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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАШСКА

Тысячагадовая псторыя Беларуси уяуляе важную складовую частку 
славянскай, еурапейскай i сусветнай цывшзацый i займае вядучае месца у 
с1стэме гумаштарнай падрыхтоую студэнцкай моладз1 нашай крашы. Сваей 
непауторнай, гера1чнай i трапчнай псторыяй беларусю народ можа 
ганарыцца. Менав1та на пстарычных ведах фардпруецца нацыянальная 
свядомасць. Без ведау сваей псторьп немагчыма будаваць сучаснае крашы i 
прагназаваць яе развщцё на будучае.

Псторыя Беларуси вывучаецца сшхронна з псторыяй славянсюх 
народау, краязнауствам, этнаграф1яй, крынщазнауствам, асновам1 археалогп, 
дысцыплшадп па усеагульнай г1сторьй, што дае магчымасць акцэнтаваць 
увагу студэнтау на 1шждысцыплтарных сувязях, выявщь ролю i месца 
нашага народа у шыроюм прасторавым i часовым дыяпазоне.

Мэта ЭВМК -  фарм1раванне у студэнтау фундаментальных ведау па 
Беларуси ад першабытных часоу да станаулення сувярэннай беларускай 
дзяржавы, i выхаванне на гэтай аснове пачуцця прыналежнасщ да лесу 
крашы i яе псторыг

Для рэагйзацьй вызначанай мэты прадугледжваецца вырашэнне 
наступных задач:

• высветление прычынна-вышковых сувязей i заканамернасцей 
ri старый нага развщця беларускага народа у кантэксце еурапейскай i 
сусветнай г1сторьй;

• усведамленне студэнтам1 сютэмы матэрыяльных, культурных i 
духоуных каштоунасцей беларускага народа, яюя служаць 
рэтраспектывай для анализу сучаснасщ i вызначэння перспектыу 
будучай жыццядзейнасщ;

• атрыманне тэарэтычных i практычных ведау, яюя дазволяюць 
студэнтам правильна анагйзаваць падзе1 i факты псторьй, pa6iub 
неабходныя высновы i абагульненш;

• фарм1раванне гатоунасщ выпускшка вышэйшай школы як 
грамадзянша Рэспублш Беларусь спрыяць далейшаму развщцю сваей 
кра!ны.
У адпаведнасщ з адукацыйным стандартам вышэйшай адукацьй 

першай ступеш па цыклу спецыяльных дысцыплш студэнт павшей:
ведаць:
• асноуныя падзе1 i факты у г1сторьй Беларуси;
• асабл1васщ эканам1чнага, сацыяльнага, палпычнага i культурнага 

развщця Беларуси у кан крэтн a- ri стар ы ч н ы перыяд;
• этапы фарм1равання беларускай народнасщ i нацьй, станауленне i 

развщцё беларускай дзяржаунасщ;
умець:
• выкарыстоуваць метадалопю ri стары чнай навую для анализа 

ri стары ч нага развщця беларускага народа;
з



• выяуляць асноуныя тэндэнцьи сацыяльна-эканам1чнага i палпычнага 
развщця беларускай нацьй у канкрэтна-пстарычныя перыяды;

• выкарыстоуваць пстарычны вопыт для анализа i ацэню сучасных 
праблем у развщщ Беларусь
Пры вывучэнш кожнай тэмы студэнты павшны навучыцца карыстацца 

як кан крэтн a- ri стар ы ч н ы м i метадам1 (псторыка-генетычным, псторыка- 
параунальным, псторыка-тыпалапчным, riсторыка-ciстэм ны м i шш.), так i 
агульнанавуковым1 (мадэл1равання, шдукцьи i дэдукцьй, слнтэзу i анализу, 
узыходжання ад канкрэтнага да абстрактнага i наадварот, аналоги i шш.), 
метадам1 пстарычнага пазнання.

Вывучэнне псторыя Беларуси перыяда ад старажытных часоу да 
сярэдзшы XVII ст. наюравана на вызначэнне паходжання беларусау, 
вызначэнне крынш фарм!равання беларускай народнасць Неабходна у’явщь 
уплыу прыродна-кл1матычных i геагра()лчных фактарау на працэс засялення 
тэрыторьп сучаснай Бел ару ci старажытным1 людзьмц развщцё вытворчых сш 
i змеи у сацыяльных аднослнах. Тэта быу перыяд фарм1равання першых 
дзяржау -  княствау на тэрыторьп Беларуси, узнжнення гарадоу, развшця 
рамёствау, зараджэння шсьменства, ютотных дасягенняу у культурным 
жыцць Складаны шлях прайшла беларуская народнасць падчас 1снавання 
Вялжага княства Лггоускага. Беларусюя земл1 апынулюя у цэнтры барацьбы з 
крыжацкай i татара-мангольскай агрэсляй, у супрацьстаянш з Маскоускай 
дзяржаваю. ГеапалЕычнае становшча Беларусл пам1ж Усходам i Захадам 
аказвана уплыу на развшцё рамёствау, гандлю, прагпкненне на яе тэрыторыю 
заходнееурапейсшх формау гарадскога самамравання. Складаныя працэсы 
адбывалюя у межканфеслйных стасунках, што выл1валася у супрацьстаянне 
катал шкай i проаваслаунай цэрквау, спробу ix прьишрэння у выглядзу вунй. 
Пстарычнае багацце складаюць дасягненш беларусау у шмат яюх сферах 
духоунага i культурнага жыцця таго часу, што звязана з 1мёнам1 Е. полацкай, 
Ф. Скарыны, М. Гусоускага i шш. Культурна-асветных дзеячоу.

Дапамагчы студэнтам разабрацца у названых апраблемах, свядома 
засвощь пстарычную спадчыну беларусау у перыяд ад старажытных часоу да 
сярэдзшы XVII ст. прызваны увесь комплекс вучэбных, метадычных, 
навуковых, кантралючых сродкау падчас заняткау па ricTopbii Беларусл з 
дапамогай самастойнай работы студэнтау над пстарычным матэрыялам.

Вучэбна-метадычны комплекс па ricTopbii Беларусл -  тэта адкрытая 
с1стэма дыдактычных сродкау для эфектыунага мравання i самамравання, 
стымулявання i падтрымкц кантроля розных вщау вучэбнай дзейнасщ 
студэнтау. Лекцыйны курс у адпаведнасщ з вучэбнай праграмай 
прадуглежвае знаёмства студэнтау з сучасньнш навуковым1 поглядам1 на 
азначаныя праблемы. На практычных занятках на падставе вывучэння 
г1старычных крынш, навуковай i вучэбнай лггаратуры caMiMi студэнтам! 
разгядаюцца i абмяркоуваюцца найбольш складаныя пытан Hi грамадска- 
пагйтычнага, сацыяльна-эканам1чнага i культурнага жыцця беларускай нацьй. 
Засваенне ведау правяраецца з дапамогай тэстау i кантрольных работ.
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Кiруемая самастойная работа уключае у сябе нашсанне рэферата, выкананне 
курсавой i дыпломнай работ. Агульны кантроль засваення дысцыплшы 
ажыццяуляецца у час экзамена.

Усяго на вывучэнне вучэбнай дысцыплшы “Псторыя Беларусь’ 
вучэбнам планам адводзщца для спецыяльнасщ 1-02 01 01 Псторыя i 
грамадазнаучыя дысцыпл1ны 782 гадзшы, з ix аудыторных -  300, (лекцьй -  
190, семшарсюя занятю -  110). Вучэбная дысцыплша вывучаецца на 1-4 
курсах. На самастойную работу адводзщца 338 гадзш. Залпа -  1, 3, 7 
семестры. Экзамены -  2, 4, 5, 6 семестры. На КСР адводзщца 8 гадзш. 
Прадугледжана нашсанне курсавой работы. Дадзенная вучэбная дысцыплша 
уключана у праграму дзяржаунага экзамена па спецыяльнасц1.

Усяго на вывучэнне вучэбнай дысцыплшы “Псторыя Беларуси 
вучэбнам планам адводзщца па спецыяльнасцях 1-02 01 02 Псторыя i 
сусветная мастацкая культура i 1-02 01 03 Псторыя i экскурсшна- 
краязнаучая работа 702 гадзшы, з ix аудыторных -  300, (лекцьй -  190, 
семшарсюя занятю -  110). Вучэбная дысцыплша вывучаецца на 1-4 курсах. 
На самастойную работу адводзщца 258 гадзш. Залпа -  1, 3, 7 семестры. 
Экзамены -  2, 4, 5, 6 семестры. Прадугледжана нашсанне курсавой работы. 
Дадзенная вучэбная дысцыплша уключана у праграму дзяржаунага экзамена 
па спецыяльнасщ.

На завочнай форме атрымання адукацьй на вучэбную дысцыплшу 
“Псторыя Беларуси па спецыяльнасщ 1-02 01 01 Псторыя i грамадазнаучыя 
дысцыплшы адводзщца 78 аудыторных гадзш, з ix 48 лекцыйных i 30 
семшарсюх заняткау.
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ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ

ЛЕКЦЫ1

РАЗДЗЕЛ 1 УВОД31НЫ У Г1СТОРЫЮ БЕЛАРУС1.
Тэма 1 Уводзшы у псторыю Беларус1

1. Псторыя як навука. Метады i прынцыпы яе вывучэння.
2. Фармацыйны i цывшзацыйны падыходы у вывучэнш г1сторьй.
3. Прадмет вывучэння i перыядызацыя ricTopbii Беларуси.
4. Псторыя Беларуси у даследаваннях айчынных вучоных.

1. Псторыя як навука. Метады i прынцыпы яе вывучэння.
Аб’ектам пазнання псторьп з’яуляецца працэсс i вын1 ki жыццядзейнасщ 

людзей у сацыяльнай, матэрыяльнай i духоунай сферах.
Псторыя -  навука канкрэтная, яна патрабуе ведання дакладнызх падзей, 

фактау, дат, 1мёнау. Таму прадметам яе вывучэння з’яуляецца уся 
жыццядзейнасць грамадства у мшулым, на працягу усяго riстары чнага 
працэссу.

Псторыя як навука мае уласщвую ёй с1стэму метадау (метадалопю) i 
прынцыпы.

“Псторыя” у перакладзе з грэческай мовы -  апавяданне аб мшулых 
падзеях. Яе заснавальшкам л1чыцца Герадот (485 -  425 гг. да н.э.) 
Першапачаткова псторыя юнавала у форме лггаратурнага ашсання падзей 
мшулага i л1чылася адным з в(цау мастацтва -  муза КИо.

Статус паунавартай навую псторыя набыла у XIX ст З’яуленне 
пстарычнай навуш было выклжана патрэбай грамадства у асэнсаванш свайго 
мшулага, вызначэнш будучыш, а таксама выхаванш новых пакаленняу.

У мэтах усебаковага i аб’ектыунага раскрыцця пстарычнага працэссу, а 
таксама лакальных яго асабл1васцяу юнуюць метады:

агульнанавуковыя (анашз, сштэз, шдукцыя, лапчны i шш.); 
уласнапстарычныя (псторыка-генетычны, праблемна-храналапчны, 

с1нхронны, параунальна-riстарычны, рэтраспектыуны, тыпалапчны i шш);
спецыяльныя щ запазычаныя з iHHibix навук (сштэмны, 

статыстычны, матэматычныя, кантэнт-аналп, метады сацыяльнай ncixanorii i 
шш.).

Агульнапрызнаньип прынцыпам1 ri стары чных даследаванняу 
з’яуляюцца аб’ектыв1зм i пстарызм, а таксама сацыяльны i 
аксшлапчныи падыходы.

Прынцып аб’ектыв1зму павшей забяспечыць праудз1вы, незалежны ад 
аутарсюх шмпатый ц\ антыпатый, абгрунтаваны погляд на факты i з’явы.

Рэапйзацыя прынцыпа пстарызма дазваляе прасачыць тыя ж факты ш 
з’явы у дшамшы, у атанчэнш тагачасных рэалш i сувязей з 1'нтттьтм1' 
суб’ектам1 пстарычнага працэсу. Пстарызм дазваляе вызначэнне месца той
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щ шшай падзе1 з пункту гледжання таго, чым тэта з’ява адрозшвалася ад 
папярэдняга часу, што яна сабоу у’яляе i як\ уплыу падзея аказала на 
далейшае развщцё.

Сацыяльны падыход дае магчымасць ацэньваць факты i з’явы з пункту 
гледжання носьбпду тых щ шшых (сацыяльных, классавых, канфесшных i 
г.д.) штарэсау.

Акыялапчны падыход дазваляе ацэньваць падзе1 мшулага з пункту 
гледжання агульначалавечых i нацыянальных каштоунасцей.

(Болын падрабязна аб прынцыпам i метадах riстарычнага пазнання вы 
даведаецеся падчас спецыяльнага курса па метадологп пстарычнай навую, 
як\ будзе выкладаццы на Ш курсе праф. Жытко А.П.)

Псторыя як навука, у сва1м развщщ падзялшася на цесна звязанныя 
памгж сабой спецьньгпзаваныя чистки:

псторыя грамадства асобных эпохау (псторыя першабытнага 
грамадства, антычную, сярэднявечча, новую i навейшую)

псторыя прасторава-геаграф1чных супольнясцяу, рэпёнау (псторыя 
Еуропы, Лац1нскай Амерык1, Азп i Афрык1)

псторыя асобных народау i краш (псторыя Беларуси, псторыя Pacii, 
псторыя ЗША i г.д.)

псторыя комплексных праблем (псторыя Адраджэння, Рэфармацьй, 
Асветн1цтва, грамадска-палЕычнай думк1 i шш.)

г1сторыя асобных бакоу грамадскага жыцця (сацыяльна-эканам1чная, 
пал1тычная г1сторыя, ваенная псторыя, псторыя мастацтва i шш.)

Акрамя таго, да пстарычнай навую адносяць спецыяльныя 
(дапаможныя) г1старычныя дысцспл1ны: археаграфш, генеалопю,
геральдыку, нум1зматыку, тапан1мшу i 1нш.) Самастойнае месца займаюць 
спецыяльныя ri стары чныя навук1 -  apxearoria, этнаграфi я i г1старыяграф1я.

Вывучэнне г1сторьй выконвае важныя функцьп, у як\х защкаулена 
грамадства. TaxiMi функцыям1 з’яуляюцца:

1. пазнавальная:
-зб1раюцца факты;
-слстэматызуюцца i разглядаюцца у сувяз1 адз1н з другим.
2. практычная, або прагнастычная:
-падзе1 м1нулага ц1кавяць не caMi па сабе, а з пунктау пагляду ix 

уздзеяння на сучаснасць, выкарыстання для лепшай арыентацьй у будучым.
3. выхаваучая:
-фарм1руе навуковы светапогляд;
-выхоувае у людзей на аснове ri стары чных матэрыялау патрыятызм, 

1нтэрнацыянал1зм, маральнасць i г. д.
2. Фармацыйны i цывш1зацыйны падыходы да вывучэння 

ricTopbii.
Фармацыйны падыход.
Працяглы час у савецкай г1старычнай навуцы, у тым nixy i пры 

вы ву чэн Hi ricTopbii Беларуси, выкарыстоувалася сваеасабл1вая слстэма
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прынцыпау, падыходау i метадау, названая марксютска-леншскай. У аснову 
яе была пакладзена распрацаваная К.Марксам канцэпцыя м атэр ы я л i сты ч н ага 
тлумачэння ricTopbii. Яна заключалася у тым, што пстарычны працэсс 
разглядауся як паслядоуная змена спосабау вытворчасщ, абумоуленая 
барацьбой прыгнечаных класау супраць эксплуататарау. “Уся псторыя 
юнавауных да гэтага часу грамадствау,- гаварылася у “У Машфесце 
камушстычнай парты г  -  псторыя барацьбы класау. Патрщый i раб, феадал i 
крепостной знаходзшся у непрым1рымай барацьбе, якая заканчвалася 
пбелью класау i зменай сацыяльна-эканадпчнай фармацьй” Паводле К. 
Маркса, класавая барацьба выглядала асноунай рухаючай стай грамадскага 
прагрэсу, а змена фармацый -  аб’ектыуным, фатальна непазбежным 
працэсам, дзе роля caMix людзей адыходзша на друп план.

Паводле марсксютскай тэорьй развщцё чалавецтва разглядаецца у 
выглядзе заканамерных змен 5-u,i асноуных грамадска-эканам1чных 
фармацый:

Першабытнаабшчынная;
Рабауладальнщкая;
Феадальная;
Кап1тал1стычная;
Камун1стычная;
пераход ад адной да другой ажыццяуляецца у вын1ку сацыяльных 

рэвалюцый.
Г алоуны недахоп фармацыйнага падыхода, як\ нельга цалкам 

адюдваць, заключаецца у тым, што зробленая на яго падставе выснова аб 
непазбежнай ri6eai каттапйзму, апынулася марнай: кап iTani сты иная
фармацыя, пбель якой прадракал1 прыхшьн1к1 марксизма, не вычерпала сябе, 
а выяв1ла резервы для свайго далейшага разв1цця.

Фармацыйны падыход у ricTopbii не вытрымау праверк1 часам, выяв1у 
сваю ютотную недасканаласць.

Цывш1зацыйны падыход.
У пачатку м1нулага XX стагоддзя з’яв1уся новы, цывкгшацыйны 

падыход для вывучэння ricTopbii чалавецкага грамадства.
Цывш1зацыйны падыход у асэн саван ш ricTopbii чалавецкага грамадства 

пазбаулены акцэнтацьй на класава-вытворчыя адносшы, у яго аснове -  
чалавек у сукупнасщ яго 1нтарэсау, ведау i B oai, рухаючай сшай прагрэсу 
чалавецтва з’яуляецца рост патрэб самаго чалавек.

Само паняцце “цывшзацыя” давол1 разнастайнае.
У цэлым, пад iM разумецца узРовень грамадскага разв1цця, яго 

матэрыяльнай i духоунай культуры, лакал1заваны па прасторы (тэрыторьй) i 
часе.

Некаторыя навукоуцы паняцце “цывш1зацыя” атаясамл1ваюць з 
нацыянальнай культурай, якая icHye на працягу доугага часу, мае болын- 
менш выразныя тэрытарыяльныя межы i характаразуецца асобным, 
непауторным шляхам развщця.
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Найболып прызнана, што пад тэрмшам “цывйпзацыя” разумецца 
колькасна вялтя,

якасна разнастайныя i
самадастатковыя супольнасщ людзей, з уласщвым1 iM
светапоглядам,
ментальнасцю,
слстэмай каштоунасцей i культурай,
сваеасабл1вай сацыяльна-эканадйчнай i папйтычнай аргашзацыяй. 
1снуюць агульнапрынятыя вызначэнш: “усходняя цывшзацыя”,

“еурапейская цывшзацыя” i mm.
Вылучаецца асобная “усходнеславянская цывшзацыя”, у якую трапляе 

i Беларусь.
Першы беларусю псторык Вацлау Ластоусю nicay: “Псторыя -  тэта 

фундамент, на каторым будуецца жыццё народу. I нам, каб адбудаваць свае 
жыццё, трэба пачаць з фундаменту, каб будынак быу модны. А фундамент у 
нас важны, псторыя наша батата... ”

Гэтыя словы яшчэ раз падцверджваюць тую думку, што без псторьп 
нацыя не можа быць жыццястойкай, не можа медь будучага. Вывучэнне 
ricTopbii закладвае аснову для абуджэння riстарычнай памящ i нацыянальнай 
свядомасцц засцярагае ад паутарэння памылак мшулага. Вывучэнне 
нацыянальнай псторьп спрыяе выхаванню чалавека-грамадзянша, патрыёта1, 
добрага гаспадара на сваёй зямл1, як\ адчувае духоуную сувязь з пакаленням1 
продкау, а значыць, -  i адказнасць за працяг ix спрау, за будучыню сваёй 
кра1ны.

3. Прадмет вывучэння i перыядызацыя ricTopbii Белару<л
Прадметам вывучэння псторьп Беларуси з’яуляецца зараджэнне, 

станауленне i разв1ццё беларускага грамадства ад старажытнасц1 да нашых 
дзён. Вывучэнне беларускай м1нуушчыны як састауной частк1 усходне- 
славянскай, агульнаеурапейскай i сусветнай ricTopbii дае магчымасць 
параунаць узровень разв1цця беларускага народа, дынамжу яго разв1цця, 
вызначэнне месца беларусау сярод шшых народау.

У кола пытанняу, як1я падлягаюць разгляду i вывучэнню уваходзяць 
найбольш значныя i разнастайныя формы жыццядзейнасц1 нашых 
суайчыншкау. Мы будзем разглядаць пытан Hi сацыяльна-эканам1чнага, 
палпычнага характару, праблемы дзяржаунасщ, этнагенезу, культуры 
Беларуси як суб’екта ricTopbii, разумеючы айчынную г1сторыю як аргашчную 
частку еурапейскай i сусветнай. Мы зроб1м намаганн1 пазнаць 
непауторнасць, арыпнальнасць пройдзенага народам шляху, яго 
матэрыяльнай i духоунай культуры, усвядомщь яе нацыянальную адметнасць 
i каштоунасць у суквецц1 славянскай, еурапейскай i сусветнай культуры. 

Наша мэта:
засвощь г1старычны вопыт продкау;
навучыцца крытычна анал1заваць м1нулае;
адчуваць водгулле пстарычных працэсау у сёняшн1м жьттдд';
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асэнсоуваць сучаснасць праз прызму мшулага i наадварот; 
навучыцца знаходзщь прычына-вышковыя сувяз1 ri стары иных 

працэсау i падзей;
вызначыць фактары (эканам1чныя, знешнепагйтычныя, щэалапчныя, 

рэлтйныя, геаграф1чныя, прыродныя, цывшзацыйныя i шш.), што абумовш 
тэмпы, характар i асабл1васщ развщця беларускага народа;

навучыцца арыентавацца у альтэрнатыуных канцэпцыях псторьп 
Беларуси, ацэньваць ix аб’ектыунасць, зыходзячы з фактау.

Асабл1васщ пстарычнага развщця Беларуп 
працяглая адсутнасць у мшулым сваей сапрауднай дзяржаунасщ; 
амаль несупынныя працэсы дэнацыянагйзацьй (спачатку палашзацьй, а 

потым руЛфпсацьй);
канфесшная “разарванасць” беларускага этнаса (праваслауе, 

катал щызм, ушяцтва);
позняе фардправанне i нязначны тк да пачатку XX стагоддзя 

нацыянальнай штэлшенцьй (“галавы народа” -  У. йлгатоусю);
асабл1васщ ментагйтэта беларусау (талерантнасць), шзю узровень 

нацыянальнай самасвядомасщ;
геапагйтычнае становшча: Беларусь знаходзщца у геаграф1чным 

цэнтры Еуропы, пам1ж Усходам и Захадам, Каталщызмам i Праваслауем, 
таму яна зведала добратворны уплыу суседшх народау, але таксама з’явшася 
арэнай крывавых канфлштау, жорсткага супрацьстаяння розных дзяржау; 

Перыядызацыя ricTopbii Беларусь
Перыядызацыя псторьп -  храналапчныя пласты, выдзеленыя з 

агульнай масы фактау, шюструючыя асобныя этапы эвалюцьй жыцця народа. 
Яны -  своеасабл1вы каркас, на яюм узшмаецца пстарычны будынак.

TicTopbiK С. Салауёу л1чыу галоунай рухаючай сшай ricTopbii дзяржаву. 
Ён аутар дзяржау Hi цкай канцэпцьй псторьп Pacii.

Таксама У. 1гнатоусю у “Каротюм нарысе псторьп Беларусь’ (1919) 
падзял1у нашу г1сторыю на 4 перыяды:

Полацк1
Льгоуска-Беларусю
Польск1
Расшсю
У савецк1я часы псторыю падзялял1 г1сторыю на грамадска- 

эканам1чныя фармацьй:
1. першабытнае грамадства (100 тыс. г. да н. э. -  IX ст. н. э.)
2. феадапйзм (IX -  1861г.)
3. каттагйзм (1861-1917 гг.)
4. сацьиипзм (1917 да...)
Аб недахопах такога падыхода мы ужо казали.
Сучасная перыядызацыя псторьй Беларуси якая грунтуецца на 

цывьгпзацыйным падыходзе, забяспечвае лепшае разумение нацыянальнай 
псторьп у кантэксце сусветна-пстарычнага працэсу. У адпаведнасщ з гэтым

ш



прынцыпаш у ricTopbii чалавечага грамадства на тэрыторьи Беларуси 
выдзяляюцца наступныя перыяды:

Старажытнае грамадства (40 тыс. гадоу да н.э. -  V ст. н.э.) Тэты перыяд 
падзяляецца на 3 этапа: каменны век (40 -  3 тыс. гадоу да н.э.), бронзавы век 
(“3-е -  пачатак 1-га тысячагоддзя да н.э.), жалезны век (пачатак 1-га 
тысячагоддзя да н.э. -  5-е ст. н.э.)

Сярэднявечча (канец V -  XV ст.) Тэты перыяд падзяляецца на 2 этапы: 
пачатак перахода да класавага грамадства i узшкненне дзяржаунасщ (VI -  
першая палова XIII ст.) ; развщцё феадальнай с!стэмы (сярэдзша ХШ -  XV 
ст.)

Новы час (XVI -  пачатак XX ст.) Тэты перыяд таксами падзяляецца на 2 
этапы: афармленне феадальнай сютэмы i выспяванне яе крызюу (XVI- канец 
XVIII ст.); генезю i зацвярджэнне каштшпзму, выспяванне крыз!су 
буржуазнага грамадства (канец XVIII -  1917 г.)

Навейшы час (ад заканчэнне Першай сусветнай вайны у 1918 г. -  да 
нашых дзён

Адным з варыянтау сучаснай перыядызацьй ricTopbii Беларуси, што 
ужываецца у шэрагу даследаванняу, з’яуляецца той, у падмурак якой 
пакладзены рысы грамадскага стану i дзяржаунасщ нашых зямель:

Старажытнае грамадства (100 тыс. г. да н. э. -  V ст. н. э.)
Полацю перыяд (ранняе сярэднявечча) VI -  пач. XIII ст., кал! на нашых 

землях з’яуляюцца племянныя саюзы (крыв1чоу, дрыгав1чоу, радз!м1чау), а 
потым узшкаюць i разв!ваюцца дзяржавы-княствы (Полацкае, Тураускае i 
шш.).

Утварэнне i росквгг ВКЛ (п. п. XIII -  др. п. XVIct.).
Беларуси я земл1 у складзе Рэчы Паспалггай (1569 г,- кан. XVIII ст.)
Беларуси я земл1 у складзе Расшскай 1мперьй (кан. XVIII -  пач. XX ст.).
Беларусь у складзе СССР (1922 -  1991 гг.).
Сучасны перыяд (1991 г. -  па сённянпп дзень).
На мяжы XX -  XXI стагоддзяу у беларускай пстарычнай навуцы 

сфар\правалася нацыянальная канцэпцыя ricTopbii Беларусь якая
-спалучае цывшзацыйны i фармацыйныя падыходы у сукупнасц!
-прызнае крытэр!ем юшны гуман!стычныя, агульна-чалавечыя i 

нацыянальна-дзяржауныя каштоунасщ, надае iM прыярытэт у ацэнцы 
г!старычных падзей, фактау, г!старычных дзеячоу i асоб

-  разглядае айчынную г!сторыю як аргашчную чистку еурапейскай i 
сусветнай псторьй

што забяспечвае аптымальныя магчымасц! для высвятлення 
заканамернасцяй i спецыф!к! сацыяльна-эканам!чнага, пал!тычнага, 
дзяржаунага i культурнага развщця Беларус! на кожным з этапау яе ricTopbii.

На працягу нашай работы у гэтым сяместры мы будзем вывучаць 
перыяд у ricTopbii Беларус! ад старажытнасц! да сярэдзшы XVII ст. Планам 
работы прадугледжана 30 гадзш лекцый, 24 гадзшы сем!нарау, кантралюемая 
самастойная работа, у канцы сяместра прадугледжан экзамен.
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4. Псторыя БеларуЛ у даследаваннях айчынных i замежных 
вучоных

Вывучэнне псторьй Беларуси, як самастойнай этшчнай частю Еуропы, 
пачалося у канцы XIX -  пачатку XX ст., капй з’явшся публжацьп 
беларусазнауцау П. Шпшеускага, П. Баброускага, М. Федароускага, Н. 
Раманава, А. Сержпутоускага, М. Ншфароускага i шшых аб багатым 
г1старычным мшулым беларускага народа. Артыкулы пстарычшага зместу 
змяшчашся на старонках «Нашай Швы». Нарэшце у 1910 г. выйшла у свет 
«Кароткая псторыя БеларуЛ» В. Ластоускага, як\ сфармулявау першую 
канцэпцыю паходжання беларусау.

У БССР у 1920-я гг. вы ниш творы У. 1гнатоускага «Каротк1 нарыс 
ricTopbii Бел ару ci» i «Псторыя БеларуЛ у XIX i у пачатку XX сталецця», як1я 
вывучапйся адпаведна у школе i у ВНУ. Праца В. Кнорына «1917 год в 
Белоруссии и на Западном фронте» паклала пачатак вывучэння 
сацыялютычнай рэвалюцьй. Дастаткова аргументаваныя погляды на 
рэвалюцыйныя падзЛ 1917 г. уласщвы зборн1ку артыкулау i дакументау 
«Кастрычшк на БеларуЛ» (Мшск, 1927).

У часы беларуЛзацьй намаганням1 3. Жылунов1ча, А. Луцкев1ча, У. 
ГИчэты, А. Станкев1ча, А. Цв1кев1ча, М. Шчакащхша у нашай рэспублщы 
з'явшася шмат пстарычных артыкулау i манаграфш, але з усталяваннем 
сталi искан дыктатуры барацьба супраць «нацдэмау» i 1ншых «ворагау 
народа» прывяла да забароны болынасщ творау. 1м на змену прыйннп новыя, 
накшталт «Нарыса псторьй БеларуЛ» (Мшск, 1934), заснаваныя на 
сталi неюх ацэнках пстарычных падзей.

У пасляваенны перыяд разв1ццё беларускай пстарычнай навук1 
характарызавалася найбольшай увагай да poai Камун1стычнай партьй у 
Кастрычн1цкай рэвалюцьй 1917 г. i Вял1кай Айчыннай вайне. Нягледзячы на 
1снаванне у ёй 1дэалапчнага yuicKy з боку КПСС i панаванне маркЛсцка- 
леншекай метадалогй, стал1 актыуна распрацоувацца праблемы сацыяльна- 
эканам1чнага развщця БеларуЛ (3. Абезгауз, Ф. Болбас, 3. Капысю), 
рэвалюцыйнага руху (А. Саладкоу, М. Сташкев1ч), грамадзянскай вайны (I. 
1гнаценка, П. Петрыкау, П. Сел1ванау), усенароднай барацьбы супраць 
нямецка-фашысцюх захопншау (А. Залесю, I. Краучанка, А. Фшмонау).

Лепшьий на той час творам1 был1 прызнаны манаграфй Л. Абэцэдарскага, 
М. Б1ча, В. Гняуко, Э. Загарульскага, А. 1гнацешй, 1.1гнацешй, Н. Каменскай, 
М. Касцюка, I. Краучаню, В, Круталев1ча, П. Лысеню, А. Лютага, Я. Мараша,
I. Марчаню, У. М1хнюка, У. Палуяна, I. Палуяна, П. Петрь1кава, Л. Побаля, 
П. Сел1ванава, Г.НЛыхава;

У лису буйнейшых прац 1960-1980-х г г -  двухтомная «История 
Белорусской ССР» i пяцЛомная «Псторыя Беларускай ССР», чатырохтомная 
«История рабочего класса Белорусской ССР», трохтомная «Всенародная 
борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны”

3 пачаткам перабудовы, у канцы XX -  пачатку XXI ст, беларуская навука
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значна пашырыла свой дыяпазон i узнялася на новы узровень. Сярод 
навуковых тэм, яюя раней па щэалапчных меркаваннях замоучвапйся або 
скажапйся, а зараз атрымапй новае гучанне быль Вялжае княства Лпоускае, 
беларусю нацыянальны рух, сталшсюя рэпрэсй, дзейнасць калабарантау i 
мнопя шш. Г эты час вызначыуся выхадам у свет грунтоуных ман аграф in Я. 
Ашшчаню, А. Вшнеускага, М. Ермалов1ча, I. 1гнацеша, А. Кавалеш, М. 
Касцюка, А. Крауцэв1ча, A. Лггвша, Р. Платонава, Г. Саганов1ча, Л. Сарокша, 
А. Цггова, 3. Шыбею i шш.

Значным дасягненнем у асэнсаванш беларускай г1сторьй зрабшася 
выданне шасщтомнай «Энцыклапедьй г1сторьй Беларуси». Адметнай з’явай у 
riстарычнай навуцы i адукацьй стау выхад у 1994 -  1995 гг. «Нарысау 
ricTopbii Беларуси», а таксама чатырохтомнай «Археалогй Беларуси», двух 
тамоу «Псторьй сялянства» i пящ тамоу «Псторьй Беларус!» пад рэд. М.П. 
Касцюка.

Якасць навуковых творау у мнопм залежыць ад выкарыстання 
пстарычных крынщ- носьбыау шфармацьй пра жыццядзейнасць людзей у 
м1нулым. У адпаведнасщ з клас1ф1кацыяй вылучаюць дакументальныя i 
апавядальныя крын1цы.

Да дакументальных крын1ц адносяцца заканадаучыя акты, статуты, указы, 
дэкрэты, законы, дакументы афщыйных органау, статыстычныя i 1нтттьтя 
матэрыялы.

Апавядальныя крын1цы уключаюць у сябе летатсы («Аповесць м1нулых 
гадоу», «Летатсец вял1к1х князёу Л1тоуск1х», «Хрон1ка Быхауца» i шш.), 
nepanicKy манархау i iHHibix знакам1тых асоб, п1сьмовыя звароты, 
справаздачы, перыядычныя выданн1.

Максимальна усебаковаму i аб'ектыунаму асвятленню г1сторьй Бел ару ci 
будзе спрыяць i выкарыстанне 1нтттьтх- этнаграф1чных, л1нгв1стычных, 
тапаграф1чных крын1ц, кшафотадакументау.

Найбольш значным1 выданням1 па псторьй Беларуси, як1я 
выкарыстоуваюцца у навучальным працэсе з’яуляюцца:

Ластоусю В. Кароткая псторыя Беларусь Вшьня. 1910. -  першая 
нацыянальная версля беларускай псторьй.

1гнатоуск1 У. Каротк1 нарыс псторьй Беларусь Мн., 1922. -  нашсана з 
паз1цый нацыянальнай псторьй.

Доунар-Запольска М. Псторыя БеларуЛ. Мн., 1926 (1994,2003).
Псторыя Беларускай ССР. У пящ тамах. Мн., 1972-1975.-калектыуная 

праца савецких часоу. Вызначалася грунтоунасцю выкладзенага матэрыялу.
У навучальным працэсе, для самстойнай работы пры падрыхтойю да 

семшарау i экзамена мэтазгодна карыстацца сучасным1 выданням1:
Нарысы псторьй Беларусь Мн., 1994-1995. У 2-х частках. -  першае 

выданне пра мшулае нашай крашы пасля распаду СССР -  нашсана з 
нацыянальна-дзяржауных пазщый.

Псторыя Беларус1. У двух частках. Пад рэд. Я.К. Новжа i Г.С. 
Марцуля. 4.1. Ад старажытных часоу -  па люты 1917 г. -  Мшск. 1998, 2000 i
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шш. гады (усяго 5 выданняу) -  адзшае выданне, якое дапушчана 
Мшютэрствам адукацьп РБ у якасщ падручшка для студэнтау ВНУ.

Псторыя Беларуси У 6 т. Пад рэд. М.П. Касцюка. Ч. 1 Старажытная 
Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзшы XIII ст.. -  Мн.: 2000.
Ч. 2-М н . 2002.

Энцыклапедыя ricTopbii БеларусьУ 6 т.; Мшск, 1993 -  2003.
Для вывучэння ricTopbii Беларуси, у тым лжу i перыяда, як! мы з Baivii 

будзем вывучаць, маюць каштоунасць таюя выданш, як:
“Эканам1чная псторыя Беларус!” пад рэд. В. Галубов1ча 
“Псторыя культуры Беларусь’ Л. Лыча i У. Навщкага 
“Иллюстрированная хронология истории Беларуси” Мн., 1998.
“Атлас ricTopbii Беларус!”(ад старажытнасщ да нашых дзён) М1нск, 2006 
«Беларусь: Народ. Государство. Время» / Нац.акад. наук Беларуси, Ин-т 

истории; редкол.: А.А. Коваленя и др. -  Минск: Беларус. Навука, 2009,- 879 
с: ил.

Акрамя названых выданняу, да кожнай тэмы, якую мы будзем вывучаць, 
у лекцыях будуць называцца шшыя спецыяльныя выданш -  манаграфп, 
артыкулы i шш., як\ складаюць пстарыяграфш той i ui 1ншай праблемы. 
Больш падрабязна у дачыненш да кожнай тэмы будут называцца i 
riстарычныя крынщы, на падставе як\х асвятляюцца падзе1 i працэсы. 
Большасць з ix будзе названа таксама у планах семшарсюх заняткау, 
прапануецца для самастойнай працы.

РАЗДЗЕЛ 2 ПЕРШАБЫТНАЕ ГРАМАДСТВА НА ТЭРЫТОРЬП 
БЕЛАРУС1 (100 ТЫС. ГОД ДА Н. Э. - V СТ. Н. Э.)

Тэма 2.1 Старажытны чалавек на тэрыторьп Беларус!
1. Г i стар ы я граф i я псторьп Беларус! першабытнага перыяду
2. Перыядызацыя першабытнай ricTopbii
3. Пачатак засяленне людзыЛ сучаснай тэрыторьп Беларус!
4. Перыядызацыя каменнага века
5. Насельнщтва Беларус! у ранн!м каменным веку (палеалще)
6. Сярэдн! каменны век (мезапйт) на тэрыторьп Беларус!

1. Пстарыяграф1я ricTopbii Беларус! першабытнага перыяду.
Вывучэнне псторьп старажытнага грамадства на Беларус! грунтуецца, 

перш за усе, на археалапчных даследаваннях. Таму у г!старыяграф!! па 
названаму перыяду патрэбна звярнуцца да найбольш значных прац у гэтай 
галше пстарычнай навуцы.

С!стэматычныя археалапчныя даследаванн! старажытных паселшч 
людзей на тэрыторьп Беларус! пачапйся тольк! у 20-30-я гады XX стагоддзя. 
Яны дазволш з улжам папярэдн!х набыткау зраб!ць спробы больш 
грунтоуных пстарычных абагульненняу аб першапачатковым засяленн! 
людзьм! тэрыторьп Беларус!. На падставе даследаванняу стаянак Юрав!чы i
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Бердыж на пауднёвым усходзе Беларуси, праведзенных К. Палпсарпов1чам, 
была навукова падцверджана думка Е. Раманава аб першапачатковым 
засяленш Беларуси яшчэ у палеашце. Да 1941 года у межах тагачаснай БССР 
был1 выяулены i часткова даследаваны 864 гарадз1шчы, болын за 100 
неумацаваных пасяленняу -  селшчау, каля двух десяткау магшьшкау. На 
падставе анал1зу археалапчных фактау А. Ляудансю i шш. пачагй 
пераходз1ць i да г1старычных абагульненняу, спрабуючы разглядаць не тольк1 
матэрыяльную культуру, але i гаспадарку, сацыяльнае уладкаванне плямен 
железнага веку. Был1 вылучаны тры зоны гарадзшчау з ррозным1 тыпам1 
керамист

У пасляваенны час на падставе штэнс1унага развщця беларускай 
археалогй з’яуляюцца шэраг спецыяльных прац, прысвечаных старажытнаму 
перыяду у ricTopbii Beaapyci.

Прыкметнай з’явай стала апублжаванне у 1977 годзе Э. Загарульскам 
нарысау па г1сторьй першабытнага грамадства Beaapyci.

В.Ф. 1саенка былi падрыхтаваны i выдадзены “Археологическая карта 
Беларуссии. Вып.1. Памятники каменного века”.(Мн., 1968), Археологическая 
карта Белоруссии. Вып.З. Памятники бронзового века.” (Мн., 1976.) У тым 
жа годзе выйшла яго кшга «Неолит Припятского Полесья».

«Археологическая карта Белоруссии. Вып.2. Памятники железного века 
и эпохи феодализма» (Мн., 1971.) была падрыхтавана вядомым беларусюм 
археолагам, прафесарам Г.Штыхавам.

З’явшся шэраг прац Л.Д. Поболи: “Славянские древности Белоруссии 
(ранний этап зарубенецкой культуры). -  Мн, 1971; “Славянские древности 
Белоруссии (свод археологических памятников раннего этапа зарубенецкой 
культуры -  с середины III в. до н.э. по начало II века н.э.) -  Мн., 1974; 
“Археологические памятники Белоруссии. Железный век.” -  Мн., 1983.

Е.Г. Калечыц выдала манаграфпо «Первоначальное заселение 
территории Белоруссии» (Мн., 1984), у якой упершыню бьип названы, 
стаушыя хрэстапматыу н ымi, даты абсалютнага узР0СТУ Бердыжскай i 
Юравщкай стаянак. У 1987 годзе выйшла яе кшга “Памятники каменного и 
бронзовых веков Восточной Белоруссии”.

Вывученнем старажытнага грамадства на тэрыторьп Beaapyci 
займаюцца М. Чарняускл, В. Капыщн, В. Ксянзов, В. Кудряшоу. Назвы ix 
прац мы сустрэнем у Планах семшарсюх заняткау, iMi вы будзеце карыстацца 
пры самостойнай працы.

Асноуныя дacягнeннi сучасных беларусюх навукоуцау па вывученню 
першабытнай псторьп Beaapyci сканцэнтраваны у першых дзух тамах 
чатарыхтомнага фундаментальнага даследавания “Археалопя БеларуЛ”. У 
1997 годзе выдадзены “Археалопя БеларуП. T.I: Каменны i бронзавы 
вякР’, у 1999 годзе -  “Археалопя Беларусь Т.2: Жалезны век.”. На 
падставе верыфжацьп, анал1за, Ыстэматызацьп i 1нтэрпрытацьп вялiкай 
крынщазнаучай базы у названых тамах разглядаюцца праблемы:

-першапачатковага засялення тэрыторьп Beaapyci,
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-генезюа, эвалюцыйнага развщця i riстарычнага лесу насельнщтва на 
працягу, каменнага, бронзавага i жалезнага вякоу;

-развщця i ды намт эканомпй ад вырабу першых прылад працы з 
крэмню да з’яулення першых вырабау з металу;

-этшчнай псторьй, культурнага i духоунага развщця насельнщтва 
Беларуси з ушкам традыцый i навацый, на падставе як\х сфарм1равалася i 
icHye самабытная беларуская культура.

(Больш падрабязна аб ix, а таксама аб працы сучасных беларусюх 
археолагау у вывучэнш старажытнай Беларуси -  гл.: “Институт истории НАН 
Беларуси. 1929-2009” -М н., 2009. С. 230-333.)
2. Перыядызацыя першабытнай псторьй.

У вывучэнHi першабытнай псторьй icHye шэраг перыядызацый: 
палеаантрапалапчная, морганауская, геалапчная, агул ь на-ri стары чная, 
археалапчная.

Палеаантрапалапчная перыядызацыя першабытнай псторьй.
Заснавана на зменах у б1алапчнай эвалюцьп чалавека.
Палеаантрапалопя вывучае змены (|)i3i чнага тыпу чалавека ад 

першапачатковых стадый яго юнавання (архантрапы) да канчатковага 
сфарм1равання сучаснага чалавека (неантрапы).

Прыкладна 3 млн гадоу назад у Афрыцы з’яуляюцца аустралаштэю -  
“Homo habilis” -  (чалавек умелы). Яны был1 здольньип вырабляць штучныя 
прылады, были “яшчэ не людз1, але ужо i не жывёлы”.

На змену iM прыходзяць Архантрапы (“Homo erectus” -  чалавек 
прамаходзячы) -  пщекантрапы, сшантрапы -  несумненна старажытныя 
людз1. Яны жыл1 у розных кутках Еуропы, былi знешне больш падобныя на 
сучасных людзей, харчавапйся мясной ежай, умел1 вырабляць прылады працы 
з камянёу i костак.

Палеаантрапы: неандэртальцы (“Homo neandertalensis”) з’явш1ся 
прыкладна каля 2 млн. гадоу таму. Прапорцьп цела блгзшя да сучасных, 
зан1мал1ся зб1ральн1цтвам, паляваннем, будавал1 прьиптыуныя жытлы, 
выраблял1 i выкарыстоувал1 каменныя прылады працы.

Неаантрапы: Прыкладна 4 0 -3 5  тыс гадоу назад сфарм1равауся чалавек 
сучаснага тыпу, або “Homo sapies”,-«чалавек разумны», як\ атрымау назву 
краманьёнец. Яго прылады працы з крэменю (наканечнш, нажы, сякеры, 
скраб ri) вызначал1ся болшай дасканаласцю, а у л1ку шшых матэрыялау 
з'явш1ся косць i рог.

Архантрапы -  пщекантрапы
Палеаантрапы -  неандартальцы
Неаантрапы -  краманьёнцы
Даны Mi палеаантрапалогп мы будзем карыстаццы пры вывучэнн1 

антрапа- i сацыягенезу, гтсторьй фарм1равання, рассялення людзей на 
тэрыторьй сучаснай Беларуси.

Морганауская перыядызацыя першабытнага грамадства.
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Л. Морган (1808 -  1881) -  амерыкансю этнолаг, яю першы 3pa6iy спробу 
на падставе дадзеных эти аграф ii i археалогп стварыць перыядызацыю 
старажытнага грамадства “па вертыкалг (ад старадаушх да нашых часоу).

Па перыядызацьй Л. Моргана старажытнае грамадства палдзяляецца на 
3 этапы, на эпохг дз1касц1, варварства i цывшзацьй.

Морган вылучыу у кожнай з названых эпох шжэйшую, сярэднюю i 
вышэйшую ступен1:

- шжэйшая ступень дзпсасщ пачынаецца са з’яулення чалавека i 
членападзельнай мовы; сярэдняя ступень дзжасщ пачынаецца з узшкнення 
рыбацтва i выкарыстання агню; вышэйшая ступень дзпсасщ пачынаецца з 
вынаходнщтва лука i стрэл;

- шжэйшая ступень варварства пачынаецца з распаусюджваннем 
керампй; сярэдняя ступень варварства пачынаецца са з’яулення 
земляробства i жывёлагадоулц вышэйшая ступень варварства пачынаецца з 
выкарыстання жалеза;

- цывййзацыя пачынаецца са з’яуленнем 1ерагл1ф1чнага ц1 алфав1тнага 
п1сьма.

Названая перыядызацыя шырока распаусюджана пры вывученн1 
старажытнага грамадства у кра1на Захада, некаторыя яе прынцыпы 
выкарыстоуваюццы i айчынным1 псторыкамт

Геалапчная перыядызацыя першабытнага грамадства 
Геолап умоуна падзялш г1сторыю Зямл1 на 5 вял1к1х адрэзкау -  эр: 
Архейская (прасцейшыя аднаклетачныя арган1змы)
Пратэразойская (эра пачатку жыцця). Заселена мора, з’явш1ся водарасл1, 

чэрвц мядузы.
Палеазойская (эра старажытнага жыцця). З’явшся расл1ны, насякомыя, 

паузуны.
Мезазойская (эра сярэдняга жыцця). Дыназауры, лятаючыя яшчуры. 
Кайназойская (эра новага жыцця). Млекакормячыя, цяперашн1я жывёлы, 

чалавек.
Эры падзяляюцца на перыяды (напрыклад, юрсю, крэйдавы, трац1чны, 

чацвярц1чны перыяды) i на эпох1 (напрыклад, “эпоха дыназаурау”, “эпоха 
млекакормячых”, “эпоха з’яулення чалавека”). У апошнюю кайназойскую 
эру (эру новага жыцця) з’яуляецца чалавек.

Агульнапстарычная перыядызацыя першабытнага грамадства 
Паводле фармацыйнай метадалогш у вывучэнн1 г1сторьй першабытнае 

грамадства вызначаецца як першабытнаабшчынны лад -  сацыяльна- 
эканам1чная фармацыя, якая ахошйвае перыяд ад з’яулення першых людзей i 
да узн1кнення класавага грамадства.

Для першабытнаабшчыннага ладу характэрны:
-паступовая б1ялапчная эвалюцыя чалавека,
-узаемаабумоуленасць абшчынных, роднастнызх i эканам1чных сувязей 

пам1ж людзьм1,
-калектыуная уласнасць на сродю вытворчасц1,
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-ураунальнае размеркаванне сродкау юнавання.
Першабытнае грамадства згодна з названым! падыходам1 падзяляецца на 

перыяды:
Першы перыяд -  першабытны статак, або праабшчына
Друп перыяд -  ранняя радавая абшчына, або мацярынская радавая 

абшчына. Ёй уласщвы: прысвойваючая гаспадарка, урауняльнае
размеркаванне, агульная уласнасць, кожны член абшчыны меу права на долю 
вырабленага прадукта незалежна ад таго, прымау ui не прымау удзел у яго 
вытворчасцг

Трэщ перыяд -  познепершабытная абшчына, або патрыярхальная 
абшчына. Яе рысы: пераход да вытворчай гаспадаркц з’яуленне запйшкавага 
прадукта; побач з урауняльным размеркаваннем атрымала развщцё 
працоунае размеркаванне, пры яюм частка прадукта наступала у 
распараджэнне асобных членау абшчыны; побач з агульнай уласнасцю 
разв1валася уласнасць асабютая, прыватная.

Археалапчная перыядызацыя:
Заснавана на рознщы у матэрыяле i тэхнщы вырабу прылад працы.. 

Яна падзяляе мшулае па характары сыравшы, што ш ла на выраб прылад 
працы. Удасканаленне прылад працы адлюстроуваюць эвалюцыю 
вытворчасщ, а з ёй можна звязаць сацыяльную, культурную i нават этшчную 
псторыю.

Згодна з археалапчнай перыядызацыяй выдзяляюцца буйныя перыяды -
вякг

Каменны век- ён датуецца перядам ад 3 -  2,5 млн. гадоу да 4000 гадоу 
нан.э.

Бронзавы век -  ад 4000 -  да 2800- 2700 гадоу назад
Жалезны век -  2700 -  1500 назад
У сваю чарту, названыя вяю падзяляюцца на перыяды, яюя 

адлюстроуваць асабл1васц1 i этапы ix развщця -  звычайна: ран Hi (ui шжш), 
сярэдн1 i поздн1 (верхн1) перыяды.

Гэтая перыядызацыя найбольш шырока ужьшаеййа беларуск1м! 
навукоуцам1, па ёй нашсаны акадэм1чныя i манаграф1чныя даследаванн1 
старажытнасщ, на ей заснавана выкладанне названага перыяда у падручн1ках, 
МенавЁа археалапчнай перыядызацьй мы i будзем прытрымл1вацца пры 
вывучэнн1 старажытнага грамадства на тэрыторьй Беларуси. Разам з тым, мы 
будзем ужываць i шшыя пераадызацьй, аб як\х 1шла гаворка.
3. Пачатак засяленне людзыш сучаснай тэрыторьй Беларусь

Тэрыторыя сучаснай Беларуси як i !ншых кра1н Еуропы, не з’яуляецца 
прарадз1май чалавецтва.

Чалавек вылучыуся з ж1вёльнагна свету каля 3 млн. гадоу назад. Яго 
прарадз1май з'яуляецца тэррыторьй з болын спрыяльным дзя жыцця Kai матам 
-  Усходняя Афрыка, а магчыма, i Пауднёвая Аз\я. Каля 1 млн. гадоу таму 
'чалавек пачау засяляць поудзень Усходняй Еуропы -  Мзжземнаморье, а 
затым Кауказ i поудзень сучаснай Украшы.
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Толью каля 100 тыс. гадоу назад ён трату на тэрыторыю Беларусь 
Чаму так поздна адбылося засяленне старажытньиш людзм1 тэрыторьй 

цэнтральнай i усходняй Еуропы?
Тлумачыцца тэта ты Mi прыродныдп умовам1, што складвал1ся на тут 

працяглы час. Старажытны чалавек ва усйм -  у побыце, здабыванн1 ежы, 
умовах жыцця, CBaix занятках i 1ншым -  цалкам залежыу ад навакольнага 
ассяродзя, ад прыродных, у першаю чарту -  юйматычных, умоу. А яны 
працяглы час бььпй вельм1 неспрыяльным1 i нестаб1льным1.

Фарм1раванне чалавека як б1ялапчнага в1ду адбывалася ва умовах 
прыкметнага пахаладання кл1мату, а яго распаусюджанне на тэрыторьй 
Еуропы прыпадае i увогуле на ледав1ковую эпоху.

МакНмальныя пахаладанн1 доужььпйся сотн1 тысяч гадоу. Разам з тым, 
зацяжныя халады змянял1ся пацяпленням1, кал1 усталёувауся болын 
спрыяльны для 1снавання чалавека климат. Еэтыя кл1матычныя умовы 
спрыял1 эвалюцьй чалавека, вучыл1 яго прыстасоувацца да розных 
экалапчных умоу, разв1вал1 1нталект, удасканальваць прылады для 
дабывання ежы, шукаць новыя крын1цы 1снавання, спосабы захавання 
жыцця.

Ееалапчная перыядызацыя вылучае на тэрыторьй сучаснай Беларус! на 
працягу апошняга мшьёна гадоу 5 ледавжовых эпох:

Беларуская ледавжовая эпоха, якая змяншася белавежск1м 
межледав1ковым перыядам;

Бярэзшская ледавжовая поха,(ахопл1вае перыяд ад 500 да 350 тыс гадоу 
да н.э, т. ч. -  цягнулася 150 тыс гадоу). У тэты час ледавпс пакрывау 
тэрыторыю Беларус1 па лшй ЕЙнск -  Мазыр -  Рэчыца -  Еомель, фактычна iM 
была пакрыта уся тэрыторыя Беларус1.

На змену Бярэз1нскай ледавжовай эпох1 прыйшоу александрыйск1 
межледав1ковы перыяд, яю цягнууся каля 50 тыс гадоу. Тэрыторыя 
пакрылася лясам1, у яюх вадзшся маманты, насароп, алеш i 1ншыя жывёлы.

Дняпроуская ледавжовая эпоха, (320 -  250 тыс. гадоу назад) за якой 
прышоу шклоусю межледавжовы перыяд

Сожская ледавжовая эпоха, (220 -  110 тыс. гадоу назад) якую змяшу 
муравшсю межледавжовы перыяд

Паазерская ледав1ковая эпоха. (100 -  14 тыс. гадоу назад)
Апоппй Паазерсю ледав1к каля 100 тыс. гадоу таму пачау рухацца з 

боку Скандынаускага паувострава, распачаушы тым самым перыяд 
апошняга, самага халоднага паазерскага абледзянення. На працягу 
Паазерскага ледавжовага перыяду мелюя 3 фазы пацяплення i пахаладання.

Ваганш кл1мату прыводзш1 да змен у раслшным ассяродз1. 3 
наступлением ледавжоу паступова зн1каюць шыракал1стыя лясы. 1х 
змяняюць хваёва лясы, а з наступлением болыных халадоу пераважал1 
бярозвыя рэдкалесс1, уласц1выя тундры.

Адпаведным кл1мату i расл1ннасц1 у час паазерскага абледзянення быу i 
жывёльны свет, як1 складауся з прадстаунжоу тундры (пауночныя ален1,
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пясцы, белыя курапатк1), стэпу (зубры, кош, зайцы, Л1сы, суслпа), лесу (алетй, 
бурыя мядзведзц казул1). Характэрным1 прадстаушкам1 прыледавжовай 
фауны былй маманты i валасатыя Hacapori.

Макамальнае пахаладанне апошняга ледавжовага перыяда пачалося каля 
20 тыс. гадоу назад. Да 18 тысячагоддзя да н.э. ледавж дасягнуу 
макНмальнай мяжы, якая на тэрыторьй Беларуси пралягала ад раёна 
Гродна, на поунач ад Вшейю i на усход да Оршы. На поудзень ад гэтай мяжы 
1снавау шырок1 пас прыледн1ковай пусты Hi, непрыгоднай для жыцця. На 
поудш Бел ару ci была тундра. Землю Беларуси у тэты час скавала вечная 
мерзлата. У вышку наш край стау цалкам непрыгодным для 1снавання тут 
чалавека.

Тольк1 у 15-тым тысячагоддз1 пачалося прыкметнае пацяпленне, ледавж 
пачау адступаць на поудзень. Да 14-га тысячагоддзя да н.э. ледавж цалкам 
пакшул тэрыторыю Беларуси. Наступае позналедавжовы перыяд, кал1 ятттчэ 
здарал1ся зацяжныя пахаладанн1, але усе часцей наз1ралйся хвал1 пацяплення. 
Паступова стали змяняцца кл1матычныя умовы, расл1нны i жывёльны свет. На 
тэрыторьп Бел ару ci зноу вяртаюцца лясы,, зн1каюць холадалюб1выя жывёлы 
-  валасаты насарог, маманты. У поздналедавжовым перыядзе у жывёльным 
свеце пануюць поуночныя ален1.
Аднак адбывалася тэта паступова, на працягу значнага часу.

Толью у 10-м тысячагоддз1 да н.э. канчаткова заканчваецца апошняя 
Паазерская ледавпсовая эпоха.

Наибольшая пацяпленне адбываецца 6-тым тысячагоддз1 да н.э.. МенавНа 
з гэтага часу ствараюцца найбольш спрыяльныя умовы для сталага 
пражывання усяго жывога, у тым л1ку i людзей, на тэрыторьп сучаснай 
Беларус1.

Ад гэтага часу у асноуным было завершала фарм1раванне сучаснага 
рэльефу Беларус1.

У цэлым рэльеф Беларус1 мае рауншны характар. Захад i поунач яе 
вышэйшыя, з няроуным узрог1стым ладшафтам. На поудш распасщраецца 
роуная балощстая Палеская шзша. На тэрыторьй Беларус1 знаходзщца 
водападзел пам1ж Балтыйск1м i Чорным марам1 -  тут пачынаюцца вял1к1я 
рэк1 Еуропы -  Днепр, Прыпяць (да Чорнага мора) i Неман, Дзвша, Буг -  да 
Балтыйскага мора. У цэлым на Беларус1 нал1чваецца каля 20 тыс. рэк i каля 
10 тыс. азёрау. Рэю у старажытнасц1 мел1 вельм1 важнае месца у жыцщ 
чалавека:- па ix прасоувал1ся трупы людзей, засвоуваючы новыя тэрыторьй 
(шитых дарог не было);- рэю были асноуным1 шляхам1 зносш з шшьпуй 
племенам1;-на берагах рэк i у ix поймах будавал1ся пасел1шчы;- на берагавых 
тэрасах i надпорймавых узвышшах размяшчал1счя nani, nacBrni жывёлу, 
нарыхтоувалй сена;- у вадаёмах лавш1 рыбу, паля вал i на вадаплауную 
птутттку i 1ншую жывёлу.

Таму у riстарычнай тэрм1налог11 трывала ужываюцца i назвы тэрыторый 
па басейнам рэк -  Верхняе Падняпроуе (басейн Дняпра i яго прытокау на 
тэрыторьй Бел ару ci), Панямонне (басейн Нёмана), Пабужжа (арэал р. Буг),
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Падзвшне (уздолж Заходняй Дзвшы), Пасожжа i шш., яюм1 мы будзем 
карыстацца у далейшым.

Таюм чынам, засяленне i асваенне людзыуй тэрыторьй Беларуси патрэбна 
разглядаць як працяглы i вельм1 складаны перыяд, у яюм вызначальнае 
месца належала юйматычным умовам. Толью з усведамленнем працэсау 
змены юйматычных умоу, дакладным у‘яуленнем ix працягласщ па часу i 
тэрыторьй, магчыма зразумець старажытную псторыю Беларусь

Пры самастойнай рабоце карысна звернуцца да карты “ Пашырэнне 
археалапчных культур на тэрыторьй БеларусЁ, змешчанайу “Атласе г1сторьй 
Беларусь’ (Мн.,2006. С. 5)., дзе азначаны межы зледзяненняу на тэрыторьй 
Беларуси, у тым лжу i Паазерскага.
4. Перыядызацыя каменнага веку.

Самы старажытны перыяд у псторьй чалавецтва -  каменны век. Ён 
пачауся каля 2 -х  млн. гадоу назад, кал1 чалавек выдзел1уся з жывотнага 
свету, i завершыуся каля 8 - 4  тыс гадоу назад са з’яуленнем металiиных 
вырабау.

Каменны век -  найбольш працяглы па часу, велы\й складыны перыяд у 
г1сторьй чалавецтва. На тэрыторьй Беларуси на яго прыпадае некалью 
перыядау ледавжовага пахаладання (аб чым мы казал i на папярэдняй 
лекцьй), а таксама з’яуленны прыдатных для пражывання жывёлы i людзей 
перыядау пацяпленняу.

Галоунай вызначальнай рысай гэтага перяда з’яуляецца вырабы 
чалавекам прылад працы з каменю.

Тэта быу першы прыродны матэрыял, яю чалавек навучыуся 
апрацоуваць i выкарыстоуваць у CBaix разнастайных мэтах. Разам з тым, на 
працягу часу старажытны чалавек пастаянна уДасканальваУ тэхшку 
апрацоую камню, узн1каюць новыя занятк1 людзей, пашырауся дыапазон 
выкарыстання прылад працы, з’яуляюцца новыя асабл1васц1 у сацыяльнай 
арган1зацьй першабытнага грамадства, наз1ралюя адметнасц1 i у iHHibix 
праявах матэрыяльнай i духоунай культуры. Таму каменны век нельга л1чыць 
аднародным, у iM дакладны вызначаюцца шэраг перыядау.

Навукоуцы падзяляюць каменны век на наступныя перыяды:
1. Палеалгг (з грэч. мовы: палеа старажытны, лиде -  камень) 

старажытны каменны век. Ён мае агульныя межы ад 3 млн. гадоу да н.э да 
10 тысячагаддзя да н.э.

У сваю чарту палеалгг падзяляют на:
-  ран Hi (н!жш) палеалН Шжн1 (ранн1) палеалы (3 -  2,5 млн. -  100 тыс. 

г.). У тэты час найраецца б1ялапчная эвалюцыя чалавека.
-  еярэдш палеалН (т.зв. эпоха мусцье, щ мустьерская эпоха па 

агульнаеурапейскай перыядызацьй), на тэррыторьй Бел ару ci ён адпавядае 
ранняму, щ н1жнему пелеалЁу, датуецца перыядам ад 100 тыс гадоу да 40 -  
35 тысячы гадоу да н.э.

-  поздш (верхш) палеал1т (т.зв. фшальны) датуецца на тэрыторьй 
Беларус1 ад 40 тыс. гадоу да 10 -  9 тыс. да н.э.
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2. Мезалгг (меза -  сярэдш) сярэдш каменны век датуецца на БеларуН 9 
-  5 тыс. да н.э. У сваю чаргу мезапйт частка даследчыкау падзяляюць таксама 
на ранш, сэрэдш i позднт

3. Неалгг (неа -  новы) новы каменны век, заключны этап каменнага 
веку. На Беларуси -  перыяд 5 - 3  тысячагоддзяу да н.э. У межах названага 
часу у навуковых даследаваннях сустракаюцца вызначэнш таксама ранняга, 
сэрэдняга i поздняга неалпу.

Названая перыядызацыя будзе нам1 узята за аснову пры вывучэнш 
г1сторьй першабытнага грамадства.

5. Населыпцтва БеларуН у раншм каменным веку (палеалще)
Kani пачалося засяленне тэрыторьй сучаснай Беларуси старажытным1 

людзьм1?, Капй першыя людз1 з’явшся на гэтай тэрыторьй? -  пытан Hi, адказ 
на яюя грунтуецца выключна на археалапчных матэрыялах, да сённяшняга 
часу з’яуляецца навуковай праблемай, якая падлягае далейшаму 
даследаванню.

ТПжш (ранн1) палеалгг.
1 I) быу чалавек на тэрыторьй БеларуН у н1жшм (раншм) палеалще?
Мы ужо казапй, што у перыяд да 100 тысяч гадоу да н.э. быу часам , капй 

ледавш перыядачна пакрываал1 усю тэрыторыю Беларусь Прыдатным1 для 
жыцця расл1ннага i жывельнага свету был1 тольк1 асобныя перыяды 
пацяпленняу. Таму не выключна, што магчыма, у часы м1жледав1коуя кл1мат 
быу спрыяльны для прашкнення сюды першых людзей. 1снуюць i укосныя 
сведчанн1 таму.

Каля Жытом1ра (на Валын1), недалека ад тэрыторьй Беларуси, знойдзены 
прылады працы найстаражытнага чалавека.

У Вщебскай вобласц1 знойдзены рэншй пауднёвага слана. Тэта 
характарызуе сабой фаун1стычны комплекс, што звычайна суправаджаецца 
знаходкам1 прылад працы ашэльскай эпох1 раняга палеал1та. Але ледавш 
зшшчьш рэштк1 чалавечай культуры таго часу.

Таму у першым томе “Археалогй Беларус1” зроблена агульнапрынятая 
выснова, што “Тольк1 у перыяд сожскага i паазрскага зледзяненняу край Hi 
поудзень i пауднёвы усход Беларус! былi свабодныя ад шьду, таму пошук1 
дамусцьерскага насельнщтва на Беларус! бесперспектыуныя” (с. 23).
Сярэдн1 палеалН. Болын верагодныя сведчанн1 аб першапачатковым 
засяленш пауднёва-усходняй частк1 тэрыторьй сучаснай Беларус! маюць 
дачыненне толью да сярэдняга палеалыа (ui мусцьерскай эпох1), яю 
пачынаецца ад 100 тыс. гадоу да н.э.

У той час у Еуропе з’явшся i панавал1 палеаантрапы -  неандартальцы.
Аб пран1кненн1 людзей таго Tiny на тэрыторыю Беларуси сведчаць 

знойдзеныя археолагам1 каменныя, зробленыя з крэмня прылады працы на 
левым беразе Дняпра, каля вёсак

Абщав1чы (Быхаускага раёна) -  знайдзена скрэбла 
Свящлав1чы (Веткаускага раёна) -  востраканечшк 
Клеяв1чы (Касцюков1чск1 раён)
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Падлужжа (Чачэрсю раён) (у навуцы атрымала назву Бердыжская 
стаянка) -  скрэбла, нож.

Беларуси я археолап выказваюць думку, што гэтыя знаходю можна 
аднесщ да мусцьерскай эпохт, датуюцца яны прыкладна 40 -  30 
тысячагоддзям1 да н.э.

Каш тэта так, то неандарталец прадстауляу сабой першых насельшкау 
Беларусь

У сацыяльным стане неандартальцы аб'ядноувашся у невялшя (у 20-30 
дарослых асоб) трупы -  т.зв. “праабшчыны” i сумесным1 намаганням1 шукаш 
харчаванне i бараншся ад звяроу.

Прылады працы першым1 пачапй вырабляць менавыа неандартальцы, за 
што набьнп назву “чалавек умелы”. 3 крэмню розным1 тыпам1 апрацоую, у 
асноуным адколамц рэтушаваннем выраблял1 крамянёвыя востраканечнпл 
для дзщау (коп’яу) Для разб1рання дз1чыны- ручныя рубшы, скрэблы, 
нажы. Для вырабу адзення -  скрабкч, шылы, праколкт

Асноуньгш заняткалп з'яулялася паляванне i зб1ралыпцтва ядомых 
раслш i карэнняу. Паляваш на мамантау, валасатых насарогау, ауцабыкоу, 
аленяу, пясцоу i шшых жывёл, яюя юнаваш у прыледавшовай зоне.

Гаспадарка людзей гэтага перыяда мела прысвойваючы характар -  
людз1 жььш толью кошт таго, што браги, атрымл1ваш (прысвойваш) з 
навакольнага ассяродзя.

1снаванне прысвойваючай гаспадарю абумоушвала яго вандроуны лад 
жыцця. Каб жыць ва умовах халоднага климату, чалавек навучыуся карыстац- 
ца агнём, вырабляць адзенне са скуры i меху забпых звяроу, будаваць 
жытло з касцей i рагоу буйных жывёл, пакрытае скурамь

Поздш (верхш) палеалгг
Прыкладна да 40-35 тысячагоддзяу таму пачынаецца поздш, ui верхш 

палеалггу. На змену неандартальцу прыйшоу чалавек сучаснага фьлчнага 
тыпу- краманьенец, або «чалавек разумны».

Маюцца больш несумненныя сведчанш, што краманьёнцы працяглы час, 
падчас пацяпленняу у перыяд паазерскага ледавжой эпохц засялял1 пауднёвы 
усход Беларусь Сведчанне1 таму з’яуляюцца адкрытыя беларусюм1 
археолагам1 рэшю паселынчау -  стаянак людзей таго часу.

Самые старажытнае паселшча краманьёнцау на Беларуси адкрыта каля 
вёсю Юрав1чы Калшкавщкага раёна, на р. Прыпящ (датавана каля 26 тыс. 
гадоу таму). Да краманьёнцау археолап адносяць i найболын даследаванную 
i вядомую стаянку каля вёсю Падлужжа (Чачэрсю раён) на р. Сожы. У 
навуцы яна атрымала назву Бердыжская стаянка, якае датуецца часам каля 
23 тыс. гадоу да н.э.. Прыкладна да таго перыяду адносяцца i стая ню 
Берасценава (Аршансю раён) i каля в. Лудчыцы (Быхаусю раён).

Прылады працы з крэменю гэтага перыяда вызначапйся болынай 
дасканаласцю, а у лжу шшых матэрыялау з'явшся косць i рог. Сярод 
знаходак- рэштю каркасау жытла, крамянёвыя востраканечшю, нажы розных 
тыпау, юнжалы, скрабю, праколю, наканечшю коп'яу i шш. З’яуляюцца i
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сякерападобныя шстру менты. Асобныя касцяныя вырабы был1 аздоблены 
арнаментам у выглядзе шасщкутшкау i зшзагападобных рысак.

У сацыяльных адносшах адбываецца пераход ад першабытнай абшчыны 
да радавога ладу. Паляванне на буйных жывёл -  мамантау, насарога, 
мядведзёу, зубрау, а таксама пражыванне у прыледавшовых умовах 
патрабавал! сумесных дзеянняу шматтйкой колькасщ людзей. Таму асноунай 
сацыяльна-гаспадарчай адзшкай позняга палеалыу з'яуляуся калектыу 
родз1чау, як\ атрымау у навуцы вызначэнне “радавая абшчына”. Яна 
складауся з некальюх радоу, размешчаных на асобных стаянках. Маёмасць, 
тэрыторыя для палявання, зб1ральнщтва i лоул1 рыбы, здабытае харчаванне 
належала усяму роду. Пры гэтым жанчына мела асабл1вы статус: менавАа па 
яе Л1 Hii вялася роднасць, а шлюбныя адносшы пам1ж бл1зюм1 родз1чам1 
забарашшся (экзагам1я). 3 гэтай нагоды дарослыя мужчыны мусш шукаць 
пару у шшай родавай абшчыне. Насельнщтва таго часу не было тттматлшм. 
CeMbi, як1я жыл1 у асобным жытле, збудаваным з жэрдак i касцёу, пакрытых 
карой u,i скурам1, нал1чвал1 5 - 7  чалавек. Некалью так1х семьяу складал1 
абшчыну колькасцю ад 25 да 50 чалавек.

Гаспадарчыя занятна людзей гэтага перыяда засталic^ ранейшым1 -  
паляванне, зб1ральнщтва, лоуля рыбы.

15 тысячагоддзяу таму апошш ледав1к пачау адступаць на поунач, а праз 1 
тыс. гадоу ледав1ковая эпоха скончылася. 10 тыс. гадоу таму усталявал1ся 
сучасныя умерана кантынентальны кл1мат, флора i фауна. Пачауся перыяд 
фшальнага палеалггу.

Ранейшыя аб'екты палявання -  мамант i калматы насарог вымерл1 або 
адступш на поунач. З'яуленне лясных мас1вау, шматл1к1х рэк, азёр, балот, а 
разам з iMi прадуктау палявання, зб1ральн1цтва i рыбалоуства значна 
павял1чылася.

У першабытных людзей значна павял1чылася магчымасць для засваення 
новых зямель. Паусюдна тэрыторыя Беларус1 стала засяляцца людзьмт

Пачынаючы з эпох1 фшальнага палел1та (1 4 -1 0  тыс. гадау назад) можна 
казаць аб пастаянньй мэтанак1раваным засяленн1 тэрыторьй Беларус1 розным1 
племенам! паляун!чых на пауночнага аленя. Менав!та паляванне на 
пауночнага аленя прывяло да з’яулення новай прылады, больш эфектыунай 
3 6poi -  лука i стрэл.

Насельн!цтва ф!нальнапалеатычнага часу на тэрыторьй Benapyci 
складалася з розных прышлых плямен, таму i адносллася да розных 
культурных супольнасцяу. Apxeonari вызначаюць шэраг археалапчных 
культур:

-грэсская культура (правабярэжжы Дняпра, у Падняпроу’!);
-св!дэрская культура (пауднёвы захад i захад Беларуси, у верхняу Прыпяц!, 

на сярэдн1м i шжшм Панямонн!);
-л!нгб!йская культура i
-арэнсбурская культура на захадзе Беларусь
Кожная з ix мела свае асабл!васщ у формах наканечшкау Konifi i стрэл,
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разнастайных нажоу, разцоу, скрабкоу, шшага крамяневага швентару.
Г аспадарчыя занятю людзей, удасканаленне сацыяльных адносш, 

назапашванне ведау аб навакольным асяроддз1 фармавал1 адпаведны 
светапогляд. З’яуляюцца i першыя вераванш людзей, яюя бьнп десна 
звязаны з ix штодзенным побытам. Спробы чалавека растлумачыць 
значнасць тых ui iHHibix прыродных з'яу, а таксама ф1з1ялаг1чных працэсау 
(сон, дыхание, смерць) трансфармавал1ся у рэлнлйныя уяуленш: веру у 
1снаванне душы (ашм1зм), духау (ашматызм), звышнатуральныя 
уласщвасщ прадметау (фетышызм), звышнатуральную значнасць для 
роду той ui пинай жывёлы ui раслшы (татэм1зм). Каб задаволщь дутттьт 
продкау, а паляванне або лоулю рыбы зрабщь у дальни, людз1 здзяйснял1 
пэуныя мапчныя абрады. 3 цягам часу функция ix аргашзатара засяродзшася 
у руках аднаго з суродз1чау- мага (вешчуна, калдуна i г. д.).
6. Сярэдш каменны век (мезалгг) на тэрыторы1 Беларус1 
Мезал1т -  сярэдш каменны век, эпоха naivmK палеал1там i неал1там. На 
тэрыторьп Беларуси вылучаецца ран Hi (9 -  7 е тысячагоддз1 на д.э.) i поздн1 (6 
-  5-е тысячагоддз1 да н.э.) мезал1т.

У першым перядзе Мезал1та адбываецца засяленне берагоу рэк i азёр у 
адноуленнай пасля ледавшовай anoxi лясной зоне. Зауважым, што менав1на 
рэю 6bmi nepnibiMi шляхам1 знос1н, уздолж ix imno рассяленне людзей, 
асваенне новых тэрыторый.

3noxai мезал1та была болын сапрыяльнай для жыцця чалавека. Каля 10 
тыс. гадоу таму ycтaлявaлicя сучасныя умерана кантынентальны климат, 
флора i фауна. З'яуленне лясных MaciBay, шматлшх рэк, азёр, балот прывяло 
да з’яулення новых вщау жывёлы- лicay, мядзвядзёу, дзiкoy, зайцау i 1нтттых 
жывёл, паляванне на яюх было больш лёгкiм. У вадаёмах значна 
павял1чылася колькасць рыбы, а таксама птушак, асабл1ва вадаплауных 
(xa4Ki, ryci, цяцерк1). Вын1кам стала значнае павял1чэнне колькасц1 прадуктау 
палявання, збipaльнiцтвa i рыбалоуства. Г эта давала магчымасць харчавацца 
больш значнай колькасщ людзей, зрабша icHaBaHHe людзей больш трывалым.

Асновай гаспадарю насельнщтва перыяда мезалта зacтaвaлicя 
прысвойваючыя яе формы.

Вядучаю ролю, як i раней адыгравала паляванне. Але яно набыло новыя 
рысы. Пры паляванш у лясной зоне i на адносна невялтх жывёл больш 
эфектыуным стала выкарыстанне лука са стрэламь Шырокае 
распаусюджанне набывае вырабы каменных наканечшкау для стрэл розных 
формау. Па ранейшыму эфектыуным было выкарыстанне капья.

Спосабы палявання на буйных жывёл у мезалще был1 разнастайныя:
Гон -  праследаванне жывёлы да яе знясшення;
Высочванне (каб падабрацца блiжэй да здабычы выкарыстоувал1ся MacKi)
Загон на лоучыя ямы.
У поздш перыяд мезал^а, пры pacпaycюджaннi палявання на дробную 

лясную дзiчынy загонае паляванне паступова саступша месца больш 
прагрэслунаму метаду- паляванню iндывiдyaльнaмy. Значным чынам таму

25



паспрыяла вынаходнщтва лука i стрэл.
У тэты ж час чалавек прыручыу сабаку, як\ дапамагау у паляванш на 

звяроу i птушак, а таксама у ахове чалавечага жытла.
У перыяд мезапйту значна павял1чваецца роля рыбалоуства, якое 

становщца не менш важным заняткам, чым паляванне. Менавыа у мезалще 
з’явийся першыя спецьиьпйзаваныя для рыбалоуства прылады -  крупна з 
лескай. Здабывалася рыба таксама з дапамогай касцяных гарпуноу i кручкоу, 
плеценых кашоу i сетак.

Вялшм вынаходнщтвам чалавека зрабшся платы i выдзябаныя з камля 
дрэва чауны. Яны стапй выкарыстоувацца для лоул1 рыбы i у якасщ 
транспартнага сродку.

Таюм чынам, максимальна спрыяльныя юйматычныя умовы (icHye нават 
вызначэнне у адносшах да 7 -  6 тысячагоддзяу да н.э. як “юпматычны 
оптымум”), удасканаленне прылад працы i спосабау здабычы даюць 
магчымасць л1чыць перыяд мезалгга часам росквггу прысвойваючай 
гаспадаркь

У перыяд мезапйта у параунанна з ф1нальнапалеатычнай эпохай адбылюя 
важныя змены у сацыяльных адносшах.

Галоунае з ix была тая, што людз1 CTari Becui болын аседлы вобраз 
жыцця, месца жыхарства людзей становяцца больш пастаянным1.

Наяунасць дастатковай колькасц1 сродкау харчавання у параунауча 
лакальнай (кампактнай, невял1кай тэрыторьй) прасторы адк1двала патрэбу 
чалавека у перамене месца жыхарства. Людзям ужо не было патрэбы часта 
змяняць месца свайго абЛання, пастаянна рухацца у пошуках сродкау 
харчавання. Цяпер насел ьн1цтва, як правша, рабшася пастаянным 
(аутахтонным), будавала пасел1шчы (больш-менш працяглыя месца 
жыхарства, а не каротка часовыя стаяню), асвойвала, абжывала 
тэрыторыю, (а не проста прахадзша праз яе). Будавапйся паселшчы пабл1зу 
вадаёмау, на узвышшы берагоу рэк. Галоуным патрабаванням пры выбары 
пастаяннага месца жыхарства была, як правша, блпасць да багатага рыбай 
вадаёма, а таксама радовшчау (залежау) крэмлю.

Таму помшкам1 anoxi мезалЛа з’яуляюцца адкрытыя археолагам1 
мезал1тычныя стаяню, яюх напйчваецца каля 120-ui., што сведчыць аб тым, 
што насельн1цтва на тэрыторьй у параунанш з перыядам палеапйта значна 
павял1чылася. Большасць ix знайдзена уздолж Дняпра, Прыпяц1 i Нёмана.

Родавыя абшчыны больш цесна кантактавапй пам1ж сабой, утвараючы 
сваяцк1я супольнасщ — плямёны, як1я пражывал1 на адной тэрыторьй, мел1 
агульныя рысы матэрыяльнай i духоунай культуры.

-у перыяд мезапйту працягвал1 1снаваць плямены грэсскай культуры (у 
Падняпроуй);

-у Падняпроуй i ва Усходн1м ПалесЛ жш1 плямены днепра-дзясн1нскай 
(сожскай) культуры;

-на поуначы Беларуси у мезалще был1 плямены кундскай культуры;
-захад Беларуси засялял1 плямены нёманскай культуры;
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-на поудш Беларуси археолап знаходзяць помнш плямен кудлаеускай, 
яшславщкай культур.

Назвы культур даны сучасным1 археалагамц як правша, у залежнасщ ад 
тэрыторьп, щ па назвах насельных пунктау, дзе был1 адкрыты стаяню, 
паселынчы з тыповым1 для штттьтх рысаш матэрыяльнай культуры -  
спосабам1 апрацоую камню, асабл1васцям1 вырабу прылад працы, ix 
упрыгожванняу i г.д.

Болын дакладна аб асабл1васцях названых культур эпсга мезалпу мы 
пагаворым на семшарсюх занятках (Гл.: Псторыя Беларуси (пад рэд. 
М.Касцюка) Т.1. С.31 -  34)

Тэма 2.2. Культура, побыт i звыча1 старажытных людзей на тэрыторьп 
Беларусь

1. Сувязь дзейнасщ старажытнага чалавека з юпматычным1 i геаграф1чным1 
умовамт
2. Пачатак засялення людзьм1 тэрыторьп Беларус1.
3. Узшкненне вераванняу старажытных людзей.
4. Разнастайнасць паганства.
5. Культура старажытных людзей каменнага веку.

1. Сувязь дзейнасщ старажытнага чалавека з кл1матычным1 i 
геаграф1чным1 умовамь

Першабытны перыяд нашай г1сторьй не тольк1 самы працяглы, але i 
надзвычай важны, бо у iM закладвал1ся асновы будучага разв1цця краю, 
размешчанага на памежжы Заходняй i Усходняй Еуропы, на водападзелах 
рэк Балтыйскага i Чарнаморскага басейнау.

У тэты час адбылося засяленне тэрыторьп Беларус1 чалавекам - ад 
першага пран1кнення на яе пауднёва-усходш край у палеалще i да асваення 
iM узбярэжжау вадаёмау i нават водападзелау у жалезным веку. У 
першабытную эпоху чалавек дасягнуу вызначальнейшых поспехау у сва1м 
pa3Biuui, заклаушы асновы для болынасщ адкрыццяу пазнейшых часоу:

- ад кароткачасовых стаянак да паселшчау i умацаваных гарадз1шчау, 
наяк1х жьнп мног1я coTHi гадоу;

- ад будаунщтва лёгк1х прытулкау з жэрдак, кары i скур да узвядзення 
складаных жыллёва-гаспадарчых, культавых i фартыфжацыйных 
збудаванняу;

- ад прыкрыцця скурам1 цела ад холаду да шыцця рознага тыпу вопратк1 
i абутку, не толью са скур, але i з тканага палатна;

- ад выкарыстання расшчэпленых камянёу, прымыыуна апрацаваных 
костак i палак да бронзалщейнай вытворчасц1, здабычы жалеза з 
балотнай руды, кавальства, зачаткау шкларобства i ювел1рнай справы;

- ад начынняу з кары i пруткоу да высакаякаснага рознатыповага посуду 
з абпаленай гл1ны;
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- ад палявання, рыбацтва i зб1ралыйцтва да вытвараючай гаспадарю з 
жывёлагадоуляй i земляробствам, з наборам культурных раслш i 
свойсюх жывёл, характэрных i для пазнейшых часоу;

- ад зб1рання паверхневага крэменю да распрацоую залежау гэтай 
сыравшы шахтавым спосабам;

- ад перамяшчэння пяшком лясным1 снежкам i да вынаходнщтва чауноу, 
лыжау, саней i каляснщ;

- ад першабытнай стаднасщ першапасяленцау да родаплемянной 
аргашзацьй i зараджэння элементау дзяржаунасщ;

- ад калектыв1зму i урауняльнасш у сацыяльным уладкаванш да 
маёмаснай дыферэнцыяцьп i родаплемянной арыстакратьй;

- ад першых прымпыуных узорау на камянях i костках да складанай i 
распрацаванай арнаментацьй, грав1ровак, высокамастацюх узорау 
аб'ёмнай пластыKi; ад падвесак з зубоу да б1жутэрьй са шкла i металау;

- ад напаужывёльнага успры мания асяроддзя i сябе да спроб ix  
асэнсавання праз мастацтва i рэлтю, да зачаткау навуковых ведау - 
батанпа, заалогп, acTpaHOMii, медыцыны, юпматалогп i шш.

У першабытную эпоху на нашай тэрыторьй адбывал1ся складаныя 
этшчныя працэсы, яе неаднаразова кранал1 вялшя Mirpaubii плямён, 
пастаянна дзейн1чал1 фактары змешвання i ас1мшяцьй, ажно да фарм1равання 
г1старычных супольнасцей балтау i славян, якое адбывалася пры удзеле 
пэуных труп ф1на-уграу, 1нда1ранцау, кельтау, германцау.

Размяшчэнне тэрыторьй Беларуси у цэнтры Еуропы, на мяжы хваёвых i 
л1сцёвых зон, а таксама зон атлантычнага i кантынентальнага климату, на 
сумежжы у позн1м каменным веку рэпёнау з прысвойваючай i вытвараючай 
гаспадаркай стварал1 надзвычай своеасабл1вую i плённую слстэму 
узаемауплывау, спрьиш устанаУленню этнакультурных сувязяу пам1ж 
Усходняй i Заходняй Еуропай. 3 часу ж бронзавага веку пачынае праяуляцца 
фактар размяшчэння пам1ж Балтыйск1м i Чарнаморск1м басейнам1, дзе 
пераважавал1 уплывы з антычнага свету.

Е[ры адсутнасщ п1сьмовых крын1ц цяжка рэканструяваць сацыяльныя 
аднослны у першабытных супольнасцях. На. гэтых прычынах больш 
распаусюджанай з'яуляецца археалапчная (тэхналапчная) перыядызацыя, 
якая падзяляе мшулае па характары сырав1ны, што ш ла на выраб прылад 
працы, - на каменны (каля 100 000 - 4 000 гадоу назад), бронзавы (каля 4 000 - 
2 800/2 700гадоу назад) i жалезны (каля 2 800/2 700- 1500 гадоу назад) вякт У 
сваю чарту у гэтых перыядах icHye i драбнейшы падзел, як1 паказвае 
асабл1васц1 i этапы ix развщця. Археалапчная перыядызацыя не такая 
фармальная, як можа падацца на першы погляд, бо удасканаленне прылад 
працы адлюстроувае эвалюцыю вытворчасщ, а з апошняй можна звязваць з 
рознай ступенню верагоднасщ сацыяльную, культурную i нават пэуным 
чынам этиi иную г1сторыю.

Пры археалапчных даследаваннях зауважана, што на пэуных 
тэрыторыях, найчасцей у басейнах буйных рэк, рэштю жыццядзейнасц1
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пешабытных людзей - жытло, прылады працы i зброя, рэчы побыту, 
упрыгожанш, сляды рэлплйных культау - утвараюць характэрныя комплексы, 
яюя адрозшваюцца ад археалапчных матэрыялау з суседшх тэрыторый. 
Таюя комплексы, яюя icHaBaai на акрэсленых тэрыторыях i у пэуны 
прамежак часу, навукоуцы аб'ядноуваюць у археалапчныя культуры. 1м 
надаюцца розныя, як правша, умоуныя назвы - па тэрыторьй распаусюджання 
(нёманская, пауночнабеларуская), характэрных рэчах (шарападобных амфар, 
баявых сякер), асабл1васцях арнаментацьй глшянага посуду (грабеньчата- 
накольчатай керам1ю), пахавальным абрадзе (культура адзшкавых 
пахаванняу), назве мясцовасщ, дзе упеРшьшю выяулены характэрныя 
паселшчы або могшьшю (нарвенская, соснщкая), назве народа, яю паюнуу 
пасля сябе гэтыя noMHiKi (гота-гешдская), i шш.

Лзчыцца, што носьб1там1 пэунай археалапчнай культуры бььгй 
роднасныя м1ж сабой плямёны, яюя размаулял1 на адной мове або на 6ai3Kix 
дыялектах. Але тэта наз1ралася далёка не заусёды. Аднак комплексны i 
параунаучы разгляд матэрыялау археалапчнай культуры з улжам 
старажытных назвау вадаёмау i даных п1сьмовых крын1ц, Kari яны ужо 
маюцца, - пакуль што адзшая магчымасць выяулення этн1чных супольнасцей 
onoxi першабытнага грамадства.

2. Пачатак засялення людзьм1 тэрыторы1 Беларусь
Фарм1раванне чалавека як б1ялапчнага в1ду адбывалася ва умовах 

прыкметнага пахаладання климату, а яго распаусюджанне у Еуропе прыпала i 
увогуле на ледавжовую эпоху. Зацяжныя халады, што доужьппся мног1я 
дзесятк1 тысяч гадоу, змяшипся пацяпленням1, Kari наступау больш 
спрыяльны кл1мат. Гэтыя кл1матычныя ваганHi аб'ектыуна спрыял1 эвалюцьй 
чалавека, вучыл1 яго прыстасоувацца да розных экалапчных умоу, разв1вал1 
1нтэлект, прымушал1 вынаходз1ць спосабы захаваць сваё жыццё.

Kani прыкладна 100 тысячагоддзяу назад з'явш1ся першыя прыкметы 
наступления апошняга паазерскага зледзянення, на тэрыторьй Бел ару ci 
паступова nanari зн1каць шыракал1стыя лясы. 1х замянш хваёвабярозавыя 
пушчы, а з наступлением болыных халадоу, кал1 са Скандынавп пасунууся 
ледав1к, пераважал1 бярозавыя рэдкалессг Часам халады на некальк1 
тысячагоддзяу адступагй i усталёувалася часовае пацяпленне, кати 
распаусюджвал1ся больш цеплалюб1выя раслшы, але затым ледав1к зноу 
рухауся на поудзень. Нарэшце 18 тысячагоддзяу назад ён дасягнуу 
макс1мальнай мяжы, якая пралягала ад раёна Гродна, на поунач ад Шлейку на 
усход у раён Оршы.

Зямлю Беларус1 у тэты час скоувала вечная мерзлата, а сярэднегадавая 
тэмпература была на некальк1 градусау шжэйшая за сучасную. Перад 
ледавшом icnaBay шырок1 пас прыледав1ковай пустэльнт На поудзень 
прасц1рал1ся тундра i халодны стэп з адПаведнай чэзлай раслшнасцю. Тольк1 
у дал1нах рэк захоувапйся рэдк1я пералеск1 з карлжавай бярозы, вербау, 
кустоуя. Адпаведным климату i расл1ннасц1 у час паазерскага зледзянення 
быу i жывёльны свет, яю складауся з тыповых прадстаушкоу тундры i
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лесатундры (пауночныя алеш, пясцы, лемшп, белыя курапатю), лесу 
(высакародньм алеш, бурьм мядзведзц казулц pacaMaxi), стэпу (зубры, кош, 
зайцы-русаю, л1сы, суслпа), а таксама жывёлш, што мапп 1снаваць у розных 
зонах. Асабл1ва характерными для прыледавшовай фауны бьин маманты i 
валасатыя Hacapori - асноуны аб'ект палявання палеалпычных жыхароу.

У вышку прыкметнага пацяплення 15 тысячагоддзяу назад ледав1к пачау 
адступаць на поунач, а да 14-га тысячагоддзя ён цалкам паюнуу терыторыю 
Беларусь Настушу позналедав1ковы перыяд, кал1, хоць i здарал1ся зацяжныя 
пахаладанн1, усё мацнейшыя хвал1 цяпла мянял1 климат, а адпаведна яму - 
раслшны i жывёльны свет. У цёплыя тысячагоддз1 на терыторыю нашага 
краю наступаюць лясы, з пахаладанням1 часова вяртаюцца тундра i 
лесатундра.

Каля 12 тысячагоддзяу назад вым1раюць або адступаюць на поунач 
холадалюб1выя жывёлы, асабл1ва так1я, як мамант. Валасаты насарог зн1к 
яшчэ раней. Позналедавшовы перыяд - час панавання на Беларус1 пауночных 
аленяу, што становяцца асноуным паляушчым аб'ектам людзей, яюя зноу 
пачал1 засяляць нашу терыторыю.
10 тысячагоддзяу назад з канчатковым таянием ледавшовага покрыва нават 
на тарах Скандынавп заканчваецца i ледавпсовая эпоха.
3. Узнжненне вераванняу старажытных людзей.

У эпоху палеал1ту узровень 1нтэлектуальнага разв1цця старажытных 
людзей дасягнуу такой ступен1, кал1 узшкае патрэбнасць як у пэуных 
эстэтычных адчуваннях, так i у поглядах, яюя б давал1 уяуленне пра 
агульную карцшу свету i тлумачыл1 месца чалавека у iM. Так узшюп 
першабытнае мастацтва i рэлшшныя вераваннь Паколью на тэрыторьй 
Беларус1 адсутшчаюць выхады горных парод, то не мапп стварацца i 
наскальныя росшсы накшталт сустрэтых у 1ншых крашах або выявы на 
сценах пячор. Даступным1 спосабам1 адлюстравання акаляючага асяроддзя, 
змяшчэння мапчных выяу, перадачы праз матэрыяльныя вырабы тагачасных 
м1фалапчных поглядау для палеал1тычных паляун1чых i зб1ральшкау 
з'яулял1ся выраб упрыгожанняу, нанясенне выяу на таю распаусюджаны у 
той час матэрыял, як косц1 здабытых на паляванн1 мамантау, стварэнне 
касцяных статуэтак.

Шырока вядомыя на мнопх палеал1тычных стаянках Еуропы 
вырабленыя з косщ ф1гурю жанчын, празваных "палеаитычиыли ВеперамГ. 
Адна такая змайстраваная з б1уня маманта статуэтка знойдзена непадалёку ад 
тэрыторьй Беларус1 на стаянцы Ел1сеев1чы у Бранскай вобласц1. Яна 
адрозшваецца ад аналаг1чных знаходак Усходняй Еуропы болын дасканалай 
прапорцыяй форм. Еалава у ел1сеев1цкай статуэтк1 была, магчыма, адбЕая 
або адсутн1чала з самага пачатку. На мнопх т птьтх палеалпычных статуэтках 
галовы, асабл1ва твар, выяулены вельм1 схематычна.

Наконт прызначэння "палеалЕычных Венер" icHye некальк1 гшотэз. 
Мног1я л1чаць, што тэта характэрныя для часоу мацярынскай родавай 
абшчыны (матрыярхату) выявы мацярынск1х продкау, шмвалы адз1нства i
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кроунай су вяз i членау роду, увасабленне плоднасцт 1ншыя сцвярджаюць, 
што статуэтю адлюстроуваюць веру у ix Mari иную здольнасць садзейшчаць 
поспеху палявання або з'яуляюцца сведчаннем грамадскай павап да жанчын. 
Аднак найбольш пераканаучай выглядае думка, што "палеалыычныя 
Венеры" - помнш культу звышнатуральнай усемагутнай icTOTbi, погляду 
якой баялюя, таму i паказвшп без твару. Гэтыя icTOTbi мапп адначасова 
увасабляць паняцщ нараджэння i смерщ, спрьиип як размнажэнню дзшх 
звяроу, так i паляванню на ix. Яны - мац1-парадз1х1 i у той жа час злосныя, 
жорстюя, каварныя, не адрозшваюць дабра ад зла, як сляпая сша прыроды, 
погляд ix 3a6iBae. Тэта правобраз м1фалагтчнага персанажу, вядомая у 
некаторых пазнейшых народау як Вялжая бaгiня.

У бронзавым веку у светапоглядзе нaceльнiцтвa Бeлapyci aдбылicя 
досыць значныя 3pyxi, выклжаныя як 3MeHaMi у гаспадарцы, так i прыходам 
новага нaceльнiцтвa. У вышку гэтага духоуная культура, захоуваючы 
многае з набыткау каменнага веку, yзбaгaцiлacя шэрагам новых рыс. Занятш 
земляробствам пpывялi да пашырэння культу сонца, паколью ад гэтага 
свяцша зaлeжaлi прарастанне i рост pacлiн. Распаусюджвалася таксама 
ушанаванне дажджу i звязаных з iM нaвaльнiц i маланак.

У сувяз1 з прысутнасцю у бронзавым веку на тэрыторьп Беларуси 
шдаеурапейцау, яюя тут мапп з'явщца i раней, несумненна, што для 
мясцовага жыхарства был1 характэрныя некаторыя агульныя рысы 
iндaeypaпeйcкaй мiфaлoгii. Адна з таюх рыс, на думку шэрагу даследчыкау, 
ушанаванне у якасц1 вярхоунага бажаства дзённага азоранага неба. Гэтаму 
нябеснаму "бацьку" адпавядала "апладняемая" небам таксама абагаулёная 
зямля як жаночае бажаство - "Maui". 1снавала таксама вера у 6ora-rpaMaBiKa, 
пэуным чынам падобнага на пазнейшага Перуна. Важнае значэнне меу культ 
агню.

Пры разглядзе светапогляду чалавека бронзавага веку неабходна 
ул1чваць, што у канкрэтных умовах Бeлapyci, кaлi яшчэ захоувалася 
прыкметная роля палявання, i асабл1ва у больш пауночных рэпёнах, 
важнейшае месца у мiфaлoгii яшчэ з часоу каменнага веку адводзшася 
хташчнаму бажаству, апекуну звяроу, вытокау рэк i KpbiHin,, замагшьнага 
свету i памерлых. Пасля з'яулення жывёлaгaдoyлi тэта бажаство разглядалася 
i у якасщ апекуна CBoficKix жывёл, i таму да ранейшых увасабленняу яго у 
выглядзе змяi, ваука або мядзведзя дадауся вобраз быка.

У вераваннях населыпцтва onoxi бронзы важнае месца займала, хоць i з 
пэуным1 тpaнcфapмaцыямi, жаночае бажаство xTaHi4Hara паходжання (Мара 
пазнейшага беларускага фальклору). Па рэштках мiфay можна меркаваць, 
што тэта бажаство было звязана як з нараджэннем i плоднасцю, так i са 
смерцю, xBapo6aMi i эпiдэмiямi, а таксама з жывёльным светам (здольнасць 
прымаць Bo6niKi розных жывёл). У латышский мiфaлoгii блiзкaя па назве i 
паходжанню Мага л1чыцца апякункай кароу. Некаторыя даследчыю л1чаць, 
што Мара - рэлжт вобраза Вялiкай Barmi.
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3 верай у мужчынскае тхашчнае бажаство звязана ушанаванне 
некаторых культавых камянёу. У шэрагу месцау Беларуси захавалюя "камяш 
кахання" або "камяш нявест", яюя маюць дачыненне да культу старажытнай 
Вялi кай BariHi. Верагодна, у бронзавым веку стали ушаноуваць камяш- 
следавпа. Некаторыя шведсюя даследчыю сцвярджаюць, што у бронзавым 
веку юнавала строгая забарона рабщь выявы божаствау. Таму на камянях 
высякагйся ix сляды як знаю прысутнасцт

Мяркуючы па даследаваннях у JIaTBii, дзе у бронзавым веку жыло 
насельшцтва, давол1 бл1зкае па культуры насельнщтву Пауночнай Беларуси, i 
на нашай тэрыторьй магло юнаваць пакланенне святым крынщам, якое 
хутчэй за у сё зарадзшася яшчэ у папярэдш час. Тым боЛьш што у розных 
частках нашага краю на берагах азёр з назвай "Святое" выяулены паселпнчы 
неагйту-бронзавага веку.

Для правядзення пэуных Mari иных абрадау, звязаных з вераванняму 
юнавагй адпаведныя збудаванш. Так, насельшцтва тшцшецкай культуры 
будавала круглыя бажнщы са слупоу i жэрдак, у сярэдзше як\х знаходзш1ся 
ахвярн1к1 i нават пахаванн1.

У бронзавым веку працягвау icnaBaub культ жывёл. Пра тэта найперш 
сведчыць звычай нашэння амулетау з прасв1драваных зубоу - дз1ка, 
мядзведзя, ваука, лася, бабра, а таксама скульптурныя выявы звяроу, птушак 
i змей. Магчыма, некаторыя плямёны практыкавал1 i кашбашзм. На тэта 
могуць указваць знаходю на пасел1шчах насельн1цтва пауночнабеларускай 
культуры патрушчаных фрагментау чалавечых чарапоу.

У бронзавым веку ютотна мяняюцца пахавальныя абрады. 
Распаусюджваюцца звыча1 спальваць нябожчыкау i насыпаць над пахаваннем 
курган. Сам абрад трупаспалення быу складанай часткай культу агню, веры у 
ачышчальную моц полымя. Але звычай крэмацьй быу характэрны для 
пауднёвабеларусюх плямён. У пауночнай частцы крашы, як уяуляецца, 
панавау абрад трупапалажэння, прынамсл у ран Hi перыяд бронзавага веку.

У жалезным веку разам з прагрэсам у матэрыяльнай культуры 
насельнщтва Беларуси разв1валася i удасканальвалася (ускладнялася) i яго 
духоуная культура, м1фалапчна-рэлшшныя уяуленн1, дэкаратыуна- 
прыкладное i музычнае мастацтва, зачатк1 навуковых ведау пра акаляючы 
свет. М1фалапчныя уяуленш i першабытная рэл1г1я у тагачасных умовах 
з'яулял1ся важным! чынн1кам! не толью у спробах тлумачэння сусвету, але i 
праз пасрэдн1цтва гэтага - гармашзацьп ад нос! н чалавека з прыродай i 
аднослн пам1ж людзьму а таксама !ндыкатарам захавання этшчнай 
адметнасц1.

М!фалаг!чна-рэл!г1йныя уяуленн1 непарыуна былi звязаны з асяроддзем 
пражывання i гаспадарчым1 заняткам1 людзей, адлюстроувал1 ix псторыю i 
ментал1тэт. Практычна уся прырода- жывёльны свет, расл1ннасць, 
важнейшыя прыродныя аб'екты i CTbixii - знаходзш сваё адлюстраванне у 
м1фах i абрадах.
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На думку вядомага даследчыка м1фалогп М.Эл1адэ, любы рытуал мае 
сваю сакральную мадэль (свяшчэнны узор), архетып (першавобраз, 
першаузор, арыгшал). У помнпсу старажытнашдыйскай культуры 
"Чытападха Брахмана" указваецца: "Мы павшны рабщь тое, што рабш 
спачатку 6ari". Зыходзячы з гэтага мяркуецца, што услм рэлшшным актам 
дали пачатак 6ari, культурныя repoi u,i м1ф1чныя продкг У шэрагу 
першабытных народау любы чалавечы учынак, не кажучы ужо пра рытуалы, 
станов)цца паспяховым толью тады, кати дакладна паутарае дзеянш, яюя 
выконвашся спачатку багам), героем або продкам. Згодна логщы 
м1фалапчнай свядомасц), уяуныя акты стварэння космасу неабходна было 
паутараць у выглядзе рытуальных абрадау у час важнейшых святау, звязаных 
з кругаваротам прыроды u,i важнейтттым) падзеям1 жыцця чалавека, так)Mi, як 
нараджэнне, вяселле, пахаванне i г.д. Наз1ранш за нябеснай сферай i 
прыродным1 цыклам1 на зямл1 был) звязаны як з практычныму гаспадарчым1 
патрэбаму так i з )мкненнем браць прыродныя з'явы у якасщ прыкладу для 
паутарэння у рытуалах.

Асабл1васць археалапчных матэрыялау заключаецца у тым, што яны 
адлюстроуваюць не увесь комплекс рэлтйных вераванняу, а пераважна 
культавы бок poairii.

Адным з самых старажытных культау, як\ вядзе пачатак з глыб1нь 
каменнага веку, з'яуляецца культ жывёл. Гэты культ пак1нуу свае сведчанш i 
сярод археалапчных знаходак жалезнага веку. Так, на м1лаградск1х 
гарадзшчах Пауднёвай Beaapyci знойдзена больш за 100 фшурак жывёл, 
асабл1ва ix шмат (каля 90) было на гарадзшчы каля в. Гарошкау Рэчыцкага 
раёна. Выявы жывёл звычайна сустракаюцца у жылых i гаспадарчых 
пабудовах, а таксама у комплексах, звязаных з культам. Болынасць ф1гурак у 
абломках i звычайна яны выкананы схематычна. Па вызначаных вырабах 
можна меркаваць, што большасць ф) гурак - тэта выявы каня, радзей - буйной 
рагатай жывёлы i сабак. Як л1чыць В. Мельшкоуская, мшаградск1я ф1гурк1 
маюць стыл1стычнае падабенства з аналапчным1 рэчам1 лесастэпавай паласы.

У апонппя дзесяц1годдз1 на мшаградсюх помн1ках знойдзены гл1няныя 
ф1гурк1 кароу, а на гарадз1шчы Падгор'е Добрушскага раёна - ф) гурка бабра i 
падвеска з мядзведжага клыка. В. Мельшкоуская паведамляла пра знаходю 
падвесак з зубоу мядзведзя, дз1ка, ваука. У м1лаградцау сустракал1ся таксама 
ахвярныя пахаванн1 дзш1х i свойск1х жывёл; Так, на Гарошкаусюм 
гарадз1шчы i за яго валамi выяулена некалью так1х пахаванняу (два сабак1, 
бабёр, свшня, парасё). Kocui ляжал1 у анатам1чным парадку, а у адным з 
пахаванняу сабак1 знаходзшася разбАая пасудз1на.

Культ жывёл меу распаусюджанне i у плямён заруб1нецкай культуры. 
Пры раскопках мопльн1ка Атвержычы у Стол1нск1м раёне у адным з паха
ванняу трап1л1ся абгарэлыя косщ мядзведзя, а на могшьн1ку Чаплш у 
Лоеуск1м раёне у пахаваннях был) трубчастыя Kocui казул1, зуб сабаку зуб 
каровы. У культурным пласце Чапл1нскага гарадз1шча знойдзены 
прасвщраваныя клык1 ваука, зуб мядзведзя i зуб бабра.
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Для плямён Цэнтральнай i Пауночнай Беларуси был1 характэрныя 
амулеты з iioiay мядзведзя i дзша, што сведчыць пра шнаванне культу гэтых 
жывёл. Аналапчныя амулеты выяулены на гарадзшчах Усходняй Л1твы. На 
некаторых штрыхаваных пасудзшах (Пятров1чы Бабруйскага, Палщкае 
Асшовщкага раёнау) маюцца адбгта зерня як сляды земляробчых культау.

У насельнщтва днепра-дзвшскай культуры, акрамя таго, сустракапйся 
бронзавыя (|)i гурк1 коней. 1снавапй свяцшшчы чатырохвугольнай у плане 
формы, з падмазанай пинай падлогай i спецыяльным1 глшяным1 агшшчамь 
ахвяршкамг Пазней распаусюдзшся круглыя у плане гарызантальныя 
пляцоуш - свяцшшчы. , Пахавальныя помина насел ьнштва культуры 
штрыхаванай керамш i днепра-дзвшскай культуры невядомыя. Анализ 
леташснай устаую "Легенда пра Сов1я" у "Хронщы 1аана Малалы" (1261) i 
пазнейшых фальклорных паданняу у супастауленш з археалаг1чным1 
матэрыялам1 дае падставы меркаваць, што для насельнщтва Цэнтральнай i 
Пауночнай Бел ару ci i прылеглай частк1 Л1твы у перыяд ад позняга неал1ту - 
ранняй бронзы i да ранняга сярэднявечча была характэрная наступная 
паслядоунасць змены пахавальных абрадау: 1) звычай трупапалажэння; 2) 
пахаванн1 у "дрэве" (хутчэй за усё у дуплах дрэу); 3) абрад трупаспалення. На 
позш бронзавы i жалезны вяк1 якраз прыпадала панаванне звычаю пахавання 
памерлых у дуплах дрэу n,i нейюм шшым спосабам "в древо и положи".

Верагодна, з мапяй плоднасщ трэба звязваць некаторыя знаходк1 
драуляных рал. Пакуль што на сучаснай тэрыторьй Бел ару ci выяулена тольк1 
адна такая прылада. Тэта драулянае крываградзшьнае рала, знойдзенае у 
тарфян1ку каля в. Капланав1чы Клецкага раёна i датаванае Л. Побалем 
першым1 стагоддзям1 н.э. Ралы такога тыпу ва Усходняй Еуропе вядомыя 
яшчэ па знаходках у Бранскай вобласщ (Расля) i у Сумскай вобласц1 
(Укра1на). Капланав1цкае рала Ю. Красноу л1чыць найбольш абгрунтаваным 
датаваць на падставе аналопй перыядам пам1ж першай паловай 1-та 
тысячагоддзя н.э. i да сярэднявечча. Гэтаму не супярэчыць i храналопя 
размешчанага пабл1зу сел1шча.

У старажытнасщ акрамя чыста земляробчага ралы мел1 i сакральнае 
прызначэнне.

У сэнсе рэканструкцьй палеаастранам1чных уяуленняу старажытнага 
насельн1цтва Бел ару ci ц1кавасць уяуляе збудаванне каля в.Бшулыпчы 
Полацкага раёна, на пауднёвым беразе возера Янава. Помшк размешчаны на 
адкрытай пляцоуцы узгорка пад назвай Б1кульн1цк1 Рог i уяуляе адкрыты з 
аднаго боку квадрат памерам1 15 х 15 м, выкладзены з валуноу. Адкрытым 
бокам квадрат ск1раваны у бок возера. Пры вывучэнн1 збудавання з валуноу 
было установлена, што аснова гэтага квадрата знаходзщца па аз1муту 52° на 
пауночны усход ад юрунку на поунач. Якраз пам1ж 50° i 52° на пауночны 
усход ад збудавання, на процшеглым беразе возера размешчана тара 
Г арадзец.

Як вядома, у перыяд летняга сонцастаяння, на Купалле, сонца 
узыходзщь на пауночным усходзе, i таму Г арадзец мог быць адным са звёнау
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у ланцужку культавых аб'ектау, звязаных з найболып вялтм  язычнщюм 
святам. Штучных умацаванняу на узгорку няма, пляцоука давол1 роуная. 
РаскопKi паказал!, што культурны пласт зуслм тоню, але у мацерыку 
знаходзщца шмат ям рознай глыбш1 i  канфшурацьй, нават самай вычварнай. 
У MHorix ямах траплялася вуголле. Ямы хутчэй за усё з'яулялюя геоппфам! 
(рэльефным! выявам1 на паверхш зямл1 нейюх м1фалапчных icTO T). Выяулена 
ляпная гладкасценная керамжа, у асноуным насел ьшцтва днепра-дзвшскай 
культуры.

У мясцовасщ Разтолты (на Усходшм Падляшшы) быу раскапаны курган 
насельнщтва вельбарскай культуры. Унутры кургана выяулена цжавая 
структура, якая уяУляла сабой выкладзены з камянёу крыж у коле. 
Аналапчныя структуры вядомы з некаторых курганоу на захадзе Полынчы i 
у Мекленбургу у Германн. Як л1чыу З.Кжак, ва ycix згаданых курганах бьин 
пахаванш жрацоу, а крыж прадстауляу у дадзеным выпадку космас, 
сакральную прастору, а таксама цэнтральнае бажаство. У свой час яшчэ Карл 
Густау Юнг спрабавау даказаць, што крыж з'яуляецца затоеным у чалавечай 
пшхщы архетыпам Бога, звязвал1 крыж таксама з так званым 
астраб1ялапчным светапоглядам чалавека. Разам з тым крыж слмвалпуе 
узыходжанне духа, 1мкненне да Бога, да вечнасц1.

Пачаткам нашай эры датуюцца самыя ранн1я на тэрыторьй Беларуси 
выявы свастык, яюя даследчыкам1 звычайна л1чацца ciM валамi агню щ сонца. 
Праслачк1 i шшыя прадметы са свастыкам1 знаходзяць на гарадзшчах 
насельн1цтва культур штрыхаванай керамш, Днепра-дзв1нскай i к1еускай, на 
заходнябалцк1м мопльн1ку каля Начы у Воранауск1м раёне. Амаль усе гэтыя 
свастык1, у адрозненне ад болын позн1х, правабаковыя, г.зн. павернутыя 
канцам1 па гадз1нн1кавай стрэлцы.

Звяртае увагУ тое, што каля падножжа некаторых гарадз1 шчау са 
штрыхаванай керам1кай (Крын1чк1 Барысаускага, Навасады Дзяржынскага 
раёнау, г. Капыль) знаходзяцца культавыя крын1цы.
На паасобных гарадз1шчах Беларуси (Малышк1, Кастрыца) знойдзены 
гл1няныя праслачк1, пакрытыя знакам!, яюя не адносяцца да арнаментау. 
Магчыма, у дадзеным выпадку прадстаулены нейк1я зачаткавыя формы 
nicbMa.

Няма сумнення, што у жалезным веку, ва усяк1м разе у яго канцы, у 
асноуным сфарм1равауся пантэон багоу. У су вяз i з разлажэннем родавага 
ладу усё болын узрастае значэнне бога-грамавжа, распарадчыка навальн1ц, 
маланак i дажджу, апекуна ваеннай справы, як\ адначасова меу i пэуныя 
аграрныя функцьй. Важнае месца у пантэоне займау i бог сонца. Але паводле 
сярэднявечных п1сьмовых крынщ, так i паводле пазнейшых фальклорна- 
этнаграф1чных i л1нгв1стычных даных можна меркаваць, што аж да 
афщыйнага прыняцця хрысц1янства найбольш разнастайным па функцыях i 
самым уплывовым л1чылася традыцыйнае хтан1чнае бажаство, якое 
уяулялася апекуном як дз1к1х, так i свойск1х жывёл, звязвалася з абрадавьжп 
песням! i паэз!яй, было таксама апекуном памерлых i м!ф!чных волатау,
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распараджалася зямньеш водам i, уключаючы крынщы i вытою рэк, было 
богам багацця i сакрашзаванай традыцыйнай улады першабытных жрацоу. 
Бажаство тэта з глыбокай старажытнасщ магло уяуляцца у вобразах ваука, 
мядзведзя, змея, вала, хаця з часам яму усё болып надавал! антрапаморфныя 
рысы. 3 нябесных свяцш гэтаму бажаству, яю адпавядау славянскаму 
Вялесу, балцкаму Вяльнясу (Велсу), быу прысвечаны месяц. Аб'ектам! 
пакланення яму з'яулял1ся найболын адметныя неапрацаваныя валуны, а 
таксама крынщы. Сакральная пара ("жонка") гэтага бажаства 
характарызавалася волатаусюм ростам i стай, сувяззю з вадой, мела 
дачыненне да жывёльнага свету, асабл1ва да мядзведзяу, была апякункай 
парадз1х i шлюбау. Сваю шлюбную пару меу i бог-грамавпс. Акрамя гэтых 
персанажау у рэл1пях насельнщтва жалезнага веку !стотнае месца займ ал i 
6ari i духу звязаныя з шшым1 сферам! чалавечага жыцця i прыроды.

Акрамя рэлшп i м!фалогп духоуная культура ахопл!вала першабытнае 
мастацтва, рацыянальныя веды, фальклор. У арнаментыцы керам!чных 
вырабау, нягледзячы на лакальныя адрозненш, найбольш часта паутарапйся 
салярныя знак! (канцэнтрычныя Kpyri, праменепадобныя лшп, крыжы), 
вуглы, трохвугольшю, ламаныя л!н!!, ромбы. Устойл!выя агульныя матывы 
геаметрычнага арнаменту, асабл!ва так!я, як двайны i трайны з!гзаг, можна 
знайсц! у арнаментыцы насельн!цтва культур штрыхаванай керам!ю i днепра- 
дзв!нскай. 3 шшага боку, гэтыя матывы маюць аналоги у арнаментыцы 
несумненна балцк!х раннесярэднявечных плямён JliTBbi i JIaTBii.

Эстэтычныя !дэалы жалезнага веку увасаблял1ся таксама у дэкоры 
метал!чных (жалезных i бронзавых) упрыгожанняу i 
прыналежнасцей.адзення (ф!булы, нитью  i г.д.). Гэтыя прадметы мел! 
функцыянальна апрауданую форму.

4. Разнастайнасць паганства.
Для абазначэння старадаушх вераванняу i культау, што icHaBari да 

пашырэння так званых "вышэйшых" paairifi (хрысц!янства, !слам, будызм), у 
багаслоу! i г!старычнай л!таратуры прыняты тэрм!н язычн!цтва, альбо 
паганства.

Першым! формам! паганск!х вераванняу 6bmi фетышызм, ан!м!зм, 
татэм!зм, мапя i шш. Ан!м!зм - с!стэма уяуленняу i вераванняу аб духах i 
душы як вызначальных пачатках свету i чалавечага жыцця. Ан!м!стычныя 
вобразы (душы, дух!, дэманы, чэрц! i шш.) y3Hiioii як увасабленне 
незразумелых стыхш, што пагражал! чалавеку; з'яу i працэсау, непасрэдна 
звязаных з яго !снаваннем. Пры гэтым дух! надзялял!ся чалавечым! рысам! i 
якасцям!.

Культ неадушаулёных прадметау - фетышау, яюя, паводле уяуленняу 
верн!кау, надзелены звышнатуральным! уласй1васйям!, называецца 
фетышызмам. Амулеты у выглядзе мядзведжых !клау з прасв!драваным! 
дзеля падвешвання адтул!нам!.

Пад татэмам! звычайна разумеюць комплекс вераванняу i абрадау, 
звязаных з уяуленнем пра роднасць пам!ж групай людзей i татэмам - пэуным
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вщам жывёл, раслш, радзей - з'яу прыроды ш неадушаулёным1 прадметамт 
Зямлю, ваду i неба балты i славяне засялш багам i i духам i i кожнага 
надзялш CBaiMi функциями - кожны "адказвау" за нейкае асяроддзе ui сферу 
жыцця. У лесе жыу лесавпс, у балоце - лешы, у noai - палявпс, у вадзе - 
pycarnci, у хаце - дамавж i г. д.

Славяне уяулял1 CBaix багоу у выглядзе людзей з чалавечьиуп звычаям1 i 
паводзшамг Яны мапп быць добры Mi i злымц прыносшь людзям карысць або 
шкоду. Каб 6ori был1 мшасщвым1 да людзей, ix старапйся задобрыць, 
наладжвапй у ix гонар розныя ушанаваннг паклашипся iM, прыносш ахвяры, 
часцей у выглядзе пачастункау, ежы. Язычнш выраблял1 з дрэва, каменю, 
косщ, глшы вял1юя i маленыая фпурю багоу, яюх называл! щаламт

Важнейшай асабл1васцю язычнщтва з'яуляецца шматбожжа. У язычница 
пантэон славян уваходзш 6ari: Пярун (бог грому i маланю), Сварог (бог 
неба) i яго сын Дажбог (бог сонечнага святла), Ярыла (бог веснавой 
урадл1васщ i плоднасщ жывёлы), Жыжаль (бог агню), Зшч (бог 
паграбальнага агню), Стрыбог (бог вятроу), Вялее (апякун жывёлагадоул(), 
Лёля (баг1ня вясны, дзявочай прыгажосц! i кахання) i imn.

Месца, дзе язычнш ушаноувал1 CBaix багоу, npbiHoeiai iM ахвяры, 
называлася катшчам, або свяц1л1шчам. Яны размяшчал1ся на узвышшах, 
астравах, на берагах рэк i азёр, сярод балот. Звычайна кап1шча уяуляла сабой 
пляцоуку круглай формы, у цэнтры якой стаяу !дал.

Святы i абрады здауна прымяркоувал1 да пэуных каляндарных дат. У 
гэтых святах прасочваюцца напластаванш розных эпох - ад самых арха1чных 
да новага часу. Каляндарная абраднасць ва усходн1х славян мела мапчны 
характар, таму што асноунай яе функцыяй было забеспячэнне дабрабыту 
сялянскай сям'1, як\ залежау у першую чаргу ад ураджаю.

Залежнасць жыцця i працы селян1на ад прыродных стых1й вымушала яго 
выконваць разнастайныя абрады, прымеркаваныя да пэуных падзей. 
Адпаведна чатыром порам года icHaBari чатыры вял1к1я святы, вакол як\х 
групавал1ся !ншыя. Увесь земляробчы каляндар трымауся на цыклах: з1мой - 
Каляды, летам - Купалле, восенню - Дзяды, Пакровы.

5. Культура старажытных людзей каменнага веку.
У эпоху палеалпу узровень штэлектуальнага разв1цця старажытных 

людзей дасягнуу такой ступеш, Kari узн1кае патрэбнасць як у пэуных 
эстэтычных адчуваннях, так i у поглядах, як1я б давалi уяуленне пра 
агульную карц1ну свету i тлумачыл1 месца чалавека у iM. Так узн1кл1 
першабытнае мастацтва i рэл1пйныя вераванн1. Паколью на тэрыторьй 
Беларуси адсутн1чаюць выхады горных парод, то не мапп стварацца i 
наскальныя pocnicbi накшталт сустрэтых у !ншых кра1нах або выявы на 
сценах пячор. Даступным1 спосабам1 адлюстравання акаляючага асяроддзя, 
змяшчэння мапчных выяу, перадачы праз матэрыяльныя вырабы тагачасных 
м1фалапчных поглядау для палеалпычных паляун1чых Г зб1ральн1кау 
з'яулял1ся выраб упрыгожанняу, нанясенне выяу на таю распаусюджаны у
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той час матэрыял, як косщ здабытых на паля ван Hi мамантау, стварэнне 
касцяных статуэтак.

Шырока вядомыя на мнопх палеалпычных стаянках Еуропы 
вырабленыя з косщ (|)i гурк1 жанчын, празваных "палеалпычньЕШ ВенерамЕ. 
Адна такая змайстраваная з б1уня маманта статуэтка знойдзена непадалёку ад 
тэрыторьп Беларуси на стаянцы Ел1сеев1чы у Бранскай вобласцт Яна 
адрозшваецца ад аналапчных знаходак Усходняй Еуропы больш дасканалай 
прапорцыяй форм. Еалава у елюеевщкай статуэтю была, магчыма, адбпая 
або адсутшчалаз самага пачатку. HaMHorix iHHibix палеалпычных статуэтках 
галовы, асабл1ва твар, выяулены вельм1 схематична.

Наконт прызначэння "палеалпычных Венер" icHye некалью гшотэз. 
Мнопя л1чаць, што тэта характэрныя для часоу мацярынскай родавай 
абшчыны (матрыярхату) выявы мацярынсюх продкау, слмвалы адзшства i 
кроунай сувяз1 членау роду, увасабленне плоднасцт 1ншыя сцвярджаюць, 
што статуэтю адлюстроуваюць веру у ix мапчную здольнасць садзешпчаць 
поспеху палявання або з'яуляюцца сведчаннем грамадскай павап да жанчын. 
Аднак найбольш пераканаучай выглядае думка, што "палеалпычныя 
Венеры" — помшю культу звышна-туральнай усемагутнай штоты, погляду 
якой баял1ся, таму i паказвал1 без твару. Еэтыя icTOTbi Marai адначасова 
увасабляць паняцщ нараджэння i CMepui, спрыял1 як размнажэнню дзшх 
звяроу, так i паляванню на ix. Яны — мащ-парадз1х1 i у той жа час злосныя, 
жорстк1я, каварныя, не адрозшваюць дабра ад зла, як сляпая сша прыроды, 
погляд ix 3a6iBae. Еэта правобраз мiфaлaгiчнaгa персанажу, вядомага у 
некаторых пазнейшых народау як Bялiкaя бапня.

Е1,ела i вопратку людзi каменнага веку яшчэ з часоу позняга палеалпу 
упрыгожвапй po3HbiMi aмyлeтaмi з зубоу ваука, niciцы, пясца i 1ншых звяроу. 
ЕГра icHaBaHHe ужо у старажытным каменным веку культу ваука сведчаць 
выяуленыя на некаторых тэрыторыях яго рытуальныя naxaBaHHi i 
экспанаванне ваучыных чарапоу. Я к паказана MHoriMi дacлeдчыкaмi, пазней 
воук увасабляу хташчнае (падземнае) бажаство. Такая повязь мiфaлaгiчныx 
персанажау з жывёлaмi мае вытою у татэмных уяуленнях, надзвычай 
характерных для палеалпу i мезалпу. Як мяркуюць даследчыю па 
матэрыялах з суседняй Лпвы, у тыя onoxi у рэл1г1йных уяуленнях дaмiнaвay 
вобраз “Еаспадара звяроу", якi уяуляуся у вобразе лася i шшых дзшх 
жывёлш.

Вядома, у дaчынeннi да палеалпу яшчэ завелыш рана ужываць тэрм1ны 
"бог" або "бажаство". Мзфалапчныя персанажы таго часу был1 толью ix 
правобразамт

Старажытныя жыхары тых жа EaiceeBin на Браншчыне у Mari иных мэтах 
выкарыстоувал1 так званыя nypbiHri — пласц1ны з б1уняу маманта, 
аздобленыя reaMeTpbiHHbiMi арйаментам1, сярод як\х вядомы паралельныя 
niHii, 3ir3ari, шасц1вугольн1к1. На адной пласц1не сярод геаметрычнага 
арнаменту маюцца дзве схематычныя выявы KaHi4Hbix чумау, на шшай 
пласц1не "жытло" паказана з паукруглым дахам.
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На мезалпычных стаянках Беларуси амаль не маецца знаходак рога i 
косщ, як1я был i адпаведным матэрыялам для арнаментавання i дробнай 
пластыKi. Па гэтай прычыне цяжка што-небудзь сказаць пра рэлтю  i 
мастацтва таго часу. Толью пад Смаргонню у жв1ровым кар'еры знойдзены 
мас1уны выраб з рога, пакрыты нарэзкавым i кропкавым узорам.

На падставе археалапчных раскопах, асабл1ва тарфяшкавых стаянак, 
значна больш можна даведацца пра духоуную культуру неалпычнага 
насельшцтва Беларусь Мяркуючы па касцяных (ф! гурках жывёл, 
ушаноувагйся лось, качку чаши, змет 1снавау i культ лася, яку верагодна, 
паходз1у яшчэ з фшальнага палеалпу — мезалпу. Выявы качак мапп быць 
адлюстраваннем як хташчных вераванняу, так i культу сонца. Па-ранейшаму 
шырока был1 вядомыя амулеты, у тым aixy i з прасвщраваньгх зубоу 
мядзведзя i дз1ка. Хутчэй за усё яны павшны был1 перадаць людзям сшу i 
спрыт адпаведных звяроу. Невыключана, што амулетам! Marai быць i зубы 
звяроу—татэмау роду.

У новакаменны час пашыраюцца выявы антрапаморфных icTOT. Такая 
выява знойдзена на адной з пасудзш з паселшча Юрав1чы у Калшкавщк1м 
раёне ("мужчына з качкай"). На косщ з возера Вячэра у Любансюм раёне 
был1 выграв1раваны мужчьшск1я, таксама схематычныя выявы, адна з ix 
трымае у руцэ рэч, падобную на сякеру.

Майстэрства старажытных скульптарау найболыл праявшася у антра
паморфных выявах з Асауца Бешанков1цкага раёна, дзе знойдзены дзве вы
явы людзей — драуляная i касцяная. Абедзве скульптурю уяуляюць еурапе- 
о1дны антрапалапчны тып. Звязана тэта з тым, што старажытныя майстры 
стварал! абагульненыя вобразы CBaix супляменн1кау.

Kari у мастацтве палеал1ту антрапаморфныя выявы прысвечаны 
пераважна жанчынам, то у неалще Беларуси сустракал1ся тольк1 мужчынск1я 
выявы — вобразы нейюх шф1чных герояу i духау. Тэта было выкликана 
складваннем патрыярхальных родавых калектывау, дамшаваннем у 
гаспадарцы паляун1чых i пастухоу. У той час як палеалпычныя жаночыя 
статуэтк1 адлюстроувал1 перш за усё б1ялапчны пачатак у чалавеку пры 
схематычным паказе галавы i твару, то неалЛычныя мастак! асноуную увагу 
надавал! твару з шдывщуальным i асабл1васцям1. Чалавек у тэты час усё 
больш асэнсоувау сябе мыслячай icT O Ta n .

Taxia аднос!ны у выяуленчым мастацтве да чалавека звязаны са зменам1 
у рэл1пйных вераваннях. Побач з захаваннем м1фалапчных уяуленняу пра 
хтан1чныя (падземныя) персанажы узнжае вера у апекуна (валадара) грому i 
маланк1. У досыць зачаткавай форме, мабыць, icHaBari вераванн1 i у апекуна 
сонца.

У неалще або нават некалью раней nanari ушаноуваць некаторыя 
крын1цы. Пра тэта сведчаць наз1ранш латв1йск1х археолагау, як1я выяв1л1, што 
з адной з крынщ 6pari вохру для рытуальнага пасыпання нябожчыкау, каля 
другой знаходзшся каменныя сякеры. Не выключала, што у каменным веку 
ужо ушаноувал1ся i некаторыя асаол1ва вял1к1я валуны.
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Елшяны посуд, што з'яв1уся у неалще, пакрывауся разнастайным1 
арнаментамц яюя мел1 мапчны сэнс, а таксама задавальнял1 эстэтычныя 
патрэбы чалавека. Элементам! арнаментау бььпй адбггю грабеньчатага i 
лшейнага штампа, наколы, насечю, ямю, пракрэсленыя рысы, яюя утварал1 
паясы, вертыкальныя Л1 Hii, касыя i рамб1чныя кампазщьй. Асабл1ва 
насычаным1 арнаменты на посудзе становяцца у позшм неалще.

На тэрыторьй Беларуси знойдзены толью адзшкавыя пахаванш 
каменнага веку. Таму мы не ведаем тагачасных пахавальных абрадау i не 
можам рэканструяваць вераванш, звязаныя з культам! мёртвых. Толью з 
позняга неалпу паходз!ць некалью пахаванняу на Poci у Ваукавысюм раёне, 
пак!нутых носьб!там! культуры шарападобных амфар. Мяркуючы па 
канструкцьй Marin i тым, што у ix змяшчалася, шарападобшю практыкавал1 
як культы памерлых, так i плоднасц!. Як мяркуецца, рэштю евшей у магшах 
слмвалпавал1 багшю зерня, урадл1васщ, жыцця i CMepui. Буйная рагатая 
жывёла звязвалася з месяцам, месяцавым бажаством жыцця i смерщ, была 
гарантам уваскрашэння.

РАЗДЗЕЛ: 3 БЕЛАРУСЬ У VI СТ -  СЯРЭД31НЕ XIII СТ.

Тэма: ЗЛ. Балты i славяне у VI-VIII стст.
1. Балцюя плямёны на тэрыторьй Беларуси.
2. Крыв1чы, дрэгав1чы i радз1м1чы.
3. Асноуныя канцэпцьй паходжання беларусау.
4. Сельская гаспадарка, узшкненне гарадоу, промыслау i гандлю.

1. Балцюя плямёны на тэрыторьй Беларусь
Перыяд з IV па VII стст. увайшоу у псторыю Еуропы як эпоха Вялпсага 

перасялення народау, названая так таму, што на гэтыя чатыры стагоддз1 
прыходзщца niK мшрацыйных працэсау, яюя ахапш практычна увесь 
кантынент i радыкальна змянш яго этшчнае, культурнае i палыычнае 
абл1чча. Адбылася складаная мшрацыя еурапейсюх народау - германцау i 
славян. Адначасова Еуропа апынулася пад щекам стэпавых народау, самым! 
вядомьиш з яюх был! туны. Еэта была эпоха ri6eni антычнай цывшзацьй i 
зараджэння феадал1зму.

Шукаць новыя жыццёвыя прасторы варварау прымушал1 рэзюя змены 
юймату i рост насельнщтва, дэмаграф1чныя "выбую", яюя нярэдка здаралюя 
у першабытных народау, Kani iM шанцавала на спрыяльныя жыццёвыя умовы. 
Пры шзкай прадуктыунасщ працы колькасць насельнщтва перавышала 
магчымасщ дадзенай тэрыторьй пракармщь ycix i тады "лшпйя" был! 
вымушаныя вандраваць. Так, напэуна, здарылася у IV-III тыс. да н. э. з фша- 
угорцамц яюя з Ci6ipbi павандравал1 на Захад i апанавал1 Усходнюю Еуропу, 
i з шдаеурапейцамц яюя некальюм! агромшстым1 хваля Mi увайньпй у Еуропу.
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Праудападобна, што Mi гранты сярэдзшы першага I тыс. н. э. таксама 
сутыкнулюя з абмежаванасцю прыродных рэсурсау лясной i часткова 
лесастэпавай зоны Еурапейскага кантынента. Бьин i знешнепалпычныя 
чыншкг щек адных варварсюх плямёнау на шшыя, а таксама аслабленне 
Рымскай iMnepbii, якая вабша знаць CBaiMi багаццям1, раскошай.

Вялжае перасяленне народау у Еуропе пачалося са славутай вандроую 
готау - буйнога аб'яднання германсюх плямёнау, яюя доуп час жьнп на 
берагах Балтыйскага мора (у Скандынавп i на поуначы ЕepMaHii). Помнжам 
iM у гэтым рэпёне застауся вострау Еотланд альбо Еоцю бераг, як яго 
называл! полацюя i лггоусюя леташсы. У III ст. готы аргашзавагп вялш 
м1жпляменны саюз i па неудакладненых псторыкам! прычынах кшул1 свае 
паселшчы, наюравагпся на поудзень, у Прычарнамор'е. У Еоцю саюз 
увайннп i славянсюя плямёны, яюя жьнп на тэрыторыях сучасных Усходняй 
ЕepMaHii (палабсюя славяне), Польшчы, Славакп i, напэуна, з поудня 
Беларусь Сотш тысяч людзей, а па некаторых ацэнках некалью мшьёнау, 
рухалюя са сва1м скарбам i хатняй жывёлай шмат гадоу з узбярэжжа 
Балтыйскага мора да узбярэжжа Чорнага мора. Славянсюя плямёны, яюя 
сустракапйся на ix шляху, альбо далучалюя да м1грантау, альбо был1 
вымушаныя перасял1цца у !ншыя мясц1ны. Шлях ад Балтыйскага да Чорнага 
мора, напэуна ж, праходз1у праз тэрыторыю Беларуси, i тэта першае з вял1к1х 
перасяленняу народау пауплывала на штуацыю у старажытнай Беларусь На 
жаль, псторыя на тэту тэму мае вельм1 мала бясспрэчных фактау.

Каля стагоддзя готы ладзш1 жыццё на поудн1 сучаснай Укра1ны. Аднак 
хваля новых качэун1кау-гунау (верагодна, стэпавых угра-ф1нау) накрыла 
Прычарнамор'е. У 375 г. гуны pa36iai готау, падначалш1 ix i рушыл1 на Захад.

На пачатку V ст. гуны замацавашся у Панон11 (цяпер Венгрыя). Гунсю 
саюз быу асабл1ва магутны пры Атыле, як\ стау прэтэндаваць на частку 
тэрыторьй Заходняй Рымскай iMnepbii. У 451 г. гуны уварвагпся у Еагпю, але 
был1 разб1ты рымлянамг Еэта б1тва л1чыцца адной з найважнейшых у 
сусветнай ricTopbii, паколью у ёй вырашауся лёс Еуропы. Пасля CMepn,i 
Атылы дзяржава гунау распалася, а caMi яны растварылюя сярод 1ншых 
народау.

У 476 г. наёмныя войск1 Рыма пад юраунщтвам славян1на Адаакра 
ск1нул1 апошняга iMneparapa Ромула Аугустула, што прынята л1чыць канцом 
не тольк1 Заходняй Рымскай iMnepbii, але i усяго антычнага перыяду ricTopbii.

Старажытныя рымляне пак1нул1 нашчадкам багацейшую матэрыяльную 
i духоуную культуру, якую, як i культуру грэкау, называюць антычнай. 
Рымсюя арх1тэктары навучыл1ся будаваць дугападобныя перакрыцщ - арку, 
звод, купал, вынайннп бетон. У залах шмат яюх музеяу свету зберагаются 
сотн1 выдатных бюстау, выкананых рымск1м1 скульптарам1, яюя з 
дакладнасцю перадавал1 рысы твару чалавека. Рымская цыв1л1зацыя дала 
шмат таленавпых паэтау, з як\х найболын вядомыя - Beprmifi, Ав1дз1й, 
Еарацый. 1мя багатага рымлян1на Мецэната - заступшка мастацтва - стала 
намшальным. Вял1кае значэнне рымляне надавал! асвеце. Рымскае права да
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сягоння вывучаюць на юрыдычных факультэтах. Вялшх вышынь дасягнул1 
пстарычная навука, фшасоф1я, лопка.

Паустае пытанне, чаму некаторыя шдаеурапейсюя народы змапп 
стварыць узоры высокай цывшзацьй, а у той самы час шшыя шдаеурапейцы, 
у т. л. старажытныя населbHiKi Беларуси, марудна прасоувашся ад неалпу да 
anoxi жалезнага веку. Канешне, сярод стваральшкау мшойскай i наступных 
антычных цывшзацый былу напэуна ж, таленавЕыя аргашзатары, 
палкаводцы, вучоныя. Еалоунае, аднак, у тым, што менавЕа гэтыя народы 
апынулюя у найбольш спрыяльных геаграф1чных умовах. У ix хапала cm, каб 
забяспечыць сябе ежай, адзеннем, жытлом i заставауся час, каб займацца 
адукацыяй, навукай, мастацтвам. Добрыя iimaxi зносш (цвёрды грунт, 
марсюя iimaxi) дазвалял1 абменьвацца вопытам, зб1раць патрэбную 
шфармацыю i найбольш каштоуныя вырабы у шшых народау. Нарэшце, 
прыродныя умовы давал i магчымасць выкарыстоуваць працу рабоу. 
Свабодная ад цяжкай працы элЕа тым часам рухала наперад цывшзацыйны 
прагрэс.

Усё тэта было немагчыма, скажам, у Цэнтральнай Еуропе. Тагачасны 
стан ведау i тэхнш дазваляу толью з вялшMi цяжкасцям1 здабываць сродю 
для юнавання. Малавыдайнае земляробства, халодная з1ма пазбаулял1 
тутэйшае насельнщтва вольнага часу. Шырокае выкарыстанне працы рабоу у 
лясной паласе, дзе яны лётка мапп збегчы, не мела сэнсу. Лясы i 
непраходныя балоты абмяжоуваш культурны абмен i узаемаДзеянне 
плямёнау i народау. Таму народы Цэнтральнай i Усходняй Еуропы inuri да 
цывшзацьй больш доупм i складаным шляхам.

1ндаеурапейсю, ui балта-славянсю, перыяд этшчнай г1сторьй Беларуси 
распачауся на мяжы Ш-П тыс. г. да н. э., каш сюды прыйньпй балты.

Плямёны, яюя шмат пазней атрымаш назву балты, уяулял1 сабой адно з 
адгалшаванняу шдаеурапейцау, бл1зкае тым, каго у Заходняй Еуропе ведалi 
над назвай талы. 3 пауднёвых стэпау будучыя балты прыйньпй на Пнунач 
уздоуж Дняпра, засялял1 большую частку сучасных Беларуси, Л Евы i Латвй. 
Фша-угорцы лакапйзавапйся ва Усходняй Латвй - л1вы, Эстонй - эсты, у 
цэнтральных рэпёнах сучаснай Pacii.

Балты знаходзшся на больш высоюм узроуш сацыяльна-эканам1чнага 
развщця, чым ix папярэдшю, i прынесл1 на тэрыторыю Беларуси 
жывёлагадоулю i земляробства. Яны змяшапйся з мясцовым 
дашдаеурапейсюм насельнщтвам, асноуная маса якога засталася на 
ранейшым месцы, i, як носьбЕы больш высокай культуры, паступова яго 
ашмшявапй, навязал! сваю мову i культуру.

Больш за дзве тысячы гадоу балты адносна спакойна жььпй у 
аблюбаваным рэпёне Эйкумены, на узбоччы ад !мкпйвых палЕычных падзей 
i складаных этшчных працэсау, яюя тым часам адбывапйся у Заходняй 
Еуропе. Больш маладыя народы - германцы i славяне - перажывапй 
"дэмаграф1чны выбух" i рыхтавапйся да перадзелу Еуропы. Першую хвалю 
Mirpaubii славян на Беларусь археолап адносяць да сярэдзшы I тыс. да н. э.
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Ha ix думку, невялшя групы славян прасачылюя тады у раёны Палесся. 
Балты, продю як\х паходзш са стэпау, не спяшапйся асвойваць дрыгву, таму 
не перашкаджапй славянам - м i грантам там рассялщца.

Аднак асноуныя падзе1 адбылюя пазней, падчас "вялжага перасялення 
народау", пасля таго, як готы, а затым туны агнём i мячом разварушьш 
Еуропу. 3 рухам славян у V-VI стст. на Балканы, а адтуль - у бок багатых 
рымсюх правшцый i на усход - звязваюць з'яуленне у Цэнтральнай i 
Усходняй Еуропе першых бясспрэчна славянсюх археалапчных помнпсау, 
вядомых як культура пражскага тыпу. Масавае славянскае засяленне 
Беларуси распачалося у VI ст., доужылася да X-XI стст. Апонппм было 
заселена Панямонне.

2. Крыв1чы, дрэгав1чы i радз1м1чы.
Крыв1чы займ ал i значныя абшары Усходняй Еуропы. Еэта вялжае 
аб'яднанне плямён, яюя жьш у вярхоуях Дняпра, Заходняй 
Дзвшы, Волн, на поудш Чудскага возера. Звестю аб ix змешчаны у 
" Аповесщ аб мшулых часах" пры anicaHHi падзей IX-X стст. i 
папярэдняга часу. Пра крыв1чоу nicay таксама в1зантыйск1 
псторык X ст. Канстанц1н Парф1рародны.

Па-рознаму выводзяць псторыю назву "крыв1чы": ад прозвпнча
старэйшага роду Крыу (Крыва), што найбольш верагодна,- ад слоу "крэуныя" 
(бл13К1я па крыв1, у сэнсе параднёныя), ад тя язычнщкага першасвяшчэнн1ка 
Крыва - Крывейтэ, ад "крывпны" гарыстай мясцовасц1 i imn.

Даследчыкам1 вывучал1ся на тэрыторьй рассялення крыв1чоу-палачан 
гарадз1шчы i пасел1шчы у В1цебску, Полацку, Лукомл1. Але найбольш значны 
матэрыял па псторьй насельнщтва выяулены у В1цебскай вобласц1 у 
курганных могшьн1ках. Дакладна устаноулена, што для полацюх крыв1чоу 
характэрна археалапчная культура доупх курганоу Пауночнай Беларуси, у 
якой прысутн1чае шмат элементау матэрыяльнай культуры усходн1х балтау. 
Смаленсюя крыв1чы вельм1 бл1зк1я да полацюх па мове i культуры. Таму у 
этнаграф1чных аднослнах яны звычайна разглядаюцца як полацка-смаленская 
трупа плямён. У некаторых п1сьмовых крын1цах старажытныя курганы 
названы "валатоукам1". На Вщебшчыне сярод мясцовага насельнщтва такая 
назва распаусюджана дагэтуль. Паводле народных паданняу, тут як быццам 
пахаваны волаты (волат - персанаж беларускай м1фалогп, асллак высокага 
росту). Назва "валатоукГ пашырана на поуначы Беларуси i у сумежных 
раёнах Смаленшчыны, Пскоушчыны, JIaTBii, у м1нулым каранных землях 
крыв1чоу.

Мопльнш крыв1чоу другой паловы 1-га тысячагоддзя складаюцца з 
доупх (валападобных), падоужаных i круглых у плане насыпау вышынёй 1-2 
м, у як\х змешчаны рэштк1 крэмацьй памерлых. У В1цебскай вобласц1 
вывучаны курганы V-VII стст. аток1нскага варыянта банцараускай культуры. 
На беразе возера Сеннща у Еарадоцюм раёне каля в. Дарах! выяулена i 1 
курганных могчльшкау трох перыядау: трэцяй чвэрц1 1-га тысячагоддзя н.э.
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банцараускай культуры, IX ст. з крэмацыяй памерлых i канца X - палатку XI 
ст. з трупапалажэннем.

Фарлправанне крыв1чоу - вынж аслмшяцьи прышлым! славянам! 
мясцовых балцюх i заходняфшсюх плямён, паступова славяшзаваных. Тэта 
пацвярджаюць выразныя археалапчныя матэрыялы. Курганныя могшьнш 
полацюх крыв1чоу VIII-X стст. даследаваппся на Вшебшчыне каля вёсак 
Баркр Глшпнча, Рудня (Полацю раён), Бяскатава, Вышадю, Смалью 
(Гарадоцю раён). Трупаспаленне амаль заусёды знаходзшася пад насыпам, на 
гарызонце. Часта перапаленыя Kocui сабраны у неглыбокай ямцы, зверху 
якой змешчаны перакулены уверх дном невялт ляпны гаршчок. Болынасць 
курганоу бедньы на швентар ui зуслм яго не маюць. Зрэдку сустракаюцца 
курганы з вял i кай колькасцю пашкоджаных агнём упрыгожанняу, 
распаусюджаных у балтау, характэрных таксама для культуры смаленсюх 
доупх курганоу: бронзавыя трапецападобныя падвесю, шыйныя грыуш, 
бранзалеты, манюты, у як\х чаргуюцца шкляныя синя nauepKi з бронзавым1 
сшралепадобным1 трубачкамьпрашзкам1 - дэталям1 вянкоу, што насшся на 
галаве, касцяныя птуттткг Славянсюм1 рысам1 курганоу IX-X стст. з'яуляюцца 
абрад трупаспалення i наяунасць ляпных гаршкоу з акруглым плячом у 
верхняй частцы тулава, якое захавана i у керамщы, зробленай пазней на 
ганчарным крузе.

Курганныя могшьнш VIII-IX стст. адлюстроуваюць другую стадыю щ 
хвалю славянскай калашзацьй у Беларусюм Падзвшнт Але тэта не прывяло 
да канчатковай славяшзацьп насел ьнштва. Лета-лггоусюя элементы у 
культуры доупх курганоу Пауночнай Беларуси, як i на Смаленшчыне, 
займаюць значнае месца. Калашзуючы лясную зону, уступаючы у цесную 
сувязь з мясцовым насельнщтвам, славяне перашип у больший щ меншай 
ступен1 культурна-этнаграф1чныя асабл1васщ балтау, унаследавапй элементы 
ix матэрыяльнай культуры. Новая этшчная супольнасць, якая фарм1равалася 
у працэсе змешвання славян з мясцовьиш балтам1, была, вщаць, 
славянамоунай.

У канцы X ст. паяуляюцца круглыя курганы з пахавальным абрадам 
трупапалажэння, як\ канчаткова выцесшу крэмацыю. Таюя помнш 
вывучалюя apxeoaaraiYii каля вёсак Пуцшкав1чы, Бельчыца, Чарнев1чы, JlicHa, 
CiH4 yKi, Кублшчына, Плусы i шшых у Вщебскай вобласцт Для полацюх i 
смаленсюх крыв1чоу у XI-XII стст. характэрны пэуны тып упрыгожанняу - 
бранзалётападобныя драцяныя кольцы з завязаным1 канцам1 дыяметрам 5-11 
см, яюя насш жанчыны каля скроняу на павязцы.

Акрамя скроневых бранзалетападобных кольцау ёсць штттьтя
этнавызначальныя прыкметы у матэрыяльнай культуры крыв1чоу-палачан. 
Для ix касцюма характэрна шматлжасць упрыгожанняу - тэта 
падковападобныя спражю (фабулы), зааморфныя бранзалеты, впыя шыйныя 
грыуш з петлепадобньжн канцамр пазалочаныя шкляныя nauepKi, мноства 
бразготак, пласцшачныя падвескьконш. Характэрнай рысай жаночага
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касцюма крыв1чоу бьш манюты, у яюх пацерю спалучалйся з метал inHbiMi 
бразготкамг

У Беларусюм Паазер'1 пры раскопках курганоу у пахаваннях выяулены 
тыпова балцюя галауныя вяночю - вайнап, яюя састаулялюя са сшральных 
прашзак пры дапамозе бляшак, звычайна з щснёным арнаментам. Падобныя 
вяночю знойдзены у Браслаусюм, Мзёрсюм, Талачынсюм, Шклоусюм 
раёнах. Да некаторых вайнагау падвешвагйся скроневыя кольцы, яюя л1чацца 
славянсюм! упрыгожаннямт

Своеасабл1васцю вызначаецца таксама касцюм крыв1чоу-мужчын. Аб 
шмапйкасщ яго упрыгожанняу сведчаць падковападобныя спражю (ф1булы), 
л1рападобныя спражю, пярсцёню, абшыванне адзення i галауных уборау 
метал inHbiMi пран1зкам1.

У леташсе крыв1чы названы пад 859 г. Паводле летатснага 
паведамлення, яны naanini дан1ну варагам. У 862 г. крыв1чы разам з 
плямёнам1 nparaari варагау за мора, адкуль яны прыйшл1. Аднак потым, як 
паведамляе летагпс, чудзь, наугародск1я славяне, крыв1чы закл1кал1 да сябе 
нармансюх князёу. Тут гаворыцца пра Полацк, пра тое, што заснават яго 
крыв1чы, a Bapari (нарманы) у iM прышлыя.

Вял1знае аб'яднанне крьтачоу у канцы 1-га тысячагоддзя распалася на 
трупы - полацкую, смаленскую, пскоускую (паводле назвау ix галоуных 
гарадоу).

Крыв1чы прымал1 удзел у паходах князя Алега (907) i Irapa (944) супраць 
грэкау. На аснове племяннога княжання крыв1чоу-палачан склалася буйное 
Полацкае княства - самастойная модная сярэднявечная дзяржава на 
тэрыторьй Беларусь Насельнщтва Полацкай зямл1 i прадстаун1к1 мясцовай 
дынастьй князёу названы "крыв1чам1" у летапюах пад 1127,1129,1140, 1162 
гг. Да яе належали гарады Полацк, В1цебск, Менск, Лукомль, Браслау, 
1зяслауль (Заслауе), Лагойск, Орша, Копысь, Барысау.

У старажытных летапюах насельнщтва Полацкай зямл1 называецца 
таксама "палачанам1". Летап1сцы л1чыл1, што тэта назва паходзщь ад назвы 
раю Палата - правага прытоку Заходняй Дзвшы, ля вусця якой заснаваны 
першапачатковы Полацк. Палачане - трупа плямён, што вылучылася з 
крывщкага аб'яднання з цэнтрам у Полацку, ад якога атрымала 
першапачатковую сваю назву. У XI-XII стст. i у больш позн1я часы 
палачанам1 называл! жыхароу Полацка або усёй Полацкай зямл1.

На славяна-балцюм сумежжы узн1к тапон1м "крыв!чы", размешчаны 
ланцугом на заходняй ускраше Полацкай зямлг Ад этнон!ма "крыв!чы" 
паходзяць назвы вёсак у Зэльвенсюм, 1уеуск1м, Салйгорсюм, Глыбоцюм, 
Шнсюм, Доктттын,к!м, Ашмянсюм, Мядзельсюм, Смаргонсюм раёнах 
Beaapyci.

Тапан!м!чныя даныя сведчаць аб тым, што крыв!чы-палачане у IX- XI 
стст. прашюп у Верхняе Панямонне. Тут на пауночным захадзе сучаснай ; 
беларускай тэрыторьй фшсуецца асноуная колькасць тапошмау, утвораных 
ад этнон!ма "крыв!чы". Тэты этношм успрымауся менавыа у этшчным сэнсе
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у адрозненне ад назвы "палачане", якая была папйтыка-геаграф1чным 
абазначэннем крывщкага насельнщтва з ix цэнтрам у Полацку.
У некаторых выпадках назва "крывщюя землР захоувалася за тэрыторыяй 
Беларуси да першай чвэрщ XIV ст. У латышскай мове тэрмш "крыв1чы" 
замацавауся для вызначэння усходшх славян.

Дрыгав1чы - тэта адно з усходнеславянсюх летал юных племянных 
аб'яднанняу, што у IX-XIII стст. займала вялiкую тэрыторыю сучаснай 
Беларуси i у пазнейшым часе разам з крыв1чам1 i радз1м1чам1 з'явшася асновай 
для фарм1равання беларускай народнасш.

Дрыгав1чы рэдка згадваюцца у старажытных nicbMOBbix крынщах. У 
самым аутарытэтным i даставерным старажытным летал ice - " Аповесщ аб 
мшулых часах" ("Повесть временных лет") яны пачынаюць упамшацца у 
шэрагу летапюных плямён (паляне, драуляне, севяране, славене), у яе ранняй, 
не датаванай частцы. Найбольш ранш упамш гаворыць аб рассяленш славян, 
што прышшп з Падунауя: "...те же словене пришедше седоша по Днепру и 
нарекошася поляне, а друзии деревляне, зане седоша в лесех, а друзии 
седоша межи Припетью и Двиною и нарекошася дреговичи, а инии седоша 
на Двине и нарекошася полочане, речкы ради, яже втечь в Двину, именем 
Полота, от сея прозвашася полочане".

У прыведзеным паведамленш леташсца перш за усё трэба звярнуць 
увагу на месцы рассялення асобных летапюных плямён. Яны паказаны 
леташсцам на вялшм абшары (што сведчыць аб шыроюм кругаглядзе аутара) 
i прыстасаваны да мясцовасщ у агульных рысах, па выразных геаграф1чных 
арыенщрах. Для дрыгав1чоу тэта гучыць велыш прыбл1зна - "...седоша межи 
Припетью и Двиною..."

Другая акал1чнасць першага леташснага упам1ну дрыгав1чоу 
заключаецца у тым, што змешчаны яны у nixy несумненна славянск1х 
плямён. Тэта адразу вызначае ix этн1чнае паходжанне i прыналежнасць. 
Дадзенаму важнейшаму пытанню прысвечаны i друг1 летап1сны упамш 
дрыгав1чоу: "...се бо токмо словенеск язык в Руси - поляне, деревляне, 
новегородьци, полочане, дьрьговичи, северо, бужане, зане седять по Бугу, 
послеже (не) волыняне..." Крыху шжэй леташсец зноу перал1чвае плямёны 
усходнеславянскага сусвету: "...и живяху в мире поляне, и деревляне, и 
северо, и радимичи, и вятичи, и хорвата, дулеби же живяху по Бугу, где ныне 
волыняне, а уличи, тиверци седяху по.Бугу и по Днепру...".

Як паказваюць леташсныя паведамленш, леташсец вял жую увагУ 
удзяляу этшчнаму вызначэнню плямён як аднаму з важнейшых i 
актуальнейшых у псторьп плямён i народау крытэрыю. Такая увага летап1сца 
да гэтага пытання дае нам магчымасць i на сённяшн1 дзень вызначыць 
этшчныя xapaHi i этн1чную прыналежнасць нашых продкау i адпаведна 
сучасных нашчадкау i сучаснага насельн1цтва Беларуси.

У адным з ранейшых летап1сных паведамленняу летап1сец зноу згадвае 
дрыгав1чоу у адным шэрагу з найбольш развАьжп усходнеславянск1м1 
плямёнам1:"... И по сен братьи (юеусюя княз1 Кш, Шчэк, Харыу i сястра ix
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Лыбедзь. - ПЛ.) почаша держати род их княжение в полях, а в деревлях свое, 
а дрьговичи свое, а словене свое в Новегороде, а другое на Полоте, иже и 
полочане, от сих же и кривичи,... также северо...".

Таюм чынам, на падставе леташсных паведамленняу старажытнейшым 
насел ьнщтвам Пауднёвай, Цэнтральнай i Заходняй Беларуси з'яулялюя 
дрыгав1чы, яюя паходзш ад старажытных славян, што прьпшп з Падунауя, 
належали да усходнеславянскай моунай трупы ("...се бо токмо словенск 
язык..."), займ ал i значную тэрыторыю сучаснай Беларуси ("...межи Припетью 
и Двиною...") i были у лшу найбольш развыых усходнеславянсюх плямён 
(мел1 сваё "княжение"). ПрыведзеньЕШ вышэй паведамленюиш леташсца 
практычна вычэрпваюцца звестю шсьмовых крынщ аб дрыгав1чах. 1х 
каротк1, урыукавы характар не дазваляе стварыць поунага уяулення аб жыцщ 
гэтага леташснага племеш i прымушае шукаць i выкарыстоуваць даныя 
iHnibix крынщ. TaxiMi крынщам1 на землях рассялення дрыгав1чоу з'яуляюцца 
археалапчныя помнш, матэрыялы даследавання як\х значна дапауняюць 
шсьмовыя паведамленш. Археалапчныя даныя стали асноунай крын1цай 
ведау аб тэрыторьп рассялення дрыгав1чоу, ix сацыяльна-эканам1чным 
pa3Biuui, гаспадарцы, разв1цц1 культуры, культурных i эканам1чных сувязях з 
суседшм1 i аддаленым1 землям1.

На тэрыторьп рассялення дрыгав1чоу засталic4 шматл1к1я археалапчныя 
помшю - курганныя мопльн1к1, селшчы, гарадз1шчы, вывучэнне як\х 
працягваецца на працягу XIX-XX стст.

Раскопю курганных могшьшкау дрыгав1чоу дазваляюць вылучаць 
характэрныя для ix рысы пахавальнага абрадул 1нвентару. Па ix 
распаусюджанн1 акрэслена тэрыторыя рассялення дpыгaвiчoy, што значна 
удакладняе агульныя пaвeдaмлeннi летап1су.

Пахавальныя курганы дpыгaвiчoy круглыя у плане i маюць 
паусферычную форму. Ля падножжа яны абкружаны нeвялiкaй канаукай. 
Часцей за усё ix вышыня 1-1,5 м i дыяметр 9-12 м. Аднак бываюць курганы 
вышынёй 0,15-0,20 м, дыямётрам 3,5-4 м i вышынёй да 3 м, дыяметрам 17-18 
м. У кожным кургане звычайна выяулена адно пахаванне. Аднак 
сустракаюцца i па тры нябожчык1 у адным кургане.

Звычайна у могшьн1ку некальк1 дзесяткау курганоу. Буйныя мопльн1к1 у 
некальк1 соцень курганоу сустракаюцца рэдка (каля в. Мохау - 620 курганоу,
в. Рычоу - 270, в. Лянеука - 300, в. Валасов1чы - 267, в. Марулш - 500). 
Могшьшю часта разворваюцца i нават поунасцю зносяцца.

Найбольш paHHi пахавальны абрад дрыгав1чоу - трупаспаленне. Зверху 
вогшшча i рэшткау спалення насыпал! курган. Часам рэштю спалення 
памяшчалй у гл1няную пасудз!ну-урну, cTaemi яе у насыпе кургана. Датуецца 
тэты пахавальны абрад канцом X - пачаткам XI ст. Пахаванш вельм1 бедныя 
на швентар, бо рэчы riHyai у вогн!шчы.

3 прыняццем хрысц!янства язычн!цк1 (naraHCKi) звычай крэмацьп 
нябожчыка змяняецца трупапалажэннем. Звычайна нябожчыка клал! галавой 
на захад на дзённую паверхню зямлц ачышчаную рытуальным вогн!шчам, i
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паверх яго насыпал! курган. Часам нябожчыка змяшчагй на земляной 
падсыпцы, а у больш позшя часы - у падкурганнай магше.

Пахаванш з трупапалажэннем значна багацейшыя на швеи тар, 
пакладзены нябожчыку у магшу. Звычайна тэта самыя неабходныя у жыцщ 
рэчы, што, на думку родз1чау, будуць неабходныя памерламу i на тым свеце. 
Часцей за усё клал! гл!няныя rapniKi, нажы, жаночыя упрыгожаннт Зрэдку 
сустракаюцца прылады працы (сярпы, сякеры), узбраенне (Kon'i). Некаторыя 
знаходк! вельм! карысныя у вызначэнш асобных рыс жыцця дрыгав1чоу.

Манеты у складзе жаночых упрыгожанняу даюць давол! бл!зкую дату 
пахавання, у тым лису i час пахавальнага абраду.

Асобныя жаночыя упрыгожанн! уласщвы тольк! жанчынам пэунага 
племен!. Па ix распаусюджанш можна вызначыць тэрыторыю рассялення 
гэтага племен! больш канкрэтна i дэталёва, чым агульных i недакладных 
паведамленнях летап!су. Для дрыгав1чоу характэрным упрыгожаннем 
з'яулялюя вял!к!я метапйчныя пацерк!, ажурныя (з дроту) або суцэльныя 
цыл!ндрычнай щ авальнай формы (радзей - круглыя), упрыгожаныя 
напаяным! шарыкам! метал!чнай (срэбранай) зерн!. 1х называюць 
буйназярн!стым! i прызнаюць этнавызначальным прадметам дрыгав1чоу. 1х 
насш па адной альбо некальк! штук у складзе шзю пацерак. Яны был! 
распаусюджаны па усёй тэрыторьй дрыгав1чоу, а часам i за яе межам!, куды 
траплял! гандлёвым шляхам або як здабыча у час ваенных набегау щ захопу 
у палон жанчын-дрыгав!чанак.

На падставе распаусюджання дрыгав!цк!х этнавызначальных пацерак 
тэрыторыя рассялення дрыгав1чоу выглядае наступным чынам: на поуначы 
мяжа (паласа) ix рассялення праходзщь ад Заслауя на Лагойск i Барысау, 
адкуль пам1жрэччы Бярэзшы i Друц! !дзе у напрамку на Рагачоу (Ктсцяш, 
Задруцце); на усходзе мяжа з радз1м1чам1 праходзщь у асноуным па Дняпры 
да шзоуяу Прыпящ; на поудш мяжа з палянам1 i драулянамi (да Гарыш) 
пралягае бл1зка ад сучаснай дзяржаунай гран1цы, а на левабярэжжы Гарын1 з 
валынянам1 верагодней за усё па лшп Роуна - Луцк; на захадзе дрыгав1чы 
засялял1 левабярэжжа Нёмана i Сярэдняе Пабужжа (да Драпчына 
Надбужнага).

Мяркуючы па распаусюджаннi найболын paHHix дрыгав1цк1х курганоу з 
абрадам трупаспалення i найбольш ранняй ляпной керамжай, можна сказаць, 
што рассяленне дрыгав1чоу на асноуную ix тэрыторыю адбывалася з поудня, 
у асноуным па цячэнш рэк. Ранн1я пахаванш дрыгав1чоу вядомы на Дняпры, 
Бярэзше, у Панямонн1, Сярэдн1м Пабужжы. На правабярэжжы Прыпяц1 
выяулены таксама помшю славянскай пражскай культуры (VI-VII стст.) i 
славянскай культуры Лук1-Райкавецкай, што змянша яе (VIII-X стст.), на як\х 
прасочваецца паслядоуны працэс разв1цця бытавой KepaMiKi ад VI да IX-X 
стст. Дрыгавщю гл1няны посуд, несумненна, паходзщь ад KepaMiKi 
паселшчау тыпу Лук1-Райкавецкай (Хатомель, Г арадзшча, Радасць, 
Дружба), што дазваляе гаварыць аб генетычным паходжанн1 дрыгав1чоу ад
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насел ьнщтва культуры Лую-Райкавецкай, а праз яе - ад папярэдняга 
насел ьнщтва пражскай культуры тыпу Карчак.

Асноуная частка насел ьнщтва дрыгав1чоу пражывала у сельскай 
мясцовасщ на селпнчах i гарад'йшчах. У X-XI сгст. у дрыгав1чоу пачынаюць 
узшкаць гарады (Турау - 980 г., Берасце - 1019 г., Меньск - 1067 г., Шнек - 
1097 г., Случаск -1097 г., Клечаск - 1127 г., Гародня - 1127 г., Драпчын 
Надбужны - 1142 г., Рагачоу - 1142 г., Мазыр - 1155 г.). Да X-XI стст. 
адносщца узшкненне Наваградка, Ваукавыска, Слошма. У XIII ст. узн1каюць 
Камянец (1276), Кобрын (1287). Узшкненне i развщцё гарадоу з’яуляецца 
ярк1м сведчаннем высокага узроуню эканам1чнага i сацыяльнага разв1цця 
дрыгав1чоу.

Аснову гаспадарк1 дрыгав1чоу складал1 земляробства i жывёлагадоуля. 
Аб гэтым сведчаць матэрыялы археалаг1чнага вывучэння курганоу, селшчау, 
гарадоу. Земляробствам i жывёлагадоуляй займалася насельн1цтва сельск1х 
паселпнчау i гарадоу. Разам з тым раскопк1 Турава, Брэста, Шнека, Мшска, 
Давыд-Гарадка, Гродна, Навагрудка, Ваукавыска, Слошма, Клецка, Слуцка 
сведчаць аб высоюм узроуш мясцовага жалезаапрацоучага, ювел1рнага, 
касцярэзнага, скураапрацоучага, дрэваапрацоучага i ганчарнага рамёствау. 
Мясцовыя майстры выраблял1 жалеза i сталь, рабш наварку на рэжучы край 
жалезных вырабау (еярпы, сякеры, нажы, нажн1цы), складаную слясарную 
падгонку дэталяу складаных вырабау (замк1, ключы), выраблял1 прылады 
працы (еярпы, косы, сякеры, нажы, нажнщы i т.д.), узбраенне (наканечшю 
дз1д, стрэл), прадметы хатняга ужытку.

У матэрыяльнай культуры археалапчных помнпсау дрыгав1чоу у 
першую napiy звяртае на сябе увагу арыентаванасць мясцовай вытворчасц1 на 
выраб прылад працы, 1нструментау i прадметау паусядзённага ужытку, а не 
раскошы i аздабленняу. Другая характэрная рыса - агульнасць сырав1ны, 
тэхналаг1чных працэсау i узорау вырабау у дрыгав1чоу з шырок1м колам 
усходнеславянск1х плямён Х-ХШ стст.

Знаходк1 прадметау мясцовага i замежнага паходжання сведчаць аб 
гандлёвых сувязях з Валынню, Сярэдшм Падняпроуем, Пауночным 
Прычарнамор'ем, Прыбалтыкай (валынсюя праслачк1, к1еуск1я шкляныя 
бранзалеты, прычарнаморсюя амфары, прыбалтыйск1 бурштын i т.д.).

У леташее паведамляецца, што радз1м1чы, як i вяц1чы, прыйшл1 з 
прапольеюх зямель ("родимичи бо и вятичи от ляхов"), назву сваю атрымапй 
ад 1мя Радз1м, яю узначальвау ix, i рассялш1ся у Пасожжы ("седоста Радим на 
Сьжю"). Летап1сец адзначае, што жыл1 у м1ры пам1ж сабой паляне, драуляне, 
севяране, радз1м1чы i 1ншыя плямёны. Але побыту радз1м1чау, таксама як 
вящчау i севяран, ён дае адмоуную характарыстыку з пункту гледжання 
хрысщянскай Mapari. Жыл1 яны у лясах быццам дз1куны, спажывал1 брудную 
ежу, было у ix брыдкаслоуе перад бацькам1 i нявесткам1. На язычнщюх 
"бесаусюх шрышчах" танцавал1 i спявал1, выкрадал1 сабе жонак, яюх мел1 па 
дзве-тры. Летап1сец, в1даць, згусц1у фарбы, супрацьпастауляючы "дзшунск1" 
побыт радз1м1чау i 1ншых жыхароу лясной паласы побыту KieycKix палян.
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Цжавыя звестю паведам1у леташсец пра пахавальныя звычаг" A каш хто 
naMipay, тварыл1 трызну над iM... спальваш мерцвяка, а потым, сабраушы 
Ксюш, укладваш у малы сасуд i ставш на слупах пры дарогах, што робяць 
вящчы i цяпер. Гэтага ж звычаю тры малюя крыв1чы i шшыя паганыя, што не 
ведаюць закону Божага, a caMi сабе устанауляюць закон...".

3 леташснага паведамлення, датаванага 885 г., мы даведваемся, што у 
канцы IX ст. радз1м1чы плацш данiну спачатку хазарам (Хазарскаму 
каганату), а потым юеускаму князю Алегу. У радз1м1чау юнавала свая 
племянная вярхушка i ваенная аргашзацыя. У 907 г. яны удзельшчал! у 
паходзе на грэкау у складзе рознаплемяннога войска князя Алега. Пасля 
смерщ Алега раштйчы, мабыць, адмовшся падпарадкоувацца юеускаму 
князю. Летам 984 г. ваявода юеускага князя Уладз1м1ра, якога празваш Воучы 
Хвост, на р. Пяшчань перамог войска радз1м1чау i яны бьш канчаткова 
уключаны у склад Юеускай дзяржавы.

Летапюец лакашзавау раатйчау на р. Сож. Болын дакладна тэрыторыю 
ix размяшчэння можна акрэслщь з дапамогаю археалапчных матэрыялау. 
Вывучэнне старажытнасцей радз1м1чау пачалося у XIX ст. Але першая 
абагульняючая праца па ix псторьй была апублшавана Б. Рыбаковым у 
пачатку 30-х гадоу XX ст. i не страц1ла значэння да нашага часу.

У пасляваенныя гады вывучэнне радз1м1чау было працягнута 
археолагам1. Накоплены археалапчны матэрыял дау магчымасць удакладн1ць 
тэрыторыю ix рассялення. Paдзiмiчы займ ал i прастору у мiжpэччы Дняпра i 
Дзясны па берагах Сожа i яго прытокау. На поуначы гранща ix рассялення 
пpaxoдзiлa на поудзень ад Гарадка, Мсц1слава, Чавус, Новага Быхава. Тут ix 
межы шчыльна сутыкал1ся з мeжaмi крыв1чоу. На пауднёвы усход ад 
paдзiмiчay жылi севяране. На захадзе гранща заходзша на правы бераг 
Дняпра i сутыкалася з мeжaмi дpыгaвiчoy. rpaHin,a пaмiж paдзiмiчaмi i 
вяцiчaмi пpaxoдзiлa на захад ад р. Судасць.

Курганы радз1м1чау маюць паусферычную форму, сярэднюю вышыню 1-
1,5 м, дыяметр 6-10 м. Могшьнпа нал1чваюць звычайна некалью дзесяткау 
насыпау, зрэдку некальк1 соцень курганоу. Курганны могшьн1к каля в. 
Гадз1лав1чы напйчвау да 400 насыпау. Яго л1чаць некропалем старажытнага 
Рагачова.

Курганны могшьшк каля в. Дзям'янк1 Добрушскага раёна пакуль адз1ны 
на тэрыторьй радз1м1чау некропаль, як\ icHaBay на працягу некальк1х соцень 
гадоу (VII-XII стст.). Ранн1я пахаванн1 зроблены па абрадзе трупаспалення на 
месцы насыпання кургана або непадалёку ад яго. Зрэдку нябожчыка 
cnaabBari у зрубавай дамавше.

3 XI ст. у радз1м1чау пахавальны абрад трупаспалення паступова пачау 
змяняцца трупапалажэннем у дамав1нах, калодах або трупах. Перад 
пахаваннем месца ачышчапй агнём альбо тут рассыпал! прынесены попел. 
Пахаванн1 зроблены на гарызонце i у падкурганных ямах. Звычайна хавал i 
аднаго нябожчыка у кургане, здарал1ся i двайныя пахаваннт Нябожчыкау 
змяшчал! галавой на захад, але сустракаецца i усходняя арыенщроука, якая у
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рад'тпчау трапляецца часцей, чым у шшых усходшх славян. У мужчынсюх 
пахаваннях апрача глшяных гаршкоу знаходзий нажы, крэшвы, паясныя 
кольцы i спражкг

Аснову галаунога жаночага упрыгожання склад ал i сямшрамянёвыя 
скроневыя кольцы, як\х насш ад аднаго да васьмг Характэрнай асабл1васцю 
жаночага касцюма з'яуляюцца шкляныя рознакаляровыя пацерш у 
спалучэннях з ' прывескадп рознай формы. Так, у кургане каля в. Шапчыцы 
Рагачоускага раёнау жаночым пахаванш выяулены тры HiTKi дробнага 6icepy, 
дзве HiTKi шкляных пацерак i адна HiTKa срэбраных металiиных прывесак з 
выявай галавы быка. Шыйныя грыуш paдзiмiчaнaк мел1 розную форму 
(пласцшачныя, кручаныя, ромбападобныя, з зaxoдзячымi адзш за дpyгi 
каннам^). Срэбраныя арабе Ki я манеты X ст. iHHibi раз выкарыстоувалюя у 
якасщ прывесак. Рэдкая для курганных старажытнасцей знаходка - глшяная 
льячка, у якой плавш каляровы метал, знойдзена у кургане каля в. Юдз1чы 
Рагачоускага раёна. Тэта было пахаванне ювел1ра. 3 рэдюх знаходак 
неабходна нагадаць бязмен з кургана каля в. Гадзшав1чы. У кургане каля в. 
Каласы у скураным мяшэчку, як\ наслуся на поясе нябожчыцы, знаходзшася 
пяць nibipaKaporix луннш, бронзавы пярсцёнак i 143 шкляныя дробныя 
пацеркт Тэта асобна пакладзены дар памёршай.

У навуцы дауно абмяркоуваецца пытанне аб ляшск1м пaxoджaннi 
радз1м1чау. У наш час спецыяльна i шырока даследаваны зaxoднecлaвянcкi 
уплыу на раннесярэднявечную Беларусь паводле рэчавых крын1ц. 
Установлена, што TaKi уплыу адбывауся на працягу VIII-XIII сгст. у розных 
формах i axonaiBay непасрэдна щ ускосна практычна усю тэрыторыю 
беларусюх зямель. Спачатку пepaвaжaлi этн1чныя кантакты VII-X i нават XI 
стст., як1я не выключау магчымага перасялення груп зaxoднix славян. Аднак 
арэал радз1м1чау не вылучаецца пераважнай прысутнасцю зaxoднecлaвянcкix 
элементау у napayHaHHi з mnibiMi абласцям1 Беларусь Ён нават саступае у 
гэтых aднociнax заходшм раёнам мiжpэччa Дняпра i Нёмана, басейна 
Заходняга Буга i Панямоння, якое знаходзшася на паграшччы з Польскай 
дзяржавай i яцвягам1.

Цяпер даказана, што пaпяpэднiкaмi paдзiмiчay у Пасожжы 6bmi плямёны 
калочынскай культуры V-VIII стст. Генетычная сувязь пaмiж культурам! 
гэтых дзвюх ipyn насельнщтва не прасочваецца. А вось на пауднёвым 
усходзе Бел ару ci добра адчуваецца уплыу славянскай раменскай культуры 
VIII-X стст., у сувяз1 з чым выказана меркаванне, што пpapaдзiмy paдзiмiчay 
трэба шукаць на тэрыторьй раменскай культуры.

Зародю усходнеславянсюх народау на землях радз!м1чау узншаюць у 
канцы 1-га тысячагоддзя н.э.: Гомель, Чачэрск, Крычау, Прупой (Слаугарад). 
Выказваюцца меркаванш, што Гомель мог выконваць ролю племяннога 
цэнтра радз!м1чау. У вышку шырокага археалаг1чнага вывучэння Гомеля 
установлена, што nacenimna калочынскай культуры на яго тэрыторьй 
юнавала у VI-VII стст. Яно уключала невял1кае гарадзшча каля упадзення 
рэчк1 Гамеюк у Сож i значны неумацаваны пасёлак. У VIII-X стст. на
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паселшчы адбылася змена жыхароу. Замест плямён калочынскай культуры 
сюды прашкла шшае славянскае насел ьнщтва. Паселшча у Гомел1 пачало 
выконваць ролю племяннога цэнтра радз1м1чау. У X-XI сгст. вакол яго 
пачынае засяляцца сельская акруга. У XII ст. Гомель ператвараецца у буйны 
ваенна-адмшютрацыйны цэнтр ЬЙжняга Пасожжа i у цэнтр хрысшянскай 
культуры. У XII - пачатку XIII ст. Г омель быу самы буйны горад у Пасожжы.

На тэрыторьй радйм1чау размяшчауся добра вывучаны археолагам1 
феадальны замак канца XI - першай паловы XIII ст. каля в. Вшчын, дзе 
знойдзены бататы скарб. Неумацаваныя паселшчы вывучалюя на берагах р. 
Покаць каля в. ЬЙс1мкав1чы Чачэрскага раёна.

Аснову эканомт радйм1чау складала земляробства, аб чым сведчаць 
матэрыялы раскопак сельсюх i гарадсюх паселпнчау. У радйм1чау был1 
развпы разнастайныя рамёствы, сярод як\х першарадным з'яулялася 
кавальскае. Аб гэтым можна меркаваць па знаходках на паселшчы X ст. 
горна для атрымання жалеза каля в. ЬЙс1мкав1чы i кавальсюх вырабау з 
прымяненнем складаных тэхналогш.

Аб сувязях радз1м1чау сведчаць 1мпартныя рэчы: бронзавая чаша, якая 
выраблена на РЙжняй Эльбе (в. Зборау), (})i гурка коннпса са Скандынаусюх 
дзяржау (в. Калодзецкая), шкляны оранзалет впантыйскай вытворчасц1 (каля
г. Чавусы). Ун1кальны для тэрыторьй Беларус! скарб, у як! уваходзш 7 
шыйных срэбраных грыуняу XII ст., вырабленых у гарадской ювел1рнай 
майстэрн1, знойдзены каля пасёлка Ko3i Рог Буда-Кашалёускага раёна.

Болынасць упрыгожанняу з каштоунага металу, як1я уваходзяць у склад 
ушкальнага скарба, схаванага у XIII ст. на тэрыторьй замка каля в. Впттчьтн, 
таксама не мясцовага паходжання.

3 тэрыторьй радз1м1чау вядомы манетным скарбы, сярод як\х ёсць раншя 
(IX-X стст.). У15 пунктах у пахаваннях радз1м1чау знойдзены арабск1я 
срэбраныя манеты X-XI стст. У двух пунктах выяулены срэбран1к1 к1еускага 
князя Уладйм1ра канца X ст., што выкл1кае выключную ц1кавасць 
нум1зматау.

У часы феадальнай раздробленасц1 (з канца XI ст.) тэрыторыя радз1м1чау 
была падзелена пам1ж napHiraycKiMi i смаленсюм1 князям1. Пры гэтым 
асобныя населеныя пункты у вын1ку м1жусобнай барацьбы неаднаразова 
пераходзш1 з рук у рукт

3. Асноуныя канцэпцьп паходжання беларусау.
Адн1м з самых складаных у псторьй Беларус! з’яуляецца пытанне аб 

тым, Kari i на падставе каго сфарм1равалася беларуская народнасць, адкуль 
пашла назва Белая Русь? Адзшага адказа на гэтыя пытан Hi да сённяшняга 
дня няма.

Паняцце “народнасць” выкарыстоуваееца для вызначэння супольнасщ 
людзей, звязаных адзшствам мовы, тэрыторьй, матэрывяльнай i духоунай 
культуры.
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У вывучэнHi этнагенезу (паходжання) беларусау юнуюць шэраг 
канцэпцый. Hi адна з ix  не дае абсалютна бясспрэчнага адказу, мае як CBai 
сшьныя,так i слабыя бакт

Сярод асноуных канцэпцый вызначым наступныя:
Велiкаруская канцэпцыя зыходзщь з таго, что беларусы -  частка 

вел i кару екай народнасцт
Польская канцэпцыя л1чыць беларусау часткай польскага этнасу, а 

беларускую мову дыялектам польскай мовы.
Крывщкая канцэпцыя продкам1 беларусау л1чыць крыв1чоу, але яны 

займ ал i толью пауночную i цэнтральную частку сучаснай тэрыторьй 
Беларусь

Балцкая канцэпцыя, якая л1чыць, што беларусы з’явшся у вышку 
змяшэння славян з балцюм этнасам, яю пражывау тут раней.

Сярод сучасных канцэпцый, што з’явшся напрыканцы XX стагоддзя 
свае погляды выказваш С. Токарау (што у раннефеадальны перыяд склалася 
адзшая старажытнаруская народнасць з цэнтрам у Ктеве, якая i з’яуляецца 
вытокам рускай, украшскай i беларускай народнасцяу).

Г. Штыхау, М. Ярмалов1ч, М. Ткачоу катэгарычнам адмаулял1 
прызнаваць юнаванне старажытнарускай народнасщ, л1чыш, што 
беларускаянароднасць узшкла на падставе як змешвання славянскага 
элемента з балцюм, так i у вын1ку штэнНунага перамешвання caMix 
славянск1х супольнасцяу (крыв1чоу, радз1м1чай, дрыгав1чоу).

М.Ф.Пш1пенка прапануе адмовщца ад спрошчанага падыхода, што 
абсалютызуе тольк1 эвалюцыю и.1 тольк1 м1грацыю насельн1цтва. Ён л1чыць, 
што фарм1раванне беларускага этнасу мел1 месца як эвалюцыя, так i дыфуз1я 
(прашкненне) насельн1цтва, як1я цесна узаемадзейн1чал1 i дапаунял1 адна 
другую.

Усе названия канцэпцьй маюць права на юнванне, маюць як CBaix 
прых1льн1кау, так i прац1ун1кау.

На маю думку, найболын абгрунтаваным1 з’яуляюцца у сваей 
сукупнасщ балцкая канцэпцыя у спалучэнш з канцэпцыям1 М. Ярмалов1ча i 
М.Пш1пенка.

Зразумела адно -  працэс складвання беларускай народнасц1 быу 
працяглым па часе, шматбаковым па зместу i завершылся не раней за XIV 
стагоддзе.

Таю я ж неадназначныя погляды юнуюць i на паходжанне тэрмша “Белая 
Русь”.

У розныя часы паходжанне назвы звязвал1 з: прыгажосцю зямл1; 
мноствам снегу; вольнасцю насельнщтва; незалежнасцю ад татара-манголау; 
з антрапалапчным тыпам жыхароу (светлавок1я i светлавалосыя; з больш 
ранн1м прыняццем хрысц1янства; шырок1м распаусюджаннем у тапашмщы 
(назве насельн. пунктау) назвау са словам “белая”.

Каш звернуцца да пстарычных крын1ц, то у леташсах, на 
заходнеурапейск1х картах, хрон1ках тэрмш “Белая Русь” у ХШ -  Х1У
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стагоддзях ужывался у дачыненш да шмат як\х тэрыторый 
усходнеславянскага насельнщтва -  да Маскоусюх,Смаленсюх, Пскоусюх i 
шшых зямель. 3 сярэдзшы ХУ1 стагоддзя iM стапй абазначаць тэрыторыю 
падзвшска-дняпроускага рэпёну на тэрыторьй сучаснай Беларуси (земл1 
Полацкай, Вщебскага, Мсщслаускага i часткова Мшскага ваяводствау. Ад 
назвы рэпёна паходзщь i назва яго жыхароу -  беларусы ui беларусцы.

На заходнюю частку беларускай тэрыторьй (беларускае панямонне) з 
канца ХУ1 стагоддзя распаусюджваецца назва “Чорная Русь” (да таго часу 
яна ужывалася да назвау тэрыторый пауднёва-заходняй частю сучаснай 
Украш -  тагачаснай Г ал щ кай зямл1). Паходжанне i гэтага тэрмша не мае 
адназначнай трактоую.

Падрабязна аб паходжанш назвы “Беларусь” гл.: 1мя твае Белая Русь. 
Мн., 1991
4. Сельская гаспадарка, узшкненне i развщцё гарадоу, промыслау i 
гандлю.

Характар эканам1чнага жыцця беларуск1х зямель у сярэдн1я вяк1 у 
асноуным вызначала сельская гаспадарка. Галоунай гал1ной сельскай 
гаспадарю працягвало быць земляробства. Яно знаходзшася у непасрэднай 
залежнасц1 ад прыродна-юйматычных умоу i традыцый, але на яго стан 
уплывал i узровень разв1цця сельскагаспадарчых прылад працы (некаторыя 
аутары называюць -  узровень землеапрацоучай тэхн1к1 -  але тэта яшчэ нельга 
назваць “тэхшкай”, у лепшым выпадку можна казаць аб удасканаленш 
тэхналогй апрацоук1 глебы i вядзення земляробства).

Ворныя прылады працы у сярэднявеччы pa6mi, як i раней, з дрэва. 
Метал1чным1 (жалезным1) был1 тольк1 асобныя частк1. Асноуным прыладай 
працы для апрацоуцы зямл1 был1 ралы, як1я Marai быць беспалозныя i ралы з 
полазам, мел1 метал1чны наральн1к.

Удасканаленне зямляробчых прылад прывяло да з’яуленн1 прынцыпова1 
новага, болын дасканалага у параунан1 з ралам прыстасавання для апрацоук1 
глебы -  caxi. Яны таксами выраблялшя з дрэва, але был1, як правша, 
двузубыя, з двума метапйчным1 сашн1кам1. Саха не тольк1 добра рыхлша 
глебу (як рала), але i падразала карэнн1 пустазелля.(Але яшчэ не 
пераварачвала глебу. Прыстасаванн1 для перагортвання, адюдвання глебы 
з’явшся толый 14 ст.). Тэта было найболын карысна ва умовах лясной зоны. 
Пашырэнне колькасц1 вораунай зямл1 дало магчымасць паступова перайсц1 
да болын эфектыунай папаравай Нстэмы земляробства. У XI -  ХШ ст. на 
тэрыторьй Беларус1 папаравая слстэма земляробства 1снавала у выглядзе 
двухполля i нават трохполля (чаргаване пасевау на адным i тым пол1 2-3 
культур). Але у вядзенш земляробства захоувалася i лядная слстэма, i лясны 
пералог.

Сеял1 у глебу насенне уручную, баранавал1 зямлю драулянай бараной.
Пры рабоце на агародах выкарыстоувал1ся i прылады ручной апрацоук1 

глебы -  матыка з жалезнай акоукай, (т.зв. рыльцам), а таксами драуляная 
рыдлёука (лапатка) з жалезнай рабочий часткай.
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Ураджай 36ipani метапйчным1 сярпам1, яюя мел1 давол1 працяглае, да 30 
см. лязо, часта з насечкамт (Близка да сучаснага выгляда). Зерне абмалочвапй 
цапамр малол1 на муку пры дапамозе каменных жорнау, крупы выраблялюя у 
ручных i нажных ступах.

У X -  ХШ стагоддзях на тэрыторьй Беларуси вырошчвал1 амаль усе 
вядомыя у наш час зернавыя культуры. Шырокае распаусюджанне атрымала 
азiмае жыта, а тасама яравое жыта. 3 XI ст. жыта станоBiuua вядучай 
зярнавой культурай (дарэчы -  як i зараз у Беларуси). На другим месце пасля 
аз1мага жыта ш ла пшашца, на трэщм быу ячмень, радзей сусйракапйся 
пасевы ауса. Паусюдна, як i раней, вырошчвалася проса. Новай культурай, 
якую пачапй вырошчваць на тэрыторьй Беларуси з XI ст., стала грэчка. 3 
агародных культур у гэтыя часы вядомы капуста, рэпа, цыбуля, бураю, 
агуркь

У жывёлагадоул! значных змен, у параунанш з поздшм жалезным 
векам, не адбылося. Яно складалася з развядзення ycix вядомых i у наш час 
вщау хатняй жывёлы. Адбывалася толью пэйная спецыялпацыя па 
развядзенню жывёлы у залежнасщ ад тыпау паселшчау.

На паселпнчах побач з гарадзшчаму дзе жыло залежнае ад знащ 
насельшцтва, якое павшна было забяспечваць прадукцыяй у першаю чарту 
насельнщтва гарадзшчау, разводзий буйную ранатую жывёлу i евшей.

У гарадах i на умацаваных паселшчах евшей у сувяз! з ix 
высокапрадукцыйнасцю разводзш! значна болын, чым 1ншых жывёл. 
Вядучае месца у хатн1м статку жыхароу гарадоу i умацавых пасел1шчау 
займау таксама конь, як! меу асабл1ваю каштоунасць для вайсковых паходау 
дружынн1кау.

У X -  ХШ стагоддзяу насельн1цтва тэрыторьй Беларусй апрача 
жывёлагадоул1 зан1малася i птушкагадоулей -  разводз1л1, у тым лжу i у 
гарадах, курэй, качак, гусей. Хатнюю птушку у XI -  ХШ стагоддзяу на 
тэрыторьй Беларусй разводзий паусюдна.

У гарада, як1я узшкпй як ваенныя крэпасц1 (напрыклад Ваукавыск, 
Гродна i шш.) i знаходзшея у лясной зоне, захавалася i значная роля 
паляваання на дзжую жывёлу. Палявал1 таксама i на дзшх птушак -  
глухароу, курапатак, гусей, буслоу i !нш -  спецыялюты нал1чваючь ix да 11- 
щ вщау.

Не страцша сваёй poai у жыцц1 насельн1цтва у еярэднявеччы i 
рыбалоуства, яюм займалюя як сельскае, так i гарадское насельн1цтва. Пры 
раскопках знаходзяць самыя розныя прылады рыбалоуства таго часу , у тым 
лжу кручю самых розных размерау i форм, грузшы, паплаук1 i нават блёсны 
з каляровых металлу. Пры раскопках у Ваукавыску был1 выяулены рэшю 12 
вщау прамысловых рыбау, у тым лжу балтыйскага асятра, ласося, шчупака, 
галауля, жэреха, судака i !нш.

Апрача сельскай гаспадарк1 як сельскае, так i гарадское насельнщтва 
займалася промыслам!. Самам1 распаусюджан ымi xaTHiMi промыслам! бьш 
прадзенне, ткацтва i ганчарства. Усюды npari лён i шэрсць, з атрыманых
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штак выраблял! тканшы. У сельскай мясцовасщ распаусюджана было 
ганчарства -  выраблял! пераважна пячныя гаршкт

Значнае месца займала бортнщтва. Кал! улычваць, што у тую пару не 
ведалi цукру, то спажывецюя патрэбы мёду цяжка пераацанщь. Атрымл1вал1 
таксама i воск. Акрамя таго, мёд, воск i футра з’яулялюя галоуным! 
гандлёвым! прадметам! з iHnibiMi крашам! i народам!.

Металурпя таксама заставалася важным заняткам людзей у 
сярэднявеччы. Але адбылася пэуная спецыял1зацыя самаго працэсу- у 
сельскай мясцовасщ дабывалася руда, яна праходзша там першастную 
апрацоуку i у выглядзе таварных крыц (жалезных ляпёшак) пастаулялася у 
гарады, дзе жалеза праходзша далейшую апрацоуш i з яе выраблял! 
большасць прылад працы, упрыгожванш i шшыя рэчы.

Гарады. Узнпсненне гарадоу i гарадскога жыцця было пераломным 
момантам у жыцщ сярэднявечнага грамадства. Гарады узшкал1 у найбольш 
развыых i густанаселенных раёнах, у месцах перасячэння важных шляхоу 
3HOciH. Узшкал! яны як цэнтры княжэцкай улады, паселшча рамеснпсау i 
гандляроу. Працэс узшкнення гарадоу складаны i разнастайны. Гарады 
вырастал! з умацаваных пасел1шчау, княжацю i феадальных замкау, i 
таксама з крэпасцяу.

nicbMOBbia крын!цы называюць на тэрыторьй Бел ару ci звыш 35 гарадоу 
(некаторыя нал!чваюць ix да 50-щ). Старэйшым! з ix был! -  Полацк (862), 
Турау (980), Вщебск (974), Заслауе (985), Друцк (1001), Бярэсце (1017), 
Копысь (1059), Браслау (1065), Менск (1067), Орша (1067), Лагойск (1078) i 
шш. Фактычна , пераважная большасць сучасных гарадоу Беларус! бярэ свой 
пачатак ад XI -  ХШ стагоддзяу.

Гаспадарчая дзейнасць насельнщтва гарадоу мела комплексны характар
-  спалучала у сябе рамество, гандаль i промыслы.

Гарады з’яулял!ся цэнтрам! рамеснай вытворчасцг (наогул, аддзяленне 
рамяства ад сельскай гаспадарю, выдзялене яго у самастойный занятак 
пэунай катэгоры! людзей -  т.зв. рамеснпсау, аддзяленне горада ад вбсю 
л!чыцца першым рэвалюцыйным этапам у разв!цц! вытворчых с!л ). Ужо у IX
-  X стагоддзях у гарадах Беларус! нал!чвалася звыш 40 спецыяльнасцяу 
раместн!цтва: кавалц збройн!к!, ювел!ры, ганчары, каменяцёсы, гарбары 
(апрацоушчык! скуры),бондары, ткачы, шауц! i !нш.

Больш дакладна аб спосабах вырабау тых ц! !ншых рэчау, 
распаусюджаннасц! асобных в!дау рамества сярод насельштва беларуск!х 
гарадоу пагаворым на сем!нарск!х занятках

Гарады з’улял!ся па свайму прызначэнню i цэнтрам! гандлю, як 
унутранага, так i знешняга.

У XII -  XIII стагоддзях, у сувяз! з аддзяленнем горада ад вёсю, 
зараджаецца унутранн! гандаль як сродам абмены пам!ж гарадсюм i сельск!м 
насельн!цтвам. Аднак патрэбна уяуляць, што значная частка жыхароу горада 
працягвала сумяшчаць занята! рамяством з працай на зямлц займалася 
земляробствам. Таму унутраны гандаль разв!вауся паступова, па меры таго,
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як усё большая частка жыхароу гарадоу парывала з працай на зямлт 
Унутраны гандаль ажыццяуляуся, як правша, шляхам простага 
прадуктаабмену. У XI -  XIII стагоддзях на Бел ару ci быу т.зв. “безманетны 
перыяд”

Знешш гандаль, як! разв1вауся на Бел ару ci у сярэднявеччы, меу тыя ж 
самыя нашруню, што склалюя раней: Kiey, Пауночнае Прычорнаморье, 
ЕБзантыя, арабск1 Усход, Прыбалтыка i Польшча, а праз ix i 
заходнееурапейсюя крашы, скандынав1я. Сутракаюцца у археалапчных 
раскопках беларусюх гарадоу таго часу i рэчы з болын аддаленных i 
экзатычных краш- з астравоу 1ндыйскага акеана, Цейлона i Суматры 
(ракавшы, Kocui паулшау), тканшы, посуд i упрыгожванш з Ilepcii.

Менавгга да знешняга гандлю маюць дачыненш i першыя грашовыя 
сродю -  манеты. Зноуйдзены арабсшя манеты -  дырхемы, срэбраныя манеты 
-  дынарьй з Германй, Англп, Чэхп, Францьй, 1талп, срэбраныя i залатыя 
манеты з Впантыт З’яуляюцца i манеты, што чаканш у KieBe -  срэбран1к1 i 
злати iri. У абарачэнн1 у якасщ плацёжных сродкау выкарыстоувал1ся i злша 
з срэбра, вырабленыя у KieBe (у выглядзе ромба, вагою 140 -  165 г.), 
Ноугарадзе (лодкападобныя, вагою 200 г.), а таксама лггоусюя щ 
заходнеруск1я (у выглядзе палачак вагою 100-110 г.). У шсьмовых крын1цах 
ix называюць грыуняй, рублём, срэбрам лыым, a ix палавшю -  пауц1наю. Але 
выкарыстоувал1ся яны тольк1 пры буйных абменных аперацыях, як правша, у 
знешн1м гандлг Усе вядомыя гарады Беларуси таго часу был1 цэнтрам1 такога 
гандлю.

Тэма: 3.2. Узнжненне класавага шматукладнага грамадства у IX -  
першай палове XIII ст.

1. Гi стары я графi я i крын1цы.
2. Этн1чныя працэсы на тэрыторьй Беларуси.
3. Грамадсю лад i сацыяльныя адносшы.
4. Сацыяльная дыферэнцыяцыя насельн1цтва.

1. Пстарыяграф1я i крын1цы.
Сярэдн1я bsi км, сярэднявякоуе, сярэднявечча -  гэтыя тэрмшы 

г1старычнай перыядызацьй, як1я выкарысоуваецца для вызначэнш anoxi 
пам1ж старажытнасцю i Адраджэннем. Такая ri стары иная перыядызацыя 
трывала з 17-га стагоддзя прымяняецца да вывучэння еурапейскай ricTopbii, 
ricTopbii народау Еуропы. Маецца нават асобная ri стары иная дысцыпл1на, 
што вывучае сярэдн1я вяк1 -  медыяв1сц1ка.

У межах Сярэднявечча выдзяляюць тры перыяда:-раннее сярэднявечча 
(канец 4 -  XI стагоддзО;- высокае сярэднявечча (XI -  1-ая палова ХШ ст.);- 
поздняе сярэднявечча (2-ая палова ХШ -  пач. 16 ст.).

Пры вывучэнш названага перыяда у ricTopbii Беларуси у большасц1 
падручн1кау i выданняу выкарастоуваецца такая ж заходнееурапейская
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перыядызацыя, прыкладна з тым1 ж храналапчным1 межам1 , хаця 
правамернасць яе прымяненне да тэрыторьй Беларуси i аспрэчваецца у 
некаторых навуковых публжацыях.

Гктарыяграф1я.
Пытан Hi ricTopbii беларусюх зямель у перыяд сярэднявечча закранапйся 

у абагульняючых працах i курсах ricTopbii вядомых райЛсюх псторыкау 1 8 - 
19 стагоддзяй В.Тацйнчава, М.Карамзша, С.Салауёва, В.Юпочэускага i шш.

Напрыклад, В.Н.Тацнпчау у сваей працы “Псторыя Расшская” 
(першае выдаче 1768-1848; другое выданне т. 1-7. М-Л. 1962-1968) змяшчае 
шмапйюя важныя звестк1 па псторьй Беларус1. Пад 1217 г. ён прыводзщь 
урывак з полацкага летап1су, як1 дае шфармацыю пра унутраны парадах у 
Полацюм княстве.

У канцы XIX ст. з’явийся першыя абагульняючыя работы аб 
старажытных княствах на тэрыторьй Беларуси, аутарам1 як1х з’яулялюя 
першыя беларуск1я навукоуцы.

Мпрафан В1ктарав1ч Доунар-Запольска (1867-1934) у адным з першых 
CBaix даследаванняу “Очерк истории кривичской и дреговичской земель 
до конца XII столетия”. (Киев, 1891.) 3pa6iy сробу асвяцщь псторыю 
крыв1цкай i дрыгав1цкай зямель г.зн. г1сторыю больший частк1 этн1чна 
беларускай зямл1. У гэтай працы ён 1мкнууся выйсщ за межы 
старажытнаруск1х леташсау i прыцягнуць звестк1 1ншых крын1ц (хронпс, 
дадзеных пстарычай геаграфй, тапан1м1к1 i г.д.).

У пачатку 1920-х гг. М.В. Доунар-Запольсю нашсау працу па псторьй 
БеларуЛ, якая убачыла свет толый у 1994г. Доунар-Запольсю 
М.В.Псторыя БеларуЛ (.Ми., 1994). У ей разглядаецца папйтычная псторыя 
Полацкай зямлц Смаленскага i Турава-ГЙнскага княствау. Адной з 
асабл1васцей палЛычнага ладу усходнеславянсюх зямель i княствау вучоны 
л1чыу т. зв. валасную Лстэму юравання, xari горад быу арган1чнай часткай 
сваёй воласщ (aKpyri) i у адм1н1страцыйных аднослнах не адзяляуся ад яе. 
Таму Веча -  на думку Доунар-Запольскага -  орган юравання усёй воласцю.

Значным даследаваннем канца XIX -  пачатку XX ст. па псторьй 
Полацкай зямл1 стала работа У.Даншев1ча (Данилевич В.Е. Очерк истории 
Полоцкой земли до конца XIV столетия. Киев, 1896). Аутар нанова 
вывучыу усе вядомыя русюя i замежныя першакрын1цы, сярод яюх 
прыцягнуу шмат новых, што дазволша яму нап1саць даследаванне па псторьй 
Полацкай зямл1 ад каменнага века. Разглядалася пал1тычнае i грамадскае 
уладкаванне Полацкай зямл1, юрыдычная роля веча i князя, роля прыгарадау, 
класавая дыферэнцыяцыя насельн1цтва, роля гандлю i г.д.

А. Грушэусю (1877-1943), украшсю псторык, Hanicay працу “Пинское 
Полесье”, у якую уваходйць “Очерк истории Турово-Пинского княжества 
XI-XIII вв.” (1901) вызначыу гранщы гэтага княства, выклау псторыю 
узаемадачыненняу мясцовых князёу з Юевам.

Першую нацыянальную вер Лю беларускай псторьй выклау Вацлау 
Ластоусю у сваёй “Кароткая псторыя БеларусГ’ (Вшьня 1910) Кнша
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заснавана у значнай ступеш на апублжаваных выданнях таго часу расшсюх, 
польсюх i украшсюх псторыкау. У сваей псторьи В. Ластоусю карыстауся 
велыш сваеасабл1вай перыядызацыяй. Напрыклад, распавядаючы аб 
Полацюм княстве ён выдзяляе ч.1 пад назвай “Ад першых часоу да уцеку 
Полацюх князеу у Лзтву (1129 г.), Ч.П-я- “Ад павароту Полацюх князёу 
(1132 г.) да сьмерщ ЕЙтаута (1430 г.), ч.Ш -  “Ад сьмерщ Вггаута (1430 г.) да 
Любл1нскай Унп (1569 г.)”. Taxi падыход не ужываецца сёння, але 
каштоунасць працы В. Ластоускага у тым, што ён першым радзгядау 
беларуск1 народ як толью аб’ект псторьи, залежны ад вол1 суседн1х народау, 
але i творца сваёй г1сторьп, гаспадар свайго лёсу.

3 нацыянальных пазщый нап1сана праца У. 1гнатоускага “Кароткл 
нарыс ricTopbii БеларусГ’ (1919.) У ёй давол1 падрабязна характарызуецца 
псторыя Бел ару ci у “полацк1 перыяд” IX-XIII стст.

У.Шчэта абагулыпу асноуныя моманты сярэднявечнай ricTopbii 
Беларус! у раздзелах “Полацка-Мшскае княства” i “Турава-Пшскае княства” 
у калектыунай працы “Очерки истории СССР. Период феодализма IX-XV 
стст.” (4.1, 1953). Двайныя назвы княствау ён л1чыу апрауданым1 таму, што 
Мшск i ГИнск адыгрывал1 важную ролю у старажытнай псторьи Беларусь

Леашд Васшьев1ч Аляксеяу на базе шсьмовых крын1ц i дадзеных 
археалогп Hanicay грунтоуную манаграф1ю “Полоцкая земля в IX-XIII 
вв.: Очерки истории северной Белоруссии” (1966), а таксама манаграфпо 
“Смоленская земля в IX-XIII вв.:Очерки истории Смоленщины и Восточной 
Белоруссии” (1980) Аутар 3pa6iy выснову, што Полацкуе княства у ранн1м 
сярэднявеччы было самастойнай пал1тычнай адз1нкай з арыгшальнай 
культурай.

Расшсю псторык Валянцш Сядоу у манаграфй “Славяне Верхнего 
Поднепровья и Подвинья” (М.,1970) распрацавау канцэпцыю субстратнага 
паходжання беларусау у вышку змешвання славян з балтамт

Петр Федарав1ч Лысенка выпускн1к пстарычнага факультэта нашага 
ун1верс1тэта, доктар пстарычных навук, прафесар, археолаг. 3 1961 г. ён 
даследуе археалапчныя помшю ранняга сярэднявечча на тэрыторьп 
Пауднёвай i цантральнай Беларус1, займаецца вывучэннем курганоу 
дрыгав1чоу XI-XIII стст., старажытных гарадоу Тураускай зямл1. Па вышках 
яго даследаванняу выдадзена KHira -  П.Ф.Лысенка Турауская зямля IX-XIII 
стст. Ми., 1999. У ей аутар адстойвае правамернасць тэрмша “Турауская 
зямля”, выказвае думку, што яна склалася у канцы X ст. i захоувала сваё 
значэнне у XI ст.

П.Ф. Лысенка таксама аутар таюх юнг, як “Города Туровской земли” 
(Мн. 1974), “Берестье” (Мн., 1985), “Дреговичи” (Мн., 1991). 
выказвае думку, што яна склалася у канцы X ст. i захоувала сваё значэнне у 
XI ст.

Псторык з Маладзечна Mi кал ай 1ванав1ч Ермалов1ч, папулярны у 1990- 
я гады сва1м неардынарным поглядам на пстарычнае м1нулае, выдал давол1 
грунтоуные даследаванне “Старажытная Беларусь:Полацк1 i навагародск1
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перыяды.”(Мн.,1990). Выкарыстоуваючы дадзеныя леташсау, тапашмю, 
археалогп, аутар прасочвае лес нашай зямлц пачынаючы са старажытных 
часоу i канчаючы утварэннем i умацаваннем ВКЛ. Ён выказау шэраг 
слушных меркаванняу, згадак i зауваг, поунасцю адхшу тэзю шэрагу 
псторыкау пра заваяванне лггоуцам1 беларусюх зямель у другой палове XIII 
ст. Аднак яго сцвярджэнш аб леташснай Лггве на прасторы пам1ж Mi искам, 
Маладзечна, Слот мам болынасць псторыкай л1чаць не дастаткова 
абгрунтаванымг

Вядомым даследчыкам сярэднявечча з’яуляецца старэйшы бел ару cri 
ricTopbiK, доктар ri стары иных навук Георгш Васьтьев1ч Штыхау. 
Асноуным! яго выдавнням1 з’яуляюцца: “Древний Полоцк IX -  ХШ вв.» 
(Мн., 1975), “Города Полоцкой земли IX -  ХШ вв”. (Мн., 1978), “Крыв1чы” 
(Мн., 1992), i асабл1ва “Старажытныя дзяржавы на тэрыторьй Беларуси” (Мн., 
1999 i 2002 гг). Ён выказау i абгрунтавау думку, што ва усходшх славян 
гаспадарка была шматукладнай, у ёй шнаваш тры уклада -  
першабытнаабшчынны , як! зыходз1у з ri стары чнай арэны, рабауладальн1цк1, 
як\ не атрымау значнага развщця, i новы феадальны, як\ нараджауся. Ён 
таксами распрацавау пытан Hi гарадскога самак1равання, дзейнасц1 полацкага 
веча, яго складаных аднослн да княжацкаш улады. МенавЛа Г. Штыхау 
з’яуляецца разам з шшым1 аутарам адпаведнага раздзела пра сярэднявечча у 
“Нарысах псторьп Беларус!.” Ч. 1.(Мн. 1994.) i першага тома 6-щ томнай 
“Псторьп БеларусГ’ пад рэд М.П. Касцюка.

Сярод сучасных беларуск1х навукоуцау, што займаюцца пытанням1 
ricTopbii БеларуЛ перыяда сярэднявечча, патрэбна назваць таксами:

Зверуго Я.Г. “Древний Волковыск” (Мн., 1975), “Верхнее Понеманье в 
IX -  ХШ вв. (Мн., 1989)

Коробушкина Т.Н. “Земледелие на территории Белоруссии в X -  ХШ 
вв.” (Мн., 1979)

Значная колькасць артыкулау па праблемах гтсторьп Бел ару ci 6 - 1 3  
стагоддзяу змешчана у “Энцыклапедьп ricTopbii Беларусь” У 6 т. 
Карысным пры самастойнай працы будзе i зварот да “Псторьп культуры 
Беларусь’ Л. Лыча, У. Навщкага i “Эканам1чнай псторьп Беларусь’ пад рэд У 
Г алубов1ча.

Крышцы. Асабл1васцю перыда раненнга сярэднявечча з’яуляецца 
наяунасць першых п1сьмовых памятшкау таго часу, як1я адсутн1чал1 у 
папярэдшя 3noxi.

Важнейшым з ix для вывучэння ricTopbii Бел ару ci X - ХШ стагоддзяу 
з’яуляецца “Аповесць мшулых гадоу” (“Повесть временных лет”), (у 
беларускамоуных выданнях сустракаецца таксами назва -  “Аповесць аб 
мшулым часе”, “Аповесць аб мшулых часах”), складзеная у пачатку XI 
стагоддзя., i дапоуненая пазднейшьип Шеусюм i Галщка-Валысюм 
aeTanicaMi. Разам яны складаюць т.зв. “1пацьеускй летап1с”. У iM 
утрымл1ваюцца важнейшыя звестки i пра беларусюя земл1:
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-прыводзщца падание пра Рагнеду, забойства полацкага князя Рагвалода 
i двух яго сыноу;

-гаворыцца аб сутыкненнях KieycKix князёу з полацюмц у прыватнасщ -  
аргашзацьй юеусюм князем Мсщславам пахода на Полацкую землю у 1127 
годзе;

-знайный адлюстраванш падзец звязаныя з псторыяй старажытных 
гарадоу на тэрыторьй Беларуси -  Полацка (ум тым лшу i дзейнасщ яго веча), 
Менска, Турава, Друцка, Берасця, Еародш, Пшска, Наваградка, Слошма, 
Ваукавыска.

Менавгга 1пацьеусю летагйс з’яуляецца важнейшай крынщай па 
вывучэнню псторыю Беларуси да пачатку утварэння ВКЛ.

Сваеасабл1вым гйсьмовым творам па псторьй перяда сярэднявечча 
з’яуляецца Радйвшаусю летагйс, (да нас дайшоу яго cnic, зроблены у канцы 
XV стагоддзя), як\ складаецца з “Аповесщ мшулых гадоу” i леташсу за ХШ-е 
стагоддзе. У iM, акрамя тэксту, змешчаны 617 рознакаляровых мпйяцюр, як1я 
тэматычна звязаны з тэкстам.

Даследчыю сярэднявечча на тэрыторьй Бел ару ci адзначаюць таксама 
важнасць таюх п1сьмовых помшкау таго часу, як Лаурэнцьеусю cnic (1096 
г.), Устауная грамата смаленскага князя Расц1слава (1136 г.), Смаленская 
прауда (1229 г.) i шш.

Гэтыя i iHHibM матэрыялы можна знайсц1 у зборн1ку “Дакументы i 
матэрыялы па ricTopbii be iapyci у сярэдн1я bsiK’i (VI -  XV стст.)” Мн,
1998.

2. Этшчная працэссы на тэрыторьй Беларусь
Перыяд раннега сярэднявечча -  тэта час 1мкшваых падзей этшчнага 

характара у Еуропе, як1я закранул1 i тэрыторыю Беларуси, прывял1 да 
icTOTHbix знен у яе насельнщтве. МенавЛа у тэты перыяд тут адбьпйся 
працэсы, што прывял1 да узшкнення продкау сучасных беларусау.

Пачынаючы з другой паловы 4 -га i на працягу першай паловы 5-га 
стагоддзя нашай эры на еурапейюм канц1ненце адбываецца т. зв. Вялжае 
перасяленне народау. Пад нащскам “варварау” з поуначы у 455 годзе пала, 
спынша свае 1снаванне Рымская 1мперыя. Гэтыя падзе1 прывял1 да узн1кнення 
новых народаш i плямён, стварэння новых дзяржау.

Земл1 Беларуси тольк1 часткова бьпй закрануты падзеям1, выкл1'кавтттым1' 
патрасянн1 у масштабах Еуропы, аднак м1грацыя пэуных труп народау з 
захада i поудня прывял1 да значных змен у этшчных аднослнах i на тэрыторьй 
сучаснай Беларусь Яны бьпй сшхроным1 (саупадапй па часу) i адэкватным1 
(адпаведным1 па зместу) агульнаеурапейсюм працэсам, што дазваляе 
разглядаць матэрыяльную i духоуную г1сторыю беларускага народа як 
састауную частку еурапейскай цывшзацьй перыяда сярэднявечча.

Археалагам1 даказана, што да канца 5-га стагоддзя карэнным 
насельн1цтвам тэрыторьй Беларуси был1 балты. Да такой высновы прыйшл1 i 
мы, Kari разглядал1 i анапйзавапй культуры плямён, што жыл1 тут у жалезным 
веку.
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Пачынаючы з сярэдзшы 1-га тысячагоддзя у жыцц1 насельн1цтва 
Цэнтральнай i Пауночнай Беларуси адбываюцца значныя змены. Днепра- 
дзв1 некая культура i культура штрыхавой керам1к1, як1я тут был1 асноунымц 
змяняюцца Банцараускай культурай.

Так называецца культура плямён, што жыл1 у 6-м -  8-мым стагоддзях у 
Верхшм Панямонн1, Верхн1м Падняпроуц Верхшм i Сярэдн1м Падзв1нь1. 
Назву культура атрымала ад гарадз1шча, што знайнып каля хутару 
Банцараушчына пад Mi искам на левым беразе раю Свюлачь (каля 
цяперашняга вадасховшча Дразды). Таю я ж паселшчы был1 выяулены пры 
расклопках у Мядзельскам, Барысаусюм Полацюм, В1цебск1м i шитых 
раёнах.

Анализ матэрыяльных археалаг1чных помнжау, тыпау паселшч -  
гарадзшчау, пахавальных магшьнжау i 1ншых арщфактау дазволш зраб1ць 
выснову, што сфарм1равалася Банцарауская культура на аснове культур 
штрыхавой керамш i дзнепра-дзв1нскай, як1я адносшся да балцюх, пад 
уздзеяннем славянсюх плямёнау. Яны з’явшея на тэрыторьп, дзе жьип 
балты, i у значнай ступе Hi з iMi аслмшявапйся. Адбывалася тэта у межах 
Вялжага перасяленняу народау у цэнтральнай i усходняй Еуропы, у якой ад 
гэтага часу пачался працэсс славяшзацыт Таму болынасць вучоных л1чаць, 
што Банцарауская культура належала балтам са славянсюм уплывам.

Тое ж самае можна казаць i аб Калочынскай культуры, плямёны якой 
займ ал i у тыя ж вяк1 тэрыторыю Пауднёвай Бел ару ci -  Падняпроуе, 
Пасожжа, басейн Прыпяц1, Пражскай культуре на Пауднёвым захадзе 
Beaapyci.

У пстарычнай навуцы працэс славян1зацьп мясцовага насельнщтва на 
усходе Еуропы, у тым л1ку i на тэрыторьп Beaapyci, займае значнае месца, 
выюпкае разнастайныя стауленн1 i ацэнк1. Пачатак беларуската еярэднявечча 
супал са славяшзацыяу большай частк1 нашага края, у вышку якога склауся 
старабеларуск1 этнас.

Славяне не бьш тут мясцовым насельн1цтвам, не былi абарыгенам1 
гэтага краю. 1снуюць некальк1 тэорый паходжання славян, ix 
першапачатковага рассялення. У ецшлым выглядзе яны даны у першай 
частцы падручн1ка “Е1сторыя Беларусг пад рэд Я.К. Новша i Е.С. Марцуля. 
(сс. 28 -  31) Еэтыя пытан Hi вы будзеце вывучаць i у 1'нтттьтх курсах 
пстарычнай навую, у прыватнасц1 па псторьй славянск1х народау.

У 6-м стагоддз1 славяне уключыл1ся у працэс Вялжага перасялення 
народау, пачапй свш рух на полдзень, пауднёвы усход. У вышку склапйся 
некальк1х груп славянск1х супольнясцяу, як1я паклал1 пачатак юнавання 
сённяшн1х народау: Пауднёвыя славяне (сёння тэта -  балгары, сербы, 
харваны, славенцы, македонцы i шш народы Балкан), Заходн1я славяне 
(паляю, чэх1, славаю) Усходн1я славяне (русюя, беларусы, украшцы).

У 6-м стагоддз1 невял1к1я, але добра узброеныя групы славян nanari з 
поудня, ад Прыпящ i Днепра, рух на поунач. У 8 -  9-м стагоддз1 славяне 
массива рассял1л1ся у балцк1м рэпёне у Падзв1нн1 i Падняпроу1, а у X
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стагоддз! i на Верхшм Панямонш. Яны асядагй сярод мясцовага насел ьнщтва, 
успрымагй яго культуры i caMi уплывал! на мясцовае насельштва, у вышку 
чаго склалюя ужо названыя Банцарауская i Калочынская культуры.

Большая частка балцкага насел ьнштва была
ас!мшявана,(г.зн. -  успрыняла славянскую культуры, была паглынута 

славянам!);
некаторая частка -  працягвала жыць разам, побач са славянам!, але 

абасоблена, захоуваючы сваю адметнасць;
частка -была зшшчана щ выщснута на науночны захад, у Прыбалтыку 

(дзе стварыл!ся у далейшым этшчныя лггоуцы i латышы).
Розныя славянсюя плямёны мел! шмат агульнага у гаспадарцы, 

грамадск!м жыцц!, побыце, культуры, мел! агульную мову.
Славяне знаходзшся на этапе разлажэння радавых адносш. Хаця i 

працягвала !снаваць абшчына, але ворныя земл!, як!я апрацоувалюя паасобку, 
ужо стали адасабляцца як асобная уласнасць. Пам!ж членам! абшчыны 
узн!кала маёмаснае расслаенне, з’яуляюцца заможныя i збяднелыя. У вын!ку 
войнай i захопу чужой маёмасц! фарм!руецца ваенна-племянная вярхушка 
плямен. Менав!на iM дастаецца усе найбольш каштоунае у вын!ку войнай -  
рабы, зброя, жывёла, каштоунасщ, яны становяцца уладальшкам найбольш 
пладародных зямель. Апорай гэтай знащ станавшася ваенная дружына -  
аб’яднанне прафес!йных вошау, як!я страивали сувяз! з CBaiMi родам! i 
абшчынам!. Так!м чынам узн!кл! органы племяннога юравання -  племянная 
арыстакратыя -  племянныя правадыры i ваенныя юраушю. Тari м чынам, 
славянсюя плямёны знаходзшся на этапе зараджэння дзяржаунасцт

Паступова складваюцца тэрытарыяльныя аб’яднанш славянск!х 
плямёнау -  вялшя патрыярхальныя семь! пераутвараюцца у суседсюя 
абучыны, што аб’ядноуваюцца на тэрытарыяльнай аснове.

Да IX -  X стагоддзяу на асноунай частцы тэрыторьй Бел ару ci 
сфарм!равал!ся устошпвыя этн!чныя супольнасц! славян, саюзы славянсюх 
плямён -  дрыгав1чоу, крыв1чоу-палачан i радз1м1чау.

Звестк! аб гэтым утрымл!вае “Аповесць м!нулых гадоу” (“Повесть 
временных лет”), у якой знаходз!м:

те же словене пришедше седоша по Днепру и нарекошася поляне, а 
друзии древляне, зане седоша в лесах, а друзии седоша межи Припетью и 
Двиною и нарекошасе дреговичи, а инии седоша на Двине и нарекошася 
полочане, речки ради, яже втечь в Двину,именем Полота, от сея прозвашася 
полочане”

Акрамя таго, у “Аповесщ мшулых гадоу” названы i шшыя племянныя 
аб’яднанн! усходшх славян -  севяране, валыняш, вящчы бужане, паляне i 
шшыя, усяго болын за 10. Карту аб размяшчэнш важнейшых плямен 
усходшх i !ншых славян, а таксама i неславянск!х плямён (у т.л. жемайтау, 
латгалау, яцвягау i шш.) гл. у “Атласе псторьй Беларуси”, с. 8)

Крыв1чы-палачане, ц! проста крыв!чы, был! самай вялшай 
усходнеславянскай супольнасцю на абшары Усходняй Еуропы -  ад Дняпра i
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Заходняй Дзвшы да Волгт i Чудскога возера на усходе. Фардправанне 
крыв1чау -  BbiHix аслмшцьй прышлым1 славянам! балцюх i заходнефшсюх 
плямён. На тэрыторьп сучаснай Беларуси арэал ix рассялення уключау 
Падзвшье i верхняе Падняпроу’е. Палачане -  тэта трупа крыв1чсюх плямён, 
цэнтрам якоу быу Полацк. (гл.: “Атлас гтсторьй Беларусь’, с. 9.)

Дрыгав1чы таксама з’яулялюя адгйм з усходнеславянсюх племянных 
аб’яднанняу, што займ ал i вялшую тэрыторыю на поудш Беларуси -  у басейне 
Прыпящ i вярхоуч Немана, да Заходняга Буга, Гародш, Мшска, Барысава. 
Дыгав1чы, як i крыв1чы, належьш да лшу найбольш развпых 
усходнеславянсюх плямён. (гл.: “Атлас пстотрьй Беларусь’, с. 10)

Такога ж змешанага славяна-балцкага паходжання был i радз1м1чы, яюя 
займ ал i Пасожжа (басейн р. Сож) -  тэрыторыю пам1ж Днепром i Дзясной. На 
поуначы яны межавапй з крыв1чаму на захадзе -  з дрыгав1чамь (гл.: “Атлас 
псторьй Беларуси, с. 11.)

Усе названыя аб’яднанш славян мел1 устоул1выя сувязр у аснове як\х 
ляжала агульная славянская мова, агульныя рысы гаспадарча-культурнага 
жыцця, аднолькава знаходзшся на этапе разлажэння радавога ладу i 
перахода да стварэння дзяржауных адносш. Таму славянсюя аб’яднанш 
крыв1чау, дрыгав1чоу, радз1м1чау адыграпй надзвычана вялшую ролю у 
пстарычным працэсе. У этнаграф1чных адносшах гэтыя супольнасц1 можна 
назваць пранароднасцяш, бо на ix падстве i узнпсла у тым лшу i беларуская 
народнасць. У сацыяльных адносшах яны бььгй пачатковьий дзяржауньий 
утварэнням1 тэрытарыяльна-папйтычнага характару, ui прадзяржавамь

На працягу другой паловы 1-га тысячагоддзя н.э. славяне асвош амаль 
усю тэрыторыю Беларусь Аднак частка балцкага насельнщтва засталася 
жыць на гэтай тэрыторьп сярод славян, утвараючы у некаторых мясцовасцях 
зхавол1 значныя “астравы” сярод прышлых славян, асабл1ва на пауночным 
захадзе. На думку археолагау, у канцы тысячагоддзя этгйчная гранща 
рассялення пам1ж славянсюм1 i балцюм1 народам! на тэрыторьп Беларуси 
праходзша прыбл1зна па лшй Дзюна -  Плиса -  Будслау- Заслауе -  
Рубяжэв1чы -  Слогйм -  Ваукавыск. На поунач ад яе, на пауночным захадзе 
Беларуси, у сярэдгйм Панямонгй значнай этгйчнай групай был1 яцвягь Яны 
адносшся да заходнебалцкай культуры. Да усходнебалцкай культуры 
адносшся лггоуцы, яюя на тэрыторьп сучаснай Беларуси у той час жььгй у 
Bapxoyi Вшй, каля Св1ры, Крэва.

Таюм чынам, на рубяжы 1-га i 2-га тысячагоддзяу завершылася 
славяшзацыя большасц! тэрыторьп Беларусь

3. Грамадска лад i сацыяльныя адносшы.
Перыяд сярэднявечча -  тэта час станаулення i фарм1равання новага 

грамадскага ладу -  феадал1зма.
Феадагйзм -  тэта грам аде ка-э кан ам i ч ная фармацыя, якая прыходзщь на 

змену рабауладалыйцкаму ui першабытнаабшчыннаму ладу i папярэдгйчае 
каттагйзму. Асноуная эканам1чная сутнасць феадагйзма -  прысванне 
феадалам1 дадатковага прадукту шляхам эксплуатацьп еялян на аснове
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манапольнай уласнасщ феадалау на землю i уласнасщ на непасрэдных 
вытворцау (сялян). На тэрыторьй Беларуси феадал1зм юнавау працяглы час -  з 
IX па XIX стагоддз1.

Асновай складвання феадальных адносш з’яуляюцца:
-распад патрыярхальнай абшчыны, пераутварэнне яе у суседскую 

сельскую абшчыну
-з’яуленне прыватнай уласнасщ на землю
-сацыяльнае расслаенне грамадства, выдзяленне сацыяльных труп, яюя 

прысвоуваюць сябе юруючыя функцьй i абараняюць гэтае права з дапамогай 
узброенай сшы, (параунанне з сучасным рэкетам)

У пачатковы перыяд фардправання феадальных адносш суседская 
абшчына заставалася нацйбольш масавай сацыяльнай структурай, адной з 
асноуных форм аргашзацьп грамадства. Менавгга у выглядзе суседскай 
абшчыны юнавала большасць сельскага насел ьнщтва таго часу. Селькая 
абшчына уяуляла сабою тэрытарыяльнае аб’яднанне непасрэдных вытворцай 
-  земляробау. Тэта был1 сяляне, яюя яшчэ не транш у праватшуласнщкую 
залежнаць i 6bmi падпарадкаваны толью дзяржаве. Борная зямля 
знаходзшася ва уладанш сялян-абшчыншкау i перадавалася у спадчыну. 
Абшчына несла агульную адказнасць перад княжацюхп уладахн за выкананне 
дзяржауных павшнасцей i падаткау. Абшчына валодала самаюраваннем -  
выб1рала свае арганы юравання, мела свой абшчынны суд. Ва умовах 
умацавання феадальных адносзн абшчына паступова трапляла у залежнасць 
ад феадалау -  вотчыншкау, яюя аб’яулял1 абшчынныя земл1 сваей 
уласнасцю. Тады члены абшчыны з уласшкау зямл1 пераутваралюя у 
трымальшкау, карыстальшкау земл1 феадала. У вышку сама абшчына щ 
распадалася альбо падпарадкоувалася феадалу.

3 узнжненнем прыватнай уласнащ на зямлю (што пачалося яшчэ у 
перяд поздняга жалезнага веку), земл1 прысвоувалюя не толью асобньиш 
абшчыннжамц але i юруючай вярхушкай плямен, дружыншкамц з яюх i 
фархправауся слой феадалау. Яны захошпвал1 сшай абшчынныя землц 
абкладал1 сялян, яюя працавал1 на ёй, дан ш ай. Сяляне-абшчыннш (смерды) 
пазбаулялюя зямлц траплял1 таюм чынам у залежнасць ад уласшка зямл1 -  
феадала.

Некаторыя частка сяляне-абшчыншкау стран вал i нават асабютую 
свабоду, траплял1 у феадальную асабютую залежнасць розным! шляхамг 
Значная часка сялян бяднела ад уплаты цяжюх княжацюх данш, ад 
рабаунщюх войнай, падчас яюх ix гападарка разбуралася, i была не у стане 
выконваць падаткг Збядшш сялян i судовыя штрафы, а таксама “кормы”, 
яюя яны павшны бььгп даваць прадстаушкам княжецкай улады. У вышку 
збяднення сяляне-абшчыншю не мапп выканаць падатю, траплял1 у кабалу, у 
ix адб1ралюя земл1 за неуплату подацей i нават асабютая свабода

Узнпсае феадальнае землеуладанне, якое у IX -  XII стагоддз1 значна 
умацоувалася i пашыралася. Уласнпсам1 зямл1 з’яулялюя князц прыбл1жаныя 
да ix людз1 -  баяры, а таксама княжацюя дружыншю, яюя атрымл1вал1 земл1
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у якасщ платы за службу князю. Землц што належьип iM, перадавалюя ix 
нашчадкам у спадчыну. Уласнш зямл! пачапп жыць “карMinna” за кошт 
падаткау (даншы), а таксама абл клад вал i насел ьнштва штрафам!, яюя 
называйся у той час “Bipbi”, “продажы” На гэтай падставе феадалы 
пераутвараюцца у пануючы клас.

Землц яюя яшчэ не был1 захоплены феадалам1 i фармальна належьип 
абшчынам, аб’яулялюя уласнасцю дзяржавы, дзяржаунымг Сялене, што 
жьип на ix , падпарадкоуваппся князю, як вярхоунаму правщелю, плацш 
падатю дзяржаве i вы кон вал i шшыя дзяржауныя naBiHHacni. Часта гэтыя змт 
раздавался князям1 у ва увалоданне сва1м набл1жаным. На карысць дзяржавы 
сяляне плацш перш за усё данi ну. Часта яна была у выглядзе каштоунай 
футры (сабалшая, гарнастаявая, кунщавая, бабровая i шш), а таксама мёд, 
воск, прадукты земляробства i лесу. Акрамя даншы был1 шшыя naBiHH acni: 
“палюддзе” -  паборы, яюя дадаткова 3 6 ip a r ic a  з насельнщтва акрамя збора 
даншы, (часта на тэта давалася адраразовае права за асобныя заслуг! перад 
князем, як! таюм чынам n a a n iy  сва!м набл!жаным), “павоз “ -  пав!ннасць, 
звязаная з дастаукау дан!ны у пэунае месца.

На апрацягу XI -  XIII стагоддзяу узун!кае не тольк! феадальнае 
(свецкае), але i царкоунае землеуладанне. Узн!кнене i умацаванне царквы 
на Беларуси як грамадскага !нстытута суправаджалася раздачай частк! 
дзяржаунай зямл! у валоданне тых ni !ншых царкоуных устаной (enapxifi, 
манастыроу i шш.). Гэтыя земл! не Marai адчуждацца (адб!рацца), а таксама, у 
адрозненш аб княжацк!х i баярск!х уладанняу, не раздраблял!ся, пакольк! у 
спадчыну каму-небудзь не перадаваппся. Таму царкоунае землеуладанне 
пастаянна узрастала.

Не тольк! сяляне-абшчыннш, але i жыхары гарадоу, што был! 
рамешчаны на землях феадалау, у XI -  ХШ стагоддз1 трашпип у феадальную 
залежнасць i выконвапп на карысць землеуладальн1кау розныя naBiHHacni, 
плацш даншу. Гарады, што бьпп размешчаны на дзяржауных (княжацк1х) 
землях, нярэдка проста дырылюя уладальн1кам.

Грамадска лад у перыяд сярэднявечча набывае новыя рысы, ятх не 
было да гэтага часу.

3 узшкненнем на тэрыторьп Беларуси першых дзяржау -  княствау 
з’яуляецца i новая рыса грамадскага жыцця -  дзяржауны лад. Дзяржава -  
тэта разгалшаваная слстэма пал1тычнай улады, якая ажыццяуляецца у KpaiHe. 
Яна (дзяржава) аб’ядноувае усё насельн1цтва у адно тэрытарыяльнае цэлае, 
мае сваю унутраную структуру, выконвае пэуныя функцьп.

Важная роля у арган1зацьп улады належала князю.
Першым i важнейшым абавязкам князя бьпп арган1зацыя вайска i 

камандванне iM. Князь павшен быу клапатщца пра бяспеку i абарону 
княства ni зямл! ад ад знешняга ворага. Ён юравау знешняй папптыкай, 
зносшам! з !ншым! князям! i дзяржавам!, мог аб’яв!ць вайну i заключаць Mip, 
!ншыя пагадненн!.
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Друпм абавязкам князя быу сбор даншы i iHHibix паборау з 
падначальнага насел ьнщтва для утрымання дружыны i на шшыя дзяржауныя 
патрэбы.

Трэщм абавязкам князя можна л1чыць управление, юраванне княствам. 
Ён назначау службовых асоб. Напрыклад, у Полацюм княстве -  щвуноу 
(вы кон вал i судовыя i фшансавыя функцьй), мытшкау, ключшкау i iHHi.

Апорай княжацкай улады была дружша, якая складвалася з труп 
узброеных людзей, для як\х вайсковая справа стала прафесляй. Дружыннш 
был1 найбольш близей да князя людьмц менавгга з iM князь рашся па 
пытаннях аргашзацьй паходау, суда i адмшютрацыйнага юравання. Дружша 
служша непасрэдна князю i была яму асабюта адданая, пастаянна 
знаходзшася пры кшгй i на яго утрыманнг Асобным прадстаушкам са сваей 
дружшы князь мог даручыць i выконванне асобных даручэнняу, у тым лжу i 
абавязкау юраушкоу у некаторых гарадах.

У некаторых мясцовасцях мелюя cBai асабл1васщ аргашзацьй 
дзяржаунага к1равання. Напрыклад, у Турауск1м княстве акрамя улады князя 
узгадваецца к1раванне княжацюм “пасадн1кам”, як\ прызначауся князем i 
выконвау яго функцьй к1равання у горадзе. Знаходжанне адначасова у 
горадзе князя i пасадн1ка -  з’ява незвычайная для iHHibix гарадоу. У тым жа 
Тураве юнавала пасада “тысяцкага”, як\ узначальвау гарадское узброенае 
апалчэнне, роля якога у абароне горада была важнай, асабл1ва кал1 князь з 
дружынай пак1дал княства.

У Полацкай i Тураускай княствах на працягу ХП -  ХШ стагоддзяу, у 
перыяд раннега сярэднявечча, улада князя хаця i была значнай, але не была 
неабмежаванай. Дзейшчал1 дзве гал1ны улады -  улада князя i улада Веча. 
Веча -  народны сход, арган дзяржаунай улады (разам з князем) у асобных 
княствах на тэрыторьй Бел ару ci -  у Полацку, Друцку, Менску, Тураве, 
В1цебску i шш. княствах. Правам удзелу Вечы карыстал1ся усе вольныя 
мужчыны, рашэнне прымалася шляхам адабрэння крыкам, але вядучая роля у 
Вечы належала заможным гараджанам, баярам. Па звестках леташсау у 
некаторых вечах a6ipani вузю па свайму складу выканаучы орган, як\ ад \мя 
Веча вырашау бягучыя справы. Так было у Полацку, дзе аб1рал1 30 мужош, 
старцау. Веча зб1рал1 па меры неабходнасщ, а тасама па шщыятыве князя, 
пасадн1ка щ гарадскога насельнщтва.

Веча мела давол1 значныя функцьй, яго роля узрастала асабл1ва падчас 
аслаблення княжецкай улады у перыяд феадальнай раздробленасц1.

Веча (стотна абмяжоувала княжацкую уладу. На Вечы вырашалюя 
важнейшыя пытан Hi -  вайны i Mipy, заключэння знешн1х дагаворау, 
заканадауства, ажыццяуляуся вышэйшый суд за палпычныя i 1нтттьтя 
злачынствы. Веча мела права выб1раць некаторых службовых асоб, магло 
запрашаць на княжэнне князёу ui наадварот, выганяць ix. Кал1 Веча не 
падры Mai вала князя, ён вымушан быу пак1нуць горад. Так здарылася у 1127 
годзе з полацюм князем Давыдам, як\ не здолел выйграць адз1н з ваенных 
паходау. Полацю князь Рагвалод Барысав1ч у 1161 годзе пасля паражэння ад
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менскага князя Валадара Глебав1ча не рызыкнул вярнуцца у Полацк, бо, 
вераготна, баяуся адказнасщ перад Веча за пбель мнопх палачан з свайго 
войску. Пры абранш князя падпж iM i Веча заключайся дагавор, як\ павшей 
быу выконвацца абодвыдп бакамi, у тым лшу на князем.

Па меры узмацнення poai царквы, аб чым мы будзем казаць крыху 
падзней, высокае грамадскае палажэнне займау ешскап. Ён з’яуляуся не 
толью вышэйшай духоуным кураунпсом, але i велыш упловай асобау у Вечы. 
Ад яго \мя шсапйся дагаворы, яюя заключайся полацюм вечам, выдавался 
граматамг Полацюя 6iскупы разам з князям1 адносшся да вузкага кола асоб, 
што мел1 вюлыя пячатю, яюя прымацоувалюя да дакументау.

Таюм чынам , княствы, дзе юнавапй выбарныя органы у выглядзе Веча, 
можна л1чыць княствам1 з абмежаванай княжэцкай уладау, якое было на 
шляху да пераутварэння у сярэднявечную рэспубл1ку.

Але з наступлением перыяда феадальнай раздробленасц1, узмацненнем 
улады удзельных князёу Веча там, дзе яно шивала, паступова страчвала свае 
значэнне i у 14 -  15 стагоддзях у ВКЛ было заменена соймам.

4. Сацыяльная дыферэнцыяцыя насельнщтва
Ва Усходняй Еуропе у разв1цц1 форм уласнасц1 на зямлю i фарм1раванн1 

розных катэгорый феадальна-залежнага насельн1цтва вылучаюцца два этапы. 
Першы этап ахопл1вае IX-XI стст. i характарызуецца пераважна дзяржаунай 
формай маёмасц1. Яна была вын1кам абкладання свабодных абшчынн1кау 
суседн1х зямель даншай, якая пазней ператваралася у феадальную рэнту.

Першы этап генез1су феадальных адносш даследчык1 называюць 
"давотчынным" i на аснове шэрагу матэрыялау падзяляюць дзяржауную 
зямельную уласнасць на княжацка-дзяржауную i дзяржауна-карпаратыуную. 
У першым выпадку распараджалbHi кам дзяржаунага зямельнага фонду быу 
князь, у друпм - яго саудзельн1кам1 у гэтай справе з'яулялюя баяры. 
Першапачатковая слстэма збору даншы праз "палюддзе" у сярэдзше X ст. 
была заменена "павозам", г.зн. данша дастаулялася у асобныя цэнтры - 
пагосты. 36ipari яе з асобных сялянсюх гаспадарак ("двара", "дыма", "рала"). 
Княжацк1 суд абкладвау смердау i данншау сштэмай штрафау ("прадаж") у 
казну. Абшчынн1к1-сяляне стран вал i магчымасць свабоднага карыстання 
д ах одам i са CBaix зямель, як1я CTari вярхоунай уласнасцю дзяржавы. Гэтыя 
земл1 - разам з сялянам1 Marai па загадзе князя перадавацца у карыстанне 
прадстаун1кам вярхушк1 грамадства.

Знаходк1 княжацюх в1слых пячатак пры археалаг1чных раскопках, на 
думку даследчыкау, указваюць на прыярытэт князя у размеркаванн1 
зямельнага фонду. Гэтыя пячатю замацоувал1 пазямельныя дакументы. 
Пячатка 1зяслава Уладз1м1рав1ча, князя полацкага, датаваная канцом X ст., 
сведчыць аб паунамоцтвах полацкага князя у сферы выканауча-распарадчай 
дзейнасц1 з моманту аднаулення улады дынастьй Рагвалодав1чау. Але 
адначасова з князем дзейшчау дарадчы, в1даць, у пэунай ступе Hi заканадаучы 
орган - рада, якая складалася з "мужоу". Адказ полацкага князя Брачыслава 
скандынауск1м наёмн1кам, што, перш чым вырашыць справу аб найме
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дружыны, ён павшей парашца са CBaiMi мужаму сведчыць аб наяунасщ 
такога дарадчага органа у Полацкай дзяржаве. Менавйа мужы даюць князю 
грошы, а ён ix толью трацщь. Гэты факт пацвярджае, што у Полацкай зямл1 
дзяржауная уласнасць мела форму дзяржауна-карпаратыунай. Пры таюм 
становшчы усе даходы были падкантрольным1 радзе, i дзяржауны налог, 
данша (рэнта) у значнай ступе Hi з'яулял1ся прадметам падзелу пам1ж членам! 
землеуласнщкай карпарацыг

У X-XI стст. меу распаусюджанне так званы "васаштэт без лёнау", каш 
вышэйшая знаць магла надзяляцца князем правам збору на сваю карысць 
даншы з той щ шшай тэрыторьй. Прадстаунш служылай знащ не бьгш 
землеуладальнжамг Зямля з'яулялася дзяржаунай маёмасцю. Слушнай 
з'яуляецца думка, што баярства, якое вядзе свой пачатак з племянной знащ, 
магло мець уласныя зямельныя надзелы раней, чым ix атрымаш князц яюя 
узначалш дзяржаву. Верагодна, менавйа баярства, якое выйшла з племянной 
знащ, запрасша на княжацю стол у Полацк намесшка юеускага князя 1зяслава 
i склала з iM "рад". Яно дало згоду i на выдзяленне зямель з абшчыннага 
фонду у якасц1 асаб1стага уладання полацкага княжацкага роду. Гэтыя земл1 
разам з 1зяслаулем, пабудаваным у Полацкай зямл1 па загадзе Уладз1м1ра 
Святаслав1ча, стал! ядром будучага дамена полацюх нашчадкау Рагвалода. 
Таюм чынам, можна л1чыць, што у Полацкай зямл1 як дзяржаве !шло 
паралельнае разв1ццё княжацкага i баярскага землеуладання. Пачатак яму 
быу пакладзены з моманту аднаулення дынастьй Рагвалодав1чау на полацк1м 
прастоле.

3 дамешяльных уладанняу полацк1х князёу !шло выдзяленне зямельных 
надзелау царкве. Пад будаунщтва гарадск1х храмау магла выдзяляцца i 
дзяржауная зямля. Гарадск1я храмы як цэнтры хрысц1ян1зацьп насельн1цтва 
знаходзш1ся на утрыманш дзяржавы за кошт "дзесяцшы" ад дан1ны, суда i 
гандлю. Яны не Marai быць значньиш землеуладальн1кам1 не тольк1 у рангам 
сярэднявеччы, але icHaBari за кошт "дзесяцшы" i у больш позш час. 
Дакументы 1516 г. сведчаць аб тым, што вщебсюя саборы Успения i 
архангела Mixaiaa, таксама як i !ншыя пяць храмау, знаходзшся на харчовым 
i грашовым утрыманн1 "гаспадарск1х" валасцей. Аб царкоуным 
землеуладанн1 у i ран Hi м сярэднявеччы магчыма гаварыць тольк1 з таго часу, 
каш побач з княжацкай "дзесяцшай" на утрыманне царкоуных устаноу 
(enicKani й) nanari выдзяляцца зямельныя надзелы. Перш за у сё тэта был i 
земл1 з асаб1стай маёмасц1 князёу. Так, жонка менскага князя Глеба 
Усяслав1ча у 1158 г. падаравала Пячэрскаму манастыру пяць сёл з чэляддзю. 
Першы зямельны надзел гэтаму манастыру непадалёк ад сяла Берастова у 
1061-1062 гг. падаравау дзед Анастас!! - князь 1зяслау Яраслав1ч.

Баярства як саслоуная групоука прайшло доуг1 i марудны шлях 
аб'яднання прадстаун1коу служылай элйы з родавай знаццю. Тэрм1н 
"балярын" ui "баярын" заф1ксаваны у лексщы старажытнаславянскай 
nicbMeHHacni XI ст. На матэрыялах Усходняй Еуропы прасочваецца яго 
ужыванне у якасц1 зб1ральнага тэрмша да XII ст. Г эта сведчыць аб адсутнасщ
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рэальна юнуючага у старажытным грамадстве той пары адзшкавага паняцця 
"баярын" для вызначэння прадстаушка асобнай сацыяльнай групоую. Толью 
з палатку XII ст. яно усё часцей з'яуляецца на старонках старажытных 
леташсау, грамат, царкоуных уставау. Даследчыю л1чаць, што у 
першапачатковай форме тэрмш "боляре" меу значэнне лыаратурнага (X-XI 
стст.) i толью з XII ст. суадносщца з канкрэтнай групоукай грамадства. 
Гаварыць аб баярах як групоуцы землеуладальнжау магчыма толью з 
моманту утварэння сацыяльна аднароднай частю грамадства, абазначанай 
гэтым тэрмшам.

Сапрауды, у пазнейшай рэдакцьй Рускай Прауды (канец XI-XII ст.) 
сустракаюцца звестю аб "баярсюм швуне", "баярсюм радов1чы", "баярсюх 
халопах", вымарачнай вотчынё. Да маёмасщ баяр адносшася таксама 
"жизнь", аб чым гаворыцца у 1пацьеусюм летагпсе пад 1159 г. у дачыненш да 
дружыны друцкага князя Рагвалода Барысав1ча. Вядомы таксама "село", 
"дом", што належал! баярам. Узшкненне менавыа у XII ст. шэрагу невял1юх 
умацаваных "гарадкоу", вакол як\х 1снавал1 адкрытыя пасел1шчы, дазваляе 
адносшь ix да баярсюх маёнткау, як1я кантралявал1 пэуную акругу ui 
валодал1 ёю. Сярод баярсюх родау выдзялял1ся найбольш старажытныя i 
заможныя. Сц1плыя п1сьмовыя звестю не дазваляюць прасачыць разв1ццё 
гэтых родау на тэрыторьй Беларуси.

Сярод тураусюх баяр вядомы тысяцк11ванка, як\ удзельн1чау у паходзе 
1127 г. у Полацкую зямлю. У 1пацьеусюм летагпсе пад 1146 г. названы 
баярын Жыраслау 1ванкав1ч - пасадшк Typaycxi, як\ потым стау пасадн1кам у 
Ноугарадзе. У гэтым жа леташсе згадваецца i баярын Bad ль Палачан1н. 
Аднак больш поуныя звестк1 аб баярск1х родах адносяцца да канца XIV ст. 
Асобнае месца сярод полацюх баяр займау род Корсакау. Браты Фёдар i 
Вярцша упамшаюцца у полацюх граматах у 1385 г. Зямельны абшар на р. 
Дзюне на пауднёвым захадзе Полаччыны склау галоуную вотчыну Корсакау. 
На Меншчыне гал1ной гэтага роду были Сав1чы (Сов1чы). У першай палове 
XVI ст. род Корсакау уваходз1у у дзесятак найбагацейшых родау Вял1кага 
княства Л!тоускага.

Тэма: 3.3. Полацкае княства у X -  першай палове XIII стст.

1. Узвышенне полацкай зямлт
2. Полацкая княская дынастыя.
3. Узаемааднослны Полацкага княства.
4. Грамадска-палпычны лад.
5. Распад на удзельныя княствы.

1. Полацкае княства.
Полацкае княства было першай дзяржавай, якая утварылася на 

беларусюх землях. Яно паклала пачатак дзяржаунасщ на беларуск1х землях, 
але яго нельга называць беларускай дзяржавай, бо тэта быу адз1н з трох
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модных дзяржауных цэнтрау (палансю Kiey, славянсю Ноугарад i крывщю 
Полацк) славянскай дзяржаунасщ, а беларуская народнасць яшчэ не 
сфарм1равалася.

Вялжую ролю ва узшкненш дзяржаунасщ менавгга тут, на пауночным 
усходе Беларуси, адыгрывагй геаграф1чны, сацыяльна-эканам1чны i этшчныя 
фактары.

Да геаграф1чных асабл1васцяу, што спрыял1 развщцю края, адносщца 
разгалшаваная тут рачная сетка (аб poai рэк як шляхоу зносш i крынщ 
юнавання насельнщтва мы ужо казали), а таксама вял i кая колькасць азёр i 
хваёвых лясоу. Ворныя земл1 на месца таюх лясоу были асабл1ва урадл!вымг 
Акрамя таго, климат у гэтай зоне значна цяплей i болын вшьготны, што 
велыш спрыяльна адб1валася на вя дзен Hi земляробства i жывёлагадоулг

Таму i сацыяльна-эканалшчнае развщцё гэтага краю адбывалася давол1 
трывала. Этшчныя аб’яднанш крыв1чоу, яюя прыйннп у Прыдзвшье i 
Верхняе Падняпроуе мел! давол1 высою узровень вытворчай гаспадарю, у ix 
рана пачапйся працэсы сацыяльнай i маёмаснай дыференцыяцьп, што вяло да 
зародкау дзяржаунасщ.

Росту полацкай зямл1 у палпычным i эканам1чным ад н гостах спрыяла i 
тое, што тэрыторыя знаходзшася на адшм з адгалшаванняу гандлёвага шляху 
“з варагау у грэю”, як\ злучау Чорнае i Балтыйскае моры. Ён праходзш з 
Балтыйскага мора па заходняй Дзвше да яе вярхоуяу, потым волакам да 
вярхоуяу Дняпра i далей па iM да Чорнага мора.

Псторыю Полацкага княства адл1чваюць ад пачатку юнавання горада 
Полацка, як\ у “Аповесщ мшулых гадоу” упамшаецца у 862 годзе. 
Несумненна, аднак, што i да гэтага часу тут юнавала гарадзшча днепра- 
дзвшцау, яюя i дали пасяленню назву ад раки Палаты. Па звестках 
археолагау, у IX стагоддз1 тут жыло каля 1 тысячы чалавек, што па тым 
часам л1чылася велыш масавым паселшчам.

Мяркуючы па звестках з “Аповесщ мшулых гадоу”, першым князем у 
Полацку стау стауленшк скандынаускага князя Рюрыка, што княжыу у 
Ноугарадзе, i раздавау гарады падначальных зямель на княжэнне. Прозвшча 
першага Полацкага князя не вядома, але з вялiкай долей вераготнасщ ян 
таксама быу скандынавам. JleTanicbi згадваюць прозвшча Полацкага князя 
Рагвалода, як! таксама належыу да скандынавау.

Таму у другой палове IX стагоддзя Полацк i полацкая зямля стали 
аб’ектам барацьбы пам1ж Кюусюм княствам, якое !мкнулася распаусюдзщь 
свой уплыу на поунач, i Ноугародсюм княствам, якое !мкнулася захаваць 
кантроль на падначальных тэрыторыях. Такое геапалЧычнае становшча 
Полацкай зямл1 -  пам1ж двума буйным! дзяржауна-палпычным! цэнтрам! -  
Ктевам i Ноугарадам, як!я знаходз!л!ся у пастаянным прац!борстве, наклала 
адб!так на шмат стагоддзяу пал!тычнай i эканам!чнай ricTopbii Полацкага 
княства.

У ricTopbii Полацкага княства можна выдзял!ць некалью перыядау.
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Першы перыяд -  канец IX-пачатак X стагоддзя, кал1 княжыла 
дынастыя Рагвалода -  Полацкае княства знаходзшася у пастаянных 
палпычных i эканам1чных сувязях як з Ноугарадсюм так i з Юеусюм 
княствамг Вядома, што крыв1чы-палачане прымал1 удзел у паходзе 882 года 
юеускага князя Алега на Смаленск, у паходзе 907 года на Царьград 
(Впантыю). Навукоуцы л1чаць, што Полацкае княства у той час намшальна 
уваходзша у склад Юеускай дзяржавы, але яе адносшы абмяжоувалюя толью 
удзелaMi у ваеных паходах.

Друп перыяд -  пам1ж 907 i 980 гадамц кал1 няма шяюх звестак аб 
падначальным стане Полацка KieBy, фактычна адбыуся выхад Полацкага 
княства з-пад улады KieBa. У тэты час полацюя князз1 вядуць самастойную 
ваенна-палпычную i гандлёва-эканам1чную дзейнасць, узмацняць 
дзяржауную уладу, аб’ядноуваюць новыя землг На аснове Полацкага княства 
сфардправалася абшырная i адносна самастойная Полацкая зямля. Яе 
тэрыторыя у пауночна-заходшм наюрунку пашырылася ад р. Дзюна уздолж 
Заходняй Дзвшы. На паудневым захадзе улада Полацка распаусюджвалася да 
вярхоуяу Св1слачы, да сучаснага Заслау’я, на Поудш- да Рагачёва. На 
поуначы княства межавала з Наугародскай зямлёй на тэрыторьй 
Пскоушчыны. (гл.: Атлас псторьй Беларуси. С. 12.)

Трэщ перыяд -  ад 980 да 1003 года. У 70-я гады X стагодзя у Полацку 
княжыу Рагвалод. Полацкая зямля пры iM канчаткова сфарм1равалася як 
самастойная дзяржава, займала важнае месца сярод славянсюх дзяржау -  
княствау. Сэнс падзей 980-га году быу у тым, што ён апынууся у гушчары 
барацьбы пам1ж братам1 -  наугародсюм князем Уладз1м1рам i KieycKiM князем 
Яраполкам. (абодва з’яулял1ся унукам1 юеускай княпн1 Вольп.)

Пытанне аб прыцягненш Полацкага княства на свой бок кожны з ix 
спрабавау вырашыць шляхам шлюбу з дачкой Рагвалода -  Рагнедай. 
Шлюбныя аднос1ны пам1ж прадстаун1кам1 княжэцк1х дынастый у той час 
бьин сферай не сколью прыватнага, кольк1 пал1тычнага жыцця. МенавИа праз 
дынастычныя шлюбы падчас вырашалюя лёсы дзяржау i народау. Аб1раючы 
сярод прэтендэнтау, Рагнеда i Рагвалод аддал1 перавагу к1еускаму князю 
Яраполку, што адлюстроувала жаданне да палИычнага саюза з KieycKiM 
княствам.

Пакрыуджаны наугародск1 князь Уладз1м1р сабрау вялшае войска, 
штурмам узяу Полацк, 3a6iy Рагвалода i яго двух сыноу i прымусам узяу 
Рагнеду у жонк1. Неузабаве Уладз1м1р 3axaniy Kiey i стау прав1целем 
Юеускай Pyci.

Асноуным вын1кам падзей 980 года для Полацкага княства стала страта 
незалежнасщ i уключэнне яго у склад Юеускай дзяржавы.

Ад шлюбу з Уладз1м1рам Рагнеда мела 4-х сыноу: Яраслава (князь 
наугародскц а потым i KieycKi князь Яраслау Мудры), 1зяслава (як1 стау 
полацюм князем), Мсц1слава (у далейшым стау чаршгаусюм князем), 
Усеслава -(князь уладз1м1ра-валынск1) i двух дачок.
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Пасля неудалага замаха Рагнеды на жыццё Уладз1м1ра (з мэтай пометы 
за забойства бацыл, братоу i гвалтоуны шлюб), яна з друпм па старшынству 
сынам -  1зяславам, (яю устушуся за Maui i дау бацьке расправщца з ёй пасля 
неудалага замаху) была саслана на пасяленне у крэпасць пад Мгнекам, якая 
пазней сталя вядома як г. 1зяслауль (сучасны Заслауль). Усе гэтыя перапетьй 
папйтычнага i асабстага жыцця i стаю асновай “Падания пра Рагнеду”, якое 
вядома з “Летатсу мшулых гадоу”.

Сасланы 1зяслау тым не меньш ужо у 984 (988 па некаторых 
крынщах) годзе атрымау у княжэнне Полацкую землю, стау новым 
Полацтйм князем.

2. Полацкая княская дынастыя.
1зяслау паклау пачатак новай полацкай княжэцкай дынастыг

Паколый 1зяслау па матчынай Л1 Hii з’яуляуся унукам Рагвалода, ён быу 
прадстаунпсом мясцовау княжацкай дынастьй, а бацькоускай лшй ен быу 
прадстаунпсом дынасцьй Рюр1кав1чау, што давала яму права прэтэндаваць на 
уладу у Ктеускай дзяржаве. Па самых ецшлых звестках да дынастьй 
1зяслаував1чау адносяцца каля 10-ui у далейшым князёу Полацкага, 
Тураускаг i щтттьтх княствау. Памёр князь 1зяслау у 1001 годзе.

Пасля яго засталося два сына: Усяслау (старэйшы, памёр неузабаве 
пасля бацьк1, у 1003 годзе) i Брачыслау, як\ застауся адз1ным нашчадкам 
княжэцкай дынасцьй у Полацку.

Новы -  чацвёрты перыяд у г1сторьй Полацкага княства -  перыяд 
першай паловы XI стагоддзя, час княжэння Брачыслава 1зяславав1ча- 1003 
-  1044 гады. Пры iM складваецца другая полацкая дзяржава, росквы якоу 
прыпадае на сярэдз1ну -  другую па XI стагоддзя.

У часы Брачыслава пашыраецца тэрыторыя Полацкай зямлц у першаю 
чаргу на захад i поунач. Паустаюць навыя гарады, у тым nixy i Брачыслауль 
(названы у гонар князя -  сучасны Браслау), i гарады еярэдтйм рэчашчы 
Дзв1ны -  Кукенойс i Герц1ка (зараз на тэрыторьй Латвй), што дае магчымасць 
кантраляваць гандлёвы шлях да Балтыйскага мора, зб!раць дан!ну з 
балтыйстйх плямён. Усклад Полацкага княства был! укптючаны В1цебск i 
Усвяты, дзе праходзш валок! гандлёвага шляху. Разам з тым, на перыяд 
княжэння Брачыслава прыпадае зтйжэнне знешнепапйтычнай актыунасщ 
Полацкага княства. Полацкае княства амаль не ваявала з CBaiMi суседзямг 
Вядома тольк!, што у 1021 годзе Брачыслау нападае на Ноугарад i захопл!вае 
яго. Але неузабаве была заключала м!рная дамова пам!ж братам! -  полацтйм 
Брачыславам i наугародстйм Яраславам.

Пяты перыяд у псторьй Полацкага княства звязаны з княжэннем сына 
Брачыслава -  Усяслава Брачыслав1ча (Усяслава Чарадзея), ахопл!вае 
перыяд 1044 -  1101 гадоу.

У першы перыяд сваяго княжэння, прыкладна да еярэдзшы 60-х гадоу 
XI-га стагоддзя, Усяслау Чарадзей з’яуляуся прадаужалыйкам палггьш 
свайго бацьк! на умацаванне сваёй дзяржавы. Узмацняецца улада Полацкага 
княства на тэрыторьй тйжняга Падзв!ння, у склад Полацкай зямл! было
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уключана Менскае княства, а таксама Орша i Капысь. Значна растуць 
плошчы гарадоу, у ix хутка рав1ваюцца рамяство i гандаль. У сам1м Полацку, 
насельшцтва якога узрасло да 10-15 тысяч чалавек, пачалося будаунщтва 
Сафшскага сабора, як1 адлюстроувау моц i незалежнасць Полацкай 
дзяржавы.

Але у 1065 годзе адбываецца паварот у знешняй палпыцы Полацкага 
княства ад дпрнага су1снавання да ваенных супярэчнасцяу. У гэтый год 
адбыуся ваенны паход Усяслава Чарадзея на Пскоу. Так1м чынам, 
аднауляецца ваенная барацьба з Ноугарадам, а потым i К1евам. У ходзе гэтай 
барацьбы был1 як nepaMori, так i паражэнн1. Складаным i няпростым быу i 
лес самаго Усяслава Чарадзея.

1м быу аргашзаваны шэраг паспяховых паходау на суседн1я землг У 
перыяд з 1065 па 1078 год адбываюцца блвы: за Пскоу (захоплены у 1065 
г.), Ноугарад (у 1066 г. быу захоплены, разрабаваны i падпалены), Менск, 
Смаленск. (у 1078 годзе захашу i спашу яго).

Супраць ваяушчай актыунасщ Полацкага княз1 выступ1л1 аб’яднаныя 
сшы, як1я склал1ся з войскау юеускага, чаршгаускага i пераяслаускага князеу 
Яраслав1чау. 1м1 у лютым 1066 годзе быу захоплены, разрабаваны i зшшчаны 
Менск. У сакав1ку 1067 года (3 сакавпса) адбылася жорсткая бггва на р. 
Ням1зе, дзе перамога была на баку антыполацкай каалщьй, але частка войска 
Усяслава i ён сам ацалел1.

У 1067 годзе Усяслау Чарадзей i двое яго сыноу сам1 апынул1ся у 
палоне у юеускага князя i больш за год правял1 у зняволеннг Але ужо у 
верасш 1068 года ён сам становщца юеусюм князем, аднак у хулам часе 
вяртаецца да сябе у Полацк. У перыяд з 1069 па 1071 год Усяслау нават не 
з’яуляуся полацк1м князем. Фактычна на некальк1 год, на непрацяглы перыяд 
з 1067 па 1071 год, Полацкае княства губляе сваю незалежнасць.

3 1071 года адбываецца аднауленне у Полацку княжэння Усяслава 
Чарадзея. Ятттчз некалью год працягвапйся яго напружанныя аднос1ны з 
суседзям1, з пауднёва руск1м1 князям1. У 1978 годзе Усяслау Чарадзей захашу 
Смаленск. У сваю чаргу у 1084 годзе ягоныя прац1ун1к1 зноу захапш i 
зн1шчыл1 Менск.

Перыяд полацкага княства, звязаны з дзейнасцю Усяслава Чарадзея, 
скончыуся з яго смерцю у 1101-м годзе.

Якую г1старычную ацэнку можна даць Усяславу Брачыслав1чу 
(Чарадзею), яго poai у псторьй Полацкай зямл1 -  першай дзяржавы на 
тэрыторьй Beaapyci?

Некаторыя даследчыю называюцьяго адн1м з выдатнейшых паллычных 
дзеячау старажытнай Беларус1. 3 гэтым нельга цалкам пагадз1цца. Усяслау 
Чарадзей быу тыловым прадстаушком дзяржаунага, паллычнага i ваеннага 
дзеяча свайго часу. 3 57-Mi гадоу княжэння каля 1 5 - 2 0  год Полацюм 
княствам вялюя актыуныя ваенныя дзеянн1, яно само не пазбегла 
разбуральных спусташэнняу гарадоу i тэрыторый з боку суседшх княствау. 
Полацкае князства не набыло значных новых тэрыторый, але i не страцша

74



сваей пагйтычнай незалежнасцг Полацкая зямля заставалася цэластнай 
дзяржавай з адзшым цэнтрам у Полацку, адыгрывала важную ролю у 
палггычным жыцщ усходшх славян.
3. Узаемаадносшы Полацкага княства.

У сярэднявеччы бььгп распаусюджаны з'езды князёу. Ва усходшх славян 
з'езд абазначауся словам "снем". Тэрмш тэты мае некалью значэнняу. 
Звычайна так называлася ваенная сустрэча саюзных войскау. Зрэдку слова 
"снем" азначала сустрэчу для размовы, Лёсавызначальным1 мапп стаць 
з'езды, кати сустракалюя кшта для вырашэння карэнных пытанняу, яюя 
адносшся да грамадскай аргашзацьй, дзяржаунага ладу i знешняй паштыю. 
Пастановы знакамггага Любецкага з'езда вырашыл1 лёс Ктеускай Pyci на 
некалью стагоддзяу. Шэсць найболын уплывовых князёу Pyci сабралюя 
разам каб спынщь м1жусобщы i умацаваць пам1ж сабой Mip. "Навошта, - 
гаварьш яны, - шшчым мы Рускую зямлю, caMi задумваем адзш на аднаго 
крамолу (змову), а полауцы раздз1раюць нашу зямлю i рады, што мы ваюем 
naivmK сабою. 3 гэтага часу будзем усе аднадушнымС.

На з'ездзе князям удалося дамов1цца аб сумесных дзеяннях па абароне 
Рускай зямл1 ад полауцау. Усе княз1 цалавал1 крыж i раз'ехал1ся задаволеныя. 
I толью пазней стала зразумела, што на Любецюм з'ездзе 1097 г. было 
юрыдычна замацавана раздрабленне старажытнарускай дзяржавы 
Рурыкав1чау. Любецк1 з'езд стау паваротным пунктам у г1сторьй усходняга 
славянства. Ён адлюстроувау пералом у раз мер каван Hi зямельнай уласнасщ i 
тым самым садзейшчау усталяванню феадальных аднослн.

У Кзеускай Pyci не было адзш ай сютэмы наследавання княжацкага 
пасада (прастола). Крывавыя cyTbiKHeHHi пaмiж князямi, яюя aдбывaлicя у час 
княжaцкix мiжycoбiц, ycклaднялicя 4acTbiMi Ha6eraMi стэпавых качэунжау - 
полауцау. Здаралася так, што княз1 caMi 6pari цюpкcкix качэунжау у саюзшю 
i пpывoдзiлi ix на Русь.

На з'ездзе было вырашана, каб кожны з князёу "держал свою отчину", г. 
зн. атрыманую ад бацью зямлю, i не прэтэндавау на уладанн1 шитых князёу. 
Удзельшю з'езда дaмoвiлicя аб тым, што каш хто-небудзь з князёу 
падшмаецца на другога, то яны павшны выступ1ць супраць пачынальшка 
мiжycoбiц. TaKiM чынам, на Любецюм з'ездзе быу санкцыян1раваны новы 
папйтычны лад. З'ездам было прызнана: "кождо держить очъчину свою" 
(няхай кожны трымае зямлю свайго бацьк1).

Руская зямля з гэтага часу болын не л1чылася aдзiным уладаннем усяго 
княжацкага дому Рурыкав1чау, а была сукупнасцю асобных "отчин", 
спадчынных уладанняу розных rariH княжацкага дому. Устанауленне гэтага 
прынцыпу юрыдычна замацоувала ужо пачатае з 1054 г. (пасля смерщ 
Яраслава Мудрага) раздзяленне Рускай зямл1 на асобныя княствы-вотчыны i 
феадальную раздробленасць. Спынщь усобщы на Pyci не удалося. Хутка 
BaeHHbiMi дзеянш ^ была ахоплена уся Руская зямля. Кшш запрашал1 на 
дапамогу шшаземнае войска: палякау, полауцау, венграу.
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У 1101 г. у Впцчаве на Дняпры быу скл1каны друп з'езд князёу. Яшчэ 
адна спроба захаваць выгляд адз1нства Ктеускай Pyci як дзяржавы была 
зроблена на з'ездзе у ПОЗ г. на Далобсюм возеры, дзе княз1 прынял1 рашэнне 
аб сумесным паходзе супраць полауцау. На гэтых з'ездах-снемах не удалося 
захаваць адз1нства крашы, хаця яны i адыгрывал1 прыкметную ролю у 
паспяховай барацьбе Pyci з качэушкамт

Полацю князь Усяслау не удзельшчау у Любецюм з'ездзе. I тэта зуслм 
зразумела: ён быу незалежным правщелем свайго княства. Полацюя кшш 
з'яулялюя сюзерэнам1 тэрыторьп, дзе ажыццяулялася ix улада, як тэта 
наз1раецца у iHHibix сярэднявечных дзяржавах. Фарм1раванне меж уладанняу 
полацкага князя у якасщ сюзерэна крашы адбывалася у X-XI стст.

Перыядычныя спробы пауднёварусюх князёу прымусщь Полацк i Менск 
падпарадкавацца уладзе Ктева прыводзш да ваенных сутычак. Так часта 
здаралася у XI ст. У пачатку XII ст. Уладз1м1р Манамах i шшыя русюя княз1 
мел1 значныя nocnexi у барацьбе з качэу н i кам i - п о л ау цам i. Заняушы юеусю 
прастол, Уладз1м1р Манамах (1113-1125) 1мкнууся умацаваць Старажытную 
Русь у шыроюм сэнсе i прымуслць 1ншых князёу падпарадкавацца яму. Гэтыя 
спробы прывял1 тольк1 да часовага поспеху. Уладз1м1р Манамах нярэдка 
жорстка душыу любое праяуленне мясцовай самастойнасц1, парушаючы 
гэтым самым права кожнага асобнага княства на незалежнае разв1ццё i 
1снаванне, што лаг1чна выцякала з дамоуленасцей 1097 г. у Любечы. 
Традыцьй жорсткай nariTbiKi свайго бацьк1 працягвау сын Манамаха вял1к1 
князь юеусю Мсц1слау (1125-1132). Пасля CMepui Мсщслава Уладз1м1рав1ча 
Старажытная Русь раскалолася назаусёды. Тэта значыць, што яна канчаткова 
распалася на асобныя частк1.

Полацкая зямля была суб'ектам м1жнародных адносш, самастойна 
заключала дагаворы з замежным1 дзяржавам1. PacificKi псторык А. 
Рукавшшкау на аснове разгледжаных матэрыялау прыйшоу да высновы, што 
у першай палове XIII ст. Полацк "з'яуляуся самак1руючай рэспубл1кай з 
яскрава выражаньиш рысам1 арыстакратычнага к1равання".

Аднак да 1216 г. у Полацку княжыу Уладз1м1р, як\ у "Хронщы Л1вонп" 
Генрыха Латвшскага названы "каралём полащам" i паказаны як сюзерэн 
крашы. Полацюя княз1 был1 не толью дэ-факта даушм1 валадарам1 л1вау у 
Прыбалтыцы. Тэта юрыдычна прызнавал1 нават прашушю i canepHiKi 
палачан у тыя часы - тэутоны. У 1239 г. полацю князь Брачыслау - 
прадстаун1к полацкай княжацкай дынастьй Рагвалодав1чау - аддае сваю дачку 
замуж за князя наугародскага Аляксандра Яраслав1ча (будучага Неускага). У 
другой палове XIV ст. полацюм князем быу Андрэй, сын Альгерда i першай 
яго жонк1 в1цебскай князёуны Марьи. Тэта сведчыць аб тым, што княжацкая 
улада 1снавала у Полацку доуп час пасля XII ст.
4. Грамадска-палНычны лад.

Этшчная супольнасць крыв1чоу-палачан стварыла тэрытарыяльную 
аснову дзяржавы - Полацкай зямл1 i вызначыла сабой яе характар. 
П стары ч на першае дзяржаунае утваРэнне крыв1чоу-палачан уяуляла
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племянное "княжанне", у яюм насельнщтва было звязана ужо не 
кроународнаснымц а суседсюм1 тэрытарыяльным1 адносшамц што склашся у 
час рассялення славян сярод балтау. Змешванне балтау i славян у межах 
полацкага княжання садзейшчала ix злшцю.

Дзяржаунасць аказвала угшыу на развщцё агульнасщ (супольнасщ) 
людзей. У перыяд ранняга сярэднявечча дзяржава аб'ядноувала прымусовым1 
вузам i адасобленыя племянныя супольнасщ i садзейшчала ix змешванню i 
ашмшяцыт У сярэднявеччы у вышку аслмшяцьп розных этшчных утварэнняу 
фарм!равапйся народнасцг

Дзяржава - тэта разгалшаваная сютэма папйтычнай улады, якая 
ажыццяуляецца у краше. Яна аб'ядноувае у сё насельнщтва у адно 
тэрытарыяльнае цэлае. Але адносна адзшая у XI ст. раннесярэднявечная 
дзяржава - Полацкае княства-зямля у XII ст. распалася на асобныя княствы- 
воласщ, яюя аб'ядноувапйся у межах Полацкай зямл1 толью слабым 
сюзерэн1тэтам полацкага князя.

Полацк i яго воласць, названия у летап1се па 1пацьеусюм cnice пад 862 
г., знаходзяцца каля вытокау дзяржаунасц1 на беларусюх землях. "Грады", 
сярод як\х названы Полацк у су вяз i з падзеям1, што адбывал1ся у IX ст., мел1 
не толью умацаванн1, за яюм1 хавалася насельн1цтва у час варожых нападау, 
але был1 цэнтрамц дзе канцэнтравалася улада. У таюх пунктах стварал1ся 
умовы для канцэнтрацьй таго прыбавачнага прадукту, барацьба за 
размеркаванне якога праходз1ць праз усю псторыю грамадства.

Напрадвесн1 сваёй г1сторьй найбольш старажытныя гарады усходн1х 
славян бьнп важным! адм1н1страцыйна-ф1скальным1 i ваенным1 цэнтрам1. 
Гарады i дзяржаунасць ва усходшх славян узн1кал1 i разв1вал1ся адначасова i 
ва узаемнай сувяз1. Сведчаннем гэтаму з'яуляецца Полацк.

Менавгга у так1х цэнтрах назапашвауся i затым пераразмяркоувауся 
прыбавачны прадукт у выглядзе дан1ны, ваеннай здабычы, паступленняу ад 
суда, м1жнароднага гандлю i тш.

Важная роля у арган1зацьй улады у раннесярэднявечным горадзе i яго 
воласц1 належала князю. Князь у Полацкай зямл1 быу неабходным 
прадстаун1ком яе сацыяльна-пал1тычнай аргашзацыг Адсутнасць князя 
парушала нармальнае жыццё княства, pa6iaa яго небяспечным перад зненппм 
светам.

Першым ricrapbiHHa вядомым князем у Полацкай зямл1 быу Рагвалод. Ён 
з'яуляуся зус1м незалежным валадаром, што яскрава падкрэсл1у леташсец. 
Праз працяглы час пасля забойства Рагвалода наугародск1м князем 
Уладз1м1рам Святаслав1чам у Полацку стау княжыць унук Рагвалода 1зяслау, 
бо ён як сын Рагнеды меу права на яе бацькаушчыну, названую у леташсе яе 
"отчиной" ("Воздвигни отчину ея, и дай ей с сыном своим"). У далейшым 
полацюя княз1 л1чыл1 caMi сябе Рагвалодавым1 унукам1 па жаночай Л1 Hii i 
бацькаушчыну сваю вял1 не ад падаравання Уладз1м1ра, тады ужо к1еускага 
князя, а па лшп спадчыны ад Рагвалода. Так была узноулена мясцовая 
дынастыя полацк1х князёу Рагвалодав1чау. Полацкае княства юнавала як
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самастойная дзяржава, у якой асноуным насел ьнщтвам была этнiиная 
супольнасць крыв1чоу-палачан.

Знаходжанне Полацка у складзе старажытнарускай дзяржавы было 
часовым, вельм1 непрацяглым. Ды i сама Шеуская Русь Hi кол i не была 
манапйтнай дзяржавай. Шмат хто з псторыкау л1чыць, што аб'яднанне 
асобных зямель у гэтай дзяржаве не мела пад сабой трывалых эканам1чных 
падстау i уяуляла мехашчнае аб'яднанне тэрыторый пад уладай адной 
папйтычнай сшы. Таму у ёй акрэслшася тэндэнцыя да распаду ужо у другой 
палове XI ст. Вядома таксама слушнае параунанне iMnepbii Рурыкав1чау з 
!мперыяй Карла Вялжага, якая была кангламератам розных плямён i народау, 
штучным i таму нетрывалым ваенна-адмшютрацыйным аб'яднаннем, у яшм 
адсутшчала агульная эканам1чная база.

Пасля 1036 г., капп памёр чаршгаусш i тмутаракансш князь Мсщслау 
Уладз1м1рав1ч, уладу на землях усходшх славян захоуваш тольш дзве 
княжацшя галшы: сын Уладз1м1ра - Яраслау Мудры у KieBe i праунук 
Рагвалода - Брачыслау 1зяслав1ч у Полацку. У Ноугарадзе сваёй княжацкай 
дынастьй не было Hi кол i. У той час, капп усе земл1 на тэрыторьй 
старажытнарускай дзяржавы пераходзш да нашчадкау Яраслава Мудрага, 
Полацк устойл1ва знаходз1уся у руках прадстаун1коу мясцовага 
княжацкагароду. У XI ст. Полацкае княства дасягнула найболынай 
магутнасцг
Княжацк! стол у Полацку, а значыць, дзяржауная улада у Полацюм княстве 
на працягу XI ст. пераходзш! да.старэйшых у родзе сыноу памёршага князя. 
Саперн1цтва пам1ж iMi не !снавала, бо нашчадк1 у полацк1х князёу тады былi 
адз1нкавыя. Пасля 1зяслава полацк1 стол заняу яго старэйшы сын Усяслау 
1зяслав1ч. Пакольк1 апошн1 памёр у маладым узросце без дзяцей, дык яму 
наследавау брат Брачыслау 1зяслав1ч (1003-1044). Пасля Брачыслава доуп 
час княжыу адзшы яго сын Усяслау. Пасля смерщ Усяслава Чарадзея (1101) 
настушу перыяд феадальнай раздробленасц1, У першай палове XII ст. на 
тэрыторьй Полацкай зямл1 ужо icHaBari як самастойныя Менскае, 1зяслаускае 
княствы. Працэс драблення працягвауся i узн1каюць Друцкае, Вщебскае, 
Лагойскае i !ншыя княствы. Прынцып размеркавання уладанняу пам1ж 
князям1 пав1нен быу змян1цца. У полацкай дынастьй князёу з'явшася некальк1 
уплывовых княжацк1х сем'яу. Старэйшы прадстаун1к кожнай сямй звычайна 
займау галоуны цэнтр сваёй вотчыны. Малодшыя яго браты i дарослыя сыны 
атрымл!вал1 часовыя удзелы. Той горад, у яшм скончыу сваё жыццё князь, 
л1чыуся вотчынай яго сыноу. 1х удзелы вылучапйся ужо тольк1 з тых гарадоу i 
валасцей, што уваходзш у апошн1 удзел ix бацьк1. Полацк працягвау л1чыцца 
галоуным ("старшим") горадам сярод !ншых гарадоу пауночнай частк1 
Беларусь Ён стау аб'ектам жорсткай барацьбы пам1ж уладальн1кам1 трох 
удзелау. Права на полацк! стол аспрэчвапй Рагвалод, князь друцк1, i 
Pacnicnay, князь менск1, нарэшце у Полацку замацавауся сын князя 
в1цебскага Васшя Усяслау.
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Што ж уяуляла сабой княжацкая улада, яюя был1 яе прэрагатывы у 
Полацкай зямл1? Першым i важнейшым абавязкам князя был1 аргашзацыя 
войска i камандаванне iM. Тэты абавязак брау пачатак яшчэ з часоу ваеннай 
дэмакратыг Князь павшей быу клапацщца пра бяспеку i абарону Полацкай 
зямл1 ад нападкау знешняга ворага. Ён юравау знешняй папйтыкай, зносшам1 
з iHHibiMi князям1 i дзяржавамц мог аб'явщь вайну i заключыць Mip. Друпм 
абавязкам князя быу збор даншы i iHHibix паборау з насельнщтва для 
утрымання ваеннай дружыннай аргашзацьй i шшых дзяржауных патрэб. 
Паводле паведамлення "Хронпа JliBOHii", л1вы i латгалы плацш даншу 
полацкаму князю i пастаулял1 дапаможнае войска.

Апорай княжацкай улады была дружына. Дружыннш акружапй князёу, 
падзялял1 усе ix штарэсы. 3 iMi князь paiyca па пытаннях аргашзацьй паходау, 
а таксама суда i адмшютрацыйнага юравання Полацкай дзяржавай. Дружына 
служыла князю i была яму асабюта адданая, знаходзшася пры князю на яго 
утрыманнг Кати князь пак1дау стол у адным горадзе i пераходз1у у шптьт 
горад, дружына inuia услед за iM, што неаднаразова наз1ралася у Полацкай 
зямл1. Дружыны князёу складвал1ся з труп узброеных людзей. На першым 
месцы была "старэйшая" дружына. Тэта - "баляры", "сшьныя мужы", 
названыя нават у "Жыц11..." Ефрасшш Полацкай. Малодшая дружына - 
"дзецюя" - жыла пры двары князя. 3 яе выходзш1 cayri князя, яго 
целаахоушю, малодшыя службовыя асобы. "Дзецк1" папярэдз1у полацкага 
князя у 1158 г. аб падрыхтоуцы на яго замаху ("не езди княже вече ти") i 
napaiy князю вярнуцца з паудароп ад Полацка назад у Бельчыцу, дзе 
размяшчауся умацаваны княжацк1 двор. Сярод дружыншкау был1 тыя, хто 
называуся "мужамГ. Яны склад ал i асноуную колькасць княжацк1х 
дружынн1кау. Не выпадкова у матэрыяльнай культуры Полацка i 1'нтттьтх 
гарадоу значнае месца займае зброя. Акрамя дружыны войска князя магло 
уключаць наёмшкау, як1м1 у X-XI стст. бьнп атрады варагау. Важнай часткай 
ваенных сШ горада было народнае апалчэнне, якое складалася з гараджан i 
называлася "полк". Полацк1я кшш у XII - пачатку XIII ст. выкарыстоуваш 
таксама дапаможныя атрады з неславянскага насельнштва Усходняй 
Прыбалтык1.

У распараджэнн1 князя знаходз1лася управление княствам. Ён назначау 
ц1вуноу, мытшкау, ключн1кау. 3 1мем ц1вуноу звязаны паняцц1 аб судзе i 
няпраудзе ("Тиунь неправду судит..."). Щвуны таксама выконвапй функцьй у 
rani не фшансавай адм1н1страцьй, прызначал1ся на волак1, дзе перавозшся 
тавары з адной рэчю на другую, што бачна з дагавору Смаленска, Полацка, 
В1цебска (1229) з Рыгай i Гоцюм берагам. У грамаце друцкага князя Васшя 
М1хайлав1ча XIV ст. царкве Багародзщы, пабудаванай у 1001 г., названы 
ключшк. Яму iffloy даход з мядовай даншы, якая затым была перададзена 
панамару. Выконванне пэуных абавязкау князь мог даручыць асобным 
прадстаун1кам сваёй дружыны. У крынщы канца XIII ст. названы "дзецю" у 
В1цебску у якасц1 адказнай асобы.
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У Полацкай зямл1 на працягу ХП-ХШ стст. дзейшчагй дзве галшы улады 
- улада князя i улада веча - сход палачан для вырашэння грамадсюх спрау. У 
асобныя перыяды ricTopbii Полацка улада веча была велыш значнай. На вечы 
ажыццяуляуся вышэйшы суд, кантралявалася дзейнасць князя, вырашалюя 
пытан Hi вайны i Mipy. Ад \мя полацкага веча заключайся дагаворы з Рыгай i 
iHHibiMi гарадамг Karii веча не падтрьнушвала князя, ён вымушаны быу 
пакшуць горад, таму што веча мела сваю узброеную сшу - апалчэнне 
гараджан. Г рупоую полацкага патрыцыяту, асабл1ва баярства,
выкарыстоуваючы вечавыя сходы, мел1 магчымасць выганяць непажаданых 
iM князёу. Веча icTOTHa абмяжоувала княжацкую уладу. На месца выгнанага 
князя яно выб1рала iHHiara прадстаушка княжацкай дынастьй.

Выбранне князя патрабавала выканання пэунай працэдуры (рытуала). 
Iсточным яе элементам з'яуляуся дагавор, як\ змацоувауся прысягай з двух 
бакоу - крыжацалаваннем. Пра змест дагаворау можна толью меркаваць. Так, 
у 1158 г. палачане гавораць Рагвалоду: "Капп ты забудзеш на усё тое, што мы 
табе зрабш (дрэннага)... i крыж нам пацалуеш, то мы твае, а ты ёсць наш 
князь. Расщслава ж, схашушы, аддамо табе у рук1, i што ты захочаш, тое i 
зроб1ш з iM. I Рагвалод прысягнуу (палачанам) на крыжы". Як бачна, князь 
павшей прымаць умовы дагавору, як\ выпрацоувауся палачанамi. Выключнай 
асабл1васцю ажыццяулення прынцыпу выбарнасщ князя у Полацку было тое, 
што тэты выбар быу абмежаваны вузюм колам прадстаушкоу мясцовай 
полацкай княжацкай дынастьй - непасрэдных нашчадкау Усяслава 
Брачыслав1ча. Чужародны князь не мог разл1чваць на тое, каб утрымацца на 
полацюм стале, бо звычайна тд.к\ князь больш дбау пра сваю дружыну, чым 
пра штарэсы гараджан. На вечавых сходах адбывалася барацьба пам1ж 
групоукам1, як1я выступал! супраць князя щ, наадварот, падтрымл!вапй яго. 
Г эта не паустанш, а хваляванн1, што был1 выкликаны парушэнням1 дагавору з 
боку князя, як\ ён заключау з палачанам!. Веча магло прагнаць князя, як\ 
нечым прав1навац1уся, напрыклад прыняу удзел у вайне, якую не здолеу 
выйграць, як тэта здарылася з полацюм князем Давыдам у 1127 г.

Полацкае веча вырашала пытан Hi вайны i Mipy i, здаралася, само 
практычна заключала яго. Паводле паведамлення Лаурэнцьеуската леташсу 
пад 1186 г., кати Давыд Расц1слав1ч са Смаленска, а яго сын Мсщслау з 
Ноугарада уварвал1ся з войскам у межы Полацкай зямл1, палачане 
абмеркавал1 становшча на вечы. У вын1ку перагаворау, як1я вял1 
прадстаунш веча "на сумежжы", пытанне было вырашана. Веча кантралявала 
дзейнасць князя i здзяйсняла вышэйшы суд. Полацю князь Рагвалод 
Барысав1ч, пасля таго як пацярпеу паражэнне у сутыкненн1 з войскам 
менскага князя Валадара Глебав1ча у 1161 г., не рызыкнуу вярнуцца у 
Полацк, бо, верагодна, баяуся адказнасц1 перад вечам за пбель мнопх 
палачан.

1стотныя змены у станов1шчы княжацкай улады у сувяз1 з актыунай 
дзейнасцю веча мела вышкам змяненне месцазнаходжання князя. У сярэдзше 
XII ст. рэзщэнцыя полацк1х князёу знаходзшася не у дзядзшцы на BepxH iM
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замку, а у Бельчыцы - за 2 км ад горада. Верхш замак знаходз1уся у 
распараджэнш ешскапа.

EnicKan у Полацку займау велыш высокае грамадскае палажэнне. У 
перыяд раздробленасщ ён быу адзшым старэйшым прадстаушком усёй 
Полацкай зямлц бо князёу было шмат па розных полацюх удзелах. Да яго тя 
шсал1ся дагаворы, яюя заключал1ся полацюм вечам, да ix прымацоувалася 
яго пячатка. Прыкладам можа служыць грамата полацкага 6icxyna Якава у 
Рыгу (каля 1300 г.). Словы гэтага дакумента "своими детми исправу дамь" 
пацвярджаюць важную ролю б1скупа у судзе. Полацк1я б1скупы адносшся 
разам з князям1 да вузкага кола асоб, нгго мел1 в1слыя пячатю, як1я 
прымацоувал1ся да дакументау.

У Полацку 1снавала купецкае аб'яднанне. Пацвярджэннем гэтаму 
з'яуляецца паведамленне 1пацьеускага леташсу пад 1159 г. аб "братчыне" у 
Полацку. Братчына зб1ралася пры патранальнай старой Багародз1цкай царкве 
на Пятроу дзень - адно з буйных свят. На братчыне было частаванне, але тэта 
незвычайнае баляванне. На братчыне прысутн1чал1 уплывовыя прадстаунш 
горада, з як1м1 князь мог весщ перагаворы. 1снаванне купецк1х аб'яднанняу 
сведчыць аб павел1чэнн1 гарадскога гандлёва-рамеснщкага насельн1цтва у 
пал1тычным жыцц1 горада.

Наяунасць у Полацку свабодных рамесшкау у XII ст. пацвярджаюць 
даныя археалапчных раскопак, праведзеных на Вялпам пасадзе у 1987-1988 
гг. Незвычайная па памерах сядз1ба XII - пачатку XIII ст. належала майстрам- 
ювел!рам. На даследаванай вял!кай сядз!бе жьш i працавал! свабодныя 
гараджане, тыя, што называл!ся "вольныя мужы", як!я прымал! актыуны 
удзел у вечавых сходах, дзе в!равала жыццё буйнога сярэднявечнага горада. 
На пасадзе усходнеславянсюх гарадоу 1снавала свая арган!зацыя, якая 
нагадвала тэрытарыяльную абшчыну, але у адрозненне ад сельскай тэта была 
гарадская абшчына, у якую уваходзш дзесятн!к1, coTHiKi, суд i 1'нптьтя 
элементы самак!равання. Магчыма, у гарадской абшчыне у нейкай ступеш 
рэгулявал!ся пытан Hi рамеснай вытворчасц1. Пасады-абшчыны забудоувал!ся 
галоуным чынам сядз!бам! дробных вытворцау. У вын!ку разв!цця 
сацыяльнай дыферэнцыяцьй на пасадах з'явш!ся сядз!бы багатых людзей: 
прафес!йных гандляроу, рамесшкау, буйных землеуладальшкау. Такой 
сядз!бай была вышэй названая сядз!ба, раскапаная на Вялшм пасадзе у 
Полацку.

3. Капыск! звярнуу увагу на асобныя месцы "XpoHiKi л!тоускай i 
жамойцкай", створанай у XVI ст., i выяв!у даныя аб грамадска-пал!тычным 
ладзе Полацка у ХП-ХШ стст. У anoBecni "Княжение Бориса в Полоцку, 
благочестивого князя" гаворыцца:"... полочан... почали собь волно жити, а 
пана над собою не мьли". Асабл1вую цшавасць выклшае аповесць "О 
Полоцкой свободности, або Венеции", урывак з якой прыводзщца у 
перакладзе на сучасную беларускую мову: "Потым таксама (Мшгайла - асоба 
м!ф!чная) суседшчау i межавау з палачанам1, яюя у той час caMi гаспадарьпп i 
н!якай вышэйшай улады над сабой не мелу толью 30 мужоу (старцау) з
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асяроддзя ix грамадства на бягучыя справы назначался суддз1 i сенатары, а 
часцей па сшналу вялжага звону, яю пасярод горада Bicey, дзе усе зб1рагйся, 
там i аб справах CBaix, i аб патрэбах рэспублш, i аб падуладных CBaix 
гаварылц бо трымагй у той час зямлю Рускую мяшчане (гараджане) caMi 
полацюя i на некалыа дзесяткау мшь упраулялюя. У такой жа на той час 
вольнасщ жьш пскавяне i наугародцы вялтя, яюя атрымагй яе з-за 
непаладак i нязгод, унутраных войнау, забойствау pycxix княжат, каш адзш 
другога з княствау выганял1 i заб1ваш... Гарады багацейшыя русюя - 
Ноугарад Вялш, Пскоу i Полацк - без княжат пачапй вольна caMi жыць i 
занялi княствы CBaix князёу..."

3. Капыск1 прыйшоу да высновы, што веча у Полацку выб1рала 
выканаучы орган з 30 мужоу, старцау. Тэты орган павшей быу Becui бягучыя 
справы i выконваць судзебныя функцьй. Выканаучы орган улады юравау не 
тольк1 унутраным1, але i знешн1м1 справамi Полацка.

Таюм чынам, Полацкую зямлю у ХП-ХШ стст. можна л1чыць княствам з 
абмежаванай княжацкай уладай, якое было на шляху да ператварэння у 
сярэднявечную рэспубл1ку, а потым карысталася значнай аутаном1яй у 
складзе Вялжага княства ЛСоускага.
5. Распад на удзельныя княствы.

У XII -  першай палове XIII стагоддзяй беларусюя земл1 перажывал1 
новый перыяд свайго 1снавання у час сярэднявечча. Як i большасць 
тагачасных KpaiH Еуропы пачынаецца этап феадальнай разробленасц1. Г эта 
быу заканамерны працэсс юнавання раннефеадальных дзяржау, як! 
большасць даследчыкау л1чаць прагрэслуным, таму што ён спрыял 
пал1тычнаму росту асобных зямель, касалщацьп ix эканам1чнага жыцця, 
росту гарадоу. Аналапчныя працэсы адбывал1ся i у Юеускай Pyci, а таксама i 
на Беларусь На Любецюм з’езде князёу 1097 года быу пакладзен пачатак 
размежавання пам1ж асабньжп княствамi, пасля CMepui к1еускага князя 
Mcui слава у 1132 го дзе Старажытная Ктеуская Русь канчаткова раскалолася, 
распалася на асобныя частк1. Аналапчныя працэсы адбывал1ся i на тэрыторьй 
Beaapyci.

Фактычна распадаецца Kanicni магутнае Полацкае княства. Ужо пры 
жыцц1 полацкага князя Усяслава Чарадзея, таксама пасля его см ерш у 1101 
го дзе тэрыторыя Полацкай зямл1 была падзелена пам1ж яго сынамц як\х у яго 
было 7 (семера). Раней !снаваушыя воласц1, яюя падпарадкоувал1ся 
непасрэдна Полацку, пераутвараюцца ва удзелы-княствы, што аддаюцца на 
княжэнне сынам полацкага князя. Яны пасля смерщ Усяслава стали 
самастойным1 валадарам1 асобных удзельных княствау.

Узн1кл1 асобныя княствы з центрам! у:
-Менску (1086г., першы князь Глеб),
-Друцку,
-Вщебску,
-Лагойску,
- Заслаул1, а таксама Вшьш, Кукеноусе, Герцыке i шш.
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Разам з тым, Полацк заставауся самым буйным палыычным цэнтрам, 
“старшым” горадам Полацкай зямлг

Узшкшыя княствы 1мкнулюя адстойваць сваю незалежнасць у барацьбе 
супраць пауднёварусюх князёу, а тасама вял1 i пам1ж сабоу м1жусобную 
барацьбу. Вядома, напрыклад, што кал1 у 1105 годзе на Менск напала 
аб’яднанае войска юеу ската, чаршгаускага i валынскага княствау, у тым 
паходзе супраць мшскага князя Глеба прымау удзел i яго брат полацю князь 
Давыд Усяслав1ч. Умацоуваючы Мшскае княства сам Глеб у 1116 годзе 
нападае на Слуцкае княства, у 1117 годзе разам з палачанам1 прымау удзел у 
паходах супраць Наугародскага i Смоленскага княствау. У адказ войсю сына 
Ктеускага князя Мсщслава у 1119 годзе асадзш Менск, захапйл1 горад i 
палан1л1 князя Глеба, яю неузабаве памёр. У вын1ку Менскае княства 
страцша свааю самастоунасць, было далучана юеусюх уладанняу.

У пачатку ХП стагоддзя працягвалася упартая барацьба пам1ж Полацкай 
зямлёй i яе пауднёвым1 суседзям1. Адбыл1ся яшчэ два буйных пахода 
пауднёварусюх князёу на Полацкую землю- у 1116 годзе i у 1127 годзе , яюя 
меу сваёй мэтай падпарадкаванне Полацкай зямл1 юеускай дзяржаве.

Асабл1ва зн1шчальным быу паход 1127 года. Тады Полацкая зямля 
падверглася нападу з 8-Mi розных накрункау- з боку Ноугарада, Смаленску, 
Чарн1гава, Ктева, Уладз1м1ра, Гродна i нават беларусюх княствау Тураускага i 
Клецкага.

Войсю асадзш i 3axanmi 1зяслауль, Лагойск, Барысау, Друцк, як1я 
з’яулял1ся цэнтрам1 адпаведных князствау, нак1роувал1ся да Палацку. У 
вын1ку у палон бьин захоплены полацк1я княз1 Усяслав1чы i разам з сынам1 
высланы у В1зантыю.

Нестабшьнасць знешепалЛычнай абстаноук1 была характэрна для 
беларусюх княствау, што уваходзш у склад Полацкай зямлц i у другой 
палове XII -  пачатку ХШ стагоддзяу.

Раздробленасць перажывала i Турауская зямля. Самастойнасць 
Тураускага княства была адноулена у 1157 годзе пры Юрьй Яраслав1чы. У 
перыяд з 1167 па 1174 гады пачынаецца драбленне княства пам1ж яго сынам1. 
Выдзяляюцца Шнскае княства, Клецкае яняства, Слуцкае княства, 
Дубровщкае княства захоуваецца Тураускае княства. У гэтых княствах 
сядзел1 нашчадк1 Юрыя -  у Шнсюм княстве -  княз1 Яраслау, Яраполк i 
Уладз1м1р, у Дубровщюм княстве -  князь Глеб, у Тураусюм княстве -  
Святаполк.

Характэрнай асабл1васцю Тураускай зямл1 таго часу было тое, што у 
адрозненн1 ад князёу Полоцкай зямлц пам1ж нашчадкам1 Юрыя -  князям1 
Юрав1чам1, удзельным1 княствам1 Тураускай зямл1 склал1ся м1рныя, па- 
сапрауднаму брацк1я аднослн У леташсах не сусракаюцца упам1нанн1 аб ix 
м1жусобных войнах.

Тэма: 3.4. Княствы i гарады на тэрыторьп пауднёвай БеларуП, Пасожжа 
i Верхняга Панямоння.
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1. Тураускае княства.
2. Беларуси я княствы i гарады у Панямонш.
3. Перадумовы утварэння беларуска-лыоускай дзяржавы.

1. Тураускае княства
Тураускае княства утварылася у межах рассялення дрыгав1чоу — у 

пауднёвай Беларуси, басейне р.Прыпяць. Сталща княства — горад Турау — 
прыгадваецца пад 980 г., кали на Беларуси з'яуляюцца князц магчыма, браты 
— Рагвалод i Тур. Ад апошняга, як паведамляе леташс, "турауцы празвалйся".

Сярод гарадоу Тураускага княства найбуйнейшым1 бььлп Пшск i Бярэсце, 
меншым1 — Кобрын, Камянец, Драпчын, Бельск, Мазыр, Рагачоу, Брапн.

У часы Рагвалода (да 980 года) Турауская зямля, магчыма, належала да 
Полацка, а пасля 980 года была далучана да Ктева.

Падзе1 988 г., кати бььлп вызначаны межы Тураускай зямлц сведчаць аб 
тым, што Тураушчына з самага пачатку разв1валася як самастойная 
дзяржауная адзшка з yciMi адпавядаючым1 гэтай пабудове шстытутамц але 
был1 i свае асабл1васьц, што накладвалй адбггак на умовы юнавання i лес 
Ту pay скай зямлт

Галоунай складанасцю у фарм1раванш гэтай дзяржавы было тое, што 
яна займала не усю этн1чную тэрыторыю дрыгав1чоу, а тольк1 земл1 левага 
берага Прыпящ з гарадам1 Туравам, Слуцкам, пазней — Бярэсцем. На 
поуначы земл1 дрыгав1чоу вакол Менска належали Полацкай дзяржаве, на 
поудш i усходзе Турацскае княства межавала з KieycKiM i Чарн1гауск1м 
княстваму на захадзе частка зямель дрыгав1чоу была ва уладанн1 уладз1м1ра- 
валынсюх князёу. Аб тэрыторьп Тураускага княства i яе межах дае уяуленне 
карта, змешчаная на стар. 12 “Атласа псторьн Beaapyci”.

Тураускае княства, у адрозненн1 ад Полацкай зямлц знаходзшася значна 
бл1жэй да К1ева. Г эта i абумов1ла тое, што менавыа к1еуск1я князз11мкнул1ся 
усталяваць кантроль над Турауск1м княствам, разглядалй яго як сваю 
вотчынну. Як правша, Тураускае княства давалася ва уладанне трэцяму па 
старшынству з сыноу к1еускага князя. Нярэдка, яны нават кал1 станав1лся 
KieycKiMi князям1, пак1дал1 за сабоу валоданне Тураушчынай.

Усяго за перыяд ад 980 года i да сярэдзшы XII стагоддзя было 10 князёу 
Ту pay скай зямл!.

У 988 г. Уладз1м1р KieycKi выдзел!у Тураускую зямлю свайму трэцяму 
сыну Святаполку. Тэта сведчыць аб вял i кай значнасц! i poai Тураускага 
княства. Пасля смерщ Уладз1м1ра Святаслав1ча у 1015 г. менавпа Святаполк 
турауск1 станов1цца к1еуск1м князем, але пак1дае за сабой i Тураускую зямлю.

Таксама i Яраслау Мудры — князь KieycKi — напрыканцы свайго жыцця 
аддау Тураушчыну свайму сыну 1зяславу. Тэта сведчыць пра устошпвасць 
дзяржауна-княжацкай традыцьй у Тураве, таксама як i пра пастаянства 
тэрыторьп гэтай дзяржавы. Пасля смерщ Яраслава 1зяслау становщца вял1к1м 
князем к1еуск1м, але таксама пашдае за сабой i Турау.
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Два сыны 1зяслава — Яраполк i Святаполк — трымапй за сабой Турау. 
Але у 1113 г. са смерцю Святаполка улада 1зяслав1чау у Тураве скончылася i 
сталща разам з княствам перайшла да роду Манамахав1чау. Ктеусюм князем 
стау Уладз1м1р Манамах. Ён i яго паслядоушю трымапй Тураускае княства у 
якасщ дадатку да CBaix асноуных уладанняу — Kieea, Пераяслауя i iHHibix 
зямель. Але тэта было права сшы, а не вышк прыналежнасщ Тураускай зямл! 
да Кгеушчыны. За перыяд ад 1113 па 1146 год змяншася 11 кйеусюх князёу, з 
яюх 8 таксама валодал1 i Тураускай зямлёй, был1 князям1 тураусюмг

У сярэдз1не XII ст. пам1ж пауднёварусюм! князям1 адбывалася зацятая 
барацьба за валоданне К1евам. Разам а Ктевам з рук у рую пераходз1у i Турау 
— то да суздальсюх, то да валынсюх князёу. Але у 50-я гг. XII ст. на 
тураусюм троне апынууся князь Юрый Яраслав!ч, як! вярнуу зямлю ва 
уладанне ды настыi 1зяслав!чау. 3 гэтым не жадапй м!рыцца юеусюя князь 
Аб'яднаушыся у 1158 г., яны зрабгл! паход на Турау, каб адабраць яго у 
Юрыя. В!давочна, што Юрый Яраслав1ч быу не тольк1 удалым 
военачальшкам, але i карыстауся павагай турауцау, ix поунай падтрымкай. 
Ён клапащуся у першую чаргу пра жыхароу зямл1, разглядаючы княства як 
сваю законную спадчыну. Тольк1 гэтым i моцнай фартыф!кацыяй горада 
можна растлумачыць, што дзесяц!дзённая аблога была паспяхова вытрымана. 
Таксама быу адбпы напад на Турау валынсюх князёу у 1160 г. На тэты раз 
варожыя войск! прастаял! пад сценам! горада тры тыдн!. Праз цяжкую 
барацьбу Тураускае княства аднавша сваю самастойнасць i незалежнасць..
2. Беларуск1я княствы i гарады у Панямоннь

У другой палове XII стагоддзя- пачатку ХШ стагоддзя княствы 
Тураускай зямл! знаходзшся пад модным уплывам Ктева, а тасама Гал!цкага, 
Уладз!м!ра-Валынскага i Чарн!гаускага княствау. У вышку са складу 
Тураускай зямл! выйннп Берасце i Драг!чын Надбужны, яюя перайшл! да 
Уладз!м!ра-Валынскага княства. Некаторыя гарады паудневай частк! былой 
Тураускай зямл! был! пераданы Чарн!гауск!м княззям.

Турауская земля у пачатку ХШ стагоддзя, раней за шшыя беларусюя 
княствы, апынул!ся пад нац!скам лггоуцау, як!я праз ГЙнскае княства як 
мппмум 8 разоу звяршал! паходы на Валынскае княства.

Разам з княствам! Полацкай i Турауская зямель, у ХП -  пачатку ХШ 
стагоддзяу актыуную ролю пачынаюць адыгрываць Гарадзенскае i 
Навагрудскае княствы.

Узнжненне гарадоу у Панямонн1 звязана са з'яуленнем тут славян i 
эвалюцыяй усходнеславянскага грамадства. Можна вылучыць тры этапы у 
станауленн! i развщщ гэтых гарадоу: канец X - першая палова XI ст., 
сярэдзша XI - першая палова XII ст., другая палова ХП-ХШ ст. Панямонне 
было перыферыяй усходнеславянскай калашзацьй, тут няма гарадоу, як!я 
разв!вапйся з племянных цэнтрау. Усе гарады узшюп у асяроддз! сельск!х 
паселшчау, у месцах, дзе был! найболын спрыяльныя умовы для заняткау 
земляробствам. У XI ст. на аснове паселшчау, яюя узшкпй пры асваенш 
славянам! Верхняга Панямоння, пачынаюць фарм!равацца раннегарадск!я
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цэнтры у Гародш, Наваградку, Ваукавыску, Слошме, крыху пазней-у 
Турыйску. Гарады першапачаткова выконвапй функцьй адначасова i 
памежных крэпасцей, i адмшютрацыйных цэнтрау i княжацюх сядз1б 
(замкау). Тэта звязана з актыунай папйтычнай дзейнасцю Kieycidx i полацюх 
князёу, яюя !мкнулюя пашырыць свой уплыу. Гарады Панямоння належаць 
да лжу невялшх з агульнай умацаванай плошчай ад 1,5 да 5 га.

У Гародш на тэрыторьй Старога замка або Замкавай тары ужо у XI ст. 
юнавала славянскае пасел1шча, само размяшчэнне якога сведчыць аб яго 
ваенным прызначэнн1. Тэта была крэпасць на славяна-лггоусюм памежжы, у 
якой побач з Boi намi-дружын нi камi жыл1 рамесн1к1. У пачатку XII ст. 
крэпасць стала рэз!дэнцыяй (замкам) князя, дзядзшцам горада. На пауднёвым 
Kpai плядоую над Нёманам быу збудаваны двухпавярховы мураваны палац 
(церам) князя, у цэнтры узведзена вялжая батата упрыгожаная так званая 
Шжняя царква.

На усход ад Старога замка, за ярам размешчаны Новы замак - вакольны 
горад старажытнага Гродна. Першае пасел1шча тут таксама узшкла у XI ст. 
Умацаванш вакольнага горада не захавапйся. Аднак на старажытных планах 
добра бачны роу, як! аддзяляу тэту частку старажытнага горада ад астатняй 
тэрыторьй. Старажытны горад меу некалью пасадау. Цэнтральны пасад 
размяшчауся на тэрыторьй, абмежаванай ракой Гарадн!чанкай i правым 
берагам Нёмана. Частка гэтай тэрыторьй была заселена у XI-XII стст., дзе 
пры раскопках выяулены рэштк! Прачысценскай царквы.

Летап!сы упамшаюць князя Гародненскага Усевалада ужо у 1116 го дзе. 
Гародненскае княства размяшчаласяу басейне сярэдняга Панямоння, займала 
выгаднае геаграф!чнае станов!шча. Яно мела выхад да Балтыйскае мора па 
Нёмане, яго прыток! звязвапй земл! з басейнам! Заходняй Дз!вы, Прыпяц!, 
Дняпра. У сё тэта спрыяла хуткаму эканам!чнаму i культурнаму разв!ццю 
княства. Гародненсюя князз! актыуна удзельшчапй у барацьбе пам!ж KieeaM i 
Галщка-Валынсюм княствам!, у сваю чаргу падвяргапйся ix нападам. У 1277 
годзе вытрымала напад гал!цка-валынск!м i татарсюх войскау. У канцы ХШ 
стагоддзя на княства адбывапйся грабежн!цк!я напады крыжакоу.

Друг!м буйным удзельным княствам сярэдняга Панямоння было 
Наваградскае княства. Склалася яно крыху паздней. Наваградсю князь 
1зяслау упершыню прагыдваецца у летатсах у 1236 годзе. Навагрудскаму 
княству у далейшым будзе адведзена асобная гтстарычная роля. Менав!ту у 
Навагрудку у 1252 годзе адбудзецца каранацыя князя М!ндоуга.

Гарадзшча старажытнага Наваградка складаецца з дзвюх пляцовак - 
Замкавай тары i Малога замка. Мяркуючы па даных археалаг!чных раскопах, 
naceniniHa на Малым замку узшкла у канцы X ст., а на Замкавай тары - у 
пачатку XI ст. Першапачаткова паселшчы был! неумацаванымг Затым 
пляцоука Замкавай тары была абнесена валам i ператварылася у дзядзшец. У 
пачатку XII ст. валам быу умацаваны пасад на Малым замку i ён стау 
вакольным горадам. На узгорку, размешчаным на пауднёвы захад ад 
вакольнага горада, быу збудаваны цагляны храм (папярэдшк царквы Барыса i
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Глеба). У XII ст. побач са звычайньпш наземным! зрубавьиш дамам! з 
каменным! або глшабыным! печам! з'явшся багатыя плошчай да 75 м2 дамы 
са ттткляным! вокнам! i фрэскавым pocnicaM сцен. Культура i быт жыхароу 
багатых дамоу рэзка адрозшваюцца ад культуры i быту простых людзей.

Размяшчэнне Наваградка мае характэрную асабл!васць - горад быу 
акружаны у ранн!м сярэднявеччы шчыльным кальцом сельск!х паселшчау i 
курганоу (Брацянка, Гарадзшаука i шш.).

Ваукавыск, як i Наваградак, упершыню упамшаецца у Мацьеусюм 
леташсе пад 1252 г. (фактычна - каля 1249 г.). Чатыры гады пазней летап!с 
называу !мя ваукавыскага князя Глеба, на дачцэ якога быу жанаты сын 
Даншы Раманав!ча, князя гал!цкага, Раман, князь наугародскг У паходзе 
з1мой 1255-1256 гг., арган!заваным Даншам i Васшькам Раманав!чам! на 
яцвягау, удзельшчапй i войск! Глеба, князя ваукавыскага.

Гарадзннча старажытнага Ваукавыска складаецца з дзвюх пляцовак - 
Шведскай тары i Замчышча. На аснове даных раскопак установлена, што 
паселпнча на Шведскай тары было заснавана у сярэдз!не або другой палове X 
ст. Пачатак жыцця на Замчышчы аднос!цца да рубяжа X-XI стст. Прыкладна 
у тэты час было заселена гарадзшча Муравельшк, якое размешчана за 0,5 км 
на у сход ад Шведскай тары.

Паселшча на Шведскай тары першапачаткова не было умацавана 
валам. Ён быу насыпаны у канцы X ст. Шведская тара стала дзядзшцам. У 
пачатку XII ст. валам было умацавана Замчышча (гарадсю пасад) i яно 
ператварылася у вакольны горад. На Замчышчы пачалося будаунщтва 
цаглянага храма, якое па нейюх прычынах было спынена на стадьй закладк! 
фундамента.

Умацаванае пасел!шча на Шведскай тары першапачаткова з'яулялася 
крэпасцю, якой юравау пастаулены князем пасаднпс. Пазней крэпасць стала 
замкам, дзе жьнп сам князь, знаць, дружына.

Да сярэдз!ны XII ст. канчаткова склалася тапаграф!я старажытнага 
Ваукавыска. На захад ад дзядзшца знаходз!цца умацаваны вакольны горад, 
заселены у асноуным рамесн!кам!, а вакол абедзвюх пляцовак размяшчаюцца 
неумацаваныя пасел!шчы чорнага люду - бяднейшых рамесн!кау i прышлых 
людзей. Што датычыць Муравельн!ка, то жыццё на гэтым гарадз!шчы 
спыншася.

Слон1м, як i Ваукавыск, упершыню на старонках леташсу з'яуляецца 
пад 1252 г. (фактычна - каля 1249 г.). Да паведамлення Т. Нарбута аб тым, 
што Яраслау разб!у лггоуцау у ваколщах Слошма у 1040 г., трэба ставщца 
крытычна.

Месцазнаходжанне летап!снага Слон!ма да нядауняга часу заставалася 
няясным. Сляды гарадз!шча удалося выяв!ць у 1950-я гады на невялшм 
узвышшы, размешчаным у цэнтры сучаснага горада, вядомым сярод 
старажылау пад назвай "Замчышча". На старых планах яго пляцоука мае 
форму чатырохвугольшка, абмежаванага крутым! cxmaMi i ровам. Мост, як!
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злучау Замчышча з астатняй гарадской тэрыторыяй, размешчаны з 
пауночнага боку.

Паселшча на Замчышчы узшкла у XI ст., хутка яго пляцоука была 
абнесена валам. У другой палове XII ст. Слошм ужо з'яуляуся багатым i 
добраупарадкаваным горадам: шыроюя вул1чныя насцшы, дыхтоуныя
зрубавыя дамы, высокая матэрыяльная культура, значнае развщцё рамяства i 
гандлю. Падобна як i Гродна, Наваградак i Ваукавыск, Слошм таксама, 
вщавочна, меу дзве лшп абароны: унутраную (дзядзшец) i знешнюю 
(вакольны горад). Паблгзу гарадсюх умацаванняу знаходз^ся адкрыты пасад. 
Сляды апошняга зафжсаваны пам1ж Замчышчам i рукавом р. Шчары.

Пад назвай Турыйска у летагпсе вядомы два гарады: адзш на Валыш, 
друп на Немане. Турыйск валынсю упершыню упамшаецца пад 1097 г., 
Турыйск нёмансю - пад 1253 г. (фактычна 1252 г.). У затее пад 1276 г. 
указана болын дакладна месцазнаходжанне пункта - "Турииск на реце на 
Немне и села около него". Гарадзпнча летатснага горада знаходзщца на 
ускраше Сучаснай вёск1 Турэйск у Шчучынск1м раёне. Яно займае еярэдзшу 
выспы, выцягнутай уздоуж правага берага Нёмана. 3 поудня i поуначы 
пляцоука гарадзшча абмежавана круты Mi ехшамц а з захаду i усходу 
адрэзана ад працягу грады дугападобным1 валамi. Уверх па цячэнш Нёмана 
размяшчалася неумацаванае пасел1шча.

У вын1ку раскопак установлена, што Турыйск на Нёмане узшк на мяжы 
XI-XII стст. Тэта была невялжая крэпасць на славяна-л1тоуск1м памежжы. 
Горад, в1давочна, уваходз1у у склад Гарадзенскага княства. Яго матэрыяльная 
культура вельм1 блгзкая да культуры iHUJbix гарадоу Панямоння.

Пад 1256 г. у 1пацьеусюм летап1се маецца паведамленне аб удзеле 
1зяслава Св1слацкага разам з шшым1 князям1 панёманскага краю у паходзе на 
яцвягау, арган1заваным Даншам i Васшькам Раманав1чам1 з1мой 1255- 1256 
гг. Рэштю гэтага летап1снага горада, яку як бачна з летатсу, быу цэнтрам 
удзельнага княства, яшчэ патрэбна знайсцт Пошук1 у басейне р. СBiсланы 
(левы прыток Нёмана) надзейных вын1кау не дал1.

Да лжу панёманск1х гарадоу некаторыя даследчык1 адносяць Здз1тау, як\ 
побач з iHHibiMi гарадам1 краю названы у 1пацьеуск1м летап1се пад 1252 г. 
(фактычна каля 1249г.). Лакал1зацыя горада ускладнялася тым, што да гэтага 
часу юнуюць чатыры населеныя пункты з такой назвай (тры у Брэсцкай i 
адзш у Гродзенскай абласцях).

Найбольш верагодным з'яуляецца меркаванне, што старажытны горад 
размяшчауся за 4 км на поудзень ад сучаснай вёсю ЗдзЛава, каля в. 
Старамлыны, дзе на правым беразе р. Ясельды, каля дарог1 у Хомск 
захавалюя рэштк1 гарадз1шча XI-XIII стст. Матэрыяльная культура бл1зкая да 
матэрыяльнай культуры гарадоу Тураускай зямл1 i Беларускага Панямоння.

У вярхоуях р. Уша, левага прытока Нёмана, знаходз1уся еярэднявечны 
горад-крэпасць Нясв1ж, знакамЛы цэнтр ардынацьй Радз1вшау. Старажытны 
пасад i замак у канцы XVI - пачатку XVII ст. бьш поунасцю перапланаваны, 
абнесены земляным! валамi i равам1, у прадмесцях створаны форты.

88



Застаецца невядомым, щ юнаваш у гэтых месцах паселшчы ХП-ХШ стст. У 
бл1жэйшым наваколл1 Нясв1жа яны дагэтуль таксама не выяулены.
3. Перадумовы утварэння беларуска-лггоускай дзяржавы.

У канцы XII - першай палове XIII ст. зеъш Беларуси, як i амаль ycix 
суседшх xpaiH, знаходзшася у стадьй палйычнай раздробленасш, якая 
суправаджалася пэуньжп пераутварэнням! у дзя ржау н а- п ал i ты ч н ы м i 
царкоуным жыццр узмацненнем u,i аслабленнем рэпянальных цэнтрау улады, 
ростам i рассяленнем насельшцтва, развщцём гаспадаркр рамяства, гандлю . 
Дзяржаунасць pycKix (беларусшх) зямель захоувалася у новых пстарычна 
переходных формах, як тэта адбывалася на пэуных стадиях станаулення 
амаль ва ycix буйных манарх1ях Еуропы у эпоху Сярэднявечча i больш позш 
перыяд. Для лйоуска-беларускага арэала тэта перыяд першага у г1сторьй 
лыоускага народа палпычнага аб'яднання лггоусюх зямель i, што больш 
icTOTHa для суседшх зямель Pyci, - закладвання асноу новага дзяржаунага 
аргашзму з рознай пстарычнай, паштычнай, сацыяльнай i культурней 
спадчынай.

Пераважна традыцыйным шляхам складвашся адносшы беларусюх 
зямель з 1ншым1 княствам1 Pyci у другой палове XII - пачатку XIII ст. Ншуна 
было б шукаць нейкай нязменнай, тым больш агульнай знешняй папйтыю для 
ycix pycxix зямель у той час, каш раздробленасць на былой тэрыторьй 
Ктеускай Pyci дасягнула вышэйшага узроуню i адб1валася таксама на 
уласным удзельным "паураспадзе" i парцэляцьй старых княствау - Полацкага, 
Турава-IIiHCKara, Валыш, Кзеускай зямл1 i imn.

У барацьбе за умацаванне i пашырэнне CBaix уладанняу буйныя княз1 
выкарыстоувал1 залежнасць дробных княствау, генеалапчныя сувяз1 i усе 
штттьтя магчымыя cpoдкi, што было няпростай справай ва умовах 
генеалагччнага разрастания дынастый i аналагччных знетттнепал!'тьтчньтх 
спадзяванняу суседзяу.

Знешнюю палпыку асобных беларусшх княствау шмат у чым вызначал1 
ix вотчынна-прававыя np3T3H3ii, гeaгpaфiчнae i палыычнае становшча, 
тэрытарыяльныя памеры, узровень гаспадарчага развшця, дэмaгpaфiчныя i 
ваенныя рэсурсы, саюзныя u,i варожыя aднociны з уплывовьжп кнЯcтвaмi i 
imn. Некаторыя княствы, у тым лжу Полацкае, Наваградскае, Валынскае, 
каш-некаш уступал! у часовыя каалшьп з катал щш Mi i язычншшм1 KpaiHaMi - 
Польшчай, Венгрыяй, Усходняй Лггвой, Opдэнам, але часцей з т тттьтм1' 
княствам1 Pyci. Прычын гэтаму нямала: умяшальнштва чужаземцау, якое 
нярэдка суправаджалася тэрытарыяльна-палпычнай экcпaнciяй, 
падштурхоувала да аб'яднання намаганняу розных княствау, riстары чная 
памяць нагадвала пра ix слауную пaлiтычнyю спадчыну i пэуную 
этнакультурную супольнасць, якая праяулялася у паусядзённых жыццёвых i 
духоуных сферах: мэтаэтшчная свядомасць, адзшства ц! падабенства быту, 
мовы, культуры, агульнае веравызнанне, дынастычныя су вязi i шш. Аднак 
паштычны кантэкст гэтых тэндэнцый нельга пераацэньваць. Тэрытарыяльная 
блпкасць, ваенна-паштычныя магчымасш, адчуванне дacтyпнacцi cпapaджaлi
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ва уладных колах асабл1ва модных княствау iMKHeHHi да падначалення 
суседшх зямель, экспансию, часам грабеж i вышшчэнне.

Канец XII - першая палова XIII ст. был1 пазначаны не толью распадам i 
расчляненнем некапй буйных дзяржауных фарм1раванняу; на рэпянальным 
узроуш праяулялюя i пэуныя цэнтра1мюпвыя працэсы. Ушчваючы, што у 
эпоху Сярэднявечча болынасць аб'яднальных працэсау ажыццяулялася 
вымушаным шляхам, можна канстатаваць, што у пэунай ступе Hi яны мел! 
месца на землях Бел ару ci i некаторых шшых тагачасных княствау Усходняй 
Еуропы. Фарм1равалася сацыяльная аснова гэтых аб'яднальных тэндэнцый, 
бо феадальнае самавольства, анарх1я, войны, палон i разарэнш закранаш усё 
насельнщтва, найперш сялянсю i гарадсю люд. Рост колькасщ гарадоу i ix 
сувяз1 з рынкам бьпп адным з найболын вщавочных сведчанняу гаспадарчага 
уздыму у Беларусь Гандлёва-прадпрымальншюя пласты мяшчанства бьпп 
кроуна зацшаулены у захаванш падтрымю з боку вярхоунай улады, ахове 
шляхоу 3HOciH, нармапйзацьй шматлшх паборау i пошл1н. 1стотнае значэнне, 
якое надавалася у той час асноуным гандлёвым сухапутным i водным 
шляхам, вщавочна нават па галоуных напрамках ордэнскай i лЕоускай 
экспансп у Заходняй Pyci або на шматлшх гандлёвых дагаворах Полацкай, 
Вщебскай, Наугародскай i Смаленскай зямель з Рыгай i "немцам!".

У апошняй трэд! XII - пачатку XIII ст. на авансцэну знешняй палЕьш 
выйшла некальк! новых буйных княствау, яюя стала звязвал! сваю 
дзяржаунаць са сва!м стольным цэнтрам, хоць i ул!чвал! г!старычны i 
царкоуны прэстыж KieBa: Уладз!м!ра-Валынскае, Ноугарад-Северскае,
Растова-Суздальскае, Смаленскае i Чарн!гаускае. Змена палпычных абстав!н 
выразна прасочваецца у падзеях 1169 г., Kari вялш! уладз1м1рсю князь 
Андрэй Багалюбск! напау на Kiey. Насуперак !снуючай традыцьй ён не 
пажадау асесц! у Киеве, a pa3rpa6iy яго i вярнууся у сваю "отчину". 
Практычна усе новаутвораныя княствы, разам з даушм! - KieycKiM, 
Валынск!м, Гал!цк!м, Вялшм Ноугарадам i Псковам у той ц! !ншай ступен! 
был! звязаны з лёсам беларуск!х зямель. Неафщыйныя пауднёвыя межы i 
балоц!стыя прасторы Палесся адасаблял! земл! Беларус! ад Украшы. 
Адасабленне удзелау у канцы XII - першай палове XIII ст. моцна скарацша 
памеры знакамыага KieycKara княства. Пасля мангольскага разграбления ад 
KieBa застауся тольк1 день былой вел1чы i легендарная сакральная i 
палЕычная спадчына. Нават юеусюя м1трапал1ты, што узначальвал1 
праваслауную царкву у ВКЛ у XIII-XVI ст., надзвычай рэдка наведвал1 сваю 
галоуную кафедру.

У канцы XII - пачатку XIII ст. Галщка-Валынская Русь стала першым 
асноуным пераемн1кам аб'яднальных папйтычных традыцый К1еускай Pyci. 
Новаствораная вял1зная дзяржава, што прасц1ралася ад Дуная да Дняпра, 
пачала прэтэндаваць на земл! суседн1х княствау, у тым л1ку - Заходняй 
Беларуси, пазней не зуслм дакладна акрэсленыя у крын1цах як земл1 Чорнай 
Pyci. IIIbipoKiM планам raniцка-валbiHcrix князёу перашкаджал1 унутраная 
нестабшьнасць, канфл1кты з Полынчай, Венгрыяй i асабл1ва з Литвой i
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Наваградсюм княствам за гегемошю у Заходняй Pyci. Немалыя 
знешнепалпычныя магчымасщ Галщка-Валынскай Pyci былi падарваны 
мангола-татарс ю мi нашэсцям1 i адрадзшся толью у сярэдзше XIII ст. пры 
князю Данше Раманав1чу.

Друпм значным аб'яднальным арэалам у першай палове XIII ст. з'явшся 
полацка-Bi цебсюя i смаленсюя землг Сталыя палйтычныя i гандлёва- 
гаспадарчыя стасуHKi дауно звязвагй полацюя i вщебсюя земл1 са Смаленсюм 
княствам, якое размяшчалася на старажытным шляху "з варагау у грэю" i 
пасрэдшчала у гандлёвых знобнах з Прыбалтыкай, наугародска-пскоусюм1 i 
маскоусюм1 землями Узвышэнне Смаленскага княства прасочваецца з 
другога дзесящгоддзя XIII ст., кали у KieBe зацвердз1уся смаленсю князь з 
роду Манамахав1чау, а шшыя прадстаушю дынастьп у 1219 г. ceai у 
Смаленску, Оуручы, замацавалйся у Галщкай зямлг Смаленсю князь 
Мсщслау Давыдав1ч памёр у 1230 г. У 1232- 1238 гг. на смаленсюм прастоле 
сядзеу Святаслау Мсщслав1ч, яю дамогся сталщы пры падтрымцы палачан, 
дзе, верагодна, да гэтага ён княжыу. Смаленсюя кшш час ад часу займал1 
полацю прастол, але доуга на iM не затрьЕшпвалйся. Мангола-татарскае 
нашэсце абмшула Смаленскую зямлю. Звестю пра тэта сустракаюцца толью 
у >Kiuii Мяркурыя Смаленскага i хутчэй за усё маюць легендарны характар.

Пауднёва-усходшм суседам Бел ару ci i пауднёвым - Смаленшчыны была 
Чаршгауская зямля, уладанш якой распасщралйся да Тмутаракаш i уюпочалй 
нямала буйных гарадоу Pyci - ад Ноугарад-Северска да Курска. Як i шшыя 
земл1 Pyci, Чаршгаушчына таксама мела свой удзельны перыяд. Вялшм 
чаршгаусюм князям дзякуючы пагадненню 1190 г. i рашэнню княскага з'езда 
1226 г. удалося захаваць сваё сеньёральнае становшча ва усёй 
Чаршгаушчыне. Чаршгаусюя Ольгав1чы небеспаспяхова змагалюя з 
Манамахав1чам1 за Kiey, прэтэндавал1 на галщкую спадчыну, а у 1239 г., 
карыстаючыся наездам лггоуцау на Смаленшчыну, занял! стольны горад. Не 
захавалася звестак аб колью-небудзь прыкметных сувязях Чаршгаушчыны з 
бл1зюм Турава-niHCKiM княствам, апрача, мабыць, гандлёвых. 
Чаршгаушчына на Pyci была вядома CBaiM шыроюм гандлёвым 
прадпрымальшцтвам. У 1234-1238 гг. чаршгаусю князь Мзхайла 
Усеваладав1ч i яго сын Расщслау захапш Галич. Пасля вяртання Даншы 
Раманав1ча у Галич Расщслау М!хайлав1ч збег у Венгрыю. У 20-30-х гг. 
валынска-лггоусюя аднобны бьш пераважна саюзнщюмг

Рэдюя захаваныя крынщы, на жаль, мала што канкрэтна гавораць пра 
узаемадзеянне унутрыпалпыных, сацыяльных i гаспадарчых працэсау у 
арэале беларуска-лЧоусюх зямель. Развщцё гаспадарю давала насел ьнщтву 
Беларуб магчымасць няблага юнаваць без пастаянных грабежищюх набегау 
на памежныя земл1 n,i ва усяюм разе пры значна меншай знешняй ваенна- 
палНычнай актыунасцг 3yciM iHmbi працэс люлрауся на землях суседняй 
JliTBbi, для якой ваенныя здабытю (спачатку без далёюх пал1тычных мэт) 
заставал юя ютотнай умовай выжывання.
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ХШ-е стагоддзе у ricTopbii Беларуси -  не толью перыяд феадальнай 
разробленасщ, але i час, каш на долю усходшх славя выпали вялпая 
выпрабаванш. У той u,i шшай ступе Hi закрануш яны i лес жыхароу 
тагачаснай Беларуси. Насел ьнщтва беларусюх зямель вымушана было 
баранщца ад пагрозы адразу з двух бакоу -  ад татара-мангольскай навалы 
з усходу i крыжацкай агрэсп з поуначы.

У адрозненне ад зямель Беларуси, яюя да XIII ст. прайньш некалью 
стадый дзяржауна-палыычнага развщця, Лггва яшчэ толью стаяла на парозе 
сваей дзяржаунасцт Яе ваенная дзейнасць, сютэматычныя Ha6eri на суседшя 
i больш далёюя земл1 (як i абарона уласнай тэрыторьп), были жыццёвай 
неабходнасцю. Тэта дазваляла не адчуваць недахопу вытворчых cm i 
замаруджвала ix эвалюцыю. Частае адцягненне сталага мужчынскага 
насел ьнщтва ад xaraix спрау (не кажучы ужо пра людсюя страты) далёка не 
заусёды кампенсавалася трафеямг 1снавау, прауда, шшы бок ваеннай 
актыунасцг Для дасягнення CBaix мэт Лггва нярэдка павшна была 
аб'ядноуваць намаганн! некальк1х родаплемянных супольнасцей, заможных i 
уплывовых князёу (xyHiracay), што спрыяла зараджэнню цэнтрагйзацьп на 
гэтай яшчэ дадзяржаунай стадьп. Накольк1 ваенныя nocnexi Marai 
апярэджваць грамадскае i гаспадарчае разв1ццё крашы, сведчыць вопыт 
Жамойц1, якая без дадатковай дапамоп нанесла некальк1 модных паражэнняу 
войску Тэутонскага ордэна. Mi ж тым яна заусёды ад ставала ад другога 
рэпёна JliTBbi, Аукштайцй, па pa3Biuui сацыяльных працэсау, фарм1раванн1 
зямельнай уласнасцр колькасц! гарадоу i насельн1цтва i т ш .

Фарм1раванне лЧоускай канфедэрацьй у першай палове XIII ст. i яе 
пераход да новых палпычных аднослн з суседн1м1 землям!, верагодна, 
спрьиип разв1ццю су строчных аб'яднальных тэндэнцый. На аднослны з Лггвой 
уплывал! шматвекавое сумеснае жыццё заходнерускага i балцкага этнасау, 
м!грацыйныя працэсы, калан!зацыя значнай частк! лЛоускага абшару 
продкам! беларусау. Невыпадкова у Вшьш i Троках i полацк!х калошях у 
Герцыке i Кукейносе з даушх часоу icHaBari праваслауныя цэрквы. Царква, 
як вядома, imaa поруч з пасяленцамт Нац!ск з пауночнага захаду i поудня 
умацоувала супольнасць лыоуска-беларусюх зямель, якая яшчэ толью 
усталёувалася. Для беларускага насельн!цтва пагроза мангольскага нашэсця у 
30-50-х гг. XIII ст. стала асноунай у вызначэнш аднос!н з ЛЛвой. Пра яго 
магчымыя драматычныя BbiHixi сведчыпй шматл!к!я бежанцы з К!еушчыны i 
Усходняй Pyci i непасрэдны палпычны вопыт першых сутыкненняу з Ардой. 
Для Л!твы усё больш актуальнай станавшася пагроза нямецкай экспансй, 
неабходнасць аб'яднання уласных зямель, нармал!зацыя i умацаванне аднос!н 
з беларуск!м! княствам! як найбольш бл!зк!м! i рэальным! яе саюзн!кам!.

Мангола-татарскае нашэсце 30-50-х гг. XIII ст. падарвала i у лепшым 
выпадку перафарм!равала папйтычныя i гаспадарчыя сувяз! Беларус! з 
усходшм! i пауднёвым! княствам! Pyci, павял1чыла значэнне заходняга 
вектара. Унутры лЛоуска-бёларускага арэала тэта вяло да узмацнення
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лыоуска-беларускай супольнасщ i захавання патэнцый да яе далейшага 
тэрытарыяльнага пашырэння.

У палатку ХШ стагоддзя у Цэнтральнай Азп склалася модная 
Мангольская дзяржава. У 40-я гады пачауся яе паход на захад. ПершьЕ\п 
сярод усходшх славян пад удар мангола-татарскага нашэсся транш 
старажытнарусюя княствы. У 1240 годзе быу захоплены Kiey, потым орды 
заваёушкау наюравапйся на Галщка-Валынскую зямлю. Сярод беларусюх 
гарадоу, што был1 зруйнаваны манголамц можна назваць гарады поудня 
Beaapyci -  Гомель, Бярэсце, Мазыр i Турау. Вядома паданне, змешчанае у 
беларуска-лггоусюх леташсах, што непадалёку ад Mi иска, каля горада 
Крутагорье адбылася быва, у якой войсю Мшдоуга разграмш войсю хана 
Койдана. Ад таго часу тэта мястэчка стала называцца Койданава (сучасны -  
Дзяржынск). Аднак болын дакладных звестак, акрамя леташсау, гэтай падзе1 
не знойдзена.

Аднак мангольская навала 1238 -  1241 гадоу не закранула болынасць 
тэрыторьй Beaapyci. Не зведала мангола-татарскага нашэсця Полацкая земля.

У далейшыя гады -  (татара-мангольскае ira праснавала на 
старажытнарусюх княства больш за 200 год) -  набеп мангола-татарск1х 
войскай на беларусюя земл1 мел1 эшзадычны характар. Яны адбыл1ся у 1258, 
1259,1275 i 1287 гады.

У гэтых паходах мангола-татары рабавапй маёмасць, спальвал1 гарады, 
зводз1л1 людзей у палон. Але накласц1 пастаянную даншу, усталяваць 
пастаянны кантроль на мясцовым1 княствам1 праз выдачу “ярлыкоу”, як тэта 
было у руск1х землях, на Benapyci татара-манголы не змапп.

Татара-мангольскае ira на тэрыторьй Беларус1 не было усталявана. 
Але пагроза такой небяспею пастаянна працягва 1снаваць, падштурхоувала 
да пошукау шляхоу ёй супрацьстаяць.

Не меншая небяспека склалася у тыя ж гады з пауночнага захаду. 
Асабл1ва яна датычылася Полацкай зямл1.

У 1201 годзе з дазволу полацкага князя Уладз1м1ра у вусц1 р. Дзв1ны 
немецк1м крыжыцк1м ордэнам была была пабудавана крэпасць Рыга., а у 
1202 утварыуся ордэн мечаносцау. Мэтай яго была хрысщяшзацыя 
мясцовага насельнщтва (дарэчы -  таму i полацю князь не быу супраць), а на 
самой справе -  заваёва Шжнядзвшсюх полацюх зямель. У вышку полацкае 
княства страчвала выхад да Балтыйскага мора i адпаведна да усёй Еуропы.

Таму ужо у 1203 годзе адбылася першая сутычка полацкага войска з 
крыжакам1, але яна завершылася неудала. Швы ад гэтага часу пачапй плац1ць 
даншу ужо не Полацку, а Ордэну.

У наступныя гады Ордэн мечаносцау, яю з 1237 г. называйся Л1вонск1м, 
узяу пад свой кантроль земл1 латгалау i л1вау па шжшм цячэнн1 Дзв1ны, был1 
захоплены полацюя гарады Кукейнас (1208) i Герцыке (1209), у 1224 г. iMi 
быу заняты эстонск1 горад Тарту (Юр'еу).

Крыжацкая пагроза прымушала icni на ваенны саюз Полацка з 
Ноугарадам i Полацка з Штвой. Дачка полацка1-в1цебскага князя Брачыслава
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— Параскева стала жонкай Аляксандра Яраслав1ча наугародскага (Неускага) 
у 1239 г. Але пераможныя б1твы з крыжакам1 на р. Нява у1240 г. i Чудсюм 
возеры у 1242 г., у яюх прымал1 удзел i полацк1я дружыны, карэнным чынам 
Птуацыю не змянш. Полацкая зямля паступова губляла сваю магутнасць i 
былую вел in.

У так1х абстав1нах палачане i пайшл1 на саюз з землям! Верхняга 
Панямоння, сталщай яюх быу Наваградак, праз запрашэнне на свае 
княжанне лыоусюх князёу. У канцы 50 —пачатку 60-х гг. XIII ст. на 
полацюм княжанш з'яуляецца першы лыоусю князь Таушвш. Пачынаецца 
перыяд юнавання Полаччыны у саюзе з Лггвой у новай дзяржаве — Вялшм 
Княстве Лггоусюм.
Тэма: 3.5. Рэлтя i культура беларусюх зямель у IX -  першай палове 
ХТТТст-
1. Язычнщюя вераванш.
2. З’яуленне i распаусюджанне хрысц!янства на ьеларуск!х землях. Роля 
царквы у грамадск!м жыцщ.
1. Язычнщюя вераванш

Важнейшай новай рысау грамадскага жыцця у сярэднявечча на 
тэрыторьп Бел ару ci стала з’яулянне хрыстыянскай царквы.

Царква у перыяд сярэднявечча -  тэта аргашзацыя духавенства i 
веруючых, якая пачынае адыгрываць значную ролю у жыцщ грамадства, 
была цесна звязана з дзяржаунай уладай, мела сваю унутранную 
аргашзацыю, аказала вызначальный уплыу на стан i развщцё культуры i 
духоунага жыцця.

Распаусюджанне хрысцыянства на беларуск!х землях пачынаецца з 
канца Х-га стагоддзя.

Першыя славянсюя супольнасц1, як!я жыл1 тут- крыв!чы, дрэгав!чы, 
радз!м1чы,балты i шшыя был1 паводле CBaix вераванняу i культу язычн1ка1м1 
(ui паган цам1. Тэрмш утвораны ад лац!нскага слова “паганус”-  язычн!к). 
Язычн1цк1 перыяд у нашай псторьй вымяраецца тысячагоддзям! i 
з’яуляенцца самым працяглым па часе. Язычнщтву Беларуси, як i 1нтттьтх 
краш, характэрна шматбожжа. Усе яны пакланялюя праявам навальнага 
ассяродзя, яюя атаясамл1вапйся з адпаведным! 6araMi: Сварог -  бог неба i 
нябеснага агню, Дажбог -  бог солнечнага святла, Перун -  бог грому, маланю 
i дажжу, Харе -  бог Сонца, Волас (Велес) -  бог жывёлагадоул! i iHHi. 
Менав1та ад ix залежала жыццё чалавека.

Аднак на мяжы першага тысячагоддзя язычнщюя вераванш паступова 
змяняюцца M0HaT3icTbi4HbiMi вераваншямг Прынцыпова новым было тое, 
што замест шматбожжа з’яуляецца вераванне у сшу аднаго бога, што 
афармляецца у выглядзе адпаведнай рэл!гй. (язычнщтва -  не рэл!г1я, а 
вераванш. Р элтя -  стройная слстэма поглядау). Узншнене рэл1 rii, веры у 
аднаго бога, было звязана з этапам узшкнення i умацавання монаэтн!чных 
дзяржау, неабходнасцю падмацаваць 1снаванне адз!нства улады на зямле (у 
дзяржаве, княстве) як i адз!нства на небе. (Бог -  на небе, Князь -  на зямле).
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2. З’яуленне i распаусюджванне хрысщянства на беларусках землях. 
Роля царквы у грамадсюм жыцщ.

У канцы X ст. i на тэрыторыю сучаснай Беларуси пачынае прашкаць 
адна з буйнейшых рэлйлй -  хрысщянства, прычым у абодвух яе формах -  i 
праваслау’е, i каталщызм. Трывалыя сувяз1 усходшх славян з В1зантыяй 
спрьиип прыняццю пераважна праваслауных абрадау, i да сама В1зантыйская 
царква разглядала усходнеславянсюя княствы як рэпён свайго уплыву. 
Носьб1там1 хрысцыянства каталiuKara абраду на беларусюх землях бьш 
крыжацюя ордэны, сувяз1 з прадстаушкам1 катал щкай скандынавп i 
Польшчы.

Прамых звестак пра хрышчэнне Беларуси няма. У нас не было таюх 
падзей, як у Киеве у 988 годзе i у Ноугарадзе (публ1чнае зшшчэнне 
язычнщюх багоу, прымусовае прывядзенне юеулян на Дняпро з мэтау 
хрышчэння, крывавая бойка у Ноугарадзе).

Распаусюджанне хрысцыянства у полацкай i тураускай землях 
пачыналася з прыняцця веры прадстаушкам1 вышэйшая знащ -  князямц 
членам! ix сямей, aco6aMi з акружэннем князя1 iHHibiMi прадстаун1кам1 улады. 
Паступова пашыралася кола вершкау сярод iHHibix плыняу насельнщтва, 
перш за усе гарадскога. Аднак у сельскай мясцовасц1 працэс хрысцыяшзацьй 
imoy вельм1 марудна, павольна, паступова выцясняючы язычн1цтва. На 
нашай тэрыторьй у перыяд распаусюджання хрысцыянства амаль не было 
праяу жорсткасц1 у барацьбе з языцтнщтвам, як тэта было у некаторых 
краснах. Хрысцыянства на Беларуси болын памяркоуна ставшася да 
захавання у насельн1цтва, асабл1ва сярод сялянства, язычн1цк1х звычаяу. Каб 
не даводзщь справу да абвастрэння ситуации, праваслауная царква нават была 
вымушана успрыняць некаторыя язычн1цк1я рытуалы, святы, традыцьй.

Спрыяла распаусюджанню новай рэлшп раздача зямель прадстаун1кам 
царквы, будаунщтва манументальных культавых збудаванняу, утварэнне 
царкоунай структуры.

3 прыходам новай рэлшп паусюдна у гарадах, пры княжацк1х замках у 
XII стагоддз1 узн1каюць культавыя збудаванн1 хрысц1янства. Ужо у канцы IX 
ст. у Полацку была пабудавана першая царква \мя Багародз1цы. У гэтую 
царкву у XI ст. был1 перанесены мошчы невядомых святых. У сярэдзше XI 
стагоддзя быу пабудаваны вял1к1 саборны храм -  Саф1я. Таюя ж icnaBani у 
KieBe i Ноугарадзе. Полацкая Саф1я з’яулялася яскравым увасабленнем 1ДЭ1 
магутиacui, адз1нства i непадуладнасц1. У XII стагоддз1 у Полацку было не 
менш 10 культавых манументальных збудаванняу, тры манастыры. Да 
сённяшняга часу захавалася Спаская царква Ефрасшнеускага манастыра. 
Выдатныя храмы хрысщянства таго часу был1 пабудаваны у Гародне (3 
царквы, сярод ix -  Барысаглебская (каложская) царква), у Тураве, Вщебску, 
Менску, Наваградку, Ваукавыску, П1нску i шш.гарадах.

Разам з тым, у XI -  XIII стст. працягвал1 !снаваць язычн1цк1я свяцшшчы, 
дзе людз1 працягвал1 пакланяцца язычнщюм багам. Гэтую з’яву ricTopbiKi i
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называюць “дваяверства” Яна адлюстроувала складаны шлях хрысщянства 
сярод славянскага насел ьнштва.

Утварыушаяся хрысщянская царква мела сваю унутранную структуру- 
цэнтрал1заванае юраванне, пэуную iepapxiio. Наогул, у грамадстве з’явшася 
новая сацыяльная трупа- прафесшныя служыцел1 культу (юпр) -  
духавентва.

На чале царквы на Pyci стаяу мгграпалгг, як\ прызначауся в1зантыйсюм 
партыярхам. Паводле правш в1зантыйскай царквы, царкоуная структура 
павшна была адпавядаць структуры свецкай улады. Таму у канцы X -  
пачатку XI стагоддзяу nanani стварацца царкоуныя aKpyri -  enapxii 
(enicKanii). Яны тэрытарыяльна ад’ядноувал1 веруючых, межы епархш 
саупадал1 з межам! княствау ui земляу, у некаторых выпадках аб’ядноувал1 
некалыа ix. Начале епархш стаялi ешскапы, яюя прызначалюя юеусюм 
метрапалггам, але пры гэтым кандыдатура узгаднялася з мясцовым князем, а 
затым, вераготна, як тэта было у Полацкай зямлц павшна была зацверджана 
Вечам.

TicTopbiKi прыйннп да высновы, што прыбл1зна у 992 годзе была 
створана Полацкая епарх1я. У 1005 годзе была заснавана епарх1я у Тураве, 
вядома i прозв1шча першага enicKana -  Фама. У далейшым тураусюм1 
ешскапам1 был1 -  1гнацш (1137 г.), 1аюм (1144 г.), К1рыл (каля 1169 г., 
найболын вядомы -  Ктрыл Тураусю), Лаурэнцый (1182 г.).

Ешскап быу у сваей enapxii вышэйшым прадстаун1ком царквы. Яму 
належала права пропаведз1 i нагляду за казанняMi святароу. Ён меу права 
рыхтаваць усе богаслужэбныя акты, назначаць святароу. Ешскап быу 
галоуным начальшкам ycix царкоуных устаноу i усяго духавенства яго 
enapxii. Таксама ён меу права суда над царкоушка1 па ycix грамадзянсюх i 
крымшальных справах i часткова права суда над вершкам! (м1ранам1).

Н1жняу царкоунай ячэйкай быу прыход, цэнтрам якога з’яулялася 
царкоуная пабудова у горадзе щ на вёсцы. Цэрквы будавалюя на сродю 
enicKanay, князёу ui шшых багатых людзей (баяр, купцоу). Саборы, цэрквы i 
манастыры стал1 самыMi вел1чным1 i прыгожым1 будынкамг

Царква мела значныя матэрыяльныя сродкг Па-першае, яны 
складал1ся з з частк1 феадальнай ренты -  кшш перадавал1 царкве дзесяц1ну 
(дзесятую частку) ад даншы, якую ён 36ipay у розных формах. Па-другое, на 
карысць царквы iumi сродк1 ад судовых спрау, як1я разглядал1ся ешскапсюм 
судом (сямейныя i шлюбныя справы). Па-трэцяе, паступова enapxii 
атрымл1вал1 ва увалоданне земл1, а таксама i сялян, даходы ад як\х iurni 
enapxii.

Так1м чынам, з увядзеннем хрысц1янства на беларуск1х землях узнпсла 
узн1кла асобная ветвь улады -  царква, якая стала неад’емнай часткай 
сяреднявечнага грамадства. Вера у адзшага бога Icyca Хрыста, якую 
прынесла i упарта распаусюджвала хрысц1янства, адпавядала адз1науладдзю 
князя у дзяржаве. Хрысцыянскае веравучэнне сцвяр джала, што у сякая улада 
ад Бога, а усё, што ад бога, з’яуляецца свяшчэнным i нязменным. Нездарма
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таму прыняцце хрысщянства супала па часе з усталяваннем дзяржаунасщ у 
беларусюх землях, было важным шстру ментам гэтага працэса.

Таму духавенства падтрымл1вала свецкую уладу, адстойвала i 
садзейшчала распаусюджанню 1ДЭ1 моцнай княжецкай улады у дзяржаве, 
была ёй апорай. 3 свайго боку, свецкая улада была защкаулена у 1снаванш 
царквы, падтры Mai вала яе матэрыяльна. У сярэднявеччы на Беларуси царква 
валодала вял1к1м1 палпычным1 правам!, мела вел1зарныя матэрыяльныя 
сродкт

Разам з тым, прыняцце хрысщянства аказала моцны уплыу на духоунае 
жыццё грамадства. Паступова сфарм1равалася саслоуе духавенства, якое 
склапй у той час самыя адукаваныя i уплывовыя людзт Аб уплыве 
хрысщянства на развщцё адукацьй, лидратуры, мастацтва, архпэктуры мы 
будзем гаварыць далей. Хрысцыянства з яго запаведзям1 станоуча уплывала i 
на маральны стан грамадства (зшюп таюя звыча1 паганства, як 
ахвярапрынашэнне, многажонства, кроуная помета i im n).

Ацэньваючы значэнне прыняцця хрысщянства, ёсць падставы 
сцвярджаць, што прыход на змену язычнщтву новай хрысщянскай рэл1 rii 
быу г1старычны абумоулены папйтычным! i сацыяльна-эканам1чным1 
працэсам1, у цэлым садзейн1чау прагрэслунаму разв1ццю грамадства, мёу 
самыя розныя вын1 кл.

РАЗДЗЕЛ 4 ВЯЛ1КАЕ КНЯСТВА Л1ТОУСКАЕ РУСКАЕ I 
ЖАМОЙЦКАЕ У XIII -  XV СТ.СТ.

Тэма 4Л Унутрапалггычнае становннча у другой палове XIII -  
ХУст.ст.

1. Г1старыяграф1я i крынщы па псторьй ВКЛ.
2. Знешнепалпычныя перадумовы утварэння ВКЛ
3. Папйтычныя i сацыяльна-эканам1чныя перадумовы утварэння ВКЛ
4. Працэс стварэння ВКЛ.

1. Гктарыяграф1я i крын1цы па псторьй ВКЛ. Г1старыяграф1я.
Г1сторыя Вялжага Княства ЛЛоускага, Рускага, Жамойцкага здауна 

прыцягвала увагу даследчыкау м1нуушчьшы. Ужо ХУ1 ст. з'яуляюцца творы, 
што a6anipanica на беларуска-л1тоуск1я летап1сы i дакументальныя 
матэрыялы з дзяржаунага i родавых магнацк1х apxiBay. Пэуна самай значнай 
з падобных прац была "Хронпса польская, лйоуская, жамойцкая i усяе Pyci" 
Мацея Стрыйкоуската, выдадзеная у Каралеуцы (сёння Кал i Hi град ) у 1582 г.

Але слстэматычнае, усебаковае вынучэнне ricTopbii Вял1кага Княства 
ЛЛоускага пачалося у XIX ст. Аф1цыйная пстарычная pad некая школа гэтага 
часу разглядала разв1ццё Вял1кага Княства з пункту гледжання 
агульнарускага адз1нства.

Некаторыя прадстаушю гэтай школы — М.Устралау, М.Каялов1ч, 
П.Бранцау — менавйа заходнерусюм землям адводзш галоуную ролю у
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грамадска-палпычным жыцщ Княства да канца XIV ст. Але потым, капй 
Княства заключила шэраг унш з Полыпчай, на думку гэтых псторыкау, 
"русюя" земл1 транш пад шшаземна-каталщю прыгнет i далейшая ix 
псторыя разв1валася пад знакам пастаяннага 1мкнення да аб'яднання з 
праваслаунай Расляй. Пры гэтым згаданыя даследчыю не зауважал! на землях 
Pyci, што стагй складовай часткай Вялжага Княства Лгтоускага, працэсау 
фарм1равання асобных народау — беларускага i украшскага. Гзтыя народы 
з'яулялюя для ix не болын чым галшам1 аднаго "рускага' (мелася на указе 
вял жару скага) народа, толью з некаторым1 адрозненням1 у культуры i мове.

Пэуны адыход ад прыведзенан трактоую riстарычнага лесу Вялжага 
Княства Лпоускага наз1рауся у працах псторыкау канца XIX — пачатку XX 
ст. — М.Любаускага, Ф.Леантов1ча, М.Доунар-Запольскага, У.Шчэты.

Мацей Кузьмин Любаускч (1860 -  1936), расшсю акадэмж, у 1911 -  1917 
гг. рэктар Маскоускага ушверслтэта, шмат займауся вывучэнне розных 
аспектау псторьй ВКЛ. Яго мапстерская дысертацыя “Абласны падзел i 
мясцовае к1раванне Л1тоуска-рускай дзяржавы да часу выдання першага 
Лгтоускага статута” (М. 1892 г.), доктарская дысертацыя -  “ Лыоуска-русю 
сейм” (М., 1900 г.).

М1трафан Вжтарав1ч Доунар-Запольсю (1867 -  1934) прафесар, 
вядомы беларуск1 г1сторык у сваей шматбаковай навуковай дзейнасц1 
значную увагу надавау перыяду ВКЛ, праблемам яго сацыяльна-эканам1чнага 
разв1цця. У сваей мапстарскай дысертацьй “ Дзяржауная гаспадарка Вялжага 
княства Лыоускага пры Ягелонах” (1901 г.) i доктарскай дысертацьй 
“Нарысы па арган1зацьй заходнерускага сялянства у ХУ1 ст.” (1905 г.) на 
вел1зарным арх1уным матэрыяле разглядау праблемы фарм1равання 
беларуска-лЛоускай дзяржаунасц1, сацыяльна-эканам1чныя развщцё i 
сацыяльна-эканам1чныя аднослны у ВКЛ 14-16  стагоддзяу.

1х працы, а таксама даследаванн11. Лапо, М. МакЛмейю, А. Праснякова 
-  вышыня pad искан г1старыяграф11 канца XIX -  пачатку XX стагоддзя у 
даследаванн1 ricTopbii ВКЛ.

Яны разглядал1 Вялжае Княства як дзяржаву федэратыуную, што 
узн1кла у працэсе галоуным чынам м1рнага дагаворнага аб'яднання ЛЛвы i 
Заходняй Pyci. Прьгчым усходнеславянск1я земл1 у складзе гэтага 
дзяржаунага аргашзма адыгрывал1 значную ролю на працягу усёй яе 
псторьй, а не знаходзийся з канца XVI ст. пад зверхнасцю заходшх суседзяу. 
У XV — XVI стст., згодна з высновам1 М.Любаускага, у "Лггоуска-Рускай" 
дзяржаве (так iM вызначалася Вялжае Княства Лггоускае) усталявауся 
палЛьгчны лад, як\ меу значнае падабенства з сярэдневяковым 
заходнееурапейск1м феадал1змам. (Больш падрабязна аб гэтым перыядзе 
пстрыяграф11 ВКЛ гл.:Псторыя Беларусь Пад Рэд. М.К. Касцюка. Т.2. С. 14 -  
19)

Значны уклад у вывучэнне гтсторьй ВКЛ зрабш бел ару сю я псторыю, 
што працавал1 у пачатку гг. XX ст. У абагульняючых працах Вацлава 
Ластоускага “Кароткая псторыя Беларуси” (Мн., 1993), Усевалада
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1гнатоуската “Каротю нарыс псторьй Беларуси” (Мн., 1991) ВКЛ
разглядалася як дзяржава абодвух раунапрауных -беларускага i лпоускага 
народау. Час 1снавання беларуск1х зямель у складзе ВКЛ яны, нават, называл! 
“залатым векам” у псторьй беларускай народнасцг

Важнае месца псторыя ВКЛ займала у даследаваннях Уладз1м1ра 
1ванав1ча Шчеты (1878 -  1947), першага рэктара БДУ. Ятттчэ у 1910 годзе у 
сваей працы “Лпоуска-Руская дзяржава” разгледз!у пытанне пра уключэнне 
беларусюх i украшсюх зямель у склад ВКЛ, адзначау, што большая ix частка 
была далучана не насшьна. У лютым 1918 г. ён абарашу доктарскую 
дысертацьн на тэму “Аграрная рэформа Слпзмунда -Аугуста у Лггоуска- 
Рускай дзяржаве”. У далейшым ён адм!в1уся ад тэрмша “Лггоуска-Руская 
дзяржава” i замяшу яго на “Лггоуска-Беларуская дзяржава”, а у апошшя гады 
карыстауся вызначэннем “Вялшае княства Лпоускае” Найбольш значнай яго 
працай па названай праблеме стала грунтоуная манаграф1я “Белоруссия и 
Литва в XV- XVI вв ” (Мн., 1961).

Але пачынаючы з 30-х гадоу XX стагоддзя у савецкай пстарыяграфй, у 
працах беларусюх i расшсюх псторыкау, зноу пануючай стала 
праправаслауна-русафшьская канцэпцыя ricTopbii беларускага народа часоу 
ВКЛ. Беларуск1я земл1 у складзе ВКЛ уяУляюййа падначальнай i 
эксплуатаванай лпоускай знаццю кра1най. Вял1кае Княства Л1тоускае 
падавалася для беларусау як чужародная дзяржава-прыгнятальн!ца, польскае 
панаванне над беларусюм народам" прырауноувалася да мангола-татарскага 
ярма для усходняй i пауднёвай Pyci.

У другой палове XX стагоддзя, асабл1ва у 60 -  80-я гады, беларусюм! 
ricTopbiKaMi вялася давол1 1нтэнс1уная распрацоука праблем ВКЛ, наз!раецца 
значный адыход ад раней юнаваушых стэрыятыпау. Грунтоунай для свайго 
часу з’явшася праца У. Пашуты “Образование Литовского государства” 
(Мн., 1957). Адносна болын аб’ектыуна перыяд ВКЛ выкладзены у першым 
томе пящтомнай ‘TicTopbii Беларускай ССР” (Мн., 1972)

Пачынаецца вывучэння асобных праблем у псторьй ВКЛ.
Сацыяльна-эканам!чнае разв!ццё асвятляецца у працах:
3. Копысский “Экономическое развитие городов Белоруссии в XVI -  

первой половине XVII в.» (Мн., 1966), «Социально-политическое развитиет 
городов Белоруссии в XVI -  первой половине XVII в». (Мн., 1975)

Грицкевич А.П. «Частновладельческие города Белоруссии в XVI -  
XVIII вв.» (Мн., 1975), “Социальная борьба городжан Белоруссии (XVI -  
XVIII вв.)”

Псторьй канфесшных адносш, у тым лжу i у часы ВКЛ, была 
прысвечана манаграф1я Я. Марата «Ватикан и католическая церковь в 
Белоруссии» (Мн., 1971), даследаванне Т. Блшавай “Иезуиты в Белоруссии» 
(Мн., 1990).

Пытанш царквы i культуры перыяда ВКЛ разглядаюцца у працы С. 
Падокшына “Реформация и общественная мысль Белоруссии и Литвы 
(вторая половина XVI -  начало XVII вв.)” (Мн., 1979).
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З’яуляюцца даследаванш матэрыяльнай i духоунай культуры беларусау 
часоу ВКЛ. Сярод ix:

В. Чамярыцю “Беларусюя леташсы як ломтю лггаратуры: узнжненне i 
лЛаратурная псторыя першых зводау” (Мн.. 1989)

Л. Малчанава “Матэрыяльная культура беларусау” (Мн., 1968)
М. Янщкая. “Беларускае мастацкае ттткло (XVI -  XVIII стст.” (Мн., 

1977)
Г.Каханоускц Л. Малаш, К. Цв1рка. “Беларуская фалькларыстыка 

(эпоха феадал!зму)” (Мн., 1089)
Ю. Як1мов1ч.’’Зодчество Белоруссии XVI -  середины XVII в.» (Мн, 

1991)
М. Ткачоу. “Абарончыя збудаванш заходн!х зямель Беларус! XI -  XVIII 

ст” (Мн., 1978).
О. Трусов. «Памятники монументального зодчества Белоруссии XI- 

XVII вв.» (Мн., 1988)
У канцы XX стагоддзя, намаганнВп сучасных беларусшх 

навукоуцау вывучэнне ricTopbii Беларус! часоу ВКЛ набывае новы 1мпульс, 
у вышку з’яуляюцца новыя канцэптуальныя падыходы, спроба асэнсаваць 
назапашанае у выглядзе абагульняючых работ i манаграф!й.

Адметнае месца займаюць новыя публжацьп Mi колы Ярмалов1ча, 
прысвечаныя перыяду ВКЛ. IIIbipoKi рэзананс, навуковыя дыскусй BbiKaiKari 
яго працы “Па слядах аднаго м!фа” (Мн., 1991) i “Старажытная Беларусь. 
Вшенсю перыяд” (Мн, 1994). У выказаным iM пункце гледжання на псторыю 
Вял1кага Княства Лггоускага пераважае думка, згодна з якой утварэнне гэтай 
дзяржавы адбывалася на сучасных беларусюх землях i па CBaiM змесце яна 
з'яулялася адназначна беларускай. Ён выказау меркаване аб полацк!м 
паходжанш BaaiKix князёу aiToycKix, вядучай poai Наваградскага княства ва 
утварэнн! ВКЛ, што шяк не знаходзша падцвярджэнне фактам!, было 
аспрэчаны вядомым! псторыкамг

Больш узважана падыходзяць да ацэню дзяржаунасц! Вял1кага Княства 
ЛЛоускага сучасныя беларуск1я даследчык!, як1я падкрэсл!ваюць яго 
федэрапйзм, пол!этн!чнасць. Так, удзельн1к! м!жнароднага круглага стала 
"Беларусь у В ялтм  Княстве HiToycKiivi" (1992 г.) прьтйтттл! да высновы, 
што "усе народы, як1я прымал! удзел У папйтычным, эканам!чным i 
культурным жыцц1 Вялжага Княства, а найперш беларуск! i aiToycKi, 
з'яуляюцца пстарычным! спадкаемцам! гэтай дзяржавы".

В. Haceein у сваей невялпсай, але дастаткова змястоунай рабоце 
“Пачапа Вялжага княства ЛЛоускага. Падзе1 i асобы” (Мн., 1993) 3pa6iy 
рэал!стычны вывад аб тым, што на раншх стадыях фарм!равання ВКЛ пэуны 
пал!тычны прыярытэт мела лггоуская знаць, у той час як “русюя” (беларуск1я 
i укра!нск1я) земл1 адыгрывал! прыярытэтную ролю у культурным i 
сацыяльным разв1цц1 пол!этн!чнай дзяржавы.

А. Крауцэв1ч абаран1у доктарскую дысертацыю i выдау кн1жку 
“Стварэнне Вялжага княства Лггоускага” (Мн., 1998 г.)
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Атрымала свае далейшае развщцё вывучэнне сацыяльна-эканашчных 
праблем Бел ару ci у перыяд феадшйзма. Назавём некаторыя публжацьй:

П. Лойка “Прыватнауласнщюя сяляне Беларуси: Эвалюцыя феадальнай 
рэнты у другой палове XVI -  XVIII ст.”(Мн., 1991).

В. Голубеу падрыхтавау першую беларускай пстарыяграфй працу 
“Сялянскае землеуладанне i землекарыстанне на Беларуси: XVI -  XVIII стст.” 
(Мн., 1992). У 2008 годзе iM апублшавана манаграф1я “Сельская абшчына у 
Беларус! XVI -  XVIII стст.)”, якая стала падставай да абароны у 2010 годзе 
доктарскай дысертацыг Аутарам на падставе крынщ даказана, што абшчына 
у перыяд ВКЛ не зшкла, як тэта раней сцвярджалася, а юнвала як форма 
самааргашзацьп сялянства, прызнавалася дзяржавай, прыстасоувалася да 
эканам1чных i палпычных умоу, таму што была неабходна сялянству.

А. Доунар вывучае сацыяльную структуру на беларусюх земля ВКЛ, 
выдал манаграфш “Сяляне-слуп Беларус! другой паловы XVI -  сярэдзшы 
XVIII ст.” (Мн., 2007)

У канцы XX -  пачатку XXI стагоддзяу з’яуляюцца i шэраг 
абагульняючых прац, яюя аб’ядноуваюць усе напрацоую навукоуцай, 
адлюстроуваюць сучасныя погляды на псторыю Беларус! перыяда Benirara 
княства Л1тоускага.

Першая спроба разглядаць эканам1чныя, сацыяльныя, пал1тычныя, 
канфеслйныя праблемы псторьй БеларуЛ перыяда феадал1зма з нацыянальна- 
дзяржауных паз1цый беларускага народа была зроблена у першым томе 
“Нарысау ricTopbii БеларусГ’ (Мн., 1994), яюм вы будзеце карыстацца у 
самастойнай працы.

У 1997 годзе вышла абагульняючая праца беларусюх г1сторыкау 
“Псторыя сялянства БеларусГ’ У 3-х тамах. Том 1. “Псторыя сялянства 
Беларуси ад старажытнасц! да 1861 г.”

Вял1к1 артыкул пад назвай “Вял1кае Княства Лггоускае” змешчаны у 2-м 
томе “Энцыклапедьп псторьй БеларусГ’ (Мн., 1994, С. 387 -  423). 
Аутарам! яго з’яуляюцца А. Грыцкев1ч (г1старычны нарыс), I. Юхо 
(дзяржауны i палЛычны лад), В. Голубеу (сельская гаспадарка i станов1шча 
сялян), З.Капысю (гарады), Г. Галенчанка, А. Лявонава, I. Саверчанка 
(культура i асвета), П.Лойка (кры ш цы,п стары я граф 1я). Наогул, артыкул 
“Вял1кае Княства Л1тоускае” самы вял1к1 у “Энцыклапедьп ricTopbii 
Беларуси”, ён займае 36 старонак! (для параунання: арт. “Вялжая Айчынная 
вайна 1914- 1945 гг.” -  11 стар.)

Апошняе, самай сучаснай працай па псторьй ВКЛ з’яуляецца Друг! том 
шасщ томнай ‘TicTopbii БеларусГ’ пад. рэд. М.П. Касцюка “Беларусь у 
перыяд Вялжага Княства Лггоускага” (Мн., 2008. -  688 с.)., яшм мы 
будзем таксами карыстацца пры самастойнай працы.

Крынщы
Перыяд Вял1кага княства Лпоускага утрымл1вае значна больш 

г1старычных крын1ц, чым папярэдн1 перыяд пачатку Першага тысячагоддзя 
нашай эры. Тэта стала вышкам з’яулення i распаусюджанне шсьменства,
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шырокага яго ужывання у дзяржауным, папйтычным i гаспадарчым 
справаво детве.

Гэтья шсьмовыя noMHixi падзяляюцца на дакументальныя (актавыя 
матэрыялы, заканадауства, матэрыялы справаводства) i апавядальнья, да як\х 
адносяцца леташсы i хронпа, лыаратурныя i публщыстычныя творы, 
мемуары.

Найбольш масавым1 крынщам1 з'яуляюцца акты i граматы сацыяльна- 
эканам1чнага i сацыяльна-папйтычнага характару. Яны характарызуюць 
працэс фарм1равання феадальнага землеуладання, стан гаспадарю, саслоуную 
структуру насельнщтва i сацыяльную папйтыку урада. Люстэркам свайго часу 
з'яуляюцца заканадаучыя помнпа — Судзебшк Ka3iMipa 1468 г. i Статуты 
Вял жата Княства Лггоускага 1529, 1566 i 1588 гг. Па ix можна уявщь 
грамадска-палпычныя i сацыяльна-эканам1чныя адносшы, правасвядомасць, 
мараль i побыт, культуру i мову людзей XV — XVI стст.

Багацейшай крынщай ведау аб мшулым з'яуляецца справаводчая 
дакументацыя, што адклалася у вялжакняжацкай канцылярьп у Вшьш 
(Метрыка Вялжага Княства ЛНоускага), у актавых кшгах судовых 
устаноу дзяржавы.

Розныя 6axi жыцця Бел ару ci адлюстроуваюць матэрыялы рэв1з1й 
гаспадарск1х уладанняу адмшiстратыуных раёнау (староствау, эканом1й, 
валасцей, княствау), 1нвентарныя anicaHHi феадальных уладанняу, гарадоу i 
мястэчак, мытныя KHiri. Псторыя вайсковай справы знайшла адб1так у 
"nonicax" (вошсах) войска Вялшага Княства Лыоускага 1528, 1565 i 1567 гг.

Значную щкавасць для г1сторыка уяУляюйь дакументы вальных 
Соймау Вял1кага Княства ЛНоускага i Рэчы Паспал1тай, павятовых 
сойм1кау, з'ездау шляхты: cnicbi пытанняу для разгляду, шетрукцьп, наказы 
дэпутатам ад шляхты, прамовы, паведамленн1 розных кам1сш, exapri, 
пратаколы пасяджэнняу, ун1версалы, дэкларацьй, канстытуцьй (пастановы) i 
iHm. Ix дапауняюць "дыярыушы" з ап1саннем сеймавых падзей, выступ- 
ленняу дэпутатау, закулюных палЛычных 1нтрыг.

Для ricTopbii гаспадарскага землеуладання найбольш важныя 
гаспадарсшя усгавыдля заходн1х i усходн1х валасцей ВКЛ 1524, 1529, 
1542 гг., “Устава на вал о кг ’ 1557 r.,i шшыя дакументы, як\ зацвердзш 
прынцыпы аграрнай рэформы, арган1зацьй фальваркава-паншчынай Лстэмы, 
вызначапй памеры падаткау i пав1ннасцей насельнщтва.

Для вывучэння сацыяльна-палЛычнага, эканам1чнага i культурнага 
разв1цця беларуск1х гарадоу i мястэчак, працэсу фарм1равання гарадскога 
саслоуя першаснае значэнне маюць прывше1 на магдэбурскае права, што 
атрымл1вапй беларусюя гарады Берасце, Гародня, Слуцк, Полацк, Менск i 
1'нтттьтя (усяго болын за 20) у канцы XVY -  на працягу XV стагоддзяу

Асобную трупу крын1ц складаюць перашска вял1к1х князёу л1тоуск1х з 
магнатам! Беларуси, Л1твы, Укршны, з KipayHiKaMi суседн1х дзяржау, 
карэспандэнцыя паноу-рады, гаспадарскай канцылярьп, вышэйшых 
царкоуных iepapxay.
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Асноуным вщам апавядальных крынщ з'яуляюцца леташсы. Падзе1 
XIII - XIV стст. знайннп адлюстраванне у гашцка-валынсюм, ноугарадсюм, 
пскоуск1м, уладз1 мiра-суздальск1 м летагпсах XV-XVI стст., у агульнарусюх 
летагпсных зборах.

Выдатным! помшкам! агульнадзяржаунага летагпсання Вял шага Княства 
Лзтоускага з'яуляюцца:

Леташсец вялшх князёу лггоусюх, Збор 1446 г., XpoHiKa Вялпсага 
Княства Лггоускага i Жмойцкага, Хрошка Быхауца. Хронжа польская, 
лыоуская i усяе Pyci" Мацея Стрыйкоускага.

У ix знайннп адлюстраванш паштычныя падзе! i щэалапчныяжанцэпцьп 
магнату i арыстакратьи ВКЛ, па заказе як\х i была створана большасць з ix.

Бурл1выя падзе1 XVI —XVII стст. пакшул1 вял!кую колькасць мемуарау 
рознай riстарычнай, !нфармацыйнай i мастацкай вартасцт Найбольш 
прыкметным1 з'яуляюцца "Пстарычныя 3anicKi" Ф.Еулашоускага i 
"Дьярыуш" А.Фшпов1ча.

Фрагментарньш звестю пра Беларусь палпычнага, геаграф1чнага i быта- 
вога характару сустракаюцца i у зашсках замежных дыпламатау, 
вандроушкау, шсьменшкау (С.Герберштэйна, А.Гваныш, А.Пасевша i mm ). 
Яны адлюстроуваюць погляды еурапейцау на нашу псторыю.

Для вывучэння г1сторьй культуры, щэалогп, рэл! rii важнае значэнне 
маюць лггаратурныя i публщыстычнын noMHiKi. Найбольш шфармацыйна 
насычаным1 з'яуляюцца трактат М.Лщвша "Аб норавах татар, лггоуцау i 
маскавщян" (складзены у сярэдзше ХУ1 ст.), публщыстьгчная спадчына 
Ф.Скарыны, С.Буднага, В.Цяпшскага, палем1чныя сачыненн! П.Скарп, 
БПацея, БРуцкага, С.31зашя, Х.Фшалета, М.Сматрыцкага i шшых аутарау.

2. Знешнепалпычныя перадумовы утварэння ВКЛ
У вывучэнш прычын утварэння ВКЛ усе навукоуцы пагаджаюццы з 

тым, што знешнепалпычныя умовы, яюя склалюя у пачатку XIII стагоддзя 
для беларусюх зямель, адыграл! важнейшую ролю.

Значная пагроза для юнвання беларусюх княствау зыходзша з 
пауночнага захада, з Прыбалтыцы, дзе узмауншася пазщыя крыжацюх 
Ордэнау. У канцы XII стагоддзя тут узшкае магутны Тэутонсю Ордэн, як\ 
зшшчыу у прыбалтыцы балцкае племя прусау i трывала заснавауся на яго 
тэрыторыг У 1237 годзе Тэутонск! ордэн аб’ядноуваецца з юнаваушым раней 
Ордэнам мечаносцау, у вышку чаго утвараецца Швонсю ордэн. Стварэнне 
такога магутнага аб’яднання у Прыбалтыцы карэнныч чынам змянша тут 
палпычную спуацыю. Г алоунай мэтай Ордэна была калашзацыя 
прыбалтыйсюх i усходнеславянсюх народау, распаусюджанне на гэтай 
торыторьй заходняга, рымскага варыянта хрысщянства (т.зв. мю1янерская 
дзейнасць).

Полацкае княства страцша у вышку выхад да Балтыйскага мора, над iM i 
1ншым1 княствам1 на тэрыторьй Беларуси навюла пагроза заваявання. У 
другой палове XIII стагоддзя аб’яднаным дружынам заходнерусюх зямель 
давялося стрымл1ваць натюк крыжакоу на земл1 Лпвы i Чорнай Pyci. На
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пачатку Х1У стагоддзя у залежнасць ад рыжскага apxien icK ana часова трату 
Полацк. Крыжам упарта спрабавапй захашць Панямонне. 1хшя набеп на 
Гародню рабшся усё больш часты Mi i спусташальнымт

Яшчэ адшм зненпим фактарам, ям пауплывау на утварэнне ВКЛ, была 
пагроза для беларусюх i лыоусюх зямель з боку татара-мангольсюх 
заваёунпсау. I хаця беларусюя земл1 застал юя у баку ад шляху татара- 
манголау у Еуропу, не трапш у залежнасць ад Арды, пагроза ix зняволення 
працягвала юнаваць. У Канцы 1240 года татара-манголы уварвал1ся з поудню 
у Берасцейскую зямлю, якая моцна пацярпела. У тым жа годзе у часовую 
залежнасць ад Арды часова трапш турава-пшсмя земл1. Паводле летап1сных 
звестак па’ходы татара-манголау на беларуск1я земл1 працягвал1ся i у Х1У 
стагоддз1 -  яны адбыл1ся у 1315, 1325 i 1338 гадах. Беларусюя i лггоусюя 
земл1 здолел1 адстаяць сваю незалежнасць, але зведал1 спусташэнш i 
рабаунщтва.

Адносшы беларуск1х княствау са CBaiMi лггоусюм1 суседзям1 был1 
даушм1 i складаным1. У XI -  XII стагоддзях земл1 лггоусюх плямён бьпп 
аб’ектам заваявання з боку суседшх славянск1х каняствау На Л1тву разам з 
KieycKiMi князям1 хадзш1 Полацм князь Брачыслау (1040 г.), Гародзенсм 
князь Усевалад (1131-1132 гг.), а таксама шшыя полацмя, смаленсюя, 
чаршгаусюя княз1.

У сваю чаргу лыоуцы i сам1 хадз1л1 на земл1 заходняй Pyci з мэтай 
рабавання, захопу палонных, жывёлы. Тольк1 за перыяд з 1200 па 1268 год 
лыоуцы 35 разоу нападал! на славянсюя княствы. Ц!кава, што лггоуцау часта 
выкарыстоувал! беларуск1я i !ншыя славянск!я княз1 у CBaix феадальных i 
палЛычных сутыкненнях.

Але новыя палЛычныя paarii м!жнародных адносш, што складвал1ся у 
беларуска-л!тоуск1м рэпёне у сярэдз!не -  другой палове XIII стагоддзя, 
паступова узмацнял! тэндэнцыю да аб’яднання сумесных намаганняу.

Складаная i небяспечная знешнепалЛычная слтуацыя (пагроза з захаду 
ад крыжакоу, а таксама з поудню i усходу ад татара-манголау) стала адн1м з 
важных фактарау, як\ падштурхоувау да аб’яднання беларусюя i aiToycxia 
земл1 у супрацьстаянн! знешняй пагрозе.

У таюх канкрэтна-г!старычных умовах пачынала складвацца ваенна- 
палЛычнае аб’яднанне славянск!х i балцк1х народау. Перад пагрозай 
небяспею княз1 беларуск1х княствау нярэдка уступал! у саюз з л!тоуск!м! i 
сумесна выступал! супраць крыжакоу i татара-манголау. Ваенная пагроза 
паскорыла працэсс ix далейшага пал1тычнага аб’яднання. Адначым, што тэты 
працэс меу двубаковы характэр, у iM 6bmi защкаулены абодвы -  беларуск1 i 
лАоусм -  народы. Для беларускага насельн1цтва пагроза мангольскага 
нашэсця у 30 -  50-я гады XIII стагоддзя стала асноунай у вызначэнн1 аднослн 
з Л1твой. Для ЛЛвы усё больш актуальнай станав1лася пагроза нямецкай 
экспанс11, неабходнасць умацавання адносш з бел ару см Mi княствам1 як 
рэальным1 саюзншам1.
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3. Палггычныя i сацыяльна-эканалпчныя перадумовы утварэння 
ВКЛ

Яюя б знешнепалпычныя пагрозы не юнавапй, яны caMi па сябе не магтп 
npbiBecui да аб’яднання , капп б на тэта не было унутранных перадумоу, Rani б 
тэта не было тэндэнцыяй палпычнага i сацыяльна-эканам1чнага развщця.

У канцы XII -  пачатку XIII земл1 народы Бел ару ci i ЛАвы знаходзшся 
на розных этапах свайго грамадска-палпычнага развшця.

Земл1 Белару<л знаходзШся на стадьп феадальнай раздробленасщ. 
Яны ужо праннп першапачатковы этап заснавання буйных дзяржауных 
утварэнняу. Вышкам сацыяльна-эканадпчнага развшця стала эканам1чнае i 
палпычнае абасабленне асобных зямель, стварэнне самастойных княствау. 
Застал юя у мшулым моц i аутарытэт Полацкай i Тураускай княствау. Некапй 
магутныя, яны распалюя на удзельныя княствы, яюх у пачатку XIII стагоддзя 
на беларусюх землях было каля 20. Ад былога адзшства не засталося i следа, 
нават ва умовах знешняй пагрозы з боку крыжакоу i татара-манголау 
асабютыя амбшьп (барацьба за лщэрства, падпарадкаванне шшых) удзельных 
князёу браги верх, нярэдка прыводзш да унутранных, м1жусобных ваенных 
сутычак пам1ж княствам.

ЛАва адставала у CBaiM палпычным i эканам1чным развщць Льгоускае 
адьалшаванне балтау займала у ран Hi м сярэднявеччы асноуную тэрыторыю 
сучаснай ЛАвы- правябярэжную частку Панямоння. Сярод лАоусюх 
княствау вылучалюя ЛАва, Жэмайты, Аукштайты, Латгалы, Селы, Земгалы. 
Паступова сфарм1равалюя дзве вялшя трупы -  Жэмайты (на захадзе) i ЛАва 
(на у сходе).

Kani бел ару сю я земл1 Meai сваю дзяржаунасць ужо з канца IX стагоддзя, 
то насельнщтва лАоусюх зямель жыло яшчэ радаплеменным ладам. Уся 
тэрыторыя лАоусюх плямён была падзелена на пастаянныя акруп, 
заснаваныя на родасным паходжаннь Пам1ж сабой ix звязвала агульная мова, 
традыцьй, язычзншюя вераваннь У ix толью пачынауся працэс маёмаснай 
дыференцыяцьй, станаулення класавага грамадства. ЛАоуцы у болынасщ 
заставал юя земляробамц у ix яшчэ не развшося гарадское жыццё, не было 
буйных гарадоу з pa3BiTbiMi рамёствам1 i гандлем.

У пачатку XIII стагоддзя у адрозненш ад зямель Беларуси, яюя пранний 
некалью стадый дзяржауна-палАычнага развшця (аб’яднання i 
раздробленасш), ЛАва яшчэ стаяла на парозе сваёй дзяржаунасць

Толью першай палове XIII стагоддзя ствараецца цэнтрапйзаваная 
раннефеадальная ЛАоуская дзяржава з моцнай велжакняжецкай уладай. Яе 
узшкненне звязана з iMeM вядормага лАоускага князя Мшдоуга. Шляхам 
унутраннай барацьбы яму удалося аб’яднасць большасць лАоусюх княствау, 
стварыць модную дзяржаву, што мела сур’ёзную перавагу над раздробленым1 
княствам! Беларусь

Таюм чынам, складваюцца палАычныя перадумовы узнжнення новага 
дзяржаунага утварэння ВКЛ.

iMi crani супадзенне узаемных !мкненняу з двух бакоу:
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-патрэба раздробленых княствау на тэрыторьй Беларуси у кансапйдацьй 
перад пагрозау з боку знешшх ворагау пры адсутнасщ свайго аб’яднальнага 
папйтычнага ядра

-супала з !мкненнем узшкшай лыоускай дзяржавы, якая знаходзшася на 
стадьй роста сваей магутнасщ, да пашэрэнне свайго уплыву на шшыя 
тэрыторьй i народы.

Лггоусюя княствы, негледзячы на тое, што знаходзшся на болын шзкай 
ступен1 свайго сацыяльна-эканам1чнага развщця, менавыа таму, што 
знаходзийся на стадьй фардйравання дзяржаунасщ, выступш носьбггам 
цэнтрапйсцюх, аб’яднальных тэндэнцый з беларусюдй землямт

Прыходзщца канстатаваць, што беларусюя земл1 у той час не змапй 
знайсщ у сва1м ассяродй папйтычнага лщэра, яю здолеу аб’яднаць 
разрозненыя княствы у адно магутнае цэлае. Аб’яднальнай сшай 
заходнерусюх княствау выступит улада вял1юх князёу лыоусюх.

Да лшу сацыяльна-эканалпчных прычын, што з’явшся падставай для 
утварэння агульнай лАоуска-беларускай дзяржавы, патрэбна аднесщ 
агульнасць працэсау развщця феадальнага грамадства. У XIII стагоддз1 i на 
беларусюх i у лггоусюх землях штэнслуна разв1ваюцца феадальныя адносшы. 
У плынь феадальнай эксплуатацьй уцягваюцца новыя катэгорьй насельнщтва 
з былых вольных абшчыншкау i гараджан. Узрастае моц баярства, заможных 
слаёу насельнщтва. Усе тэта патрабавала заканадаучага замацавання на 
дзяржауным узроуны, што магла зрабщь толью модная улада у адзшай 
дзяржаве. Феадалам спатрэбшася аб’яднаць сшы для прававога замацавання 
феадальных адносш, ушфжацьп феадальнага прыгнёту, спынення уцёкау 
сялян ад аднаго феадала да другога, прымацавання сялян да зямлг

Стварэння адзшай, вялжай па тэрыторьй дзяржавы, з адзшай 
экана!сйчнай прасторай бы патрабавала i далейшае развшцё прадукцыйных 
cm -  земляробства, рамёствау, гандлю.

3eivmi Штвы i Беларус! не зведалi татара-мангольскага ira. Не гледзячы 
на перыядычныя спусташэнш, яны усё ж менш за 1ншыя тэрыторьй пацярпел1 
ад разбурэнняу. Тут не было масавага зшшчэння насел ьшцтва, расл1 i 
разв1валюя гарады. Рост вытворчасш прыводйу да таго, што межы асобных 
невялшх княствау стварапй штучныя перашкоды на шляху абмена таварамц 
спецыялпацьп асобных тэрыторый у вытворчасцт Адыгравала сваю ролю i 
тое, што беларуска-лАоусюя 3eivmi 6bmi звязаны пам1ж сабой значньнш 
гандлёвьнш шляхам!, што пралягапй па буйных рэках рэпёна.

Усё тэта разам з палыычньжй працэсам1 i знешнепал!тычным! 
абставша1ш стала перадумовалп да утварэння ВКЛ.

4. Працэс стварэння ВКЛ.
1снуе некалью варыянтау назвы новага дзяржаунага утварэння, што 

узшкла у вышку аб’яднальных працэсау лггоусюх i беларусюх зямель. Яны 
адлюстроуваюць змены у тэрыторьй, якую ахошйвала у сябе дзяржава.

-Вялпсае княства ЛНоускае (з канца Х1У ст., капй адбылося дзяржаунае 
аб’яднанне беларусюх i лыоусюх зямель)
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-Вялжае княства Штоускае i Рускае (з 1362 г., капп у яго склад бььпй 
уключаны сучасныя украшсюя земл1)

-Вялжае княства Штоускае, Рускае i Жамойцкае (з 1442 г (некаторыя 
л1чаць -  з 1454 г), капп был1 д any чаны земл1 Жамойцкага княства.)

-Вялжае княства Штоускае i Жамойцкае (пасля таго, як напярэдадш 
Люблшскай Унй 1569 г. Украша была дапучана да Кароны Польскай адпапа 
неабходнасць захоуваць у назве азначэнне “Рускае”)

Стварэнне новай дзяржавы -  Вял1кага Княства Штоускага -  працяглы 
па часе i складаны па зместу працэс, у псторьй якога да сённяшняга часу 
юнуюць не да канца высветления моманты, а сярод навукоуцай сустракаюца 
розныя пункты гледжання. Адбывауся тэты працэс у розных формах, 
увасабляуся падчас у драматычных падзеях, яюя з’яулялюя адлюстраваннем 
той эпох1.

Тлумачыцца тэта i тым, што ажыццяуленне 1дэ1 аб’яднання балтау i 
усходнеславянсюх народау адбывалася ва умовах барацьбы за л1дэрства 
пам1ж чатырма цэнтрамц як1я прэтэндавал1 на ролю кансалщуючай сшы. 1м1 
з’яулял1ся:-Наваградак,-л1тоуска-жмудск1 асяродак,- Полацк i магутнае 
гал1цка-валынскае княства.

У гэтыую барацьбу, у тым щ 1ншым выглядзе, был1 уцягнуты таксама- 
Тэутонсю ордэн,- татара-мангольск1я заваёушю,- каралеуства польскае,- 
каталщкая царква,- усходне-руск1я землт

Значную ролю адыгравала i м1жусобная барацьба князёу, якая нярэдка 
прымала формы змовы, не выключала вераломства, здрады i нават 
забоуствау CBaix супернпсау.

Адказваючы на пытанне, чаму не Полацк стау цэнтрам аб’яднання 
княствау, ricTopbiKi прыходзяць да высновы, што у сярэдз1не XIII стагоддзя 
полацкае княства не было ужо столь магутным, як раней. Пауплывала на тэта 
страта выхада да Балтыйскага мора, зацяжная барацьба з крыжацкай агрэсляу, 
аслабленне княжыцкай дынасцыт Летап1сы сведчаць, што у Полацку у 50 -  
60-я гады XIII стагоддзя бььпй ужо л!тоуск!я княз1 Таущвш i Гердзень, тут 
узмацняецца уплыу катал!цкага Рыма.

У сярэдз!не XIII стагоддзя цэнтр палыычнага жыцця на беларусюх 
землях паступова перамяшчаецца у Панямонне, дзе асабл!ва узвышаецца 
Наваградак (упершыню упамшаецца пад 1044 годам). Пауплывала на тэта i 
яго геапалпычнае станов!шча (знаходз!уся у баку ад крыжацюх i татара- 
мангольсюх паходау), 1мкл1ва разв!валася гаспадарчае жыццё, 1снавал1 шэраг 
значных гарадоу (Наваградак, Гарадзен, Слошм, Ваукавыск, Св1слач i 1нш), 
трывалыя эканам!чна-гандлёвыя су вяз i з шшым! KpaiHaMi. Вял1к1я багацц1 
бьш сканцэнтраваны у феадальнай вярхушк! княства -  баяр i заможных 
гараджан. Але для ажыццяулення планау аб’яднання шшых зямель вакол 
Навагрудскага княства не хапала толью моцнай асобы, якая б узяла на сябя 
ролю юраушка гэтага працэсу.
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Такой асобай стау лггоусю князь Мшдоуг (1195 -  1263). Да сярэдзшы 
1230-х гг. ён дасягнуу аднаасобнай вярхоунай улады у Штве сярод штттътх 
князеу, icHye нават вызначэнне “Лггва Мшдоуга” (1236 г.).

1снуе некальк1 думак аб тым, як Мшдоуг з’яв1уся у Навагрудку.
- Адны навукоуцы л1чаць, што ён заваявау Наваградскае княства, 

далучыу яго да Лггвы. У энцыклапедьп “Псторьй Беларуси (Т.2, с. 144) 
гаворыцца “...далучыу да CBaix уладанняу Навагародскую (Навагрудскую) 
землю i уладкавау свайго стаулешка у Полацку, што фактычна дало пачатак 
утварэнню ВКЛ)

- 1ншыя перакананы, што таго, як памёр апонпп наваградск1 князь 
1зяслау, Мшдоуг быу запрошаны сюды на княжэнне.

- Выказваецца думка, каш пазщьй Мшдоуга у Л1тве аслабл1 (пасля 
неудалага пахода на крыжакоу) i супраць яго пачалася барацьба 1ншых 
лггоусюх князёу, Мшдоуг з часткай сваёй дружына знайшоу прытулак у 
Навагрудку, дзе быу прыняты на княжэнне.

Але Hi водная з прыведзеных думак не бяспрэчна, бо трывалых 
падцверджанняу у леташсах не знаходзщь. Як гаворыцца у друпм томе 
“Псторьй БеларуЛ” пад. рэд. М.П. Касцюка “У цэлым трэба прызнаць, што 
на аснове наяуных фактау немагчыма дакладна высвятлщь, яюм чынам 
Навагрудак перайшоу пад уладу лыоускага князя. Але у любым выпадку 
гэтая падзея мела выключна важныя наступствы”. (с. 73)

Таксама спрэчным у’яуляецца сцвярджэння, што у 1246 го дзе М1ндоуг у 
Наваградку прыняу хрысц1янскую веру у праваслауным выглядзе. Больш 
абгрунтаваны пстарычным1 крын1цам1 факт прыняцця М1ндоугам 
каталiцтва (у канцы 1250 г. ui у пачатку 1251 года прыняу хрышчэнне па 
катал1цк1м абрадзе). Аб арыентацьй М1ндоуга не на В панты ю, а на каталщю 
Рым, сведчыць тое, што у 1253 годзе ён каранавауся каралеускай каронай, 
прысланай з Рыма. TaKi крок быу выкликан жаданнем знайсц1 патрымку з 
боку Рымскага папы, зняць напружанасць у аднослнах з катал1цк1м1 
ордынамт

Асобнага заканадаучага акта аб стварэнш Вял1кага Княства Л1тоускага 
не icHye. Г1сторык1 зыходзяцца у тым, што у сярэдз1не XIII стагодззя можна 
казаць аб пачатку працэса утварэння ВКЛ.

Склалася устойл1вая пал1тычная структура, у якой вярхоунаму князю 
лЛоускага паходжання непасрэдна належала частка эттичнай Л1твы, 
Наваградская зямля, а Жамойцкая лпъа i Полацкае княства знаходзшся у 
поунай залежнасц1 ад яго. Паводле падлжау г1сторыкау, агульная плошча 
падкантрольнай тэрыторьй у той час складала каля 153 тыс. кв. км, з яюх на 
этшчна балцюя земл1 прыходзшася звыш 100 тыс. кв. км. (65%), на 
Наваградскую зямлю -  каля 26 тыс. кв. км, на Полацкую зямлю -  29 тыс. кв. 
км. Магчыма, ужо пры Мшдоугу яна пачала называцца Вял1кае Княства 
Лыоускае.

Аб тэрыторьй ВКЛ у XIII -  першай палове Х1У ст. гл. карту у “Атласе 
псторьй Беларуси “ на стар. 15.; Электронную карту, ч. 1.
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Утвораная Мшдоугам дзяржава адразу выкликала негатыунае стауленне 
з боку суседзяу. Пагйтычная псторыя ВКЛ другой паловы XIII стагоддзя -  
гэта перыяд упартай барацьбы ВКЛ супраць агрэсй з боку

-галщка-валынскага княства. (тройчы звяршала паход на 
Наваградскую зямлю)

-Залатой арды (у 1258 г. татарсю ваявода Бурундай здейсшу 
спусташальны паход супраць ЛЛвы, у 1277 г. аб’яднанае войска галшкага 
княяства i татарау захагпла Наваградак)

-крыжацюх ордэнау (у 1284, 1295, 1296, 1305, 1306 (двойчы), 
1311 (тройчы) гадах нападал! на земл1 ВКЛ, дасягаш Гародш, а у 1314 годзе -  
нават Наваградка.)

-Жамойцкага княства i шшых лпоусюх княствау, аргашзатарам як\х 
стау жмудсю князь Трайнята.

Пагйтычная псторыя таго часу сведчыць аб жорсткай, бязлггаснай, 
крывавай м1жусобнай барацьбе князёу за уладу.

У восень 1263 года Мшдоуг i два яго малодшых сына был1 забпы 
змоушчыкамц начале як\х стаяу Трайнята.

Пасля забойства Мшдоуга, як\ заклау падмурак утварэння ВКЛ, у яе 
ricTopbii пачайся 10-щ гадовы перыяд дпжкняжацкайч барацьбы.

Уладу у ВКЛ пасля забойства Мшдоуга у 1263 годзе захату князь 
Трайнята, як\ арган1завау неузабаве забойства пляменн1ка М1ндоуга 
полацкага князя Тауц1вша, у як1м бачыу свайго суперн1ка.

Але лыаральна праз некалью месяцау, у 1264 годзе, таксама у вын1ку 
змовы, Трайнята быу заб1ты (зарэзаны) конюхам! Мшдоуга.

Новым князям у Навагрудку становщца старэйшы сын заб!тага 
М!ндоуга Войшалк, як! да гэтага укрывауся у П!нску. Пры iM аднауляецца 
магутнасць Навагрудскай зямлц да яе далучаюцца некаторыя земл!, 
заселеныя балцк!м! плямёнамц адбываецца далучэнне Полацка-В!цебскай 
зямл!. Некаторыя даследчыю, нават л!чаць, што Мшдоуг толью “падрыхтавау 
глебу” для з’яулення ВКЛ, а “дрэва новай дзяржавы пасадз1у Войшалк.”

Але такое вызначэнне poai Войшалка не зус!м зразумела, бо частка 
псторыкай звяртае увагу на тое, што ён прызнавау сябе васалам валынскага 
князя, неузабаве увогуле адмов!уся ад улады на карысць яго стаулен!ка, 
фактычна быу марыянеткай гал!цка-валынск!х князеу. Лёс яго таксама 
склауся траг!чна -  у 1268 ён быу заб!ты галщюм князем Львом.

У 1270 годзе да улады прыходзщь князь Трайдзен, як! npaBiy 12 гадоу.
Княжанне Трайцдзена было часам умацавання ВКЛ. Яно праходзша у 

барацьбе з унутранай i знешняй пагрозай, ВКЛ выступала як унутрана 
стабшьная дзяржава, якая здольна весщ актыуную знешнюю папйтыку.

Далейшая псторыя ВКЛ пасля смерщ Трайдзена (прыбл!зна у 1282 
годзе) на 10 год не мае нават дакладных звестак аб князях, што займапй 
пасаду князчя у Наваградку.

Псторыю могут толью з упэунасцю казаць, што Вялшм князем 
Лггоусюм у 1293 годзе стау Вщень, але дзе i капп ён нарадз!уся, з якога роду
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паходзш, як памёр -  не вядома. Пры iM удалося дабщца унутраннега 
умацавання дзяржавы. 3 1307 года адбылося канчатковае далучэнне 
Полацкай зямл1 да ВКЛ. У 1315 годзе у склад ВКЛ была уключана 
Берасцейская зямля. Пры княжэнн1 Вщеня ВКЛ паспяхова супрацьстаяла 
шматразовым набегам крыжакоу, павял1чвала свой уплыу на суседшя руск1я 
земл1. Памёр Вщень каля 1316 года

Так1м чынам, другая палове XIII -  пачатак Х1У стагоддзяу был1 часам 
стварэння i умацавання новай дзяржавы- Вялжага княства Ллоускага, у 
склад якога была уключана болынасць беларуск1х зямель.

Тэма 4.2 Знешняя палпыка ВКЛ.

1. Умацаванне ВКЛ пры Гедемше i Альгердзе.
2. Дынастычная барацьба.
3. Крэуская ушя.
1. Умацаванне ВКЛ пры Гедемше i Альгердзе.

Пасля смерщ Вщеня вял1юм князем ВКЛ у 1316 годзе стау Гедемш 
(Гедэмш, малодшы брат щ сын Вщеня), як1 княжыу 25 год, да 1341 года.

Менавгга пры Гедэмше яскрава выявшся цэнтрал1затарск1я памкненн1, у 
вын1ку реагйзацьй як1х ВКЛ пераутварылася у магутную дзяржаву. У час 
княжения Гедемша завершыуся працэс аб’яднання асноунай частю 
беларуск1х зямель у ВКЛ.

Шлях! уваходжання беларуск1х княствау у склад Лггоускай дзяржавы 
был1 розныя.

Псторыю л1чаць, што у дачыненн1 да найболын буйных беларуск1х 
зямель -  Полацкай i В1цебскай можна з вялшай доляй упэунасц1 казаць аб 
дабравольна-дагаворнай аснове ix уваходжання у склад ВКЛ.

Але разам з тым, не выключэннем был1 i фактары ваенна-пал1тычнага 
yuicKy, кал1 у вын1ку ваенных паходау, што был1 звычайнай з’явай у 
аднослнах пам1ж княствам1, ц1 пад пагрозай заваявання, мясцовыя князз1 был1 
вымушаны прызнаваць уладу мацнейшага, аб’яуляць сябе яго васаламт Hi 
адна з сярэднявечных дзяржау не узн1кала тольк1 на аснове свабоднага 
волевыяулення насельн1цтва. Не было выключэннем i ВКЛ.

Сваю ролю у пашырэнн1 дзяржаунай тэрыторьй ВКЛ адыгравал1 
шлюбныя сувяз1. Мгждынастычныя шлюбныя саюзы у перыяд сярэднявечча 
былi не скольк1 асаб1стай справай людзей, кольк1 важным элементам 
м1жнароднай nariTbiKi, прыводзш1 да аб’яднання зямель супругау, перадачы 
улады у спадчыну.

Усе названыя шлях1 аб’яднання выкарыстоувашся Г еде Mi нам пры 
патттьтрэнн!' тэрыторып ВКЛ.

Трывала злучылася з ВКЛ Полацкае княства, дзе княжыу брат 
Гедемша -  Вошь. Непасрэдна да улады вялжага князя было далучана 
Менскае княства пасля cepui Менскага князя Васшя. Адз1н з сыноу 
Гедемша (Нарымонт-Глеб) стау уладальн1кам Шнскага княства, а потым i
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Полацкага княства, быу запрошаны у якасщ служылага князя у Вял1ю 
Ноугарад, яю, таюм чынам, трату пад уплыу Лггвы. Друг1 сын Г еды мша -  
Альгерд праз шлюб атрымау Вщебскае княства, васалам якога была i 
Друцкае княства.

Значна пашыралася тэрыторыя ВКЛ у вышку далучэння Берасцейскай 
зямлц якая да гэтага часу знаходзшася у складзе галщка-валынскага княства 
i была адваявана Г еды Mi нам. Напрыканцы яго княжэння пад уладу ВКЛ 
перайнш Валынь i Падляшша.

Беларуска-лыоусюя леташсы сведчаць i аб узмацненш уплыва ВКЛ на 
KieycKae княства i Смаленскае княства, яюя яшчэ захоуваш самастойнасць.

У вышку такой актыунай дзейнасщ Гедымша тэрыторыя ВКЛ 
павял1чылася болын чым удвая, прыбл1зна да 325 -  330 тыс. кв. км. (узгадаем 
-  пры Мшдоугу -  153 тыс. кв. км.). 3 ix прыблпна каля паловы, 150 тыс. 
кв.км, прыходзшася на беларусюя земл1 (у тым л1ку: Вщебскае княства -  20 
тыс. кв.км, Друцкае -  17, Менскае -  19, Берасцейшчына з Падляшшам -  29, 
Пшшчына са Слуцкам -  34 тыс. кв.км.). Таюм чынам, пры Гедемше большая 
частка сучасных беларусюх зямель апынулася у складзе ВКЛ

Пры Гедымше (некаторыя псторыю л1чаць -  яшчэ пры Вщене) у ВКЛ 
з’явшася новая сталща -  Вшьна, якая ужо у 1323 годзе у гедемшавых 
граматах называецца “каралеусюм горадам”, тэта значыць стал1цай. Был1 
пабудаваны княжацк1я мураваныя замк1 у Л1де, Троках, Крэве, Вщебску.

Памёр Гедымш (заг1нул щ быу атручаны?) у 1341 годзе. Пасля яго 
смерщ вял1к1м князем стау яго сын Яунут. Але яго браты, сыны Гедым1на 
Альгерд i Кейстут у 1345 годзе скшупй яго з пасады вялшага князя, 
утварыушы дуумв1рат. Фактычна браты з’яулялшя суправ1целям1 ВКЛ, 
тэрыторыя якога была падзелена пам1ж iMi.

Вял1юм князем лЛоусюм быу абвешчаны Альгерд (1345 -  1377 гг.), але 
ён атрымау толью усходнюю частку дзяржавы -  В1льна, Крэускае i В1цебскае 
княствы, а паздней i Полацкае княства. Кейстуту належала заходняя частка -  
Жамойць, беларускае Панямонне, Берасцейшчына i Падляшша.

Абодвы яны, Альгерд i Кейстут, выконвал1 агульную задачу -  
захаванне, умацаванне i пашырэнне ВКЛ. Псторыю адзначаюць не 
характэрную да даго часу рысу ix узаемаадносш -  адсутнасць варожасц1 
пам1ж сабой, агульную працу на карысць дзяржавы.

Галоуным клопатам Кейстута стала надзейная абарона ВКЛ ад агрэсп з 
боку крыжакоу з поуначы i захаду. Прусюя i л1вонск1я крыжак1 на парацягу 
1345 -  1377 гг. зрабш на земл1 Панямоння i Падзвшня, Жамойц1 каля 100 
спусташальных рэйдау. У адказ Кейстутам было аргашзавана каля 30 
паходау на Пруслю i 10 -  на Л1вонш, была разбИа немецкая крэпасць 
Каралевец (Кен1сберг).

Альгерд жа працягвау справу бацьк1 (Г еды мша) па пашырэнню 
тэрыторьй ВКЛ за кошт далучэння новых зямель на усходе i поудн1.

Пры Альгердзе тэрыторыя ВКЛ значна пашыралася. Яна павял1чылася 
болын чым удвая у вышку далучэння больший частю Укра1ны, усходн1х
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беларусюх зямель, заходняй частю pycxix княствау. У 1350-я гады да ВКЛ 
был1 далучаны Бранскае i Чаршгава-северскае княствы, заходняя частка 
Смаленскага княства з беларусюм1 гарадам1 Орша, Мсщслау, Чачэрск, 
Прапойск, Рэчыца. У 1360-я гады у склад ВКЛ было уключана К1еускае 
княства, у тым л1ку i беларуск1я Браг1нская i Мазырская воласц1.

У 1363 годзе Альгерд перамог татар у бггве на CiHix Водах (сучасная 
тэр. Украшы), што прывяло да карэнных змен у лесе укра1нскага народа: уся 
пауднева-заходняя частка Укра1ны была пазбаулена ад татара-манголькага 
гнёту, была уключана у склад ВКЛ.

Пры Альгердзе ВКЛ пачанае барацьбу з Маскоусюм княствам, з гэтай 
мэтай ён нават заключав саюз з Ардой i цверск1м1 князям1 (Цверсюм 
княствам). У 1368, 1370 i 1372 гадах адбыл1ся паходы на Маскву, але яны 
скончыл1ся безвышкова.

У вын1ку дзейнасц1 Альгерда тэрыторыя ВКЛ павял1чылася да 630 
тысяч кв.км (пры Гедымше было 330 тыс), з яюх на земл1 Лггвы прыходз1лася 
10%, сучасныя беларуск1я земл1 зан1мал1 каля адной трэц1 (30%) агульнай 
плошчы дзяржавы. Менавгга з гэтага часу i ужываецца назва дзяржавы 
Вялпсае княства Лггоускае, Рускае i Жамойцкае.

Таюм чынам, можна канстатаваць, што пры Альгердзе завяршылася 
аб’яднанне ycix беларусюх зямель у складзе ВКЛ.

(Гэты працэс заняу больш за 100 год, пачауся пры Мгндоугу, пры 
Г едымше -  болынасць бел. зямель, пры Альгерде -  завершыуся).
Аб тэрыторьй ВКЛ гл.: Атлас псторьй Беларуси, с. 16.
Электронную карту, ч.2.

2. Дынастычная барацьба.
Смерць Альгерда у 1377 годзе парушыла пал1тычную раунавагу у ВКЛ, 

пам1ж прадстан1кам1 вял1какняжацкай сямьч пачынаецца барацьба за уладу.
Падставы да гэтага бььпй закладзены яшчэ пры жыцщ Альгерда. У яго ад 

двух шлюбау было 12 сыноу. Большасць з ix, а таксама сыны Кейстута i 
1ншыя родз1чы атрамал1 у якасц1 удзелау большасць тэрыторыторьй ВКЛ. 
Напрыклад, сын Альгерда Андрэй валодал Полацк1м княствам, Ягайла -  
Вщебсюм i Крэйсюм, сын Кейстута Вггаут -  Гродзенсюм i Берасцейска- 
Падляшск1м княствам! i г.д. Удзельныя княствы мел1 значную самастойнасць, 
сам Альгерд кантралявай тольк1 10-15%, тэрыторьй дзяржавы, Кейстут -  
прыкладна столью ж, а удзелы ахошпвапй 70-75% тэрыторьй ВКЛ.

Штуршком да дынастычнай барацьба пасля смерц1 Альгерда стала 
парушэнне традыцьй заняцця пасады пасля смерц1 бацьк1 старэйшым з 
сыноу. 1м быу сын ад першага шлюбы Андрэй, аднак Альгерд сва1м 
спадкаёмцам абвясц1у не яго, а старэйшага сына ад другога шлюбу -  Ягайлу.

Таюм чынам, сфарм1равапйся две групоую князёй -  сыноу Альгерда ад 
першага шлюбу начале з Андрэям i сыноу ад другога шлюбу, што 
падтрымл1вапй Ягайлу.

У гэтых умовах некаторыя удзельныя кшгй nanari нават адасабляцца ад 
ВКЛ.
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Андрэй i яго прыхшыию пачагй шукаць падтрымку у Маскоусюм 
княстве.

Ягайла пачал арыентавацца на падтрымку захада -  Полынчы, а таксама 
нават крыжакоу i Залатой Арды, саюзшкам якой ён быу падчас Кулжоускай 
б1твы у 1380 годзе, хаця яго войск! устрымагйся ад удзелу непасрэдна у 
сражэнш.

Акрамя дзяцей Альгерда, на пасаду Вял1кага князя CBai прэтэнзй мел1 i 
Кейстут, малодшы брат Альгерда, i яго сын -  Вггаут.

Стары Кейстут карыстауся вял i кай папулярнасцю i меу значную 
падтрымку на Берасцейшчыне, Гарадзейшчыне i Жамойц1. У 1381 годзе ён 
нават палашу Ягайлу i абвясщу сябе Вялж1м князем. Але у 1382 годзе Ягайла 
3pa6iy пераварот, заняу В1льню i Трою, а Кейстута з сынам Вйаутам замашу 
у Крэва, дзе Кейстут быу задушаны падасланым забойцам.

Вйауту удалося уцячы. Ён паспрабавау заручыцца падтрымкай нават 
Тэутонскага ордэна, каб адпомсцщь за смерць бацьк1, але кал1 рыцары пад 
выглыдам дапамоп nanari рабаваць i пал1ць беларусюя гарады i вёск1, В1таут 
летам 1384 года пайшоу на прым1рэнне з Ягайлам, за што той вяртае яму 
Бярэсце, Гародню, Падляшша.

Таюм чынам, у пачатку 80-х гадоу ВКЛ перажывала перыяд складаны 
перыяд м1жусобнай барацьбы, у ходзе якой супершю шукал1 падтрымю з 
боку розных магчымых саюзнжау.

Як прыходзяць да высновы навукоуцы, у 80-я гады Х1У стагоддзя 
icHaBari i был1 рэальным1 два шлях1 далейшага разв1цця ВКЛ:

1. У саюзе з Маскоускай Русею.
2. У саюзе з Польсюм каралеуствам.

3. Крэуская уши
У першай палове 80-х гадоу XIV стагоддзя склапйся умовы Для 

палпычнага аб’яднання ВКЛ i Полынчы.
Да ix патрэбна аднесц1 як м1жнародныя, так i унутранныя абставшы, што 

склал1ся у той час, а таксама аб’ектыуныя i суб’ектыуныя фактары.
Да знешн1х фактарау патрэбна аднесщ тое, што абодзвюм дзяржавам 

пагражау адз1н i той жа вораг -  Тэутонсю ордэн. Агульная небяспека схшяла 
кра1ны да збл1жэння. Знайсц1 сябе моцнага саюзн1ка у супрацьстаянн1 
набегам крыжакоу была зац1каулена ВКЛ.

3 польскага боку 1снавала жаданне польск1х феадалау пашырыць свае 
уладанш за кошт зямель ВКЛ, разл1чвапй яны i на прывшеу пашырэнне CBaix 
правоу у дзяржаве.

Сваю карысць 1мкнууся набыць i польск1 катал1цк1 касцёл, як1 разл1чвау 
пашырыць свой уплыу на усходе, атрымаць новыя земл1 i даходы.

Ягайла, як вял1к1 князь ВКЛ, таксама быу защкаулены у саюзе з моцнай 
польскай дзяржавай.

Пасля смерщ Альгерда у ВКЛ узмацншася унУтРыДьшастычная 
барацьба, аб чым мы казали раней. ВКЛ ужо не уяуляла сабой ранейшай 
адз1най, моцнай дзяржавы. Яно пераутварылася у кангламерат розных
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зямель, княствау. Модную апазщыю Ягайле саставш наш чад Ki Кейстута 
начале з ЕЙтаутам. Таму каб утрымацю цэнтральную улада i захаваць 
тэрытарыяльную цэласнасць сваей дзяржавы Ягайле патрэбна было 
абапярэцца на моцнага саюзнпса.

Нельга не браць на улик i асабютыя амбщьй Ягайлы. Яго вельм1 
прывабл1вала магчымасць стаць у адзш рад з мацнейшыдп манархам1 Еуропы 
праз атраманне каралеускага статусу у Полынчы.

Рэапйзацыя названых намаганняу стала магчымай у вышку слтуацьп, што 
склалася у Польсюм карал еустве. У 1382 годзе там памёр кароль Людовпс, 
як\ не пакшуу пасля сябе мужчынскага патомства. Праз два гады польская 
знаць абвясцша новай каралевай яго малалетнюю, 12-ц1 гадоваю дачку 
Ядвшу, якой тэрм1нова шукал1 мужа. Ядв1га нават была заручана з 
аустрыйсюм прынцам В1льгельмам Габсбургам. Ягайле у той час было 35 год 
i ён не быу яшчэ жанаты, што дазваляла яму прэтэндаваць на польскую 
карону.

У першай палове 1385 года пачагйся перамовы пам1ж прадстаушкам1 
Ягайлы i польск1м бокам, вын1кам як1х стало заключэнне т. зв. Крэускай 
уип.

Дзяржауны саюз пам1ж ВКЛ i Польшчай быу заключаны 14 жшуня 1385 
года у Крэусюм замку.
Крэуская ун1я дакументальна замацавала абавязацельства з боку Ягайлы:

перайсц1 у каталщтва i ахрысц1ць паводле лацшскага абраду ydx 
язычн1кау-л1тоуцау;

стварыць дзяржауны саюз (ушю) ВКЛ i Кароны Польский, “на 
вечныя часы далучыць свае земл1, л1тоуск1я i русюя, да кароны Польский” 

дапамагчы CBaiMi родкам1 адваяваць захопленыя суседн1м1 дзяржавам1 
польск1я тэрыторьй;

перавесц1 вел1какняжэцк1 скарб з Вшьш у Кракау; 
заплацщь былому жан1ху Ядв1г1 прынцу Вшьгельму 200 тыс. 

форынтау;
Польск1 бок

афщыйна запрашау Ягайлу заняць каралеусю пасад у Кракаве;
ажанщца на каралеве Ядвше;
абяцал дапамогу у барацьбе з крыжакам1.

Канчатковае зацвярджэнне i рэал1зацыя унП адбылося у 1386 годзе.
2 лютага 1386 года адбыуся з’езд польский шляхты у Люблше, дзе 

Ягайлу аднагалосна a6pari каралём Польшчы.
15 лютага Ягайла, яго бриты i баярства прышип катал1цтва.
18 лютага Ягайла ажашуся з Ядв1гай.
4 сакав1ка Ягайла быу каранаваны польский каралеускай каронай як 

Уладз1слау II.
Крэуская ушя i адбыушаеся аб’яднанне ВКЛ i Польшчы да сённяшняга 

часу выюпкаюць розныя, падчас супрацьлеглыя ацэнк1 i стауленн1 
псторыкау.
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Некаторыя даследчыю звяртаюць увагу на тое, што болын карысщ ад 
аб’яднання атрымала Польшча. Выказваецца меркаванне, што Ягайла 
здрадз1у штарэсам ВКЛ, прынёс у ахвяру асабютым, уласным штарэсам 
дзяржаунасць i самастойнасць ВКЛ.

Частка псторыкау ставщь пад сумненне даставернасць тэкста Крэускай 
yHii. Паколью тэкст унй быу апублшаваны толью у XIX стагоддзд некаторыя 
даследчыю называюць яго фалылфжацыяй, падробкай 16-17  стагоддзяу.

Па рознаму г1сторык1 трактуюць i змест унй. Асабл1ва спрэчк1 
разгарнулшя вакол пытання аб дзяржауным статусе ВКЛ. Што азначала ун1я 
для ВКЛ -  шкарпарацыю (уключэнне, уваходжанне) у склад Польшчы? 
Страту щ захаванне свайго суверыштэту? Пераутварэнне ВКЛ у правшцыю 
каралеуства? Федэрацыю двух дзяржау, стварэнне ваенна-папйтычнага 
саюза?

Болын падрабязна аб гэтых поглядах, ix абгрунтаванн1 i крытык1 гл.: 
Псторыя Беларусь Пад. рэд. М.П. Касцюка. Т.2. С. 107 -  110.

Некаторыя даследчыю бачаць, наадварот, толью станоучыя вышю 
Крэускай унй. Напрыклад, у “Энцыклапедьй псторьй БеларусЕ (Т. 4, с. 286- 
287. Аутар артыкула А.П. Грыцкев1ч) вызначаецца, што у вын1ку унй, 
дзякуючы саюзу ВКЛ i Польшчы

удалося л1кв1даваць пагрозу з боку Тэутонскага ордэна, перамагчы 
яго у Грюнвальдскай быве;

адкрыць для ВКЛ гандлёвыя шлях1 у Еуропу;
з дапамогай Польшчы стрьиушваць нац1ск з боку Маскоускай 

дзяржавы;
даб1цца шырокага дыпламатычнага выхада ВКЛ у Еуропу;
культурнага збл1жэння з шшьиуп кра1нам1 Еуропы.

Названыя высновы не бяспрэчны, яны маюць як CBaix прых1льн1кау, так i 
крытыкау. Усе тэта адлюстроувае неадназначнасць i супярэчл1васць у 
ricTopbii значэння Крэускай унй.

Але галоуны вын1к Крэускай унй заключаецца у тым, што ёй быу 
пакладзены пачатак зб йжэння ВКЛ i Польшчы. Еэты працэсс не 
завершыуся, а тольк1 пачауся ад Крэускай унй, зацягнулся яшчэ амаль на 2 
стагоддзя да Люблшскай унй 1569 года. Аб тым, што тэты працэс быу 
непростым, супярэчл1вым, меу як CBaix прых1льн1кау, так i модных 
прац1ушкау, стварыу апаз1цыю аб’яднню, сведчыць той факт, што у 
далейшым, на працягу XV -  першай паловы XVI стагоддзяу больш за 10 
разоу прымал1ся i падп1сывал1ся дзяржауныя акты, яюя у той ui шшай 
ступен1 падцвярджал1, ад н аул ял i ui дапалнял1 Крэускую ун1ю.

Крэуская ун1я не толью прадэманстравала перамогу тых сш ВКЛ, як1я 
был1 зац1каулены у аб’яднанн1 з Польшчай, але i парадзша новы раскол у 
грамадстве, прывяла да новага усплеску м1жусобнай барацьбы у ВКЛ.

Пасля Крэускай унй i уступлена у сан польскага караля Ягайла пачау 
ажыццяуляць узятыя абавязк1. Найбольш складанай i важнай праблемай было 
распаусюджанне катал шкага веравызнання, што выкл1кала супрацьстаянне у
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грамадстве i актыв1зацыю апанентау Ягайлы. Каб забяспечыць рэапйзацыю 
CBaix планау Ягайла выдау правшей тым баярам, што прыший катал штва: iM 
давалася полнае права уласнасщ на спадчанныя землц яны вызвалялюя ад 
ycix абавязкау на карысць уладара, за выключэннем вайсковай службы i 
даншы.

Вялшя прывшец поуны фшансавы i судовы 1мунпэт, а таксама земл1 з 
подданым насел ьнщтвам был1 даны на тэрыторьй ВКЛ каталщкаму 
касцёлу, як\ у вышку стау першай латыфундыяй у Лпве i Беларуси.

Усе тэта выкликала адкрытае непрыманне сярод праваслаунага 
насельнщтва i болынасщ баяр Беларуси i Украшы.

Ягайла, стаушы каралем Польшчы, заставауся вярхоуным уладаром 
ВКЛ. Удзельныя княз1 павшны бььпй падаць прысяжныя люты аб вернасщ 
яму i Кароне Польскай.

Але паступова у В ялтм  княстве узмацнялася i наб1рала моц апаз1цыя 
шкарпарацыг Першым Bbicryniy полацк1 князь Андрэй, як\ звярнууся у 
барацьбе супраць Ягайлы за дапамогай к Ордэну i у лютым 1386 года пачау 
адкрытыя ваенныя дзеянн1, хаця i неудалыя.

31мой 1389-1390 гадоу паустанне супраць шкарпарацыйнай пал1тык1 
Ягайлы узняУ В1таут, як1 абап1рался на падтрымку незадаволеных 
праваслауных баяр i насельн1цтва Беларуси, а таксама на прусюх рыцарау -  у 
студзеш 1390 года нават падп1сау пагадненне з Ордэнам. Адкрытая вайна 
пам1ж сшам1 ВЛаута i Ягайлы доужылася каля 2-х гадоу. В1таут неаднойчы 
пагражау захопам В1льн1, авалодал Гародняй, Навагрудкам.

Склаушаяся слтуацыя прадэманстравала немагчымасць для Ягайлы 
захаваць уласны кантроль над ВКЛ. У таюх умовах ён вымушан быу 
пайсщ на кампрам1с.

5 жн1уня 1392 года у маёнтку Вострава, што пад Лщай, адбылася 
сустрэча i прым1рэнне пам1ж польск1м каралём i адначасова Вял1к1м князем 
Л1тоуск1м Ягайла i князем гарадзенск1м i троксюм В1таутам, замацаванае 
дагаворам. У псторьй названая падзея атрымала назву Востраускае 
пагадненне.(Гл.: Энцыклапедыю псторьй БеларуЛ. Т.2. С. 361). У iM 
фактычна улада у ВКЛ была перадана ВЛауту. Ён быу прызнаны старэйшым 
сярод родных i стрыечных братоу Ягайлы у Л1тве, пажыццёвым намесшкам 
караля у ВКЛ (хоць пакуль i без тытула “Вял1к1 князь”). У сваю чаргу, В паут 
абавязауся захоуваць вернасць каралю, каралеве i польскай кароне.

Ацэньваючы адбыушаюся падзею, псторыю л1чаць, што хоць В паут i 
знаходз1уся у васальнай залежнасщ ад Каралеуства польскага, Востраускае 
пагадненне стала першым юрыдычна-прававым крокам на шляху да 
аднаулення дзяржаунага сувярэнпэту Вял1кага княства Л1тоускага, бо у 
параунанн1 з Крэускай ун1яй яно вяртала ВКЛ пэуную самастойнасць. Яно 
паказала, што на практыцы ажыццявщь щэю поунай iHKapnapaubii лiToyска- 
бел ару скай дзяржавы у Каралеуства Польскае у той час аказалася 
немагчыма.
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Асобу Вггаута (гады жыцця -  1350 -  1430) псторыю адносяць да л1ку 
самых выдатных дзеячоу ВКЛ. В ялтм  князем ЛЛоусюм ВЛаут быу з 1392 
па 1430 год.

Яго прауленне праходз1ла ва умовах складаных знешн1х i унутранных 
абставш
пагрозы агрэсп з боку немецюх рыцарау, 
намаганняу Польшчы да аб’яднання у адну дзяржаву,

прэтэнзш Маскоускага княства на беларуск1я i украшсюя земл1, 
юнаваушай пагрозы з боку татарсюх ханау, 
м1жусобнай барацьбы унутры ВКЛ. 

канфлштау пам1ж прых1льн1кам1 праваслауя i катал1ц1зму.
Таму ВЛаут праводз1у палЛыку лав1равання пам1ж гэтым1 пагрозамц 

падчас брау у саюзн1к1 былых ворагау i наадварот -  варагавау з былым1 
саюзн1кам1, задавальняючы не толью дзяржауныя 1нтарэсы ВКЛ, але i CBai 
асаб1стыя амбщыт Сучаснш i г1сторык1 характарызуюць ВЛаута як 
таленавЛага, валявога i беспрынцыпнага палпыка.

Каб умацаваць сваю уладу у ВКЛ ВЛаут жорстка расправ1уся з тым1 
князям1, што выступал! супраць яго. Ён лжвщавау мнопя удзельныя княствы, 
пераутварыушы у тым лжу В!цебскае, Полацкае i !ншыя княствы у 
намесн!цтвы. Замест спадчынных князёу у ix был! прызначаны намесит, 
верныя Вял!каму князю.

ВЛаут працягвау зб!ральн!цкую палЛыку зямель на усходзе, тым больш, 
што у той час адбывалася аслабленне былоу магутнай Залатой Арды. У 1395 
годзе В Лаут авалодал Смаленскам i падпарадкавау Смаленскае княства. Пад 
пратэктарат ВКЛ трапин таксама Рязанскае княства, Пскоу i Ноугародская 
зямля. Пры В Лауте да ВКЛ был! далучаны земл! пауднёвага Падолля, што 
дало выхад да Чорнага мора. У канцы XIV -  пачатку XV стагоддзя пры 
ВЛауце ВКЛ займала наибольшую у сваей ricTopbii тэрыторыю -  ад 
Нёмана i Дзв!ны да шзоуя Дняпра i Днястра, да прычарнаморсюх стэпау.
Аб тэрыторьй ВКЛ пры ВЛауце гл.: Атлас псторьй Беларусь С. 16, 20 
Электронную карту. Ч.З.

У канцы XIV стагоддзя ВЛаут нават вылучыл щэю стварэння 
самастойнай л!тоуска-славянскай дзяржавы, якая б супрацьстаяла Польшчы. 
Абашрауся ён не толью на праваслауную знаць ВКЛ, незадаволеную 
каталщкай экспанс!яу, а таксама на Ордэн i апальнага татарскага хана 
Тахтамыша, з яюм заключае пагадненне. У 1399 годзе адбылася бЛва на р. 
Ворскле пам!ж войскам! В Лаута i Тармелана з аднаго боку i войскам татара- 
мангольск!м! войскам! начале з Ц) мурам (Тармеланам). Арм!я В Лаута 
пацярпела там грандыёзнае паражэнне.

У вышку ВЛаут вымушаны быу зноу падцвердз!ць сваю залежнасць ад 
Польскай кароны, што было замацавана у новай Вшенска-Радаменскай унп 
1410 года., якую можна разглядаць як працяг i замацаванне Крэускай yHii.

У пачатку ХУ стагоддзя дасягае сваяго апагею барацьба ВКЛ i Польшчы 
супраць крыжацкага Тэутонскага ордэна. МенавЛа пагроза з боку крыжакоу
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стала асновай аб’яднання ВКЛ i Полыпчы, прымушала В паута адюнуць CBai 
спрэчю з Ягайла. Тэутонсю Ордэн прэтэндавау на Жамойць, пастаянна то 
уступау у саюз з ВКЛ i Польшчай, неаднаразова заключау з iMi дагаворы 
(anoniHi у 1404 годзе), то вёу актыуную дыпламатычную i узброеную вайну 
супраць ix , спадзявауся на раскол пам1ж Ягайла i Впаутам. Абодвы бак1 вял1 
падрыхтоуку да масштабнай вайны.

Напружаныя адносшы перараоп у аб’яуленне вайны 6 жшуня 1409 
года, кал1 у Жамойщ успыхнула паустанне супраць Ордэна.

У лшеш 1410 года аб’яднаныя сшы Польшчы i ВКЛ (каля 40 тыс. 
чалавек,- 90 атрадау, з як1х 50 был1 выстаулены Польшчай i 40 -  ВКЛ. У лшу 
40 -  22 бьип уласна беларуск1я -гарадзенсю, лщсю, полацю, вщебсю, пшсю, 
драг1ч1нск1 i iHm. палк1.) перайшл1 мяжу Тэутонскага ордэна, уступш на 
тэрыторыю Прусп. Войск! Тэутонскага ордэна, як1м1 камандавау вял1к1 
маг1стр Ульрых фон Юнгшген, складал1 51 атрад, але был1 лепш узброены.

15 лшеня 1410 года каля вёск1 Грюнвальд адбылася знакампая 
Грунвальдская бпва, у вышку якой ардпя Ордэна была разбил, перастала 
1снаваць. Аб ходзе бпвы, удзеле у ёй беларусау можна даведацца з шматл1к1х 
публжацый з нагоды 600-годдзя бпвы, якое адзначалася у 2010 годзе. Сярод 
ix карысна звернуцца да “Беларуската пстарычнага Haconica” 2010 г., № 7, у 
як1м змешчаны артыкул Р. Гагуа “Грунвальдская бпва 1410 года”.

Грунвальдская бпва была буйнейшай бпвай сярэднявечча, яна адыграла 
значную ролю у г1сторьй Беларуси, Польшчы, Л1твы, 4 o x ii, ГepMaHii.

BbiHiKi б1твы 6bmi замацаваны у дагаворы аб iviipbi пам1ж Нямецк1м 
ордэнам, з аднаго боку, i Каронай Польскай i ВКЛ -  з другога, заключаным 1 
лютага 1411 года у Торуш (Тарунсю \прны дагавор 1411 г). Згодна з iM 
Жамойць вярталася у склад ВКЛ, Полынча атрымл1вала Добрыжскую зямлю, 
Ордэн абавязан быу выплацщь вял1зарную па тым часе суму у 300 тыс. 
залатых дукатау. Але некаторыя даследчык1 л1чаць так1я удювы Mipy 
кампрам1сам, адзначаюць яго палавшчаты характар, бо хаця магутнасць 
Ордэна i была падарвана, ён заставауся значнай сллай. Нават выказваецца 
думка, што Впаут не жадау полнага разгрому Ордэна, яго зшкнення у 
м1жнародных стасунках, маючы намер выкарыстоуваць Ордэн для падтрымк1 
сваёй барацьбы супраць Польшчы. Пасля 1422 года ВКЛ наогул 
устрымл1валася ад удзелу у войнах Каралеуства польскага супраць Ордэна.

У сё тэта знайшло сваё авасабленне у далейшых падзеях i новай вайне у 
сярэдз1не XV стагоддзя.

Толью у вын1ку 30-Ц1 гадовай вайны 1454 -  1466 гадоу i новага 
Тарунскага дагавора 1466 года завершыцца незалежнае, самастойнае 
юнаванне Тэутонскага Ордэна.

Значнай падзеяй у пал1тычным жыцц1 ВКЛ i Польшчы пасля 
Грюнвальда стала Гарадзельская ушя 1413 года (заключана у замку 
Гарадле над Бугам) i выдадзены па яе выншах Гарадзельсю прывшей 1413 
года. (гл. Энцыклапедыю псторьп Беларусь Т.2. С. 470)
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Гарадзельская ушя яшчэ раз (пасля Крэускай 1382 г. i Вшенска- 
Радаменскай унп 1410 года) падцвердзша саюз ВКЛ з Полыпчай. Был1 даны 
абавязацельства у выпадку смерц1 Выаута не аб1раць новага вял1кага князя 
без парады i згоды польсюх феадалау, як1я у сваю чаргу у выпадку смерц1 
караля Ягайлы таксама не пав1нны был1 аб1раць новага караля без згоды 
В Лаута i феадалау ВКЛ. Але таюя правы, як1я урауноувапй правы феадалау 
ВКЛ з польсюдн феадалам1, надавагйся тольк1 тым з ix, хто прыняу катал1цтва 
i атрымау польсюя гербы.

Гарадзельсю прывшей устанаул1вау, што карыстацца прывшеям1 i 
пажалаванням1, яюя мел1 польск1я паны i шляхта, медь права на свабоднае 
распараджэнне сваей маёмасцю i атрыманне спадчыны, прымаць удзел у 
абранн1 караля i Вял1кага князя Marai толью паны, шляхта i баяры ВКЛ 
катал щкага веравызнання. Усе некатолпа не павшны был1 дапускацца да 
дзяржауных пасад, забаранял1ся нават шлюбы пам1ж катол1кам1 i 
праваслаунымт Гарадзельск1 прывшей азначай значны крок па шляху 
акатапйчвання насельн1цтва, i у першаю чаргу -  феадальнай знац1, якая 
пачала шырока пераходз1ць у каталщтва.

Такая пал1тыка ставша праваслауных у няроуныя умовы, ушчамляла ix 
папйтычныя i эканам1чныя правы, што надавала новыя падставы для 
барацьбы розных груповак унутры грамадства, было выкарыстана pycxiMi 
княствам1 як повад для умяшальшцтва у жыццё ВКЛ. У далейшым 
праваслауныя феадалы беларусюх i укра1нск1х зямель неаднаразова 
пратэставапй супраць замацаванай у Гарадзельсюм прывше1 дыскрымшацьй 
праваслауных, дамаппся адмены некаторых яго норм у 1432 i 1434 гадах 
Цалкам артыкул аб недапушчэнш праваслауных да выуэйшых дзяржауных 
пасад у ВКЛ быу адменены толью у XVI ст.

Так1м чынам, пры BiTayue ВКЛ дасягнула сваёй вышэйшай магутнасц1, 
пераутварылася у вялжую модную дзяржаву, а сам ён быу важным 
пал1тычным л1дэрам усходняй Еуропы. Не гледзячы на фармальнае 
падпарадкаванне В1таута i яго дзяржавы ВКЛ польскай кароне, з яго 
пазщыяй был1 вымушаны л1чыцца i польск1я феадалы, як1я дал1 абяцанне не 
выб1раць сябе караля без яго згоды. Памёр Вггаут у кастрычшку 1430 года. 
Неузабаве,у 1434 годзе naMipae i Ягайла.

Тэма 4.3. Сацыяльна-эканалпчнае развщцё БеларуН

1. Сельская гаспадарка i становшча сялян.
2. Формы феадальнай залежнасцт
3. Гарады i мястэчк1. Магдэбургскае права.
4. А д м ш i страды й н а-тэр ытары я л ьн ы падзел Беларусь

1. Сельская гаспадарка i станов1шча сялян.
Асноунай вытворчай ячэйкай сельскай гаспадарк1 з’яулялася 

гаспадарка селянша, якая у той час называлася “дым”. Гаспадарка селянша
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вялася cmaMi адной сям4, якая складалася з бацькоу i дзяцей, у тым лшу 
мапп быць i дзещ, яюя мел1 сваю сям’ю (жанаты сын, замужняя дачка), яюя 
жьнп разам з бацькам1 i не стварапй сваей асобнай гаспадарю. Як сведчаць 
riстарычныя крынщы таго часу, сямья, што утварала. сялянсю дым, 
складалася прыкладна з 6 -  9 чалавек, з яюх 3-5 чалавека бьш дарослым1 
работнпсамг

Асноунай формай сельсюх паселшчай была веска, (село), у якой жыло 
некалью, да дзесятка дымоу. Гаспадарка такога сяла складала суседскую 
абшчыну, а некалью сёл -  валасную абшчыну.

Галоуным паказчыкам заможнасщ, дабрабыту сялянсюх гаспадарак 
была колькасць зямл1 у надзеле, якую яны атрымл1вапй ад феадала ui 
дзяржавы у карыстанне, з працы на якой яны жьнп i вы кон вал i дан i ну.

У болынасщ выпадкау на адну сялянскую гаспадарку (дым, двор) у XVI 
стагоддз1 на Беларуси у сярэдшм прыходз1уся зямельны надзел 10,7 га. (0,5 
валою).

1снавапй сялянсюя гаспадарю, што мел! надзел i у валоку i больш -  яны 
л1чылюя заможнымг TaKix гаспадарак было 34 -  39 % ад агульнай колькасщ 
дымоу, але ix колькасць паступова змяныналася i у пачатку XVII стагоддзя 
яны склад ал i толью 7 -1 7  %.

Бедняцк1м1 л1чыл1ся гаспадарю, як1я мела менш за палову валок1, бо 
пражыць i выканаць усе пав1ннасц1 з такой колькасщ зямл1 было цяжка. У 
канцы XVI стагоддзя так1х гаспадарак было 10 -  13%, але у першай палове 
XVII стагоддзя -  ужо 42 -  48 %.

Была праслойка i зуслм маламаёмасных сялян (бабыл1, кутн1к1, 
KaMopHixi, парабю i iHm.), як1я амаль не вял1 гаспадарк1, бо не мел1 для таго 
неабходных сродкау, i icHaBari за кошт выпадковых заробкау.

Сялянская гаспадарка, акрамя зямельнага дадзела, складалася з жылёвай 
пабудовы, мела розныя гаспадарчыя пабудовы -  гумно, пуню, хлеу i !нш. У 
сялянскай гаспадарцы меуся, як правша, i неабходны гаспадарчы !нвентар -  
бароны, косы, coxi, сякеры, сярпы i !нш. Асноунай прыладам1 для апрацоую 
земл1 был1 драуляная двухзубая саха, на рабочыя частк1 якой насаджвапйся 
жалезныя наканечн1к1, i драуляная барана.

У якасщ цяглавай сшы на захадзе Беларус! пераважал1 валы, на усходзе 
-  KOHi. Забяспечанасць сялянсюх гаспадарак рабочай жывёлай у розных 
маёнтках была неаднолькавай, залежала яна i ад заможнасц1 самой сялянскай 
гаспадарю. Напрыклад, у сярэдзше XVI стагоддзя у маёнтку Ляды 
Наваградскага паветы на 54 дымы прыходзшася 60 валоу i 16 коней, у 
маёнтку Глыбокае Ашмянскага павета -  на 60 дымау -  58 валоу i 31 конь, у 
маёнтку Радашков1чы Менскага павета на 142 дыма прыходзшся 174 валы i 
151 конь. Як сведчаць ri стары чныя крынщы, у сярэдшм на дым (гаспадарку) 
прыходзшася па 0,5 -  1,7 вала i па 0,3 -  1,2 каня. Тэта азначае, што як правша 
у сялянсюх гаспадарках была цяглавая сша, але была i частка бядняцюх 
наспадарак, дзе не было Hi каня, Hi вала.

120



Нагадаем, што CBaiMi прыладам1 працы i з сва1м канем щ валом сяляне 
апрацоувапй не толью свае надзелы, але i працавапй на паншчыне, на 
гаспадарскай зямлп

Асноуную ролю у сялянскай гаспадарцы адыгравала раслшаводства. 
Вырошчвапй жыта, авёс, грэчку, ячмень, проса, а таксама бабовыя i тэшчныя 
культуры. Ураджаунасць асноуных зерневых культур была неустойл1вай, у 
значнай ступеш залежала ал прыродных умоу, неураджа1 здаралюя часта. 
Але нават i у самыя ураджайныя гады з гектара зб1рапй прыкладна толью 4 
центнера збожжа, што адпавядала ураджайнасщ каля “сам-3” На CBaix 
прысядз1бных агародах сяляне вырошчвапй, як i раней, капусту, моркву, 
бураю, рэдзьку, рэпу, цыбулю, часнок i шшыя культуры.

Разв1валася i жывёлагадоуля, якая была наюравана на вытворчасць 
прадуктау харчавання для панскага маёнтка (значная частка яе прадукцьй -  
мяса, скуры здавалася у якасщ даншы), i сялянскай сямы. Жывёлагадоуля 
была i адзшай крынщай атрымання угнаенняУ для раслшаводства i 
агароднщтва. У гаспадарках сялян утрымл1валюя кон1, каровы, свшш, козы, 
авечкг 3 хатняй птышю трымапй курэй, гусей, качак. Значная частка ix, а 
таксама яек, пастаулялася у якасщ даншы на пансю двор. Напрыклад, з 
кожнай валок1 зямл1 як цяглыя, так i асадныя сяляне пав1нны был1 у выглядзе 
дзякла пастауляць па 1 гусю, 2 куры, 20 яек.

Наяунасць хатняй жывёла у розных гаспадарках была неаднолькавай. У 
некаторых заможных сялянск1х гаспадарках было да 6-щ кароу, 10-ui авечак, 
па 6-7 коз i св1ней. Але у большасц1 гаспадарак, як правша, было па 1-2 
карове, па 2-4 свили, авечю, 5-6 курэй. Разам з тым, был1 был1 гаспадарю, дзе 
наогул не было хатняу жывёлы i птутттк1 .

Дадатковым1 заняткам1 заняткам1 сялян у вольны ад земляробства час 
з’яулял1ся бортн1цтва, рыболуства, лясныя промыслы. Бортн1цтва (догляд 
пчол, збор мёду i воску) было распаусюджана амаль па усёй тэрыторьй 
Беларуси. Аб гэтым сведчыць тое, што паусюдна у складзе павшнасцяу ycix 
катэгорый сялян была i дан1на мёдам. Паступова бортн1цва нават 
выдзяляецца для некаторых сялян у асобны занятак. 3 воску выраблял1 свечы, 
воск i мёд бьпп каштоуным таварам i на рынку.

Таксама асобным заняткам у пансюх маёнтках, дзе был1 каштоуныя 
рыбныя угоддз1 (“ловы”, “тон1”, “езы”), для некаторых сялян становища 
развядзенне i лоу рыбы. З’яуляюцца так1я катэгорьй, як “прудн1к1” i 
рыбаловы. Астатшя сяляне Marai у панск1х маёнтках лавщь рыбу тольк1 за 
плату i у абмежаванай колькасц1. Нават за карыстанне рыбным1 угоддзям1, 
яюя не увадзш1 непасрэдна у склад панскай гаспадарю, сяляне пав1нны бьпп 
уносщь спецыяльныя плацяжы сва1м феадалам ui дзяржаве.

Так1я ж правы мел1 сяляне i пры паляванш на дз1кую жывёлу. Найбольш 
каштоуныя паляушчыя угоддз1 знаходз1л1ся у непасрэдным уладанн1 
феадалау, у як\х бьпп сяляне-слуп, што займал1ся доглядам i арган1зацыяй 
паляваннем на жывёлу- асочнш, баброун1к1, сакольн1чы, стральцы i imn. 
Сяляне за плату Marai здабываць у панск1х лясах тольк1, у асноуным,
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дробных жывёл. Kani ж iM даводзшася злавщь щ забщь каштоунага звера, то 
яго скуру яны павшны бьш аддаць пану. BbicoxiMi был1 штрафы за 
браканьерства.

Сялянская гаспадарка, якая у тыя часы мела у асноуным, натуральны 
характар, сама забяспечвала CBai патрэбы у рэчах бытавога i хатняга ужытку. 
CBaiMi cmaMi сяляне будавал1 жылыя i гаспадарчыя пабудовы, выраблял1 
шмат яюя прылады працы, адзенне, абутак, посуд i шшыя прадметы побыту. 
У сялян мелюя навьпй традыцыйных сялянсюх рамёствау, звязаных з ручной 
апрацоукай прадукцьй раслшаводства (ткацтва, прядзенне), жывёлагадоул1 
(апрацоука скуры, мылаварэнне i шш.), а таксама драуншы (плотнщтва), 
глшы (ганчарства).

Разам з тым, некаторая частка сялян, не парываючы з вядзеннем 
сельскай гаспадарю, пераутвараецца сельсюх рамеснпсау, для як\х занятак 
рамяством становщца галоуным, асноуным. Таму феадалы прымушал1 ix у 
якасщ павшнасщ (замест працы на зямл1 щ у якасщ дан1ны) вырабляць на 
пансюя патрэбы разнастайныя рэчы з дрэва (бароны, бочкц калёсы, caHi i 
шш), з глшы (посуд, цэгла i шш.), шьну i воуны (адзенне, палатно, сукно i 
1нш.), са скур (абутак, адзенне, футра i 1нш.), з жалеза (косы, сярпы, сякеры i 
шш). Частка так1х рэчау сельск1м1 рамесшкам1 збывалася ui адменьвалася 
сярод аднавяскоуцау ui на бл1жэйшых рынках.

Таюм чынам, сялянская гаспадарка Беларуси у XIV -  XVI стагоддзях 
юнавала i разв!валася як шматгал1новая, якая забяспечвала у першаю чарту 
патрэбы феадалау i дзяржавы, але таксама i 1снаванне самаго сялянства. 
Менавыа сяляне сваёй працай стварал1 асноуны эканам1чны патэнцыял 
дзяржавы, з’яулял1ся асноунай вытворчай сллай у ВКЛ.

Сацыяльна-эканам1чнай асновай феадальнага грамадства была 
гаспадарка землеуласн1ка — феадалау. На працягу XIV -  XV стагоддзяу у ёй 
пад уплывам сацыяльна-эканам1чных i палЧычных фактарау адбывал1ся 
пэуныя змены.

Уласная гаспадарка феадалау з пачатку свайго з’яуленне была 
арыентавана на забяспячэнне уласных патрэб у сельскагаспадарчай 
прадукцьй. Адмшштрацыйна-гаспадарчым цэнтрам маёнткау бьш “двары”, 
як1я уключам! жылёвыя i гаспадарчыя пабудовы феадала, некатораю частку 
вораунай зямл1, а таксама сады, агароды, napKi. Сельскагаспадарчая 
прадукцыя выраблялася у адносна невял1к1х памерах, неабходных для 
забяспячэння уласных, aca6icTbix патрэб феадала працай “челяд! 
невольнай”(рабоу, яюя не Meni уласнай гаспадарк1 i aca6icTa належал! 
гаспадару). Феадал атрымл1вау таксама данi ну з сялянск1х гаспадарак, як1я 
был1 асаб1ста свабодным1, але знаходзшся на яго землях. Taxi натуральны 
характар панскай гаспадарк1 быу асноуным да сярэдз1ны XV стагоддзя на 
усёй тэрыторьй ВКЛ.

У канцы XV -  пачатку XVI стагоддзя змяняецца спуацыя на знешшм i 
унутранным рынку. У тэты перыяд значна узрастае попыт на збожжа i 1нтттую

122



сельскагаспадарчую прадукцыю у крашах Заходняй Еуропы i на унутораным 
рынку ВКЛ у сувя'л з ростам гарадскога насельнщтва.

У таюх спрыяльных для феадалау ВКЛ умовах пачынаецца перабудова 
аргашзацьп ix гаспадарак. Для павял1чэння даходнасщ CBaix маёнткау яны 
пачынаюць пашыраць вытворчасць прадукцьп з мэтай збыта яе на рынку i 
атрымання грошай. Тэты працэс выяв1уся у пашырэнш ворыва (пахатнай 
зямл() непасрэдна у гаспадарцы феадала, пашырэнш старых i стварэнш 
новых двароу. 3 сярэдзшы XVI стагоддзя там я феадальныя гаспадарш, 
арыентаваныя на вытворчасць прадукцьп, nanani у сё часцей называць 
фальваркаш (польем i ням. тэрмш -  хутар, аднак Фальварак абазначае не 
назву паселынча, а форму аргашзацьп гаспадарю).

Фальлварак уяУляУ сабою новую форму аргашзацьп феадальнай 
гаспадарю, заснаванай на працы паднявольных сялян i арыентаваную на 
вытворчасць збожжа на продаж, г.зн. мела ужа не натуральны, а таварны 
характар. Асноунай вытворчай сшай у фальварку была праца ужо не челядзц 
а больш шырокага кола паднявольнага сялянства.

У склад фальварка уваходзш пансю двор (сядз1ба, месца пастаяннага 
жыхарства феадала) з жыльпш i гаспадарчым! пабудовамц ворауныя землц 
агароды, сенажацш, выганы. Умаль ва ycix фальварках гадавал1 свойскую 
жывёлу i птушку. У некаторых фальварках бьнп таксама сады, млыны, кузн1, 
цагельш, пякарн1, бровары. Арган1зоувал1ся фальварк1 як на прыватных 
землях феадалау, а таксама на дзяржауных i царкоуных землях. На тэрыторьй 
буйных землеуладанняу (маёнткау) магло быць некальк1 фальваркау. 
Плошчы фальваркау у большасц1 выпадкау склад ал i некальк1 дзесяткау 
гектарау, але у буйных феадалау янп магла перавышаць i 100 гектарау.

Фальварю з’яулял1ся шматгал1новым1 гаспадаркам1. Пераважнае месца 
аддавалася вытворчасц1 збожжа, асабл1ва жыта. Важнай гал1ной было 
жывёлагадоуля, асабл1ва конегадоуля. Утрымл1вал1ся таксама каровы, авечк1, 
CBiHHi, валы, хатняя птушка. Гаспадарка вялася таксама па рыбных, 
паляушчых, борцевых i шш. угоддзях

Да сярэдзшы XVI стагоддзя фальварю стали пануючай формай 
арган1зацьп уласнай гаспадарк1 феадалау на тэрыторьй беларусюх зямель на 
яе цэнтральнай i заходняй частцы. (прыбл1зна на захад ад лшп П1нск-Слуцк- 
Менск-Полацк).

Перабудова феадальнай гаспадарю, рост яе вытворчасш прадукцьп на 
продаж, патрабавал1 карэнных змен у аднослнах да сялянства. Неабходна 
было прыцягненне як мага болынай колькасц1 сялян непасрэдна да працы 
на гаспадарскай зямл1. Не выпадкова, што менавЕа на тэты час прыпадае 
канчатковае запрыгоньванне сялянства.

Новая форма аргашзацыя вытворчасц1 у гаспадарках феадала 
патрабавала прыстасавання да яе патрэб усёй арган1зацьп працы на зямлг 
Таму у сярэдзше XVI стагоддзя можна казаць аб аграрнай рэформе у ВКЛ.

Яе састауным! часткам! был1 -  увядзенне паншчыны, а таксама 
удасканаленне сютэмы землекарыстання сялянства (т.зв. “ваточная памера”).
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3 пашырэнне непасрэднай вытворчасщ у пансюм фальварку узшкла 
патрэба у непасрэднай працы залежных сялян на панскай зямлг Таму замест 
даншы у прыватнауласнщюх уладаннях феадалау уводзщца паншчына -  
абавязковая праца сялян на зямл1 феадала як плата за карыстанне гаспадрскай 
зямлёй, на якой сяляне ж ш  i вял1 сваю гаспадаркую. Паншчына складала 2 
дш на тыдзень -  102 дш у год сяляне павшны был1 хадзщь на працу у 
фальварак. Сяляне павшны был1 працаваць у фальварках ад усходу да заходу 
сонца. За адсутнасць на працы сяляне строга карал юя: за першы дзень штраф 
складау адзш грош (дзень працы селянша на паншчыне у сярэдшм ацэвауся у 
0,5 гроша, гусь каштавау 1,5 грошау), за друп дзень 3a6ipari барана, а за 
трэщ -  бш  б1зуном.

Таюм чынам склалася т.зв. фальваркава-паншчыная с1стэма, якая 
стала галоунай у вытворчых адносшах.

Асадныя сяляне (што жьш i працавал1 на дзяржауных землях) замест 
паншчыны пав1нны бьш плац1ць грашовую плату.

Аграрная рэформа сярэдз1ны XVI стагоддзя ун1ф1кавала сютэму 
абкладання сялян пав1ннасцям1 праз увядзенне агульнай для ycix гаспадарак i 
рэпёнау ВКЛ адз1нк1 па плошчы зямл1 -  валокт, якая бралася для разл1ку 
памеру павшнасцяу з сялян.

Валока -  асноуная зямельная мера i адз1нкка абкладання сялян 
павшнасцямц мела размер у 21,3 га. (щ 30 “моргоу”, альбо 9000 “прутоу” па 
1нтттьтх адз1нках вымярэння плошчы, што icHaBari у той час). Валою пав1нны 
был1 складацца з 3-х палёу, што адпавядала трохпольнай слстэме, у 
залежнасц1 ад якасщ зямл1 падзялял1ся на добрыя, сярэдн1я, кепск1я i вельк1 
кепсюя, ад чаго залежыл1 памеры чыншу.

Валочная памера, (прыняцце валок1 за адзшку вымярэння зямельнай 
плошчы, якой карыстапйся сяляне, i разл1ку ix пав1ннасцяу) была уведзена 
“Уставай на валока” 1557 года. 3 пачатку яна была уведзена толью на 
гаспадарсюх (вялжакняжацюх) уладаннях, а потым знаходзша сваё ужыванне 
(хаця i не з’яулялася абавязковай) i у прыватнауласн1цк1х фальварках.

Яе ажыццяуленне выкликала супярэчл1вае стауленне сялянства, па 
рознаму ацэньваецца псторыкамг 3 аднаго боку, увядзенен валочнай памеры 
стварыла роуныя умовы для атрымання надзелу i адбывання пав1ннасцяй, 
памеры як1х был1 адз1ным1 ва ycix гаспадарках, аднолькавьиш для ycix сялян. 
Пав1ннасц1 сялян был1 замацаваны на дзяржауным узроуш, але Marai 
змяняцца aco6HbiMi фeaдaлaмi у бок павял1чэння.

3 другога боку, сялянства апынулася у болын цяжкiм станов1шчы, бо 
Kani раней павшнасщ выконвал1ся з разл1ку аднаго сялянскага дыма, 
(гаспадарю), незалежна ад колькасц1 зямл1, то зараз размеры павшнасцяу 
дыфepыянцывaлicя у зaлeжнacцi ад наяунай зямл1, якой карысталася 
сялянская гаспадарка. Тэта быу новы крок у працэсе далейшага узмацнення 
феадальнай эксплуатацьй сялянства.

Для 3KaHaMi4Hara стану дзяржавы i феадалау пераход да валочнай 
памеры быу безумоуна карысным, ён значна павял1чыу ix даходы. Па
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няпоуным данным, толью на гаспадарсюх уладаннях у вышку перахода на 
валочную памеру даходы павял!чыпйся у 4 разы.

Сялянсюя гаспадарю не заусёды мел! у сва1м кары стан Hi земл1 у памеры 
валою. Як правша, сяляне брал! щ мел! у кары стан Hi зямл1 у памеры толью па 
паувалою (0,5 валою). На плошчы адной валою, у болынасщ выпадкау, вял! 
гаспадарку дзве сялянсюя семы, як правша сваякоу. Невялшя участю зямл1 
па 3 Mopri (0,1 валою) часта перадавалюя невольнай челядзц якая станавшася 
агародшкамг

Валока, з улшам якасщ зямлц была узята за адзшку разлжу павшнасцей, 
што нешй цяглыя i асадныя сяляне. Больш падрабязна з ix зместам можна 
пазнаёмщца у 2-м томе “Псторьй БеларусС пад рэд. М.П. Касцюка, дзе на 
стар 304 -  305 i 308 -  309 прыведзены таблщы аб вщах i нормах павшнасцей 
з цяглых i асадных валок, а таксама з прыкладам1 па асобных маёнтках 
некаторых феадалау.

Разам з тым, патрэбна ул1чваць, што валочная слстэма у другой палове 
XVI стагоддзя была здейснена толью на дзяржауных (гаспадарск!) землях i 
тольк! у некаторай частцы маёнткау CBeuKix i духоуных феадалау, у 
асноуным у пауночна-заходняй частцы Беларуси, дзе укаРанялася 
фальваркава-паншчыная слстэма гаспадарання. У MHorix жа маёнтках, яюя 
заставал ic4 па-ранейшаму натуральным! гаспадаркам1, i надалёй !снавала 
ранейшая слстэма землекарыстання i абкладання сялянства.

2. Формы феадальнай залежнасць
Сялянства было асноунай масай насельн1цтва i асноуным вытворцам у 

ВКЛ. Сялянства было разнастайным па сваяму сацыяльнаму статусу, роду 
заняткау i ступе Hi асаб1стай i эканам1чнай залежнасц1.

Ва умовах феадальнага грамадства агульным для усяго саслоуя сялян 
была залежнае станов1шча, аднак i тут 6bmi CBai асабл1васцг

Сяляне па сваё прыналежнасц! падзялялюя на дзяржауныя 
(гаспадарск1я), шляхецк1я (княжацк1я, панск1я, баярск1я), духоуныя 
(царкоуныя альбо касцёльныя). Зразумела, што так\ падзел склауся у 
залежнасц1 ад таго, каму належала, хто з’яуляуся уладальшкам той зямл1, на 
якой жыло i працавала сялянства.

Вызначал1ся i асобныя катэгорьй сялян па той щ !ншай пав1ннасц1, якую 
яны неон -  данн1нк! (плац1л1 дан1ну),

цяглыя (выконвал1 працу у гаспадарсюм маёнтку),
чыншав!к1 (плацш1 грашовы аброк).
Па ступеш асаб1стай залежнасц1 сяляне падзялялюя на 

вольныя, асаб1ста яшчэ свабодныя, т.зв. “людз1 похожыя”;
- “людз1 непохожыя”, як1я страцш1 права перахода ад аднаго феадала да 

шшага, был1 ужо запрыгоненьжй, асабюта залежным!.
- “челядь невольная”, па сваяму станов!шчу фактычна рабы, яюя не 

мел! сваёй гаспадарю.
Сваеасабл!васць станов!шча сялянства у перыяд феадальных аднос!н 

заключалася у тым, што сялянства, яхоць i было асноуным вытворцам у
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сельскай гаспадарцы, ivmic тым не мела зямл1 ва уласнасщ, а было толью яе 
карыстальшкам. Зямля належала дзяржаве, свецкмм i царкоуным 
феадалам. Кожная сялянская гаспадарка карысталася зямлёй, якой сялян 
надзялял! феадалы-уласшю зямлг Тэта было неабходнай i 1стотнай рысай 
сштэмы феадальных адносш i абумовша павшнасны характар сялянскага 
землекарыстання.

За карыстанне зямлёу сяляне павшны бььгп выконваць на карысць 
зямельных уласшкау разнастайныя павшнасщ. Тэта была фактычна 
зямельная рэнта. (рэнта -  плата за арэнду, карыстанне). Яна мелы тры тыпа 
-  прадуктовая, атработачная i грашовая.(плата прадуктамц працай ui 
грашыма).

Прыкладна да канца XV стагоддзя, да з’яулення фальваркавай 
шляхецкай гаспадарю, пераважнай формай рэнты сялян была данша. У 
складзе даншы бьин прадукты сялянскай вытворчасщ, што пастаулялюя 
гаспадару: збожжа, сена, лён, ryci, куры, яйю, футра, мёд, воск i некаторыя 
шшыя прадукты. Асноунай адзшкай абкладання даншай служыла сялянская 
гаспадарка, “дым”, хаця адказнасць за выкананне даншы была агульная, яе 
неон калектыуна усе жыхары сяла.

У розных рэпёнах i маёнтках феадалау памеры i формы даншы был! 
неаднолькавыя, нормы даншы вызначау сам феадал. 1снавапй нават тры 
трупы даншкау: 1.-“людз1 данныя” (пастаулял! прадукты щ плацш грошы). 
2. -  “людз1 прыгонныя” (акрамя дан1ны “прыганял1ся” на выкананне 
некаторых в1дау работ у панскай гаспадарцы -  касщь сена, лавщь рыбу, 
будаваць двор i шш.). 3. -  “дольн1к1” (пав1нны бьпп аддаваць дан1ну у 
выглядзе чацвёртай частк1 (дол1) ураджаю сваёй гаспадарю).

3 сярэдз1ны XV стагоддзя, па меры развщця грашова-таварных адносш i 
арган1зацыь фальваркау дан1на пачынае выцясняцца адработачнай 
(паншчына) i грашовай (чынш) формам! рэнты.

Сяляне пачынаюць усё болын прыцягвацца да выканання вытворчых 
работ у панскай гаспадарк1, менавАа праца станов1цца асноунай платай за 
карыстанне зямлёй. Сяляне у выглядзе паншчыны (працы на пана) вы кон вал i 
самыя разнастайныя сельскагаспадарчыя работы у фальварку -  apari i 
баранаваля зямлю, праводз1л1 сяубу, касьбу, жшво, малацьбу i тш. 
Выкарыстоувал1 яны для гэтых работ CBaix коней i свой сельскагаспадарчы 
швентар -  саху, сярпы, касу i шш.

3 сярэдз1ны XVI стагоддзя пашыраецца выкарыстанне грашовай рэнты -  
чыншу. Галоунай пав1ннасцю сялян у дзяржауных маёнтках i маёнтках 
магнатау, буйных феадалау становщца плата грашыма.

Але i да канца XVI стагоддзя, разам з развщцём i пашырэннем 
паншчыны i чыншу, захоувалася i прадуктовая рэнта -  дан1на.

Увядзенне паншчыны i нават перавод на чынш не адмянша 1нтттых 
павшнасцяу сялян. Асноуным1 з ix бьш -  чынш (грашовыя выплаты), дзякла 
(абавязковыя пастаук1 натуральных прадуктау -  дзякла аусом, сенам, гусям1, 
кураму яйкам1, баранам! i !нш). Акрая таго сяляне павшны был! выконваць i
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шэраг дадатковых павшнасцей: каешь фальварачныя сенажацщ, перавозщь 
розныя грузы, будаваць i рамантаваць маеты, хадзщь на варту пансюх двароу 
i шш. Прыцягвапйся еяляне i да працы на шшых работах у запйк пагашэння 
частю плацяжоу, чыншу. (Напрыклад, праца работшка з канем i возам на 
будаунщтве замка ацэньвалася усяго у 2 грошы за тыдзень працы).

Так1м чынам, у еярэдзше XVI стагоддзя на Беларуси !снавала змешаная 
рента, у структуры якой мел! месца як традыцыйныя форма (данiна) , так i 
новыя -  паншчына i чьтнттт.

Акрамя перапйчаных катэгорый сялянства у пансюх гаспадарках, 
асабл1ва пакуль яны мел! натуральны характар, была давол1 значнай 
катэгорыя сялян-слуг. Яны вы кон вал i работы, яюя патрабавапй спецыяльных 
навыкау. У склад сялян-слуг уваходзш конкта (займапйся доглядам коней), 
рамеенпа (бондары, ганчары, кавапй шш.), а таксама еяляне, што займапйся 
пэуным1 промыслам! -  баброушю, бортшю, рыбаловы i шш. Частка еялян 
з’улялася дваровай прыслугай, выконвала н!жэйшыя адмтстрацыйна- 
гаспадарчыя функцьй (coTHiKi, старцы), з’яулялася вайсковым! слугам! 
феадала (панцарныя слуп). Паступова гэтая катэгорыя еялян скарачалася, 
яны пераводзшея у разряд цяглых i асадных людзей.

Найбольш бяспраунай часткай феадальна залежных людзей была 
“челядзь нявольная” Тэта катэгорыя фарм!равалася у вышку збяднення 
еялян, яюя был! не у стане выплачваць падатк!, у вын!ку голада i !нтттьтх 
бедствау, за кошт палонных, што захошпвапйся пад час войнау i шш. Челядзь 
невольная знаходзшася асаб!ста у поунай уласнасц! феадала, як!я Marai 
прадаваць i купляць Taxix людзей. Але па меры развщця гаспадрю, 
запрыгоньвання асноунай масы сялянства, стала эканам!чна не выгадна 
феадалам трымаць челядь, яна надзялялася невял!к!м! надзелам! зямл!, 
пераутваралася у прыгонных еялян-агародшкау.

3 сярэдз!ны XV стагоддзя узмацняецца працэс замацавання еялян за яго 
гаспадаром, абмяжаванне магчымасщ еялян пакшуць панскую гаспадарку. 
Гэты працэс атрымау назву запрыгоньванне сялянства, як\ павшей быу 
стаць галоуным сродкам пазаэканам!чнага прымусу сялянства да усё болын 
працяглай працы на феадалау. Феадальная дзяржава была зац!каулена у 
скарачэнш колькасц! “людзей-пахожых”, свабодных еялян, яюя магл! пры 
выкананн! пэуных умоу перайсц! ад аднаго феадала да другога.

Прачынаючы з другой паловы XV стагоддзя фарм!руецца i заканадауча 
афармляецца с!стэма юрыдычных нормау, яюя замацавал! права уласнасц! 
феадала не толью на зямлю, але i на еялян, пераутварэння свабодных 
катэгорый еялян у прыгонных.

Адн!м з асноуных прынцыпау, як! пав!нен быу пазбавщь пахожых 
людзей вол! змянщь свайго гаспадара, быу абраны прынцып даунасц11. 3 
пачатку ён датычыуся Ю-ш гадовага тэрм!ну пошуку збеглых еялян, як!я 
пав!нны был! вяртацца ранейшаму феадалу. У далейшым прынцып даунасщ 
стау трактавацца як 10-щ гадовы тэрм!н пражывання селян!на у адшм
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маёнтку, пасля якога ён страчвау права перахода. (кати пражыу 10 год, то не 
меу права паюдаць феадала).

Так1я нормы феадальнага права был1 сфармуляваны у Статутах ВКЛ 
1529 i 1566 гадоу i канчаткова замацаваны у Статуце 1588 года. Хаця у 
Статуце i была захавана норма аб тым, што i пасля 10-щ год пражывання 
селян1н мог пайсш ад свайго пана, але яна была абстаулена так1м1 умовам1 
(выплата значнага выкупу, аплата ycix даугоу i пазык i iHni), што рабша тэта 
нерэальным.

Так1м чынам, у другой палове XVI стагоддзя адбылося канчатковае 
замацаванне асноунай частк1 сялянства за феадаламц у вын1ку чаго 
сфарм1равалася адзшае саслоуе -  прыгоннае сялянства.

3. Гарады i мястэчкь Магдэбургскае права.
3 канца XVI стагоддзяу у ВКЛ з’яуляеццва т.зв. Магдэбурскае права. 

Гэтая Лстэма феадальнага гарадскога права узшкла у XIII стагоддз! у 
нямецк!м горадзе Магдэбургу i паступова атрымала распаусюджанне у 
гарадах Усходняй Германй, Цэнтральнай i Усходняу Еуропы. Магдэбурскае 
права вызначала станов!шча мяшчан, давала гарадам самаюраванне, судовы 
1мун1тэт, падатковыя льготы, устанаул!вала парадак выбару i функцьй 
гарадской улады. Рашэнне аб увядзенш Магдэбурскага права у тым щ iпитым 
горадзе прымау Вялш князь ВКЛ, а у прыватнауласнщюх гарадах- ix 
уладальн!к1, што падцвярджалася адпаведным! дакументам! -  “Граматам! на 
магдэбургскае права.”

nepnibiMi беларусюм! гарадам!, што атрымапй Магдэбурскае права былг
Вшьня -  1387 г.,- Брэст -  1390 г.,-Гародня -  1391 г. (непоунае) i 1496г. 

поунае,- Слуцк -  1441 г.,- Полацк -  1498 г.,- Менск -  1499 г. Навагрудак 
-1511 г.,Магшёу- 1577 г..

На працягу XV -  XVII стагоддзяу Магдэбургскае права атрамапй усе 
беларусюя гарады (як дзяржауныя, так i прыватнауласн!цк!я) i некаторыя 
мястэчк!. Але у кожным выпадку был! свае aca6niBacn,i прымяненн! 
магдэбурскага права, яно спалучалася з мясцовым! традыцыям!, звычаёвым 
гарадск1м правам. Грамата на Магдэбурскае права давала гораду i уласны 
гэрб. Нормы Магдэбурскага права бьш замацаваны i у Статутах ВКЛ.

Набыццё Магдэбурскага права значна пауплывала на стан гарадскога 
насельнщтва, зрабша гарадское жыццё болып прывабным. Але зауважым, 
што нормы Магдэбурскага права распаусюджвапйся далёка не на ycix 
жыхароу гарадоу, а толью на тых, як1я бьш асабюта свабодным1. 
Магдэбурскае права не вызваляла гарады ад ix залежнасщ ад дзяржавы ni 
уладальн1ка, а датычылася тольк1 арган!зацьй гарадскога жыцця, 
рэгламентацьй прау i абавязкау ix жыхароу.

Гарады, яюя атрымал! Магдэбурскае права, вызвалял1ся тольк1 з пад 
улады тэрытарыяльнай мясцовау адм!н!страцьй (ваявод, старостау, 
дзяржауцау), а падпарадкоувал1ся непасрэдна Вялжаму князю ni сваяму 
уладальн1ку.

128



Найболып значным у змяненш статуса гарадоу было тое, што у гарадах 
Магдэбурскага права усталёувалася асобная гарадская улада самаюравання -  
маг1страт. Мапстрат -  выбарны адмшютрацыйны i судовы арган гарадскога 
самаюравання. Складауся мапстрат з гарадской рады i лавы. У яго склад 
уваходзш таксама войт i nicap.

Рада займалася справамi гарадскога юравання i суда па маёмасных i 
цывшьных справах. Складалася рада з радцау (ад 6 да 24 чалавек), яюя 
a6iparica штогод агульным сходам мяшчан. Рада вызначала агульныя 
напрамк1 развщця гарадской гаспадарю, усталёувала нормы i правша 
унутрыгарадскога жыцця, падатю з гараджан i сачыла за выкарыстаннем ix 
на патрэбы горада. Клопацшася рада i аб бяспецы горада i гараджан, у яе 
распараджэнш был1 гарадсюя умацаванш, арсенал, узброенае апалчэнне 
(мшцыя). 3 лшу радцау вылучалюя бурмютры ( 1 - 3  чалавек1), як1я па чарзе 
вял1 паседжанн1 рады i ажыццяулял1 некаторыя адм1н1страцыйныя функцьй 
па выкананню рашэнняу, прынятых радаю. (Фактычна рада -  гарадск1 савет, 
гарсавет- у сучасным разуменн1, юнуе i зараз як орган мясцовага 
самаюраванняг Па-беларуску: рада сшошм слова савет)

Лава выконвала функцьй суда па крымшальных справах гараджан. (аб 
войтауска-лаунщюм судзе мы казал1, капп разглядал1 судовую сютэму ВКЛ).

Цэнтральнае месца у гарадской адм1н1страцьй займау войт, пасада якога 
была уведзена у некаторых гарадах нават раней за магдэбургскае права. 
Войт, як правша, прызначауся уладальн1кам горада (дзяржавай щ феадалам), 
яму належала вярхоуная адмiнiстрацыйная улада у горадзе. (войт па свЛм 
функцыям- сучасны мэр горада).

Таш м чынам, ажыццяуленне Магдэбурскага права у беларуск1х гарадах 
прывяло да усталявання асноуным прынцыпау i форм самаюравання, як1я i 
сёння з’яуляюцца нормам! гарадкога жыцця.

Разам з тым, ва умовах феадальных адносш, маёмаснай дыференцыяцьй 
гараджан, абмежаванасц! права выбара у Mari страт тольк1 за жыхарамц як1я 
был! асаб!ста свабоднымц i у вын!ку !ншых абставш, маг!страты часта 
пераутварал!ся у орган карпаратыунага к!равання горадам з боку заможных 
гараджан, купцоу, цэхм!страу i !ншай мяшчанскай anirapxii.

Акрамя таго, значная частка жыхароу горада (у некаторых выпадках не 
менш паловы, а то i болей) не была асабюта свабоднай, а тэта значыць:- не 
належала да мяшчанскага саслоуя,- не мела права удзельшчаць у выбарах 
органау самак!равання,- была непадуладна мапстрату,- i адпаведна не магла 
разл!чваць на абарону CBaix правоу з боку гарадскога юравання.

4. Адмшктрацыйна -  тэрытарыяльны падзел Беларуш
Адм!н!страцыйна -  тэрытарыяльны падзел Беларуш у XIII -  XIV 

стагоддзях заставауся у асноуным у старых межах, яюя был! пам!ж асобным! 
княствам! да утварэння ВКЛ. Але на працягу далейшых XV -  XVI стагоддзяу 
у тэрытарыяльным уладкаванн! адбывал!ся пэуныя змены, адпаведныя 
працэсам умацавання дзяржавы i папйтычнай улады.
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Асноуньпуп найбуйнейшьЕШ адмiнiстрацыйнымi утварэннядй з’яулялюя 
удзельныя княствы. 1х на тэрыторьй беларусюх зямель у канцы XIII 
стагоддзя юнавала каля 20-ць (Мы ix ужо неаднолькава называл!). Яны 
уяулял1 сабой дробныя дзяржауныя утварэнш, бо князц што стаялi на чале 
ix, мел1 усе правы суверэнных валадароу: распаражапйся унутраньжй 
справамц мапй надзяляць землям! CBaix васалау, мел1 свае узброеныя сшы, 
мапй аб’яуляць войны i падтсывааць пагадненш, заключаць лыбыя саюзы.

Фактычна княствы, нават пасля утварэння ВКЛ, з’яулялюя дзяржауна- 
палыычньнуй адзшкамц з яшх складалася дзяржава.

У ri стары иных дакументах, акрамя назвау асобных княствау, ужываецца 
таксама тэрмш “зямля” (напрыклад,- Полацкая зямля, Вщебская зямля i 
шш.). Як правша, пад такой назвай разумеецца тэрыторьй, яюя 6bmi 
эканам1чна, папйтычна i культурна звязаны з пэуным цэнтрам княжацкай 
улады i адм im страны й на яму падпарадкаваны.

Таму, на думку псторыкау, абодвы тэрмшы -  княства i зямля -  
з’яуляюцца щэнтычнымь

3 канца XIV да першай паловы XVI стагоддзяу частка княствау 
пераутвараюцца у наместнщтвы, ваяводствы i паветы, частка раздрабшася на 
асобныя маёнткь

HaiviecTHiuTBa -  ад м i н i стран ы й н а-тэр ытар ы я л ь н ая адзшка, якая 
утварылася пасля скасавання удзельных княствау i падпарадкавання ix 
вялжакняжацкай уладзе. Начале наместнщтвау стаял! н ам еси т -  
прадстаушш вялжага князя, яшм належала ад м ш i стр ац ы й н а- гасп ад ар ч ая, 
фшансавая i судовая улада на тэрыторьй былых самастойных княствау. 
Канчаткова княствы 6bmi афщыйна скасаваны падчас адмiнiстраныйна- 
тэрытарыяльнай рэформы 1565-1566 гадоу.

У пачатку XV стагоддзя з’яуляюцца новыя адмшютрацыйныя адзшш -  
ваяводствы. Яны 6bmi ваенна-адмшютрацыйньжй aKpyraMi, у склад яшх 
уваходзш княствы i наместшцтвы. Першьжй был1 утвораны Вшенскае i 
Трокскае ваяводствы. У Вшенскае ваяводства увайпша тэрыторыя 
большай частю заходшх, цэнтральных i усходшх зямель Беларусь 
Вшенскаму ваяводзе у вайсковых справах падпарадкоувалюя намеснж 
наваградсю, а таксама Слуцкае, Клецкае i Мсщслаускае княства. У Трокскае 
ваяводства уваходзша значная частка заходшх i пауднёвых зямель Беларуси, 
Кобрынскае i Пшскае княствы, падначальвалюя HaMecTHiKi берасцейсш, 
драпчынсю, бельскь Астатняя тэрыторыя Бел ару ci у ХУ стагоддз1 у склад 
ваяводствау не уваходзша

У пачатку XVI стагоддзя у ВКЛ был! праведзены адм ш i страны й н а- 
тэрытарыяльныя рэформы. Полацкая зхямля была пераутворана у Полацкае 
ваяводства, са складу Вшенскага ваяводства была вылучана Новагародскае 
ваяводства. У сярэдзше XVI стагоддзя у ВКЛ было 13 ваяводствау, у тым 
лжу акрамя ужо названых -  Берасцейскае, Мсщслаускае, Мшскае i шшыя. У 
вышку далейшых змен колькасць ваяводствау у ВКЛ была зменынана да 9- 
ui.

130



А д м i н i страц ы й н а-тэр ытар ы я л ь н ы м i адзшкам1 унутры княствау у XIII -  
XIV стагоддзях 6biai воласць Яны был1 звязаны з сельсюдн абшчынамц на 
тэрыторьп яюх ажыццяулялася юраванне шэрагам сельсюх пасяленняу. 
Воласць звычайна ахопл1вала 10 — 30 i болын сельсюх паселшчау i 
складалася з тэрыторьп сельсюх абшчын сялян-дангпкау, яюя был1 ятттчэ 
свабоднымц працавал1 на дзяржаунай зямлг У крынщах перыяду ВКЛ ix 
паселшчы называюць сёлам!.

Воласць мела двайную сютэму юравання. 3 сялян для юравання 
выб1рауся соцк1 (у 15 -  16 стагоддзях -  старац), яю пры дапамозе дзесяцкэх 
размяркоувау пахпж сялянахп пав1ннасщ, 36ipay падатю, выступау 
пасрэдшкам пахпж насел ьнщтвам воласщ i уладай. 1нтарэсы дзяржавы у 
воласщ прадстауляу намеснпс -  “щвун” Знаходз1уся ён у валасным цэнтры, 
яюм з’яуляуся горад щ замак. У абавязю щвуна уваходзш прыём падаткау ад 
старца (щвун не меу права сам вольна ездзщь па воласщ з мэтай збору 
падаткау), перасылка ix дзяржаве щ уладальнжу воласщ, аргашзацыя 
будаунщтва i рамонту замка, дарог, суд па справах, яюя не падл я rani 
кампетэнцьй абшчыннага, копнага суда.

3 канца XIV стагоддзя пачалося разбурэнне воласцей як аб’яднанняу 
сялян на дзяржаунай зямлг Асобныя сёлы (i зямля i насел ьнщтва) са складу 
воласщ вялшхп князяхп перадавапйся у вотчыну (маёмасную уласнасць) 
шляхце. Там узшкаюць феадальныя двары, а сяляне-дангпю пераутвараюцца 
у цяглых сялян.

У шэрагу выпадкау воласщ уяулял1 сабой асобныя, давол1 буйныя частю 
княствау, яюя належал! не дзяржаве, а адной асобе, як правша з 
прадстаушкоу княжэцюх дынастый. Адначасова пашырапйся правы щвуноу, 
яюя мапп caMi зб1раць падала, а таксама страчвалася права сялян выб1раць 
старцау.

У riстары иных дакументах, а таксама у лыаратуры сустракаецца i такая 
адмшютрацыйна-тэрытарыяльная адзшка, як “павет” Гэты тэрмш польскага 
паходжання пачау ужываацца на Бел ару ci з XV стагоддзя як сшон!м тэрмша 
воласць. У першай палове XVI стагоддзя пад паветам звычайна разумел! 
буйную воласць, цэнтрам якой быу горад або замак, што належыу дзяржаве. 
Часам пад паветам разумел! толыа тэрыторыю, падкантрольную намесшку -  
у таюм выпадку павет быу сшошмам наместнщтва.

Афщыйна статус павета i ix межы на тэрыторьп ВКЛ был! 
зацверджаны у вы Hi кум ад м i н i страц ы й н а-тэр ыт!арыяльнай рэформы 1565 -  
1566 гадоу. Па ёй паветы уваходзш у склад ваяводствау як асноуная 
адмшютрацыйная адзшка. Тыя ж наместнщтвы i воласщ, што не атрымапй 
статус павета, уваходзш у ix склад (склад павета) у якасщ маёнткау.

Канчаткова адмшютрацыйна-тэрытарыяльны падзел Беларус! склауся у 
вышку рэформы 1565 -  1566 гадоу. Паводле яе на тэрыторьп Бел ару ci был i:

1. Берасцейскае ваяводетва (у складзе Берасцейскага i Пшскага павета)
2. Вшенскае ваяводства (Ашмянсю, Браслаусю, Вшенсю i Лздсю паветы)
3. Вщебскае ваяводства (Аршансю i Вщебсю паветы)
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4. Менскае ваяводетва (Менсю, Рэчецю i Мазырсю паветы)
5. Мсщслаускае ваяво детва (без паветау)
6. Новагародскае ваяводства (Ваукавысю, Новагародсю i Слошмсю 

паветы)
7. Полацкае ваяводства (без паветау)
8. Трокскае ваяводства (Гарадзенсю павет).

Тамм чынам, тэрыторыя Беларуси з другой паловы ХУ1 стагоддзя 
уваходзша у склад 8 ваяводствау i падзялялася на 15 паветау. (у некаторых 
выданнях называецца: 6 ваяво дствау i 14 паветау. 6 ваяво дствау чыста 
беларуск1х, але некаторыя беларуск1я тэрыторьй уваходзш у склад яшчэ 2-х 
ваяводствау -  Вшенскага i Трокскага. Таму правильна казаць -  тэрыторыя 
Беларусл уваходзша у склад 8-Mi ваяводствау).

РАЗДЗЕЛ: 5 БЕЛАРУСКШ ЗЕМЛ1 У XVI -  ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ XVII 
СТ.

Тэма: 5.1. Сацыяльна-эканалпчнае развщцё. Афармленне фа ль варка ва- 
паншчыннай Лстэмы.

1. Землеуладанне у ВКЛ.
2. Станауленне фльваркава-паншчыннай сютэмы.
3. Становшча сялянства.
4. Сялянская гаспадарка.
5. Урбашзацыйныя працэсы.
6. Грамадскае i сацыяльнае жыццё гарадоу.
7. Эканам1чнае жыццё гарадоу. Гандаль i транспарт.
1. Землеуладанне у ВКЛ.

У еярэднявеччы асновай жыцця грамадства была сельская гаспадарка. 
Зямля была галоунай каштоунасцью дзяржавы i асобнага чалавека. Менав1та 
ад зямлц працы на ёй залежал! дабрабыт як дзяржавы, так i кожнага члена 
грамадства. Усталяванне феадальных адноелн у грамадстве прывяло да 
замацавання зямл1 у асаб1стую уласнасць. Менав1та ад валодання зямлёй, 
вял1чыной зямельнай yaacnacni вызначауся сацыяльны статус чалавека. 
Людзц як1я валодал1 зямлёй, феадалы -  з’яулял1ся асноуным юруючым 
класам, склад ал i прывшеяваную, пануючыую частку грамадства. Усе 
астатшя, тыя, хто працавау на чужой зямл1, знаходзшея у падпарадкаваным, 
падначальным стане, бьип феадальна-залежным1.

У ВКЛ перыяда XIV -  XV стагоддзяу землеуладанне падзялялася на:
1. дзяржаунае,
2. прыватнае (памешчыкау, еялян, купцоу),
3. сялянскае надзельнае (абшчыннае, падворнае),
4. царкоунае.
Разв1ццё феадальных адносш, эканам1чнае i палыычнае узмацненне 

класа феадалау прывял1 да таго, што сялянства пазбавшася права валодаць
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зямлёй, яна стала манапольнай уласнасцю дзяржавы, свецюх i духоуных 
феадалау. У сярэдзше XVI стагоддзя у ВКЛ амаль 50% зямл! належала 
дзяржаве, 45%- прыватным уласшкам, 5%. -  царкве.

Буйнейшым землеуласшкам у ВКЛ быу Вял1ю князь. Асоба Вялжага 
князя з’яулялася не толью вярхоуным юраунпсом дзяржавы, але i увасабляла 
сабой дзяржаву. (прынцып манархй: дзяржава -  тэта Я). Таму Вялш князь 
распараджауся шматшюм! дзяржауньжп землям!, т.зв. “гаспадарсюм1 
уладанням1” Даходы з ix шнпп як на утрыманне манарха i яго двара, так i на 
дзяржауныя патрэбы. У складзе непасрэдна гаспадарсюх уладанняу на 
тэрыторьп Беларуси бььгп значныя тэрыторьп, шмат гарадоу, мястэчак i вёсак.

Такое становшча, каш не было падзелу гаспадарсюх уладанняу на 
асабютыя вялжага княз1 i дзяржауныя, працягвалася да сярэдзшы XVI 
стагоддзя. Пры Жыпмонце Аугусце пачынае выдзяляцца з гаспадарсюх 
уладанняу фонд aca6icTbix зямельных уладанняу Вялшага князя (яго 
дамен), для таго каб забяспечыць матэрыяльна CBaix нашчадкау, яюя не 
будуць абраны на вял1какняжацк1 прастол.

Фонд гаспадарсюх уладанняу скарачауся не толью у вын1ку замацавання 
з яго значнай частю зямель ва уласнасць самаго Вял1кага князя, але таксама i 
у вын1ку шматл1к1х падараванняу з яго зямель з сялянам1 сва1м васалам за 
адданую службу, каталщкай царкве.

Kari у канцы XIV стагоддзя на землях гаспадарсюга фонда пражывала 
каля 80% падданых (насельн1цтва), а у сярэдз1не XVI стагоддзя -  толью 30%. 
Пераважная болынасць насельн1цтва пражывала на прыватнауласнщюх 
землях.

Самым буйным прыв1ляваным саслоуем у ВКЛ была шляхта.
Тэрмш тэты мае сваю ricTopbii. У ВКЛ з XIII стагоддзя аснауная маса 

феадалау, тых, хто валодау зямлёй (акрамя князёу), называл1ся баярамь 3 
пачатку XV стагоддзя пад польск1м уплывам у дакументах ВКЛ пачынае 
сустракацца i вызначэнне “шляхта” (род, парода), “баяры-шляхта”. У пачатку 
XVI стагоддзя пануючае, прывшеяванае саслоуе землеуласн1кау у ВКЛ i 
Полынчы трывала мае назву “шляхта.” Тэрмш “пан” ужывауся для 
вначэння спачатку тых шляхщчау, як1я займ ал i высоюя пасады у 
дзяржауных, судовых i адм!н1стратыуных органах, мел1 CBaix васалау, а з 
другой паловы- ycix шляхц1чау, што мел1 прыгонных сялян.

У сярэдзше XVI стагоддзя на тэрыторьп Беларуси, насельн1цтва якой 
складала каля 1,8 млн. чалавек, феадалау, шляхты было прыблпна 162 
тысячы чалавек, г.зн. 9% ад усяго насельнщтва.

Шляхецкае саслоуе было неаднародным. Был1 феадалы, як прав1ла 
наш чад ю былых княжацк1х дынастый, як1я падпарадкоувал1ся вял1каму 
князю (был! яго васалам!). Частка менш заможных феадалау бьш васалам! 
больш буйных феадалау, князёу i паноу, знаходзш1ся у залежнасш ад ix, Hecai 
iM службу. Ix вызначаюць як “вотчынная шляхта” -  яны атрымл1вал! маёнтк1 
ад CBaix гаспадароу (сеньёрау), несл1 ваеную службу у складзе ix ваеных 
атрадау.
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Сацыяльны статус шляхты вызначауся не столью паходжаннем i 
вызнаннем, сколью вял1чыной зямельнай уласнасць 1снуюць розныя падлш 
колькасщ зямлц што знаходзшася у вал о дан Hi шляхты ВКЛ. Паказчыкам 
заможнасщ была i наяунасць прыгонна залежных сялян, сялянсюх 
гаспадарак, т.зв. “дымоу”

У асяроддз1 шляхты выразна юнавау падзел на 5 ui нават 6 катэгорый. 
Па вял1чыне зямельнай уласнасщ i наяунасщ залежных сялян выдзяляюцца:- 
найдрабнейшая шляхта, якая нават не мел1 Hi зямл1 , Hi сялян (фактычна не 
з’яулялюя фeaдaлaмi), ui мела 1-3 сялянсюя гаспадарю;- дробная шляхта;- 
сярэдняя;- буйная шляхта (мел1 некалью соцен прыгоддных сялянсюх 
гаспадарак);- найбуйнейшыя феадалы, т.зв. магнаты (мел1 па некалью тысяч 
сялянсюх гаспадарак). Да апошшх у сярэдзше XVI стагоддзя на беларусюх 
землях aднociлicя крыху больш за 30 фамшй, сярод ix княз1 Acтpoжcкiя, 
Впннявецю, Галынансю, а таксама Paдзiвiлы, Caneri, Хадкев1чы.

Але болынаю частку у ВКЛ па вел1чыне сваей зямельнай уласнасш 
складапй найдрабнейшыя i дробныя феадалы.

Тым не меньш, менавгга шляхта была пануючым класам, прывшеяваным 
саслоуем, якое мела выключнае права валодаць зямлёй. Мы ужо казали, што 
прыватнауласнщкай (нaлeжaлi феадалам, шляхце) было каля 45% усей зямлi 
ВКЛ. Землеуладанш шляхты пaвялiчвaлacя за кошт перадачы гаспадаром, 
вялшм князем земл1 з дзяржаунага фонда у прыватную уласнасць.

Акрамя зямельнай уласнасш свецюх феадалау (шляхты) у ВКЛ юнавала 
уласнасць на зямлю духоуных феадалау -  праваслауных i каталiubix 
духоуных устаноу.

У XV -  XVI стагоддзях захавагй i некалью павячьш свае уладанш у 
вын1ку пажалавання зямель вялшм князем установи праваслаунай царквы- 
еп1скаскапства, цэрквы, манастыры. Асноуныя царкоуныя маёнтю 
праваслаунай царквы бьип размешчаны у тых паветах ВКЛ, дзе пераважала 
праваслаунае насел ьнщтва. Царква атрымл1вала земл1 i залежных сялян i ад 
мясцовых кнчязёй i паноу у выглядзе ахвяраванняу i падараванняу.

3 канца XIV стагоддзя, у вышку дзяржаунай паштыю па насаджэнню i 
распаусюджанню катал шызма на землях ВКЛ, xyTKiMi тэмпам1 павял1чвалася 
маёмасць катал щкай царквы. Яна пашыралася у вышку пажалавання 
вялшм князем з дзяржаунага фонду каталщюм установам -  бюкупствам, 
касцёлам, кляштарам зямл1 з сялянамь Уласшкам1 зямельных надзелау бьип i 
каталщюя ордэны, перш за усё езушю, яю атрымл1вау значную 
матэрыяльную падтрымку з боку дзяржавы i магнату.

У BbiHiKy гэтага да сярэдзшы XVI стагоддзя катал ш кая царква стала 
адшм з буйнейшых феадалау ВКЛ. Ёй належат значная частка сялянсюх 
гаспадарак (толью Вшенскаму бюкупству належала больш за 11,5 тысяч 
сялянсюх дымоу) i зямель валасцей па усёй тэрыторьй ВКЛ.

2. Станауленне фальваркава-панчшыннай с!стэмы.
Утварэнне i станауленне моцнай цэнтрашзаванай дзяржавы - Вял шага 

Княства Лггоускага, у склад якога увайнип i беларусюя землц аказала
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станоучы уплыу на развщцё эканомт Беларусь У XIII - першай палове XV 
ст. на беларусюх землях працягвауся працэс фарм1равання i усталявання 
феадальных адносш. Сацыяльна-эканам1чнай асновай феадальнага 
грамадства з'яулялася сельская гаспадарка. Разам з тым менавыа у тэты час 
пачынае усё больш шырока разв1 ванна таварная вытворчасць, рамяство, 
гандаль, што знайшло сваё адлюстраванне у развшш унутранага рынку i ва 
умацаванш гарадской гаспадарю.

Вярхоуным уласшкам усёй зямл1 у ВКЛ у азначаны час з'яуляуся вялш 
князь (гаспадар). Да сярэдзшы XV ст. у яго асабютую уласнасць уваходзш 
не толью спадчынныя, але i дзяржауныя землр яюя складал1 так званы дамен, 
што у сярэдзше XVI ст. займау амаль палову тэрыторьп дзяржавы. 
Гаспадарсюя уладанш не толью уяулял1 сабой ворыуныя зямлц але уключал1 
1ншыя сельскагаспадарчыя, а таксама лясныя угоддз1 (гаспадарсюя лясы i 
пушчы), дзе адбывалася нарыхтоука драун1ны, вытворчасць попелу, вугалю i 
шш.

За права палявання у путчах плацшася спецыяльная данша. Мясцовае 
насельн1цтва мела права паляваць i займацца рыбнай лоуляй у гаспадарсюх 
уладаннях тольк1 у спецыяльна вызначаных месцах, названых у дакументах 
як "уступы" Hi "уваходы". У склад дзяржауных уладанняу уключал1ся 
таксама гарады i мястэчк1, што размяшчапйся на землях дамена. Некаторыя з 
ix был1 буйным1 гандлёва-прамысловым1 паселшчамц жыхары як\х жыл1 
выключна щ пераважна з гандлю i рамяства (Вшьня, Берасце, Наваградак, 
Менск, Полацк, Вщебск). Насельн1цтва iHHibix гарадск1х паселшчау часта 
займалася рамяством i гандлем у я кас т  дадатку да земляробства. Асноуныя 
прыбытю з гаспадарск1х уладанняу iniai у дзяржауны скарб, на патрэбы 
войска, утрыманне адм1 Hi странbii i вял1какняскага двара. Натуральна, што 
развщцё гаспадарк1 на дзяржауных землях аказвала значны, а часта i 
рашаючы уплыу на агульнаэканам1чны стан крашы.

Акрамя таго, разв1валася гаспадарка i ва уладаннях свецк1х i духоуных 
феадалау Беларуси. Гэтыя уладанн1 пастаянна пашырапйся i у асноуным за 
кошт дзяржауных зямель. Справа у тым, што дамен з часоу утварэння ВКЛ 
стау фондам для узнагароджвання вял1к1м князем феадалау, яюя мел1 
асаб1стыя заслуг! перад дзяржавай Hi гаспадаром. Гэтыя разданы станавшся з 
кожным годам усё больш значнымц дастаткова вялiкая колькасць зямл1 з 
дзяржаунага фонду пepaxoдзiлa у сферу прыватнага землеуладання. На думку 
Б. Грэкава, у XIII-XV ст. "на гэтых землях новыя землеуласнпа не мел1 
магчымасц1 i патрэбы заводзщь сваю гаспадарку, а задавольвапйся аброкам з 
сялян".
Толью npb^i3Ha з cяpэдзiны XV ст. становшча стала мяняцца, i у ВКЛ 
3'aBiaica першыя феадальныя гаспадарка, арыентаваныя на вытворчасць 
таварнай прадукцьй. Да гэтага ж часу асноуны упор у 3KaHaMi4HbiM pa3BiHHi 
крашы прыходз1уся на сялянск1 двор. Сяляне, абавязаныя выплачваць 
феадальную рэнту у той Hi iHHiafi форме (у асноуным даншу Hi грашовую 
рэнту - чынш), вымушаны был1 не толью весщ, але i па магчымасщ
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пашыраць сваю гаспадарку, выходзщь са сваей прадукцыяй на мясцовы 
рынак. Таму зразумела, што менавыа сялянская гаспадарка з'яулялася адной з 
асноуных частак эканомш крашы. Тэта натуральна i таму, што пры 
феадашзме абсалютную большасць насел ьнштва складала сялянства, якое 
было i асноунай вытворчай сшай грамадства.

3 канца XV ст. у Заходняй Еуропе з ростам насел ьнштва, асабл1ва 
гарадскога i хутюм развщцем гаспадарю узрос попыт на зерне i штттьтя 
сельскагаспадарчыя прадукты. Вялшае княства Лттоускае, гаспадарка якога 
была звязана з еурапейскай, адрэагавала адпаведна попыту суседзяу.

3 мэтай атрымаць больш прадукцьй была праведзена рэаргашзацыя 
сельскай гаспадаркг Прычынам1 рэаргашзацьп был1 рост попыту на зерне на 
м1жнародным рынку; арха1чная, стракатая сютэма абкладання павшнасцямр 
што толью прыбл1зна ул1чвала рэсурсы адзшю падаткаабкладання; цяжю 
фшансавы стан скарбу ВкЛ.

Каб павял1чыць даходы з дзяржауных зямель, вял1ю князь Жыпмонт II 
Аугуст ажыццяуляе у дзяржауных маентках рэформу, якая атрымала назву 
"ваточная памера". Асноуны дакумент рэформы -  шструкцыя "Уставы на 
валок!", як\ датаваны 1 красавшом 1557 г. На яго падставе была праведзена 
суцэльная рэвгля дзяржауных i вял1какняск1х уладанняу. У 1568 г. усе 
дзяржауныя уладанн1 заходняй частк! княства бьнп ахоплены рэформай.

Асноуныя прынцыпы рэформы:
• дакладны ул1ку зямель;
• абкладанне сялян павшнасцям! прапарцыянальна занятай зямл1;
• вылучэнне адзшай пазямельнай меры -  валок!;
• за карыстанне валокай вызначал1ся пэуныя пав1ннасц1.
Пад час рэформы уся зямля у маёнтку дзял1лася на валоку лепшыя з як\х 

адводзш1ся пад вял1какняжацк1я гаспадарк1 -  фальваркг Астатн1я раздавал ic  ̂
сялянам у падворнае землекарыстанне. Суадносшы вел1чын1 фальваркавага i 
сялянскага ворыва у дзяржауным маентку вызначалюя 1:7. Тэта значыць, 
апрацоуку адной фальваркавай валок! pa6iai сем сялянсюх валок. Сялянская 
сям'я у залежнасц1 ад колькасц1 ворыва у той n,i шшай мясцовасц1, 
магчымасцяу апрацоук1 (колькасц1 рабочых рук, цяглавай жывёлы, прылад 
працы) атрымл1вала валоку ui яе частку, з якой выконвала дакладна 
устаноуленыя пав1ннасц1. Сялянсю надзел падзяляуся на тры часткт Тэта 
забяспечвала прымусовы трохпольны севазварот, што спрыяла росту 
ураджайнасц1. Рэформа спрыяла распаусюджванню перадавой агракультуры.

Валочныя надзелы падзялял1ся на цяглыя (паншчынныя), асадныя 
(чыншавыя), вольныя (для сялян-слуг, што вызвалялюя ад спецыф1чных 
павшнасцей сялян !ншых катэгорый). Цяглыя сяляне абавязвалюя 
адпрацоуваць паншчыну два дн1 на тыдзень, выходз1ць на гвалты i талок1. 
Асадныя сяляне павшны был1 плац1ць чынш па 30 грошау з кожнай валок1, 
адбываць за год 12 талок, або плацщь за ix 12 грошау, замест гвалтоу даваць 
10 грошау. Кошт сялянсюх павшнасцяу з валок! сярэдняй якасщ глебы 
складау значную суму.
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Пры правядзенш рэформы не было рэгламентацьй або абмежавашяу у 
надзяленш сялян зямлёй. Сялянская гаспадарка магла узяць валоку щ яе 
частку. Валока складала 30 моргау, u,i 21,36 га. Па якасщ глебы валою был1 
“добрыя”, “сярэдшя”, “дрэнныя” i “вельм1 дрэнныя” Агульны памер 
павшнасцяу упершыню быу абумоулены памерам надзелу i якасцю глебы.

Вын1к1 правядзення рэформы:
1. сяляне страцш правы на зямельныя участю, яюя традыцыйна л1чыл1ся 

у ix спадчынным вал о дан Hi;
2. ix палетю у болынасщ стали ментттым! -  семй не мапн выканаць усе 

павшнасщ, яюя прызначалйся з ранейшых надзелау;
3. асноуным1 формам! павшнасщ стала паншчына на захадзе, на усходзе 

-  грашовы чьтнттт;
4. з'явшся пустыя валою, яюя утварьглй рэзервовы зямельны фонд;
5. павял1чылюя даходы дзяржаунага скарбу;
6. прынцыпы рэфармавання бьш пераняты прыватным1 

землеуладальн1кам1, у першую чаргу буйным!;
7. на захадзе i у цэнтры Беларуси, дзе iMioiiBa стварал1ся фальварю, 

сялянская абшчына была разбурана, на усходзе яна захавалася, але была 
падпарадкавана феадалам.

Правядзенне рэформы, яе тэмпы был1 розныя у тых щ !ншых рэг1ёнах 
Беларуси. У цэнтры i на захадзе памешчыцк1я гаспадарю был1 цесна звязаны з 
рынкам, яны актыуна выкарыстоувал1 сваё права бяспошлшнага гандлю. 
Рэформа тут была завершана да канца XVI ст. На пауночным усходзе 
Беларуси дзе ш ла Лзвонская вайна (1558-1583 гг.) i земл1 спусташал!ся 
войскам! 1вана Жахл1вага, а таксама на усходзе, дзе Вялжае княства 
межавала з Маскоускай дзяржавай, вял1к1 князь i феадалы не Marai 
ажыццяуляць пераутварэнш так паслядоуна i актыуна, як на захадзе. 
Фальваркавая слстэма не стала тут пераважнай. Насельн1цтва у асноуным 
пераводзшася з дан1ны на чынш. Валочны надзел на усходзе шырока 
зацвердз1уся тольк1 у першай палове XVII ст., рэформа зацягнулася болын 
чым на сто гадоу.

3. Станов1шча сялянства.
Правядзенне аграрнай рэформы i упаРаДкаванне пав1ннасцяу 

суправаджалася замацаваннем сялян за зямлёй, ператварэннем розных ix 
катэгорый у адзш клас-саслоуе -  прыгоннае сялянства.

Прыгонны стан сялянства замацоувауся заканадауча на працягу 
некаторага часу:

Прывшей 1447 г., пацвердз!у дауняе права феадалау на вотчынны суд, 
што ставша у значную залежнасць ад яго рашэнняу сялян.

Першы Статут ВкЛ 1529 г. адмауляу сялянам у праве уласнасщ на 
зямлю. Яны страивали права ёю распараджацца без згоды феадала. "Уставай 
на валок!" (1557 г.) дзяржауныя сяляне фактычна замацоувал!ся за 
зямельным! надзелам!.
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Друп Статут ВкЛ 1566 г. замацоувау 10-гадовы тэрмш пошуку беглых 
щ крадзеных сялян i адм1н1страцыйныя пакаранш супраць тых, хто ix хавау. 
Забаранялася хаваць сялян у гарадах.

Трэш Статут ВкЛ (1588 г.) падоужыу тэрмш пошуку беглых да 20 гадоу, 
канчаткова пазбауляу сялян права пераходу ад феадала i загйчвау у стан 
непахожых людзей тых, хто пражывау на зямл1 феадала 10 гадоу. Тэарэтычна 
селянш мог адкуп1цца, заплащушы 10 коп грошай, а таксама усе пазыю i 
дапамоп, як1я ён атрымау ад пана, аднак выплац1ць таюя грошы было вельм1 
цяжка.

У канцы XVI -  першай палове XVII ст. у ВкЛ канчаткова фактычна i 
юрыдычна аформ1лася прыгоннае права. Селян1н быу пазбаулены права 
свабодна распараджацца сваей спрадвечнай маёмасцю. Селянш стау аб’ектам 
залогу, кушп-продажу як з зямлёй, так i без яе. Феадал мог судзщь селян1на.

Слстэма пазямельных адносш, якая стыхшна складвалася на працягу 
стагоддзяу, у ходзе аграрнай рэформы другой паловы XVI -  першай паловы 
XVII ст. была упарадкавана. Адзшкай падаткаабкладання стала валока зямл!. 
Сялянсюя семй замацоувалюя за валокай щ яе часткай, станавшся як бы 
дадаткам да яе, часткай уласнасщ землеуладальшка. Замест натуральнай 
панскай гаспадарю утваРылася таварная гаспадарка, арыентаваная на 
вытворчасць зерня для продажу. На Беларус! такая гаспадарка звалася 
фальваркава-паншчыннай, ад назвы панскага ц! дзяржаунага маёнтка i 
галоунай формы павшнасщ сялян.

4. Сялянская гаспадарка.
Эканомжа сялянскай гаспадарю у тэты перыяд была заснавана у 

першую чарту на земляробстве, жывёлагадоул!, хатн!м рамястве. 
Дапаможным! заняткам! было бортн!цтва, паляванне, рыбалоуства.
Асноунай сельскагаспадарчай культурай заставалася жыта. Шырока был! 
распаусюджаны таксама авёс, ячмень, проса, грэчка, лён, каношп. 
Вырошчвапйся рэпа, arypKi, морква, бураку цыбуля, часнок, боб, гарох i 
!нш. [6] Разам з земляробствам разв!валася i жывёлагадоуля. Як у пансюх 
маёнтках, так i у гаспадарках сялян утрымл!вал!ся кош, каровы, свшн!, козы, 
авечк!. 3 хатняй птушю разводз1л! курэй, гусей, качак. Колькасць кароу, 
асабл1ва у панск!х гаспадарках, часта перавышала патрэбы гаспадарк! у 
малаку. Найбольш верагодным тлумачэннем гэтага з'яуляецца утрыманне ix 
для вытворчасщ угнаенняу.

Асноунай цяглавай стай были KOHi i валы. Крынщы выразна паказваюць 
першасную ролю земляробства у сельскай гаспадарцы. Жывёлагадоуля была 
нак1равана на вытворчасць прадуктау харчавання для панскага маёнтка щ 
сялянскага двара i на абслугоуванне запатрабаванняу земляробчай гал1ны. 
Бортн1цтва, рыбалоуства, лясныя промыслы у тэты час склад ал i дадатковы 
занятак для сялян i, як прав1ла, яны iMi займал1ся у вольны ад земляробства 
час.

Сельскае рамяство наста у асноуным хатн1 характар. У тэты час амаль 
кожны сялянск1 двор выступау як самастойны вытворчы калектыу, дзе
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выраблялюя усе неабходныя для гаспадарю i жыцця рэчы. Выключэннем быу 
толью выраб складаных прадметау пераважна для сельскагаспадарчай 
вытворчасцг Таму спецыял1заванае сельскае рамяство у тэты час 
прадстаулял1 у асноуным рамёствы, што быпй звязаны з вырабам прылад 
працы i жыццёва неабходных прадметау: кавальскае, бондарскае, ганчарнае i
Ш ИТ.

5. Урбашзацыйныя працэсы.
Яшчэ да утварэння ВКЛ на тэрыторьй Беларуси юнавала значная сетка 

гарадоу, яюя утварылюя у вышку аддзялення рамества ад сельскай 
гаспадарю. Узнпсапй гарады на месцы былых паселпнчау, а таксама вакол 
замкау, на скрыжаванш гандлёвых шляхоу, на берагах рэк i азёр. У IX -  XIII 
стагоддзях на тэрыторьй БеларуЛ юнавала 35 гарадоу. (ix мы ужо называл!) 
Усяго на пачатку XV стагоддзя у ВКЛ напйчвалася не менш за 60 горадоу.

На працягу XV -  XVI стагоддзя новых гарадоу узшкла няшмат -  
гарадсю статус у той час атрымапй Рэчыца, Быхау, Дзюна, Друцк. 
Тлумачыцца тэта тым, што на заснаванне горада патрэбна была спецыяльная 
дазвола вял шага князя, а тыя не быпй защкаулены у стварэннем канкурэнцьй 
юнаваушым гарадам, з яюх яны атрымл1вапй даходы. Таму некаторыя 
выданш называюць л1чбу каля 40 гарадоу на тэрыторьй Беларусь

Гарады адрозшвапйся пам1ж сабой колькасцю насельнщтва. У той час 
буйным! гарадам! л!чььпйся таюя, што мел! 10 i болын тысяч жыхароуЛак!х 
на тэрыторьй Беларуси таго часу было 5-6. Сярэдн!м! был! гарады, дзе 
пражывала болын за 5 тысяч чалавек, (таюх нал!чвалася прыкладна 15-16), 
а малым! -  дзе было 2-3 тысячы жыхароу.

Больш хутка расла колькасць гарадскога насельн!цтва за кошт 
узшкнення мястэчак -  насельных пунктау, яюя адрозн!вал!сь ад гарадоу 
меншай колькасцю насельнщтва -  да 1,5 тысячы чалавек (прыкладна 200 -  
300 дамоу). На Беларуси мястэчк!, як паселшчы рамесн!кау i гандляроу, 
nanari узшкаць з XIV стагоддзя, а у XV -  XVI стагоддзях ix было больш за 
200, у пачатку XVII стагоддзя -  320 паселшчау местачковага тыпу. Узн1кал1 
мястэчю каля месцау традыцыйных к1рмашоу, на бойюх гандлёвых 
скрыжаваннях, каля перапрау, у мястэчк1 пераутварал1ся буйныя сёлы i веск1. 
Менав1та шырокае распаусюджанне мястэчак можна л1чыць праявай 
урбашзацыйнага працэса на Беларус! у разглядаемы перыяд.

Гарадск1я пасел1шчы мел1 не толью важную ролю у эканам1чных i 
гандлевых аднослнах, але i выконвал1 значныя сацыяльныя функцьй. Усе 
буйныя гарады у XVI стагоддз1 был1 цэнтрам1 ад Mi Hi стран ый- 
тэрытарыяльных адзшак -  сталi намi ваяводствау, буйных паветау. У ix 
размяшчалася вышэйшая адмшютрацыя, яны былi цэнтрам1 к1равання 
значных тэрыторый. Выключэннем з’яуляуся тольк1 Маплёу, як\ уваходзш у 
Аршанскага павета, хаця i значна пераусходзш Оршу. Сярэдшя i нават малыя 
гарады з’яулялюя цэнтрам1 паветау, валасцей, феадальных уладанняу, 
царкоуных прыходау, служыл1 крэпасцямц месцам1 збору i канцэнтрацьй 
войску.
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У навуковых выданнях не названа нават прыблпная л1чба гарадскога 
насельнщтва на тэрыторьп Беларуси у XV -  XVI стагоддзях. Але звестю па 
асобным гарадам, што юнуюць у крынщах, даюць падставу сцявярджаць аб 
паступовым колькасным росце насельнщтва гарадоу. Адбывауся ён не хутка, 
павольна, на працягу значнага часу. Напрыклад, у Бярэсщ у канцы XIV 
стагоддзя было каля 2 тысяч чалавек, а у сярэдзше XVII стагоддзя -  больш за 
10 тысяч. У Пшску за сто гадоу ад еярэдзшы XVI да еярэдзшы XVII 
стагоддзя колькасць домауладалыикау павял1чылася з 650 чалавек да 5 -  6 
тысяч. Дынамжу гарадскога насельшцтва прасачыць цяжка i таму, што 
першыя 1нвентарныя anicaHHi гарадоу пачашея праводзщца толью у сярэдзше 
XVI стагоддзя. Таму вядома дакладна, што у Гародгп у той час было 716 
дамоу, пражывала каля 4-тысяч чалавек.

6. Грамадскае i сацыяльнае жыццё гарадоу.
У перыяд еярэднявечча у гарадах, у тым лису i ВКЛ, адбывалюя 

складаныя сацыяльныя i грамадсюя працэсы. Каб разабрацца у ix, патрэбна 
медь дакладныя уяуленш аб стане caMix гарадоу, аргагпзацьп ix жыцця.

Гарады адрозшвапйся пш{ж сабой па статусу ix юрыдыкцыг
1снавапй гарады, яюя был1 заснаваны на вялжакняжацюх, дзяржауных 

землях. Пaдaткi з ташх гарадоу iumi у казну дзяржавы. Каб заахвоцщь рост 
гарадоу, i адпаведна прыбыткау з ix, дзяржава надавала пэуныя льготы, 
прывдШ гарадам (напрыклад, выключнае права на правядзене юрмашоу, 
утрымання корчмау). Насельнщтва найбольш развЛых гарадоу, Taxix як 
Вшьня, Полацк, Менск, Навагрудак было вызвалена ад ранейш1х сумесных з 
воласцю цяглых пав1ннасцей. У ix раней пачало фopмipaвaццa caMaKipaBaHHe.

Значная колькасць невялтх гарадоу i асабл1ва мястэчак был1 на землях 
феадалау (як свецк1х так i духоуных), з.гн. 6bmi прыватнауласн1цк1м1, 
нaлeжaлi феадалам. На ix распаусюджвалася усё правы феадалау. Напрыклад, 
Магшёу у канцы XIV -  пачатку XVI ст. належау каралеве Ядв1зе -  жонцы 
польскага караля Ягайлы, з 1431 года -  вялжаму князю ВКЛ Св1дрыгайлу. У 
1506 годзе горад быу падараваны Алене 1ванауне -  жонцы польскага караля i 
вялшага князя ВКЛ Аляксандра. 3 1514 года з’яуляуся уласнасцю Ю. 
Зянов1ча.

Болынасць жыхароу гарадоу, акрамя заняткау рамеством, мела 
зямельныя надзелы у горадзе щ у яго наваколл1, таму таксама, як i еяляне, 
вы кон вал i naBiHHacni на карысць уладальн1ка зямл1, феадала. PaMecHiKi 
прыватнауласн1цк1х гарадоу павшны 6bmi частку сваёй прадукцьй здаваць у 
гаспадарку феадала. Як правша, становшча прыватнауласн1цк1х гарадоу 
было больш складаным у параунанн1 з гарадамi на дзяржауных землях, 
насельн1цтва ix больш цярпела ад свавольства феадалау. Разам з тым, 
сустракалюя выпaдкi, Kari феадалы, каб прыцягнуць у свае гарады 
насельнщтва, асабл1ва ад 1ншых феадалау, надавал! часовыя льготы 
новапрыбыушаму у гарады насельн!цтву, вызваляючы на некаторы час ix ад 
падаткау.
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Рост гарадскога насельнщтва, паглыбленне гаспадарчага падзелу пам1ж 
горадам i вёскай прывшй да паступовага фарм1равання, выдзялення ix 
жыхароу у асобную, спецыф1чную сацыяльную трупу, саслоуе -  
мяшчанства.

Тэрмш “мяшчанства” вядзе свае паходжанне ад слова “месца”, як 
называл! у той час гарады, “месщчы” -  жыхары гарадоу, па-польсю 
“мешчанш” На Беларуси тэрмш “мяшчане” замацавауся на працягу XV 
стагоддзя, каш iM пачаш называць розныя катэгорьй гараджан -  рамеснпсау, 
дробных гандляроу, купецтва, што складапй гарадское падатковае саслоуе.

У болын шыроюм сэнсе тэрмш падчас ужываюць да вызначэння 
увогуле усяго гарадскога насельнщтва. Але тэта недакладна, бо мяшчанам1 
бььш толька частка насельнщтва гарадоу (падчас 50-60%), якая складалася з 
асабшта свабодных, вольных людзей, яны naauiai падала у казну, 
падпарадкоувалася гарадскому самаюраванню.

Умацаванню гарадоу, ix эканам1чнаму i сацыяльнаму росту спрьиьш 
змены у аргашзацьй гарадскога жыцця, што адбььпйся з канца XIV i на 
працягу XV стагоддзяу. У тэты час атрымала далейшае развщцё i 
афщыяльнае юрыдычнае замацаванне гарадское самаюраванне гарадоу, якое 
мела свае караш у вечавай аргашзацьй. (аб юнаванш X-XI стагоддзях у 
некаторых гарадах Веча казалася у ранейшых лекцыях).

7. Эканалпчнае жыццё гарадоу. Гандаль i транспарт.
Важным элементам магдэбурскага права бььгй эканам1чныя стымулы 

для развщця гаспадарчай дзейнасц1 у гарадах. Зац1каулены у гэтым был1 як 
сам1 жыхары гарадоу, яюя !мкнул1ся да паляпшення умоу свайго жыцця, 
свояго дабрабыту, таксам i уладальн1к1 гарадоу -  дзяржава i феадалы -  як1я 
павял1чвал1 пасту плен Hi у якасц1 падаткау з гарадоу.

Г арады з магдэбурск1м правам бььпй самастойным1 ф1нансава- 
гаспадарчым1 адзшкамг Яны несл1 адказнасць за выкананне пав1ннасцяу, але 
разам з тым значная частка прыбыткау(падаткаау) ад гаспадарчай дзейнасщ 
заставалася непасрэдна у гарадской казне. Таму Mari страты шмат рабш для 
гарадской гаспадарцы, падтрымк1 развщця рамяства i гандлю. У некаторых 
выпадках, гарады нават набы вал i навакольныя земл1, станав1л1ся 
калектыуным1 феадальным1 уласшкамг

Асновай эканам1чнага жыцця гарадоу было рамяство. Менав1та яно 
давало галоуны прыбытак, было галоунай вытворчай сшай.

Разв1ццё рамяства у XV -  XVI стагоддзях мела свае асабл1васщ, 
раместная вытворчасць набывала некаторыя новыя рысы.

Галоунае было у тым, што рамяство паступова пераходзша ад працы 
на заказ да працы на продаж, на рынак. У вышку пашырапйся памеры 
вытворчасщ, паляпшалася якасць прадукцьй, паглыблялася спецыялгзацыя 
рамесншау.

Праходз1у працэс канцэнтрацьй рамесн1цкай вытворчасц1 у гарадах i 
адпаведна скарачалася колькасць сельск1х рамесн1кау, частка як\х 
перасялялася у гарады (сама ui перасялялася феадалам1). Сельск1я
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рамесшю працаваш на задавальненне уласным патрэб щ патрэб сваей 
вёсю i не мапп канкурыраваць з гарадсюдп рамеснпсам1 на рынку.

Адбывалася паглыбленне спецьиипзацьй рамеснай вытворчасцг 
Тэты працэс непасрэдньп чынам адб1вауся на я кас т  прадукцьп, 
удасканаленш вытворчага працэсу, садзейшчау росту яго прадукцыйнасцг 

Рост памерау рамеснай вытворчасщ выюпкау пашырэнне грашова- 
рынкавых адносш, узрастанне poai гандлевай i фшансавай дзейнасщ у 
жыцщ гарадоу i усяго грамадства.

Сучасныя riстарычныя даследаванш не утрымл1ваюць болын-менш 
дакладных звестак аб колькасщ рамесшкау у беларусюх гарадах XV -  XVI 
стагоддзяу. Агульна прынята выснова, што колькасць ix павял1чвалася, аб 
чым сведчаць асобныя звестю па некаторых гарадах. У сярэдзше XVI 
стагоддзя колькасць рамесшкау вагалася ад 20 да 40 % гарадскога 
населыицтва. Больш дакладна можна казаць аб колькасщ paMecHiKix 
спецыяльнасцей.

Беларуси я ricTopbiKi л1чаць, што у канцы XVI -  першай палове ХУП 
стагоддзя было каля 200 рамеснщюх спецыяльнасцей, з ix 41 спецыяльнасць 
была звязана з апрацоукай метала, 27 -  з апрацоукай дрэва, 25 -  скураной i 
футравай выцтворчасцю, 26 -  з вырабам тканш i пашывам адзення, 21 -  з 
вырабам прадуктау харчавання i напояу. Вызначаецца, што найбольш 
разнастайнай была спецыялпацыя у дзяржауных гарадах, менш -  у 
прыватнауласн1цюх, дзе нал1чвалася каш 120 рамесн1цюх прафесш.

У буйных гарадах таго часу магло быць да 80-щ рамесн1цк1х 
спецыяльнасцей, у сярэдшх -  ад 40 да 60, у невялшх -  20-30 спецыяльнасцей 
рамеснай вытворчасц1.

Сярод найбольш распаусюджаных рамесных спецыяльнасцяу был1: 
звязаныя з апрацоукай метала. Кавал1 мелюя у той час паусюдна. 

Мел1ся i вузк1я спецыял1зацьй па апрацоуке металу- слесары, мечн1к1, 
пушкары i 1нш. 1нтэнс1уна разв1валася ювел1рная справа, ювел1ры 
выраблял1 залатыя, сярэбраныя i 1ншыя прадметы побыту i упрыгожванш.

Шматл1кай была дыфенцыяцыя рамесн1кау, што займал1ся 
першаснай апрацоукай скур -  гарбары, кажамяк1, бал туш Hi Ki, дубатолк1 i 
1нш. Kari 5-6 спецыял1зацый было у шавецкай справе -  кушняры, шубн1к1, 
замшав1к1 i imn.

Шырока былi прадстаулены рамёствы, звязаныя з працай па дрэву. 
Был1 цесляры, niabHibi, асобныя спецыяльнасц1 па вырабу транспартных 
сродкау -  вазоу, рачных судоу, колау i 1нш., прыладау працы, посуду 
(вёдрау, талерах i шш.), бондарсюх вырабау (бочак, кадзяу шш.).

З’яуляюцца i будаун1чыя спецыяльнасщ -  муляры, печн1к1, капачы 
(капали землю пад калодзежы, фундаменты i 1нш.). Мел1ся спецыял1сты па 
узвядзенню i рамонту мастоу -  борщ.

Сустракаюцца упамшаш у ri стары иных дакументах i аб новых 
спецыяльнасцях рамесшкау -  саленнш (займал1ся атрыманнем coni, у тым 
nixy i высокаякаснай), шкляры (выраб шкла з мясцовай сырав1ны)
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На задавальненне патрэб гарадскога насел ьнщтва значную 
колькасць рамеснпсау складапй швавары, медавары, хлебнш, трожнш i 
шш, што былi звязаны з вырабам харчавання i напояу.

Пераважная большасць названых спецыянасцяу была прадстаулена 
гарадсюм1 рамеснпсамц але значную частку больш простых рамесных 
вырабау давал i i сельсюя рамеснш.

На рынках вял1 продаж, ажыццяулял1 гандлёвыя аперацьй некалью 
катэгорый прадауцоу:
айчынныя i замежныя купцы, яюя займапйся продажам закупленым1 
мясцовьеуп ui замежным1 таварамц 
рамеснш, яюя гандлявапй CBaiMi вырабамц
з’явийся i гандляры, што рэапйзоувапй тавары, набытыя у купцоу, рамеснпсау, 
сялян- “т.зв. “перакупш”, “прасолы”;
на рынку гандлявапй i сяляне, што прывозш у горад прадукты сваей 
гаспадарю i промыслау.

На працягу XV стагоддзя фарм1руецца агульнадзяржауны рынак ВКЛ. 
Дзяржава падтрымл1вала тэты працэс шляхам адмены у першаю чарту 
мытных зборау пам1ж найбольш значным1 эканам1чным1 цэнтрамт

Шмат yBari у той час надавалася арган1зацьй як унутранага, так i 
знешняга гандлю. Складваецца цэлая Лстэма правшау арган1зацьй продажу, 
дазволау i забарон, уплаты падаткау з кушп-продажу таварау, 1снавала 
разгал1наваная сютэма мытных плацяжоу.

Напрыклад, icHaBay дакладна вызначаны парадак правядзення таргоу, 
яюя пав1нны был1 праходз1ць кожны тыдзень у адз1н i той жа день. На ix 
дазваляуся свабодны розн1чны i аптовы гандаль ycix удзельн1кау. 3 ycix 
тарговых аперацый уплачвал1ся разнастайныя падатк1 -  юнавала старое i 
новае мыта (падатк1 пры перасячэнн1 межау зямель, княствау, ваяводствау), 
маставое мыта (за праезд мастоу), падатак на карысць гарадсюх улад, дзе 
праходз1л1 Tapri, мыта тарговае (юрмашовае), памернае i шш. Тарговае мыта 
бралася, напрыклад, за продаж вала щ каровы -  1 грош, каня-1 грош, жывой 
ui заблай CBiHHi, барана, казы, цяляц1 i 1нш. жывёлы (па 3 пенез(). Нават 
рэзн1к1 жывёлы на рынку пав1нны был1 плацщь з кожнай забЛай жывёлы.

1снавала шырокае кола уселяк1х абмежаванняу. Замежныя купцы мапп 
праводз1ць гандлёвыя аперацьй толью у гарадск1х пасел1шчах, iM было 
забаронена закупляць сырав1ну i гандляваць CBaiMi таварам1 у сёлах. 
Мяшчане ж гарадоу ВКЛ мапй свабодна купляць тавары у сельскай 
мясцовасц1. 1снавал1 i пэуныя прывше1 пры правядзенн1 тарговых аперацый. 
Напрыклад, капй на таргах прадавалася прадукцыя з панскага фальварку, 
н1хто не мог прадаваць таю самы прадукт, пакуль не раскупяць пансю.

На гарадсюх рынках i к1рмашах для штодзённага гандлю узшкаюць 
крамы, а для складз1равання таварау -  каморы. Валодапй iMi мяшчане, яурэ1, 
трымапй ix i шляхта, як1я плацш па вызначаных нормах падатк1 мясцовым 
органам. Гарадск1я улады кантралявапй таксама усю слстэму гандлёвых мер i
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Bari, за што таксама браги падала. Наз1ралася таксама усталяванне кантролю 
за цэнам1 з мэтай ix стабшзацьй i недапушчэння дарагав1зны.

3 развщцём гандлю узшкаюць i грашова-крэдытныя аперацьй, яюя 
таксама падпадапй пад рэгуляванне улады.

Таюм чынам, гандаль становщца важнай састауной часткай 
эканам1чнага развщця, набывае пэуную слстэму нормау i правшау.

Зненпй гандаль разв1вауся у тых наюрунках, што склапйся раней, але ён 
набыу некаторыяновыя рысы, з’уляуся значнай крынщай дзяржаунага 
даходу.

Пры перасячэнш дзяржаунай мяжы, а таксама па шляху прасоування у 
межах кра1ны купцы павшны бььпй на мытных каморах плацщь разнастайныя 
пошлшы (мыты), перап1сваць свой тавар, паведамляць яго склад i колькасць, 
кошт i месца прызначэння. У выпадку выяулення незаяуленага тавару ён 
канфюкоувауся на карысць вялшага князя i мытнйсау. Толый на тэрыторьй 
цэнтральнай i пауднёвай Беларуси у канцы XV стагоддзя мыты зб1рапйся у 25 
гарадах, у першай палове XVI стагоддзя юнавала каля 10-ui дзяржауных 
мытных камор. 1снавапй дакладна вызначаны перапйк таварау i стаую мытных 
пошл1н, яюя складапй ад 1,7% да 4, 2 % ад кошту тавара. Найболын высшая 
стаую паборау -  да 10%, юнавапй на прывезенаю щ прададзеную рыбу.

Новым у развщщ замежнага гандлю было тое, што зыходзячы з 
геаграф1чнага станов1шча беларусюх зямель праз ix ажыццяуляуся транзгг 
таварау з Pacii у заходнюю Еуропу. Заходняя Еуропа была важным 
наюрункам экспарту таварау i непасрэдна з ВКЛ. Змест экспарту змяняуся у 
зaлeжнacцi ад кан’юктуры, попыту таварау i цэн на замежным рынку.

Асноуным прадметам экспарту ВКЛ з’яулялася cbipaBiHa., прадметы 
рамеснай вытворчасщ 3afiMari у iM незначнае месца. У першай палове XV 
стагоддзя вывозш у асноуным воск i футра, у другой палове XV стагоддзя да 
ix далучылюя таксама лён, пянька, лясныя тавары -  драунша для 
караблебудавання, попел, дзёгаць. 3 канца XV стагоддзя стала экспартавацца 
збожжа. У складзе iMnapTa з Заходняй Еуропы найважнейшае месца займ ал i 
соль, розныя вiды TKaHiH, жалезныя вырабы -  косы, сярпы, сякеры, нажы i 
imn., сярод харчовых таварау -  селядцы, прыправы.

У гaндлi з Расляй пераважапй тавары з Заходняу Еуропы, што 
перакуплялюя у зaxoднix купцоу, а потым перапрадавал1ся у pycxix княствах. 
3 мясцовых 6eaapycKix вырабау у вялжай колькасц1 BbiB03mica з ВКЛ на 
усход скураны абутак, вупраж, адзенне, гаршкг

Пашырэнне гандлю суправаджалася разв1ццём шляхоу знос1н. 
ЕaroyHbiMi з ix 6bmi водныя артэрьй -  буйныя p3Ki Нёман, Вшя, Зaxoднi Буг, 
Дзвiнa, Днепр i ix npbiTOKi. На ix стапй узн1каць npbiCTaHi, склады таварау, 
праводзшся ачышчальныя работы, разв1валася бyдayнiцтвa транспартных 
сродкау, axiMi 6bmi платы, разнастайныя рачныя судны -  CTpyri, ттткутьт, 
бaйдaкi, чауны рознай канструкцьй.

У XV -  XVI стагоддзях склалася на тэрыторьй Беларусл i 
разгалшаваная сетка сухапутных шляхоу. Узн1кл1 i 6bmi абустроены усе i
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зараз юнуючыя важнейшыя дароп, у тым лжу з Смаленска праз Оршу, 
Барысау, Менск на Гародню i далей на захад, з Мазыра праз Пшск, Кобрын 
да Берасце, а таксама з Вшыи на Навагрудак, Барысау, Берасце i шш. У 
якасщ сухапутных транспартных сродкау летам выкарыстоувагйся вазы, (у 
болынасщ адна-двух конныя, але сустракагйся i 4-х, 6-8 конныя), у з1мовы 
перыяд -  caHi. Мнопя жыхары Беларуси наймашся да купцоу у якасщ 
перавозчыкау (фурманау), што давала недрэнны прыбытак. У цэлым 
транспартная сютэма на Беларуси у XV -  XVI стагоддзях задавальняла 
юнаваушыя патрэбы, забяспечвала дастауку таварау. Можна нават л1чыць, 
што у той час транспарт i яго абслугоуванне вылучылюя як важная, 
самастойная частка гаспадарю, эканам1чнага жыцця.

Таюм чынам, падводзячы вын!Ki разгляду эканам1чнага жыцця ВКЛ i 
беларусюх зямель у прыватнасш, можна зрабщь выснову, што яно стала 
больш разнастайным, у iM з’явшся якасна новыя рысы, у тым лшу i пачатю 
грашова-рынкавых адносш, што было праявай агульнаеурапейсюх 
тэндэнцый таго часу.

Тэма 5.1.2 Сацыяльна-эканалпчнае жыццё гарадоу Беларус1 у XIV -  
XVI стст.

1. Крынщы росту гарадского насельшцтва.
2. Роля гарадоу у pa3Biuui вытворчасц1.
3. Магдэбургскае права беларусюх гарадоу.

1. Крынщы росту гарадского насельнщтва.
Крын1ца росту гарадскога насельнщтва была адна- сялянства, але 

uuiHxi папаунення гарадскога насельнщтва бьш розныя.
У шэрагу выпадкау гараджанам1 станавш1ся жыхары вёсак, каш гарады 

ц{ мястэчк! закладвал1ся (узшкаш) з буйных сёлау, а таксама, каш 
пашырашся межы горада i яны паглынял1 навакольныя вёск1.

Перасялялюя у гарады i сельск1я paMecHiKi, нерэдка тэта арган1зоувал1 i 
caMi феадалы, каб трывала атрымл1ваць прыбытак ад вырабу i гандлю ix 
прадукцыяй. Таму у вял1какняжацк1х гарадах юнаваш т.зв. “юрыдык!” 
кварталы, частю горада, заселеныя подданbiMi таго щ iHmara феадала.

Крын1цы адзначаюць давол1 масавый характар i самавольнага 
перасялення сялян у гарады, прычым не толью асабюта вольнага, але i 
залежнага сялянства. Цяглыя сяляне, уцякаючы ад CBaix феадалау, шукал! 
прытулак у гарада. Вярхоуная улада нават была вымушана забараняць 
гарадам прымаць беглых сялян, але не рэдка гарадсюя улады i нават 
уладальшю гарадоу закрывал! на тэта вочы, будучы зац!кауленым! у 
прыцягненн! у гарады працоунай с!лы.

2. Роля гарадоу у развщщ вытворчасць
1снаванне разнастайных спецыяльнасцяу сярод рамесн!кау выкликала 

новую сацыяльную з’яву -  з’яуленне карпаратыуных арган!зацый рамесн!кау
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адной щ некалью бл!зюх спецыяльнасцяу, яюя аб’ядноувалюя у цэхь 
Стваралюя U3xi для абароны рамеснай вытворчасщ ад самавольства 
феадалау, канкурэнцьй шшых рамеснпсау, манапапйзацьй вытворчасщ i збыту 
прадукцьй, абароны агульных i асабютых правоу вытворцау.

Унутраная дзейнасць цехоу вызначалася Статутам!, яюя рэгламентавапй 
вытворчасць i збыт прадукцьй, якасць сыравшы i гатовых прадуктау, 
тэхналопю вытворчых працэсау, час i умовы работы, аргашзацыю навучання 
i iHHi. Статуты цэхау рэгламентавапй усе баю ад нос! н пам!ж членам! цэха, 
прадуглежвал! с!стэму пакаранняу за парушэнне норм вытворчай дзейнасщ, 
асаб!стых аднос!н i абавязкау перад царквой i гарадскоу радай.

U,3xi таксама кантралявал! работу i паводзшы CBaix членау, наладжвал! 
узаемадапамогу. U,3xi удзелыйчапй у грамадск!м жыцц! горада, знаходз!л!ся 
пад юрысдыкцыяй маг!страта, несл! вайскавую i !ншыя пав!ннасц! на 
карысць дзяржавы ц! уладалыйка горада.

Паунапрауным! членам! цэхау был! майстры -  рамеснпй, як!я мел! 
уласную вытворчасць, квал!ф!кацыю, а таксама сямейны маральны цэнз. 
Майстрам падначальвал!ся падмайстры, як!я працавал! на майстра, набивали 
квал!ф!кацыю. Адпрацаваушы пэуны час на майстра, падцвердз!у сваю 
квал!ф!кацыю падмайстр, выканаушы усе умовы, што был! замацаваны у 
Статуце цэха, мог стаць майстрам, што павшна было падцверджана цэхам. У 
склад цэхау уваходзш i вучн!, як!я працавал! на майстра. Пасля заканчэння 
навучанш яны Marai перайсц! на пасаду падмайстра.

На чале цэхау стаял! цэхмютры, яюя выб!рал!ся штогод толью 
пауднапраудным! членам! цэха -  майстрам!. Цэхмютры захоувагй цэхавы 
скарб, касу i дакументы, пячатку i харугву цэха, наглядагй за выкананнем 
членам! цэха ydx патрабаванняу цэхавага статута, сачыл! за вытворчай 
дзейнасцю членау цэха, якасцю прадукцьй, праводзш судовы разбор па 
унутрыцэхавых спаравах i спрэчках, вызначал! меру пакарання. Цэхмютры 
уваходзш у склад органа гарадскога самак!равання -  маг!страта, дзе 
прадстаулял! !нтарэсы сваяго цэха i яго членау. У буйных цэхах мелюя 
пасады падцэхм!страу, а таксама nicapa, ключн!ка, шафара (займайся 
раскладам i зборам падаткау сярод членау цэха) i !нш.

Усе названыя рысы i асабл!васц! рамеснай вытворчасц! сведчагй аб 
далейшым узрастанн! яе poai i месца у эканам!чным жыцц! грамадства.

3 разв!ццём рамеснай вытворчасц! самым непасрэдным чынам было 
звязана развщцё i пашырэнне гандлю. Выраб рамесн!кам! прадукцьй на 
рынак, на продаж патрабавау i адпаведнай аргашзацый яе збыту. 3 свайго 
боку, развщцё i пашырэнне як унутранага, так i знешняга гандлю было 
стимулам доля разв!цця вытворчасц!. У таюх умовах, у такой узамасувяз! 
арган!зацыя гандлю набывала самастойнае значэнне, яго роля як пасрэдшка 
пам!ж вытворцам i спажыуцом пачынала станавщца важным фактарам 
эканам!чнага жыцця. Болын таго, гандлёвая дзейнасць для пэунай катэгорьй 
людзей станов!цца самастойнай крынщай атрымання сродкау праз 
адрозненне цэн, па яюх закупалася i рэапйзоувалася прадукцыя.
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Цэнтрам гандлёвых аперацый у той час з’яуляуся гарадсю рынак, як\ 
меуся у кожным горадзе i падала з якога атрымл1вапй гарадсюя улады. 
Таксама уладальшю гарадоу праводзш некалыа раз у год юрмашы, дазвол на 
яюя давал юя дзяржауным1 прывшеям, i падатю на продаж з ix таксама нпп у 
казну, щ феадалу.

Пад уплывам агульнага росту эканомпа адбываецца развщцё гандлю. 
Наладжваецца пастаянны гандаль у гарадах i мястэчках у лавах i крамах. 
Кожны тыдзень у мястэчках i гарадах праходзш тар si (пераважапй аптовыя i 
дробнааптовыя аперацьй); у буйных гарадах кожны год праводзшся 
юрмашы. Узмацняюцца гандлёвыя су вя з i розных рэпёнау крашы. Тэта 
стымулявала будаунщтва дарог-гасцшцау. Самая вялжая звязвала Берасце, 
Менск з Оршай i Смаленскам.

1дзе працэс аб’яднання купцоу у брацтвы щ гшьдыг Яны атрымл1вапй 
дзяржауныя npbiBiaei на вядзенне гандлю. Аформшася спецьиипзацыя у 
сферы гандлю. Мзжнародны гандаль ажыццяулял1 “госщ”; аперацыям1 па 
перапродажу сярэдшх партый таварау, як1я 36iparica па сельскай мясцовасщ 
займал1ся “перасолы”, а дробным разносным гандлем -  “шкоты” (назва 
паходзщь ад шатланцау-наёмн1кау, як1я aceai у ВКЛ).

3. Магдэбургскае права беларусклх гарадоу.
Магдэбургскае права (шакш яго яшчэ называл! нямецкае права u,i права 

на самак1раванне) узшкла у XIII ст. у нямецюм горадзе Магдэбургу. 
Звычайна гарады належал! тым феадалам, на чыёй зямл! яны стварал!ся. Пры 
падтрымцы каралеускай улады еурапейск!я гарады стал! даб!вацца 
незалежнасц! ад феадалау, каб самастойна вырашаць свой лёс. Першым 
такога права дамогся менавгга Магдэбург. Гэтае права на вольнасць гарадоу з 
Нямеччыны i Польшчы было перанесена у гарады Беларуси, ЛЛвы, а таксама 
Украшы.

У ВКЛ права на самаюраванне гарады атрымоувапй ад Вял!кага князя 
(гаспадара), як! быу зац!каулены у сацыяльна-эканам!чным развщщ CBaix 
рэг!ёнау. Магдэбурскае права надавалася як заахвочванне для лепшага 
развщця горада i узнагарода мяшчан (гараджан) за ix  заслуг1. Пазбауленне 
горада Магдэбургскага права прымянялася як пакаранне за цяжюя 
npaBiHHacui, кшталту здачы горада непрыяцелю падчас вайны щ забойства 
вял1кага дзяржаунага дзеяча. Так, напрыклад, у 1623 годзе Вщебск быу 
пазбаулены Магдэбургскага права за забойства полацкага ушяцкага 
apxien icK ana 1язафата Кунцэв1ча.

Першую грамату на Магдэбургскае права атрымала, безумоуна, сталi на 
беларуска-лыоускай дзяржавы Вшьня, адбылося тэта у 1387 годзе, пасля — 
Берасце (1390), Гародня (1391), Слуцк (1441), Полацк (1498). Мяшчане 
сучаснай беларускай сталщы дамаппся права на вольнасць i самаюраванне у 
1499 годзе у дзень Святога Бенядз1кта. Залатым векам вольных беларусюх 
местау з'яуляецца 2-я палова XVI — 1-я палова XVII ст. МенавЛа у тэты час 
атрымоувае Магдэбургскае права болынасць беларуск1х гарадоу, у тым лжу 
Наваградак (1595), Слон1м (1531). Магдэбургск1м правам карысталася,
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напрыклад, веска Цырын, якая знаходзщца недалёка ад Баранав1чау i пра 
якую nicay Адам Мщкев1ч у баладзе «Свщязянка». 6 чэрвеня 1645 г. права 
на самаюраванне атрымала таксама i сённяшняя вёска, а тады мястэчка 
Малеч (цяпер Бярозаусю раён).

Болын паутары сотн1 населеных пунктау ВКЛ мел1 права на 
самаюраванне, з ix больш за 50 — на тэрыторьй сучаснай Рэспублш 
Беларусь. Так на нашых землях пачауся працэс рэцэпцьй нямецкага 
гарадскога права, у вышку чаго апрача гарадоу на праве «русюм» щ 
«лггоусюм» (пад як1м звычайна разумел! нормы Статута) з’явийся гарады 
магдэбургсюя. PaMecHiKi i гандляры такога горада, падпарадкаваныя 
магдэбургскаму праву, утварал! асобную прававую трупу i называл!ся 
мяшчанамг Болей таго, рэцэпцыя нямецкага магдэбургскага права у 
культурна-цывшзаваным плане ставша беларуск! горад упоравень з таюм1 
гарадамц як Прага, Вена щ Гамбург, дзякуючы чаму Вялшае Княства 
ЛНоускае рабшася сапрауднай часткай еурапейскай цыв!л!зацьй.

Сютэма самак!равання. Горад, надзелены Магдэбургск!м правам, раб1уся 
самастойнай адм!н!страцыйнай адзшкай са сва1м грамадзянствам, 
шстытутам! улады, гербам, падатковай с!стэмай. Уся улада у горадзе 
пераходзша да органау гарадскога самак!равання. У даход горада 
перадавал!ся прыбытк! ад устаноу гандлю, гасц!ных двароу, лазняу i iHHi. 
Г араджане атрымл!вапй эканам!чныя !льготы, вызвалял!ся ад платы 
гандлёвых i некаторых !ншых падаткау. Значэнне для горада магдэбурскага 
права было вельм! важным — там горад пачынау хутка багацець, тут лепш 
разв!вапйся гандаль i розныя рамёствы, вырашаць свае праблемы можна было 
без умяшальн!цтва цэнтральных уладау.

Кожнай граматай на магдэбургскае права прадугледжвапйся 3 асноуныя 
прынцыпы:

1) адмянял1ся ранейшыя прававыя нормы i звыча!, на як\х было 
аргашзавана жыццё горада;

2) утварауся орган самаюравання — Mari страт, склад якога выб!рауся 
жыхарам! горада;

3) улада i суд !ншых органау i асоб (апрача органау гарадскога 
самаюравання) у аднос!нах да мяшчан страчвапй сшу.

Паводле магдэбургскага права, перасяленне у горад (места) рабша 
чалавека вольным ад прыгнёту. Перасяленец, ям пражыу у горадзе адз1н год i 
адз1н дзень, л!чыуся вольным. Чалавек, як\ прыехау жыць у места, павшей 
быу даць присягу на мясцовае грамадзянства. Тольк1 у тд.к\ м выпадку ён 
л1чыуся прауным сябрам гарадской абшчыны.

Па новаму заканадауству у гарадах стварауся выбарны орган 
самак!равання — Рада. Выбары у Раду адбывал!ся адкрыта, i у ix прымал1 
удзел тольк1 гаспадары i дзец1, ямя аддзял1л1ся ад бацькоу i вял1 самастойную 
гаспадарку. Штогод Рада выб1рала з свайго складу 2 бурмютрау. Вял1к1 князь 
абавязкова прызначау у Раду свайго намесн1ка (войта), ям быу 
прадстаун1ком дзяржавы у вольным горадзе. Бурм1стры i войт юравапй
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эканаъпчным i сацыяльна-папйтычным жыццём вольнага места. Дарэчы, 
кожны чыноушк быу абавязаны валодаць беларускай, польскай i лащнскай 
мовам1.

Для пасяджэнняу Рады абавязкова будавалася ратуша (прабабка 
сучаснага гарсавета). Менавгга у ратушы знаходзшася сэрца i розум вольнага 
места. Галоуны адмшютрацыйны будынак горада аздабляуся дзвонам, альбо 
«зэгарам» (гадзшнпсам). Люд паспалпы меу права абраць яшчэ i кантралёрау, 
яюя правярапй дзейнасць гарадской Рады.

Рада фактычна дзялшася на 2 калегп. Адна частка, якой юравау 
бурмютр, разглядала справы па грамадзянсюх зысках. Другая (лава), пад 
старшынствам войта, — займалася крымшальным1 справам!. Абедзве гэтыя 
калегп насш яшчэ назву «Mari страт», альбо майдэборыя. Сябры Mari страта 
(апрача войта) выб1рапйся мяшчанамi на агульных выбарах. Войт жа, як ужо 
гаварылася, прызначауся В ялтм  князем, хоць, напрыклад, у Оршы у 2-й 
палове XVI ст., у Мазыры i Нясв1жы мяшчане caMi Bbi6ipari i войта. У 
гарадах з канфесшна розным складам насельнщтва Раду утварал1 на 
парытэтных пачатках: палову местау аддавал! праваслауным, а палову -  
катал псам.

Сябрам Рады мог стаць толью паважаны чалавек мясцовага паходжання. 
Асобы, абраныя на пасаду, давал! прысягу у прысутнасц1 усяго зграмаджэння 
мяшчанау. Пасля гэтай урачыстай працэдуры яны л1чыл1ся дапушчаным1 да 
выканання CBaix абавязкау.

Так1м чынам, Магдэбургскае права pa6iaa горад болын свабодным i 
дэмакратычным, накольк1 тэта было магчымым у сярэднявеччы.

Тэма 5.3. Сацыяльна-эканалпчнае жыццё гарадоу Беларуа у XIV -  
XVI стст.

1. Унутры пал Лычная барацьба.
2. Абмежаванне улады Вял1кага князя.
3. Статуты ВКЛ.
4. Асабл1васщ этнаканфесшнай псторьй ВКЛ.
5. Станов1шча праваслаунай царквы у ВКЛ.
6. Аргашзацыя катал1цкай царквы.
7. Рэфармацыя i контррэфармацыя.
8. Спробы реал1зацьй царкоунай yHii.
9. Нехрысц1янсюя канфесй.

1. УнутрыпалЛычная барацьба.
Пасля смерщ В1таута, а потым i Ягайлы, у ВКЛ наступш1 цяжкия часы. 

Даследчык1 прыходзяць да высновы, што у 30-я гады фактычна дынастычная 
барацьба за уладу перарасла у грамадзянскую вайну у ВКЛ. У барацьбу за
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вялжаняжацкаю пасаду был1 уцягнуты не толью Bapxi баярства i князяу, але i 
больш шыроюя пласты насельнщтва, яюя был1 незадаволены нацыянальна- 
рэлтйным1 супярэчнасцям1 у грамадстве. Асабл1ва абвастрал1 штуацыю 
дыскрымшацыйныя у адносшах да праваслаунай знащ артыкулы 
Гарадзельскага прывшея 1413 года.

У сё тэта прывяло да расколу ВКЛ, страты яго ваенна-палпычнай 
магутнасщ i дзяржаунага сувярэн1тэту.

У 1430 годзе пасля смерщ Впаута на вял1какняжацк1 прастол у ВКЛ 
узышоу малодшы брат Ягайлы -  Свщрыгайла. Атрымаушы прастол 
Св1дрыгайла, не гледзячы на тое, што ён быу братам караля, паспрабавау 
пачаць праводзщь пал1тыку узмацнення ВКЛ, якая набывала антыпольск1 
характар.

Абашрауся ён на праваслауных князёу i баяр русюх абласцей ВКЛ, як1я, 
насупярэк Гарадзельскага прывшея, пачал1 набываць вышэйшыя пасады у 
ВКЛ, выцясняць з ix прадстаунпсоу катал1цкай арыстакратьй.

Такое становшча выкл1кала незадаволенасць апошняй (каталщкай 
арыстакратьй, катал1цк1х феадалау). У верасш 1432 года яны арган1завал1 
замах на Свщрыгаулу, як1 быу вымушаны збегчы у Полацк.

Вял1к1м князем Лггоусюм быу абвешчаны брат Выаута, старадубск1 
князь Жыпмонт.

У вышку склалася слтуацыя, што 1снавал1 два вялшх князя -  
Св1дрыгайла, яю знаходз1л падтрымку Полацкага, В1цебскага,Смаленскага i 
1ншых pycKix княствау на усходняй частцы ВКЛ, i Жыпмонт, яю княжыу у 
Вшьн1 i прызнавауся л1тоусюм1 i каталщюм1 феадалам1 Гародш, Жамойц1, 
Бярэсця.

Такм1 чынам у 1432 годзе адбыуся раскол ВКЛ на два дзяржауныя 
утварэнн1:- Вялжае княства Лпоускае на чале з Жыпмонтам i Вялжае 
княства Рускае на чале са Свщрыгайла.

Такое становшча працягвалася 4 гады. Жыпмонт i Св1дрыгайла вял1 
непрым1рымаю барацьбу пам1ж сабой, у якую аказалася уйягнУта 
насельн1цтва падуласных iM тэрыторый.

На працягу 1432 -  1435 гадоу Свщрыгайла з дапамогай Л1вонскага 
ордэна неаднаразова, як п1шуць леташсы “Ваявау Л1тоускую землю, шмат 
бяды нараб1мушы ёй: пал1у гарады (Крэва, Заслауе, Менск i 1ншыя), людзей 
жа шмат пасек i у палон пабрау”. У снежн1 1432 года Свщрыгайла дайшоу да 
Вшьш, але пасярпеу паражэнне у бпве пад Аптмянамт.

3 свайго боку Жыпмонт, каб аслабщь падтрымку Свщрыгайле, 1мкнуйся 
прыцягнуць на свой бок праваслауных феадалау. У 1432 i 1434 гадах были 
выдадзены Прывшеу па як1м прадстаун1к1 знакампых княжацюх родау i ix 
баяры праваслаунага веравызнання урауноувал1ся у некаторых правах з 
феадаламькаталжамь Тэта было кампрамюам, яю павшей быу перадолець 
варожасць унутры пануючага класа, умацаваць яго адзшства.

Рашаючай у супрацьстаянн1 Св1дрыгайлы i Жыг1монта аказалася б1тва, 
якая адбылася 1 верасня 1435 года пад Вшькалпрам, у якой, акрамя войскау
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падначальных iM княствау, прымаш удзел паляю, каля 6 тысяч татар, болып 
за сотню рыцырау-крыжакоу. Сучасшю nicanri, што бггва пад Вшькам1рам 
была болынай, чым Грунвальдская. Свщрыгайла пацярпеу поунае паражэнне, 
з 25 князёу, яюя бььш з iM, 13 загшупй, астатшя разам з тысячам! татар трапш 
у палон, загшу шфлянсю маг1стр Керскорф, а яго ордэн панёс вялшя страты.

Толью у 1436 годзе, пасля паражэння войскау Свщрыгайлы пад 
Валькам1рам, паходау войска Жыпмонта на Вщебск i Полацк, спынша свае 
!снаванне Вялжае княства Рускае, было адноулена адзшства дзяржавы. 
Свщрыгайла вымушан быу бегчы на Валынь.

Але i улада Жыпмонта не была трывалай. У сакавжу 1440  года  ён быу 
забпы змоушчыкам1 у Крэусюм замку.

Пасля гэтага, 29 чэрвеня 1440 года у Вшьш Рада вяльмож ВКЛ, без 
узгаднення з польсюм Каралём Уладз1 славам, абрала Вялшм князем ВКЛ яго 
малодшага брата, 13-ni гадовага Ka3iiviipa. Яго уладу неузабаве прызнал1 
амаль усе земл1 ВКЛ -  Жамойць, Вщебскае i Полацкае княствы, укра1нск1я 
земл1. Адзн1ства ВКЛ было адноулена.

У 1444 годзе у бггве пад Варнаю згшуу без вестак польсю кароль 
Уладз1слау. У так1х умовах, дамагаючыся аднавщь ун1ю Польшчы з ВКЛ 
польсюя паны прапанавал1 Ka3iMipy карону польскую. У червеш 1447 
Каз1м1р Ягайлав1ч прыняу карону польскага караля, але адначасова ён 
заставауся i Вялшм княем л1тоуск1м.

Тд.к\ м чынам, пры Каз1м1ры была адноулена персанальная ушя ВКЛ з 
Польшчай, аднак у тэты раз, у адрозненш ад Крэускай yHii, у ёй не было Hi 
слова аб шкарпарацьп n,i пад парад каван Hi ВКЛ Польшчы.

ВКЛ захоувала сваю цэласнасць i самастойнасць, i ВКЛ i Польшча мел1 
сваю эканом1ку, фшансы, арм1ю, заканадауства, дзяржауны апарат, вял1 
самастойна знешнюю палЛыку. Адз1нства трымалася тольк1 на 
персанальным спалучэнн1 адной асобай (Каз1м1рам) вышэйшых пасад у 
абодзвюх дзяржавах -  Караля польскага i Вялжага князя ЛЛоускага, Рускага 
i Жамойцкага.

TicTopbiKi л1чаць, што абраннем вялжага князя Ka3iMipa на польсю 
прастол пачауся друг1 этап саюзных аднослн ВКЛ з Польшчай. (Першы -  ад 
Крэускай yHii да смерщ Ягайлы у 1434 г.,).

Каз1м1р к1равау ВКЛ 52 гады (памер у 1492 годзе), у тым лжу 47 гадоу 
ён адначасова быу Каралём польсюм.

Перыяд Каз1м1ра -  тэта цэлая эпоха у жыцц1 ВКЛ, каш нарэшце у ВКЛ 
усталявалася пэунае адз1нства, скончыл1ся унутраныя м1жусобныя сутычю. 
Было забяспечана i м1жнароднае юнаванне дзяржавы. У 1449 годзе быу 
заключаны Mip з Маскоускай дзяржавай, згодна з яюм ВКЛ захавала усе свае 
тэрыторьй на усходзе. У вын1ку вайны з Ордэнам у 1466 годзе было 
падшсана Таруньскае пагадненне, па як1м тэутонцы прызнал1 сваю 
васальную залежнасць, а Жамойць канчаткова была уключана у ВКЛ.

2. Абмежаванне улады Вялжага князя.
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Аргашзацыя юравання i улады на беларусюх землях у складзе ВКЛ на 
працягу ад XIII да сярэдзшы XVI стагоддзяу прайшла пэуны шлях эвалюцьп, 
змянялася у залежнасщ ад развщця дзяржавы, працэсау у сацыяльных 
адносшах унутры грамадства. Таму пастауленае пытанне патрэбна 
разглядаць у дынамщы, вызначаючы змены, што адбывалюя у сферы 
дзяржаунага юравання на працягу 1снавання ВКЛ.

Першапачаткова, у XIII -  XIV стагоддзях аргашзацыя юравання i улады 
цалкам адпавядала сютэме, створанай яшчэ у часы феадальнай 
раздробленасш, шмат у чым захоувала яе.

3 самага пачатку палпычны лад ВКЛ складвауся як абмежаваная 
феадальная манарх1я.

Г аспадаром, вышэйшай дзяржаунай асабай, юраушком дзяржавы 
з’яуляуся Вял1ю князь. Яму были падпачалены князц магнаты, што валодал1 
асобньиш княствамр землям!, вочынамг В я л т  князь меу шыроюя 
паунамоцтвы: камандвау узброеньиш сшам!; выдавау заканадаучыя акты; 
к1равау ф1нансава-гаспадарчай дзейнасцю;вёу м1жнародныя справы -  меу 
права абвяшчаць вайну, заключаць м1р,уступаць у саюзы; мог распаражацца 
дзяржаунай маёмасцю i скарбам1 -  дараваць дзяржауную маёмасць, тытулы i 
званн1, прызначаць на дзяржауныя пасады; ажыццяуляу вышэйшы суд i 
памшаванне.

Яму належала заканадаучая !н1цыятыва, усе асноуныя законы i прававыя 
акты выдавапйся за яго подп1сам.

Роля Вялжага князя узрастала яшчэ i таму, што ён з’яуляуся буйным 
землеуласшкам -  яму належал! не толью асабютыя земельныя уладанн!, але 
ён распаражауся таксама i yciMi дзяржауным! землям!.

Аднак асабл!васцю дзяржаунага ладу ВКЛ, было тое, што улада Вялжага 
князя ад самага пачатку не была абсалютнай, яна была абмежавана 
шэрагам фактарау.

У XIII -  XIV стагоддзях захоувашся значныя правы удзельных князёу, 
яюя пры утварэнн! ВКЛ прызнал! сябе васалам! (падначальным!) Вял!кага 
князя, але з’яулялюя сапраудным! гаспадарам! у CBaix вотчынах. Яны мел! 
усе уласныя прэрагатывы : судовыя, вайсковыя, гаспадарчыя, ф!нансавыя. 
Вял!к! князь усе дзяржауныя пытанш быу вымушаны вырашаць разам з 
васальным! князям!. Да i сама пасада Вял!кага князя фактычна была 
выбарнай, пакольк! у абранш той ц! !ншай асобы на вялшакняжэцю прэстол 
удзельн!чал! прадстаун!к! феадальнай знацг Акрамя таго, кожны новы Вялш 
князь ВКЛ, нават xari ён станав!уся адначасова i Каралём Польшчы, давау 
клятвы i абяцанш захоувац! пэуныя права i npbmmei, што мел!ся у мясцовых 
князеу i цалкам у ВКЛ.

Такое становшча не магло задавол!ць тых вял!к!х князжеу, як!я 
!мкнул!ся да узмайнення i цэнтрал!зацьй дзяржавы, умацавання 
вялпсакняжацкау улады. Таму пры Вггауце, у 1393 -  1395 гг. (у 90-х гадах 
XIV стагоддзя) буйныя удзельныя княствы был! лшвщаваны, а замест ix было 
уводзена наместн!цтва, аб чым мы ужо казал!. Сутнасць была у тым, што
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наместнщкая пасада была прызначальнай вялшм князем (а не спадчыннай, 
як княжацкая), цалкам залежнай i адказнай перад iM, а таму намеснпа бьш 
асаб1ста больш адданым1 Вялжаму князю.

Аднак нават у пачатку XVI стагоддзя у складзе ВКЛ захоувалася 
фактычна аутаномнае становшча дзвух буйных тэрыторыяльных адзшак на 
тэрыторьп Беларуси -  Полацкай i Вшебскай земляу. Пачынаючы ад ВЛаута, 
усе вялшя княз1 выдавал! i падцвярджапй Прывше1 для гэтых зямель (земсюя 
npbiBmei). Яны фжсаваш асобныя правы, што мел1 у грамадска-палЛычным i 
гаспадарчым жыцщ названыя тэрыторьй у параунанш з iHHibiMi часткам1 
ВКЛ. Напрыклад, намеснж (затым i ваявода) у Полацкай i Вщебскай землях 
прызначауся Вялйам князем толью са згоды мясцовых баяр i мяшчан. 
Судовая улада намесшка i ваяводы была абмежавана абавязковай 
прысутнасцю таксама прадстаушкоу мясцовага баярства i мяшчан. Пытан Hi 
мясцовага юравання, у тым лжу абранне службовых асоб толью з мясцовых 
прадстаунжоу, выкананне вайсковай службы, гаспадарчыя гарадсюя справы i 
шш. таксама бьнп у распаражэнш мясцовых феадалау.

Найбольш значнай стай, што абмяжоувала уладу Вялжага князя, у XV -  
XVI стагоддзях у ВКЛ бьш Сойм i Рада ВКЛ, юнаванне i функцьй яюх был1 
замацаваны у граматах 1447, 1497, 1506 гадоу i у Статутах ВКЛ 1529, 1566 i 
1588 гадоу.

Сойм ВКЛ- тэта саслоуна-прадстаушчы орган, як\ мае свае каранi i 
вырас з мясцовых Веча. У вын1ку фарм1равання шляхецкага саслоуя 
(феадалау, уласн1кау зямл1) узрастала ix роля у вырашэнн1 
агульнадзяржауных спрау i выкананн1 прынятых рашэнняу. Без падтрымк1 з 
боку феадалау, без апоры на ix не магла нармальна функцыян1раваць Hi 
вышэйшая улада, Hi сама дзяржава. Прадстаушчым органам менавЛа 
шляхецкага саслоуя i был1 Соймы (па-польску -  сеймы, бел.аналаг -  сходы).

Спачатку у агульных, агульнадзяржауных (т. зв. вальных) соймах 
ВКЛ Marai удзельн1чаць усе жадаючыя шляхц1чы, з пачатку XVI стагоддзя -  
па 2 дэпутата ад кожнага павета, абраных на павятовых соймжах. На соймы, 
акрамя таго, запрашал1ся вярх1 каталiuKara i праваслаунага духавенства, 
службовыя асобы цэнтральных i некаторых мясцовых органау дзяржаунага 
к1равання, знатныя княз1 i паны.

36iparica агульнадзяржауныя (вальныя) соймы не регулярна, а па меры 
патрэбы. 1нщыятарам ix правядзення мог быць Вял1к1 князь, як\ прымау 
рашэнне пра склжанне Сойма i яго склад. У выключных выпадках 
шщыятыва правядзення Сойма магла зыходз1ць i ад паноу-рады. Г1сторык1 
л1чаць, што да лжу першых агульнадзяржауных, вальных соймау можна 
аднесц1 Вшенсю сойм 1401 года, Вщебсю 1433 года, Вшенсю 1436 года.

Кампетэнцыя вальнага Сойма не была дакладна вызначана и.1 
абмежавана.

Але был1 пытан Hi, яюя Marai быць вырашаны выключна на вальных 
сеймах: выбары Вялжага князя, абвяшчэнне вайны, заключэнне Mipy, 
заключэнне пагадненняу з суседн1м1 дзяржавам1 i yHii з Польшчай,
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устанауленне павшнасцей i падаткау са шляхты на ваенныя патрэбы, разгляд 
крымшальных спрау па абвшавачванню паноу у дзяржаунай здрадзе i imn.

Marai вырашацца i шшыя любыя пытан H i, што прапаноувалюя щ 
Вялпам князем, щ панамьрадай. На Сойме вялш князь выдавау найбольш 
значныя заканадаучыя акты i разглядау значныя судовыя справы. Паводле 
Прывшеяу 1447 i 1492 гадоу вял1к1 князь не меу права самастойна вырашаць 
найбольш значныя пытанш знешняй i унутранай папйтыю без згоды князёу i 
магнату. Прадстаунш ад зямель -  удзельшю Сойму Marai падаваць просьбы 
i CKapri, адказы на яюя давау гаспадар.

У “Энцыклапедьй псторьй Беларус!” (Т.6, киша I.) у артыкуле “Сойм” 
(с.375 -  382) даецца пералпс Соймау ВКЛ, што адбьипся з 1440 па 1568 год з 
назвай месяца, года, месца правядзеннея i абраных на ix вял1к1х князёу. Усяго 
названа 63 Сойма ВКЛ.

Фактычна Соймы з’яулялюя сваеасабл1вым саслоуным парламентам, 
яю абмяжоувау асаб1стую уладу манарха у ВКЛ.

Вышэйшым дзяржауным (не прадстаушчым, а дзяржауным) органам у 
ВКЛ была Рада Вялжага княства лыоускага. 1снае таксама яе назва як паны- 
рада. Узшк так1 орган як дапаможны пры вял1к1м князе з яго бл1жайшага 
асяродзя, з яюм ён рашся пры прыняцщ важнейшых рашэнняу. Але 
паступова, да XV стагоддзя Рада набыла большую самастойнасць. Яна стала 
пастаянна дзеючым выканауча-распарадчым, заканадаучым, кантралюючым i 
судовым органам. Складалася Рада ВКЛ з вышэйшых дзяржауных 
службовых асоб, каталщюх enicKanay, а таксама у яе склад уваходзш па 
асаб1стых запрашэннях вялшага князя i некаторыя кшш i найбуйнейшыя 
феадалы. У першай палове -  сярэдз1не XVI стагоддзя Рада ВКЛ складалася з 
45 -  65 асоб.

Кампетэнцыя Рады была фактычна той жа, што i Сойма (некаторыя 
даследчыю нават л1чаць Сойм i Раду сшошмам1). Рада магла аб1раць Вял1кага 
князя, вырашаць пытанш абароны дзяржавы, м1жнародных знослн, 
прызначэння на вышэйшыя дзяржауныя пасады, рыхтаваць важнейшыя 
заканадаучыя акты, вырашаць судовыя справы. Для вырашэння гэтых 
пытанняу Рада зб1ралася на свае паседжанш i магла сумесна з Вял1юм князем 
прымаць рашэннг Але каб заручыцца падтрымкай усяго шляхецкага саслоуя 
у найважнейшых справах Рада магла выносщь абмяркаванне i прыняцце 
рашэнняу на разгляд Сойма.

3. Статуты ВКЛ.
Прававая с1стэма ВКЛ XV -  XVI стагоддзяу склалася на аснове 

мясцовых традыцый, т.зв. “звычаёвага права”, атрымала развщцё i 
замацаванне у прававых актах дзяржауных i судовых устаноу.

Да сярэдзшы XV стагоддзя усе баю жыццяя грамадства вызначал1ся 
Звычаёвым правам -  сютэмай неп1саных прававых нормау, як1я заснаваны 
был1 на агульнапрынятасщ, звычаях (так было здауна, так прыята), што 
1снавал1 у грамадсюх адносшах. Звычаёвае права, што склалася i мела свае 
асабл1васц1 у розных землях, вызначалася кансерватызмам, нязменнасцю. Яго
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нормы гпльна абярагапйся, нават, Вялшя кня'л пры уваходжанш на прастол 
вымушаны был1 даваць абяцанш не парушаць старажытныя звыча1 i не 
уводзщь новых парадкау. Аднак з узмацненнем цэнтрапйзацьп ВКЛ, 
выкараненнем сепаратызму асобных княствау i зямель, нешсанае Звычаёвае 
права паступова заступае месца аформленым у адпаведных дакументах 
нормам грамадскага жыцця, ушфшаваным у межах адзшай дзяржавы.

Першы nicaHbi кодэкс крымшальнага i працэсуальнага права ВКЛ быу 
прыняты вялшм князем Каз1м1рам на сойме 1486 года i атрымау назву 
“Судзебшк 1468 года”. Складзены ён быу на аснове мясцовага звычаёвага 
права i судова-адмшстратыунай практыю у ВКЛ таго часу, складауся з 25 
артыкулау. Статут замацавау i устанав1у адз1ныя для усёй дзяржавы в1ды 
пакаранняу за злачынствы супраць феадальнай уласнасщ i прыватнай асобы. 
Умацаванне феадальнага прыгнёту i пазбауленне залежных сялян права 
свабоднага адыходу ад феадала было замацавана у 24-м артыкуле, як\ 
прадуглежвау суровае пакаранне асоб, што садзейшчапй уцёку челядз1 
нявольнай i феадальна залежных сялян. (Аб Судзебшку 1468 г. гл.: 
Энцыклапедыю псторьй Беларусь Т.6. Кн.1, с. 441).

Важнейшыя нормы жыцця ВКЛ был1 аформлены у выглядзе агульна- 
земск1х (агульных для ycix зямель дзяржавы), абласных, гарадск1х, валасных 
i шшых граматах, т.зв. Прывшеях (privos -  асабл1вы, + lex- закон). 
Фактычна тэта был1 першыя п1саныя прававыя акты, дзяржауныя дакументы.

Навукоуцы-прававеды падзяляюць Прывше1 на шьготныя, даравальныя i 
ахоуныя.

У агульназемск1х Прывшеях Вял1к1я княз1 падцвярджал1 ц1 
устанаул1вал1 асабл1выя правы пануючага класа, саслоуя, пэуных 
сацыяльныхбо этн1чна-рэл1пйных труп, асоб.

Першы земсю Прывшей быу выдадзены вял1к1м князем Ягайла у 1387 
годзе. Ён устанаул1вау 1льготы для феадалам за пераход у каталщкую веру i 
вызваляу катал1цкае духавенства i ix маёнтк1 ад ycix дзяржауных падаткау.

Прывшей 1388 года, выдадзены Вггаутам, у стан аул i вау правы статус 
яурэяу, што пачапй актыуна сял1цца у гарадах заходняй частю ВКЛ.

Найбольш вядомы таксама:
Гарадзельсш Прывшей 1413 года (пашырау правы феадалау -  

катапйкоу i абмяжоувау правы праваслауных феадалау),
Гродненсю Прывшей 1432 года (урауноувау у правах феадалау 

праваслауных i катал жоу ),
Прывшей 1447 года, як\ замацавау правы феадалау, паклау пачатак 

юрыдычнай замацаванасц1 феадальнай залежнасц1 сялян,
Прывшей 1492 года, як\ меу характар феадальнай канстытуцьй ВКЛ, 

замацавау асновы дзяржаунага i грамадскага ладу, пануючае становшча баяр 
i паноу. (Аб гэтых i 1ншых Прывшеях гл.: Энцыклапедыя г1сторьй Беларусь 
Т. 5. се. 579-581).

Вышэйшай формай заканадауства ВКЛ з’яулял1ся Статуты Вял шага 
княства ЛНоускага. Усяго было прыняты 3 Статута ВКЛ -  1529,1566 i 1588
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гадоу. Яны бьий nepnibrni у Еуропе зводам1 законау, выдадзены на аснове 
мясцовага права.

Першы Статут ВКЛ быу прыняты у 1529 годзе. Складзены ён быу на 
аснове кадыфжацьп i сютэматызацьп норм мясцовага, звычаёвага права, 
прынятых раней пастаноу судовых i дзяржауных органау, судзебнжа 1468 
года, прывшеяу. Тэкст Статута утрымл1вае 13 раздзелау i 244 артыкулы, як1я 
датычыл1ся ycix бакоу дзяржаунага i грамадскага ладу. Напрыклад , у 1-3 
раздзелах змешчаны усе асноуныя нормы дзяржаунага права, у 4 i 5 
раздзелах -  сямейна-шлюбнае права, у 8-м -  зямельнае права, у 10-м -  
цывшьнае права i г.д. (Падрабязнее гл.: Энцыклапедыя псторьй Беларус1. Т. 
6., кн.1, сс. 414 -  415.).

Друп звод законау феадальнага права -  Статут Вялжага княства 
Лггоускага 1566 года., складауся з 14 раздзелау i меу 367 артыкулау. 
Складзены ён быу на аснове папярэдняга Статута 1529 года, дапоуненага 
нормам!, замацаваным! у агульназемск!х i абласных Прывшеях, а таксама 
нормам! царкоунага права. У iM больш выразна знайшл! адлюстраванее так!я 
нормы феадальнага права, як стварэнне льгот i пераваг для класа феадалау i 
саслоуя шляхты, недапушчэнне простых людзей у органы к!равання, 
замацаванне прававой няроунасщ розных сацыяльных труп насельнщтва. 
(Гл.: Энцыклапедыя псторьй Беларусь Т.6, кн.1. сс. 415 -  416.).

Найболын дасканалым у кадыф!кацьй права у ВКЛ быу Статут 
Вялжага княства Лггоускага 1588 года. Складауся з 14 раздзелау i 488 
артыкулау. Псторыю-прававеды л!чаць, што ён абагульшу тагачасную 
судовую апрактыку i дзяржауна-прававыя !дэ!, некаторыя з яюх нават 
апярэджвал! свой час. У Статуце знайшло у першыню адлюстраванне i 
замацаванне падзелу улад на заканадаучую (сойм), выканаучую (вял!к! 
князь, дзяоржауная адм!н!страцыя) i судовую (Трибунал ВКЛ, земск!я i 
падкаморныя суды, выбарныя i незалежныя ад адмшютрацьй). У iM знайшл1 
адлюстраванн1 iдэ! Рэфармацьй i верацярп1масц1, гуман1зму. Напрыклад, 
гарантавал1ся маёмасныя i асаб1стыя правы мяшчан, права кожнага вольнага 
чалавека выехаць за мяжу, Kari тэта рабшася не на шкоду сваёй краше. У той 
жа час, Статут яскрава абараняу штарэсы феадалау, узмшщяу ix 
прывшеяванае стано в1шча, канчаткова запрыгошу сялянства. (Гл.: 
Энцыклапедыя псторьй Беларусь Т.6. Кн.1. сс.416 -417).

Статуты Вялжага княства ЛГоускага з’яуляюцца найбольш каштоунай 
пстарычнай крын1цай па вывучэнню дзяржаунага i грамадскага ладу 
Беларуси перяда ВКЛ. У 1989 годзе выдавецтвам “Беларуская энцыклапедыя” 
падрыхтавана i выдадзена комплекснае выданее “Статут Вялжага княства 
Лггоускага 1588 г.”. Названае выданне уключае:- арыг1нальны тэкст Статута 
(факЛмшьнае узнауленне), яго адаптаваны тэкст i пераклад на рускую мову;- 
нарыс “Сацыяльна-riстарычныя умовы узнжнення Статута Вял1кага княства 
Л1тоускага 1588 года”;- энцыклапедычны даведн1к з 820-ц! артыкулау пра 
адм1н1страцыйна-тэрытарыяльны падзел ВКЛ, катэгорьй насел ьн1цтва,
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cacnoyi, службовыя пасады i асобы, грашовую сютэму i шш.каментарьй да 
артыкулау Статута, яюя раскрываюць ix прававую сутнасць.

Выданне было прысвечана 400-годдзю Статута i з’яуляецца першай у 
Беларуси яго поунай публшацыяй.

4. Асабл1васщ этнаканфесшнай псторьй ВКЛ.
У ricTopbii чалавецтва перыяда сярэднявечча значнае месца займала 

царква, якая адыгравала важную ролю не толью у духоуным жыцщ людзей, 
фардправала ix светапогляд, але i прымала удзел у працэсах стварэння i 
умацавання тагачаснага дзяржаунага ладу, з’яулялася элементам 
гаспадарчага, эканам1чнага жыцця, займала вядучую ролю у этнакультурных 
працэсах.

На развщцё царкоуна-канфесшных адносш у ВКЛ, асабл1ва на 
беларусюх землях, непасрэдным чынам уплывала i становшча пам1ж 
каталiubiM захадам i праваслауным усходам, яюя iMKHyaica павял1чыць свой 
уплыу на беларусюх землях. Бел ару сю я земл1 был1 аб’ектам супрацьстаяння 
каталщтва i праваслау’я.

Рэлшйны фактар займау важнае месца у дзяржаунай як унутранай так i 
знешняй палпыцы ВКЛ. Не выпадкова, што менавгга тут з’яувийся 
тэндэнцьй пераадолення раскола унутры хрысщянства, ажыцяулялюя спробы 
прым1рэння i дасягнення унй пам1ж катал щыз мам i праваслау’ем.

У псторьй развщця царкоуна-канфесшных адносш у ВКЛ у XIII -  XVI 
стагоддзях псторыю вызначаюць некалью этапау.

Першы з ix ахошйвае перыяд з канца XIV да пачатку XV стагоддзяу, 
перыяд складвання ВКЛ як дзяржавы. У тэты час на землях Беларуси, 
Польшчы i Украшы панавала хрысшянства, а на тэрыторьй Лпвы -  
язычшцтва. Таму першы перыяд ВКЛ -  тэта перыяд Лмб1ёзу хрысцыянства i 
язычшцтва, капй у грамадстве юнавала язычшцка-хрысшянская супольнасць, 
што, на думку псторыкау, можна л1чыць феноменам еурапейскай дзяржаунай 
i этнаканфесшнай ricTopbii. (назваць тэта феноменам, выключэннем з правш, 
можна таму, што такога не было у шшых народау i у шшых KpaiHax Еуропы) 
1снаваннем такога становшча был1 закладзены падставы для захавання у 
далейшым грамадскай i канфесшнай талерантнасш (цяртмасць) у ВКЛ. 
Талерантнасць выяулялася у адносшах да звычаяу i традыцый народау i 
этшчных труп, у гаспадарчых, гандлёвых, побытавых кантактах, у 
папйтычнай i духоунай дзейнасш юруючых колау i розных пластоу 
насел ьшцтва.

Друп этап этнаканфесшнай псторьй ВКЛ працягвауся з сярэдзшы XV 
да сярэдзшы XVI стагоддзя. У тэты час язычшцтва было ужо выцеснена 
хрысшянствам, але i у iM caMiM з’яуляюцца i набываюць узмацненне 
працэссы рэфармацьй, з’яуляецца пратэстанцыяшзм. У ВКЛ юнавапй i 
супершчапй 3 хрысшянсюя цэрквы -  праваслауе, катал шызм i пратэстанцтва.

Трэщ этап пачынаецца у другой палове XVI стагоддзя, пасля 
Люблшскай yHii, капй пэуная раунавага у м1жцаркоуных aднociнax была 
парушына, узмацняюцца пазщьй катал штва, якое набывае рысы дзяржаунай
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канфесй. У тэты час узмацняецца i набывае рэальны выгляд канфесшы 
падзел пашж розным1 сацыяльным1 rpynaMi: пануючыя класы -  магнацтва i 
шляхта становяцца у сваей болынасщ каталщюмц у той час, як сярод 
мяшчанства i асабл1ва сялянства захоуваецца уплыу праваслау’я.

5. Становнпча праваслаунай царквы у ВКЛ.
У ВКЛ праваслауная царква апынулася i юнавала у незвычайна 

сваеасабл1вам i складаным станов! тттчьт.
3 аднаго боку, праваслауная царква працягвала непадзельна панаваць у 

тых pycK ix княствах (на усходшх беларусюх землях), яюя увайньпй у склад 
ВКЛ i працяглы час захоуваш у iM пэуную самастойнасць. Тут праваслауная 
царква мела фактычна дзяржауны статус, знаходзша падтрымку з боку 
княжацкай улады i дзяржауных фарм1раванняу.

3 другогу боку, праваслауная царква з утварэннем ВКЛ стала залежнай 
ад пануючай лыоускай дынастьй, якая абашралася на язычнщкае лыоускае 
насельнщтва, а таксама у мэтах умацавання дзяржаунасщ мела арыентацыю 
на каталщкую царкву, шукала падтрымю у Вацпсане.

3 XIV стагоддзя беларусюя земл1 уваходзш у склад некальюх 
праваслауных царкоуна-адмшютрацыйных епарх1альных структур: Шеускай 
мгграполй (усходняя i пауднёва-усходняя частка Беларуси), Г алшка- 
Валынскай мгграполй (заходшя i пауднева-заходгпя земл1 ВКЛ) i Лггоускай 
мгграполй (пауночна-заходгпя земл(). Начале ix стаял! мырапашты 
(apxinacTbipbi), яюя займ ал i вышэйшую ступень у духоунай iepapxii.

У складзе мпраполш был1 enapxii, заснаваныя на асобных землях i 
наместнщтвах. Напрыклад, у складзе Штоускай мгграполй был1 
Наваградская, Полацкая i Турауская enapxii. Усяго у XIV -  XV стагоддзях у 
ВКЛ было 8-9 праваслауных епархш. Начале праваслауных епархш бььпй 
enicKanbi, яюя таксама уваходзйй у склад вышэйшага духавенства.

Шжэйшым структырным элементам мыраполй i епархш з’яулялюя 
прыходы, яюя ахошйвапй непасрэдна насельнщтва паветау, сёл i гарадсюх 
паселйнчау.

Вызначыць колькасць праваслауных храмау, цэрквау, што icnaBani у 
той час, немагчыма, але юнавапй яны паусюдна, будавапйся з дрэва i таму 
каштавапй нядорага, часта узводзййся не толью на епархйшьныя сродю, але i 
на абшчынныя грошы caMix сялян. Большасць цэрквау размяшчапйся у вёсках 
i мястэчках.

Значная колькасць праваслауных храмау была i гарадах. Дакладна 
вядома, што у сярэдзше XVI стагоддзя у Бересце ix было 9, у Вщебску -  7, у 
Гародш -  6, Наваградку -  10, Пшску -  14, Полацку -  9. Клецку -  5 i г.д. 
Усяго у буйных i еярэдшх гарадах Беларуси праваслауных храмау было 
больш за 100.

У навуковай лггаратуры выказваецца меркаванне, што па укосных 
звестках у сярэдзше XVII стагоддзя на тэрыторьп Беларуси юнавала 1 , 5 - 2  
тысячы праваслауных храмау.
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На землях Беларуси дзейшчапй некалью дзесяткау праваслауных 
манастыроу. 1снавапй яны па некалью у болынасщ паветау. Напрыклад, у 
Менсюм -  4, Вщебсюм -  4, Аршансюм- 5, Слошмсюм -  2 i г.д. Усяго у 
сярэдзше XVI стагоддзя было 5 1 - 5 6  праваслауных манастыроу, з ix 8 -  10 
жаночых. Царкоуна-манастырсюм1 цэнтрам1 праваслаунай м1траполй бьш 
таксама Вшьня (3 праваслауныя манастыры i 16 правааслауных цэрквау), 
Наваградак, Менск, Полацк.

Тамм чынам, ёсць падставы сцвярждаць, што праваслауная царква па 
колькасщ прыхаджан, храмау, памерах канат чнай тэрыторьй заставалася 
самай уплывовай i распаусюджанай у Беларус! у часы ВКЛ.
6. Аргашзацыя катал in кай царквы.

Узн1кненне арган1зацый каталщкай царквы у ВКЛ г1сторык1 звязваюць 
з вялшм князем Ягайлам, ям пры прыняцц1 польскага каралёуства у 1386 
годзе сам прыняу каталщызм, хрысщу у катал in кую веру CBaix набл1жаных. 
У на1бл1жэйшы час, услед за вялiмм князем да каталiuкай веры далучаецца 
знаць i баяры ВКЛ, вышэйшыя службовыя асобы.

У 1387 годзе было заснавана Вшенскае бккупства- першая царкоуна- 
адм1н1страцыйная адз1нка рымска-каталi цкай царквы у ВКЛ. Быу выдадзены 
вялш фундацыйны прывшей Ягайлы, у як1м быу вызначаны i замацаваны 
прававы статус катал1цкай царквы, прызначалася яе матэрыяльнае 
забяспячэнне -  перадавал1ся землц вызначал1ся пав1ннасц1 i падатк1 з 
насельнщтва на карысць касцёла. Ягайла у абмен на польскую карону дау 
абяцанне прывесц1 усё насел ьнщтва Вялжага княства да катал iu кай веры.

Акрамя таго на тэрыторьй ВКЛ некальм паздней был1 утвораны 
Жамойцкае (1413 г.) i Луцкае бюкупствы. У склад апошняга уваходзш1 
парафп, што icHaBari на некаторых тэрыторыях паднёва-заходняй частк1 
БеларуЛ.

На чале бюкупства стаяу б1скуп. Яго духоуны сан у катал iu кай царкве 
адпавядае сану ешскапа у праваслаунай царкве. Першьжп В1ленск1м1 
б1скупам1 был1 Андрэй (1388 -  1398), Якуб Ппйхта (1398 -  1407), Мжалай 
Бяркоусм (1408 -  1414) i шш. (гл. Энцыклапедыю псторьй Беларуси. Т.2. С. 
272. Перал1чаны усе бюкупы). Штодзённьжй справам1 б1скупства займалася 
бюкупская курыя, якая падзялялася на канцалярыю, духоуны суд -  
канЛсторыю, i прыватны двор б1скупа, у я мм был i пасады маршалка, 
падскарб1я, кухм1стра, ключн1ка, капелана i тш.

Пры бюкупе 1снавала калег1я духоуных асоб- каштул, для вырауэння 
важных пытанняу б1скупам скл1кал1ся Нноды (з’езды) катал щкага 
духавенства.

Наступнай, пасля б1скупства, адм1н1страцыйна-тэрытарыяльнай 
адз1нкай катал1цкай царквы была дыяцэз1я (дыяцэза), якая адпавядала 
праваслаунай епархп.

Н1жэйшай тэрытарыяльна-адм1н1страцыйнай адз1нкай рымска- 
каталщкай царквы у складзе дыязэцй з’яулялася параф1я (плябан1я), яна 
адпавядала праваслаунаму прыходу. Узначальвалася яна пробашчам, у
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каталщкай царкве ён называйся ксёнзам, як\ з’яуляуся настаяцелем 
параф1яльнага (галоунага у парафй) касцёла.

Тэрыторыя створанага Вшенскага бшкупства ахошйвала лыоусюя i 
болыпаю частку беларусюх зямель. Яна падзялялася на 7 парафш, з яшх 3 
знаходзшся на тэрыторьй Беларуси -  у Абольцах, Гайне i Крэве. Да 1430 года 
узшкла яшчэ 20 парафш. Усяго у сярэдз1не XVI стагоддзя у 17 паветах ВКЛ 
дзешпчала 259 парафш.

Храмы рымска-каталщкай царквы -  касцёлы (тэрмш “касцёл” 
выкарыстоуваецца таксама i для вызначэння рыска-катал1цкай царквы як 
аргашзацьй -  катал1цк1 касцёл, польск1 касцёл) выконвагй розныя функцьй i 
падзялялкя па сваяму статусу на:

базтка (касцёлы са спецыяльным1 папск1м1 прывшеямД, кафедральный 
(дзе знаходзшася кафедра ешскапа),

кляштарныя (пры манасюх ордэнах),
параф1яльныя ui фарныя (галоуныя, цэнтральныя у парафй), 
фййяльныя (у складзе парафй, прыхода).

Найбольш значным1 параф1яльными касцёламц пабудаваным1 на 
тэрыторьй Беларуси, бььпй касцёлы у Крэва (1387 г.), Наваградку (1393 г.), 
Лйдзе (1397 г.), Браславе (1423 г.), Гародне, Ваукавыску (1430 г.). За перыяд з 
1430 па 1500 год было пабудавана 129 касцёлау

Акрамя таго узшкапй каплщы- невял1к1я збудаванш (малы касцёл), як 
прав1ла на скрыжаванш дарог са статуяй святога для мапйтвы. Настаяцелем 
капл1цы з’яулялкя капеланы.

Эканам1чную аснову катал1цкай царквы складапй фундушы. 
Фундацыя -  тэта ахвяраванне (а таксама дарэнне, завяшчанне) манастырам, 
цэрквам, касцёлам i шшым царкоуным установам i ix юраушкам. Pa6iai ix 
дзяржава ц1 феадалы звычайна для заснавання духоуных устаноу i ix 
матэрыяльнай падтрымк1.

Асноунай формай фундуша дзяржавы i насельнщтва у першай палове 
XVI стагоддзя была дзесящна- натуральны падатак збожжам у памеры адной 
десятай частю ураджаю. У вын1ку валочнай памеры у дзяржауных уладаннях 
дзесяцша была заменена надзяленнем касцёлау зямлёй у памеры 1-2 валок, 
даходы з якой iHHii касцёлу.

Феадалы ахвяравапй, дарьш i завяшчал1 на карысць царквы (як правша 
мясцоваму касцёлу) земл1 з сялянам1, сенажацц1, лясы, вёсю, маёнтю, грошы, 
каштоунасц1, рухомую маёмасць, сялянск1я пав1ннасц1 i шш.

Акрамя таго, з боку вялшх князеу л1тоуск1х выдавал1ся спецыяльныя 
Прыв1ле1, як1я надавал! каталiuкай царкве значныя !льготы i буйныя 
землеуладанн1. Пры утварэнш Вшенскага б1скупства у 1387 годзе Вялш 
князь вызначыу касцёлу матэрыяльнае забяспячэнне -  земл1, даходы i 
naBiHHacui з боку падданага насельн1цтва. У складзе зямель, што адрымала 
В1ленскае б1скупства был1 i дзве значныя воласц1 Беларуси -  Башты и 
Дуброуна. У наступным годзе Вшенскае б1скупства ад Вггаута атрымала 
некальк1 вёсак у Берасцейскай i Ваукавыскай валасцях, а крыху паздней -
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цалкам вял жую воласць у Беларуси -  1гумен (зараз Чэрвень). Зямельная 
маёмасць Вшенскага б1скупства у 1430 годзе дасягалане не меней 100 вёсак, 
1300 дымоу. Яшчэ больш яна пашыралася у далейшыя гады. У першай 
палове XVI стагоддзя Вшенскае б1скупства пераутварылася у буйнешага 
духоунага феадала: у яго латыфундыях нал1чвалася каля 11500 дымоу, каля 
81 тысячы насельн1цтва абодвух палоу.

3 утварэннем Жамойцкга б1скупства яму таксама был1 падараваны 
земл1, дзе пражывал1 каля 300 сялянск1х дымоу. Мела на тэрыторьй Беларус1 
свае уладанш i Луцкае б1скупства.

Прыв1ле1, выдадзеныя вял1к1м1 князям1 ВКЛ катал1цкаму касцёлу, 
надавал! яму i !ншыя значныя правы. Вышэйшыя асобы катал!цкай царквы 
уваходзш у склад Рады ВКЛ, разам з буйнейшим! феадалам! прымал! удзел 
у вырашэнн! дзяржауных спрау. Падчас правы, надазеныя катал!цкай царкве, 
ушчамлял! правы праваслау’я, якое апынулася у дыскрым!нацыйных умовах. 
Дастаткова казаць, што паводле пастановы, выдадзенай у 1481 годзе вялййм 
князем Каз!м!рам, на тэрыторьй ВКЛ было забаронена будаунщтва 
праваслауных храмау. Такое станов!тттча !снавала амаль 30 год, толью 1507 
годзе была выдадзена грамата аб фундушу на карысць праваслаунай царквы.

Галоуную ролю у пашырэнш катал!цызму на беларуск!х землях 
адыгравал! манасюя жабрацкчя ордэны. (жабрацшя -  ордэны, яюя 
патрабуюць ад CBaix членау зароку беднасц!, адмовы ад маёмасщ, !снавання 
на мшасцшу, падаянне, был! афщыйна прызнаны папствам). Асабл!васцю ix 
был!:- непасрэдная падпарадкаванасць Папе i самастойнасць ад б1скупства;- 
разнастайнасць па CBaix уставах;- м!с!янерская дзейнасць. Месцам 
знаходжання манахау з’яулял1ся кляштары, канвенты (манастыры), пры ix 
icHaBani кляштарныя касцёлы. Як правша, манастыры не мел1 значных 
зямельных уладанняу, таму i л1чыл1ся “жабрацюмг”

У ВКЛ першыя манасюя ордэны з’яуляюцца з Еуропы у XIV стагоддзу 
Манастыры (канвенты) ордэна францысканцау был1 утвораны у 

Вшьш, Пшску (1396 г.), Лщзе (1397 г.), Ашмянах (1505 г.),
Ордэн бернардынцау заснавау кляштары у Гродна (1494 г.), Полацку 

(1498 г.), Будславе (1504 г.), ix колькасць значна павял1чылася у 17 стагоддз1.
Ордэн аугусцшцау заснавау кляштары у Бярэсц1 (1410 г.), Гародш 

(1503 г.), М1халпнках (Астравецю раён) 1653 г.
Першы касцёл кармелНау быу заснаваны у Вшьн! у 1506 годзе. 
Фундатарам1 пры заснаванн1 кляштароу манаск1х ордэнау выступал!, як 

правша, буйнейшыя феадалы, магнаты, а таксам!а вышэйшыя дзяржауныя 
асобы ВКЛ, на сродк1 яюх будавал!ся i утрымл!вал!ся касцёлы, кляштары.

У сярэдзше XVI стагоддзя на тэрыторьй ВКЛ дзе! Hi чал! 8 каталщюх 
манаск1х ордэнау, як!я Meni больш за 25 кляштароу (манастыроу). Найболын 
актыуна пашыралася сетка кляштароу манасюх ордэнау на тэрыторьй 
Беларус! у наступным XVII стагоддз1.
7.Рэфармацыя i контррэфармацыя
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Рэлшйнае жыццё ВКЛ адбывалася пад уплывам тых працэсау, што 
адбывапйся у перыяд сярэднявечча i ва усёй Еуропе.

У сярэдзше XVI стагоддзя у ВКЛ пачалося распаусюджанне щэй 
Рэфармацьй. Рэфармацыя -  тэта шырою сацыяльна-палЕычны i щэалапчны 
рух у Еуропе, наюраваны супраць значнай poai рымска-каташцкай царквы. 
1дэйным1 крынщам1 Рэфармацьй был1 1ДЭ1 гумашзма anoxi Адраджэння. 
1дэолап рэфармацьй (М. Лютар, Ж. Кальвш, Т. Мюнцер i шш.) выступал! за 
адмену царкоунай дзесяцшы i пышнага катал inKara культу, за 
секулярызацыю (адчужэнне) царкоунай маёмасщ, перш за усё зямель, на 
карысць дзяржавы i прыватных асоб, стварэнне тайных самастойных 
нацыянальных цэрквау. Рэфармацыя знайшла сваё увасабленне у розных 
формах т.зв. пратэстантызму, асобньгуй плышиш якога з’яулялюя 
кальвш1зм, лютэранства i шш.

Таюя 1ДЭ1 пазбаулення ад усеуладдзя з боку каталщкай царквы, якая 
пераутварылася у буйнога феадальнага уласшка, займала ключавыя пазщьй у 
дзяржаве, знаходзш CBaix прыхшьшкау сярод розных пластоу грамадства 
ВКЛ. Еараджане !мкнулюя вызвалщца аб феадальнай залежнасщ, магнаты i 
шляхта разл!чвапй захапщь багацце i зямельныя уладанн1 царквы, гарадсюя 
Н1зы i сяляне змагапйся супраць yuicKy царкоуных феадалау.

Асабл1васцю Рэфармацьй, пратэстантызму у ВКЛ было тое, што 
асноунай яе рухаючай стай была феадальная знаць, магнаты i заможная 
шляхта, як1я жадапй захаваць адасобленасць сваёй дзяржавы i царквы ад 
Польшчы. Таму яны спрыял1 утварэнню пратэстанск1х абшчын, ахвяравапй на 
тэта сродк1. Еалоуным пратэктарам Рэфармацьй у ВКЛ у 50 -  60-я гады XVI 
стагоддзя быу Мжалай Радз1вш Чорны -  BiaeHCKi ваявода, канцлер ВКЛ, 
прадстаушк аднага з буйнейших радоу магнатау. Акрамя яго да Рэфармацьй 
далучыпйся прадстаун1к1 шшых знатных шляхецк1х родау ВКЛ -  Caneri, 
Валов1чы, Елябов1чы, Зянов1чы, К1шк1, Хадкев1чы, Пацы i шш. Нават у Радзе 
ВКЛ у 1569 годзе было 17 пратэстантау, 9 праваслауных i тольк12 катапйка.

Асноуныя рэфармацыйныя плын1 -  лютэранства, кальвшпм, а таксама 
антытрынЕарызм з’яв!л1ся у ВКЛ у 50 -  60-я гады XVI стагоддзя.

Лютэранства на беларусюх землях з’явшася раней за 1'нптьтх 
пратэстанцюх цэрквау. Ёсць звестю, што слуцю князь ятттчэ у 1535 годзе 
выдзел1у зямельны участак для лютэран у Слуцку. У сярэдзше 50-х гадоу 
XVI стагоддзя лютэранск1я суполк1 з’яуляюцца сярод гараджан у Вшьш, 
Менску. Аднак лютэранства не атрымала значнага распаусюджання, у канцы 
XVI стагоддзя на тэрыторьй ВКЛ было ад 5 да 8 лютэранск1х аргашзацый.

Больш шырока пратэстацкая царква у ВКЛ была прадстаулена 
Ka4bBiHi3iviaivi. Да канца XVI стагоддзя вядома ад 40 да 50-щ кальвш!стсюх 
цэрквау (зборау) на тэрыторьй Беларуси. У духу кальвшпму был1 
рэфармаваны цэрквы у Нясв1жы, Клецку, Брэсце, Ляхав1чах, Койданаве, 
Навагрудку, lye i шшых гарадах. Рэфармацыйны рух на Беларуси, л1чаць 
ricTopbiKi, набыу стройную кальв1н1сцкую арган1зацыю.
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Рэфармацыя адыграла важную ролю у культурна-адукацыйнай сферы, 
спрыяла актыв1зацьй духоунага жыцця грамадства. Пры пратэстанцюх 
абшчынах адкрываюцца школы, шштапй, прытулю, друкарш, вакол ix 
групуюцца выдатныя вучоныя таго часу, прапаведнш, шсьменшю, 
мыслщелц таюя як С1мон Будны, Васшш Цяпшсю i шш.

Разам з тым icHye думка, што у адрозненш ад заходнеурапейскай 
Рэфармацыя на Беларуси не знайшла шырокага распаусюджання сярод 
народных мае, таму i pyx тут не набыу такога размаху, як у Еуропе. Ужо у 
канцы XVI -  першай палове ХУП стагоддзя пачынаецца крьглс Рэфармацьп, 
узмацняецца супрадзеянне прастэстанцтву з боку традыцыйнай каталiu кай 
царквы. Канчатковы разгром рэфармацьп адбыуся у еярэдзше XVII 
стагоддзя, капп Сейм адступнщтва ад катал щыз му прырауняу да злачынства.

Адразу з з’уяленнем Рэфармацьп узнжае i Контррэфармацыя як 
рэлтйна-паштычны рух, наюраваны на рэстаурацыю, захаванне i аднауленне 
пазщый катал щыз м а. Галоунай сшай конррэфармацьй у ВКЛ стау ордэн 
езуггау, утвораны у 1540 годзе для барацьбы з рэфармацыяй i умацавання 
катал щы з му ва уелм свеце. Езупы вызначашея строгай дысцыплшай, 
сютэмай марали “Мэта апраудвае сродю”, назапашаным1 вялшм1 багаццям1 i 
лепшай на той час сютэмай адукацьй.

Пачатак дзейнасщ езуыау у ВКЛ л1чыцца 1569 год, кати у Вшыпо 
прыйшло 13 першых езуыау, сярод яюх бьпп паляк, харват, шатландзец, 
бельпец, 1рладзец i шш. Праз год у ВКЛ было ужо 300 езуггау. Еалоуным 
щэолагам контррэфармацьй у ВКЛ выступау Пётр Скарга, вядомы царкоуны 
i паштычны дзеяч, здольны аратар i публщыст. Дастаткова1 казаць, што 
менавыа ён змог вярнуць у катал щызм уплывовага прыхшьшка кальвшпму 
Mi капая Разд1вшаЧорнага, а таксама 4-х яго сыноу.

Езупы галоунай саёй задачай паставш вяртанне у катал щы зм 
пратэстанцюх i праваслауных феадалау. У пачатку XVII стагоддзя да рымка- 
каташцкай царквы далучылюя 47 самых уплывовых магнацюх праваслауных 
родау -  Caneri, Валов1чы, Чартарыйсюя, Храптов1чы i 1нш. Усё тэта значана 
аслабша пазщьп рэфармацыи. Напрыклад, адзш з сыноу Mi капая Раюлвша 
Чорнага -  Мжалай Крыштоф CipoTKa прымуслу кальвпистау паюнуць 
падначалшьныя яму гарады -  Нясв1ж, Клецк, Койданава i imn.

Нечуралюя езупы i гвалтоуных, прымусовых мерау у адноелнах да 
пратэстантау -  закрывал! ix школы i друкарш, nanini KHiri, учышш пагромы. 
Напрыклад, толью Вшенсю кальвписю збор (царква) 4 разы зведау пагромы, 
аргашзаваныя езупамц быу цалпсом спалены яго apxiy i збор л паратуры.

Па- рознаму можна ацэваць дзейнасць езупау на Бел ару ci. Вщавочна 
толью, што менавпа ix разнабаковая актыунасць прывяла да заняпаду щэй i 
спроб Рэфармацьп, значна аслабша рэфармацыйны рух, спрыяла умацаванню 
пазщый катал iu кай царквы. Нельга адмауляць i значнага уплыву дзейнасщ 
езупау на стан адукацы, школьнай справы, развщцё кшгадрукарства, тэатрау, 
ix культурна-асветнщкую i дабрачынную дзейнасць.
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Да канца XVII стагоддзя контррэфармацыя у ВКЛ канчаткова 
перамагла.

8. Спробы реалпацьй царкоунай унп
XVI стагоддзе у развщщ м1жканфес!йных ад нос! н на БеларуЛ стагй 

часам, кагй бьш прадпрыняты спробы, як л1чаць некаторыя псторык1, 
стварыць беларускаю нацыянальную царкву. Такой магла стаць ушатства, 
якое набывала паступова CBaix прыхшьшкау у розных частках грамадства.

Царкоуная ушя -  тэта аб’яднанне 2-х або некальюх цэрквау на пэуных 
умовах -  як правша, вяршэнства дагматыю (асноуных догмау, непахюных 
прынцыпау) адной з ix пры захаванш шшым1 сваеасабл1васцей у абраднасцт 
Царкоуная ушя заключаться пераважна рымска-какталiцкай царквой з 
праваслаунай, гэтым сцвярджалася, што таюм чынам аднауляецца былое 
адзшства усяленскай хрысщянскай царквы.

Новы наюрунак хрысщянства -  ушяцтва у ВКЛ i Польшчы быу 
аформлены на Берасцейсюм саборы 6 - 9  кастрычшка 1596 года. Прыняты ёй 
акт атрымау назву Берасцейская ун ' я 1 ён аформ1у аргашзацыйнае 
аб’яднанне каталiuкай i праваслаунай цэрквау.

Што з’явшася прычынамц падставай для такога аб’яднання? Якт мэты 
бьнй у праваслаунай i катал iu кай царквы, яюя пайнпй на пэйныя уступш? Хто 
вьйграу ад заключэння ynii? Таюя пытан Hi i зараз дыскутуюцца даследчыкам1 
канфесшнай псторьй.

Разглядаючы прычыны Берасцейскай царкоунай yHii, патрэбна 
зыходзщь з той Лтуацьп, таго становшча i тых праблем, яюя склалюя да 
сярэдзшы XVI стагоддзя у грамадстве, у каталщызме i праваслауТ у ВКЛ.

Праваслауная царква у ВКЛ у той час перыжывала значны крызю, як\ 
быу выюпканы пашырэннем каталщызму на абшарах ВКЛ, палпыкай улад, 
яюя адкрыта аддавагй першанства каталщызму i уселяк падтрымл1вагй яго. 
Да таго ж мясцовыя праваслауныя iepapxi (юраушю праваслаунай царквы на 
Беларуси) !мкнулюя быць незалежньг\й ад канстанщнопалькага i маскоускага 
патрыярхау, захаваць недатыкальнасць уладанняу цэрвы i яе маёмасцт 
Праваслауныя ешскапы у ВКЛ у вышку yHii з катал щт вам разл1чвагй 
атрымаць таюя ж самыя правы, як i каталщюя бюкупы, месцы у вышэйшых 
дзяржауных органах крашы.

Каталiuri касцёл бачыу у yHii магчымасць дабщца щэйнага адзшства 
хрысщянства, пашырыць свой уплыу у грамадстве, дабщца вярхавенства 
CBaix хрысщянсюх догмау. Не малаважную ролю адыгравала i жаданне даць 
адпор щэям Рэфармацьй, што закранагй асновы царкоунай аргашзацьй.

Защкаулены у заключэнш yHii, аб’ядноуваючага пагаднення пам1ж 
катал щтвам i праваслау’ем был i i улады ВКЛ, яюя 1мкнугйся узмацнщь 
адзшства феадальнага ладу, пераадолщь адрозненш у веравызнанш унутры 
класа феадалау, дабщца кансапйдацьй шшых пластоу насельнщтва i тым 
самым умацавання дзяржавы.

Нельга адмауляць i таго, што менавгга тэрыторыя Беларуси была 
найбольш спрыяльнай для такога аб’яднанне. Само канфесшнае становшча
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насельнщтва, дза адначасова юнавагй дзве буйнейшыя хрысщянсюя цэрвы, 
падштурхоувала да не распальвання варожасщ, а да пошуку спроб 
прьЕшрэння, кампрамшау, аб’яднання.

Таюм чынам, можна прыйсщ да высновы, што у заключэнш царкоунай 
унп бььгп защкаулены абодвы баю -  праваслау’е (яго юраушкоу на землях 
ВКЛ можна нават л1чыць шщыятарам1 аб’яднання) i каталщызм. Але кожны 
з ix у вышку унп 1мкнууся дасягнуць CBaix мэтау, свайго узмацнення, што i 
прадвызначыла цяжю лес ушяцтва.

Ужо пры прыняцщ i абвяшчэнш yHii праявшся сшы, яюя выступал! 
супраць яе. У кастрычшку 1569 года, пасля папярэдняга адабрэння yHii у 
Рыме папай, у Берасце адбыуся царкоуны сабор (вышэйшы царкоуны сход), 
на яюм у прысутнасщ вышэйшых прадстаунпсоу каталiuкай i праваслаунай 
цэрквау, вышэйшых дзяржауных асоб ВКЛ была урачыста абвешчана 
царкоуная ушя. Адначасова у Берасце праходз1у антыун1яцк1 сабор, у як1м 
прынял1 удзел больш за 200 прадстаун1коу праваслаунага духавенства, частка 
CBeuKix асоб на чале з князем Канстанщнам Астрожсюм, як1я BbiCTynini 
супраць заключэння yHii, закликали праваслауных не прымаць ушяцтва.

У вышку абвешчанай yHii склалася новая ушяцкая ui грэка-каталiцкая 
царква. Яны у’яуляла сабой пэуны с1мб1ёз катал1цызма i праваслау’я. 
Ушяцкая царква, з аднаго боку, прызнавала вярхавенства папы рымскага, 
канонау хрысщянскага веравучэння у каталiuKiM звучанн1, з другога боку -  
захоувалася праваслауная абраднасць у набажэнстве, царкоуна-славянская 
мова магла выкарыстоувацца разам з лащнскай, захавал1ся юл1янск1 каляндар 
i традыцйныя для праваслау’я святы.

У ацэнцы такога кампрам1су пам1ж каталiubi3мам i праваслау’ем адн1 
ricTopbixi л1чаць, што ад яе больш атрымала катал штва, бачаць 
пераарыентыроуку духоунага жыцця Беларуси з усхода на захад, паколыа 
цэнтрам царквы станав1уся Рым. 1ншыя ricTopbixi адзначаюць выгаднасць 
yHii для праваслау’я, бо яна дазволша спынщь распад i дэзарган1зацыю 
праваслаунай царквы, стварыла перашкоду яе палан1зацьй i лац1н1зацьй, 
дазволша захаваць яе незалежнасць ад польскага касцёла.

Аднак болынасць г1сторыкау адз1ны у тым, што увядзенне yHii не 
прывяло адразу да спынення раздорау унутры грамадства на м1жканфесшнай 
аснове. Больш таго, замест жаданага пакою, увядзенне yHii выкликала 
абвастрэнне барацьбы. Яна сустрэла моцнае супрашуленне з боку 
праваслаунай частк1 духавенства i свецк1х людзей, пераважна мяшчан, як1я 
убачыл1 у вунп пакушэнне на асновы праваслау’я. 1х апаз1цыйнасць 
праяулялася у розных формах -  ад пратэстау, соймавых дэбатау, 
антыун1яцкай палем1к1, стварэння праваслауных братствау да рознага роду 
выступленняу i нават паустанняу, як1я адбылюя на антыун1яцкай глебе у 
Магшёве у 1618 годзе, у Вщебску у 1623 годзе. Падставай для гэтага была i 
пал1тыка улад ВКЛ, яюя ж ад ал i зл1ць ушяцтва з ры м ска- катал i ц кай царквой.

Пераход да ун1яцтва асноунай частк1 насельн1цтва -  сялянства i мяшчан 
разцягнуйся на доуп час, заняу некальк1 стагоддзяу. Большасць насельн1цтва
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не спяшыла адмауляцца ад CBaix традыцыйных рэлтйных поглядау. Нават 
амаль праз сто год пасля Бэрасцейскай унй, у сярэдзше XVII стагоддзя у 
Рэчы паспагйтау было каля 4 тысяч ушяцюх прыходау i болын як 13,5 тысяч 
праваслауных прыходах. Толью у канцы XVIII стагоддзя на беларусюх 
землях ушятам1 быгй ужо ад 60 да 70% (у сельскай мясцовасщ да 80%) 
насельнщтва.

9. Нехрысщянсюя канфесп.
Наяунасць у складзе насельнщтва ВКЛ прадстаушкоу iHHibix, акрамя 

беларусау, лггоуцау, pycxix i украшцау, народау абумовша з’яуленне у 
сярэднявечча i шитых, акрамя хрысщянскай, сусветных рэлптй.

З’яуленне к межах ВКЛ яурэяу прывяло да з’яулення на землях 
Беларуси iy4ai3ivia. Першыя яурэьпераселенцы з KpaiH Еуропы з’явшся у XIV 
стагоддзт Сялшся яурэ1 кампактна, засноуваючы свае абшчыны -  кагалы. 
Ужо пры Вггауце вядомы прьтшЛ, выдадзеныя так1м абшчынам у Брэсце i 
Гродна. У XV -  першай палове XVI стагоддзя яурэ! рассялш!ся у 
цэнтральнай i усходняй Бел ару ci -  у Вщебску, Кобрыне, Магшёве, Менску, 
Клецку, Навагрудку, Пшску, Оршы i iHHibix гарадах i мястэчках. Кагалы 
юнавапй на прынцыпах аутаномнага самаюравання, узначальвал1 ix рав1ны, 
агульныя справы вырашапйся на ваадзе -  агульным сейме прадстаун1коу 
рэг1янальных абшчын.

Цэнтрам! рэл1г1йнага i духоунага жыцця яурэяу были ciHarori, як1я 6biai 
пабудаваны па некальк1 у кожным горадзе i мястэчк1. Асноунай святыняй у 
синагогах была Тора у пергаментных скрутках, не было iKOH i 
упрыгожванняу, у ix вывучайся i тлумачыуся талмуд, свяшчэнныя KHiri, 
праходзш iHHibia рэл1пйныя цэрымон11. Акрамя таго юнавагй невял1к1я 
малЛоуныя дамы.

У цэлым, адноелны дзяржавы i насельнщтва да 1уда1зму на тэрыторьй 
ВКЛ бьш хоць не без канфл1ктным1, але больш спрыяльным1, талерантным1, 
чым у iHHibix KpaiHax тагачаснай Еуропы.

Значнай этнaкaнфeciйнaй групай на тэрыторьй ВКЛ бьш татары, яюя 
з’яулялюя HOCb6iTaMi клама.

З’яуленне acaflHiuTBa татар на землях ВКЛ было выюйкана рознымц у 
асноуным, nariTbiHHbiMi прычынамт Татары запрашал1ся Baaixi князя Mi на 
вайсковую службу, для удзелу у барацьбе з Тэйтонсюм ордэнам, за што яны 
атрымл1вагй зямельныя надзелы, acядaлi на сталае жыццё, у тым aixy, i на 
беларусюх землях. Частка TaTapcxix князёу -  мурзау у вын1ку мiжycoбнaй 
барацьбы сама шукала прытулак на землях ВКЛ. Простае татарскае 
насельнщтва магло апынуцца на беларускай тэрыторьй у выглядзе 
падначальных мурзау, а таксама у якасщ палонных ui добраахвотных 
перасяленцау.

У асноуным татары быгй ваенна-службовым нaceльнiцтвaм на 
тэрыторьй ВКЛ, але па сваяему маёмаснаму i сацыяльнаму станов1шчу 
пaдзялялicя на некалью труп. Былыя нaшчaдкi apдынcкix ханау i мурзау за 
сваю ваенную службу якасщ даншы ад Вялжага князя Meai вялiкiя вотчыны з
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сялянамт Да другой трупы належат належат простыя воша i ix нашчадю, 
яюмя мел1 невялтя надзелы зямлц нешп ваенную службу i, апрача таго, 
нешп на карысць вялжага князя транспартную, курьерскую, каравульную i 
шшыя павшнасцт Найбольш шматлпсай была трупа простых татар, яюя 
сялшся у гарадах i мястэчках, мел1 землю пад сярз1бу i агароды, займатся 
гарбарствам, агароднщтвам, жывёлагадоуляу, нешп павшнасщ мяшчан. 
Г icTopbiKi л1чаць, што агульная л1чба татар на бел ару сю х землях у XV -  XVI 
стагоддзя складала 7-10 тысяч.

Культавьжп будынкам1 юлама был1 мячэць Узнжаш яны у месцах 
болын-менш кампактнага пражывання татарау, у XVI стагоддз1 на землях 
Беларуси ix было 8-10. Мула ажыццяуляу набажэнствы, юравау сходамi, 
вырашау адм1н1страцыйныя судовыя справы.

У цэлым, можна адзначыць, што пол1этн1чны характар ВКЛ, у тым л1ку 
i беларуск1х земляу, заклау у г1сторьй асновы для верацяртмасщ у 
м1жканфеслйных адноелнах, што можна аднесщ да важнай riстарычнай 
спадчыны нашага грамадства.

Па пытаннях г1сторьй рэл1 rii i царквы у Беларуси, акрамя агульных 
выданняу:
Гл.: Верашчагша А.У., Гурко А.В. Псторыя канфесш у Беларуси: мшулае i

сучаснасць. Мн., 2000.
Р элтя  i царква на Беларуси: энцыклапедычны даведнпс. Мн., 2001.

Тэма 5.4. культура БеларуП XIV -  XVI стст.

1. Адукацыя.
2. Штаратура i кн1гавыдавецтва.
3. Музычнае i тэатральнае мастацтва.
4. Выяуленчае мастацтва.
5. Дошпдства.
6. Дэкаратыуна-прыкладное мастацтва.

1. Адукацыя.
У перыяд ВКЛ адукацыя захоувала свой канфес1янальны характар. 

Г эта азначае, што школьныя установы icHaBari пры праваслауны i катал iurix 
царкоуных установах, сваю сютэму адукацьй мел1 1удзейск1я арган1зацьй. 
Звязана тэта было з тым, што рэлтя у той час адыгравала найважнейшую 
ролю у духоуным жыцц1 грамадства, а царкоуныя установы з’яулялася 
ассяродкам канцэтрацьй адукаваных прадстаун1коу таго часу. Таму школьная 
справа як сютэма атрымання пэуных ведау у перыяд еярэднявечча цалкам 
знаходзшася у сферы дзейнасц1 царквы. Разам з тым, як i сама царква, так i 
школьная справа у XV -  XVI стагоддзях апынул1ся пад уплывам Рэфармацьй 
i контррэфармацьй, а таксама 1дэй Рэнесансу, што наз1ратся у Еуропе.

Пры установах праваслаунай царквы, перш за усё, пры манастырах, а 
таксама i у праваслауных прыходах icHaBari школы, яюя давал1 адукацыю
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тым, хто рыхтавауся да духоунай дзейнасщ. У таюх школах вывучапй 
царкоунаславянскую граматыку, матэматыку, фтасофпо, тэалопю.

Новым у канцы XVI стагоддзях стала з’яуленне т. зв. “брацюх школ”. 
Праваслауныя брацтвы -  тэта рэлтйна-дабрачынныя i культурныя 
аб’яднанш, што стваралюя вакол праваслауных цэрквах i манастырах 
гарадсюм насел ьнштвам праваслаунага веравызнання. Культурна- 
асветшцкая дзейнасць брацтвау выражалася у аргашзацьп школ, друкарняу, 
выданы! падручшкау, шшай лггаратуры. Фшансавыя сродю брацтвау 
складалюя з уступных i членсюх узносау, за кошт яюх i стваралюя школы.

У лшу першых бьин брацюя школы у Вшьш (1584 г.), Магшёве (1590г.), 
Берасце (1591 г.), Менску (1612 г.), брацюя школы бьип адчынены таксама 
Шклове, Шнеку, Полацку i шш. гарадах. Кожная брацкая школа мела свой 
статут, на чале школы стаяу абраны брацтвам рэктар, настаунш (дыдаскалы) 
з лшу манахау таксама выб1ралюя брацтвам, якое плац1ла iM плату. У брацк1х 
школах выкарыстоувалася групавая, або класная, урочная слстэма навучання, 
панавау катэх1чны метад навучання, пабудаваны на пытаннях i атказах. За 
вучобу у брацк1х школах не плацш, у ix вучылюя у асноуным дзец1 мяшчан, 
як1я уваходзш1 у брацтва, а таксама дзещ праваслаунай шляхты i 
духавенства. Выкладанне вялося на царкоуна-славянскай i беларускай мовах.

Пачатковае навучанне у брацк1х школах складалася з вывучэння азбук1, 
для чаго выкарыстоувалiся Псалтыр, Часаслоу i буквары. Пасля таго вучн1 
пераходзш1 да засваення т.зв. “сям1 вызваленых (свабодных) навук” -  у л1ку 
яюх был1 граматыка, рыторыка, дыялектыка, арыфметыка, геаметрыя, 
астраном1я i музыка. Для брацюх школ был1 складзены падручнш, аутарам1 
як\х был1 настаун!к! брацк1х школ, вядомыя асветн1к1 i царкоуныя дзеячы 
таго часу браты Лаурэнтый 31зан1й i Стэфан 31занШ (аутары “Азбук!” i imn. 
царк. творау), Мялецш Сматрыцю (аутар “Граматыю” i шматлшх царк. 
творау). Пры школах, звычайна icHaBari i свае друкарш, дзе выдавал1ся 
царкоуныя KHiri, падручнш i вучэбныя дапаможн1к1. Але брацюя 
праваслауныя школы ад чу вал i значны yuicK з боку ун1яцкай царвы, якая пры 
падтрымцы магнатау i каралеускай улады дамаглася перадачы у пачатку 
XVII стагоддзя праваслауных брацюх школ у болынасщ беларусюх гарадоу 
ун1ятам.

Катал1цкая царква таксама мела сваю сютэму адукацьй, якая 
адпавядала яе тэалапчным, царкоуна-рэл1пйным патрэбам. Галоунай яе 
мэтай было распаусюджанне каталiuKara веравызнання, выхаванне моладз1 у 
яе духу, падрыхтоука кадрау прапаведн1кау. Разам з тым, нельга адмауляць, 
што i катал1цк1я навучальныя установы садзейн1чал1 росту адукацьй у цэлым 
насел ьн1цтва.

Каталшюя школы icHaBari у кожньй прыходзе (плябан1). У першай 
палове XVI стагоддзя на сродю багатага катал iuKara духавенства, магнатау i 
шляхты, мяшчан катал шкага веравызнання аткрываюцца прыхадск1я 
катал1цк1я вучыл1шчы у Гаева Барысаускага павета, Мастах Гродзенскага 
павета, Нядзведз1чах Слуцкага павета, у Гродна, Заблудаве i шш. У буйных
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гарадах пры enicKancKix кафедрах (саборах) адкрываюцца кафедральныя 
вучыпйшчы.

Прыходсюя i кафедральныя каталщюя вучыпйшчы был1 у асноуным 
шжэйшым! навучальным1 услан о вам i. 1х праграма была давсш вузкая -  
веравучэнне, шсьмо,чьтанне, л1чэнне, спевы. Толью у пачалку XVII 
стагоддзя для каталiubix вучьийшчау была складзена новая праграма, якая 
утрымл1 вала 7 свабодных навук, аб яюх мы казал!.

Значныя змены у стане адукацьй у сярэдзше XVI стагоддзя адбыл1ся з 
пачаткам рэфармацып, капй узшкшыя плыш пратэстантызму пачапй 
шырокую культурна-асветшцкую дзейнасць. Заснаванне кальвпйсцюх 
храмау суправаджалася, як правша, будаунщтвам пры ix  школ. Напрыклад, 
таюя школы icH Baai не толью ва y c ix  буйных гарадах Беларуси, але таксама i 
у Глыбоюм, Заслауц 1вянцы, Iy i, Койданава, Любчы i шшых гарадах i 
мястэчках.

Кальвшюцюя школы насш канфесшны характар i асноуная увага у ix 
удзялялася рэлшшнаму навучанню i выхаванню, хаця значнае месца 
адводзшася i свецюм навукам. У таюх школах выкладапйся: багаслоуе, 
царкоуныя спевы, старажытныя мовы -  лащнская, старагрэчаская, родная 
мова (беларуская або лггоуская), польская мова, рыторыка, паэз1я, 
дыялектыка, псторыя, матэматыка. Менавыа з кальвшсцкай школай была 
звязана дзейнасць выдатнага рэфарматара-педагога таго часу Омона 
Буднага. Найболын вядомы яго “Karixicic”, (выд. у Нясв1жы у 1562 г.) па 
якому вучш вывучапй не толью кальв1шсцкае веравучэнне, але i беларускаю 
мову. У iM выказвагйся таксама адносшы да свецкай улады, разглядапйся 
узаемаадносшы пам1ж феадалам1 i сялянамц майстрамц падмастэр’ям! i 
вучнямц был1 выказаны 1ДЭ1 неабходнасщ асветы не толью для асобных 
прывшеяваных саслоуяу, але i для усяго народа.

У 1617 годзе узнпсла i вядомая на Беларуси навучальная установа -  
Слуцкая кавшюцкая (евангел1чная) школа, (у далейшым- Слуцкае 
вучылйнча, Слуцкая гчмнайя), выпускн1к! якой мел1 веды, дастаковыя для 
паступлення у любы еурапейсю ушверсггэт.

P ockbIt  дзейнасщ кальвшюцюх i 1'нтттьтх пратэстанцюх школ на Беларуси 
прыпадае на другую палову XVI стагоддзя. 1дэ1 Рэфармацьй аказапй вялйа 
уплыу на развщцё адукацьй. З’явшася значная колькасць школ, адукаваных 
настаушкау, было выдадзена некалью друкаваных i таму больш даступных 
падручшкау, аформшася аргашзацыйная структура вычэбнага працэсу. Разам 
з тым, адукацыйная сютэма пратэстантызму была па-ранейшаму прасягнута 
рэлтйным духам (веравучэнне займала каля паловы вучэбнага часу), у ёй 
мала месца надавалася прыродазнауча-матэматычным навукам.

Узмацненне контррэфармацьп у пачатку XVII стагоддзя прывяло да 
з’яулення новай значнай сшы у развщщ адукацьй -  езуыау.

Езуыы узял1 у свае ру ki адукацыю, якую л1чыл1 галоуным сродкам 
уплыва на свядомасць людзей. У 1570 годзе у Вшьш iMi была адкрыта 
першая навучальная установа -  Вшенская езущкая калепя. Яе першым
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рэктарам стау Станюлау Варшавпца, навучалася каля 160 чалавек, у 1576 г. -  
каля 500. У калегй выкладапйся мат1эматыка, фшасоф1я, маральная i 
палем1чная тэалопчя.

У 1579 гаду вшенская калепя папай Грыгорыям XIII была уведзена у 
ранг ушверсггэта. Першьй рэктарам Вшенскай езу1цкай Акадэмп стау Пётр 
Скарга. Акадэм1я мела 2 факультэта- фшасофсю i тэалапчны. Першай 
ступенню ва ушверсггэце з’яуляуся фшасофсю факультэт, на як1м навучанне 
працягвалася 3 гады i вывучапйся усе гуман1тарныя i прыродазнаучыя навую 
таго часу. Навучанне у Акадэмп заканчвалася на багаслоусюм (тэалаг1чным) 
факультэце, курс якога быу разл1чаны на 4 гады. Вывучапйся так1я прадметы, 
як схаластычнае, станоучае, маральнае, палем1чнае i казу1стычнае багаслоу’е, 
канан1чнае права, свяшчэннае гйсанне i шш.

Акадэмш актыуна падтрымл1ва катал1цкае духавенства, мясцовыя 
магнаты i шляхта. Напрыклад, М. Раз1вш С1ротка перадау ён друкарню, 
Каз1м1р Сапега -  каштоуную б1бл1ятэку, на сродк1 ахвяраванняу был1 
адкрыты юрыдычны факультэт, заснавана астранам1чная абсерваторыя. 
Менав1та В1ленская езу1цкая Акадэм1я стала потым асновай для В1ленскага 
ушверсггэта.

Акадэм1я стала не тольк1 буйным адукацыйным цэнтрам, але i актыуна 
змагалася з лютэранствам, кальв1н1змам, шшым1 праявам1 пратэстанства, 
рэфармацьй.

Акадэм1я адыграла значную ролю ва узмацненш каталщызма у ВКЛ -  
яна рыхтавала не тольк1 служыцеляу катал1цкага касцёлу, але i выкладчыкау 
для езущюх сярэдн1х навучальных устаноу -  калепумау. Так1я навучальныя 
установы был1 створаны езу1там1 амаль ва ycix буйных гарадах Бел ару ci -  
Полацку (1581 г.), Нясв1жы (1584 г.), Навагрудку, Мшску, Оршы, Магшёве, 
Брэсце, Гародш, Вщебску, Слуцку, Драпчыне i шш.

Калег1умы складал1ся з 3 -  5 класау: 1 -  пачатковы клас граматыю, 2 -  
сярэдн1 клас граматыю, 3 -  вышэйшы клас граматыю, 4 -  клас паэзй, 5 -  клас 
рыторыю (навучанне 2 гады). Таюм чынам тэрм1н навучання у пяц1класнай 
калегй рауняуся 6-щ гадам. Плата за навучанне не бралася.

Навучанне у езу1цк1х калепях насша ф1лалапчны характар, 
прыродазнаучым i матэматычным навукам не удзялялася у Bari, у MHorix 
калег1ях не вывучалася нават арыфметыка.

Езу1цкая педагапчная сюыэма была арыентавана тольк1 на развщцё 
памяц1, ставша сваёй задачай выхаваць у вучняу глыбокую рэл1г1йнасць, 
фанатичную адданасць катал1цызму, справе ордэна, слепое падпарадкаванне 
старэйшым i начальству, непрыманне усяго новага, ваяун1чае стауленне да 
т птьтх веравызнанняу.

Езу1цк1я калег1умы был1 не тольк1 навучальным1 установам1, але пры ix 
icHaBari школьныя тэатры, аптэк1, як1я зуабяспечвал1 бесплатным! лекам! не 
тольк1 езуЕау, але i мясцовае насельн!цтва. Пры e3yiuKix установах, таксама 
як i пры шшых манаск1х ордынах, icnaBani прытулк!, лячэбнщы i т'нттт.

Свая с1стэма адукацьй склалася i сярод яурэйскага насельнщтва.
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Пры яурэйсюх абшчынах узшкаюць 1удзейсюя рэлтйныя вучэбныя 
установы -  енйботы, яюя акрамя рэлшшнай давалi недрэннаю па таму часу 
агульную адукацыю. Яурэйсюя мужчыны бььпй амаль усе шсьменыя, што 
адпавядала i патрэбам заняткау гандлем, рамяством. Аднак яурэйская 
адукацыя была больш этшчна замкнутай. У е ил ботах навучапйся толью дзещ 
яурэяу, выкладанне у ix вялюя толью на щыш. У сваю чарту, дзещ яурэяу не 
прымапйся у шшыя навучальныя установы, iM фактычна было недаступна 
атрыманне вышэйшай адукацьй.

Больш падрабязна аб стане адукацьй i адметных прадстаушках асветы i 
педагапчнай думю у Беларуси у XVI -  першай палове XVII стагоддзя- Ф. 
Скарыне, CiMOHe Будным, Васш Цяпшсюм, Мялецй Сматрыцюм i шш.

гл.: “Нарысы псторьй народнай асветы i педагапчнай думю у Беларусь’ 
(Мн., 1968), “Асвета i педагапчная думка у Бел ару i: Са старажытных часоу 
да 1917 г.”, (Мн.,1985). “Асветнпй зямл1 беларускай: Энцыклапедычны 
даведшк” (Мн., 2001).

2.Лттаратура i кшгавыдавецтва.
У разв1цц1 льгаратуры у XIII -  XV стагоддзях працягвалюя кшжна- 

шсьмовыя традыцьй, закладзеныя у папярэдшя часы. Разам з тым, пад 
уплывам Рэфармацьй i Асветнщтва, у XVI -  ХУЛ стагоддзях у льгаратурнай 
творчасщ з’яуляюцца новыя жанры, формы, набывае новае гучанне змест 
льгаратурных творау.

У XIV стагоддз1 атрымала далейшае развщцё такая адметная для ВКЛ 
форма сярэднявекавой л паратуры, як леташсанне. Пры захаванш ранейшай 
формы ашсання падзей, новым у леташсанш стала уключэнне у ix вусна- 
паэтычных легендау i паданняу, псторыка-л1рычных аповясцяу, у тым лжу i 
антычных. Асноунай щэалапчнай наюраванасцю леташсау (ix называл! з 
XVI стагоддзя -  Хронпй) становщца абарона цэнтрапйзацыйных намаганняу 
Вялшх князёу льгоусюх, узмацненне вялжакняжацкай улады.

Сярод найбольш значных творау такога характара адзначым 
наступныя:

“Леташсец вялпах князёу лггоусюх”-  найбольш дауш помнпс 
беларуска-лпоускаьа леташсання, адз1 н з першых творау
уласнабеларускай riстарычна-дакументальнай прозы. Нагйсаны ён на 
старабеларускай мове невядомым аутарам у Смаленску у канцы 1420-х 
гадоу. Асноуны яго змест -  папйтычная псторыя ВКЛ ад смерщ Геды Mi на 
(1341 г.) да канца XIV стагоддзя. Тэкст цалкам ui часткова 
выкарыстоувауся у далейшых Хрошках i летагйсных зводах. (Больш 
падрабязна -  гл.: Энцыклапедыя псторьй Беларусь Т.4. С. 354-355.)

Беларуска-лпоусю леташс 1446 г. -  першы агульнадзяржауны 
леташсны звод Вялжаьа княства Льгоускага. Храналапчна ахопл1вае 
перыяд ад сярэдзшы IX да сярэдзшы XVI стагоддзяу, складзены на 
падставе папярэдшх леташсау i шшых дакументау. Адметнасць гэтага 
помшка грамадска-папйтычнага i культурнага жыцця у тым, што ён 
спалучае традыцыйную пагадовую форму выкладання падзей з
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лпаратурным апавяданнем пра пстарычныя падзеь (Болып падрабязна -  
гл.: Энцыклапедыя псторьи Беларуси. Т.1. С. 363.)

Хронжа Вялжага княства Лттоускага i Жамойцкага -  нап1саны у 
1520-я гады. Мае выгляд пстарычнай аповесц1 пра сапраудныя падзе1, 
крын1цам1 да яе паслужш розныя г1старычныя паданн1 i папярэдн1я 
летап1сы. Як вызначаюць псторыю, Хрон1ка в1даць была складзена у 
ассяродз1 лггоусюх феадалау i таму у её узвял1чваецца i гера1зуецца 
м1нулае Лггвы i прын1жаецца псторыя Pyci, маецца шмат фактычных 
недакладнасцей i свядомых скажэнняу.

Хрон1ка Быхауца -  трэц1, найбольш поуны звод леташсны звод 
ВКЛ. Прысвечана псторьи ВКЛ ад легендарных часоу да пачатку XVI 
спагоддзя. Дам1н1руючая тэма -  ваенна-патрыятычная, асабл1ва дасканала 
i лггаратурна ап1саны паходы i бытвы, у тым л1ку адз1н з паходау Альгерда 
на Маскву, Грунвальдская бггва, забойства вял1кага князя Жыпмонта 
Кейстутав1ча. З’яуляецца важнай крын1цай па сярэднявекавой псторьи 
БеларуЛ i Лггвы, каштоуным помн1кам грамадска-пал1тычнай думк1, 
беларускай мовы i л1таратуры anoxi Адраджэння. (Болын падрабязна -  гл.: 
Энцыклапедыя псторьи Беларусь Т.6, кн. 2. С. 82- 83.)

Болын падрабязна пра названыя Леташсы i Хронш, ix змест i 
каментарьй да ix акрамя “Энцыклапедьй псторьи Беларусь’ (Т.4, с. 356-357, 
артыкул “Леташсы беларусюя”), гл. асобнае выданне: “Беларусюя леташсы i 
хронш” Мн., 1997 г.

Новым у pa3Biuui лЛаратуры у перыяд сярэднявечча стала пашырэнне яе 
жанравай разнастайнасц1. Узн1каюць таюя новыя жанры лЛаратурнай 
TBopHacuiяк

перакладная лЛаратура, 
паэтычная лЛаратура. 
публщыстычная л1таратура, 
палем1чная л1таратура, 
сатырычная лггаратура
Пад уплывам 1дэй Рэфармацьй i Гуман1зма з’яуляецца свецкая 

лЛаратура, у якой адлюстроувалася жыццё людзей.
Да перакладной лЛаратуры можна аднесц1 пераклад на 

стараславянскую i старажытнабеларускую мову творау замежных аутарау. У 
XV стагоддз1 з’явшся i атрымал1 распаусюджанне пераклады так1х творау, як 
“Александрыя”, “Аповесць пра Трыстана i 1зольду”, “ Г1сторыя пра Трою”, 
“Псторыя пра Антылу”. Пераклады славутых старажытнагрэчасюх i 
старажытнарымcriх творау карыстапйся папулярнасцю сярод феадалау, 
адукаванай частцы шляхты i гараджан.

Разв1ццё лггаратуры як важнейшай формы духоунага жыцця грамадства 
XV -  XVI стагоддзях звязана з дзейнасцю славутых беларусюх асветшкау i 
гуман1стау таго часу.

Этапнае значэнне у псторьи беларускай л паратуры мела шматгранная 
творчая дзейнасць шсьменнпса i перакладчыка Францыска Скарыны (1490
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-  1551). Аб жыцщ i разнабаковай дзейнасщ Ф. Скарыны мы будзем гаварыць 
на сем1нарск1х занятках. У падрыхтоуцы да ix патрэбна выкарыстаць 
разнастайную л1таратуру . Змястоуным з’яуляецца артыкул “Скарына” у 
“Энцыклапедьй псторьй Беларусй’ (Т.6, кн.1, с.309 -  315). 1снуе нават 
комплексная навуковая дысцышйна “Скарыназнауства”, у якой псторыю, 
ф1лолаг1, фшосафы вывучаюць жыццё i дзейнасць Ф. Скарыны, яго творчую i 
духоуную спадчыну, ассяродзе, эпоху, уплыу на разв1ццё беларускай i 
еурапейскай культуры. (Гл.: Энцыклапедьй псторьй Беларусь’. Т.6, кн.1, с. 
315-319).

Льгаратурная дзейнасць Ф.Скарыны заключалася у тым, што ён пераклау 
на царкоуна-славянскую мову тэксты Б1блй i дау да ix уласныя каментарьй. У 
1522 годзе у Вшьна iM была выдадзена “Малая падарожная кн1жка”, якая 
складалася з 23-х частак i у даступнай форме тлумачыла асновы 
хрысцыянства. Аб кшгавыдавецкай дзейнасщ Ф. Скарыны мы будзем казаць 
крыху пазней.

Вядомым перакладчыкам на беларускаю мову “Евангелле” быу Васшь 
Цяшнсю (1530-я гг. -  1599), беларусю шсьменшк, гумашст. У нашсанай iM 
Прадмове да выдання ён крытыкавау духавенства, палпыку aкaтaлiчвaння 
беларускага народа, выступау за пашырэнне яго адукацьй

Паэтычная лпаратура
ricTopbM таго часу дала нам i прозвпнча Mi колы Гусоускага, (1470 -  

1533гг.), якога л1чаць пачынальшкам у Беларуси свецкай лпаратуры, 
беларускай паэтычнай творчасц1. 1м на лацшскай мове была HanicaHa i 
выдадзена у 1523 годзе у Кракаве паэма “Песнь пра зубра”. 
Лiтаратуразнауцы называюць М. Гусоускага заснавальн1кам лац1намоунай 
рэнесансавай паэзй Беларуси, стваральн1кам першай, адрасаванай
еурапейскаму чытачу рэал1стычнай л1ра-эп1чнай паэмы пра нашу крашу. У 
паэме агйсваецца маляун1чая прарода Беларуси, занятк1 i звычш беларусау, 
repainHae м1нулае ВКЛ.

На польскай i беларускай мове n ic a y  свае паэтычныя творы Андрэй 
Рымша (1550 -  1595). У 1581 годзе ён выдау на беларускай мове 
вершаваную “Храналопю” б1блейсюх падзей, размешчаных па календарнаму 
тыпу. А. Рымша стау пачынальн1кам i панег1рычнай na33 ii -  на беларускай 
мове iM бььпй H anicaH bi ухваленш на гербы вядомых магнатау Валов1ча, 
C a n e r i ,  Скумша.

Палем1чны жанр.
Рух рэфармацьй i контррэфармацьй пapaдзiy палем1чны жанр у 

л1таратурнай творчасц1. Да яго адносяцца творы палем1ка-тэалапчнага 
характара, у яюх аутары aдcтoйвaлi свае погляды на ролю царквы, вылyчaлi 
пэуныя caцыяльнa-пaлiтычныя тэорьй, кpытыкaвaлi CBaix npauiyHiKay.

Да найбольш вядомых парадстаушкоу такога напрамку патрэбна aднecцi 
Андрэя Волана (нащск на О) (1530 -  1610), як\ з’яуляуся щыёлагам 
рэфармацыйнага руху на Benapycai i у Л1тве. Ён з’яуляецца аутарам трактатау 
“Пра палпычную або грамадзянскую свабоду” (1572), “Пра шчасл1вае
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жыццё, або Найвышэйшае чалавечае дабро” (1596), “Пра гасудара i 
уласщвыя яму дабрачыннасщ” (1608), у як1х выступау супраць асноуных 
догмау катал1цкай царквы, вёу палем1ку з езу1там1, выступау за рэформы у 
сацыяльных i пал1тычных аднос1нах, распрацавау канцэпцыю свабоды 
чалавека -  абароны маёмасц1, асабютай бяспек1, Mipy i згоды у грамадстве. 
Яго працы был1 занесены каталщкай царквой у nepaniK забароненых кн1г i 
перавыдавал1ся гугунотам1 у Францьй i пратэстантам1 у Германй.

Да палем1чнай л1таратуры адносяцца таксама працы
прыхшьшкау i абаронцау унп, сярод як1х был1 Пётр Скарга, 1гнацш 

Пацей , 1ван Марахоусю i mm.
ix пратэстанцюх i праваслауных крытыкау -  Мшенщя Сматрыцкага, 

Афанасля Фшпов1ча, С1мона Буднага i шш.
Сярод iHHibix тагачасных публ1цыстычных творау неабходна назваць 

сваеасабл1вы i ц1кавы трактат Мзхалона Лттвша “Пра норавы татар, лггвшау 
i маскавггау” (1550 г.)

Сатырычны жанр.
Новым лггаратурным жанрам стал1 творы гумарыстычнага i парадзшна- 

сатырычнага характара.
Узорам такога жанру можа служыць “Прамова МялешкР’, створаная у 

пачатку XVII стагоддзя невядомым аутарам з ассяродзя служылай 
беларускай шляхты, нашсана жывой беларускай мовай. Твор уяуляе сабой 
сатыру на прамову на сейме смаленскага кашталяна I . Мялепткг У iM 
парадз1руюцца норавы i звычк1 беларускай шляхты, высме1ваюцца яе 
баязл1васць i бездзейнасць, шзкапаклонства перад yciM замежным, 
крытыкуюцца грамадсюя парадк1 у дзяржаве.

Такога ж жанру з’яуляецца i “Шст да Абухов1ча”, нап1саны у 1655 годзе 
i адрасаваны смаленскаму ваяводзе П.К. Абухов1чу, як\ у 1654 годзе у час 
вайны Pacii з Рэччу Паспал1тай здау горад расшсюм войскам. У пасланн1, 
поуным злой ipoHii, аутар (iM называюць Цыпрыяна Камуняку, але дакладна 
невядома хто ён) развенчвае бяздарнасць ваяводы, асуджае яго як здрадшка, 
высмейвае норавы i паводз1ны буйной шляхты. Нашсаны жывой беарускай 
мовай, месцам1 рыфмаванай, перасыпанай вострым! словам!, каларытным1 
прыказкам1 i прымаукам1.

Абодвы названыя творы, як л1чаць даследчык1, CTari этапнай з’явай у 
г1сторьй беларускай лггаратуры на шляху яе дэмакратызацьй.

Таюм чынам, завяршаючы каротк1 агляд тагачаснай айчынннай 
л1таратуры можна сцвярджаць, што дзякуючы уплыву anoxi Адраджэння, яна 
уступит у якасна новы этап свайго разв1цця, характэрным1 рысам1 якога стали 
сацыяльная ск1раванасць творау, паглыбленне 1ндыв1дуал1зацьй у падачы 
матэрыялу, пашырэнне тэматык1 i выяуленчых форм. Лггаратура стала 
важным элементам тагачаснага грамадска-сацыяльнага i культурнага жыцця 
Беларуси.

Рост грамадскай патрэбы у кн1зе, пашырэнне лггаратурнай творчасц1, 
адукацьй i асветы, п1сьменнасц1 насел ьн1цтва, а таксама уплыУ
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заходнееурапейскага Адраджэння абумовш узшкненне у ВКЛ 
кшгадрукавання.

Важным у распаусюджан нi кшг стала у XIV -  XV стагоддзях 
выкарыстанне паперы. Яна была значна таннейшай у параунанш з 
пергаментам, на яюм да таго гпсалюя KHiri. I хаця папера на тэрыторьй ВКЛ у 
той час не выраблялася, а прывозшася з Еуропы, выкарыстанне паперы 
зрабша KHiri больш дacтyпнымi для шырокага круга людзей.

У XIII -  XVI стагоддзях працягвалася pyKanicHae юйгавыданне. 
Майстэрш па pyKanicHaMy nepanicy кшг -  скрыпторьй дзейшчал1 пры 
буйцных манастырах i цэрквах у Новагародку, Полацку, Вщебску i штттьтх 
гарадах, а таксама пры дварах буйных феадалау, дзе гйсцы вы кон вал i заказы 
на BbicoKiM прафесшным i мастацюм узроунг

Па сапрауднаму рэвалюцыйнай з’явай стала з’яуленне тыпаграфш, дзе 
KHiri nanani друкавацца з выкарыстаннем наборнага шрыфту. Аргашзацыя 
кнiгaдpyкaвaння была звязана з TaKiMi cклaдaнымi тэxнaлaгiчнымi працэсамц 
як выраб матрыцы, адл1ука шрыфта, вынaxoднiцтвa наборнага станка, 
прыгатаванне асобай тыпаграфскай фарбы i шш. Пераход ад рукашсных да 
друкаванных кшг значна павял1чыу ix колькасць, тыраж з аднаго набора мог 
дасягаць некальюх соцен i нават тысяч экзеплярау, што paбiлa KHiry больш 
даступнай для выкарыстання у навучальных установах, значна пашырала 
кола людзей, яюя мапй яе набыць.

Узшкненне кнiгaдpyкaвaння на бел ару сю х землях звязана з дзейнасцю 
Ф. Скарыны, яю быу не толью асветшкам i навукоуцам, але i apraHi3aTapM 
кшгавыдавецкай справы. Першая тыпaгpaфiя iM была утворана у Празе, дзе у 
1517 -  1519 гадах было выдадзена 23 KHiri Старога запаведу агульным 
аб’ёмам каля 1200 аркушау.

У 1522 n,i 1523 гадах Ф. Скарына пераехау у Вшьню, дзе у доме 
бурм1стра Я. Ba6ina арган1завау тыпаграф1ю. У ей бьш надрукаваны “Малая 
падарожная кн1жка” (1522г.) i “Апостал” (1525 г.), яюя стал1 nepmbiMi 
KipbminHbiMi друкаваньиш выданням1 у ВКЛ.

nepaeMHixaMi Скарыны у справе кн1гавыдання crani Сымон Будны, 
Мацей Кавячынсю i Лаурэнцш Крышкоускц яюя перавезл1 з Вшьш у 
Нясв1ж юрыл1чныя шрыфты Ф. Скарыны i заснавал1 у 1561 -  1562 гадах 
Нясвгжскую друкарню. У 1562 го дзе у ёй бьш выдадзены творы С. Буднага 
“KaT3xi3ic” (першая на Беларуси киша на беларускай мове), i “Пра апрауданне 
грэшнага чалавека перад богам”. Да 1571 года у тыпаграфii было выдадзена 
яшчэ 11назвау KHir на польскай i лащнскай мовах.

У другой палове XVI -  першай палове XVII стагоддзяу прыватныя 
тыпаграф11 i выданне лггаратуры y3Hmi у iHmbix мясцовасцях Беларусь 1х 
арган1затарам1 был1: Васшь Цяшнсю -  на Полаччыне, у радавым маёнтку, 
1ван Фёдарау i Пётр Мсщславец у Заблудаве, Сп1рыдон Собаль у 
Магшёве i ByfiHinax i шш.
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Узушкненне i распаусюджанне кшгадрукавання у тыпагра(}иях актыуна 
стала выкарыстоувацца у перыяд Рэфармацьй розны Mi грамадсюм1 
аргашзацыямт

3 канца XVI стагоддзя узшкаюць брацкэя тыпаграфй, яюя бьш 
аргашзаваны на сродю брацюх рэдтйных аб’яднанняу. Вялжую ролю у 
распаусюджанни культуры, мовы, гйсьменнасш адыграл1 выданне лларатуры 
у Вшенскай брацкай друкарш, Еуншскай друкарш, Куцешскай (каля 
Оршы)друкарш, Маплёускай брацкай друкарш. Большасць KHir, да 70%, 
бььпй надрукаваны на царкоуна-славянскай i беларускай мовах, юрьийчным 
шрыфтам. Ктрыл1чнае кшгадрукаванне праюнавала да забароны брацтвау i ix 
тыпаграфш уладам1 у сярэдзше XVII стагоддзя.

Пратэстанцюя друкарш бььпй заснаваны у Брэсце, Нясв1жы, Любчы, 
Слуцку, Узде, Ашмянах i iHHibix гарадах.

Езупы таксама актыуна узялюя за аргашзацыю кшгадрукавання. 1х 
першай i буйнейшай была Вшенская акадэм1чная друкарня, пасля заняпада 
рэфармацыйнага руху каталiubiMi стапй тыпаграфй у Нясв1жу, Слуцку i 
шшыя. Льгаратура выдавалася лщшсюм шрыфтам, на польскай i шитых 
мовах. 3 другой паловы XVII юрылшкае кшгадрукаванне значна 
скарачаецца, а у сярэдзше XVIII стагоддзя на беларускай мове не было 
надрукавана шводнай KHiri.

У XVII стагоддз1 з’яуляюцца тыпаграфй, што выдавал! KHiri на 
яурэйскай мове -  iypbiue. Таюя друкарш узшкаюць у Гродна, Вшьш i 
Шклове.

Усяго, па падлжах даследчыкау, да сярэдзшы XVII стагоддзя на 
тэрыторьй Беларуси напйчвалася каля 30 друкарняу.

Аб аргашзацьй кшгавыдання на беларусюх землях больш падрабязна 
гл.: арт. “Кшгадрукаванне” у “Энцыклапедьй псторьй Беларусь’ т.4., с.209 -  
210; Галенчанка Г.Я. “Францыск Скарына -  беларусю i усходнеславянсю 
першадрукар”. Мн., 1993.; Галенчанка Г.Я. “Францыск Скарына: Спадчына i 
пераемшю”. Мн., 2002.

Павял1чэнне колькасщ KHir, ix даступнасщ прывяло да пашырэння 
б1бл1ятэк -  кшгазборау, для грамадскага, калектыунага або прыватнага 
кшгакарыстання.

На тэрыторьй Беларуси б1бл1ятэю пачапй складвацца пры цэрквах яшчэ з 
XI стагоддзя. Сярод найболын старажытных -  б1бл1ятэка Полацкага 
Сафшскага сабора, якая юнавала з сярэдзшы XI стагоддзя да 1597 года. У 
б1бл1ятэцы зберагапйся рукашсныя KHiri пераважна рэлшшнага зместу. 
Паздней з’яуляюцца i друкаваныя KHiri, а таксама i KHiri свецкага зместу.

Б1бл1ятэю пры храмах i манастырах, як праваслауных, так i каталiubix, 
юнавапй у XV-XVI стагоддзях. Але пакуль не набыло распаусюджанне 
кшгадрукаванне, фонды б1бл1ятэк былi невялтмг Напрыклад, б1бл1ятэка 
Слуцкага Траецкага манастыра у 1494 годзе напйчвала 45 KHir, б1бл1ятэка 
Пшскага Ляшчынскага манастыра -  34 KHiri.
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Б1бл1ятэка Супральскага Благавешчанскага манастыра, заснаваная у 
1498 годзе, адна з буйнейшых б1блятэк ВКЛ у 1557 годзе мела 211 кшг, у 
тым л1ку друкаваных -  тольк1 7, (астатшя рукап1сныя), У сярэдз1не XVII 
стагоддзя у б1бл1ятэцы было кало 600 кн1г, з як1х болып за палову ужо был1 
друкаванымт

У канцы XVI стагоддзя складваецца сютэма б1бл1ятэк ордына базыльян, 
асновай яюх найчасцей был1 616л1ятэк1 праваслауных манастыроу. 
Цэнтральныя 616л1ятэк1 базыльян был1 у Вшенсюм Святатраецк1м, 
Жыров1чск1м i Супральск1м манастырах. Кожная з ix нал1чвала ужо па 
некальк1 тысяч кшг, а таксама карт, нот, эстампау, дакументау.

Вял1к1я кн1газборы мел1 i 1ншыя катал1цк1я кляштары: кармелпы у 
Глыбоюм, дамшжанцы у Гродне i Шклове, бернадзшцы у Слошме, 
кальв1н1сты у Слуцку i Смаргонт

3 XVI стагоддзя 616л1ятэк1 узшкаюць пры навучальных установах. 
Найбольшай з ix была б1бл1ятэка, заснаваная у 1570 годзе пры Вшенсюм 
езущюм калепуме, а з 1579 года -  б1бл1ятэка Вшенскай езущкай Акадэмп. 
Ужо у той час яна напйчвала 4,5 тысячы тамоу разнастайнай лггаратуры, 
карысташся ёй прафесары i студэнты ушверсггэта. 1снаваш невялшя 
б1бл1ятэю i пры езущю, базыльнянсюх, шярсюх i iHUJbix калепумах i 
вучььшшчах

У той жа час, з канца XV стагоддзя з’яуляюцца i першыя прыватныя 
616л1ятэк1. Уладальн1кам1 ix бьш буйныя феадалы, асобы, што займал1 
вышэйшыя дзяржауныя i духоуныя пасады, бо набыццё KHir, як рукатсных, 
так i друкаваных, патрабавала значных матэрыяльных сродкау.

CaMbiMi вядoмымi i буйным1 npbiBaTHbiMi б1бл1ятэкам1 былг
6i6aiaT3Ka Радз1вшау у Нясвгжы, заснаваная у XVI стагоддз1 

MixaraeM Радз1вшам Чорным, у сярэдз1не XVIII стаггоддзя нашивала каля 
9 тысяч тамоу;

616л1ятэк1 Сапегау, што icHaBari з XVI стагоддзя у Ружанах 
(Пружансю раён), дзе была закладзена канцлерал ВКЛ Львом Сапегай, а 
таксама у Слон1ме, Дзеречыне, як1я был1 створаны яго нашчадкам1. 
Б1бл1ятэка Сапегау была друпм па вял1чын1, пасля б1бл1ятэк1 Радз1вшау, 
прыватным кн1газборам.

б1бл1ятэка Храптов1чау была заснавана у другой палове XVIII 
стагоддзя у маёнтку Шчорсы (Навагрудск1 раён), складалася з набытых 
канцлерам ВКЛ IaxiMaM Храптов1чам KHir падчас падарожжау па Францьй, 
ГepMaHii, Галандьй, Полынчы, з б1бл1ятэк Рыма i Варшавы.

MeHHibiMi па памерам, нал1чвал1 па некалью дзесяткау альбо aдзiнaк 
KHir, бьш кшгазборы, як1я Marai дазволщь сябе асобы з заможных гараджан i 
нiжэйшaгa духавенства. KHiri у той час цаншАся як значныя асаб1стыя 
каштоунасц1, пepaдaвaлicя у спадчыну, yпaмiнaлicя у завешчанн1, 
axвяpaвaлicя манастырам, навучальньй установам.

3. Музычнае i тэатральнае мастацтва.

177



Развщцё музычнага мастацтва у перыяд сярэднявечча на беларусюх 
землях абашралася на народныя традыцьп i вырастала з форм народнай 
творчасш, прыстасоувалася да запатрабаванняу сацыяльна-эканам1чнага 
развщця. На стан i развщцё музычнага i тэатральнага мастацтвау уплывал! 
шмат яюя фактары- тэта рост гарадоу i урбашзацыя насел ьнщтва, развщцё 
гандлю i правядзенне буйных юрмашоу, захаванне i распаусюджанне 
каляндарных i сямейных свят i абрадау, пашырэнне форм царкоунай 
абраднасщ, з’яуленне кшгадрукавання, рост адукаванасщ населыицтва i шш. 
Менавыа з гэтага часу можна казаць аб з’яуленш артистичных рамёствау, 
асобных катэгорый людзей, для як\х асноуным заняткам з’яулялася музычнае 
i тэатральнае мастацтва.

Неад’емнай часткау гарадскога жыцця был! выступленш на плошчах, 
асабл1ва падчас правядзення буйных юрмашоу вандроуных музыкантау -  
гусляроу, дудароу, л!рнжау i шш. Распаусюджаным был1 выступленн1 
скамарохау, яюя спалучал1 розныя в1ды сцен1чнага мастацтва -  пелц 
танцавал1, вы кон вал i цыркавыя нумары. Як правша, у болынасщ 
выкарыстоувал1ся простыя музыкальныя iHcrpyменты -  трашчотю, флейты, 
жалейк1, бубны. Арыгшальным музычным iHcrpy ментам была т.зв. “дуда -  
каза”, ui валынка, а таксама “л1ра-аргашструм” Яна у’яуляла сабой вял жую 
скрыпку з ручкай i шэрагам клав1ш, у вын1ку пастаянна гучау Н13К1 тук, на 
фоне якога на болын высок1х танах выконвалася мелодыя смычком па 
струнах. 3 XVI стагоддзя на Беларуси з’яуляюцца цымбалы, як1я стал! потым 
неад’емнай часткай айчынная народнай музыке

Паступова скамарошнщтва вылучаецца у асобны занятак пэуных 
людзей, станов1цца ix прафесляу. Адбываецца нават пэуная спецыялпацыя -  
был1 танцоры, канатаходцы, спевак1, еллачы, музык1 i г.д. У XVI -  XVII 
стагоддзях значна узрасла ix колькасць, яны утварапй вандроуныя ui аседлыя 
трупы, яюя падчас напйчвапй да 60 -  100 чалавек, выступал! на рынкавых 
плошчах гарадоу i мястэчак, пры корчмах, у шляхецюх маёнтках.

Разв1валася мастацтва i пры вял1какняжацк1х, а таксама магнацюх 
дварах, пры дварах духоуных i свецк1х феадалау, пры калепумах, дзе 
ствараюцца капэлы. Складал1ся яны з прафес!йных артыстау, мел1 аркестр i 
салiстау-вакалiстау, ui невял1к1 хор. Яны суправаджапй музыкай i cneBaMi 
cneKTaioii, балу рэлшшныя службы, ваенныя парады, паляваннт Напрыклад, у 
Г ародн1 па загаду Вял1кага князя у 1543 го дзе была аргашзавана “Л1тоуская 
капэла”, якая пра1снавала звыш паустагоддзя. У яе склад уваходзш 15 
спевакоу i музыкантау, як мясцовых, так i запрошаных з замежжа. Для 
капэлы nicari мызыкальныя творы прафесшныя кампаз1тары. Буйны аркестр 
са 100 музыкантау трымау i М. Разд1вш Чорны.

Шмат yBari разв1ццю песеннага мастацтва удзелялася у духоуных 
храмах. Царкоунае песнапенне выкарыстоувалася у праваслауных, i асабл1ва 
у каталiuKix храмах пры набажэнстве, Мелюя асобныя наборы спевау, як1я 
адпавядал1 царкоуна-календарнаму цыклу, выкарыстоувалася вакальная 
cicT3Ma нават з 8-Mi галасоу-лядау. Музыкантау i спевакоу рыхтавапй
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манастырсюя i брацюя школы, для ix мелюя пеучыя азбукт Складалюя, 
перагпсвалюя, а потым i друкавалюя нотныя зборнпст

Музычнага мастацтва стала асновай для з’яулення i развщця 
татральнага мастацтва.

3 XVI стагоддзя з’яуляецца беларусю народны лялечны тэатр -  
батлейка. Найбольш пашыраны был1 двух’ярусныя батлейкг На верхн!м 
ярусе разыгрывалюя сцены з рэлтйнай тэматыю, на шжшм -  з свецкага 
жыцця, як правша з кам1чньин сцэнамц народным! песням! i танцам!. Свецюя 
пьесы адлюстроувал! у гратэскавай форме штодзённае гарадское жыццё 
жыцця, аб чым сведчаць ix назвы “Вольсю -  купец польсю”, “1рыяда, Рыгор i 
франт”, “Барыня i доктар”, “Цыган i цыганка”, “Яурэй i казак” i шш.

Тэатральнае мастацтва на Беларуси зараджалася з школьных тэатрау, 
яюя стваралюя у пратэстанцюх навучальных установах, ушяцюх семшарыях, 
праваслауных брацюх школах, езущюх калепумах. Утваралюя яны для 
паглыблення i замацавання ведау вучняу, прапаганды рэлшшных поглядау, 
таму пераважал1 пьесы рэлтйна-павучальнага характара, але падчас i з 
элементам! штэрмедьй, народнага беларускага фальклору. У тэатральных 
пастаноуках, асабл1ва у езущюх акалепумах, практыкавалюя нават змены 
дэкарацый, гукавыя i аптычныя эфекты.

Першы езушш школьны тэатр узшк пры Вшенскай акадэмп у 1580-я 
гады, потым тэатры з’явился у Полацюм, Нясв1жсюм, Берасцейсюм i !нтттьтх 
калепумах. Школьныя тэатры, юраушкам1 як\х 6bmi настаунпа, а акцёрам1 -  
семшарысты, вучш, давал i публ1чныя спектакли для гараджан, мясцовага 
насельшцтва.

Паздней, толью у сярэдзше XVIII стагоддзя з’яуляюцца i прыватныя 
тэатры пры дварах буйных магнатау. Акцерам1 у ix бьпп як асобы з 
прыгоннага насел ьнштва, а таксама i запрошаныя прафесшныя акцеры з 
свабодных людзей i шшаземцау. Найбольш вядомы Нясв1жсю i Слуцю 
тэатры Радз1вшау, Шклоусю тэатр Зорыча, тэатры Апнскага -  у Слошме, 
Чарнышова -  Магшёве i Чачэрску, Тышкев1чау -  Свюлачы i Плешчанщах.

4. Выяуленчае мастацтва.
Выяуленчае мастацтва перыяда XIV -  XV стагоддзяу па-ранейшаму 

было арыентавана на стварэнне вобразау рэлшшнага характара. Разам з тым, 
новым! яго рысам1 стала павял1чэнне творау свецкага характару, а таксама 
узмацнене уплывау заходнееурапейсюх стылявых напрамкау.

Манументальны жывашс быу прадстаулены у выглядзе размалёвак 
храмавых збудаванняу, у яюх пашыраецца кола сюжэтау, структура 
становщца болын адвольнай, насычанай канкрэтньип дэталямт 3 XVII 
стагоддзя у ix наз1раецца пранжненне эстэтычных прынцыпау барока. У 
таюм выглядзе был1 выкананы упрыгожванш Мжалаеускай царквы у 
Магшёве, у касцёлах Мсшслава, Нясв1жа, Гародш i шш.

Станкавы жыватс быу, як i раней, прадстаулены пераважна iKaHanicaM. 
Але у iM, асабл1ва з другой паловы XVI стагоддзя, вызантыйсюя традыцьй 
спалучаюцца з pbicaMi Адраджэння -  на iKOHax з’яуляюцца элементы
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бытавога i этнаграф1чнага характара, больш натуральным! становяцца позы i 
жэсты асоб, каспазщьп перадаюць аб’ем i прастораваю пэрспектыву. Усё тэта 
узмацняе выразнасць творау, натуральнасць адзення i штэрьера. Узорам 
такога ж ы ваги су з’яуляецца абраз “Maui Боская Адзйлтрыя”, стваране якога 
адносщца да канца XV -  палатку XVI, i абраз “Успение” (1650 г.), яюя 
захавалюя i ix можна бачыць у Дзяржауным мастатом музе1 Беларусь

Новым у развщщ жыватсу з’яуляецца стварэнне патрэтау свецюх асоб 
ВКЛ, буйнейшых феадалау, зробленых мясцовым1 жывагпсцамц што 
працаваш пры дварах магнатау. 3 творау таго часу вядомы, створаныя у 
канцы XVI стагоддзя, партрэты княпш Кацярыны Слуцкай, князя Юрыя 
Алелькев1ча, старасты ваукавыскага i ваяводы брэсцкага Юрыя Тышкев1ча, а 
таксама Льва Caneri, Юрыя i Альбрэхта Радз1вшау i шш. У тагачасных 
партрэтах шмат увап надавалася да атрыбутау i гербау выяуленых асоб, 
перадачы фактуры аддзення, стужак, узнагарод i шшых дэталяу, яюя 
падкрэсл!вапй урачыстасць i параднасць, знатнасць магнатау.

Узнпсненне i развщцё кшгадрукавання прывяло да з’яулення на 
тэрыторьй Бел ару ci такога вща мастацтва, як кшжная графжа. Яго 
узшкненне звязана з дзейнасцю Ф. Скарыны, выданн1 якога мел1 вял жую 
колькасць упрыгожванняу друкавага тэкста -  мастацка выкананых заглауных 
лЛарау, дэкаратыуна-арнаментальных заставак, канцовак, а таксама 
сюжэтных кампаз1цый. 3 палатку гравюры для оттюкау выконвал1ся з дрэва, 
потым з’яв1лася i металагравюра, у развщщ якой на Беларус! вял1к1 уклад 
унёс Т. Макоусю, што у палатку XVII стагоддзя працавау пры двары Юрыя 
Радз1вша у Нясв1жы. Адметнасцю вызначалася i магшёуская гравёрная 
школа, што склалася пры Магшёускай брацкай друкарн1. Як л1чаць 
даследчыю мастацтвау, менавЛа кн1жная граф1ка да XVIII стагоддзя была 
вядучым вщам граф1К1 на Беларусь

Аб разв1цц1 такога в1да выяуленчага мастацтва, як скульптура, мы 
можам казаць толью на нешматлжа1х прыкладах, што дайннп да нашага часу. 
На жаль, болынасць з скульптур таго часу, што упрыгожвапй храмы i палацы, 
выраблялася з дрэва i таму не захавапйся, был1 страчаны падчас войнай i 
разбурэнняу.

Самы ранш помн1к драулянай скульптуры, што захавауся да нашага часу 
-  “Распяцце” -  выява Хрыста з кампазщьй у царкве в. Галуб1чы (суч. 
Глыбоксю раён), што датуецца канцом XIV стагоддзя.

Выдатным помшкау культуры канцы XV стагоддзя з’яуляецца i 
драуляная скульптура “Св. Гжэгаж”, зробленая полацк1м1 майстрам1. 
Выразнасць скульптуры набл1жаецца да партрэтнай, яна у’яУляе вобраз 
святога у выглядзе простата, сталага, стомленага, перанесшага пакуты 
чалавека, як\ сядзщь у крэсле у вольнай позе.

Значны уплыУ на разв1ццё скульптуры аказала распаусюджанне 
каталщюх касцёлау, як1я абавязкова у сва1м унутранн1м упрыгожванн1 
прадуглежвал1 наяунасць скульптурных выяу. У касцёлах з’яуляюцца 
створкавыя алтары-рэтабл1 -  складаныя скульптурна-жывап1сныя комплексы.
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Напрыклад, ушкальным па мастацкай дасканаласщ з’уляецца скульптурны 
ансамбль у стыле раннега барока у касцёле аугусцшцау у в. MixaainiKi 
Астравецкага раёна. Скульптарам! з’яулял1ся ггальянцы П. flepni i Ян Гаги, 
яюя придавали тут каля 1677 года. Францысканцю касцёл у Пшску у палатку 
XVIII стагодзя налйчвау у CBaiM убранстве каля 100 скульптур, што стваралй 
атмасферу урачыстасщ i узнёсласцт

Асобньиш чисткам! выяуленчага мастацтва перыяда XIV -  XVI 
стагоддзяу з’яулял!ся таксама:

дэкаратыуна-прыкладнае мастацтва, вядучым! галшам! якога 
з’яулялася апрацоука металау i ювел!рныя вырабы;

шкларобства -  узн!каюць шкляныя гуты у Гародне, Магшёве, Полацку. 
Брэсце, Шклове, Тураву, Шнеку. Яны выраблял! гладкасценныя марш з 
MaciyHbiMi донцам!, цыл!ндрычныя флаконы, бутэлыа з шарападобным! 
тулавам i высокай гарлав!най.

архггэктурна-дэкаратыуная керампса, асабл1ва выраб кафлц якая 
адыгрывала вял1кую ролюу афармленн! свецк!х i культавых штэр’ерау, 
пячной абл1цоуцы.

ткацтва прывяло да з’яуленння ткацк1х цахоу у болынасщ беларуск1х 
гарадоу. У сярэдз!не XVIII стагоддзя узшкае выраб золата-i шаукатканны 
паясоу у Слуцку.

Па названых пытаннях гл. л!таратуру:
Ганецкая I. Маёлпса на Беларус! XI -  XVII стст. Мн., 1995;

Псторыя беларускага мастацтва. У 2. Т. Мн., 1987, 1988.
Дэкаратыуна-прыкладнае мастацтва Б ел ару ci XII -  XVIII стагоддзяу. 

Мн., 1984.
Сярэдневякавыя старажытнасщ Беларусь Мн., 1993.
Традыцыйная мастацкая культура беларусау . У 6 т. Мн., 2001 -  2003. . 

Т. 1-2.
Церашчатава В.В. Старажытна-беларусю манументальны жывашс XI -  

XVIII стст. Мн., 1986.
У цэлым, культурнае жыццё на беларуск1х землях у XIV -  XVI 

стагоддзях было дастаткова разнастайным. У iM знаходзша адлюстраванне 
становшча Беларус! пахпж праваслауным усходам i еурапейск1м захадам, 
пран1кненне щэй Адраджэння i Рэнесансу, уласц!вых культурнаму развщцю 
Еуропы.

5. Дойлщства.
Архггэктура i будаун1цтва у перыяд еярэднявечча на беларусюх землях 

был! прадстаулены найбольш выразна у двух асноуных фармах -  абарончыя 
збудаванн! i храмавае дойл!дства. Акрамя таго набыло пазв1ццё i гарадское 
будаун!цтва. Разв!вапйся яны у рэчашчы ранейшых в!зантыйск!х i мясцовых 
традыцый, а таксама i пад уплывам найбольш каштоуных здабыткау 
тагачаснай заходнееурапейскай арх!тэктуры.

Абарончыя збудаванн! у XIV -  XVI стагоддзях бьин найбольш 
дасканалымц пры узвядзенн! як\х выкарыстоувал!ся сучасныя па таму часу
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будаушчыя тэхналогп. Асноуным! тыпам1 абарончых збудаванняу бьин 
замкь1х плашроука, памеры, спосабы будавання i вонкавы выгляд найбольш 
выразна адлюстроуваюць здабытю архАэктуры таго часу.

Ва умовах пастаянных пагроз з боку зненппх ворагау -  татарсюх атрадау 
i крыжацюх набегау, ранейшыя драуляныя замю паступова заступаюць месца 
дамкам мураваным, яюя мел1 цэлы коплекс абарончых збудаванняу. Па тыпу 
яны адносшся да заходнееурапейсюх “кастэляу”, яюя можна назваць 
невялжай крэпасцю. Замю -  крэпасщ вы кон вал i абарончыя функцьп, а 
таксама жылыя i прадстаушчыя функцьп для буйных магнатау i феадалау.

Узорам таюх збудаванняу можна назваць узведзены у пачатку XIV 
стагоддзя замак-крэпасць у Крэва. У плане ён уя’уляу чатырохвугольшк з 
двумя вежам!, яюя мел1 вышшю у 18 i 11 метрау, таушчына сцен была да 3 
метрау. Яшчэ адз1н замак-кастэль быу узведзены у 1320-я гады у Лщзе, 
сцены якога мел1 вышыню да 12 метрау i таушчыню да 2 метрау. Названыя 
замк1 будавалюя па загаду Вял1к1х князеу, на дзяржауныя сродк1, адыгрывал1 
важную ролю не толью у ваенных, але i пал1тычных падзеях. Г эта адносщца i 
Гарадзенскага замка, яю быу адной з асноуных вял1какняжацк1х рэз1дэнцый. 
Узведзены у тыя часы Навагрудск1 замак-крэпасць доуг1 час л1чыуся 
найбольш магутным на Беларусь Мураваныя замк1-цытадэл1 был1 узведзены 
таксама у Вщебску i Оршы.

У XV -  XVI стагоддзях узшкаюць i прыватнауласн1цк1я замк1-крэпасц1, 
як1я належал! буйным феадалам. Магутныя феадальныя крэпасщ уя’улял! 
сабой

1казненск1 замак непадалёку ад Браслава, як! належау Яну Caneri i быу 
закладзены у 1504 годзе,

Геранёнсю замак (у в. Геранёны сучаснага 1уеускага раёна), што 
належау канцлеру ВКЛ i вшенскаму ваяводзе Войцаху Гаштольду, быу 
пабудаваны на мяжы XV -  XVI стагоддзяу

Любчансю замак (сучасны г.п. Любча Навагрудскага раёна) Радз!вшау, 
пабудаваны на высок!м беразе Нёмана.

Радашков1чскл замак (суч. г.п. Радашков!чы Маладзечненскага раёна), 
як! узгадваецца у !нвентары Радашков!ч за 1549 год.

Прыкладам такога збудавання з’яуляецца i абарончы комплекс у Mipbi 
(суч. Карэл!чск! раён), т. зв. MipcKi замак, пабудаваны у 1506 -  1510 гадах 
магнатам Юрыем Ъппшчам i перабудаваны М. Разд!вшам у канцы XVI -  
пачатку XVII стагоддзя.

Аб тым, што уяулял! сабой названыя замк!-крэпасц! мы на прыкладзе 
MipcKara замка i шшых так!х жа збудаванняу пагаворым на семшарсюм 
занятку. Пры падрыхтоуцьй па гэтаму пытанню акрамя падручн!кау карысна 
паглядзець наступную лЛаратуру: Трусау А. Манументакльнае дойл!дства 
Беларус! XI -  XVIII ст. Мн., 2001; Ткачоу М.А. Абарончыя збудаванн! 
заходн!х зямель Беларус! XIII -  XVIII стст. Мн., 1978; Ткачоу М.А. Замю 
Беларусь Мн.,1987; Ткачоу М.А. Замю i людз!. Мн., 1991; Калнш В.В. MipcKi 
замак. Мн., 2002.
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Па меры развщця ваеннай справы, з’яулення гармат, яюя мапн 
разбураць замю,

увядзення у ваеннае будаунщтва заходнееурапейсюх фартыфшацыйных 
сютэм, каш абарона выносится па-за межы замка i стваралюя абарончыя 
збудаванш на подступах да яго, для чаго будуюцца знешшя валы з 
басщёнамц

замю-крэпасщ паступова страчваюць свае ваеннае прызначэнне i 
трансфарм1руюцца у палацава-замкавыя комплексы, яюя становяцца 
месцам грамадскага жыцця феадалау, ix рэзщэнцыямт

Пачатак гэтаму быу пакладзены у 1580-я гады, кати Гарадзенск1 замак 
пераутвараецца у буйны палацавы комплекс у стыл1 рэнесансу. Яго тры 
абарончыя вежы бьпп разбураны, значна быу пашыраны сам палац, 
адбываецца яго перабудова пад пабытавыя патрэбы гаспадара, унутры i 
знешне палац быу упрыгоджаны pocnicaMi, дэкаратыуным атыкам, эркерам! з 
ф1 гурамi i г.д. Пры замку ствараецца парк, кветнпс!, пруды i дэкаратыуныя 
зоны.

У таюм жа стыл! перабудоуваецца MipcKi замак. У канцы XVI стагоддзя 
было распачата стварэнне ятттчэ адной рэз!дэнцы! Радз!вшау -  Нясвгжскага 
замка, будаунщтвам якога займауся вядомы !тальянск! дойл!д Я. Бернардонг 
У 1620-я гады быу пабудаваны замкава-палацава комплекс Л. Caneri у 
Быхаве. У тыя ж гады буйны замкавы комплекс быу створаны у в. Смаляны 
(суч. Аршансю раён) князя С. Сангушк!. У г. Ляхав!чы гетманам Янам 
Хадкев!чам быу пабудаваны Ляхав!цк! замак.

Таюм чынам, пад уплывам Рэнесансу рэзщэнцьй айчынных магнату 
nanari страчваць абарончы характар i пераутвараюцца у палацавыя 
комплексы, што сведчыла аб пашырэнш свецкай культуры тутэйшай 
арыстакратьй, далучэнш яе да заходнееурапейск!х тагачасных традыцый.

Храмавае дойл!дства.
У царкоуным, храмаваым дойлщстве на працягу XV -  XVI стагодзяу 

таксама адбывал!ся пэуныя змены, як!я адлюстроувал! канфес!йныя працэсы, 
што адбывал!ся у той час на землях ВКЛ.

У будаунщтве праваслауных храмау даследчык! ricTopbii архггэктуры 
вызначаюць з’яуленне самабытнага тыпу 4-х вежавых праваслауных цэрквау, 
як!я спалучапй сакральную i абарончую функцьй. Прыкладам таму з’яуляецца 

Мураванкауская царква-крэпасць, пабудаваная у пачатку XVI 
стагоддзя у в. Мураванка (суч. Шчучынск! район), якая мела усе 
прыкметы храма абарончага тыпу;

помшк абарончага дошпдства Сынковщкая царква-крэпасць, 
пабудаваная у канцы XV ст. у в. Сынков!чы (суч. Зельвенсю район), якая 
мела 4 баявыя вежы.;

перабудаваны Полацк! Саф!йск! сабор.
Праваслауныя храмы, таксама як i заснаваныя праваслауныя манастыры, 

да XVIII стагоддзя был! пераважна драулянымц прытрымл!вал!ся 
в!зантыйскага крыжова-купальнага стылю.
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Новыя рысы храмавага дойлщства на Беларуси прынесла 
распаусюджанне каталщызму, а таксама пратэстацюх i ушяцюх тячэнняу.

Каталщюя храмы будавапйся па шшаму, чым прасаслауныя, прынцыпу. 
Яны мел1 аднаапсщную аб’емна-прасторавую кампазщыю, галоуныя фасады 
будавапйся у стыле заходне-еурапейскай готыкц паступова у ix знайшоу 
распаусюджанне! стыль барока.

У Гародш яшчэ у 1380 годзе быу узведзены Марьйнсю касцёл, болын 
вядомы пад назвай “Фара Вггаута”.

У XV стагоддз1 у стыле готыю были пабудаваны храмы у в. 1шкалдзь 
(суч. Баранавщю раён),

у в. Уселюб пад Наваградкам,
Iyeycxi касцёл бернардынцау,

узорам архыэктуры барокка з’яуляецца Нясв1жсю касцёл езуггау.
Як адзначаюць даследчыю псторьй архггэктуры, на Беларуси мела месца 

не проста кашраванне заходнееурапейсюх стыляу, але i спалученне ix з 
адметньисп нацыянальнымц мясцовым1 асабл1васцямц традыцыямц таму ёсць 
пад ставы казаць аб з’яуленне беларусюх варыянтау готыю i барока.

Як выснову разгляда тэндэнцый у храмавым дойлщстве адзначым, што 
галоуная адметнасць культавай архггэктуры Беларуси таго перыяду 
заключалася у тым, што в1зантыйсюя традыцьй, уласщвыя праваслаунай 
царкве, паступова саступапй месца заходнееурапейсюм, яюя прынесл1 
катал щтва, пратэстантызм i ушяцтва.

Да вывучэння названай праблемы з’яуляецца щкавай манаграф1я 
Кушнярэв1ча А.М. “Культавае доулщства Беларуси XIII -  XVI стст.” (Мн., 
1993).

Гарадское дойлщства на працягу XIV-XVII стагоддзяу таксама набывае 
новыя рысы. Беларуси я гарады пад уплывам Рэнесанса стали паступова 
набываць зненпй выгляд на заходнееурапейсю манер. Хаатычная гарадская 
забудова пачала заступаць месца дакладнай плашроуцы узвядзення пабудоу.

Узнпсаюць новыя кварталы -  месцы сканцэнтравання грамадскага i 
эканам1чнага жыцця, пабудаваныя па дакладнай плашроуцы на ггальянсю 
манер. Уявщь тэта можна на прыкладзе Ракаускага i Трошкага прадмесцяу, 
яюя з’явился у тэты час у Мшску. У невялшх гарадах плашроука 
цэнтральных частак пачынае набываць форму квадрата з прамавугольньисп 
кварталам! i гандлёвай плошчай у цэнтры. Прыкладам таму з’яуляюцца 
забудовы Несв1жа, Mipa, Быхава, Гародш i шш. гарадоу, дзе такая плашроука 
захавалася i да сённяшняга часу.

Найбольш значньисп гарадсюм1 пабудовам1 (акрамя храмау) были 
гарадскйя ратушы, у яюх засядау Mari страт. Звычайна ратушы мел1 два-тры 
naBepxi i абарончую вежу, на якой размяшчапйся герб горада i гадзшшк.

6. Дэкаратыуна-прыкладное мастацтва.
У XIV-XVI ст. адбывалася штэнслунае развщцё дэкаратыуна- 

прыкладнога мастацтва, на характар якога моцна уплывал! актыуныя 
гандлёвыя i культурныя су вя з i з крашам! Заходняй Еуропы. Тэхшчныя i
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мастацюя дасягненш заходнеещрапейских рамесшкау творча разв1вапйся i 
перапрацоувапйся мясцовым1 майстрамр спалучалюя з традыцыям1 Шзантьй i 
Старажытнай Pyci, што давала тыпова мясцовыя варыянты розных вщау 
дэкаратыуна-прыкладнога мастацтва. Вылучэнне рамеснщкай вытворчасщ з 
шшых вщау працоунай дзейнасщ выкликала xynci рост колькасщ рамесшкау. 
Пашырыуся працэс спецыялпацьп рамёствау, расшчаплення асобных вщау 
рамеснщкай вытворчасщ на больш вузюя спецыяльнасщ, што вяло да 
удасканалення майстэрства, узбагачэння прыёмау творчасщ, павышэння 
мастацюх якасцей вырабау. Шсьмовыя крынщы згадваюць каля 200 
прафесш, сярод ямх пераважаюць метала- i дрэва-апрацоучыя, выраб i 
рамонт 36poi, швейная, апрацоука скуры i 1нш. Цэнтрам1 рамесн1цкай 
вытворчасц! станав1л1ся гарады, праз яюя вёуся транз1тны гандаль 
Маскощскай дзяржавы з гарадам1 Польшчы i усходняй Прыбалтык1. Шмат 
рамесн1кау пражывала пры манастырах, замках, маёнтках.

Рост колькасщ рамесн1кау выкл1кау патрэбу у спецыял1заваных 
прафесшных аб'яднаннях. Ужо у 15 ст. узн1кл1 першыя там я аб'яднанш 
заходнееурапейскага тыпу - цэх1. У 16 ст. яны канцэнтравал1 асноуную 
частку ра-месн1кау, аб'ядноувал1 майстроу адной або некальк1х роднасных 
прафесш. Цэхавая структура прадугледжвала высокую якасць прадукцьп з 
добрай сырав1ны, што станоуча пауплывала на далейшае разв1ццё рамёствау - 
як у якасных, так i у колькасных аднос1нах. Так, у Магшёве у 17 ст. цэхавыя 
аб'яднанн1 уключал1 больш за 80 рамеснщюх спецыяльнасцей: саф'янн1к1, 
паяснш, нагайн1к1, замшав1к1, кафтанн1к1, панчошн1к1, капялюшнш, збраяры, 
медн1к1, печн1к1, ганчары, лщейшчыю i 1нш. Был1 разв1ты разьба па дрэве з 
пазалотай, выраб высака-якаснага саф'яну, размаляваная золатам i 
каляровым1 эмалям1 кера-м1ка,л1ццё гармат i званоу. Цагельн1к1 выраблял1 
ф1гурную кафлю для печау, разьбяры - мэблю, архтоктурнае убранне, ткачы 
- розныя сукны, дываны. У колькасных адносшах сярод рамесн1кау 
пераважал1 металаапрацоушчык1: кавапй, ювел1ры, збраяры, л1цейшчык1, 
медн1к1, слесары, чаканшчык1, гадз1ншчык1, замочн1к1. 3 каляровых i 
каштоуных металау яны выраблял1 для палацау i храмау посуд, начынне, 
абклады абразоу i кшг, аздобленыя л1тым, чаканеным, грав1раваным 
арнаментам раслшнага характару. У некаторых вырабах адчуваецца уплыу 
готык1, а з канца 16 ст. - рэнесансу.

РАЗДЗЕЛ: 6 ВОЙНЫ I САЦЫЯЛБНА-ПАЛ1ТЫЧНЫЯ КАНФЛ1КТЫ 
ДРУГОЙ ПАЛОВЫ XVII -  XVIII СТ. САЦЫЯЛБНА-ЭКАНАМ1ЧНЫ, 
ПАЛ1ТЫЧНЫI КУЛЬТУРНЫ ЗАНЯПАД БЕЛАРУС1

Тэма 6.1 Войны сярэдзшы XVII ст.

1. Прадумовы сацыяльнага выбуху.
2. Баявыя дзеянн1 казацка-сялянсюх атрадау у вайне 1648 -  1651 гг. на 
поудш i пауднёвым усходзе Беларус1. Характар вайны.
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1. Прадумовы сацыяльнага выбуху.
Другая палова XVII ст. -  пачатак XVIII ст. стал! самым цяжюм часам у 

беларускаи□ псторыь ЕПн атрымауП назву «разбуральнага», або «крывавага 
стагоддзя», паколью уП тэты перыяд усю Рэч Паспал1тую ахапша паласа 
працяглых воиПнауП i палггычнаиП смуты. РаспачауПся еПн з казацкага 
пауПстання ва У краше пад юрауПнщтвам гетмана Запарожскага вой Пека 
Багдана Хмяльнщкага. Казацка-сялянская ваиПна (1648-1651). Змагаючыся 
за незалежнасць Украшы, Б.Хмяльнщю меуП на мэце стварэнне уПласнаиП 
дзяржавы, у межы якоиП хацеуП уключыць i пауПднеПвыя земл1 Беларус1 
— ПадняпроуПе i Палессе. Каб заручыцца падтрымкаиП мясцовага 
насельн1цтва, на землях Беларус1 распау П сюджвал1ся гетмансюя ушверсалы, 
у яюх Хмяльн1цк1 заклпсауП жыхароуП уздымацца на барацьбу супраць 
«паноуП i ляхауП». Б.Хмяльнщю нават пасылауП на Палессе казацк1я 
загоны, яюя уПзначальвал1 Галавацк1, Галота, Нябаба, Гаркуша i 1ншыя яго 
паплечшю. Гэтыя атрады адыграл1 ролю катал1затара уП пачатку народнага 
руху натэрыторьн ПауГднеПваиП Беларуси.

Звестю пра перамоп Хмяльн1цкага над каронным вой Пекам у Mai 1648 
г. пад Корсунем i ЖоуПтьпуп Водам1 спрьиип уПцягванню ва уПзброеную 
барацьбу еялян i гарадсюх шзоуП БеларуЫ, асабл1ва на памежных з 
Украшай □ тэрыторыях. Казацка-сялянсюя атрады авалодал1 Гомелем, 
Лоевам, Чачэрскам, Брапнам, Бабруи Пекам, Шнекам, Кобрынам i 
некаторым1 iHmbiMi гарадамг
Па сва1м характары ваиПна уП Eeaapyci мела яскрава выражаны 
антыфеадальны, антыкаталщю i антыушяцю характар. ДзеиПнасць казацка- 
сялянсюх атрадауП заключалася наиПперш у руиПнаванш i рабаванш 
шляхецюх маеПнткауП, а таксама пераследаванш i ф1з1чным вышшчэнш 
ушятауП i католпсауП, яюя вымушаны был1 ратавацца уПцеПкам1 у П глыб 
крашы. Не пазбепп казацюх рэпрэсшП i прадстауПнш 1удзеиПскага 
веравызнання.
2. Баявыя дзеянш казацка-сялянсках атрадау у вайне 1648 -  1651 гг. 
на поудш i пауднёвым усходзе Беларусь Характар вайны.

Распачатае у 1648 г. на Украше казацкае паустанне на чале з гетманам 
Багданам Хмяльнщюм хутка вылшася у вялжую вызваленчую вайну. Ва 
украшскага гетмана i казацкай старшыны падчас гэтай барацьбы з'яв1уся 
план стварэння сваей дзяржавы, у межы якой яны xaueai уключыць i земл1 
пауднёва-усхолняй Беларуси, прынамел Падняпроуе i Палоссе. Яшчэ у Mai 
1648 г. Багдан Хмяльнщю пачау засылаць у гэтыя раёны CBaix аптатарау, а 
затым i казацюя загоны, яюя распачынал1 ваенныя дзеяшь Ушверсалы, яюм 
yKpaiHCKi гетман высылау аж да Барысава, Быхава i Магшёва, заклжал1 еялян 
узброй-вацца ды пачынаць вайну супраць паноу. Сацыяльная глеба для
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паустан-ня у Беларуси была велыш прыдатная, таму казацю рух хутка 
перакшууся i сюды. Народныя шзы на поудш i усходзе Беларуси актыуна 
уключылюя у барацьбу, якая мела ярка выражаны сацыяльны i у пэунай 
ступен1 рэлйлйны характар. Як адзначапй ваяводы памежных маскоусюх 
гарадоу, пам1ж бел ару сам i i палякам1 пачалася "сварка за веру".

З'яуленне казацюх загонау Нябабы, Галавацкага, Крывашапю, 
Мжулщкага, Гаркушы, Сакалоускага i iHHibix палкоушкау, сярод як\х было 
нямала беларусау (з лжу палкоушкау Хмяльнщкага мнопя таксама мел1 
беларускае паходжанне, напрык-лад Бутрым, Грамыка, Крычэусю, Жданов!ч, 
Нячай, Хведаров1ч), выкликала масавае далучэнне да ix бяднейшага 
сялянст-ва i мяшчанства. Ужо летам 1648 г. на поудш i усходзе Беларуси 
пачалася шырокая узброеная барацьба казацка-сялянск1х аддзелау супраць 
цмяхты, купцоу, магаатау i катал1цкага духавенства. УзбрЫушыся, сяляне- 
паустанцы rpaMiai галоуным чынам маёнтю CBaix паноу, рабавал1 двары, 
зшшчапй падатковыя дакументы i рэестры. Да во се Hi 1648 г. жыхары Гомеля, 
Мазыра, Лоева, Рэчыцы i Турава "усе паказачылюя i паклял1ся адзш другому 
стаяць да апошняга". Казаю авалодал1 так-сама Чачэрскам, Брагшам, 
Бабруйскам, Чэрыкавам, Шнекам i iHHibiMi гарадамг Перапужаная шляхта 
уцякала у глыб крашы. Хоць коль-касна аснову узброеньгх фарм1раванняу 
паустанцау складал1 мясцовыя прыгонныя еяляне i бяднейшыя мяшчане, 
стрыжнёвай i арган1зацыйнай с1лай у занятых раёнах заставапйся укра1нск1я 
казак1. Пако лью сацыяльныя вярх1 грамадства был1 ужо фактычна 
апалячаныя, антыфеадальны рух набыу тут, як i на Украше, выразную 
антыпольскую нак1раванасць.

3 боку дзяржавы доуг1 час не праводзшася н1як1х ваенных акцый супраць 
паустанцау. Састарэлы Ян Юшка, вял1к1 гетман, разгуб1уся i нават не сабрау 
войска. Да восен1 1648 г. у руках паустанцау апынулюя амаль усе галоуныя 
гарады пауднёва-усходняй Беларусь У шэрагу выпадкау еялянам з казакам! 
удалося нават разб1ць шля-хецюя фарм!раванн! (напрыклад, у Кобрыне -  
войска стольнпса В.Гасеускага, пад Мазыром - жаунерау nicapa Валов!ча, а 
каля Чэрыкава - аддзел Лукамскага). Казацка-сялянсю полк Сакалоускага 
паспрабавау здабыць горад Слуцк - буйнейшую на той час фартэцыю 
Вял1кага Княства, аднак пасля бясплённай аблог1 адышоу ад яго. Дарэмнай 
была спроба казакоу захап1ць другую важную фартэцыю усходняй Беларус! - 
Стары Быхау.

Тольк1 увосень 1648 г. на барацьбу з паустанцам! урад наюравау некалью 
фарм!раванняу шляхты i наёмных жаунерау. Хоць у сутычках каля Рэчыцы i 
Рагачова казак! i еяляне разбш! ix, прымуслушы адступщь, у кастрычн1ку таго 
ж года значныя еллы шляхецкага войска, яюм1 к1равау стражиiк MipcKi, пасля 
упартай барацьбы авалодал! Шнекам. Затым шля-хецкае войска авалодала 
Чэрыкавам, а у студзен1 1649 г., кал! на поудш Беларуси з 10-тысячным
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войскам з'яв1уся палявы гетман Януш Рад'йвш, пачалася буйная кампашя па 
удушэнш паустання.

Гетман рушыу уздоуж Беларускага Палесся, ад Бярэсця на Турау, Мазыр i 
далей. Хутка захашушы Турау, Мазыр, Бабруйск, Рэчыцу i бязлггасна 
расправ1ушыся з абаронцамц ён за з1му 1649 г. лжвщавау усе асноуныя 
асяродк1 хваляванняу. За час перам1р’я пам1ж Багданам Хмяльн1цк1м i Янам 
Каз1м1рам войска Януша Радз1вша цалкам узяло пад свой кантроль земл1 
уздоуж Прыпящ i Дняпра, чым адрэзала Беларусь ад украшсюх казакау.

Аднак вясной 1649 г., пасля таго як ад гетмана Хмялыицкага прыйшоу 3- 
тысячны казацк1 загон палкоушка 1лл1 Галоты, вызваленчы рух на поудш 
Беларус1 узнав1уся. Дзякуючы далучэнню мясцо вага еялянства сшы Галоты 
неузабаве павял1чыл1ся да 30 тыс. чалавек. У чэрвен1 Януш Радз1в1л пачау 
аперацыю супраць казацка-сялянск1х фарм1раванняу i неузабаве разграм1у 
полк Галоты у б1тве каля Прыпяц1. Тады Хмяльнщю прыслау на Беларусь 
яшчэ 6 тыс. казакоу на чале з Гаркушам i Пабадайлам, да яюх пазней быу 
нак1раваны i загон палкоушка Mixauia Крычэускага. Для украшскага гетмана, 
як1 узнауляу ваенныя акцьй супраць кароннага войска, важна было затрымаць 
с1лы Вял1кага Княства у Беларус1, не дапусц1ць ix супольных дзеянняу з 
палякам1.

Разам з мясцовым еялянствам, якое прыстала да казакоу, сшы палкоушка 
М.Крычэускага дасягапй прыкладна 30 тыс. Каб не даць iM злучыцца з 
фарм1раванням1 Пабадайлы, што стаял1 умацаваным лагерам каля Лоева, 
пам1ж Дняпром i Сожам, Януш Радз1вш атакавау непрыяцеля i у жорсткай 
б1тве 21 чэрвеня 1649 г. разграм1у моцнае злучэнне Крычэускага. Хутка быу 
зшшчаны i лагер Пабадайлы, сшы якога здолел1 вырвацца з акружэння. 
Пасля гэтага харугвы палявога гетмана лшвщавапй асяродк1 паустанцкага 
руху у Пасожжы i некаторых 1ншых раёнах Беларусь Вядома, што у 1649 г. 
разам з рэгулярным войскам Януша Радз1вша супраць паустанцау вяло 
барацьбу i фарм1раванне беларуск1х мяшчан i шляхты.

Апошн1м значным подыхам казацка-сялянскай вайны стала ажыуленне 
хваляванняу у тым жа рэпёне у 1650 i летам 1651 гг., але яно зноу было хутка 
падаулена Янушам Радз1вшам. Летам 1651 г. Б.Хмяльнщю наюравау пад 
Гомель полк Забелы, а да Крычава - полк Шохава, што ажывша выступленн1 
мясцовай беднаты. Аднак Hi Гомель, Hi Крычау Ka3aKi не захапш. У aineHi 
1651 г. гетман рушыу на Украшу. Злучэнне Марщна Нябабы (15 тыс.), 
высланае Хмяльн1цк1м з мэтай затрымаць Радз1вша у Беларуси, было цалкам 
разгромлена каля лоеусюх перапрау. Неузабаве Радз1вш пераможна увайшоу 
У Kiey.

Паражэнне Б.Хмяльнщкага ад польскай apMii пад Берасцечкам карэнным 
чынам змянша спуацыю. Паводле Белацаркоускага MipHara дагавора ад 18 
верасня 1651 г. казацюя загоны болын не Marai знаходзщца на тэрыторьй
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Беларуси i адводзшся на Украшу. Так бьш канчаткова лшвщаваны народныя 
хваляванш у беларусюм Kpai.

У вышку ваенных дзеянняу вял1зныя абшары пауднёва-усходняй Беларуси 
был1 спустошаны i выпалены. Асабл1ва пацярпел1 Мазырсю, niHCKi, Рэчыцю 
паветы, а таксама Берасцейшчына. Шляхта Старадубскага павета пакшула 
свае маёнтю i больш не вярнулася. Упйчваючы цяжю эканам1чны стан гэтых 
зямель, сойм Рэчы Паспапйтай у 1649 г. зменшыу падатк1 або зуслм вызвапйу 
ад ix шэраг пауднёвых паветау Бел ару ci.

Антыфеадальная па сваей сутнасщ казацка-сялянская вайна 1648 - 1651 гг. 
у Беларус1 з'яулялася складовай часткай вял1кай вызваленчай вайны на 
Украше. Але тут яна не мела такой непарыунасщ i цэльнасщ, як на 
украшсюх землях, а была працэсам перманентным, серыяй лакальных 
паустанняу. Не было у Беларус1 i мясцовага казацтва - аргашзаванай ваеннай 
с1лы, якая б выступала у poai галоунага суб'екта узброенай барацьбы. 
Адсутнасць адз1нага к1раун1цтва i сталага арган1зацыйнага цэнтра у рэпёне, 
ахопленым хваляванням1, не дазваляе разглядаць яе як самастойную з'яву 
беларускай псторыг Аднак па CBaix маштабах тэта была несумненна самая 
масавая у г1сторьй Beaapyci адкрытая узброеная барацьба н1жэйшых слаёу 
народа супраць феадальнага прыгнёту.

Тэма 6.3 Палпычны крыз1с Рэчы ПаспалИай. Далучэнне Бел ару ci 
да Рас1йскай iMnepbii.

1. Палпычнае станов1шча Рэчы Паспал1тай напярэдадш першага падзелу.
2. Рэформы у Рэчы Паспал1тай пасля першага падзелу. Чатырохгадовы 
сейм. Таргав1цкая канфедэрацыя. Друп падзел Рэчы ПаспалЧай.
3. Паустанне пад к1раун1цтвам Т. Касцюшк1. Я. Ясшскк Ход паустання у 
Beaapyci.
4. Трэц1 падзел Рэчы Паспапйтай, асноуныя прычыны i bbihiki распаду 
дзяржавы.

1. ПалНычнае станов1шча Рэчы Паспалггай напярэдадн1 першага 
падзелу.

Праз 100 год пасля заключэння Люблшскай унп пал1тычнае станов1шча 
РП выяуляла прыкметы крыз1сных з’яу. У лжу важнейшых таму пры-чын 
своеасабл1вае улаДкаванне пал1тычнай слстэмы. Па форме дзяржаунага 
уладкавання РП уяуляла сабой канстытуцыйную манарх1ю.
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Вышэйшую дзяржауную уладу у РП здзяйсшш кароль (ён жа ВКЛ) i 
двухпалатны сейм. Але з першых гадоу юнавання гэтай федэратыунай 
дзяржавы паунамоцтвы сейма icTOTHa пераузыходзш каралеусюя. Без яго 
санк-цьй кароль не меу права сюпкаць “nacnmimae рушанне”, усталёуваць 
новыя падала i пошлшы. Кароль меу больш абавязкау, чым правоу. Яго 
дзейнасць знаходзшася пад пастаянным наглядам савета 16 сенатарау- 
рэзщэнтау.

Яшчэ з часоу Генрыка Валуа шляхта дамаглася узаконения так 
званых “генрыкавых артыкулау”, яюя па сутнасщ абмяжоуваш над ёй уладу 
караля. Сам ён л1чыуся “першым сярод роуных” i абавязвауся захоуваць 
названыя “артыкулы” У ix л1ку захоувалася палажэнне, у адпаведнасщ з як1м 
шляхта магла адмовщца ад падпарадкавання каралю i нават выступщь 
супраць яго са зброяй у руках (рокаш), каш той парушыць “шляхецюя 
вольнасц1

Выбарнасць каралеускай улады i яе залежнасць ад шляхецкай вол1 мела 
i свае недахопы. Ва умовах шматканфесшнай i шматнацыянальнай дзяржавы 
цяжка было аб’яднаць 1нтарэсы усёй шляхты. Невыпадкова таму пачынаюць 
узн1каць шляхецк1я групоукц затым аб’яднанш (канфедэрацъп) на чале з 
буйнейшым1 магнатам!, як1я як правша праследуюць не агульна-дзяржауныя, 
а фамшьныя !нтарэсы. Варта прыгадаць дзейнасць у гэтым напрамку Пацау, 
Сапегау, Радз!вшау i шш.

У Tarix умовах нават вышэйшы заканадаучы орган -  сейм -  пачынае 
даваць збой. Так, за час з 1652 па 1764 гг. у вышку подкупау яго дэпутатау i 
шшых захадау 48 пасяджэнняу з 55 было сарвана з-за выкарыстання права 
‘Тпберум вета”. Т&к\ м чынам, стварал!ся перашкоды у справе дзяржаунага 
к!равання. У той самы час на месцах узмацняецца улада павятовых сейм1кау, 
як\я, як прав1ла, знаходзшся пад кантролем магнатау.

Адным з важнейшых фактарау, як\ дэстабш!зоувау унутрыпаштычнае 
станов1шча кра1ны, з’яулялася умяшальн1цтва суседшх кршн, асабл1ва у так 
званым пытант аб дьшдэнта або шшаверцах.

Як вядома, яшчэ з часоу Аляксея М1хайлав!ча Рас! я брала на сябе ролю 
абаронцы !нтарэсау праваслауных у РП. Па меры аслаблення апошняй Рашя 
больш актыуна ажыццяулее гэтую дзейнасць, чым яшчэ больш пагаршае яе 
становшча. 3 другога боку, абарону штарэсау пратэстантау узяла на сябе 
лютэранская Прушя. Нарэшце, суседз! РП - Рас!я, Прушя i Аустрыя адкрыта 
выказвал! да яе свае тэрытарыяльныя прэтэнз!!, спасылаючыся на факты 
кол!шняй прыналежнасц! ix продкам асобных зямель, як1я зараз уваходзш у 
склад Польшчы i ВКЛ.

В1давочна, што названыя су сед Hi я дзяржавы не был1 зац1каулены у 
моцнай РП i не раз са зброяй у руках умешвашся у яе унутраныя справы. 
Невыпадкова, што з дапамогай Pacii у 1733 г. трон РП заняу Аугуст III, так1 ж
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бездарны манарх, як i яго бацька -  Аугуст II. Новы манарх, яю за 30 год 
свайго каралявання быу у краше толью 2 гады, не ведау Hi беларускай, Hi 
польскай моу, быу не у стане юраваць ёю. Натуральна, што менавгга у тэты 
час узмацншася феодальная anapxin, а пасля яго смерщ у 1763 асабл1ва ак- 
тывпавалася м1жусобная барацьба пам1ж Патоцюм1 i Бранщюмц пам1ж Ра- 
дз1вшам1 i Чартарысюмт AnoniHix падтрымала Pacia. Характэрна таксама, 
што i чарговы кароль быу абраны пры вызначальнай poai Pacii, дакладней яе 
apMii.

Таюм чынам, у BepacHi 1764 г. на элекцыйным сейме каралём РП быу 
абраны не швед або немец, як раней, а ураджэнец маёнтка Волчын 
Берасцейскага павета, стольшк ВКЛ Сташслау Панятоусю, яю пры каранацьй 
набыу яшчэ \мя Аугуст IV. Г эта да таго ж i апонпи кароль РП. Прауда, на той 
час ён аб гэтым яшчэ не ведау.

Варта адзначыць у гэтай сувязу што расшска-прусю саюзны дагавор 
1764 г. меу сакрэтны артыкул, паводле якога саюзшю абавязвалюя захоу- 
ваць у РП шляхецкую канстытуцыю, вольныя выбары караля i liberum veto.

Пэуныя шляxeцкiя пласты грамадства РП ycвeдaмлялi пагрозу 
працяглага пальтычнага Kpbi3icy крашы, свавольства магнату, пэунай 
poriaHarbHafi адасобленасщ i г. д. МенавЛа таму сейм прадпрымау захады па 
эканам1чнай стаб1л1зацьп РП, у тым nixy за кошт абмежавання права liberum 
veto пад час галасаванняу па гаспадарчых пытаннях. Можна меркаваць, што 
менавыа стаб1л1зацыйныя тэндэнцьп выкл1кал1 трывогу Pacii i npycii i 
абумовш ix умяшанне ва узн1кшую праблему аб дысщэнтах.

У BbiHixy у 1767 г. на дапамогу Слуцюм праваслауным канфедэратам, 
якт запатрабавал1 роунасщ ycix верн1кау у РП, прыбыла 40-тыс. рускае 
войска. Тэта акцыя абумовша рашэнне сейма задавол1ць патрабаванш 
“дыслдэнтау”, у aixy як\х было права займаць дзяржауныя пасады, браць 
шлюбы з aco6aMi ка-тал1цкага веравызнання i 1нш. У сваю чаргу частка 
каталшкай шляхы уба-чыла у гэтым парушэнне “старыны”, а разам з ёй -  i 
“залатых вольнасцей”, i стварыушы у 1768 г. у г. Бар канфедэрацыю на чале з 
Ю. Пуласюм, распачал1 узброеную барацьбу за адмену раунапрауя катаппкоу 
i праваслауных.

Ваенныя дзеянн1 на Беларуси супраць pycxix войск адбывал1ся да BoeeHi 
1771 г. У лжу апошн1х пад Сталaei нам i русюм генералам Суворавым быу 
разбЛы атрад гетмана ВКЛ Mixara Ka3iMipa Апнскага.

Скарыстаушы палЛычны крыз1с, 5 жн1уня 1772 г. Расля, Прусля i Ау- 
стрыя падп1сал1 у Пецярбургу канвенцыю аб частковым падзеле памЪк сабой 
тэрыторьп Рэчы Паспал1тай, каб тым самым “прадухшць дзяржаву ад поу- 
нага разлажэння“.

Да Pacii адыйшлг 1нфлянцкае, большая частка Полацкага, амаль усё 
В1цебскае, Mcцicлaycкae ваяводства i усходняя частка Рэчыцкага павета
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Мшскага ваяводетва з гарадам1 Рагачоу, Прапойск, Чачэрск i Гомель. Гэтыя 
земл1 уключапйся у склад Пскоускай i Магшёускай губерняу i аб’ядноувапйся 
у генерал-губернатарства.

1776 г. беларусюя i латышск1я паветы вылучыл1ся з Пскоускай губерш 
i увайный у Полацкую. Магшёуская i Полацкая губерш перайменаваны у 
намесн1цтвы.
2. Рэформы у Рэчы Паспалггай пасли першага падзелу. 
Чатырохгадовы сейм. Таргавщкая канфедэрацыя. Друп падзел Рэчы 
Паспалггай.

Пасля першага падзелу Рэч Паспапйтая яшчэ не перастала 1снаваць як 
самастойная дзяржава; inuia зацятая барацьба пам1ж стаулешкам1 Раей, як\х 
падтрымл1вау руск1 пасол, i патрыётам1.

Вял1кую ролю у пал1тычным жыцц1 кра1ны адыграу Чытырохгадовы 
сойм, як\ пачау дзейшчаць у 1788 г. Спачатку дэпутатам1 сойма был1 абраны 
177 чалавек, 69 з ix был1 прыхшьшкам1 рэфармавання дзяржавы i належал1 да 
буржуазна-шляхецкага блока. Тэты сойм абвясщу сябе канфедэрацыяй, што 
дазваляла прымаць рашэнн1 простай болынасцю галасоу i пазбауляла моды 
права "л1берум вета" (1790). Напярэдадш заканчэння паунамоцтвау 
дэпутатау, сойм прыняу пастанову аб падоужанш сваёй работы яшчэ на два 
гады i правядзенш дадатковых выбарау. У вышку колькасць дэпутатау сойма 
падвошася. 3 359 дэпутатау Чатырохгадовага сойма 181 бьый прадстаушкам1 
прагрэПунай партьй.

У студзеш 1791 г. сойм прыняу новыя "Кардынальныя правы". Згодназ 
iMi абвяшчалася пануючае станов1шча катал1цкай царквы, непарушнасць 
саюза Польшчы i Вялшага княства Штоускага, суверэннасць Рэчы 
Паспапйтай, свабода слова i друку. Рашэнням1 сойма таксама была павял1чана 
арм1я, прыняты новыя прынцыпы яе камплектавання. У сакав1ку 1791 г. сойм 
прыняу закон аб соймшах, згодна з яюм беззямельная шляхта пазбаулялася 
выбарчых правоу. Гэтым у аснову выбарчай с1стэмы клауся не саслоуны, а 
маёмасны прынцып. Згодна з законам аб гарадах, прынятым 21 красавжа 
1791 г., за мяшчанам1 было прызнана права асаб1стай недатыкальнасцд 
набыцця зямельных маёнткау, iM дазвалялася займаць дзяржауныя пасады, 
быць абраным1 на сойм з правам дарадчага голасу, аб1раць органы 
самак1равання i 1нш. Акрамя таго, на кожным сойме 30 мяшчан, як1я мел1 
нерухомую маёмасць у гарадах, мапп аб'яуляцца шляхтай, шляхецтва 
атрымл1вал1 таксама мяшчане, як1я даслужыл1ся у армп да звания штабс- 
кап1тана.

Своеасабл1вым вын1кам рэформау i найвышэйшым дасягненнем 
патрыятычнай партьй на чале са Сташславам Аугустам стау Закон аб урадзе 
1791 г., яю у пстарычнай л1таратуры атрымау назву "Канстытуцыя Рэчы 
Паспал1тай 3 мая". Канстытуцыя 3 мая была друпм у свеце (пасля
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Канстытуцьй ЗША) дзяржауным дакументам, як\ рэгулявау аргашзацыю 
дзяржаунай улады, а таксама правы i абавязю грамадзян, пад ятм{ разумел1ся 
усе жыхары крашы.

Рэч Паспагйтая пераутваралася у канстытуцыйную манархш. Улада 
караля абвяшчалася спадчынай, яна абмяжоувалася соймам. Дзяржаунай 
рэлтяй абвяшчауся каталщызм. Для iHnibix канфеслй гарантавалася свабода 
выканання рэлйлйных абрадау. Шляхта разглядалася у якасщ прывшеяванага 
саслоуя, але яна пазбаулялася найвышэйшай i апошняй улады над 
npbiroHHbiMi сялянамг Канстытуцыя дэкларавала, што сяляне пераходзяць 
"пад апеку права i улады дзяржаунай". У новым законе абвяшчауся падзел 
улады у дзяржаве на заканадаучую, выканаучую i судовую. Канстытуцыя 
зрабша рашучы крок па шляху злщця Рэчы Паспагйтай у адзшую крашу: 
был1 лжвщаваны асобныя для Ллтвы i Польшчы цэнтральныя органы улады i 
сфарм1раваны адзшы кабшет мшютрау i шшыя дзяржауныя установы, у як\х 
прадстаун1кам Вялжага княства ЛЛоускага аддавалася палова пасад.

У сваей аснове Канстытуцыя 3 мая мела, бясспрэчна, прагрэшуны 
характар i адкрывала шлях да стварэння дэмакратычных асноу улады. Аднак 
нельга не адзначыць i некаторую яе абмежаванасць: па-ранейшаму
заставалюя саслоуны характар грамадства i прывше1 шляхты. Для жыхароу 
Вял1кага княства ЛЛоускага далейшае зл1ццё дзвюх частак Рэчы Паспапйтай 
значыла працяг палан1зацьй i пагрозу канчатковай страты сваей 
дзяржаунасцг

Канстытуцыя 3 мая выкликала незадавальненне старашляхецкай партьй, 
якую падтрымл1вал1 Прусля i Расля. 27 красавша 1792 г. прадстаунпй 
кансерватыунай апаз1цьй падп1сал1 акт канфедэрацьй, як\ перакрэсл1вау 
пастановы Канстытуцьй 3 мая i вяртауся да Кардынальных правоу 1768 г. 
Тэты акт быу абвешчаны 14 мая у пагран1чным мястэчку Таргав1ца ва 
Укра1не, пасля чаго канфедэраты звярнулюя да Раей за ваеннай дапамогай. 
Кацярына II нак1равала у Рэч Паспалпую 100- тысячную арм1ю, што 
з'яулялася адкрытай агрэсляй супраць законнага урада кра1ны. Частка войскау 
рушыла у Польшчу, другая - у Лггву. Арм1я Рэчы ПаспалЛай у тэты час 
нал1чвала каля 57 тыс. чалавек, была дрэнна утроена, не быу 
укамплектаваны аф1цэрск1 корпус. Лггоускае войска узначальвау Людв1г 
Вюртэнбергскг Менав1та апошн1 у час ваенных дзеянняу здрадз1у i перайшоу 
на бок Раей, што значна пауплывала на вьпйк ваеннай кампанй. Адна з 
рашаючых бЛвау адбылася ля вёсю Дубенк1 на Заходн1м Бугу. Каралеусюм1 
войскам! тут камандавау Тадэвуш Касцюшка, як\ меу каля 5 тыс. салдат i 
аф1цэрау, але стрымау нац1ск 20-тысячнай apMii i гэтым забяспечыу адыход 
галоуных сш на падрыхтаваныя паз!цьй.

У тэты час знешнепагйтычныя абстав!ны спрыял! Рэчы Паспагйтай: 
Аустрыя i Прусля бьпй уцягнуты у вайну з буржуазнай Францыяй i не Marai
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дапамагчы Paciискан дзяржаве. Рэч Паспаштая, таюм чынам, мела шанцы 
працягваць барацьбу за незалежнасць. Аднак Сташслау Аугуст вырашыу 
пайсш на кампрам1с i адгукнууся на ультиматум Кацярыны II. Ён перапышу 
ваенныя дзеянш i пачау перамовы з канфедэратам! у TapraBiuax. Стан i ел ay 
Аугуст практычна аддау уладу у Рэчы Паспалыай у pyici TapraBiuKix 
канфедэратау i Кацярыны II, перакрэону тым самым пачатыя рэформы i 
принятую Канстытуцыю.

Урад Расшскай iM nepbii у канцы 1792 - пачатку 1793 гг. пачау 
перамовы з Прусляй i Аустрыяй аб новым падзеле Рэчы Паспалггай. Прусля, 
якая не прымала удзелу У баях, 1мкнулася усё ж узнагародзщь сябе 
матэрыяльна за кошт Полынчы узамен за страты, яюя яна панесла падчас 
змагання у складзе антыфранцузскай каатцыг Аустрыя дамагалася перадачы 
ёй у будучым Баварьй, таму адмовшея ад тэрытарыяльных прэтэнзш да Рэчы 
Паспаштай. У гэтых умовах быу праведзены друг! падзел Рэчы Паспапйтай. 
23 студзеня 1793 г. у Пецярбургу была падшеана канвенцыя пам1ж Прусляй i 
Расляй, згодна з якой да I lp y c i i  адытттл1' Вялшаполынча, Мазов1я, Гданьск i 
Торунь. P aci я атрымала цэнтральную частку Беларуси да лл нлл Друя - Пшск, а 
таксама Заходнюю Украшу i Падолпо - усяго 280 тыс. кв. км. з 3 млн. 
жыхароу.

17 чэрвеня 1793 г. у Новым замку у Гродна сабрауся сойм Рэчы 
Паспалггай, як\ увайшоу у псторыю пад назвай "маукл1вага" ui "нямога", 
сойм зацвердз1у друп падзел.
3. Паустанне пад к1раун1цтвам Т. Касцюшкл. Я. Ясшскь Ход 
паустання у БеларуН.

Паустанне 1794 г. у Полынчы, Беларусл i Л1тве, нацыянальна- 
вызваленчае паустанне за аднауленне незалежнасц1 i суверэн1тэту Рэчы 
ПаспалИай у межах 1772 г., далейшае правядзенне рэформ Чатырохгадовага 
сойма 1788-1792 гг. Падрыхтавана тайным! арган!зацыям!, яюя аб'ядноувал! 
прагрэс!уныя колы шляхты i мяшчанства, эмшранцюм цэнтрам у CaKCOHii 
(Дрэздэн, Лейпцыг) у складзе Г.Калантая, I., С. i Я. Патоцюх,
С.Малахоускага, K .H .C a n e r i  i !нш. Юрауншом (начальншам) паустання i 
галоунакамандуючым нацыянальным! узброеным! cinaM i прызначаны 
генерал-лейтэнант Андрэй Тадэвуш Банавентура Касцюшка. Падрыхтоукай 
паустання у Варшаве юравау генерал-маёр РДзялынсю, у Вшьш - палкоун!к 
Якуб Яс!нск!.

Удзельшю паустання падзялял!ся на 2 групоукг памяркоуных 
прыхшьншау рэформ 1788- 1792 гг. i радыкалау ("якабшцау"), яюя !мкнул!ся 
падняць усенароднае паустанне i правесц! радыкальныя рэформы на узор 
Вялшай французскай рэвалюцьи пад лозунгам "Свабода, роунасць i 
братэрства". Паустанне пачалося 12 сакав!ка 1794 г., каш брыгадз!р польскага 
войска А.Мадалшск! адмов!уся выконваць загад урада аб скарачэнш 1-й
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Велжапольскай брыгады i разам з войскам наюравауся у Кракау, дзе быу 
прызначаны пачатак паустання. 24 сакавжа у Кракаве Касцюшка абвясщу 
Акт паустання, паводле якога ён атрымл1вау найвышэйшую уладу i пасаду 
галоунакамандуючага. Быу створаны рэвалюцыйны урад - Найвышэйшая 
нацыянальная рада, мясцовыя органы улады - парадкавыя KaMicii ваяводствау 
i паветау, яюя складалюя са шляхты i мяшчан. 4 красавжа пад Рацлавщам1 
(каля Кракава) паустанцы разбШ калоны расшскага войска. У гэтай быве 
удзельшчапй касшеры (сяляне, узброеныя косамi, замацаваным1 тарчма на 
дрэуках). Паустанне ахапша Сандам1рскае, Люблшскае, Мазавецкае 
ваяводства, Холмскую зямлю. 17-18 красавжа яно перамагло у Варшаве. 7 
мая Касцюшка выдау Паланецю ун1версал, паводле якога сялянам давалася 
асаб1стая свабода, кал1 яны разл1чацца з панам i заплацяць дзяржаве падатю, 
змяншалася паншчына, за сялянам1 прызнавалася права на надзелы зямлц 
як1я яны апрацоувалг Панск1я двары пав1нны был1 заключыць пагадненн1 з 
сялянам1 аб наёмнай працы у панск1х гаспадарках. Утварал1ся пасады 
дазорцау - дзяржауных пасрэднжау пам1ж панам1 i сялянам1 у спрэчных 
пытаннях. Гэтыя меры прыцягнул1 да паустання шмат людзей.

У Беларусл i Штве паустанне пачалося з выступленняу часцей войска 
ВКЛ 16 красавжа у Шаулях, у ноч на 23 красавжа у Вшьш, дзе частка 
расшскага войска была узята у палон, частка адступша. 24 красав1ка у Вшьн1 
абвешчаны Акт паустання, створаны рэвалюцыйны урад Л1твы i Бел ару ci - 
Найвышэйшая лыоуская рада на чале з Якубам Ясшсюм. У яе увайнпп у 
большасц1 прадстаун1к1 левага крыла шляхецка-буржуазнага блока i 
прадстаун1к1 асобных тэрыторый ВКЛ. Галоуным юраунжом паустання 
Найвышэйшая л1тоуская рада прызнала Тадэвуша Касцюшку. Яна выступша 
з болын радыкальным1 лозунгам!, чым юраунщтва паустання у Польшчы, у 
адозве да насельнщтва закл1кала жыхароу БеларуЛ i Л!твы змагацца "з мэтай 
адваяваць свабоду i грамадзянскае раунапрауе". Выдавалася рэвалюцыйная 
"Г азэта Народова Вшеньска".

У пачатку паустанне мела поспех. Яно было падтрымана сялянам!, да 
яюх у пракламацыях па-беларуску звяртауся Яс!нск!, абяцаючы адмену 
прыгоннага права. Тэта выкл!кала незадавальненне Касцюшю, як! л!чыу, што 
радыкальная пал Лыка можа адштурхнуць ад паустання шыроюя колы 
шляхты. 28 красавжа у Гародш створана мясцовае к!раванне - парадкавая 
кам!Ля. У красав!ку-ма! паустанцы узял! улаДУ У Берасц!, Ваукавыску, 
Слон!ме, Новагародку, Ашмянах, Кобрыне, Лщзе, Браславе, у Жамойц!. 
P acificK ia  войск! вымушаны был! адступ!ць за мяжу 1793 г. - да Мшска, 
Нясв!жа, Шнека. Найвышэйшая лЛоуская рада абвясцша Яс!нскага 
галоунакамандуючым узброеным! стам! ВКЛ, яму присвоена звание 
генерал-лейтэнанта. У Mai 1794 г. Ясшсю вёу 6 a i, каб лжвщаваць пагрозу 
Вшьн1 з усходу, 7 мая яго дыв1з1я нанесла паражэнне раскаму войску каля
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вёсю Паляны (непадалёку ад Атттмян). У гэтай бггве удзельшчала да 5 тысяч 
сялян з сякераму косаму вшаму коп'ямт

У тэты час абвастрылюя адносшы пам1ж юраунпсам1 паустання. Пад 
нащскам кансерватыуных колау Касцюшка 4 чэрвеня адхшу ад юраунщтва 
паустаннем у Беларуси i Лзтве Ясшскага як радыкала. Замест яго 
галоунакамандуючым прызначаны генерал-лейтэнант М.Вяльгорскг Загадам 
Касцюшю была распушчана Найвышэйшая лАоуская рада i 10 чэрвеня 
створана больш памяркоуная Цэнтральная дэпутацыя Вял шага княства 
Штоускага. Найвышэйшая нацыянальная рада у Варшаве узяла пад свой 
кантроль юраунщтва паустаннем у Лзтве i Беларуси, чым скавала шщыятыву 
мясцовых юраушкоу. Пал1тыка у адносшах да сялян стала больш асцярожнай 
i нерашучай. Г эта вы кары стал i uapcKi урад i камандаванне расшскага войска. 
Царск1я генералы абяцал1 сялянам-паустанцам амн1стыю i перадачу у 
юраванне маёнткау, секвестраваных у паустанцау-паноу. Шмат сялян 
паверыла абяцанням i адышло ад паустання.

12-16 чэрвеня М.К.Апнсю спрабавау глыбоюм рэйдам узняць 
паустанне у М1нскай губерн1. Яго атрад прайшоу праз Валожын i 1вянец, але 
у б1тве пад Вшневам быу разб1ты. У жн1ун1 Агшсю з новым атрадам рушыу 
праз Браслаушчыну на Дынабург (Даугауп1лс), каб адцягнуць ад Вшьш 
раНйсюя войскт У 2-й палове жн1уня 3-тыс. атрад палкоунжа С.Грабоускага 
правёу новы рэйд у М1нскую губерню, прайшоу праз 1вянец, Ракау, 
Койданава, Пухав1чы, Ас1пов1чы, Бабруйск, але быу вымушаны адступ1ць на 
Глуск i Любань i 4 верасня у вышку Любанскага бою 1794 г. быу разбпы. 
Расшскае камандаванне сканцэнтравала 3 карпусы (12 тысяч салдат) пад 
камандаваннем генерала Б.Кнорынга, I.Германа, П.Цыцыянава i зноу кшула 
ix на Вшьню. 11 жн1уня горад быу акружаны i пасля бою 12 жшуня 
капЛулявау. Дыв1зй войска ВКЛ адступш да Гародн1, куды пераехал1 
паустанцк1я улады.

У Польшчы на дапамогу расшскай армй выступша пруская. 6 чэрвеня 
пад Шчакацшам1 (на поунач ад Кракава) корпус Касцюшю пацярпеу 
паражэнне ад аб'яднанай расшска-прускай армй. Пруская арм1я на чале з 
каралём Фрыдрыхам В1льгельмам II заняла Кракау. Польскае войска 
адступша да Варшавы. Пачалася аблога Варшавы прусюм1 войскам!, але 5 
верасня яны адступш1 ад стал1цы, бо пачалося паустанне у ix тыле. Аустрыя 
увяла свае войск1 у Любл1нскае ваяводства. Для падаулення паустання был1 
нак1раваны свежыя рас1йск1я сшы з Укра1ны - корпус генерал-аншэфа 
А.В.Суворава. 17 верасня паустанцю корпус генерал-маёра К.Серакоускага у 
вын1ку Крупчыцкага бою 1794 г. з больш чым удвая пераважаючым 
корпусам Суворава ад стушу. 19 верасня пад Цярэспалем войсю Суворава 
разбш корпус Серакоускага i атрад генерал-маёра К.Жнязев1ча. 10 
кастрычшка у Мацяёв1цкай б1тве 1794 г. расшсю корпус генерал-лейтэнанта
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РФерзена разб1у корпус Касцюшк!. Сам Касцюшка быу цяжка паранены, 
узяты у палон разам з генералам! Серакоусюм, РКамшсюм, Князев!нам i 
перавезены у Пецярбург у Петрапаулаускую крэпасць. Найвышэйшым 
начал ьнжам паустання быу прызначаны друп ураджэнец Беларуси - польсю 
генерал-лейтэнант Т.Ваужэцкт Аб'яднаныя рашйсюя карпусы пад 
камандаваннем Суворава 4 лютапада штурмам узял1 Прагу (прадмесце 
Варшавы), 6 лютапада здалася Варшава. Рэштю паустанцюх войск на чале з 
Ваужэцюм адступш на поудзень, дзе 16 лютапада был1 рассеяны расчйск! mi 
войскам!. Паустанне было падаулена.

Яшчэ падчас паустання узшк план лшвщацьй Рэчы Паспалггай. У 1795 
г. адбыуся трэд! яе падзел. Прусля захап!ла польск!я земл! з Варшавай, 
Аустрыя - з Кракавам. Да Pacii адышл! заходнебеларуск!я, украшсюя i 
лггоусюя земл! з Курляндыяй. Частка Беларуси (захад Гарадзеншчыны) 
апынулася пад уладай npycii (да 1807 г.). Сташслау Аугуст Панятоусю 25 
лютапада 1795 г. падпюау акт адмовы ад трона. Тэта як раз была гадавша яго 
каранацьй i дзень !мян!н !мператрыцы Кацярыны II, якая у свой час "зрабша" 
яго каралём, а цяпер прымусша адмов!цца ад тытула.

Захоп Рэчы Паспапйтай з'яв!уся гвалтоуным актам у дачыненш да 
дзяржавы, якая уваходзша у перыяд свайго гаспадарчага i грамадскага 
рэфарм!равання.
4. Трэц1 падзел Рэчы Паспалггай, асноуныя прычыны i вынж1 
распаду дзяржавы.

Трэд! падзел Рэчы Паспапйтай 1795 г. Ажыццёулены у 1795 г. Расляй, 
Прушяй i Аустрыяй у вын!ку падаулення паустання Тадэвуша Касцюшк! 
1794 г. Pad я планавала адзшауладна распарадзщца лёсам Рэчы Паспапйтай, 
зыходзячы з занятасц! npycii вайной супраць Францьй i нейтралЧэту 
Аустрьй. Аднак Прусля 10 мая 1794 г. адвяла свае войск! з французскага 
тэатра ваенных дзеянняу i 3 чэрвеня 1794 г. акушравала г. Кракау з 
ваяводствам, на што прэтэндавала Аустрыя. Апошняя у адказ 15-30 чэрвеня 
1794 г. захапша Сандам!рскае ваяводетва i Холмскую зямлю, што прывяло да 
тэрытарыяльных спрэчак i сварак вакол пасады галоунакамандуючага 
саюзным! карньгуй войскам!. Захоп А.В.Суворавым Т.Касцюшк! i Варшавы 4 
кастрычн!ка 1794 г. дазвол!у Pacii дыктаваць уласныя умовы падзелу. 10 
студзеня 1795 г. рашйская !мператрыца Кацярына II выступила пасрэдн!кам 
уладкавання спрэчных долей npycii i Аустры! праз Суворава i М.В.Рапн!на, 
як1м, аднак, загадала таемна заняць Беластоцкую акругу да лшй р. Буг - вусце 
р. Нарау г. Гародня i не саступаць яе npycii.

3 студзеня 1795 г. Pad я i Аустрыя размежавал! сферы CBaix штарэсау у 
Валынск!м i Берасцейсюм ваяводствах да р. Буг, але без указания расшска- 
прускай мяжы пам1ж Бугам i Гародняй. Каб сутыкненне тут pacificKix i 
npycKix войск не перарасло у вайну, баю пайшл1 на кампрам1с: Прусля
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саступша Кракау Аустрьй, Pad я аддала Варшаву ГТрусИ. Трохбаковую 
канвенцыю пра падзел Рэчы Паспапйтай Pad я, Прусля i Аустрыя падшсапй у 
Пецярбургу 24 кастрычшка 1795 г., 24 л i стал ада 1795 г. пагадзшся 
урэгуляваць спрэчныя пытанн1, у тым л1ку адносна даугоу караля польскага i 
вялшага князя лггоускага Стан1слава Аугуста Панятоускага, як1 25 л1стапада 
1795 г. адрокся ад трона. 16 студзеня 1796 г. Рас1я вывела свае войсю з 
Беласточчыны i размясцша ix па л1нй: вусце р. Нараука - мяст. Гарадок - 
мяст. Кузнща - р. Ласосна - р. Неман i далей да мяст. Паланга. Сумесная 
кам1с1я 3 жшуня 1796 г. зацвердзша гэтую мяжу i 30 верасня 1796 г. 
дэмаркавала яе. Канчаткова тэрытарыяльныя дол1 падзелу трохбаковая 
кам1с1я зацвердзша 21 л1стапада 1796 г.

Прусля атрымала большую частку Мазавецкага ваяводства з Варшавай, 
частк1 Падляшскага, Гарадзенскага, Троцкага ваяводства i Жамойщ (48 тыс. 
км2), Аустрыя - Кракаускае, Сандам1рскае, Любл1нскае, частк1 Мазавецкага 
Берасцейскага i Падляшскага ваяв. (47 тыс. км2), Pad я - Валынскае, 
Новагародскае, Вшенскае, частю Берасцейскага, Гарадзенскага, Троцкага 
ваяводствау i Жамойц1 з гарадам1 Берасце, Новагародак, Гародня, Вшьня, 
Коуна (120 тыс. км2). 26 студзеня 1797 г. баю падзялш дауп былога караля 
Стан1слава Аугуста Панятоускага i абавязал1ся не ужываць у CBaix тытулах 
назвы Польскага каралеуства i падзел стау чарговай праявай агрэслунай 
папйтыю манарх1й Раей, Прусй i Аустрьй, як1я выкарыстапй знясшенасць 
Рэчы Паспал1тай для канчатковага зн1шчэння яе папйтычнага 1снавання i 
паслядоунага захопу яе зямель. Далучаныя да Раслйскай iMnepbii тэрыторьй 
бььпй арган1заваны у Вшенскую i Слошмскую губерн1.

Тэма 6.4 Культура БеларуП у другой палове XVII -  XVIII ст.

1. Асабл1васщ развщця беларускай культуры у другой палове XVII -  
XVIIIct.
2. Адукацыя i навука у другой палове XVII -  XVIII ст.
3. Лггаратура.
4. Музычная i тэатральныя творчасць у другой палове XVII -  XVIII ст.
5. Выяуленчае мастацтва i арх!тэктура.
1. Асабл!васщ развщця беларускай культуры у другой палове XVII -  
XVIII ст.

Беларуская культура уП другой □ палове XVII -  XVIII ст. разв!валася уП 
велыш неспрыяльных умовах. Як адзначалася вышэиП, пасля воиПнауП 
другой П паловы XVII ст. змян!лася канфесшПная с!туацыя на землях 
БеларуП — ад талерантнасщ да рэлшшПнаиП нецярп!масц1, што не магло не 
пау П плываць на агульны стан культуры. Больш за тое, пасля пераводу уП 
1696 г. усяго справаводства на польскую мову распачалася адкрытая
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палашзацыя i акатал1чванне, у першую чаргу шляхты. Манаполпо на 
адукацыю захашуП касцеПл, што вылшася уП клерыкапйзацыю культуры. 
Бы т забытыя дасягненш «залатога веку» (Рэнесанса), пауПсюдна уП Рэчы 
ПаспалыаиП панавауП рэлптиГ ны фанатызм.

ГалоуПным мастацюм стылем у тоиП час было барока, якое асабл1ва 
выявшася уП архггэктуры (дынам1чнасць кампазщьп, кантрастнасць 
маштабауП , иноз1я бязмежнаиП прасторы i г. д.). У адпаведнасщ з гэтым 
стылем у гарадах i веПеках будавалюя касцеПлы, манастыры i магнацюя 
сядз1бы.

На рубяжы XVII -  XVIII ст. разв1валася тэатральнае жыццеП уП ВКЛ. 
НаиПбольш бьш распауПсюджаны тэатры пры езущюх навучальных 
установах, 1снавауП народны лялечны тэатр — батлеиПка. У якасщ 
мецэнатауП культуры выступал! уП першую чаргу магнаты, яюя мел1 ва 
уПласных маеПнтках прыгонныя тэатры. Яны нават пасылал1 наиПбольш 
таленавггых прыгонных акцеПрауП вучыцца за мяжу. Адным з першых у 
XVIII ст. Франщшкаи L УршулаиП Радз1вш быуП заснаваны прыгонны тэатр 
у Нясв1жы. Вядомы быуП таксами слошмсю тэатр Mixaaa Аг1нскага.

Нягледзячы на цяжкасщ уП pa3Bin;n;i культуры, Беларусь мела уП тыя 
часы знакампых асобауП, яюм1 па праву ганарыцца i сеПння. Сярод ix 
грамадсюя i царкоуПньи дзеячы, ауПтары падручшкауП МялецшП 
Сматрыцю (1572 -  1633) i С1мяон Полацю (1629 -  1680); Каз1м1р Лышчынсю 
(1634 -  1689), яю за своиП трактат «Аб не1снаванн1 бога» быуП спалены на 
вогшшчы 1нкв1зщьп; Каз1м1р Семянов1ч (каля 1600 -  пасля 1651), яю выдауП 
KHiry «Вял1кае мастацтва артылерьп», а таксами уПпершыню уП свеце 
стварыуП праект шматступенчатаиП ракеты; 1лля Кап1ев1ч (1651 -  1714), яю 
выдауП больш за 20 падручшкауП па граматыцы i рыторыцы.

Другая палова XVIII ст. стала якасна новым этапам у эканам1чным i 
пал1тычным развщщ ВКЛ i уПсеПиП Рэчы ПаспалггаиП. У тэты час у краше 
пачал1 распауПсюджвацца щэ1 Асветнщтва -  антыфеадальнаиП, 
буржуазнаиП щэалогН перьиду станауПлення кап1тал1зму, якая 
прапаведавала прьырытэт асветы, навук1 i розуму уП жыцц1 асобы, 
грамадства i дзяржавы. Прых1льн1ю Асветн1цтва 1мкнул1ся пераадолець 
недахопы 1снуючага грамадскага ладу, рэфармаваць яго сацьшльную i 
дзяржауПную структуры, паштыку, паводз1ны людзеиП шляхам 
распауПсюджання навую, ведауП, прапаганды 1дэиП справядопвасщ i 
гуман1зму. 1дэолагам Асветн1цтва стауП французею фшосаф Вальтэр, яю 
выступауП за адмену саслоуПных прывшеяуП i надавауП вял1кую ролю уП 
змене грамадства «адукаваным манархам».

РаспауПсюджанне вдэиП Асветн1цтва на тэрыторы1 Рэчы ПаспалггаиП 
супала з перьидам стабшзацы1 гаспадарчага жыцця. У пэуПнаиП ступен1 
неабходнасць зменауП была уПсвядомлена часткаиП патрыятычнаиП элггы
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Рэчы ПаспалггаиШ. Адбылася своеасабл1вая «мадэршзарыя уП розумах», для 
якоиП важнае значэнне меуО асветшрю спосаб разумения прагрэсу, у 
першую чаргу, як аддзялення (pi супрацьпастау □ лення) сучаснасщ i 
мшулага. Верагодна, упершыню традыцыя, якая была да гэтага часу 
бясспрэчным ауПтарытэтам («старыны не рушыць»), з другой □ паловы 
XVIII ст. стала падвяргацца ьфытыцы, i з уласщвым для тых часоуО 
аптьтйзмам пачала даказвацца перспектыу □ насць увядзення пал1тычных i 
эканам1чных навацыи L для паляпшэння становшча грамадства i дзяржавы. 
У тэты час выходзша шмат кшг, у яюх прапагандавау □ ся еуПрапеиПсю 
вопыт гаспадарання уГ веПсцы i уП горадзе. АуПтары эканам1чнаиП 
лЕаратуры заюпкаш шляхту не баяцца новау □ вядзенняу □,
выкарыстоу П ваць замежныя напрароуПкр але не забываць свае традырьй 
(здабытю) i спалучаць ix з рэапйям1 грамадскага i гаспадарчага разв1цця.

На землях Рэчы ПаспалкаиО пашырылася сверкая адукарыя. Пад 
юрауПшртвам С. Канарскага была праведзена школьная рэформа. У 1773 г. 
для юрауШшртва народнаи □ асветаи □ у Рэчы Паспалггаии была створана 
сперыяльная у П станова — АдукарыиПная KaMicia, якая зрабша спробу 
вызвал1рь адукарыю ад прамога у Оплыву катал ipKanU рарквы. За 20 гадоуО 
яе дзеи0наср1 на тэрыторьп Беларуш было заснавана 20 школ сярэдняиЫ 
ступен1 навучання уП таюх гарадах, як Гародня, Пшск, Мазыр, БабруиПск i
Ш ИТ.

2. Адукарыя i навука у другой палове XVII -  ХУНТ ст.
На пачатку XVIII ст. адукарыя у дзяржаве па-ранейшаму заставалася у 

руках рарквы. Пачатковыя веды давалi школы пры манастырах i кляштарах, 
праваслауных i вушярюх брартвах. Дзейшчапй навучальныя установы 
Таварыства Icyca (езупну), дамшшанрау, кармелЛау ды шшых каташрюх 
ордэнау. Езу1рюя калепюмы юнавапй у Поларку, Пшску, Мсрюлаве, Bepacpi, 
Вшьш, В1ребску, Воршы, Г орадш, Дарапчыне-Н абу же к i м, Магшеве, Менску, 
Наваградку, Нясв1жы, Жодзшках (Атттмянсю павет), Юрав1чах (Мазырсю).

Пасля Пауночнай вайны шмат навучальняу у гарадах i мястэчках крашы 
адчышу Ордэн тярау. Падабенства навучальнай праграмы шярсюх школау 
да перадавой езущкай, але менш суровая дысрыплша рабш ix  велыж 
папулярнымг У тярау Meai магчымасрь бясплатна навучарра дзеж бедных 
пластоу населbHipTBa, у тым лжу сялянства. Пад юраушртвам асветшка i 
педагога Стаж слава Канарскага у сярэдзше XVIII ст. была праведзеная 
рэформа n ia p c x ix  школау, у праграме як\х значнае месра занял! 
прыродазнаучыя i светля гумаштарныя навукр а таксама замежныя мовы. 
Найбольш вядомыя тярсюя калепюмы прараваш у Вшьш, B ip e6 cK y , 
Воранаве, Лздзе, Поларку, Шчучыне, Дуброуне, Геранёнах на Ашмяншчыне, 
Лужках (Дзюенсю павет), Любешаве на Берасрейшчыне.
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Шырокую сетку школау, яюя спаборшчапй з езуыам! i шярамц меу 
вушяцю Ордэн базылянау. Адрозна ад каталщюх навучальняу тут захоувала 
свае пазщьп беларуская мова. Атрымаушы сярэднюю адукацыю, моладзь 
Вялжага Княства магла працягваць вучыцца у Вшенскай акадэмп або ва 
ушверсггэтах Заходняй Еуропы. Шмат выхадцау з ЛЕвы-Беларусл вучылюя у 
Шева-Магшянскай акадэмп, якую л1чьнп вышэйшай навучальнай установай 
для праваслауных Рэчы Паспапйтай.

Адукацыйная камйля
Важныя змены у эканомщы i грам ад ска- п ал i ты ч н ы м жыцщ дзяржавы 

вымагаш карэннага рэфармавання Лстэмы адукацыг Гэтым занялася 
створаная у 1773 г. Адукацыйная кам1с1я Рэчы Паспал1тай -  фактычна 
першае у Еуропе м1н1стэрства асветы. У яго стварэнн1 удзельшчапй педагог!, 
вучоныя, паштыю Еуга Калантай, Ян Снядэцьа, 1гнат Масальск!... У Вялшм 
Княстве дзейнасцю KaMicii юравау падканцлер Яухт  Храптов!ч, як\ наведау 
шэраг eypaneficKix KpaiHay i быу добра знаёмы з !дэям1 Асветн!цтва. 
Адукацыйная камшя мела на мэце вызваленне асветы ад беспасярэдняга 
уплыву царквы i наданне навучанню свецкага характару. Статут KaMicii 
став1у перад выкладчыкам! задачу !мкнуцца, каб ix выхаванцы «дасягаш 
поспехау разважанням!, а не завучваннем на памяць». Ад рэл!пйных навук 
перавага у праграмах пераходзша да прыродазнаучых i грамадск1х. Новая 
сютэма асветы пав!нна была рыхтаваць адукаваных i карысных для дзяржавы 
грамадзян-патрыётау.

На пачатку 1780-х гадоу у той частцы Беларуси, што засталася у Рэчы 
Паспал!тай, Адукацыйная камШя адчын1ла 200 пачатковых школау. Там 
займалася 2500 вучняу, прычым Уз ix складапй дзец1 сялянау. У Еорадш, 
Ваукавыску, Наваградку, Паставах, Пшску, Мазыры, Бабруйску, Bepacni ды 
щптьтх гарадах i мястэчках был1 створаныя 20 сярэдн1х школау, заканчэнне 
як\х давала магчымасць паступаць у вышэйшыя навучальныя установы.

Значную ролю у пашырэнн! навуковых ведау адыграла Еарадзенская 
медычная акадэм1я, адчыненая падскарб1ем Антонам Тызенгаузам, што 
падтрымл!вау Адукацыйную камюш. Акадэм1яй к1равау вядомы вучоны- 
натуралют, xipypr i анатам Жан-Эмануэль Жьнпбэр. Еэтая першая у Вял1к1м 
Княстве навучальная установа па падрыхтоуцы медычнага персаналу мела 
тры аддзяленн!: «сучасных лекарау для гарадоу», «прав!нцыйных лекарау i 
xipypray» i «пав!вальнага мастацтва». Большасць студэнтау паходзша з 
прыгонных сялянау i утРымл1валася за дзяржауны кошт. Пры акадэм11 
дзейн1чал1 анатам!чны тэатр, музей, першы у Рэчы Паспапйтай батан!чны сад, 
як\ разнастайнасцю i колькасцю расл1нау не саступау найлепшым садам 
Еуропы. Пазней выкладчыю акадэм11 разам з абсталяваннем был1 
нак!раваныя у Вшьню, у Еалоуную школу Вял1кага Княства (В1ленская 
езущкая акадэм1я пасля рэфармавання атрымала назоу Еалоунай школы
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В ял i кага Княства Лггоускага), дзе на гэтай базе адчышуся медычны 
факультэт.

Полацка езущкч калегном
Тым часам на захопленых Расляй усходнебеларусюх землях Таварыству 

Icyca удалося захаваць свае калегтюмы. Самым значным з ix быу Полацю, дзе 
напйчвалася каля трохсот студэнтау.

У 1770-х гадах у Полацюм калегпоме выкладал1ся польская, рас! некая, 
беларуская, французская, нямецкая, лацшская i грэцкая мовы, антычная 
л1таратура, псторыя, ф1з1чная i пал1тычная геаграф1я, алгебра, тэарэтычная i 
практычная механ1ка, цывшьная i вайсковая архггэктура, тэорыя жывашсу, 
этыка, пслхалопя, логжа, касмалопя, астраном1я, эксперыментальная флзлка, 
вышэйшая матэматыка.

Выпускшкам1 Полацкага калепюма был1 адз1н з пачыналыикау новай 
беларускай лггаратуры Ян Баршчэусю, польск1 п1сьменн1к i псторык 
Ншадым M y cn iuK i, беларуск1 мастак Валянцш Ваньков1ч, выдавец i рэдактар 
першага у Вял1к1м Княстве 1нфармацыйнага тыднёвжа «Лпюусю кур’ер» 
Франц1шак Папроцк1, p a c i f ie d  скульптар i гравёр Фёдар Тал стой. Каб даць 
сва1м дзецям прыстойную адукацыю, p a d  некая знаць часта прывозша ix  у 
Беларусь.

Полацю калегтюм быу своеасабл1вым ф1л1ялам Вшенскай акадэмп. Высок1 
ровень выкладання i выдатная навуковая база калег1юма прывял1 пазней да 
яго пераутварэння у акадэмш з ун1верслтэцк1м статусам.

Навуковыя дасягненш
У другой палове XVII-XVIII ст. Вялжае Княства ЛЛоускае дало Еуропе 

шмат знакам1тых навукоуцау i асветшкау.
Л1цьвш Ka3iMip Семянов1ч вынайшау шматступеневую ракету i стау 

аутарам шэрагу рэвалюцыйных вынаходак у гэтай сферы, што дае усе 
падставы л1чыць яго папярэдн1кам славутых вучоных i вынаходн1кау К. 
Цыялкоускага, А. Бшга i Р. Годарда. У 1650 г. у Амстэрдаме выйшла 
нашеаная па-лац1нску KHira К. Семянов1ча «Вял1кае мастацтва артылерьй», 
якая была перакладзеная пазней на ангельскую, французскую, нямецкую, 
галандскую, дацкую ды 1ншыя еурапейсюя мовы. Па кн1зе нашага 
суайчыншка вучыуся Айзэк Ньютан. Ёсць сведчанш, што ёю часта 
карыстауся Напалеон Банапарт.

Старэйшым сучасн1кам Семянов1ча быу фшосаф Ka3iMip Лышчынск1. Ён 
выстушу супраць рэл1г1йнага светаразумення, сцвярджаючы, што свет юнуе 
вечна, а прырода разв1ваецца паводле уласных законау. Мысляр стау адным з 
першых у Вялшм Княстве прыхшьн1кам 1дэяу утап1чнага сацыял1зму. 
Будучыня чалавецтва уяулялася яму заснаванай на свабодзе i сацыяльнай 
poyHacni. За нап1санне трактата «Аб не1снаванн1 бога» К. Лышчынскага, 
якога называюць беларуск1м Джардана Бруна, пакарапй смерцю.
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Плённа займауся выдавецкай дзейнасцю у Амстэрдаме асветшк i 
перакладшк, выпускшк Слуцкай кальвшскай школы Галляш (1лля) KanieBin. 
Яму належаць вял тя  заслуга у развщш адукацьй у Pacei. Дзякуючы 
Kanieeiny выйннп першыя у г1сторьй расейскамоуныя падручнш 
арыфметыю, граматыю, рыторыю, астраном11, марской справы -  цэлая 
б1бл1ятэка з двух дзясяткау KHir навуковага i асветнщкага характару.

У навуковым свеце добра ведали \мя вучонага-прыродазнауца Марщна 
Пачобута-Адлянщкага, выхаванца Гарадзенскага езущкага калепюма i 
Вшенскай акадэмп, як\ потым удасканальвау веды у Пражсюм ушверслтэце i 
астранам1чных абсерваторыях Францьй, Англп, 1талй, Нямеччыны. Пачобут- 
Адлянщю стау дырэктарам найстарэйшай ва Усходняй Еуропе Вшенскай 
абсерваторьй, заснаванай у 1753 г., а затым узначал1у Галоуную школу 
Вял шага Княства (былую Вшенскую акадэмш). Еурапейскую славу 
вучонаму прынесл1 складзеныя iM табл1цы руху Меркурыя i адкрыццё новага 
сузор’я, названага Цяльцом Панятоусюх.

Вял1к1 уклад у разв1ццё навук1 i культуры у нашай дзяржаве 3pa6iy 
вучоны-энцыклапедыст, славенец з нараджэння Еабрыэль Ерубэр, як\ 
выкладау у Полацк1м езу1цк1м калег1юме прыродазнаучыя i матэматычныя 
дысцыпл1ны, а таксама маляванне i арх1тэктуру. Дзякуючы Ерубэру калепюм 
меу абсталяваныя на еурапейск1м poyHi астранам1чны, (})i3i чна-матэматы чны, 
х1м1чны i м1нералаг1чны кабшеты. 3 1н1цыятывы вучонага там был1 
адчыненьм друкарня, музей i карniиная галерэя. Разам з полацк1м1 мехашкам1 
Ерубэр удзельн1чау у стварэнн1 ушкальных для таго часу робатау. Менав1та 
ён падрыхтавау умовы для ператварэння калепюма у акадэм1ю.

Значны уплыу на светапогляд дзеячоу нашай навую i культуры 3pa6mi i дэг 
французсюх асветн1кау Вальтэра, Д. Дзщро, Ш. Мантэск’ё, Ж.-Ж. Русо. 
Вядома, што Русо пагаллуся на прапанову А. Тызенгауза пасял1цца у 
Беларуси, i тольк1 выпадак не дазвол1у яму зрабщь тэта.

bioiisiDki
Важную ролю у распаусюджван нi новых 1дэяу i дасягненняу навук1 

адыгрывал1 616л1ятэк1. Яны юнавагй пры калег1юмах i навучальнях у В1льн1, 
Полацку, Е орадш, Bepacui, Менску, Слуцку, Наваградку, Бабруйску, 
Мазыры, ЕЙнску, Паставах ды у 1ншых гарадах Вял1кага Княства. 
Найбуйнейшы кн1газбор сярод навучальных установау мела Вшенская 
акадэм1я.

Аснову 616л1ятэк1 Полацкага езу1цкага калег1юма складал1 выданн1 XVI- 
XVIII стст. на лац!нскай, беларускай, польскай, французскай, нямецкай 
мовах, у тым л1ку творы антычных аутарау, eypaneficKix гуман!стау i 
энцыклапедыстау. Разам з iMi зберагал!ся старажытныя манускрыпты, каля 
ста друкаваных на розных мовах Бгблгяу.
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Слашуся сва1м багаццем кшгазбор Сапегау, яю апрача разнастайнай 
лггаратуры па юрыспрудэнцьй, ricTopbii, геаграфй, тэалогй, мовазнаустве 
улучау apxiy старажытных актау i унжальную калекцыю гравюрау. 
Б1бл1ятэк1, што належал1 гэтаму славутаму магнацкаму роду, юнавал1 у 
Слошме, Ружанах, Дзярэчыне.

У маёнтку Шчорсы на Наваградчыне стварыу знакамыую б1бл1ятэку на 
некалью тысяч тамоу падканцлер Яухiivi Храптов1ч, як\ у часе падарожжау 
па Францьй, Нямеччыне i Галандьй набыу калекцыю еурапейсюх выданняу 
XVI-XVII стст., а потым 1мкнууся сабраць усе значныя KHiri anoxi 
Асветнщтва. Самай багатай прыватнай б1бл1ятэкай не толью Вял шага 
Княства Лггоускага, але i усёй Рэчы Паспалыай заслужана л1чылася 
Нясв1жская, заснаваная Мшалаем Радз1вшам Чорным. У 1772 г. яна нал1чвала 
болшь за 20 тысяч тамоу. Там захоувалюя 1нкунабулы (найстаражытнейшыя 
друкаваныя KHiri, выдадзеныя у XV ст.), античная i рэнесансавая л1таратура, 
г1старычныя i юрыдычныя выдaннi, рэфармацыйныя творы.
3. Лттаратура

JliTapaTypa другой паловы XVII - сярэдзшы XVIII ст. разв1валася 
пераважна пад уплывам еурапейскага барока. Для прыгожага п1сьменства 
гэтага часу характэрныя розныя 1дэйныя i стылявыя тэндэнцьй, розныя 
"niumi" - BbicoKi, як\ адпавядау запатрабаванням эл1ты грамадства, сярэдш з 
арыентацыяй на густы сярэдняй i дробнай шляхты, гараджан i Hi3Ki - 
народны. Пам1ж гэтым1 трыма "пластам!" inmo бесперапыннае 
узаемадзеянне, узаемапран1кненне !дэй i мастацюх формау. Адным1 з 
найбольш значных прадстаун!коу беларускай л!таратуры з'яулял!ся Слмяон 
Полацю (1629 - 1680) i Андрэй (Ян) Белабоцю. 1стотная частка ix творчага 
шляху была звязана з Масквой. МенавАа з ix дзeйнacцi пачынаецца 
станауленне рускай сшаб1чнай na33ii i распаусюджванне iдэй барока у 
духоуным жьттцц'. С.Полацю стварыу рукашсныя зборнш "Вертоград 
многоцветный", "Рифмологион", nicay на беларускай, лацшскай, польскай i 
стараславянскай мовах. Асноуны мастацю твор А.Белабоцкага 
"Пентатэугум" ("Пяцiкнiжжa"). Абодва шсьменнпа зaймaлicя педагапчнай 
дзейнасцю. С.Полацю быу выхавацелем uapcbix дзяцей, а таксама заснавау 
друкарню у Kpaмлi i Cлaвянa-гpэкa-лaцiнcкyю aкaдэмiю.

На станауленне беларускай лыаратуры перыяду барока у немалой 
CTyneHi пауплывала вусная народная творчасць. Ва умовах узмацнення 
сацыяльнай нaпpyжaнacцi у гарадах i вёсках з'явшся фальклорныя творы з 
акрэсленай антыпрыгонн!цкай нак!раванасцю. У тэты перыяд y3HiK цыкл 
казак аб асшках, у як\х традыцыйны вобраз волата чароунай Ka3Ki саступае 
месца вобразу народнага заступ Hi ка. Далейшае разв1ццё атрымоувае 
сацыяльна-бытавая казка.
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Л Марату рнае жыццё Беларуси другой паловы XVIII ст. вызначалася 
яшчэ большым полшнгвгзмам, чым у папярэднюю эпоху. Тэта ж заувага 
датычыцца i яго мастацка-стылявога абл1чча. Аднак класщызм, як\ панавау у 
перыяд Асветнштва, асобнага этапа у разBiuni беларускай лыаратуры не 
склау. 3-за юнаваушых у XVIII ст. культурна-палпычных абставш мнопя 
выхадцы з Беларуси пакшул1 след у ricTopbii прыгожага шсьменства суседшх 
народау. Сярод ix Ю.Нямцэв1ч, А.Нарушэв!ч, Ф.Князьн1н, Ф.Багамолец - 
шсьменнпа, яюя занял! вядучае месца у польскай лггаратуры.
4. Музычная i тэатральная творчасць у другой палове XVII -  
XVIIIct.

Тэатральнае жыццё Бел ару ci на мяжы XVII - XVIII стст. было 
прадстаулена школьным тэатрам i народным лялечным - батлейкай. 
Дзейшчагй тэатры перш за усё пры езущюх навучальных установах. У ix 
рэпертуарах пераважапй пастаноую на польскай i лащнскай мовах. Спектакль 
уяуляу сабой пышнае вщовшча з музыкай, песням!, танцамц пам1ж дзеям1 
выконвалюя штэрмедьй, хоры, балеты. Сярод батлеечшкау папулярным1 бьпп 
народныя драмы "Цар 1рад" i "Цар Макслмшьян".

У другой палове XVIII ст. на Беларуси адбылося станауленне 
прафесшнага тэатра. Пры гэтым пераважал1 прыватнауласнщюя тэатры. Яны 
был1 бл1зк1я па сва1м прафеслйным узроун1 да статичных. Рэпертуар гэтых 
тэатрау адлюстроувау часцей агульнаеурапейскую тэматыку. Магнаты 
актыуна запрашагй на прыдворную сцэну замежных артыстау i музыкантау i 
нават цэлыя тэатральныя трупы з Harii, Аустрьй, Францьй. Мног1я замежныя 
майстры пазней станавшся выхавацелям1, настаун1кам1 мясцовых 
прыгонных акцёрау. У Беларуси асабл1ва высшим быу прафеслйны узровень у 
прыгонных тэатрах i капэлах Нясв1жа, Слуцка, Шклова, Гродна, Ружан, 
Слошма, Маплёва. Пра высокую прафеслйную падрыхтоуку беларусюх 
акцёрау сведчыць тое, што калектывы танцорау Слон1ма i Гродна стат 
пазней асновай вядомага у Еуропе каралеускага балета у Варшаве, танцоры 
Шклова i музыканты з Горы-Горак праславш1ся на сцэне санкт-пецярбургсюх 
тэатрау.

Адным з першых быу нясв1жск1 тэатр, заснаваны Ф.У.Радз1вш. Для яго 
было пабудавана спецыяльнае памяшканне, арган1заваны балетная, 
тэатральная школы, пазней - музычная. Адначасова з нясв1жсюм працавау 
слуцк1 тэатр. Яго уладальнжам быу Геран1м Радз1в1л, але пасля смерц1 
мецэната тэатр аб'яднагй

Значны цэнтр тэатральнага i музычнага жыцця быу створаны у Слошме 
M ix a ra M  Каз1м1рам AriHCKiM. У яго палацы юнавала канцэртная зала, якая не 
уступала славутай мангеймскай. Акрамя таго, дзейшчау "плавальны тэатр", 
яю перамяшчауся па канале i р.Шчары. У 1780 г. было пабудавана 
спецыяльнае памяшканне для тэатра. Пры iM юнавала школа. Тут працавагй
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шструментальны аркестр, оперны ансамбль. M .K .A riH CK i сам быу адораным 
чалавекам. Ён з'яуляуся аутарам некальюх опер на уласныя л1брэта. 
Слошмсю тэатр выязджау на гастро л i у Варшаву, меу некалью труп, у тым 
лжу балет i драматычны калектыу. Слошмсю аркестр быу адным з 
найбольшых у тагачаснай Еуропе.
4. Выяуленчае мастацтва i архггэктура.

У мураваным дошпдстве яскрава выявшся асабл1васщ барока. У 
гарадах i вёсках будавапйся пампезныя касцёлы, кляштары, магнацюя 
рэзщэнцыг Да таюх пабудоу адносяцца бернардынсю, брыгщсю i езущю 
касцёлы у Гродне, францыскансю касцёл i кляштар у Пшску i iHm. Рысы 
барока прысутшчапй таксама у манеры пабудовы i аздабленш праваслауных i 
ушяцюх храмау. Тэта датычыцца Мшалаеускай царквы у Магшёве, 
базыльянскай царквы i жанастаса у Супраслц манастырскага комплексу у 
Жыров1цах. Еурапейск1я уплывы барока тут пераплял1ся з мясцовым1 i 
в1зантыйск1м1 традыцыям1, што надало непауторны каларыт помн1кам. 3 
цягам часу барока прашкла у свецкае дойл1дства, жыллёвае будаун1цтва. 
Характэрны помнш у гэтым стыл1 - дом на рынку у Нясв1жы (1721). 
Своеасабл1вым фшалам развщця барока стала фарм1раванне у сярэдзше 
XVIII ст. адметнага ад шшых стылю ракако, у аснову мастацтва якога быу 
пакладзены крывалшейны ас!метрычны арнамент. A n o m H i быу заснаваны на 
стыл!заванай i перайначанай форме ракавшы, абрамлёнай спляценнем 
складанейшых завЕкоу, увагнутых Л1 hiй. У стыл! ракако был! пабудаваны 
палацы М.Радз!вша у Дзятлаве, М.К.Агшскага у Слошме i шш. Больш 
магутна ракако знайшло праяву у культавым дойл!детве.

Станауленне клас!цызму у арх!тэктуры Беларусл аднос!цца да 70-90-х 
гг. i супадае з часам далучэння да Расшскай 1мперы!. Асновай для 
прашкнення рыс клас!цызму у арх!тэктуру стала дзейнасць па 
пераплашроуцы усходнебеларуск!х гарадоу. Планы ix пабудовы i кварталы 
набыл! геаметрычныя абрысы, у якасщ кампаз!цыйных восей вылучал!ся 
галоуныя вулщы i гарадск!я плошчы. У Цднтральнай i Заходняй Бел ару ci 
клас!цызм не меу значнага развщця.

У другой палове XVII - XVIII ст. працягвауся уздым у беларуск!м 
псанатсе. Узбагацшася вобразная мова i жыватсная манера !канап!сцау. У ix 
творы пран1каюць рысы рэал1стычнасц1. Вядучае месца у свецк1м жывап1се 
па-ранейшаму займау партрэт. У тагачасным беларуск1м мастацтве склалася 
некальк1 яго тыпау: парадны, рэпрэзентатыуны; тып так званага рыцарскага, 
щ "сармацкага", партрэта, з характэрнай для яго падкрэсленай напьпшпвасцю 
героя карцшы; трунны, ui пахавальны, партрэт - абавязковы атрыбут 
пахавальнага рытуалу у прывшеяванага саслоуя.

На узроуш лепшых еурапейск1х узорау разв1валася кн1жная граф1ка. 
Найболып высок! мастацк1 узРовень афармлення i шюстравання KHir
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дэманстравапй супрасльская i магшёуская друкарнг 1х выданш вылучапйся 
1мпазантнасцю, своеасабл1вай манументальнасцю, багаццем дэкору. Асновы 
магшёускай гравёрнай школы бьып закладзены Максимам i Васшём 
Вашчанкамг Знакампым1 стали таксама дрэварыты Фёдара Ангшейкт 
Вядомьеун майстраш станковай гравюры был1 Аляксандр i Лявонцш 
Тарасев1чы.

Шырокую вядомасць па-за межам1 Беларуси атрымала майстэрства 
мясцовых разьбяроу. 3 Масквы у Вялжае Княства Лггоускае пасылагй ганцоу 
для падбору разьбяроу, цаншшкау, збройнпсау, "залатых i срэбраных спрау 
майстроу" ддя работы пры царсюм двары. Славу i прызнанне беларусюм 
майстрам прынесла будаунщтва Каломенскага палаца. Пад юраунщтвам 
старца Арсешя i Клима Мгхайлава iMi был1 выкананы усе разьбяныя работы 
па вонкавым i унутраным убранш палаца. Беларусюя майстры стварьш 
шэраг высокамастацюх жанастасау для Данскога, С1мяонаускага, Нова- 
1ерусалймскага, Валдайска-1верскага, Свенскага i Новадзявочага манастыроу. 
IMi ж упрыгожаны мнопя саборы, памяшканш Маскоускага Крамля. 
Беларусюя майстры прынесл1 у Paci некую дзяржаву таксама тэхшку 
вытворчасщ палйхромнай ("цаншнай") кафлц з якой яны выраблял1 
складаныя архтоктурныя дэтапй, што дазваляла надаваць будынкам 
разнастайны палйхромны дэкор.

РАЗДЗЕЛ: 7 КРЫ31С ПРЫГОНН1ЦКАЙ С1СТЭМЫ (КАНЕЦ XVIII - 
ПЕРШАЯ ПАЛОВА XIX СТ.).

Тэма 7Л Палпыка царызму на тэрыторьп БеларуН у канцы ХУНТ -  
пачатку XIX ст.
1. Тэрытарыяльна-адмшютрацыйныя падзелы Беларуси i новая 
адмшютрацыя.
2. Органы юравання i суда.
4. Захаванне правоу i прывшеяу шляхты Беларуси. Раздача беларусюх 
зямель русюм памешчыкам.

1. Тэрытарыяльна-адмнпстрацыйныя падзелы БеларуН i новая 
адлпшетрацыя.

Урад Кацярыны II, пад час праулення якой адбылюя падзелы Рэчы 
Паспапйтай, i Беларусь была далучана да Расшскай iMnepbii, праводз1у на 
новых тэрыторыях цэнтралюцкую аб’яднальную палпыку, яе канчатковай 
мэтай было злшцё новых тэрыторый з pycxiMi рэпёнамг

На Беларуси з 1777 г. бьип распаусюджаны агульнарасшсюя 
адмшютратыуныя органы юравання i paci некая сютэма адмшютратыунага 
падзелу. Канчаткова яна аформшася пасля губернсюх рэформ 1796 i 1801 гг.
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-  бьш утвоРаны Лтгоускае (пасля Вшенскае) генерал-губернатарства 
(Вшенская, Мшская i Гродзенская губерш) i Беларускае генерал- 
губернатарства (Вщебская, Магшёуская i Смаленская губерш). Губернп был1 
падзелены на паветы. Юруючыя пасады займ ал i прысланыя з расшсюх 
губернш чыноушкг Але другарадныя пасады у губернска-павятовай 
адмшютрацьп мапп займаць прадстаушю мясцовага дваранства. 
Вщавочнасць пераёмнасщ улаДы стварыла захаванне дзейнасщ тых 
палажэнняу Статута 1588 г., яюя не супярэчыл1 рас! искам у заканадауству.

Беларуская шляхта атрымала ад расшсюх улад роуныя правы з 
расшсюм дваранствам i абяцанне захаваць зямельную маёмасць. Галоунае 
патрабаванне -  прынесц1 присягу на вернасць. Шляхта страц1ла права на 
канфедэрацьй, на прыватнае войска, на удзел у Сеймавых паседжаннях -  але 
атрымала права выб1раць членау губернск1х i павятовых судоу, а так сама 
атрымл1ваць займы у цэнтральных банках Pacii i права займацца 
в1накурэннем. Пасля трэцяга падзелу пераважная большасць шляхты 
присягнула Кацырыне II. Толью найбольш радыкальная шляхта пак!нула 
новыя межы iMnepbii, галоуным чынам тэта 6bmi удзелыпю паустання пад 
юраунщтвам Т. Касцюшю. Так, да 1800 г. канфшкавана было толью 26 
маёнткау (каля 38.000 еялян) па усёй Беларусь

Адначасова з “прыручэннем” мясцовай шляхты урдд займауся 
распаусюджаннем русскага землеуладання на далучаных землях. Фонд 
падараванняу -  дзяржауныя маёнтк) i канфшкаваныя шляхецк!я. Да пачатку 
XIX ст. было раздадзена 208.550 душ (1/4 частка дзяржауных еялян 
Беларус!). Але вялшя памеры падараванняу (па 5-15 тысяч) не садзейшчапй 
з’яуленню на Беларуш вял1кай колькасц1 pyexix дваран. Новых 
землеуладальнпсау можна было проста перапйчыць: Р. Пацёмюн, П. 
Румянцау-Задунайсю, С. Зорыч, А. Суворау, М. Рапнш i 1нш. Падараванн1 
перапышу Аляксандр I с прычыны рэзкага росту незадаволеннасщ еялян, бо 
ix станов1шча рэзка пагаршалася. Павел I нават выдау ман1фест у красавку 
1797 г. аб абмежаванш паншчыны трымя дням1 у нядзелю, але памешчыю 
iraapaBari указ, а урад не настойвау на яго выкананнт

Урад захавау канфес1йную елтуацыю, якая склалася у межах былой 
Рэчы Паспалкай. Таму катал1цкай шляхце i духавенству падстау для 
недавольства створана не было. Захавауся i ордэн езуггау, забаронены у 
Еуропе згодна рашэнню папы -  Кацярына II шукала падтрымю уплывовай 
рэл1г1йнай аргашзацыт У 1773 г. у Магшёве была заснавана Беларуская 
каталщкая епарх1я, якая у 1782 г. пераутварылася у арх1б1скупства. Тэта было 
зроблена, каб перапынщь умяшальн1цтва у рэл1г1йныя справы з-за межау 
iMnepbii. У гэтым жа рэчышчы катал) цк1я манастыры был) выведзены з 
падпарадкавання замежным генералам i перададзены епарх)альным 6icKynaM 
(1795 г.). У 1798 г. на беларусюх землях было утворана тры каталщюя enapxii
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(з шасщ расшсюх). Улады пшьна сачьпп за каталщюм духавенствам -  але 
значных перашкод у звычайнай дзейнасщ не чынш. Адносшы пам1ж 
канфес1ям1 бьпп складаным1 -  з-за пераходу вернпсау з адной канфесп у 
другую. Афщыйна тэта забаранялася, завыключэннем перахода у праваслауе. 
Так, у красавку 1794 г. быу выдадзены аб пераводзе ушятау у праваслауе, 
так званым “уз’яднанш” Дзякуючы адмшютратыунаму нац1ску уз’ядналася 
каля 1.500.000 чалавек з Усходней Беларуси i Украшы. Але справа не была 
даведзена да канца, нават частка вершкау вярнулася да унп. Адначасова 
наз1рагйся прыклады пераводу ушятау у каталщкую веру, асабл1ва 
пашыраныя у заходшх рэпёнах Беларус1. Тэта раб1лася як памешчыкамц так i 
у вышку падманнай агггацьп ксяндзоу.

Беларуск1я сяляне з’яулялюя галоуным падатковым саслоуем. Адразу 
пасля далучэння iM была зроблена значная палетка, але праз некалыа год 
падушны падатак быу уведзены у поуным аб’ёме. Дзяржауныя падала 
зб1рал1ся на Беларус1 серабром (да 1811 г.), у той час як русюя сяляне плацш 
ас1гнацыям1, курс яюх да сярэбраных грошау быу у некалью разоу ментттьт. 
Да того, у дачыненш сялян уводзшася рэкруцкая пав1ннасць, невядомая у 
Рэчы Паспал1тай.

Што тычыцца гарадоу, то трэба адзначыць скасаванне магдэбурскага 
права. Частка гарадоу i мястэчак атрымапй правы згодна даравальнай граматы 
гарадам Рас1йскай iMnepbii 1785 г. Жыхары 1ншых мястэчак пераводзш1ся у 
разрад сялян i Marai быць падараваныя прыватным уладальн1кам. Адначасова 
урад адмяшу уладу феадалау над гарадам1 i паступова выкупау населеныя 
пункты з прыватных рук. На гараджан, як i на сялян, пашыралася рэкруцкая 
павшнасць.

Для яурэйскага насельн1цтва вызначалася “мяжа аседласц1”, у якую 
уваходзш беларуск1я i частка yKpaiHCKix губерняу. 1м дазвалялася жыць 
тольк1 у гарадах гэтых губерн1й, займацца тольк1 рамёствам1 i гандлем, 
забаранялася займацца земляробствам. Яурэ1 атрымал1 права затсвацца у 
мяшчанскае ц1 купецкае cacaoyi пры умове спагнання з ix двайных 
дзяржауных падаткау. Тэты закон на доуп час абумов1у спецыфшу разв1цця 
гарадоу Беларус1, яе прамысловасщ, а так сама i грамадска-папйтычныя 
адметнасц1 беларускага рэг1ёну, асабл1ва у канцы XIX -  пачатку XX стст.

Далучэнне да Pacii спачатку значна пауплывала на паскарэнне 
эканам1чнага разв1цця Беларус1. Был1 акрэслены напрамю гаспадарчай 
спецыял1зацьй рэпёну як частю гаспадарчага комплексу iMnepbii. Попыт на 
сельскагаспадарчую прадукцыю паспрыяу пaвялiчэнню пасяуных плошчау, 
асабл1ва пад тэхн1чныя культуры. Пашырагпся гандлёвыя cyвязi i paзвiвaлacя 
мануфактурная прамысловасць.

У BbiHiKy далучэння беларусюх зямель да Раслйскай iMnepbii тут 
пашырылася i замацавалася прыгоннщтва, паскорылася 3KaHaMi4Hae
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Мшская Вщебская 
Смаленская

развщцё, а палпычнае i культурнае жыццё пераарыентавалася у усходнш 
наюрунку.

2. Органы клравання i суда.
Пасля шкарпарацьп у склад Расшскай iMnepbii на тэрыторьи Беларуси была 

установлена расшская сютэма адмшютрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу. 
Уся тэрыторыя падзялялася на генерал-губернатарствы, губерHi i паветы. 3 
1801 г. яна набыла наступны выгляд: 

генерал-губернатарствы 
Лттоускае Беларускае
Г уберн1 губерн1
Вшенская Г родзенская
Паветы Магшёуская

Выканаучая удаДа У губернях належала генерал-губернатарам i 
губернатарам, як1я прызначал1ся непасрэдна 1мператарам. На чале павятовай 
адмшютрацьп знаходз1уся павятовы начальн1к, якога прызначау мппстр 
унутраных спрау. У губернск1х гарадах стваралюя органы рас1йскага 
адм1н1страцыйнага юравання: губернск1я управы, казённыя палаты, прыказы 
i г.д. Уся сютэма дзяржаунай улады была сфарм1равана паводле 
вертыкальнага прынцыпу. К1руючыя пасады займал1 чыноунш, прысланыя з 
расшсюх губерняу. Аднак пры гэтым другарадныя пасады у губернскай i 
павятовай адм1н1страцьй займал1 пераважна прадстаунш мясцовай шляхты.

Характэрнай рысай прававой сютэмы з’яулялася захаванне дзейнасц1 тых 
палажэнняу Статута ВКЛ 1588 г., яюя не супярэчьпп расшскаму
заканадауству. У слстэме судовых органау улады паводле раслйскага узору 
был1 створаны у губернях палаты грамадзянскага i крым1нальнага судоу, 
верхшя земск1я суды; у паветах -  павятовыя i н1жн1я земск1я суды. Сярод 
чыноушкау судовага апарату у канцы 18 -  першай палове 19 стст. пераважал1 
прадстаун1к1 мясцовай шляхты. У справаводзстве часткова выкарыстоувалася 
польская мова.

3. Захаванне правоу i прывшеяу шляхты БеларуН. Раздача 
беларускчх зямель руск1м памешчыкам.

Пасля падзелау Рэчы ПаспалЛай шляхта атрымала правы расшскага 
дваранства i захоувала свае зямельныя уладанн1 пры умове прынясення 
прысяг1 на вернасць Расшскай iMnepbii. Пераважная большасць шляхты 
прысягнула новай уладзе. Частка шляхты адмовшася прыносщь 
вepнaпaддaннiцкyю прысягу i нaкipaвaлicя у эм1грацыю, а яе маёнтк1 бьип 
кaнфicкaвaны у дзяржауны зямельны фонд.

На тэрыторыю Беларуси была распаусюджана дзейнасць “Даравальнай 
граматы раЛйскаму дваранству” 1785 г. Паводле яе, стваралюя органы 
дваранскага самаюравання -  губернсюя i павятовыя дваранск1я сходы на чале 
з выбарным1 прадвадз1целям1 дваранства. Акрамя таго шляхта атрымл1вала

210



права выб1раць членау губернсюх i павятовых земсюх судоу, вызвалялася ад 
падаткау. Разам з тым у параунанш з часам! Рэчы Паспапйтай шляхта 
страцша уплыу на працэсы дзяржауна-палпычнага юравання: адменена 
дзейнасць сойму i соймпсау, забаронены правы на стварэнне канфедэрацьй, 
прыватных войскау i умацаванняу.

У канцы 18 -  пачатку 19 стст. царызм актыуна насаджау буйное расшскае 
землеуладанне на тэрыторьй Беларуш шляхам падараванняу дзяржауных 
зямель i зямель, канф1скаваных у шляхты, расшсюм арыстакратам (Г. 
Пацёмкш, А. Суворау i шш.). Аднак вялшя памеры падараванняу (па 5-25 
тыс. сялян на аднаго уладальшка) не садзейшчапй з’яуленню у Беларус1 
вял i кай колькасщ расшсюх дваран. Большасць расшсюх землеуладальнпсау 
(таксама як i мясцовыя магнаты) аддавапй сваю зямельную уласнасць у 
арэнду.

Саслоуная пал1тыка, якая праводзшася на тэрыторьй Беларус1, была 
наюравана на умайаванне паз1цый Pacii, i яна ул1чвала г1старычныя 
асабл1васц1, яюя склал1ся на працягу стагодзяу. Наглядалася значная розн1ца 
у прававым статусе дваранства у Раей i Беларусь Так, у Раей не было 
сацыяльнай трупы, адпаведнай беларускай дробнай шляхце, якая часам 
набл1жалася да становшча селянша-аднадворца. Працэнт дваранскага 
саслоуя у Раей быу намнога шжэй, чым у Беларус1. Збяднелыя дваране у Раей 
гублял1 свае прывше1 i пераходзш1 на дзяржауную ваенную або 
грамадзянскую службу. На Беларус1 збяднелая шляхта фармальна не 
адрозшвалася ад магнатау i юрыдычна мела з iMi аднолькавыя правы. У 
былой Рэчы Паспапйтай шляхта не прывыкла да бясспрэчнага паслухмянства 
дзяржаунай уладзе. Традыцыя тэта узыходзша да эпох1 «залатых вольнасцей 
шляхецк1х». У Раей, дзе 1снавала неабмежаваная манарх1я, традыцьй 
пал1тычнага жыцця был1 шшыя. Таму пал1тыка рас1йскага урада у адносшах 
да дваранства Беларус1 яшчэ з канца XVIII ст. вызначалася асцярожнасцю.

Мясцовым дваранам прадастаулял1ся усе правы i прыв1ле1, як1м1 валодала 
раслйскае дваранства, дазвавалялася права карыстання «мясцовым1 законам!», 
Kari яны не супярэчьпй pacificKiM. На тэрыторьй Бел ару ci да 1840 г. дзейн1чау 
Статут ВкЛ 1588 г. Аднак мясцовая адмтстрацыя стваралася па pacificKix 
нормах i была строга падпарадкавана цэнтральнай уладзе.

Новым ва урадавай папйтыцы быу дыферэнцыраваны падыход да розных 
труп беларускага дваранства. На першы план вылучаецца пал1тыка у 
адносшах да дробнай шляхты, якая складала абсалютную большасць 
мясцовага прыв!леяванага саслоу’я. Яна праяв1лася у так званым «разборы» 
шляхты, у прып!сцы былых шляхцщау да розных труп падатковага саслоу’я. 
«Разбор» шляхты быу дэклараваны яшчэ у 1772 г., але яго рэал!зацыя 
праводзшася марудна, бо !снавала ускладненая юрыдычная с!стэма доказау 
дваранскага паходжання. Штуршком для паскарэння “разбору” шляхты
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з’явшася паустанне 1830-1831 гг. Разбор праводз1уся так сама з прычыны 
стварэння адзшай эканам1чнай i пал1тычнай прасторы iMnepbii, i пашырэння 
ф1скальнай практыю урада, якая праводзшася з мэтай павел1чэння колькасц1 
плацелынчыкау падаткау i пастаушчыкоу рэкрутау.

3 канца XVIII ст. дваранства Beaapyci з’яулялася актыуным удзельн1кам 
выступленняу за аднауленне Рэчы Паспал1тай. Пал1тыка урада у адносшах да 
ix была два1стай. Удзельн1к1 найбольш масавых выступленняу (паустанне Т. 
Касцюшка, паход Напалеона 1812 г.) практычна застал1ся без пакарання. 
Гэтым урад спрабавау прыцягнуць на свой бок вышэйшае саслоуе беларусюх 
губерняу -  магнату i паноу. Адначасова адбывауся працэс абмежавання 
прау i прывшей мясцовай шляхты. У вышку яе становшча пагоршылася, а яе 
1мкненне да аднаулення Рэчы Паспапйтай узмацн1лася.

Значным было паустанне 1830-1831 гг., i як вышк на прадстаушкоу 
дробнай шляхты у першую чаргу абрушыл1ся рэпрэсй -  арышты, высылка ва 
унутраныя губерш iM nepbii, сакрэтны наглад палшьп, цэнзура асабютай 
nepanicK i.

Тэма 7.2 Вайна 1812 г. на тэрыторьп БеларуП

1. Утварэнне Варшаускага герцагства.
2. Уварванне Напалеонаусюх войск у межы PacificK afi iM nepbii. 
Адступленне pycK ix  apMifi. Баявыя дзeяннi на тэрыторьп B e a a p y c i летам 
1812г.
3. Стварэнне i дзейнасць K aM icii Часовага урада ВКЛ.
4. Ваенныя дзеянн1 на тэрыторьп Beaapyci восенню 1812 г. Бярэзшская 
аперацыя. BbiHiKi вайны для Beaapyci.

1. Утварэнне Варшаускага герцагства.
Герцагства Варшаускае (польск.: K si^ s tw o  W a rsz a w sk ie , фр.: Duche d e  

V a rso v ie } )  — дзяржава, утвораная у 1807 паводле Тыльзщкага M ipy з 
noabC K ix тэрыторый, якт адышл1 падчас Другога i Трэцяга падзелау Рэчы 
ПаспалЛыя да Прусп i Аустрыйскай iM nepbii. Герцагства Варшаускае 
з'яулялася пратэктаратам напалеонаускай Францьп пад эгiдaй саксонскага 
караля i npaicHaBara да 1813, Kari яно было заваявана войскам1 Шостай 
каалщьп. Паводле рашэнняу Венскага кангрэса большая частка герцагства 
была далучана да Расшскай iM nepbii як аутаномнае Царства Польскае.

Тэрыторыя герцагства была (1807) 103 тыс. км1 2, колькасць жыхароу —
2,6 млн. чал. Пасля перамоп у вайне Варшаускага герцагства з Аустрыяй да 
яго бьш далучаны аустрыйск1я тэрыторьп, згубленыя падчас Трэцяга падзелу 
Рэчы Паспал1тай, з Кракавам, Люблшам, Радамам, Сандам1рам — 52 тыс. км2 
и 1,7 млн. чал. Сталщай герцагства была Варшава.
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Канстытуцыю герцагства зацвердз1у Напалеон 22 лшеня 1807 у 
Дрэздэне. Герцагам быу прызначаны кароль Саксонп Фрыдрых Аугуст I. 
Канстытуцыя зацвярджала таксама урад, Дзяржауны савет, двухпалатны 
парламент з палаты дэпутатау i сената, i, акрамя таго, незалежныя суды. 
Ужыванне слоу Польшча, польск1 у палпычным сэнсе не дапушчалася.

Герцагства падзялялася на 6 дэпартаментау i 10 паветау у кожным 
дэпартаменце.

1 мая 1808 у краше быу уведзены Кодэкс Напалеона, у сувяз1 з чым 
з'явшася эшграма: "Княства Варшаускае, кароль саксонсю, арм1я польская, 
манета пруская, кодэкс французсю".

Вайна Варшаускага герцагства з Аустрыяй. У 1809 годзе была здабыта 
перамога у вайне з Аустрыяй. Варшаускае герцагства павял1чылася, створана 
4 новых дэпартамента.

Айчынная вайна 1812 года. 26 мая 1812 герцаг Варшаусю перадау свае 
паунамоцтвы ураду герцагства. 28 чэрвеня па рашэнш сойма было абвешчана 
пра аднауленне Каралеуства Польскага, якое стала самым верным з 
саюзшкау Напалеона i выставша статысячную арм1ю, якая змагалася з 
першага да апошняга дня вайны.

3 мая 1815 Венею кангрэс зацвердз1у новы падзел Полынчы. Кракау 
стау Вольным горадам; Аустрыя атрымала Вял1чку (i солевыя шахты), да 
Прусп адышла Вял1кая Польшча, якая атрымала назву вялшае герцагства 
Пазнаньскае, а большая тэрыторыя былога Варшаускага герцагства была 
перададзена Pacii i утварыла аутаномнае Царства Польскае.
2. Уварванне Напалеонаусках войск у межы Расшскай iMnepbii. 
Адступленне pycKix армш. Баявыя дзеянн1 на тэрыторы1 БеларуН летам 
1812г.

На пачатку XIX ст. на Еурапейсюм кантыненце склалася надзвычай 
напружаная м1жнародная елтуацыя. Галоуным1 суб’ектам1 еурапейскай 
пал1тык1 з’яулял1ся Анппя, Рас1я i Францыя, як1я вял1 зацятую барацьбу за 
гегемон1ю на кантыненце. 1нщыятывай валодала Францыя, якая з прыходам 
да улады Напалеона, захопл1вала i усталёувала кантроль над усем1 новым! 
тэрыторыям1. Такая елтуацыя пачала пагражаць непаерэдным 1нтарэсам 
Pad искан iMnepbii, якая працягвала удзельн1чаць у ваенных каал1цыях 
eypaneficKix манарх1й, наюраваных супраць Францьп.

У 1806-1807 гг. чацвертая антыфранцузская каалщыя (Англ1я, Прусля, 
Рас1я i Швецыя) была разб1та, B oftcxi Напалеона p y x a n ic a  у напрамку мяжы 
P a c ii. У T axix  умовах расшсю iM nepaT ap Аляксандр I быу вымушаны 
пагадзщца на n e p aM ip ’e, якое прапанавау яму Напалеон.

Каля Цшьзгга был1 падп1саны 7(19) лшеня 1807 г. MipHbi дагавор i 
саюзны трактат, як\ меу антыбрытанскую наюраванасць. 3 тэрыторый былой 
Рэчы Паспагптай у свой час захопленных Прусляй, было створана Герцагства
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Варшаускае. Да Pacii была далучана Беласточчына, якая уваходзша да гэтага 
часу у склад ГТрусИ.

Заходшя губерHi Расшскай iM nepbii (яюя бььпй раней часткай Рэчы 
Паспапйтай) знаходзшся у складанай эканам1чнай слтуацьп, якая дапаунялася 
папйтычнай напружанасцю. Ваенныя дзеянш патрабавапй вялжай колькасщ 
рэкрутау, на беларусюх землях знаходзшся буйныя вайсковыя злучэнш, яюя 
часта выкарыстоувапй рэкв1зщыённы спосаб забеспячэння харчам1 i фуражом. 
Эканам1чнаму развщцю перашкаджала кантынентальная блакада Англп, да 
якой P a d  я вымушана была далучыцца адпаведна умоу Цшьзщкага Mipy. 
Зразумела, што такая слтуацыя не магла падабацца мясцовай шляхце. Да таго 
ж яна была незадаволена абмежаванням1 CBaix папйтычных правоу, якое 
адбылося пасля далучэння да P a c ii  тэрыторый Рэчы Паспапйтай i пpaвaдзiмaй 
“рэв1з1яй” дваранскага паходжання.

У шляхецсюм acяpoддзi юнавапй трывалыя ciMnaTbii да Фран- 
цьп -  традыцыйнага саюзшка былой Рэчы Паспал1тай. Францыя дала 
прытулак мнопм 3MirpaHTaM былой Рэчы Паспапйтай, частка як\х 
дабраахвотна пайшла у французскую apмiю. Значную ролю адыграпй i заявы 
Напалеона аб магчымасщ узнаУлення былой Рэчы Паспапйтай з яго 
дапамогай. Стварэнне у 1807 г. Герцагства Варшаускага было абвешчана як 
першы крок у гэтым HaKipyHKy. Сярод беларускай шляхты праявшася 
тэндэнцыя да руху у польскую дзяржаву, дзе яны паступапй на вайсковую 
службу. Тэта прымусша pacificKia улады аб’яв1ць аб секвестры i кaнфicкaцыi 
маёмасц1 ад’ехаушых у Герцагства.

Але частка шляхты насцярожана паз1рала на рэформы у Герцагстве 
Варшауск1м, acaблiвyю заклапочанаснь выкликала адмена у 1807 г. 
прыгоннага права. Для M H orix шляхu iчау тя Напалеона было непарыуна 
звязана з французскай рэвалюцыяй, якая зн1шчыла усе феадальныя 
iHCTbiTyTbi. Да таго ж, частка магнату i буйных землеуласшкау (М.К. 
AriHCKi, Ф.К. Любецю. А.Е. Чартарыйсю) звязвал1 надзе1 на аднауленне u i 
ayтaнoмiю ВкЛ n,i Рэчы Паспапйтай у складзе Расшскай iM nepbii пад 
патранажам Аляксандра I.

Pad я i Францыя непасрэдную падрыхтоуку да вайны nanari яшчэ у 
1810 г. У межах ЛАвы, Беларуси i Пауночнай Укра1ны был1 сканцэнтраваны 
тры русюя apMii: 1-я (120 тыс. чалавек i 580 гармат) генерала М.Б. Барклая дэ 
Toai (штаб у Вшыи). 2-я (50 тыс. чалавек i 180 гармат) генерала П.1. 
Багращёна (штаб у Ваукавыску). 3-я (44 тыс. чалавек i 168 гармат) генерала 
А.П. Тармасава (штаб у Луцку). Рэзервны корпус Ф.Ф. Эртэля (37,5 тыс. 
чалавек) каля Мазыра.

10(22) чэрвеня Напалеон абвясщу Pacii вайну, а 12(24) чэрвеня 
напалеонауская «Вялшая арм1я» фарс1равала Неман у раёне Коуна i Гродна. 
Напалеон кшуу супраць Pacii каля 650 тыс. вайскоуцау i 1372 гарматы.
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Русюя армп (1-я i 2-я) пачал1 адыход з мэтай злучэння. 16 (28) чэрвеня 
французы занял! Вшьну, 26 чэрвеня (8 лшеня) -  Мшск. Беларусь роб1цца 
арэнай жорстк1х крывапрагйтных сражэнняу. 27-28 чэрвеня (9-10 лшеня) 
адбылася б1тва пад M ipaM , 11 (23) лшеня -  каля весю Салтанаука. 15 (27) 
л1пеня пад Кобрынам французы был1 вымушаны каштул1раваць, што была 
адзначана як першая перамога расшскай армй над французам!. 18-20 лшеня 
(30 лшеня-1 жшуня) адбььпйся Клясц!цк!я ба! пад Полацкам, у як\х загшуу 
генерал Кульнеу. Да пачатку жшуня пераважная частка Беларуси была 
акушравана напалеонаусюм войскам, акрамя поудня i Бабруйскай цытадэлц 
абаронцы якой вытрымал! усе прыступы прашушка. 16 (28) л!пеня у 
В!цебску Напалеон прапанавау Аляксандру I пачаць м!рныя перагаворы, але 
адказу не атрымау.

Насельн!цтва Бел ару ci да прышэльцау аднеслася неадназначна. 
Гарацкое насельнщтва (польскае i спалан!заванае) з надзвычайнай помпай 
наладжвала урачыстыя цырымон!! сустрэч. Спачатку у «Вялi кай apMii» 
бачыл! вызвал!целей i збав!целей ад рускай акупацыг

У той жа час у мясцовасцях, дзе адбывагйся непасрэдныя баявыя 
дзеянн!, насельн!цтва !мкнулася схавацца, юдала свае дамы, уцякала у лес. 
Давол1 хутка беларускае насельн!цтва пераканалася, што сярод 
напалеонаускага войска шмат рабаушкоу. Сваю ролю адыгравала i 
антынапалеонауская прапаганда, якую напярэданш вайны вял1 расшсюя 
улады i праваслауная царква.
4. Стварэнне i дзейнасць Камки Часовага урада ВКЛ.

Для юраунщтва акуп!раваным! тэрыторыям! Напалеонам 1(13) л!пеня у 
B iabH i быу створаны урад -  K aM icia часовага праулення ВкЛ, паунамоцтвы 
якой распаусюджвапйся на Вшенскую. Гродзенскую i Мшскую губерHi i 

Беластоцкую акругу. У склад K aM icii увайшл! сем чалавек: С. Солтан, К. 
Прозар, Ю. Серакоусю, А. Сапега, Ф. Ельсю, А. Патоцю, Я. Снядзецк! -  
прадстаунш мясцовых буйных землеуласн!кау. У кампетэнцыю K aM icii 
уваходзша: спагнанне падаткау, размеркаванне бюджэтных сум, арган1зацыя 
узброенных сш i жандармерьй, стварэнне с!стэмы адукацьй i судовых 
устаноу. На французсю узор был1 арган!заваны адмтстрацыйныя адз1нк1, 
з’яв!л!ся дэпартаменты, падпрэфектуры i г.д. Кантрольныя функцьй i 
папйтычнае к1раун1цтва належыла напалеонаускаму кам1сару, ваенная улада 
знаходз1лася у руках генерал-губернатара ЛЛвы (французы). Агульны нагляд 
ад !мя Напалеона ажыццяуляу Г.-Б. Марэ.

Аналапчным чынам был1 арган!заваны органы юраунщтва у В1цебскай, 
Магшеускай i Смаленскай губернях, але яны не падпарадкавапйся вшенскаму 
ураду. Тэта адзначае, што Напалеон не 3pa6iy таго, што ад яго чакала значная 
частка шляхты былой Рэчы Паспапйтай: не злучыу у адно тэрыторьй былой 
Рэчы ПаспалЛай, i не пажадау запэун!ць у тым, што тэта будзе зроблена у
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бл1жэйшай будучыш. Напалеон наурад u,i жадау узшкнення у Еуропе буйной 
дзяржавы. Абвяшчэнне аб стварэнш Рэчы Паспаштай непазбежна пашкодзша 
б адносшам расшскага i французскага iMneparapay, перакрыла б Напалеону 
усялякую магчымасць у будучым дамовщца з Аляксандрам I.

Перад створаныдп ваеннай i цывшьнай адмшютрацыям1 была 
пастаулена адна галоуная мэта: харчовае i фуражнае забяспячэнне
напалеонаускага войска. Спуацыя ускладнялася тым, што Напалеон не 
разл1чвау на доугатэрмшовыя ваенныя дзеянш i своечасова не падрыхтавау 
запасау, а камушкацьй «Вял i кай apMii» аказагйся надзвычай расця гнуты Mi i 
здзейсняць падвоз харчоу i фуражу з Еуропы было практычна не магчымым.

Важнай задачай, якая паустала як перад мясцовьеуп прафранцузск1м1 
улададп было фарм1раванне узброеных сш. Часовы урад ВКЛ 25 л1пеня 
загадау сабраць 10000 рэкрутау. 1 жшуня было вырашана стварыць 4 
кавалерыйсюя палк1 з поуным забеспячэннем за кошт насельнщтва i 
сфарм1раваць гвардзейсю полк (1000 чал.) з л1ку шляхц1чау-дабраахвотн1кау. 
Справа у гэтым наюрунку шла вельм1 марудна. Сяляне не выказвапй 
асабл1вага жадання icn,i у войска, большую актыунасць праяв1ла шляхта. 
Аднак дабраахвотн1кау аказалася значна менш, чым чакал1. Частка шляхты 
прытрьнушвалася паз1цьй чакання i не жадала icui у ствараемае войска. У 
напалеонаусюм войску хутка распачалася эшдэдпя марадзерства, ад якога 
пакутвал1 мяшчане, сяляне, шляхцщы, памешчык1. Напалеон i яго 
адм1н1страцыя разумел! небяспечнасць гэтай з’явы, спрабавал! прыпын!ць n,i 
абмежаваць яе маштабы нават самым! жорстюм! карам!. Был! створаны 
спецыяльныя рухомыя вайсковыя каманды для барацьбы з марадзерам! i 
дэзерц!рам!, аднак кардынальнага паляпшэння не наз!ралася.

У найболын складанай с!туацьп апынулася беларускае сялянства. Ва 
умовах вайны сяляне пачали больш рашуча i актыуна супращуляцца 
прыгнятальн!кам i уладам. 3 прыходам французскай apMii сяляне чакал!, што 
Напалеона скасуе прыгоннае права. Але рэалп вайны (рабунк!, рэкв!з!цьй, 
здзею) штурхал! сялян на супрац!уленне. Яны актыв!завагйся i nanari даваць 
адпор м ал ал i юм трупам марадзёрау, нападаць на адстаушых ц! заблудз!ушых 
салдат, на каманды фуражырау «Вял!кай apMii». Таюя выпадк1 становяцца 
звычайнай з’явай i наносяць вял1кую шкоду французск1м акупантам i 
аб’ектыуна спрыяе рас!искан apMii.

Адначасова у беларуск1х лясах дзейн1чал1 p y c x ia  армейск1я 
партызанск1я атрады, яюя узначальвал1 Д.В. Давыдау, А.Н. Сяславш i !нттт. 
C eaiM i анфранцузск1м1 дзеянням! вядомы жыхары B ecxi Жарцы, беларусюя 
сяляне M axciM  Маркау, Тарас -  юраушю партызанск1х атрадау з мясцовых 
жыхароу.
5. Ваенныя дзеянн1 на тэрыторьп БеларуН восенню 1812 г. 
Бярэзшская аперацыя. BbiHiki вайны для Беларусь
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Новыя ахвяры i разбурэнш прынесла беларускаму народу адступленне 
напалеонаускага войска i pyx рускай apMii на захад. У кастрычшку 1812г. 
руская ардпя вымус1ла Напалеона пак1нуць Маскву i адступаць па старой 
смаленская дарозе. У хутюм часе рэштк1 “вялшай армй” апынул1ся на 
Беларус1. На Беразше расшсюя войсю з корпуса Вптенштэйна, 3-й Заходняй 
армй П.В.Чычагава i Галоунай армй планавал1 акружыць французау i 
захапщь Напалеона у палон. Але M.I. Кутузау адстау на тры 
пераходы.Напалеон стварыу бачнасць пераправы цераз Бераз1ну каля 
с.Ухалоды, а сам навёу маеты каля Студзёнкг 3 цяжк1м1 баям1 14-16(26-28) 
лютапада Напалеон пераправ1у частку баяздальных часцей на правы бераг i 
крочыу ад Бераз1ны да Вшьнг Бярэз1нская аперацыя,нават не зус1м удалая 
для расшсюх войскау, паставша Напалеона на край папбелг Яго арм1я 
фактычна перастала 1снаваць: пасля пераправы засталося тольк1
9тыс.баяздольных i каля 1015 тыс небаяздольных чалавек.

21л1стапада(3 снежня) у Маладзечне 1мператар склау ’’пахавальны” 29- 
ты бюлетэнь, у яюм ён прызнау сваё паражэнне.23 л1стапада (5 снежня) у 
Смаргош Напалеон перадау камандаванне БМюрату i пакшуу сваю арм1ю. Ён 
спяшауся у Парыж.

У снежн1 рэштю “вялшай армй ”(каля 30 тыс.чалавек) разам з мясцовай 
адмшютрацыяй (K aM icia  Часовага уРаДа ВКЛ 1снавала да лета 1813г.) 
пакшул1 межы P a d  искан iM nepbii. На тэрыторьй заходн1х губерняу было 
уведзена раНйскае ваеннае юраванне i пачала аднауляцца грамадзянская 
адмшютрацыя. Юруючыся ваеннастратэг1чным1 i пал1тычным1 меркаванняму 
Аляксандр 1 даравау шляхце ЛИвы i Беларус! яе здраду у час вайны. 
Ман1фестам ад 12 (24) снежня 1812 г. аб’яулялася амн1стыя жыхарам 
заходн1х губерняу удзельшкам вайны супраць Раей пры умове ix  вяртання на 
радз1му на працягу 2 месяцау. Тольк1 пасля гэтага тэрмшу маёнтк1 шляхты i 
магнатау падлягал1ся канф1скацьй.

Але абвешчанай Аляксандрам I амн1стыяй скарыстал1ся не усе.Тады 
Напалеон яшчэ не быу канчаткова пераможаным, i мног1я буйныя i дробныя 
землеуладальн1к1 паранейшаму звязвапй свае надзЛ з яго спробам1 павярнуць 
назад ход ваенных дзеянняу. Пасля вайны 1812г. тольк1 у Магшёускай, 
М1нскай i Гродзенскай губернях поунай n,i частковай канф1скацьй падлягала 
каля 153 тыс. еялян мужчынскага полу. Але у вын1ку усеагульнай i 
безумоунай амн1стьй,якая была абвешчана ман1фестам ад 30 жн1уня(11 
верасня) 1814г.,усе канф1скаваныя або секвестраваныя маёнтю падлягал1 
вяртанню ix уладальн1кам.

Ваенныя падзе1 1812г. прынесл1 Беларуси незлйюныя стратьгтысячы 
запнуушых, зруйнаваныя гарады i вёск1, скарачэнне амаль напалову 
колькасщ жывёлы. Был1 страчаны мнопя культурныя каштоунасц1 Беларусь
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Тэма 7.3 Грамадска-палпычны pyx. Змена палпыю самадзяржауя у 
Беларусь Паустанне 1830- 1831 гг.

1. Палпыка царызму у Беларуси у канцы XVIII -  пачатку XIX ст. Першыя 
тайныя аргашзацьп у Лпве i Бел ару ci пасля падзелу Рэчы Паспалпай.
2. Дзекабрысты i Беларусь.
3. Паустанне 1830 — 1831 гг. i яго вынпст

1. Палпыка царызму у Бел а рус i у канцы XVIII -  пачатку XIX ст. 
Першыя тайныя аргашзацьп у Лпве i БеларуЛ пасля падзелу Рэчы 
Паспалпай.

На пачатку XIX ст. грамадска-палпычная спуацыя на БеларуЛ шмат у 
чым вызначалася падзеям1 агульнаеурапейскага маштабу: французскай 
буржуазнай рэвалюцыей (1789-1794), падзелам1 Рэчы Паспалпай, вайной 
1812 г. i г.д.

Французская рэвалюцыя садзейшчала распаусюджванню 
рэвалюцыйных i дэмакратычных щэй, спрыяла актывПацьп радыкальна- 
дэмакратычных рухау у еурапейсюх KpaiHax. Адначасова яна выкликала 
рэзкае супрацьдзеянне правячых колау болынасщ еурапейсюх KpaiH. 
Апошшя iMKHyuua кансалщавацца, каб стварыць перешкоду 
распаусюджванню рэвалюцыйных 1дэй i рэальных рэвалюцыйных 
здзяйсненняу.

Практычна ва ydx eypaneficKix KpaiHax наз1раюцца рэвалюцыйныя 
узрушанн1. Для значнай частк1 беларускай шляхты -  адзшага правадзейнага 
суб’екта тагачаснага грамадства, прычынай незадаволенасц1 была роспач аб 
Рэчы Паспалпай, 1мкненне да яе рэстаурацьй. Побач з гэтым, у 
дэмакратычна-радыкальных колах выспяваюць 1ДЭ1 аб неабходнасщ 
вызвалення сялян ад прыгоннага стану, дэмакратычных переаутварэняу у 
грамадстве.

Ва умовах абсалютысцкай Расзйскай iMnepbii легальным асяродкам, дзе 
мапп праяуляцца апазщыйныя HacTpoi 6bmi губернск1я i павятовыя 
шляхецк1я дэпутатск1я сходы, як1я мясцовае дваранства разглядал1 як былыя 
сеймш Рэчы Паспал1тай. Тэта станов1шча вызывала рэзкае супрацьдзеянне 
мясцовай расзйскай адмшютрацыг

Вайна 1812 г. пам1ж Расзяй i Францыяй, яе выню, стварэнне у 1815 г. 
Царства Польскага не спраудзш надзей пэунай частю шляхецтва на 
аднауленне Рэчы Паспалпай у межах 1772 г. Не дз1уна, што пры такой 
спуацьй на тэрыторьй былой Рэчы Паспалпай узшкаюць разнастайныя 
суполк1, як1я дзейшчаюць у гэтым нак1рунку.
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Першай тайнай аргашзацыяй стала “Вшенская асацыяцыя”, якая 
дзейшчала у 1796-1797 гг. i мела аддзяленн1 у Мшску, Брэсце, Кобрыне, 
Ашмянах. Галоунай мэтай удзельнш асацыяцьй став1л1 аднауленне Рэчы 
Паспал1тай згодна з Канстытуцыяй 3 мая 1791 г. з дапамогай звонку ад 
Францыг Гэтая щэя была папулярнай сярод шляхты, але асацыяцыя хутка 
была раскрыта -  у шляхты яшчэ не было вопыту кансшратыунай работы.

Частка гэтых арган1зацый мела масонск1 характар. Масоны -  рэлшшна- 
маральны рух, яю узшк на пачатку XVIII ст. у Англй. Пад гэтым 
вызначэннем хаваюцца pyxi разнастайнай нак1раванасц1, у тым л1ку 
рэвалюцыйнай. Масонск1я аргашзацьп у пачатку XIX ст. юнавал1 у большасц1 
еурапейсюх кра1н i не выкл1кал1, пераважна, актыунага супрацьдзеяння з 
боку улад, давол1 часта у склад масонск1х ложау уваходзий уплывовыя 
асобы.

На тэрыторьй Царства Польскага суполю масонау аднауляюць сваю 
дзейнасць у 1814 г. Расшсюя улады ведал1 аб ix юнаванш i не мел1 н1чога 
супраць. Гэтыя арган1зацьй звязвал1 свае надзе1 на уваскрашэнне вял1кай 
Польшчы з расшсюм 1мператарам у якасц1 польскага караля. 3 цягам часу 
сярод польсюх масонау узн1каюць радыкальныя плыш, для як1х справа 
рэстаурацьй Рэчы Паспалггай роб1цца чыста нацыянальнай польскай справай, 
дзе ужо няма месца Аляксандру I i Pacii. Як вынпс -  у 1822 г. абвешчаны 
агульна1мперск1 указ, забараняушы дзейнасць масонсюх лож.

3 польсюм1 масонсюм1 арган1зацыям1 цесна звязана дзейнасць масонау 
на Бел ару ci i Лггве. У 1819 г. у Вшьш узшкае адгал1наванне польскага 
«Нацыянальнага масонства», сярод яго першых членау -  Mixam Ромер. У 
1820 г. «Нацыянальнае масонства» фармальна прыпаняе свае юнаванне, але 
пры гэтым мнопя яго члены уваходзяць у зноу створанае «Патрыятычнае 
таварыства» (1821 г.), i мясцовае вшенскае аддзяленне «Нацыянальнага 
масонства» трансфармуецца у прав1нцыйны савет «Патрыятычнага 
таварыства» (старшыня -  М. Ромер, члены: К. Радз1вш, Я. Вайншов1ч, К. 
Навамейск1, А. Солтан). Лггоуская ложа колькасна пашыраецца, цераз Т. Зана 
масоны усталёуваюць сувязь з мясцовым1 тайным! арган1зацыям1 студэнцкай 
i вучнёускай моладз1. На тэрыторьй Беларус! i Штвы icHye у тэты час 
мясцовых нешматл1к1х ложау у Мшску, Несв1жу, Навагрудку, Гродне.

Паралельна з масонск1м1 арган1зацыям1 i у пэунай сувяз1 з iMi у 
беларуска-л1тоуск1м рэг1ёне узн1каюць патаемныя (цалкам ц1 часткова) 
асацыяцьй, яюя месцяцца пераважна у Вшенск1м ун1верс1тэце.

У канцы 1817 -  пачатку 1818 г. студэнты Т. Зан, А. Мщкев1ч, Я. 
Яжоуск1 (усяго 12 чалавак) заснавал1 тайнае патрыятычнае таварыства 
фшаматау (ад грэч. -  шанавальшю ведау). Члены суполк1 першапачаткова 
ставш польск1я нацыянальныя асветн1цка-культурныя мэты. Пэуны час 
фшаматы заставал1ся нешматлшай групоукай. У 1819 г. яны разгарнупй
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актыуную прапагандысцкую дзейнасць сярод вучнеускай молад'й Вшьнг 
Вышкам гэтай працы стала заснаванне, з дазволу yHiBePciT3TCKara 
юраунщтва, у Mai 1820 г. па шщыятыве Т. Зана “Таварыства прамяшстых” 
Мэты гэтай культурна-асветнщкай аргашзацьй су п ад ал i з фшамацюмг 
Прамяшстыя шчыра верььгп ва узаемны добратворны уплыу, прапаведываш 
высокамаральныя 1ДЭ1 i адпаведным чынам паводзш сябе, практыкавапйся у 
пм насты иных гульнях. Дзейнасць прамяшстых выкликала незадаволенасць 
тагачаснага вшенскага кап i ту л a i улад, яюя у 1820 г. распусцш аргашзацыю.

У канцы 1820 г. фшаматы шщьйравагй стварэнне новай тайнай 
аргашзацьй фшарэтау (ад. грэч. -  аматары дабрачыннасщ), на чале з Т. 
Занам. Гэтая аргашзацыя перарасла узровень студэнцкай карпарацьй, яна 
уключала у сябе шыроюя колы моладзц у тым лшу i за межам1 B iabH i.

Галоуная мэта фшарэтау была пал1тычнага хакрактару -  аднауленне 
Рэчы Паспал1тай. TaxiM  чынам адбылася эвалюцыю ад асветн1цка-навуковых, 
маральна-этычных мэтау да пал1тычных. Сярод членау бьнп асобы 
дэмакратычных поглядау, як1я л1чьнп неабходным адмену прыгоннага права, 
вылучапй лозунг po y H acu i y c ix  членау грамадства, iM KHyaica да вывучэння 
беларуска-л1цв1нскага краю, звычак, фальклору, побыту насельн1цтва, не 
цурапйся беларускай мовы.

Вясной 1823 г. уладам стала вядома аб юнаванш шматл1к1х тайных 
юнацк1х аргашзацый. Па загаду цара у красавку 1824 г. быу створаны 
спецыяльны камкэт, у як\ увайшл1 А.А. Аракчэеу, М.М. Навасшьцау, як\ 
прысудз1у KipayHiKoy фшарэтау i фшаматау да высылю ва унутраныя губерн1 
(Т. Зан, Я. Чачот, А. Мщкев1ч i шш.). Частка падследных была аддадзена у 
салдаты, некаторыя пазбепп пакарання.

Была праведзена «чыстка» прафесуры В1ленскага ун1верс1тэта: ад 
працы бьип адхшены I. Лялевель, Ю. Галухоусю. I.M. Даншов1ч, М.К. 
Баброуск1. C B aix  пасад 6 bm i пазбаулены рэктар ушверсггэта Твардоуск1 i 
папячыцель Вшенскай вучэбнай акруп А. Чартарыйск1.

Пакаранн1 не прыпынш1 нелегальны рух. Шмат членау тайных 
аргашзацый па тым щ шшым прычынам здолел1 пазбегнуць пакарання i 
працягвал1 дзейн1чаць у наюрунку польскага нацыянальнага адраджэння. 
Напрыклад, былы фшамат М. Рукев1ч стау у 1823 г фундатарам таварыства 
«Ваенныя сябры» сярод аф1цэрау ЛЧоускага асобнага корпусу; гэтая суполка 
мела свае фшялы: «Згода», куды уваходз1л1 грамадзянсюя асобы i «Заране» -  
з вучняу Беластоцкай i Св1слацкай пмназш. 24 снежня 1825 г. члены суполю 
«Ваенныя сябры» капкан К.Г. 1гельстром спрабавау 1н1цыяваць адмову ад 
прысяп М1калаю I батальена ЛЧоускага корпусу, але спроба аказалася 
няудалай. Удзельн1к1 выступления был1 пакараныя высылкай у Ci6ip i на 
Кауказ.
2. Дзекабрысты i Беларусь.
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Беларусь была таксама арэнай дзейнасщ дзекабрыстау. Пасля 
паустання Сяменаускага палка у Пецярбургу (1820 г.) на заходнюю у скрашу 
iMnepbii был1 перадыслацыраваны гвардзейсюя часц1, у як\х служыл1 будучыя 
дзекабрысты А.А. Бястужау-Марлшсю, М.С. Лунш, A.I. Адоеусю, К.Ф. 
Рылееу, М.М. Мурауёу i шш. У 1821 г. быу нап1саны «м1нск1 вырыянт» 
Канстытуцьй, аутарам якога быу юраушк “Пауночнага таварыства” М.М. 
Мурауеу. Дзекабрыстадп быу распрацаваны «Бабруйск1 план», згодна з iM 
трэба было арыштаваць Аляксандра I пад час смотру войскау у Бабруйскай 
цытадэл1. Тэта дало б штуршок дзяржаунаму перавароту у iMnepbii. Але 
дрэнная падрыхтоука сарвала выкананне плана. У лютым 1826 г. 
прапаршчык C.I. Трусау (член таварыства «Злучаных славян») спрабавау 
узняць паустанне Палтаускага палка Барысаускага гаршзона.

Дзекабрысты i члены мясцовых польсюх тайных таварыствау 
спрабаваш наладзщь супрацоушцтва. Адной з тэм перагаворау было 
вызначэнне межау пам1ж будучыMi свабодным1 Польшчай i Paciefi. Так, 
дзекабрысты згадзшся на перадачу Беларуси Польскай дзяржаве.
3. Паустанне 1830 -  1831 гг. i яго вышка.

Рэжым новага расшскага iM n e p a ra p a  Мпсалая I (1825-1855 гг.) быу 
пазбаулены усяляк1х л1беральных памкненняу. Тэта хутка адчул1 жыхары 
Царства Польскага i Заходн1х губерняу P a c ii ,  што выюпкала нарастание 
апазщыйных настрояу. У снежш 1828 г. у Варшаве узшкае «Таварыства 
падхарунжых», 1н1цыятарам стварэння якога быу П. Bbicon,Ki, да аргашзацьп 
далучаюцца члены раней разгромленных суполак. «Таварыства» планавала 
забойства Мпсалая I пад час яго каранацьп у Варшаве (май 1829 г.) i захоп 
улады. Тэрм1н выступления некалью разоу пераноЫуся, але непасрэдны 
штуршок паустанню дал1 рэвалюцыйныя падзе1 у Францьй i Бельг11 у 1830 г.

Паустанне пачалося у ноч з 28 на 29 л1стапада 1830 г. у Варшаве. 
Курсанты школы падхарунжых захапш арсенал, ix  падтрымала большасць 
насельн1цтва Варшавы. Намесшк iM nepaTapa B aaixi князь Канстанцш 
Паулав1ч, брат раслйскага iMnepaTapa, прыняу рашэнне аб адыходзе p y c x ix  
BoiHCKix часцей з тэрыторьй Царства Пальскага (польск1я нацыянальныя 
Hacui дaлyчылicя да паустання).

Сярод юраунщтва паустаннем вылучагйся дзве плын1: кансерватыуна- 
арыстакратычная, на чале з А. Чартарыйсюм i дэмакратычны клуб («лeвiцa»), 
K ipaBay яюм I. Лялевель. Першыя iмкнyлicя, абашраючыся на apмiю Царства 
Польскага i дапамогу зaxoднeeypaпeйcкix KpaiH дaбiццa незалежнасщ Рэчы 
ПаспалЧай у межах 1772 г. щ шырокай нацыянальнай аутаномп 
(уключаючай усе тэрыторьй былой Рэчы Паспагйтай у межах P ac ii) . 
Здзяйсненне грунтоуных сацыяльна-эканам1чных пераутварэнняу 
кансерватары не ainbiai патрэбным. Пpaдcтayнiкi гэтага наюрунку займал1 
большасць уплывовых пасад у армп, урадзе, 6bmi большасцю у сейме.
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«Левща» -  шляхецюя рэвалюцыянеры адлюстроувапй штарэсы 
прагрэслунай i рэвалюцыйнай частю сярэдняй i дробнай шляхты, буржуаз1 1 , 
студэнцка-вучнёускай моладзг Гэтая плынь не была кансапйдаванай, яе 
уплыу у сейме, урадзе i apMii быу нязначным. У змаганш з расшсюм 
самадзяржауем галоунай сшай яны л1чььпй польсю народ. «Левща» трывала 
падкрэсл1вала, што змаганне щзе не супраць рускага народа, а наюравана 
супраць расшскага абсалютызму, яю з’яуляецца ворагам i рускага народу. У 
студзеш 1831 г. быу вылучаны лозунг «За нашу i вашу свабоду». I правыя i 
левыя н1як1м чынам не узды малi пытання нацыянальнага вызначэння 
беларускага, лггоускага i украшскага народау, як1я на ix думку, павшны был1 
улщца у склад незалежнай Польшчы.

Узнауленне шляхецкай феадальна-манарх1чнай Польшчы у межах 1772 
г. на усходзе было галоунай, а для мнопх юраушкоу i удзельшкау -  адзшай 
мэтай паустання 1830-1831 гг.

На тэрыторьп Бел ару ci i Л1твы непасрэдная i актыуная падрыхтоука да 
паустання пачынаеццау студзен1 1831 г. Вялася вусная аптацыя, рассылал1ся 
шсьмовыя адозвы, зб1рал1ся сродк1 i зброя. Але н1як1х абяцанняу наконт 
аблягчэння становшча прыгоннага сялянства не было.

Тым часам у Варшаве шляхта, якая збегла туды з заходшх губерняу 
аб’ядналася у “Клуб аб’яднаных славян”, як\ звярнууся да Сейму з заявай, 
што беларусю, лыоусю i укра1нск1 рэг1ёны далучаюцца да паустання. Сейм 
прапанавау “Клубу” прымаць удзел у сеймавых пасяджэннях (часова, да 
правядзення нармальных выбарау). 25 студзеня 1831 г. Варшаусю урдд 
звярнууся з закл1кам да насельнщтва Беларус1, Штвы i Укра1ны, у яюм 
адзначалася, што Сейм i Урад абвясцш1 цэласнасць i незалежнасць Польшчы, 
таму i насельн1цтва усходшх тэрыторый былой Рэчы Паспал1тай павшна 
прымаць актыуны удзел у барацьбе.

Расшсюя улады прымал1 экстраныя меры. У снежш 1830 г. у Заходняй 
Beaapyci i Штве аб’яуляюць ваеннае станов1шча, узмацняюцца рас1йск1я 
гаршзоны, больш п1льным станов1цца нагляд за насельнщтвам. Найбольш 
падазроныя асобы эташруюцца у глыб Раей, адбываецца чыстка мясцовай 
адм1н1страцьй -  чыноун1к1 паляк1 i катол1к1 замяняюцца руск1м1. У снежш 
1830 г. з’яв1уся указ згодна з яюм маентю памешчыкау, яюя збегл1 у Царства 
Польскае, падлягаш секвестру.

На пачатку 1831 г. аргашзуецца Вшенсю цэнтральны паустанцю 
кам1тэт. Большасць членау кам1тэта прытрымл1валася памяркоуна- 
кансерватыуных поглядау. Кам1тэт прызнавау вяршэнства Варшаускага 
урада i не праяуляу асабл1вай 1н1цыятывы. Сярод яго спрау быу збор 
грашовых сродкау на мэты паустання, арган1зацыя майстэрш па вырабу 
збро1, спробы каардынацьй дзейнасц1 павятовых камыэтау.
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К вясне 1831 г. на Беларуси i Литве склалася вельм1 напружаная 
спуацыя. Перадыслакацьй расшсюх вайсковых кантынгентау, рэкв1зщьй на 
патрэбы армй вял1 к пагаршэнню i так дрэннага становшча большасц1 
населыйцтва. Узбуджальна дзешйчапй чутк1 аб поспехах польскай армй. Да 
таго ж, у мнопх рэпёнах Бел ару ci i Л1твы не было значных pycxix вайсковых 
сш.

Узброенае выступление на Бел ару ci ахагйла у першую чарту Атттмянскц 
Браслаусю i Свенцянсю паветы Вшенскай, Вшейсю i Дз1сненск1 паветы 
М1нскай губерняу. Агульнага юраунщтва у паустанцау не 1снавала, 
практычна адсутн1чала i каардынацыя дзеяняу, звычайна рух абмяжоувауся 
тэрыторыяй павета. У выпадку nepaMori i авалодання цэнтрам павета, шляхта 
a6ipara павятовы урад, юраушка узброенньгуй сшамц 1ншыя органы улады. 
К1руючыя пасады у большасц1 займал1 прадстаушю буйной i сярэдняй 
шляхты, як1я i пры расшсюм рэжыме выконвал1 розныя адмшютратыуна- 
распараджальныя функцьй.

Паустанцюя улады неадкладна абвяшчал1 акты паустання, прыводзш 
насельн1цтва да прысяг1, абвяшчал1 набор рэкрутау, шляхце, далучыушайся 
да паустання, гарантавалася захаванне ycix саслоуных i маёмасных правоу.

Сяляне i мяшчане закл1кал1ся рашуча узяцца за зброю i адстойваць 
новую улаДУ- Вольныя ад вайсковых абавязкау пав1нны был1 
падпарадкавацца сва1м памешчыкам i адмшютрацьй, выконваць звычайныя 
пав1ннасц1. У выпадку не падпарадкавання памешчыкам i адмшютрацьй 
вшаватых чакал1 жорстк1я пакаранн1. Каталщкае i ун1яцкае духавенства 
пав1нна было схшяць насельн1цтва да змагання супраць pycxix i да 
паслушэнства сва1м уладарам i паустанцк1м уладам. За невыкананне 
рэкруцк1х наборау уласн1кам сялян гразш пакаранн1, уключаюцы смяротную 
кару. Таюм чынам мяркавалася стварыць шмагпйкае паустанцкае войска. Але 
гэтыя планы застапйся нерэал1заваным1, бо сутыкнул1ся з нежаданнем 
сялянства, а таксама сабатажам значнай частю буйных i сярэдшх 
памешчыкау, як1я не жадал1 пазбавщца працоуных рук. На тэрыторьй пящ 
раней узгаданых паветау Вшенскай i М1нскай губерняу у паустанн1 прыняло 
удзел крыху болей за 10 тыс. чалавек.

Паустанцк1 рух на Беларуш меу пераважна рэйдавы характар. 
Паустанцы у зручны момант захопл1вал1 цэнтр павета, шшыя населеныя 
пункты. Пры набл1жэнш царск1х войскау 1нсургенты часам аказвапй жорсткае 
супрац1уленне, у шэрагу выпадкау пак1дал1 месцы дыслакацьй без 
супращулення i адыходзш1 у бяспечныя месцы.

Сяляне не спачувал1 паустанню, бо не бачыл1 у iM для сябе н1якай 
карысц1. Мнопя з ix аказал1ся уцягнутым1 у пастанцк1 рух пад пагрозай 
карных санкцый. Пры зручным моманце частка ix кщала паустанцк1я атрады 
i нак1роувалася да хаты щ хавалася у лесе, дзе часам яны аб’ядноувал1ся i
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пачынагп змагацца з памешчыкам1 -  прыгняталыпкамц не робячы рознщы 
пам1ж pycKiMi i CBaiMi прыгоншкамь

Расшсюя улады прымагп экстраныя i рашучыя захады, каб не дапусцщь 
з’яднання шляхецкага руху з сялянсюм. 3 красавпса 1831 г. з’яв1уся указ, яюм 
прадугледжвалася падсуднасць шляхцщау-паустанцау ваеннаму суду з 
наступнай канф1скацыяй ix маёмасць Адначасова сялянам абяцалася 
прабачэнне, кати яны дабраахвотна складуць зброю i вярнуцца дамоу.

На Беларусь i Штву был1 ув°Дзены дадатковыя вайсковыя 
кантынгенты, фарм1равалася спецыяльная рэзервовая ардпя, прызначаная для 
падаулення паустання у Вшенскай i М1нскай губернях. Значная роля у 
зацпттэнш належыць генерал-палщмайстару рэзервовай армй М.М. 
Мурауеву, яю быу добра знаемы з спуацыяй на Беларус1. У вын1ку, у канцы 
мая паустанцю рух на Вшеншчыне i М1ншчыне быу падаулены. Адначасова 
паустання пачалося на Гродзеншчыне у Белавежскай пушчы. На 
Г родзеншчыне рух супау з прыходам на Беларусь з Польшчы 
экспедыцыйных атрадау, да як1х далучаюцца мясцовыя жыхары (ix 
нагйчвалася каля 1000 чал.). Дзейнаць белавежсюх паустанцау сур’езна 
пагражала камушкацыям расшскай apMii, перашкаджала яе дзеянням на 
терыторьй Польшчы, таму прымашся экстраныя i рашучыя меры.

У Mai 1831 г. у Варшаве Сейм прапанавау шляхце прадставщь па 1 
дэпутату ад кожнага павета заходшх губерняу для уДзелУ У сеймавых 
паседжаннях, а Варшаусю нацыянальны урад прымае рашэнне аб нак1раванн1 
на тэрыторыю Беларуси i JliTBbi рэгулярных польск1х войскау для дапамог1 
мясцовым паустанцам. Цераз Белавежскую пушчу да Вшьш наюравауся 
атрад генерала Хлапоускага, дзе адбылося яго злучэнне з мясцовым1 
п ау стан нам i i з друг1м экспедыцыйным корпусам польск1х войск пад 
KipayHin,TBaM генерала А. Гелгуда. Паустанцы ставил мэтай захоп B iabH i.

19 чэрвеня 1931 г. каля Вшьш адбылося рашучае сражэнне. Русюя 
войсю без асабл1вых цяжкасцей адб1л1 атак1 паустанцау, а потым nepamai у 
контрнаступленне. Паустанцы адступш, сярод ix пашырылася дэмapaлiзaцыя 
i дэзepцipcтвa. Рэштк1 экспедыцыйных атрадау i мясцовых паустанцау 
здoлeлi aдыйcцi на тэрыторыю Польшчы i працягнул1 змаганне.

У 43pBeHi - лшеш паустанцк1 рух разгарнууся на поудш -  у M a3bipcKiM , 
Рэчыцк1м i niHCKiM паветах. A praH i3aT apaM i i юраушкам1 былi мясцовыя 
памешчыю Ф. Кенев1ч, Т. Пуслаусю, колькасць паустанцау склала каля 1300 
чалавек, але дасягнуць нейк1х рэальных поспехау яны не з до л ель У першай 
палове жн1уня паустанне фактычна зышло на нет. У верасш, у лясах 
Заходняй Беларуси i JliTBbi засталic4 беглыя сяляне, частка найбольш 
актыуных yдзeльнiкay - KipayHiKoy, як1я не мапп разл1чваць на л1тасць.

Паустанне 1830-1831 гг. было шляхецюм па CBaiM мэтам, юравалася 
польскай i апалячанай шляхтай, якая з’яулялася галоунай рухаючай с1лай.
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Яго галоуная мэта -  тэта рэстаурацыя шляхецкай Рэчы Паспалыай. Не 
гледзячы на кансерватызм, паустанне нанесла модны удар па самауладству, 
садзейшчала замацаванню рэвалюцыйных змен у Францьй i Бельгп, 
паспрыяла разгортванню нацыянальна-вызваленчай барацьбы у шитых 
еурапейсюх крашах.

На удзельнжау i западозраных ва удзеле у паустанш абрынугйся 
рэпрэсп. Стваралюя спецыяльныя губернсюя следчыя камюп, яюя пшьна 
разглядал1 справы. Сотн1 шляхцщау были пазбаулены CBaix маёнткау, 
арыштаваны, сасланы, мноства знайшло выратаванне у эмшрацыт

Рэзка актыв1завалюя дзеянш па «разбору шляхты» з мэтай выключыць 
з прывшяванага дваранскага саслоуя мелкапамесную i беззямельную шляхту 
-  галоуных удзельшкау паустання. Дзеля гэтага праводзшася татальная 
праверка дакументау на дваранскую годнасць. У вын1ку тысячы сямей былых 
шляхцщау папоунш падатковыя станы сялян-аднадводцау i мяшчан. Тэрм1н 
“шляхта” быу забаронены для выкарыстання у рускай мове.

Адначасова pacincKi» улаДы абаранял1 правы памешчыкау, кал1 
апошшя адкрыта не выступал! супраць самауладдзя. Агульная амн1стыя 
удзельн1кам паустання была абвешчана у каранацыйным ман1 фесце новага 
!мператара Аляксандра II (26 жшуня 1856 г.).

BbiHixaMi няудалага паустання стала адмена аутаномп Каралеуства 
Польскага i скасаванне Польскай Канстытуцьй 1815 г. Кграунщтва !мперыяй 
узяла курс на татальную рус!ф1кацыю заходнягя края, у вышку чаго была 
скасавана ушяцкая царква (1839 г.), быу зачынены Вшенсю ун1верс1тзт (1832 
г.), адменена дзеянне Статута 1588 г. Масавая эмпрацыя найболын актыунай 
i адукаванай частк1 шляхты адб1лася на адраджэнш беларускай культуры.

Рэпрэсй, безумоуна, абмяжоувал1 магчымасц1 нацыянальна- 
вызваленчага руху, але цалкам naraciH,b !мкненне да волр нацыянальнай i 
сацыяльнай свабоды не змагл1.

Тэма 7.4 Змена палггьна самадзяржауя у БеларуН

1. Увядзенне “Правшау аб аддачы сялян па найму у зямельныя i 1нтттыя 
чорныя работы”.
2. Падрыхтоука л1кв1дацьп ун1яцкай царквы.
3. Адмена дзеяння у Беларус! i Лгтве Статута Вял1кага княства Л1тоускага 
1588г. Увядзенне расшскага заканадауства.

1. Увядзенне “Правшау аб аддачы сялян па найму у зямельныя i 
шшыя чорныя работы”.
Новыя з'явы у эканом1цы, як1я выкл1кал1ся фарм1раваннем 

кагпталютычных аднослн, пазначыл1ся i у беларускай вёсцы. Сельская
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гаспадарка усё болып звязвалася з рынкам, павял1чвалася плошча ворных 
зямель, пашыралюя пасевы тэхшчных культур (шьну, канапель), узрасла 
удзельная вага бульбы i цукровых буракоу, узшкла танкарунная 
авечкагадоуля. У шэрагу памешчыцюх гаспадарак пачалося выкарыстанне 
сельскагаспадарчых машын. Прапагандай перадавых метадау земляробства i 
жывёлагадоул1 займалася Беларускае вольнае эканам1чнае таварыства, якое 
юнавала з 1826 па 1841 у Вщебску. У 40-я гады у Горках Магшёускай губерн1 
быу адкрыты першы у Раей земляробчы 1нстытут.

Акрамя чыста сельскагаспадарчых работ, еяляне усё болып займапйся 
промыслам!, наймагйся на розныя работы. Пашыралася ix маёмаснае 
расслаенне: выдзялялюя заможныя еяляне, яюя арандавапй млыны, вял1 
гандаль i г.д. Далейшае разв!ццё прагрэс1уных з'яу у эканомщы 
стрымл!валася панаваннем феадальна-паншчыннай с!стэмы, !снаваннем 
прыгоннага права. Памешчык! з мэтай павел1чэння прыбытковасц! маёнткау 
пашырапй пасевы за кошт сялянсюх надзелау, стварал! новыя фальваркг Але 
запушчаная, няугноеная, дрэнна апрацаваная зямля давала шзюя ураджат 
Сяляне усё болып разарапйся i не мапп у такой ступеш, як раней, несщ 
большыя за вшу. XymMi тэмпам! расла запазычанасць памешчыцк!х 
маёнткау. У цяжюм станов!шчы апынул!ся i еяляне дзяржауных маёнткау. 
Яны, як правша, здавалюя у арэнду чыноун!кам i збяднелых дваранам, а 
арандатары 1мкнулюя выц!снуць з еялян усё, што можна было узяць, i без 
уеялякага сораму павял!чвапй за вшу. Не маючы магчымасц! пракарм!ць свае 
ceM'i з надзелау, выплацщь своечасова шматлпая падатю i чыншы, мнопя 
еяляне вымушаны был! шукаць пабочныя заробк1. У вольны ад земляробчых 
работ час, з дазволу памешчыкау або арандатарау яны iumi на 
лесоразработки, сплавшныя працы i дарожнае будаун!цтва, займал1ся 
возн!цтвам i хатшм! промыслам!. Мнопя памешчык! сам! аддавапй CBaix 
прыгонных па кантрактах на будаушчыя i дарожныя працы, часта у далёк!я 
губерн! Pacii. Плату за ix працу яны 3a6ipani сабе. Рост паншчыны, масавае 
абеззямельвання сялянства, частыя неураджа1, волю памешчыкау i 
арандатарау вял1 да заняпаду сялянскай гаспадарю, да яшчэ болынага 
збяднення сялянск1х мае. Усё тэта выкликала незадаволенасць сялянства i 
падштурхоувала яго на барацьбу супраць CBaix прыгнятальн1кау. Барацьба 
еялян супраць феадальнага прыгнёту прымала розныя формы: падача скаргау 
цара i мясцовым уладам, адмова выконваць празмерныя пав1ннасц1, уцёю ад 
CBaix уладальн1кау, непадпарадкаваньне уладам, узброеныя выступленн1. 
Рост сялянск1х хваляванняу вымушау царызм прымаць некаторыя 
заканадаучыя меры, каб абмежаваць волю памешчыкау i арандатарау i тым 
самым аслабщь незадаволенасць еялян. Яшчэ Павел I, каб абмежаваць волю 
памешчыкау, выдау указ, як\ забараняе прымушаць еялян працаваць у 
нядзелю i рэкамендавау абмежаваць паншчыну да трох дзён у тыдзень. Але
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гэтыя рэкамендацьй застапйся на паперы, бо прымаць ix щ не прымаць 
вырашау сам памешчык. Не змог вырашыць гэтую праблему i указ Сената 
1818, як\ прадшсвау губернатарам заходн1х губерняу усталяваць «строп 
нагляд» за тым, каб памешчык1 не патрабавапй ад CBaix сялян выканання 
«празмерных павшнасцяу», а тольк1 тых, як1я «пазначаныя у 1нвентарах». 
Гэта вымусша Кабшет мпйстрау у 1824 г. стварыць кам1сш па праверцы 
повинностного стану сялян Беларус1. У вышку праверю было установлена, 
што пры вызначэнн1 павшнасцяу памешчык1 дапускаюць «поуны волю» i 
вымушаюць сялян выконваць празмерныя «урою працы». Але высновы 
кам1сй таксама н1чога не дали, бо царызм баяуся закранаць асновы 
прыгоннага права. Пра гэта сведчыць i той факт, што Мшалай I яшчэ пяць 
разоу стварау розныя сакрэтныя кам1тэты па рашэнш сялянскага пытання, 
але кати справа даходзша да прыняцця канкрэтнага рашэння, то ён прызнавау 
рэкамендацьй камггэтау несвоечасовым, а сам1 камтоты распускау. I тым не 
менш, у другой чвэрщ XIX ст. бььгй праведзены некаторыя рэформы, 
заюйканыя разрадз1ць напружаны стан у вёсцы. У 1835 г. был1 зацверджаны 
«Правшы аб аддачы сялян па найму на зазямлення i шшыя чорныя працы». 
Згодна з iMi, памешчык1 Marai аддаваць па кантрактах з шматсямейных 
двароу не болын за палову работшкау, прычым у кантрактах павшны был1 
паказвацца «памер аплаты, колькасць працоунага часу i месца працы». Была 
праведзеная таксама рэформа па удасканаленш к1равання дзяржауным1 
сялянам1, 1н1цыятарам якой выстушу граф П.Д.Кзсялеу, прызначаны у 1836 
мшютрам дзяржауных маёмасцяу. Некальк1 раней ён распрацавау прынцыпы 
к1равання маёнткам1, сэквэстравагй у заходн1х губернях ва удзельшкау 
паустання 1830 - 1831 гг. На ix аснове было падрыхтавана i у снежн1 1839 
падгйсана М1калаем I «Палажэнне аб к1раванн1 дзяржауньий маёнткам1 у 
заходн1х губернях i Беластоцкай вобласц1». Яно прадугледжвала 
ажыццяуленне двух асноуных мерапрыемствау: а) правядзенне люстрацьй - 
падрабязнае ашсанне кожнага дзяржаунага маёнтка; б) стварэнне апарата, як\ 
пав1нен быу ажыццяуляць к1раванне дзяржауньий маёнткам1. Для 
правядзення люстрацьй у кожнай губерHi бььгй створаны спецыяльныя 
кам1тэты з дзяржауных чыноунжау. Яны к1равал1ся у сваёй дзейнасц1 
асобным «Палажэннем аб люстрацьй» i пав1нны был1 уРэгУлявайь 
гаспадарчае станов1шча дзяржауных сялян, ix узаемаадносшы з часовыMi 
yлaдaльнiкaмi. Каб лшвщаваць вострае малазямелля дзяржауных сялян, 
«Палажэнне» прадугледжвала перадзел ix зямельных надзелау. Cяpэднi 
памер душавога надзела павшей быу состоятть з трох дзесяцш ворнай зямл1 i 
адной дзесящны ceнaжaцi - чатырох дзecяцiн на p3Bi3CKix душу. 
Прадугледжвалася таксама вылучэнне на кожнае сялянскае гаспадарка 
невялшх участкау лесу. Пaвeлiчэннe cялянcкix надзелау адбывалася за кошт 
лiквiдaцыi фальваркау. Для урэгулявання пaвiннacцяy сяляне дзяржауных
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маёнткау згодна маёмаснаму становшчу бььш падзеленыя на чатыры разраду: 
цяглых, пауцяглыя, агародшю i бабылг Для цяглых сялян паншчына 
усталёувалася у памеры 3 дзён з канём у тыдзень. Для пауцяглых яна 
памяншалася напалову. Агародшю за карыстанне агародадп i выпасу 
выконваш розныя дваровыя працы, а у выпадку неабходнасщ прыцягвалюя i 
на паншчыну. Бабьнп - людз1 беззямельныя, а часта i бяздомныя 
выкарыстоувашся на работах у маёнтках за натуральнае або грашовае 
узнагароджанне. Праведзеныя рэформы, нягледзячы на ix палавшютасць, усё 
ж палепшьш становшча дзяржауных сялян. Для кантролю за 
ажыццяуленнем рэформау падчас люстрацьй i юравання дзяржауным1 
маёнткадп пасля быу створаны спецыяльны апарат: палаты дзяржаунай 
маёмасщ у губернях, казённыя акруп у паветах, валасныя праулення i 
валасныя суды у сельскай мясцовасцт Губернсюя палаты i казённыя акруп 
камплектавашся з дзяржауных чыноунжау, валасныя праулення i валасныя 
суды, а таксама сельсюя старасты, couKi i Дзесятшю аб1рашся caMiMi 
сялянамг Люстрацыя з'явшася зыходным пунктам у ажыццяуленш далейшых 
мерапрыемствау на шляху уРэгУлявання гаспадарчага станов! тттча 
дзяржауных сялян. У красавжу 1844 Mi кал ай I зацвердз1у праекты К1сялёва 
аб пераводзе сялян дзяржауных маёнткау з паншчыны на чынш. Памеры 
аброку павшны был1 адпавядаць даходу, што атрымл1вала казна па 
1нвентарах i кантрактах. Да 1857 паншчына у дзяржауных маёнтках на 
тэрыторьй Беларуш ужо цалкам была заменена чыншам (грашовым). Чынш 
прадуктам1 i шшыя пав1ннасц1 был1 адмененыя. Да гэтага часу паусюдна был1 
л1кв1даваныя i фальварк1 у дзяржауных маёнтках.

Рэфармуючы гаспадарчыя узаемааднослны у дзяржауных маёнтках, 
царсю уРаД не выпускае з-пад сваёй yeari i прыватнауласн1цк1х сялян, 
хваляванш сярод як\х з году у год нарастал!. У 1844 годзе у Беларус! i на 
Правабярэжнай Укра1не (Валынская, К1еуская i Падольская губерн!) был! 
створаны губернсюя !нвентарныя камЛэты, як!м было даручана перагледзець 
у памешчыцюх маёнтках раней юнуючыя !нвентары, а дзе ix не было - 
скласщ новыя. У сваёй дзейнасц! яны юравапйся адмысловьжп прав1лам1, 
галоуным патрабаваннем як\х было вызначэнне пав1ннасцей сялян у 
адпаведнасц1 з памерам i якасцю адведзеных iM зямельных надзелау. 
Правшам! прадугледжвалася таксама, што сялянскае гаспадарка, якое мае 
толью аднаго працаздольнага мужчыну, надзяляецца надзелам 3/4 да 9 
дзесяцш у залежнасщ ад колькасщ i якасц1 зямл1 у маёнтку. Такая гаспадарка 
пав1нна было адпрацаваць на паншчыне 3 дш з канём (мужчынская 
паншчына) i 1 дзень без каня (жаночая паншчына). Падводная павшнасць 
заставалася, але пав1нна была выконвацца у кошт паншчыны дзён. 
Памешчыкам забаранялася каш iM задумаецца усталёуваць згоны дш, а 
таксама абкладваць сялян натуральным! паборам1.
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Гэтыя абмежаванш выкликали недовльство сярод памешчыкау. Будучы 
членам! швентарных камггэтау, яны дамагалйся захавання не толью раней 
icHyiOHbix павшнасцяу, але у шэрагу выпадкау i ix павел1чэння. У су вяз i з 
супрашвам памешчыкау складанне i увяДзенне новых швентароу 
зацягнулася. Каб зламаць дварансю кансерватызм, царызм прыграз1у 
памешчыкам, што банкаусюя крэдыты i льготы па выплаце нядо1мак будуць 
прадастауляцца толью тым, хто увядзе у CBaix маёнтках новыя швентарныя 
правшы да 22 снежня 1852. Але памешчыю рашуча усупращвшся гэтаму i 
звярнулюя да цара з просьбай аб ix адмене . Царызм пайшоу на саступю, i у 
1854 г. дзеянне новых швентарных правшау было спынена. Пачауся ix 
перагляд губернсю камыэт. Пасля дапрацоую швентарныя правшы у 1855 
разглядалйся у Дзяржауным савеце, яю прыняу рашэнне, што кожны 
памешчык павшей вылучыць у карыстанне сялян 3,75 дзесяцшы зямл1 на 
рэв1зск1х душу. Kari надзел перавышау 9 дзесяц1н зямл1, памешчык мог яго 
паменшыць. Дазвалялася змяняць i сялянск1я надзелы. Паншчына з цяглых 
сялянскага двара вызначалася у памеры 3 дзён мужчынск1 i столью ж 
жаночай у тыдзень. Падводная павшнасць зал1чвалася у тк паншчыны. Усе 
1нтттыя працы - згоны, гвалты, шарварки i !нш адмянялюя. Але i гэтыя прав1лы 
сустрэл1 жорстк1 cynpan,iy памешчыкау, у вышку чаго перагляд i складанне 
новых швентароу зацягнулася. Царск1 ж урад, баючыся абвастрэння адноЫн з 
мясцовьиш памешчыкам!, а не падганяу ix. Kari ж пачалася падрыхтоука да 
адмены прыгоннага права, увядзенне новых швентароу наогул спыншася. 
1нвентарная рэформа ва уладаньнях памешчыкау i люстрация дзяржауных 
маёнткау не Marai ютотна пауплываць на станов1шча сялян, бо не закранапй 
асноу феадальна-прыгонн1цкай сютэмы, якая ужо перажывала глыбок1 
крызю. Крыз1с знаходз1у свой выраз у тым, што рэзка скарачапйся пасевы, 
зн1жалася ураджайнасць асноуных сельскагаспадарчых культур, 
памяншалася пагалоуе жывёлы у сялянсюх гаспадарках. У вын1ку усё 
большая частка сялян не магла плацщь падатк1 i выконваць !ншыя павшнасщ 
у карысць CBaix уладальн1кау i дзяржавы. У паласу крыз1су уступит i 
памешчыцкае гаспадарку. Крыз1с выяуляуся у рэзк1м зн1жэнн1 даходау, росце 
запазычанасщ крэдытных установам, ф1нансавага банкруцтва i распродажу 
маёнткау з аукцыёнау. Нават так1я уз°Рна арган1заваныя (на аснове 
паншчыны) шматгалшовыя прадпрымальн1цк1я гаспадарю, як гомельскае 
маёнтак князя Паскев1ча, дайшл1 да стану ф1нансавага банкроцтва. 
Сведчаннем крыз1су феадальна-прыгонн1цкай слстэмы у 40 - 50-я гады было 
таксама нарастание сялянскага руху.
2. Падрыхтоука лжвщацьп ун1яцкай царквы.

Пасля паустання 1830 -  1831 гг. Mi кал ай I, каб узмацнщь пазщьй 
iMnepbii у заходи ix губернях, стау на шлях скасавання ун1яцкай царквы. 
Мэтай гэтага мерапрыемства было павел1чэнне колькасц1 праваслаунага
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насельнщтва як сацыяльнай апоры расшсюх улад. У канцы 1827 г. -палатку 
1828 г. з’яв1уся праект скасавання ушяцкай царквы, падп1саны мшютрам 
народнай асветы i галоуным юраунпсом дэпартамента замежных 
веравызнанняу А. Шышковым. Асноуная яго 1дэя заключалася у тым, каб 
пазбав1ць ушятау ад уплыву каталщтва шляхам скасавання частк1 
базыльянсюх кляштароу, стварэння асобнай ад каталщкай грэка-ун1яцкай 
духоунай калегй; адкрыцця новых навучальных устаноу перападрыхтоую 
юнакоу у праваслауных традыцыях. Таксама прадугледжвалася лшвщаваць 
залежнасць ун1яцкага духавенства ад памешчыкау-католшау, як1я, 
з’яуляючыся кц1тарам1, аказвал1 не толью матэрыяльную дапамогу царкве, 
але i уплывал! на выбар кандыдатуры святара у свшм маёнтку. 12 лютага 
1839 г. у Полацку у прысутнасц! вышэйшага ун!яцкага духавенства быу 
падп!саны Саборны Акт з просьбай аб далучэнш ушяцкай царквы да 
праваслаунай. Пастанова Свяцейшага Слнода была зацверджана Мшалаем I. 
Усе святочныя багаслужэнн! з гэтай нагоды прайнпп у Беларуси i 2Птве 
спакойна, не выкл!каючы сур’ёзных пратэстау. На былых ушяцюх святароу 
был! распаусюджаны усе тыя пастановы, яюя тычыл!ся праваслаунага 
духавенства.
3. Адмена дзеяння у Бел ару ci i JliTBe Статута Вял!кага княства Л!тоускага
1588г. Увядзенне расшскага заканадауства.

30-я гг. XIX ст. стали паваротным! ва урадавай пал!тыцы. Быу узяты 
курс на поунае зл!ццё заходн!х губерняу з Расляй. Прычынам! гэтаму был!: 
па-першае, рост апазщыйных грамадска-пал!тычных настрояу i рухау, па- 
другое, разлажэнне феадальна-прыгоннщкага ладу, якое паступова 
перарастала у крыз!с.

Урад щзе на сур’ёзны пал!тычны крок, вядомы пад назвай “разбор 
шляхты”. Ён быу наюраваны супраць дробнай шляхты, галоунага 
распаусюджвальшка апаз!цыйных настрояу. У адпаведнасщ з указам! ад 
1831, 1847, 1857 гг. асобы, як!я не змапп дакументам! пацвердзщь свайго 
шляхецтва, не был! зацверджаны у дваранск!м званн!. Яны пазбаулял!ся 
права валодаць маёнткам! i пав!нны был! прадаць сваю уласнасць. Гэтая 
катэгорыя былых шляхцщау павял!чвала падатковае саслоуе.

Важным мерапрыемствам у напрамку поунага злщця заходн!х губерняу 
з Рас!яй было увяДзенне Указам аД 1 студзеня 1831 г. расшскага 
заканадауства у Магшёускай i В!цебскай губернях. На тэрыторьй Бел ару ci 
уводз!лася новае заканадаучае улажэнне -  “Установа аб губернях”, yciM 
дзяржауным установам i пасадам давагйся paciftcxia назвы.

У 1832 г. быу створаны “Асобы кампэт па справах заходн!х губерняу”, 
як! распрацоувау i ажыццяуляу мерапрыемствы па пашырэнню раслйскага 
дваранскага землеуладання i раслйскага уплыву у гал1не юравання i суда, у 
!ншых сферах. У мясцовыя адм!н!страцыйныя органы пачагй прызначацца
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пераважна расшсюя чыноушю, польская мова у судовай справе замяняецца 
на рускую.

У 1839 г. з мэтай аслаблення каталщкага касцёла на царкоуным саборы 
у Полацку было праведзена аб’яднанне ун1яцкай царквы з праваслаунай.

У 1840 г. было поунасцю адменена дзеянне Лзтоускага Статута. 
Расшскае заканадауства распаусюджвалася на у сю тэрыторыю Беларуси.

Ус1м1 гэтым1 мерам! была лпсвщавана юрысдыкцыя мясцовых феадалау 
на Беларуси падарваны 1дэалаг1чны фундамент ix магутнасц1 -  катал1цтва. 
Адначасова урад распачау пошук шырокай апоры у асяроддз1 сялянства.

Тэма 7.5 Сацыяльна-эканам1чнае развщцё Беларус1 у канцы ХУНТ -  
першай палове XIX ст.

1. Сельская гаспадарка i павшнасщ сялян.
2. Прамысловасць. Развщцё гандлю.
3. Гарады i мястэчк1. Падатк1 i пав1ннасц1 гараджан.
1. Сельская гаспадарка i павшнасщ сялян.

Сельская гаспадарка. Беларусь у XIX стагоддз1 з’яулялася рэг1ёнам, дзе 
панавала буйнапамеснае дваранскае землеуладанне. Напярэдадш 1861 г. у 
памешчыкау было каля 12 млн. дзесяцш (70%) зямл1, i тольк1 звыш 4 млн. 
дзесяцш (прыбл1зна 27%) знаходзшася у карыстанн1 каля 1 млн. сялян. У 
буйных латыфундыях стварапйся сярэдн1я па вел1чын1 маёнтк1, з колькасцю 
прыгонных ад 200 да 500 чалавек, як1я здавал1ся у арэнду. Рост таварнасц1 
адбывауся за кошт павел1чэння паншчынных пав1ннасцей сялян. Галоуныя 
пав1ннасц1 -  паншчына i аброк. Марудна уводзшся кап1тал1стычныя формы 
гаспадарання, так1я як прымяненне удасканаленых сельскагаспадарчых 
машын; праца наёмных рабочых; увядзенне травасеяння i шматпольных 
севазваротау. Гэтаму перашкаджала тайная праца прыгонных сялян.

Асноуная маса памешчыкау л1чыла прыгоннае права падмуркам 
рацыянальнай гаспадарк1 i не зб1ралася ад яго адмауляцца. Але была умова, 
якая садзейн1чала развалу феадальнага эканам1чнага мехашз- 
му -  тэта попыт на хлеб i прадукцыю сельскай гаспадарю у Заходняй Еуропе 
у першыя дзесяц1годдз1 XIX ст. з адначасовым ростам ём1стасц1 унутранага 
рынку.

У першай палове XIX ст. вызначаецца спецьиипзацыя 
сельскагаспадарчай вытворчасц1. Вщебская i пауночныя паветы Вшенскай, 
Мшскай i Магшёускай губерняу -  тэта раён шьна - i бульбавоцтва. 
Паудневыя паветы (ГПнсю, Навагруцю, Гомельсю i шш.) беларусюх губерняу 
-  тэта вырошчванне i перапрацоука цукровых буракоу. Гродзеншчына -  тэта 
рэпён танкаруннай авечкагадоул1, у 40-х гг. XIX ст. там напйчвалася 600 тыс.
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авечак. На мяса-малочнай жывёлагадоул1 у 40-50-я гг. спецьиипзавалюя 
адзшкавыя памешчыцюя гаспадарю, што мел1 вшакурныя заводы.

Таюм чынам, у памешчыкау Беларуси было 1мкненне узшмаць 
прадукцыйнасць CBaix гаспадарак, вырабляць больш таварнай прадукцьй.

Сялянская саслоуе было неаднародным. Каля 70% беларусюх сялян 
мел1 сваю гаспадарку i карысталюя зямельным надзелам з умовай выканання 
павшнасцяу. Каля 30% -  тэта дваровыя сяляне, яюя не вял1 сваей гаспадарю, 
працаваш на памешчыцюм двары i знаходзшся на натуральным утрыманнг 
У Вшенскай, Гродзенскай i Мшскай губернях пераважала сялянскае 
падворнае землекарыстанне, а у Вщебскай i Маплёускай -  абшчыннае.

Прылады працы у сялян бьш самыя простыя, тыя ж, што i у папярэдш 
перыяд. Толыл у адзшкавых заможных сялянсюх гаспадарках бьпп веялю, 
малацшю i шшыя машыны. Агратэхшка, як i раней, -  рэгулярнае трохполле. 
У заможных гаспадарках пачапй сеяць кармавыя травы, асушваць балоты, 
набываць лепшае насенне для пасеву, ужываць на угнаенне глей i торф.

Культуры выкарыстоувапй у асноуным тыя ж, але з’явшася бульба (у 
сярэдзше стагоддзя займала каля 4% плошчы). Увядзенне у севазварот 
бульбы садзейшчала пераходу ад трох - да чатырохполля. Ураджайнасць 
культур заставалася невял1кай, збожжавых у сярэдн1м сам-3, бульбы -  сам-6. 
На сялянскую гаспадарку прыходзшася два валы або адз1н конь, 1-4 авечак i 
св1ней, кароу, так сама i птушка. Памер зямельных надзелау быу 
неаднолькавы, у сярэдшм каля 10-12 дзесяц1н. Складауся ён з дзвюх 
аднолькавых частак -  цяглай i прыёмнай доляу. За цяглую сяляне адбывал1 
паншчыну, за прыёмную плацш1 аброк.

Са старажытных часоу захавал1ся зямельныя сервыуты, яны давал1 
сялянам права карыстацца сенажаццям1, лясным1 угоддзям1, пасв1ць жывёлу, 
лав1ць рыбу i г.д. Усё тэта на пэуных умовах было значнай падмогай для 
сялян.

Павшнасщ сялян был1 разнастайныя. Самай цяжкай формай была здача 
сялян панам1 падрадчыкам па кантрактах на сплауныя, будаун1чыя i 
зямельныя работы на працяглы перыяд. Гаспадары адрывал1ся ад асабютай 
гаспадарк1, якая прыходзша у заняпад. Значна вырасл1 памеры паншчыны -  
яны дасягал1 шасц1 дзён у нядзелю з гаспадарю, пры гэтым селян1н 
выкарыстоувау свой швентар i цяглую с1лу. Аброчныя сяляне выплочвапй ад 
20 да 80 руб. у год, плацш даншу прадуктам1 i выконвал1 дадатковыя 
павшнасщ у маёнтках.

У 50-я гг. XIX ст. наглядаецца няспынны рост нядЫмак дзяржауных 
падаткау. Падушны падатак беларусюя сяляне плац1л1 залатой i срэбнай 
манетай, што было у 4-5 разоу даражэй за асшнацьй (ас1гнацыям1 плацш1 
падушны падатак сяляне суседшх расшсюх губернш). На 1856 г. нядЫмю з 
беларусау склапй 8 млн. руб., тэта каля 30% ycix нядЫмак па iMnepbii.
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Сялянская гаспадарка паступова звязвалася з рынкам праз тары i 
к1рмашы. Але яе гандлёвыя су вяз i насш аднабаковы характар -  амаль усе 
атрыманыя грошы inuri на выплату памешчыцюх i дзяржауных падаткау. На 
развщцё сваёй гаспадарю, пакупку зямлц машын, насення, жывёлы грошай 
не заставалася. Сялянская гаспадарка, як i раней, заставалася натуральнай. 
Другая крынща грошай -  адыходныя промыслы, яны были звязаны з 
сезонным!, сплауным! i земляробчым! работам!. Вял!кая колькасць сялян 
працавала у 50-я гг. на будаунщтве чыгунак за межам! тэрыторьп Беларуси.

Наглядалася расслаенне сялянск!х гаспадарак, яно было больш 
глыбок!м у заходняй i цэнтральнай частках Беларусь Але заможных сялян у 
Беларуш у параунанш з цэнтральным! губерням! Pacii было значна меньш.

Таюм чынам, да сярэдз!ны XIX ст. працэс разлажэння феадальна- 
прыгонн!цкай гаспадарю паглыб!уся i можна гаварыць аб яе крызюе. Яго 
прыкметы -  зшжэнне прыбытковасц! памешчыцк!х маёнткау; рост 
дзяржауных шщнмкау; маёмаснае i сацыяльнае расслаенне сялянства 
(заможная вярхушка вяла гандлёвае земляробства або валодала 
прадпрыемствам! i капралам!); паступовае укараненне элементау кап!тал!зму 
(прымяненне вольнанаёмнай працы, машыннай тэхнпс!, спецыял!зацыя 
гаспадарак, пастаука прадуктау сельскагаспадарчай вытворчасц! на рынак i 
шш.).
2. Прамысловасць. Развщцё гандлю.

У першай палове XIX ст. Беларусь уступша у стадыю прамысловага 
перавароту. Прамысловы пераварот — тэта пераход ад заснаванай на ручной 
працы мануфактуры да машыннай шдустрыг У вышку яго прамысловасць 
пераутвараецца у галоуную rani ну грамадскай вытворчасц!.

Да пачатку XIX ст. найболын распаусюджаным! в!дам! прамысловай 
вытворчасц! на тэрыторьй Бел ару ci з’яуляюцца промыслы, рамёствы i 
мануфактуры у гарадах i мястэчках. Шырокае разв!ццё атрымал! палатняная, 
суконная, гарбарная, кравецкая, шавецкая, ганчарная вытворчасц!, апрацоука 
дрэва, выраб скур i г.д.

У гарадах вядучае месца займала рамесная вытворчасць. Рост яе 
таварнасщ выкл!кау л!кв!дацыю самастойнасщ i карпаратыунай замкнённасц! 
цэхау, ix манапол!ю у вытворчасц!. Члены цэхау атрымл!вал! права наймацца 
на фабрыю i заводы. Узн!кл! буйныя майстэрш з наёмным! рабочым!. 
Гарацкое рамяство задавальняла патрэбы не тольк! жыхароу горада, але i 
навакольнага вясковага насельнщтва. У канцы 50-х гг. XIX ст. на Беларус! 
нал!чвалася да 16,5 тыс. рамесншау.

Прыгонныя вотчынныя мануфактуры у пачатку XIX ст. пераважапй 
над кап!тал!стычным!, але паступова яны трансфармавапйся у
каштапйстычныя. Вотчынныя мануфактуры працавал! пераважна дзеля 
задавальнення патрэб памешчыка-прыгонн!ка i яго гаспадаркг
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Кагйталютычныя выраблял! прадукцыю на продаж. Меньшая даходнасць 
прыгонных мануфактур у параунанш з прадпрыемствамi, на як\х працавал! 
вольнанаёмныя рабочыя, з’яулялася пацвярджэннем крызюу прыгоннай 
гаспадаркт

У першыя дзесяшгоддй XIX ст. кола мануфактур пашырылася. У 
1801-1805 гг. у беларусюх губернях было больш за 300 прадпрыемствау. 3 
50-х гг. XIX ст. пачауся хутк1 рост кап валюты иных мануфактур з 
вольнанаёмным1 рабочым1. Уласн1кам1 мануфактур з’яулялюя купцы, 
мяшчане i рамесн1цк1я майстры. На 57 кашталютычных мануфактур у 1860 г. 
працавала 1.746 рабочых, яны выпускал! прадукцьй на 752 тыс. руб., тэта 
каля 48% прадукцьй ycix мануфактур.

Адначасова (другая чвэрць XIX ст.) адбывалася узбуйненне 
вотчынных мануфактур. 1х частка адносшася да тыпу фабрычна-завоцюх 
прадпрыемствау. Арандатары вотчынных мануфактур выкупал! станку 
будынкц зямлю i перабудоувал! прадпрыемствы на кап!тал!стычны лад 
(металурпчны завод у Нал!боках).

Першыя фабрыю i заводы у Беларус!, як i мануфактуры, был! 
прыгонным!. Паравыя машыны у беларускай прамысловасц! з’явийся у 20-я 
гг. XIX ст. на суконных прадпрыемствах памешчыка Пуслоускага у 
мястэчках Хомску Кобрынскага i Косаве Слон!мскага паветау. У 1841 г. узшк 
мукамольны завод кап!тал!стычнага тыпу у Маплёве, ён быу аснашчаны 
паравым рухав!ком, размяшчауся у цагляным будынку, усе рабочыя был! 
вольнанаёмным!, затым цукровы завод у Бел!цы.

Сярод рэпенау л!дыравал! Г родзенская губерня (суконныя 
прадпрыемствы) i Магшёуская губерня, адставала М!нская губерня. Кошт 
прадукцьй фабрычнай прамысловасц! Беларус! у 1852 г. склау 2,5 млн. руб., у 
1859 г. -  амаль 5 млн. руб. Размяшчэнне прадпрыемствау залежала ад 
транспартных шляхоу, крынщ сырав!ны i працоунай сшы. Дамшуючым! 
гал!нам! фабрычна-завадской прамысловасц! у тэты перыяд был! суконная, 
папяровая i шкляная. Другасны характар мел! палатняная, дывановая, 
канатная, медная i некаторыя шшыя гал!ны.

На працягу першай паловы XIX ст. дробная вытворчасць у 
прамысловасц! пераважала. Хаця колькасць прадпрыемствау у ей у 
параунанш з 1796 г. скарацшася у 2,3 раза, але аб’ём прадукцьй вырас да 
7.105 тыс. руб. Тэта удвая больш за мануфактурную i фабрычную 
вытворчасц! разам. Так сама пануючай яшчэ заставалася прамысловасць, 
заснаваная на прыгоннай працы. Па колькасц! прадпрыемствау на 1860 г. яна 
пераузыходзша кашталютычную у 1,5 раза, па колькасц! рабочых у 1,8 раза, 
па валавой прадукцьй у 2,8 раза.

3 1796 па 1861 г. адбывауся рост гарадоу. Насельнщтва гарадоу 
павял!чылася у 4 разы -  з 80 да 320 тыс. Там зменынылася колькасць i
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удзельная вага пануючага класа феадальнага грамадства (дваран i 
духавенства), павял1чылася колькасць купцоу, рамеснпсау i працуючых па 
найму.

Болып заметным! стали перамены у нацыянальным складзе гарацкога 
насельнщтва Беларуси, значна вырасла колькасць яурэяу (прычына -  
!снаванне “мяжы аседласщ”) i pycK ix (новае чыноунщтва).

Развщцю гандлю спрыяу рост колькасщ вольнанаёмных рабочых. Да 
40-50-х гг. XIX ст. у гарадах i мястэчках вырасла колькасць купецтва, 
з’яуляецца катэгорыя гандлюючых сялян. Асноунай формай гандлёвых 
адносш у 30-50-я гг. XIX ст. бьш юрмашы. Самыя вял тя  был! у 
Гродзенскай, Магшёускай i Вщебскай губернях, нязначныя -  у Вшенскай i 
Мшскай (на Бел ару ci быу 351 юрмаш з прывозам на 7,4 млн. руб.). Буйным! 
был! юрмашы у мястэчку Зэльва Гродзенскай губерш (721 тыс. руб.), у 
Бешанков!чах (664 тыс. руб.) i у Любав!чах Магшеускай губерш (501 тыс. 
руб.). Развозна-разносны гандаль у гарадах, мястэчках i сельскай мясцовасщ 
пасля юрмашоу займау другое месца. Базары юнавагй амаль ва ycix гарадах i 
мястэчках Беларусь Стацыянарны гандаль адбывауся у штодзённа 
працуючых гандлёвых установах -  лауках, крамах, магазшах, п!цейных 
дамах, карчмах, кавярнях i г.д.

Знешн! гандаль у асноуным вёуся па рэках i каналах. Галоуны 
гандлёвы шлях -  Днепр, асноуны пункт транзггнага гандлю -  Юрбург на р. 
Нёман (сучасны горад ЛЛвы Юрбаркас). 3 Беларуш тавары траплял! у 
еурапейск!я i аз!яцк!я кра!ны i KaroHii Амерыканскага кантынента. За мяжу з 
беларусюх губерняу вывоз!л! прадукты земляробства i жывёлагадоул!, лес i 
драуляныя вырабы, прадукцыю перапрацоучай прамысловасць 1мпартавал!ся 
еурапейск!я фабрычныя тавары, металы, соль, рыба, в!наградныя в!ны, 
садавша, машыны i абсталяванне. Працягвауся традыцыйны гандлёвы абмен 
з царствам Польсюм, але з апошн!м у Расшскай iMnepbii з 1822 па 1850 г. 
юнавала мытная мяжа.

М!ж тым як унутраны, так i знешн! гандаль разв!вауся марудна. Яго 
развщцю у вял!кай ступен! перашкаджау кепск! стан шляхоу знос!н. Тэмпы 
росту гандлю у 50-я гг. XIX ст. у параунанш з другой паловай XVIII ст. 
зшзшся.

Першая палова XIX ст. -  перыяд далейшага фарм!равання 
кап!тал!стычных адносш. Аб гатым сведчыл! новыя каштапйстычныя 
мануфактуры, заводы i фабрык!, дзе працавапй вольнанаёмныя рабочыя, 
укаранялася паравая машынная тэхн!ка. Але тэмпы прамысловага разв!цця 
беларуск!х губерн!й был! шжэйшым! у параунанн! з iHmbmi рэпёнам! 
Еурапейскай частк! Pacii. Галоуныя прычыны -  панаванне прыгоннай 
с!стэмы гаспадарання i канкурэнцыя з боку расшскай i польскай 
прамысловасц!, як!я мел! значную перавагу у сва!м развщць
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3. Гарады i мястэчкь Палатка i павшнасщ гараджан.
3 развщцём прамысловасщ i гандлю быу десна звязаны рост гарадоу 
Беларуси. 3 1825 па 1861 г. насельнщтва 42 беларусюх гарадоу павял1чылася 
са 150 да 316 тыс. чалавек. У сярэдзше XIX ст. у Магшёве ужо пражывала 31 
062 чалавею, Вщебску -  30 654, Мшску -  26 760, Брэсце -20 943, Гродне -  20 
241 чалавек. Асабл1ва высоюдн тэмпам1 расло гарадское насельнщтва у 
В1цебскай губерн1. Адной з асноуных прычын хуткага росту гарадскога 
насельнщтва у Беларус1 у тэты перыяд было увядзенне тут мяжы аселасц1 
яурэйскага насельн1цтва, згодна з якой яурэям забаранялася пражыванне у 
вёсцы i валоданне зямлёй. У сувяз1 з гэтым яурэ1 прымусова перасялял1ся з 
вёсак у мястэчю i гарады. Г эта прывяло да значных перамен у нацыянальным 
складзе гарадскога насельн1цтва. У сярэдзше XIX ст. яурэ1 складал1 ужо каля 
70 % рамесна-гандлёвай частю гараджан, а выхадцы з сялян -  толью 2,5 -  3 
%.

Значнай праслойкай у гарадах Беларус1 было рускае чыноунщтва, з 
якога царызм камплектавау тут адмшютрацыйны апарат. Г арадское 
насельн1цтва у Беларус1 у першай палове XIX ст. падзялялася на характэрныя 
для феадальнага грамадства cacaoyi Асноуным1 з ix з’яулялюя дваране, 
духавенства, купцы, мяшчане i сяляне. Як асноуныя саслоуныя трупы 
ул1чвалюя чыноушю, ваенныя i «ганаровыя грамадзяне». Прывшеяваным1 
саслоуядп з’яулялюя дваране i духавенства. 3 ix прадстаушкоу складалася 
царская бюракратыя. Дваране сярод гараджан Беларуси у канцы XVIII ст. 
склад ал i каля 3,3 %. У канцы 30-х гадоу XIX ст. у су вяз i з «разборам» 
шляхты ix удзельная вага пашзшася да 1,1 %, але да канца 50-х гадоу зноу 
вырасла да 4,6 %.

Духавенства у пачатку 60-х гадоу складала каля 1 %, купцы -  каля 2 %, 
чыноушю i ваенныя адпаведна -  5,2 i 8,4 % гараджан.

Самай шмаппкай катэгорыяй гарадскога насельн1цтва з’яулял1ся 
мяшчане. У канцы XVIII ст. яны складапй 80 %, а у 50-я гады XIX ст. -  75 % 
гараджан. Да мяшчан адносшся рамесшю, дробныя гандляры, чорнарабочыя, 
хатняя прыслуга, людз1, як1я займалюя возн1цтвам, агародн1цтвам i г. д. 
MHoria мяшчане жыл1 за кошт выпадковых заробкау, з’яулял1ся жабракам1 i 
паужабракам1, не Meai уласнага жылля. Большасць дамоу мяшчан 
ацэньвалася невысока i адносшася да разраду «халупных».

Г арадское насел ьн1цтва плац1ла розныя дзяржауныя i мясцовыя 
(земск1я) падатю i выконвала шматл1к1я натуральныя павшнасцг Галоуным з 
дзяржауных падаткау у горадзе, як i у вёсцы, быу падушны збор. Але стаука 
яго у гарадах удвая перавышала сельскую. Мяшчане-яурэ1 плацш1 падатак у 2 
разы болыны, чым хрысц1яне, земск1 падатак прызначауся на утрыманне 
гарадскога Mari страта, пал1цьп, турмау, паштовай службы, навучальных i 
медыцынсюх устаноу i 1ншыя мэты. 3 мяшчан-яурэяу дадаткова спаганял1ся
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зборы на карысць яурэйскай абшчыны (кагала) i на утрыманне яурэйсюх 
школ.
Усе будаушчыя работы грамадскага прызначэння у гарадах жыхары 
выконвал1 caMi або плацш спецыяльны падатак. Купцы у залежнасщ ад 
пльдьп i статуса горада (губернсю або уездны) уносш у казну ад 1,5 да 4 % з 
сумы аб’яуленага кашталу. Усе плацш таксама дарожны падатак. Гараджане 
пастаулял1 таксама у войска рэкрутау. Ад кожных 250, а з 1820 г. -  ад 125 
жыхароу мужчынскага полу яны пав1нны был1 выдзяляць аднаго рэкрута, 
абмундз1раваць яго па устаноуленай форме i забяспечыць харчаваннем. 
Кожны рэкрут абыходз1уся гарадам каля 100 рублёу. Рэкруцк1я зборы з 
гараджан узрашп з 1798 па 1835 г. з 72 кап. да 5 руб. У тых гарадах i 
мястэчках, дзе размяшчапйся вайсковыя гаршзоны, ix жыхары пав1нны был1 
забяспечыць вайскоуцау кватэрам1, а салдат -  харчаваннем. Ад вайсковага 
пастою гараджане мапп адкупщца спецыяльным1 грашовым1 зборамг

Усяго у 30 -  50-я гады XIX ст. гараджане Бел ару ci плацш падатк1 i 
выконваш павшнасщ да 40 розных в(дау. Грашовыя зборы з гараджан 
вагал1ся ад 15 да 25 руб. на душу i з’яулялюя непасшьным1 для болынасщ 
жыхароу. У сувяз1 з гэтым няспынна pacai нядо1мк1, а даходы гарадоу был1 
м1зэрным1. У 30-я гады XIX ст. у Мшску яны складапй 68 тыс. руб., Вщебску 
-  47 тыс., Магшёве -  33 тыс., Гродне -  30 тыс., Полацку -  19 тыс., Брэсце -  4 
тыс., Бабруйску i Пшску -  каля 2 тыс. Аб беднасщ беларусюх гарадоу 
сведчыць i тое, што цагляных будынкау у ix у пачатку XIX ст. было усяго 2 
%, у 50-х гадах -  5,5 %.

Развщцё таварна-грашовых адноелн у першай палове XIX ст. 
садзейшчала росту мястэчак, ix колькасць за тэты час узрасла з 290 да 400. 
Гэта было звязана з правам дваран-памешчыкау устанаул1ваць у CBaix 
уладаннях KipMambi i рынкт Тыя пасяленн1, дзе яны адкрывапйся, з дазволу 
губернатарау пepaвoдзiлicя у разрад мястэчак. Да ix лису aднociлicя Гомель, 
Горю, Шклоу, Смаргонь, Зэльва, Св1слач i мнопя шш. Некторыя мяcтэчкi па 
колькасщ жыхароу i узроуню разв1цця прамысловасщ i гандлю не уступал! 
еярэдшм гарадам, а часам пepayзыxoдзiлi ix. У шэрагу мястэчак дзейшчапй 
вотчынныя прамысловыя прадпрыемствы i буйныя KipMambi. Аднак асноуная 
колькасць мястэчак адносшася да HeBaaiKix пасяленняу сельскага тыпу, 
большасць насельн!цтва як\х cклaдaлi прыгонныя еяляне.

Што датычыць 3THi4Hara i кaнфeciйнaгa складу насельн!цтва i градоу i 
мястэчак Бел ару ci у першай палове XIX ст., то яно было шматэтшчным i 
ш м аткан фесл й н ы м. Статыстычных звестак аб яго этшчным складзе у тэты 
перыяд у пстарычных крын1цах няма. Сустракаюцца толью няпоуныя даныя 
за асобныя гады i па асобных губернях аб колькасщ гараджан пэуных 
канфеслй -  праваслауных, ун1ятау, катол1кау, !удзеяу, лютэран, пратэстантау,
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мусульман i шш. Па веравызнанню у асобных выпадках можна устанавщь i 
нацыянальнасць.

У канцы XVIII -  палатку XIX ст. у Мшскай губерш у гарадах 1удзе1 
склад ал i 50,5 %, праваслауныя -  38,4 %, ушяты -  5,4 %, католпа -  4,8 %. У 
20-я гады сярод гараджан той жа Мшскай губерHi ушяты складапй 29,5 %, 
католпа -  17,1 %, !удзе1 -  52,3 %.

У 40 -  50-я гады сярод мяшчан i купцоу Вшебскай i Магшёускай 
губерняу яурэ1 складал1 каля 60 %, у Мшскай губерш -  амаль 70 %. Ушяты 
на
Беларуси, як правша, 6bmi беларусамц 1удзе1 -  яурэямц лютэране i 
пратэстанты -  немцам!, мусульмане -  татарам!. Што датычыць праваслауных 
i католпсау, то сярод ix был! беларусы, русюя i паляк!.

Падводзячы вын! к! вышэйсказанаму, патрэбна адзначыць, што 
эканам!чнае разв!ццё Бел ару ci у канцы XVIII -  першай палове XIX ст. 
вызначалася узаемадзеяннем дзвюх з’яу: з аднаго боку, завяршауся працэс 
разлажэння феадальна-прыгоннщкага ладу як у горадзе, так i у вёсцы, з 
другога боку -  складвапйся перадумовы для зацвярджэння кап!тал!стыч нага 
спосабу вытворчасщ у прамысловасц! i сельскай гаспадарцы.

Тэма 7.6 Асвета i культура Беларус1 у канцы ХУНТ -  першай палове XIX 
ст.

1. Адукацыя i навука.
2. Беларуская лггаратура у першай палове XIX ст.
3. Музычная i тэатральныя творчасць.
4. Выяуленчае мастацтва i арх!тэктура.

1. Адукацыя i навука.
У 1802 г. у РасшПскаиП iMnepbii было створана МЫстэрства 

народнаиП асветы i шэсць навучальных акруг на чале з ушверсггэтам. 
Навучальныя у Остановы Беларус! уШваходзпй уО Вшенскую акругу, 
цэнтрам якоиГ стауП Вшенсю ун!верс!тэт (1803). У 1812 г. статус акадэм!! з 
правам! i прывшеям! ун!верс!тэта атрымауО i Полацк! езу!цк! калепум. Так!м 
чынам, на тэрыторьй Беларус! некаторы час дзен Отчал! дзве вышэиОшыя 
навучальныя у Остановы, прычым В!ленскаму ун!верс!тэту быуО уласщвы 
дух рамантызму i непакорл!васц! (яго выпускшю, студэнты i выкладчык! 
з’яуОлялюя уОдзельшкам! пауОстання 1830-1831 г.), а Полацкая акадэм!я
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стала сапрауПднаиП сталщаиП езуггауП , дзе вучылкя дзещ 
кансерватыу□ на настроенаиП шляхты.

Паводле школьнага статута 1828 г. адукацыя была саслоуПнаиП:
-  прыходсюя вучыл1шчы (1 год) — для дзяцеиП «самых шзюх 
станауП»;
-  павятовыя вучышшчы (3 гады) — для купцоуП, рамеснпсауП i 1ншых 
катэгорыи □ заможных гараджан;
-  пмназп (4 гады) — для дзяцеиП шляхты i чыноуПнпсауП;
-  ун1верс1тэты (5 год) — вышэиПшая ступень адукацьи для дзяцеиП 
шляхты I чыноу Пнпсау □.

У 1820-я г. пачалося распауПсюджванне ланкастэрсюх ттткол для 
небагатых вучняуП. Гэтыя школы уПэйпал уП канцы XVIII -  першаиП 
палове XIX ст. у розных крашах у вын1ку грамадскага руху за танны i хутю 
спосаб атрымання адукацы1. Паводле ланкастэрскаиП сютэмы (ад 1мя 
англ1иПскага педагога Дж. Ланкастэра) адбывалася навучанне дзяцеиП i 
дарослых больш падрыхтаваным1 вучням1 пад юрауПнщтвам настауПн1ка. 
Першая уП РасшПскаиП iMnepbii школа уПзаемнага навучання была 
адкрыта уП 1819 г. у Гомелц у маеПнтку графа М. Румянцава. У 1840-я гг. 
сташ адкрывацца пачатковыя школы для дзяржауПных сялян, настауПнпсам1 
уП як1х часцеиП зауПсеП были мясцовыя святары.

У 1840 г. пачала дзеиПшчаць Горы-Горацкая земляробчая школа, 
перауПтвораная уП 1848 г. у земляробчы шстытут -  першую уП Pacii 
вышэиПшую агранам1чную навучальную уПстанову.

У пачатку XIX ст. пачалося навуковае даследаванне Беларусь 
Беларусюя традыцьп вывучал1ся выкладчыкам1 Вшенскага ушверЫтэта — 
М1ха1лам БаброуПсюм, 1гнатам Даншов1чам, Тэадорам Нарбутам. Сярод 
этнографауП, археолагауП i фалькларыстауП, яюя вывучал1 мшулае 
Беларус1 i Л1твы, был1 таксама З.Даленга-ХадакоуПсю, А.Юркор, 
Е.РаманауП, П.ШпшеуПсю i 1нш. Сабраны iMi этнаграф1чны матэрыял, 
насуперак панавауПшаиП теоры1 заходнеруЛзма, сведчыуП аб 1снаванн1 
самастоиПнага беларускага этнасу.

2. Беларуская лИаратура у першай палове XIX ст.
Насуперак палашзацьй i рус1ф1кацы1, адметнаиП рысаиП культурнага 

жыцця Беларус1 уП першаиП палове XIX ст. было станауПленне новаиП 
беларускаиП лггаратуры, якая уП CBaiM разв1цц1 абап1ралася на народныя 
традыцьп i фальклор. ГалоуПным героем лггаратурных творауП у акрэслены 
перыяд быуП беларуск1 селян1н з яго турботамц цяжкаиП штодзеПнаиП 
працаиП i павагай да роднай зямлг

Ля вытокауП нацыянальна-культурнага адраджэння стаял i так1я 
знакамыыя п1сьменн1к1, як Адам М1цкев1ч, Ян Чачот, Ян БаршчэуПсю, 
В1нцэнт Дунш-Марцшкев1ч, Уладз1слауП Сыракомля i 1нш. Я.Чачот выдауП
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шэсць зборшкауО пад агульнаи □ назван □ «Вясковыя necHi з-над Не Омана i 
Дзвшы», дзе змясщуП не толью сабраны па веПеках беларусю фальклор, але 
i свае necHi на польская □ i беларускаиП мовах. На аснове беларусюх 
народных казак i паданняуП, але па-польску, быуП нашеаны 
Я.БаршчэуОсюм твор «Шляхцщ Завальня, або Беларусь у фантастычных 
апавяданнях».

Вял1кую спадчыну паюнууП выдатны гпсьмешпк XIX ст. В. Дунш- 
Марцшкев1ч, творчая тэматыка якога была вельм1 разнастаиПная — еПн 
nicay □ пра жыццеП еялян, шляхты, а таксама на пстарычную тэмы. Сярод 
яго асноуПных творауП можна вылучыць наступныя: «Сялянка», «Пшская 
шляхта», «Гапон», «Славяне уП XIX стагоддзо> i шш.

Першая палова XIX ст. была часам фарм1равання i развщця 
агульнанацыянальнаиП лггаратурнаиО мовы. Пры гэтым ауОтары уО 
залежнасщ ад паходжання i культуры выхавання выкарыстоу 0 вал1 розны 
алфавгг: ni лацшею (беларуская лацшка), щ юрьипчны.
3. Музычная i тэатральныя творчасць.

У XIX ст. у развщщ тэатра i музыю адбыуПся якасна новы этап. На 
пачатку XIX ст. стацыянарныя тэатры з прафесшОньпуп тэатральным1 
трупам! дзеиПшчал1 у О Вшьш, Гродне, Мшску. Яны ставш спектакл1 не 
толью у О CBaix гарадах, але i перыядычна гастралявал1 па бл!жэиПшых 
гарадах i мястэчках. Рэпертуар тэатрауО быуП давол1 вялшм i уПключауО у 
сябе спектаюп па творах IIIaKcnipa, Мальера, Шылера, Гогаля, Пушюна i шш. 
У 30-я г. XIX ст. тэатры з’явш1ся уО мнопх гарадах Беларусь 
Пасля правядзення уОрадам у 1846-1846 г . тэатральнаиП рэформы 

вандроуПныя тэатры был1 забаронены, а у О губернсюх гарадах стварал1ся 
руска-польсюя тэатры, як1я i мел1 манапольнае права на выступление у О 
гарадах губерш. Але рэформа не была здзеиПснена уП поуПнаиП меры.

ЗначнаиО падзеяиП у тэатральным жыцц1 БеларуЫ стала стварэнне 
намаганням1 В. Дун1на-Марцшкев1ча нацыянальнаиП тэатральнаиП трупы, 
якая у О 1852 г. у Мшсюм тэатры прадставша на суд гледача прэм’еру оперы 
«Сялянка» (па твору В. Дунша-Марцшкев1ча, музыка С. Манюшк1). 
ПастаноуПка «Сялянк1» сведчыла аб нараджэнн1 беларускага нацыянальнага 
музычнага тэатра.
4. Выяуленчае мастацтва i арх1тэктура.

На пачатку XIX ст. у мастацюм жыцщ Бел ару ci дам1нуе клаелцызм 
(klasikus -  узорны) -  галоуны стыль у еурапейскай культуры гэтага перыяду. 
Сутнасць класщызму выявшася у канан1зацьй антычнай клас!к1, як 
дасканалага узору для наследавання, нарматыунасц1 эстэтычных крытэрыяу, 
щэапйзацьй i абстрактнасц1 вобразнага абагульнення. Класщызм 
характарызавауся ун1версальнасцю i адносным стылявым адз1нствам. 
Арх1тэктура клаелцызму заснавана на прынцыпах елметрьп, геаметрызму,
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у pay н аважан acui аб’ёмау, рэгулярнасщ плашровачных рашэнняу, шырокага 
выкарыстання антычнай ордэрнай сютэмы, адноснай прастаце дэкаратыуных 
формау. Класлчны ордэрны порцж становщца характэрнай часткай арх-х 
кампазщый палацау i сяд'йбау, а таксама мнопх культавых пабудоу. У 1-ай 
трэщ XIX ст. класщызм засвойвае рысы aMnipy Дмперсю стыль), як\ 
вызначаецца знешняй параднасцю i вытанчанай дэкаратыунай пластыкай 
фасадау.

У архтоктуры Беларуси класщызм выяв1уся у 1770-х гадах i разв1вауся 
паралельна з позшм барока. Сярод помшкау пераходнага стылю можна 
назваць палацы у Ружанах i Свяцку. У вял i кай ступе Hi станауленне К-му 
было звязана з штэншуным развщцём горадабудаунщтва. Горад стау 
разглядацца як цэласная рацыянальна спланаваная слстэма. Новыя прыёмы 
плашроуш прадугледжвал1 пераход да ансамблевай забудовы кварталау, 
плошчау i вулщ, аргашчнага спалучэння гарадсюх забудоу i прыроднага 
ландшафту. Планам новых гарадоу надавался форма квадратау, 
многавугольшкау. Асабл1вая роля адводзшася дзяржауным 
ад м i Hi страны иным i навучальным установам. Прыкладам таюх будынкау у 
класлчным стьып у Гародш можа служыць дом вщэ-губернатара, губернская 
пмназ1я (суч. вул.Савецкая), жылыя дамы на суч. Замкавай вулщы.

У культавай мураванай архггэктуры найбольшае распаусюджанне 
атрымапй 2 тыпы пабудоу: 1) з цэнтрычнай кампазщыяй аб’ёмау (купальныя 
храмы-ратонды i крыжова-купальныя) 2) з падоужана-восевай кампазщыяй i 
франтальным вырашэннем галоунага фасада. Храмы набываюць болын 
свецю характар, вокны i уваходы у ix вырашаюцца як i у грамадсшх 
будынках таго часу. Да класлчных храмау-ратондау належыць 1ослфаусш 
касцёл у Лщзе (буд. у 1797-1825 гг.). Да клаЛчных храмау з падоужана- 
восевай кампазщыяй можна аднесщ Петрапаулаусю касцёл у 1забелша 
(Ваукавысю павет, буд. 1778 г.), Троица касцёл у Poci (Ваукавысю павет, 1801 
г.), Троица касцёл у 1ндуры (Гарадзенсю павет, 1825 г.), касцёл Св.Тэрэзы у 
Шчучыне (1829 г.), царква Раства Багародзщы у Масалянах (Гарадзенск1 
павет, 1796 г.)

Велыш яскрава класлчны стыль праяв1уся у палацава-сядз1бнай 
архггэктуры Беларусл першай паловы 19 ст. Да найболын ц1кавых помшкау 
належаць наступныя сядз1бы: Падароск (сяр. 19 ст.), Сноу (1827), Вщзы- 
Лаучынсюя (пач.19 ст.), Лагойск (1814-1819), палац Тызенгаузау у Паставах 
(другая палова 18 ст.), сядз1ба Альберцш у Слошме (1-я палова 19 ст.).

На беларуск1х землях працавапй як мясцовыя, так i замежныя 
архггэктары. Можна вылучыць Гуцэв1ча, выкладчыка Вшенскага 
ушверсггэта, пецербургск1х дойлщау Львова i Стасава, варшавянау Цуга i 
1адкоускага, анппчан Стам по Hi i Дж.Кларка.

241



Паступова адбываецца агульны заняпад клаачнай школы. Класщызм 
набывае у архтоктуры дагматычны характар, наз1раецца распад стылявога 
адзшства i з’яуленне эклектычных стыляу. Аднак у асобных збудаваннях 
рысы К-му сустракаюцца на працягу усяго 19 ст.

У канцы 18 -  напачатку 19 ст. працягвае разв1вацца тэндэнцыя 
пашырэння свецкай плын1 у разв1цц1 выяуленчага мастацтва i аслаблення 
рэлтйнай плын1. Сярод беларуск1х мастакоу i аматарау жывап1су 
зараджаецца щкавасць да штодзённага жыцця людзей, у тым л1ку i 
прадстаунжоу шжэйшых класау грамадства. Асабл1вую ролю у разв1цц1 
выяуленчага мастацтва на беларуск1х землях адыграла Вшенская мастацкая 
школа. У 1797 г. пры Галоунай Лггоускай школе паустала кафедра рысунку i 
жывап1су. У 1803 г. кафедра атрымала назву факультэта жывашсу, 
скульптуры i гравюры. Мастацтва жывашсу i рысунку тут выкладал1 
Франщшак Смуглев1ч i Ян Рустэма, а скульптуру -  К.Ельсю.

Складзеная Ф.Смуглев1чам праграма навучання уключала тры этапы: 1) 
кашраванне узоРаУ клаачнага мастацтва; 2) маляванне з г1спсавых 
скульптур; 3) маляванне з жывой мадэл1 (было уведзена Рустэмам у 1815 г.). 
Менавыа Ян Рустэм 1мкнууся вызвалщь жывап1с ад уплывау класшызму, яю 
ужо стрымл1вау яго разв1ццё. Ён нават дамогся дазволу прымаць у школу 
таленавыых вучняу незалежна ад ix сацыяльнага паходжання. У 1820 г. у 
Вшенсюм ун1верс1тэце вучылюя 45 жывашсцау i 16 скульптарау. Сярод ix 
нал1чвалася вельм1 шмат ураджэнцау Беларусь Да л1ку апошшх належау 
таленавыы партрэтыст lociф Аляшкев1ч (1877-1830), як\ быу сынам беднага 
музыканта з Радашков1чау. Пасля Вшьш Аляшкев1ч вучыуся жывап1су у 
Дрэздэне i Парыжы. Ён быу прыхшьн1кам клаЫчнага стылю, стварыу 
партрэты князя Чартарыйскага, Лявона Caneri, Мжалая Радз1в1ла, Адама 
Мщкев1ча.

Адыход ад канонау класшызму наз1раецца у творчасщ Валенц1я 
Ваньков1ча (1799-1842), яю паходз1у з 1гуменскага павета Мшскай губернт 
Ён стварыу у 1828 г. вядомы партрэт “Адам М1цкев1ч на скале Аюдаг“, у як1м 
выразна адчуваецца уплыу рамантызму. Таксама паказальным з’яуляецца 
“Партрэт старога Сапл1цы са Смшав1ч“, на як1м з вельм1 глыбок1м 
пслхалапзмам паказаны просты шляхщч.

Заснавальн1кам нацюрморту у беларуск1м жывашсе з’яуляецца 1ван 
Хруцк1 (1810-1885), яю нарадз1уся у сямч ун1яцкага святара у Вщебскай 
ry6epHi. У 1839 г. ён атрымау залаты медаль Расшскай акадэм11 мастацтвау за 
карцшу “Старая за работай“. 3 1840-х гадоу жыу у мястэчку Захарав1чы каля 
Полацку, Hanicay шмат партрэтау i нацюрмортау.

Найбольш значным прадстаун1ком пстарычнага жынру у беларусюм 
жывап1се стау Ян Дамель (1780-1840). У 1820 г. ён быу сасланы у Ci6ip, але 
праз два гады вярнууся у Мшск. Дамель Hanicay так1я вядомы карщны, як
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“Смерць князя Панятоускага“, “Смерць мапстра фон Юнгшгена пад 
Ерунвальдам“, “Смерць Елшскага у няволС, “Вызваленне Касцюшю з 
цямнщы“

Еютарычны жанр разв1вау у сваей творчасщ таксама Януары 
Сухадольсю (1797-1875), як\ нарадз1уся у Гародш у сямз збяднелага 
шляхц1ча. Я.Сухадольсю шмат гадоу праслужыу у расшскай армй. Пасля 
удзелу у паустанш 1831 г. эм1груе у Францыю. Пасля вяртаецца на радз1му. 
Ваенная тэматыка найбольш яскрава адлюстравана у яго творчасц1.

Таксама перажыу паустанне 1831 г. i эм1грацыю Впсенщ Дмахоусю 
(1807-1862), яю быу майстрам пейзажу. Асабл1вую яго увагу прыцягвагй 
мясц1ны, звязаныя з жыццём Адама Мщкев1ча.

Майстрам1 бытавога жанру у беларуск1м жывап1се разгляданага 
перыяду з’яуляюцца Канстанцш Кукев1ч (1810-1842), Юл1ян Карчэусю (1806- 
1833) i iHm. Увагу гэтых мастакоу прыцягвала жыццё простых людзей -  
сялян, салдат, мяшчан-яурэяу -  з ix простым! бедам! i радасцямг

Вельм! адмоуна пауплывала на працэсы разв!цця выяуленчага 
мастацтва на беларусюх землях закрыццё у 1832 г. Вшенскага ун!верс!тэта. 3 
таго часу мясцовым таленав!тым мастакам значна цяжэй стала атрымаць 
добрую школу. Для гэтага патрэбна было патрапщь у Пецярбург, альбо за 
мяжу.

РАЗДЗЕЛ 8 СТАНАУЛЕННЕ БУРЖУАЗНАГА ГРАМАДСТВА У 
БЕЛАРУС1. ФАРМ1РАВАННЕ БЕЛАРУСКАЙ НАТТБТТ (1861 -  1900 ГГ.)

Тэма 8.1 Буржуазный рэформы i асабл1васц1 ix правядзення у Беларусь 
Стан гаспадарк1 у другой палове Х1Хст.

1. Станауленне буржуазнага грамадства у Заходняй i Цэнтральнай 
Еуропе.
2. Агарна-сялянскае пытанне у Бел ару ci у першай палове XIX ст. 
Прычыны адмены прыгоннага права.
3. Адмена прыгоннага права i асабл!васц! яе правядзення у Беларусь 
Феадальныя перажытк!.

1. Станауленне буржуазнага грамадства у Заходняй i 
Цэнтральнай Еуропе.

Мадэршзацыя грамадства, папйтычнай, эканам!чнай, сацыяльнай i 
культурнай сфер жыцця у адпаведнасц! з патрабаванням! часу, у Беларус! у 
другой палове XIX ст., была звязана з пераходам ад феадальнага грамадства 
да буржуазнага. У крашах Заходняй Еуропы пераход да каштапйстычных 
аднос!н суправаджауся наступным! з’явам!:
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• Прыход буржуазй да улады прыводзщь да разбурэння феадальнага 
абсалютызму, станаулення рэспублж уласнпсау, у яюх правам! грамадзянша 
валодаюць толью уласнш сродкау вытворчасщ (маёмасны цэнз).

• Буржуаз1я здзяйсняе папйтычнае юраунщтва праз парламенты, 
мунщыпапйтэты.

• Адбываецца падзел заканадаучай, судовай i выканаучай улад (прынцып 
падзелу улад).

• Фарм1руюцца буржуазныя правы i свабоды.
• Пераход ад рамеснай вытворчасщ да мануфактурнай i фабрычна- 

завадской.
• Фарм1раванне буржуазнай уласнасщ на сродю вытворчасщ.
• Эксплуатация наёмнай працы.
• Хуткае развщцё таварна-грашовых адносш, якое садзейшчае 

фарм1раванню агульнадзяржаунага унутранага рынка.
• 1нтэншуны працэс урбашзацьй.
У сацыяльным i культурным жыцщ:
• значнае спрашчэнне сацыяльнай структуры грамадства у вышку 

зшкнення некаторых пластоу i праслоек феадальнага грамадства, з’яуленне 
двух асноуных класау -  буржуазп i пралетарыяту;

• дыференцыяцыя вёсю;
• фарм1раванне нацыянальнай буржуазнай штэлшенцьй;
• фарм1раванне буржуазных нацый.
Асабл1васщ фарм1равання кашташстычных
• захаванне вялжай удзельнай Bari дробнатаварнай вытворчасщ у
прамысловасщ;
• npycxi шлях развщця каштапйзму у сельскай гаспадарцы;
• канцэнтрацыя какшталу у сельскай мясцовасщ;
• абмежаваныя папйтычныя змяненш ва умовах панавання феадальнага 

абсалютызму;
• перашкоды папйтыю руслфжацьп Расшскага самадзяржауя 

фарм1раванню беларускай нацьй;
• спецыфжа сацыяльнага i нацыянальнага складу насельнщтва Беларуси.

2. Агарна-сялянскае пытанне у Белару<л у першай палове XIX ст.
Прычыны адмены прыгоннага права.
Крызюныя з’явы у гаспадарцы прымушапй царсюя улады рабщь пэуныя 

захады па рэфарм1раванню юнуючых парадкау. Першыя спарадычныя меры 
прымапйся яшчэ у пачатку стагоддзя, Але быпй непаслядоуньжй i 
абмежаванымт Так, у 1801 г. Расшсю урад дау дазвол набываць i прадаваць 
земл1 купцам, мяшчанам i дзяржауным сялянам (упершыню купцы i мяшчане 
Беларуси набьш тэта права яшчэ у 1775 г. згодна з пастановай Сейму Рэчы 
Паспаштай). А у 1803 г. быу выдадзены указ аб так званых “вольных
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хлебапашцах” Памешчыю мел1 права адпускаць прыгонных з зямлёй за 
вял1зны выкуп, але за iMi заставал юя павшнасщ згодна з узаемным дагаворам. 
У 1848 г. вольныя хлебаробы бьип уключаны у склад дзяржауных сялян на 
уласных землях.

1нвентарная рэформа 1844-1857 гг.. 3 мэтай абмежаваць 
бескантрольную уладу памешчыкау, царск1 урад увеу абавязковыя 1нвентары 
-  гаспадарчае ап1санне памешчыцк1х маёнткау з дакладнай ф1ксацыяй 
колькасц1 прыгонных, памерау зямельных надзелау, выконваемых 
павшнасцяу. У 1844 г. было зацверджана палажэнне аб стварэнн1 дваранск1х 
камтотау у заходшх губернях для складання абавязковых швентароу 
памешчыцк1х маёнткау.

У камтотах удзелыпчаш сам1 памешчык1, таму складзеные iMi 
iHBeHTapbi сялянам палёга не неслг

Па iHBeHTapax уся зямля, якая знаходзшася у фактычным карыстанш 
сялян, захоувалася за iMi. Для вызначэння павшнасцей за аснову была 
принята трэцяя частка даходу з вылучаных сялянам зямель. 1нвентарныя 
правшы часта парушагйся naMeni4biKaMi, тым не менш дзяржава у некаторай 
CTyneHi ахоувала сялян ад празмерных апетытау ix гаспадароу. Да 1857 г. 
1нвентары бьпп уведзены тольк1 у 1/10 частцы памешчыцк1х маёнткау (сяляне 
актыуна супрацьдзейн1чал1 ix увядзенню), таму можна гаварыць аб правале 
рэформы.

Адначасова у Ыстэме к1равання дзяржаунай маёмасцю 
(каля 465 тыс. сялян на Бел ару ci) патрабавалася рэформа к1равання 
дзяpжayнымi сялянам1. Яна была праведзена у 1837-1841 гг. мш1страм 
дзяржаунай маёмасц1 П.Д. Юсялёвым. Рэформа мела тры HaKipyHKi: рэформа 
к1равання дзяржаунай вёскай; “папячыцельская” пал1тыка; “люстрацьй 
дзяржауных маёмасцяу”

Рэформа юравання вёскай пачалася у 1837 г. згодна з спецыяльным 
палажэннем. Была адменена арэнда дзяржауных маёнткау, i быу створаны 
бюракратычны аппарат к1равання сялянам1, утрыманне якога лягло на плечы 
дзяржауных сялян.

“Папячыцельская пагйтыка” уключала аргашзацыю харчовай дапамог1 
сялянам, арган1зацыю пачатковага навучання для дзяцей i аргашзацыю 
медыцынскай дапамог1. Харчовая дапамога на выпадак перыядычных 
неураджаяу складалася у стварэнн1 грамадск1х запасау зерня. Галоунай 
крын1цай папаунення кармоу служыл1 грамацюя заворванн1. Аднак колькасць 
хлеба у крамах не павял1чвалася. Не лепш был1 справы i з т тттьтм!' 
пачынанням1 «папячыцельскай пал1тык1». Да таго ж мерапрыемствы 
папячыцельства ф1нансавал1ся не дзяржавай, а з сум сялянсюх кап1талау i 
грамадскага збору.
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Мэта люстрацьй дзяржауных маёмасцяу -  павышэнне 
плацежаздольнасщ дзяржаунай вёсю праз лжвщацыю сялянскага 
малазямелля (пераразмеркаванне зямельнага фонду пам1ж маёнткам1 i 
перасяленне сялян) i рэгламентацыю i ушфжацыю павшнасцяу. Яна 
праводзшася у два этапы: да 1844 г. з захаваннем фальварачна-баршчыннай 
с1стэмы, i з 1844 г. па 1857 г. -  паскораны увод аброчнай слстэмы.

Тэта сялянская рэформа мела буржуазны характар, бо спрыяла 
пашырэнню таварна-грашовых адносш на вёсцы.

Аднак аграрная рэформа не змагла вырашыць аграрнага пытання, i вяла 
да далейшагу крьшсу у сельскай гаспадарке.

Стан у сельскай гаспадарцы у сярэдз1не стагоддзя:
1. Крьшс панскай гаспадарю, вырасла запазычанасць памешчыкау.
2. Адсутнасць станоучых вышкау пал1тык1 царскага ураду па сялянск1м 

пытанн1 у 30 — 50-я гг. Толью у 1858—1860 гг. у Беларус1 адбылося звьтттт 40 
выступленняу сялян.

3. Агульны крыз1с гаспадарк1 крашы. Татальнае адставанне ад Еуропы 
выявится пад час Крымскай вайны (1853 — 1856).
3. Адмена прыгоннага права i асабл1васщ яе правядзення у Беларусь 
Феадальныя перажыткь

Першы этап -  стварэнне "Сакрэтнага камтота па сялянскай справе". 
Ён быу створаны у студзен1 1857 г. -  тэта стала пачаткам рэформы. Ен зб1рау 
пажаданн1 памешчыкау аб умовах правядзення рэформы. Асабл1ва ц1кав1л1 
урад прапановы беларуск1х памешчыкау па некальк1х прычынах:

Еаспадарк1 заходняга краю был1 уйягнУты У таварна-грашовыя 
аднос1ны праз усходнееурапейсю рынак, был1 больш падрыхтаваныя да 
рэформы.

Памешчык1 Beaapyci i Л!твы прапанавал1 раей вызвал1ць сялян, але без
зямл1.

У беларусюх i лЁоусюх губернях шырыуся сялянсю pyx, i ен мог 
аб’яднацца з нацыянальна-вызваленчым рухам.

У кастрычнпсу 1857 г. памешчыю Вшенскай, Еродзенскай i Ковенскай 
губерняу пацвердзш1 магчымасць даць асаб1стую волю сялянам, але без 
зямлг

Друп этап. 20 л1стапада 1857 г. вшенскаму генерал-губернатару 
Наз1маву быу нак1раваны рэскрыпт ад iMneparapa Аляксандра II -  першы 
урадавы дакумент аб сялянскай рэформе. 1м дазвалялася стварыць у 
Вшенскай, Еродзенскай i Ковенскай губернях камтоты i агульную кам1с1ю у 
Вшьна -  каб выпрацаваць прект палажэння аб адмене прыгоннага права. 
Згодна з рэскрыптам памешчыкам прапанавапй даць сялянам невял1к1я 
участк1 зямл1 -  ix сядз1бы (за выкуп). Урад разумеу небяспечнасць 
вызвалення сялян зус1м без зямл1.
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Трэш этап -  афщыйнае признание пачатку рэфармавання. 8 студзеня 
1858 г. з "Сакрэтнага камггэта" быу створаны Галоуны кам1тэт па 
упарадкаванш сельскага насельнщтва. Ен зб1рау прапановы ад ycix 
губернск1х камтотау. Памешчык1 адзшадушна прапаноувапй вызвал1ць сялян 
без зямл1. Тольк1 Вщебск! i Marmeycxi камыэты был1 не супраць надзялення 
сялян зямлей за выкуп (у азначаных губернях глеба н1зкай якасц1, болынасць 
памешчыкау атрымл1вала даходы у выглядзе аброку).

Урадавая канцэпцыя у тэты час набывае наступны выгляд: 
сяляне -  уладальнш сва1х надзелау; 
вотчынная улада памешчыка л1кв1дуецца.

На аснове гэтай канцэпцьй 4 снежня 1858 г. была принята новая 
урадавая праграма.

Чацверты этап. 8 сакавжа 1859 г. утвораны новыя установи — 
Рэдакцыйныя кам1сй. Яны падпарадкоувапйся непасрэдна 1мператару i 
складал1ся з л1беральных дзеячау. Яны распрацавал1 самабытны расшсю 
варыянт новага аграрнага ладу, яю заключайся у су1снаванн1 двух тыпау 
гаспадарак — буйной памешчыцкай i дробнай сялянскай. У Рэдакцыйных 
кам1с1ях был1 рапрацаваныя асноуныя дакументы рэформы.

19 лютага 1861 г. Аляксандр II падшсау адобраныя Дзяржауным 
Саветам дакументы аб рэформе:

"Агульнае палажэнне" -  змяшчала агульныя для iMnepbii прынцыпы 
правядзення рэформы.

"Мясцовых палажэнняу". На Beaapyci дзейн1чала два -  “Мясцовае 
палажэнне для вялшарусюх, новарас1йск1х i беларуск1х губерняу” i 
“Мясцовае палажэнне для Мшскай, Гродзенскай, Вшенскай i чатырох 
паветах Вщебскай губерн1”.

Дадатковыя правшы -  што адносшся да асобных труп прыгоннага 
насельн1цтва.

Ман1фест аб адмене прыгоннага права аб’яуляу аб правядзенн1 
рэформы у дзяржаве.

Прынцыпы, што змяшчал1ся у “Агульным палажэнн1” был1 наступныя: 
памешчык1 -  уласн1к1 усёй зямлц якая належала iM да рэформы; 
частка зямл1 адводзшася сялянам у пастаяннае карыстанне без права 
маёмасщ;
9 год -  часоваабавязанае становшча сялян -  адпрацоука паншчыны щ аброку 
у поуным дарэформеным памеры, забарона пак1даць зямлю; 
адмянялася асаб1стая залежнасць сялян да памешчыкау;
уводзшся устауныя граматы, як1я вызначал1 пазямельнае упарадкаванне i 
пав1ннасц1 сялян на карысць памешчыка;
сяляне атрымл1вал1 некаторыя грамадзянск1я правы -  яны мапп займацца 
промыслам!, гандляваць, набываць рухомую i нерухомую уласнасць,
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паступаць у навучальныя установи i на службу, нести асабютую адказнасць 
перад судом.

"Мясцовае палажэнне для вялшарусюх, новарасшсюх i беларусюх 
губерняу" дзейшчала у Магшёускай i васьм1 паветах Вщебскай губерш 
(асабл1васць -  панаванне абшчыннага землекарыстання).

Памер сялянскага надзелу -  “вышэйшы” ад 4 да 5,5 дзесяцшы, 
“шжэйптьт” ад 1 дзесяцшы 800 кв. сажняу да 1 дзесяцшы 200 кв. сажняу. У 
сялян з болыным надзелам право дзш адрэзкг Так у Магшёускай i Вщебскай 
губернях сяляне crpaumi ад 25 да 40 % зямлг

Павшнасщ. За “вышэйшы” -  паншчына у 40 мужчынсюх i 30 жаночых 
дзён щ аброк 8 руб. у год i шшыя павшнасщ. Захоувалася абшчына, 
уводзшася кругавая парука -  багацейшыя абшчыннш вы кон вал i павшнасщ 
за бедных абшчыншкау.

"Мясцовае палажэнне для Мшскай, Гродзенскай, Вшенскай i чатырох 
паветау Вщебскай губерш" мела наступныя асабл1васц1:

Не вызначал1ся нормы сялянск1х надзелау, захоувал1ся прысядз1бныя i 
палявыя надзелы, як1м1 яны карыстал1ся да 1861 г. Адрэзю дапускал1ся: кал1 
памер сялянскага надзелу перавышау устаноулены 1нвентаром; кал1 у 
памешчыка заставалася менш 1/3 частк1 зручных зямель. Сялянск1 надзел 
нельга было зменшыць больш як на 1/6.

Пансюя лясы застаюцца выключна у распараджэнш памешчыка.
Заставалася серв1тутнае права.
Павшнасцг Аброку не вышэй 3 рублёу з дзесяц1ны, паншчына — не 

больш 23 дзён у год з десящны. Праз год сяляне, яюя не мел1 нядЫмак, мапп 
патрабаваць пераводу з паншчыны на аброк. Дзейшчала асабютая адказнасць 
селянша за выкананне павшнасцяу.

Выкупная здзелка рабша селян1на уласн1кам зямл1. Асноуныя этапы i 
прынцыпы выкупной здзелкг

3 пераходам на выкуп часоваабавязаныя адносшы спынял1ся, сяляне 
зал1чвал1ся у разрад уласншау.

Kari сяляне згаджал1ся узяць 1/4 частку устаноуленага надзелу, то 
зямля выдзялялася iM ва уласнасць бясплатна.

Сядз1бную зямлю селянш мог выкуп1ць у любы час незалежна ад 
жадання памешчыка, а палявы надзел — тольк1 з яго згоды. У 1881 г. быу 
выдадзены закон, па яюм усе часоваабавязаныя сяляне да 1 студзеня 1883 г. 
павшны был1 перайсц1 на абавязковы выкуп.

Правшы выкупу был1 аднолькавым1 для ycix губерняу Раей. Выкупная 
сума была такога памеру каб памешчык, паклаушы яе у банк (пад 6% 
гадавых), мог атрымл1ваць штогод прыбытак, роуны штогадоваму аброку з 
зямлц што перайшла да селян1на. Сяляне павшны бььпй не тольк1 заплацщь за
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зямлю, але i выкупщь свае аброчныя павшнасцг Г эта бьнп вялшя сумы, яюх 
сяляне не мелг

Пры выкупе надзелау сяляне павшны бьнп заплацщь 20% выкупной 
сумы, астатнюю частку памешчыю атрымл1вал1 ад дзяржавы у выглядзе 
каштоуных папер. Сяляне стал1 даужшкам1 дзяржавы i павшны был1 на 
працягу 49 гадоу плацщь ёй выкупныя плацяжы i працэнты (адменены 1 
студзеня 1907 г.).

Дваровыя людз1 вызвалялюя ад аграрнай залежнасц1 праз два гады 
пасля ман1феста 19 лютага. Hi сядз1бы, Hi зямельнага надзелу яны не 
атрымл1валт

Утвapaлicя органы юравання cялянaмi -  ceльcкiя i валасныя управы. 
Яны юравал1 зборам подацяу, аб'яулял1 сялянам дзяржауныя законы, сачььгп 
за гpaмaдcкiм парадкам. Для практычнага ажыццяулення рэформау 1861 г. 
бьш створаны спецыяльныя органы — м1равыя пасрэдшю, павятовыя 
м1равыя з'езды i губернсюя установи па сялянсюх справах.

Сяляне застал ic^ незадаволеныя такой свабодай. Яны не 
падпарадкоувалюя загадам мясцовых улад. Адмаулял1ся адбываць паншчыну 
i выконваць 1ншыя naBiHHacn,i. Адмаулялюя падп1сваць устауныя граматы

Усяго на Беларуси у 1862 г. адбылося звыш 150 сялянсюх 
выступленняу.
У 1863 г. сялянсю рух пашырыуся i супау па часе з нацыянальна- 
вызваленчым паустаннем пад юраунщтвам Кастуся Кал1ноускага. Апошняе 
вымусша урад nancui на значныя ycTynxi:

1 сакавша 1863 г. часоваабавязанае становшча сялян М1нскай, 
Вшенскай, Гродзенскай i часткова Вщебскай губерняу адмянялася з 1 мая, 
яны станавшся уладальшкам1 CBaix надзелау. 3 1 студзеня 1864 г. тое ж у 
астатшх паветах Вщебскай i Маплёускай губерняу.

Змяншал1ся выкупныя плацяжы -у  М1нскай ry6epHi на 75,4%, у 
Гродзенскай — на 68,8%, у Вшенскай — на 64,9%, у Магшёускай — на 
23,8%.

9 красавпса 1863 года створаны KaMicii для праверю памерау сялянсюх 
надзелау. Сяляне, пазбауленыя зямл1 пасля складання iHBeHTapoy, надзялял1ся 
трыма дзесяцшам1 на сям'ю, абеззямеленыя пасля 1857 г. атрьЕшпвал1 поуны 
надзел. Зямлю атрымал1 больш за 20 тыс. беззямельных двароу, 1нтттьтм 
вярнул1 адрэзк1.

Складанне выкупных актау на Беларуси было завершана да пачатку 70-
х гг.

Пасля 1863 г. пераглядзел1 землеупарадкаванне дзяржауных сялян (20% 
сельскага насельнщтва). 3 16 мая 1867 г. яны адразу пераводзш1ся з аброку на 
выкуп i станавшся уладальшкам1 зямельных надзелау. Надзелы дзяржауных
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сялян бьш вышэйшымд чым у памешчыцк1х. За карыстанне зямлёй яны 
плацш дзяржаве аброчны падатак.

Вын1 К1 сялянскай рэформы на Беларуси:
1. Памеры надзелау вышэйшымд чым па Pacii.
2. На перыяд часоваабавязанага становшча был1 зменшаны павшнасцг
3. Захоувалася памешчыцкае землеуладанне -  у ix болын паловы 

лепшай зямлт
4. Каля 40% сялян мел1 надзелы, недастатковыя для самастойнага 

вядзення гаспадаркг
5. Таксама сервитуты, цераспалосща.
6. Захоувалася абшчыннае землекарыстанне ва усх°Дняй частцы 

Беларуси.
7. Сяляне атрымапй асабютыя i маёмасныя правы, саслоунае 

самак1раванне.
8. Быу створаны рынак рабочай сшы у прамысловасц1 i сельскай 

гаспадарцы.

Тэма 8.2 Буржуазный рэформы другой паловы XIX ст. Сацыяльна- 
экана1мчнае станов1шча Беларусь

1. Асабл1васщ адмены прыгоннага права на тэрыторьй Беларуси.
2. Рэформы аграрных адносш сярод дзяржауных сялян i штттьтх труп 
сялянскага насельнщтва. Значэнне рэформы.

1. Асабл1васщ адмены прыгоннага права на тэрыторьй Беларусь
19 лютага 1861 г. Аляксандр II падтсау “Машфест” i зацвердз1у усе 

заканадаучыя акты (ix было 17), яюя тычылюя адмены прыгоннага права. 
Але апублжаваны гэтыя дакументы бььгп тольк1 5 caxaBixa 1861 г. Taxi 
значны разрыу пам1ж датам i зацвярджэння даром заканадаучых актау i ix 
апублжаваннем для усеагУльнага азнаямлення тлумачыцца тым, што 
патрэбна было не толью надрукаваць неабходную колькасць экземплярау 
гэтых аб’ёмных дакументау, але i прыняць шэраг прэвентыуных 
(папераджальных) захадау на выпадах сялянсюх хваляванняу, ямя 
небеспадстауна прагназавалюя уладамг Бььгп падрыхтаваны неабходныя 
вайсковыя nacui у стал щах, а у ry6epHi для нагляду за парадкам HaxipaBaHbi 
флжель-ад’ютанты, яюя у неабходных выпадках мел1 права дзeйнiчaць ад \мя 
дара.

Усе дакументы, апублжаваныя 5 caxaBixa 1861 г., можна падзялщь на 
тры трупы: агульныя палажэнш, мясцовыя палажэнш, дадатковыя правшы. 3 
мясцовых палажэнняу непасрэдна тэрыторьй Беларуси тычылюя два: 
“Мясцовае палажэнне аб пазямельным уладкаванш сялян, яюя паселены на
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памешчыцюх землях у губернях: Вялшарасшсюх, Новарасшсюх i
Беларусюх” (пад тэта палажэнне падпадапй Магшёуская губерня i большая 
частка Вщебскай) i “Мясцовае палажэнне аб пазямельным уладкаванш сялян, 
яюя паселены на памешчыцюх землях у губернях: Вшенскай, Гродзенскай, 
Ковенскай, Мшскай i частцы Вщебскай” (ахошпвала астатнюю тэрыторыю 
БеларусД.

Правы сялян. Устауныя граматы i выкупныя акты. У маш фесце i 
агульных палажэннях были заканадауча замацаваны усе агульныя для сялян 
асабютыя i маёмасныя правы, правы грамадскага юравання, дзяржауныя i 
земсюя naBiHHacui. Галоуным звяном у заканадаучых актах рэформы был1 
асабютыя правы сялян. У маш фесце падкрэопвалася, што адмена прыгоннага 
права з’яулялася вышкам добраахвотнай шщыятывы “шляхетнага 
дваранства” У адпаведнасщ з машфестам былыя памешчыцюя сяляне 
абвяшчалюя асаб1ста свабодным1 i атрымл1вал1 шэраг грамадзянск1х правоу: 
заключаць ад свайго \мя розныя грамадзянск1я i маёмасныя пагадненн1, 
адкрываць гандлёвыя i прамысловыя прадпрыемствы, пераходзщь у 1нтттыя 
cacaoyi.

Агульныя палажэнн1 уводз1л1 новую слстэму к1равання вёскай. Яна 
была заснавана на выбарнасщ шжэйшых службовых асоб. Сяляне, яюя жьш 
на зямл1 аднаго памешчыка, склад ал i сельскую грамаду (абшчыну). На сходзе 
сельскай грамады выб1рауся стараста. Некалью сельск1х абшчын, як1я 
адносшся да аднаго царкоунага прыходу, стварапй воласць. На валасным 
сходзе сельсюя старасты i упаунаважаныя ад кожных 10 двароу Bbi6ipari 
валасное прауленне, валаснога старшыню i суддзю. Сельсюя i валасныя 
прауленн1 займал1ся раскладкай i зборам падаткау, вы кон вал i распараджэнш 
мясцовых улад, рэгулявал1 пазямельныя адносшы сялян, сачыл1 за парадкам 
у вёсцы. За своечасовае выкананне ycix пав1ннасцей сяляне несл1 адказнасць 
на аснове кругавой парую. Валасны сялянсю суд вырашау дробныя 
крым1нальныя i грамадзянск1я справы сялян i дзейшчау паводле норм i 
традыцый звычаёвага права.

Першай 1нстанцыяй па урэгуляванш аднослн пам1ж сялянам1 i 
памешчыкам1 з’яулял1ся м1равыя пасрэдн1к1, як1я выб1рапйся з мясцовых 
дваран i зацвярджалюя сенатам. Асноуным абавязкам м1равых пасрэдн1кау 
было садзейн1чанне складанню устауных грамат -  нарматыуных актау, дзе 
вызначалюя пазямельныя адносшы сялян i памешчыкау. На складанне i 
падп1санне устаУных грамат адводз1л1ся 2 гады. Для непасрэднага 
правядзення рэформы на месцах стваралюя спецыяльныя органы -  павятовыя 
м1равыя з’езды i губернск1я па сялянсюх справах установы, дзейнасць як\х 
кантралявал1 губернатары.

Спецыф1ка “Мясцовых палажэнняу...” для беларусюх губерняу. 
Пазямельнае уладкаванне сялян Бел ару ci ажыццяулялася на аснове двух
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“Мясцовых палажэнняу...” У Вщебскай i Магшёускай губернях, дзе 
захавалася абшчыннае землекарыстанне, устанаул1валася шжэйшая (ад 1 да 2 
дзесяцш) i вышэйшая (ад 4 да 5,5 дзесяцшы) памеры сялянсюх надзелау. Капй 
да рэформы у кары стан Hi селянша зямл1 было больш за вышэйшую норму, то 
памешчык меу права адрэзаць лпнак на сваю карысць. У Гродзенскай, 
Вшенскай i Мшскай губернях юнавала падворнае землекарыстанне. Тут 
сялянам пакщауся ix дарэформенны надзел. Адрэзю дазвалялася рабщь, капй 
у памешчыка заставалася менш за 1/3 усёй зямлц але сялянск1 надзел не мог 
быць скарочаны больш як на 1/6.

Уся зямля у маёнтку прызнавалася уласнасцю памешчыка, у тым лшу 
i тая, якая знаходзшася у карыстанн1 сялян. За карыстанне CBaiMi надзелам1 
асаб1ста свабодныя сяляне на працягу не менш як 9 гадоу (да правядзення 
выкупной аперацьй) пав1нны был1 адбываць паншчыну або плацщь 
памешчыку аброк, тэта значыць выконваць фактычна тыя ж павшнасщ, што i 
у часы прыгоннага права. Адмянял1ся тольк1 дадатковыя зборы (яйк1, масла, 
лён, палатно i да т.п.), крыху скарачалася фурманкавая павшнасць, 
забараняуся перавод сялян з аброку на паншчыну i у дваровыя. Такое 
станов1шча сялян закон прызнавау часовым. Таму асаб1ста свабодныя сяляне, 
яюя працягвал1 выконваць павшнасщ на карысць памешчыка, называпйся 
часоваабавязаным1.

Да правядзення выкупной аперацьй у Магшёускай i В1цебскай 
губернях паншчына за вышэйшы надзел складала 40 мужчынск1х i 30 
жаночых дзён у год (ц1 8 рублёу аброку). У заходняй частцы Beaapyci 
пав1ннасц1 памяншал1ся на 10 % супраць швентароу i вызначал1ся наступным 
чынам: для паншчыны -  не больш за 23 дш, для аброку -  не больш як 3 рубл1 
з дзесяцшы на год.

Выкупная аперацыя. Свой палявы надзел зямл1 сяляне выкуплял1 ва 
уласнасць. Правшы выкупной аперацьй бььпй аднолькавыя для усёй Раей. 
Выкупная сума за сялянсю надзел выл1чвалася так, каб, паклаушы яе у банк 
пад 6 % гадавых, памешчык мог штогод атрымл1ваць даход, роуны гадавому 
аброку з гэтага надзелу. Напрыклад, кал1 аброк з сялянскага надзелу складау 
6 рублёу на год, то агульная сума, якую селяншу трэба было заплацщь, 
складала 100 рублёу (6 р. -  6 %, 100 р. -  100 %). Ад 20 да 25 % выкупной 
сумы (у залежнасщ ад вел1чыш надзелу) сяляне плацш непаерэдна 
памешчыку. Астатнюю частку памешчыю атрымл1вапй ад дзяржавы у 
выглядзе каштоуных папер, як1я можна было прадаваць, ц1 закладваць. У 
вын1ку такой аперацьй сяляне станавшся даужн1кам1 дзяржавы. На працягу 
49 гадоу трэба было вярнуць доуг у выглядзе выкупных плацяжоу, куды 
уключал1ся яшчэ i працэнты за пазыку. За тэты час сялянам даводзшася 
выплацщь да 300 % пазычанай iM сумы.
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Таюм чынам, агульная сума, якую сяляне вымушаны бььгп заплацщь 
за атрыманыя надзелы, значна перавышала рыначны кошт гэтай зямл1 (у 
Беларуси -  у 3 -  4 разы). Выходзша, што сяляне не толью выкуплял1 зямлю, 
але i кампенсавапй памешчыкам страту ix уласнасщ у асобе селянша. 
Праводзячы выкупную аперацыю, казна вырашыла i праблему спагнання 
дарэформенных даугоу з памешчыкау. У Беларуси, паводле даных за 1859 г., 
59,8 % прыгонных сялян (увогуле па Pacii -  65 %) был1 закладзены ix 
уладальшкам1 у розных крэдытных установах. Тэты доуг утрымл1вауся з 
выкупной пазыю памешчыкам, што вызвалша ix ад даугоу i выратавала ад 
фiнaнcaвaгa банкруцтва.
2. Рэформы аграрных адносш сярод дзяржауных сялян i iHuibix труп 
сялянскага насельнщтва. Значэнне рэформы.

Рэфармаванне дзяржаунай вёсю у Беларусь Адмена прыгоннага права у 
1861 г. не закранала дзяржауных сялян. 3 1857 г. у дзяржаунай вёсцы шла 
рэформа, якую право дз!у мшстр дзяржауных маёмасцей граф М.М. Мурауёу. 
Ён пачау сваю рэформу з адмшстрацыйных перамен, знпттчьтутттьт сельскае 
самаюраванне i паюнуушы у вёсцы толью стараст, яюя падпарадкоувашся 
валасным уладам, а тыя -  чыноунжам ад казны. Акруговае юраванне было 
лжвщавана толью у Mi некий ry6epHi, як эксперымент, а у астатн1х губернях 
паю нута да канца рэформы.

Зацжаулены у выяуленш адмоуных бакоу люстрацьй дзяржауных 
маёмасцей, праведзенай П.Дз. Ктсялёвым у 1830 -  1840-я гг., М.М. Мурауёу 
назначае яшчэ адну рэв1зш дзяржауных маёмасцей у Лзтве, Беларуси i 
Правабярэжнай Укра1не з мэтай пераацэнк1 i пераразмеркавання казённых 
зямель i павел1чэння паступленняу у казну з дзяржаунай вёсю. Новая 
люстрацыя сведчыла аб разбурэнн1 фальваркава-арэнднай слстэмы i утварэнн1 
дробназямельных плошчау (стаццей), якт здавал1ся у арэнду асобна, што 
змяншала прыбытак ад ix у казну. Aдзнaчaлicя таксами цераспалосша, 
аднолькавы аброк з сялян за розныя па вел1чын1 i якасц1 земл1, парушэнне 
правоу сялян на зямлю, якой яны карыстапйся.

Пасля паверачнай люстрацьй усе земл1 пачал1 аб’ядноувацца у 
суцэльныя прасторы i утварацца арэндныя фермы, яюя аддавапйся у арэнду з 
таргоу пераважна прадстаун1кам вышэйшых саслоуяу. Пераглядапйся таксами 
прынцыпы нал1чэння аброку на сялян i дапускалася замена ix натуральным! 
павшнасцям! на карысць арандатарау. У ходзе рэформы у 4 беларусюх 
губернях на працягу 1858 -  1862 гг. было створана 703 фермы, кошт яюх быу 
завышаны прыкладна на 23 %. Г эта пазбав!ла сялян магчымасщ удзельн1чаць 
у таргах лепшых гаспадарак, таму што матэрыяльнае станов! шча было 
горшым у параунанн1 з прадстаушкам! вышэйшых саслоуяу. Аднак i апотттн!я 
не xaueai браць у арэнду фермы па завышанай цане, таму прыйшлося 
некальк! разоу пераглядаць структуру ферм i праводз!ць ix новую
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пераацэнку, што патрабавала дадатковых сродкау i пагаршала становшча 
дзяржаунай вёскт Надзелы сялян змяншагйся, a ix прыгнет узмацняуся. 
Аброчныя плацяжы i падала аказагйся вышэйшым! на 19 % у параунанш з 
першай люстрацыяй.

Незадаволенасць аграрным! мерапрыемствам! прыцягвала дзяржауных 
сялян да барацьбы з арандатарам! i дзяржавай. У паустанш 1863 -  1864 гг. у 
Полынчы, Лгтве i Беларуси удзельшчала большасць арандатарау. Тэты 
момант стау вырашальным у лесе дзяржаунай вёскт У адпаведнасщ з 
законам 1867 г. дзяржауныя сяляне пераводзшся з аброку на выкуп i 
станав!л!ся уладальшкам! CBaix надзелау

Змены у рэагйзацьй рэформы, звязаныя з паустаннем 1863 -  1864 гг. 
1стотныя змены у ажыццяуленне сялянскай рэформы у Беларуси унесла 
паустанне 1863 -  1864 гг. Указ ад 1 сакавпса 1863 г. уводз1у абавязковы 
выкуп сялянсюх надзелау у Вшенскай, Гродзенскай, Ковенскай, Мшскай 
губернях i у !нфлянцк!х паветах В!цебскай губерн!. Сяляне пераставал! быць 
часоваабавязаным! i станавшся уласшкам1 зямлц выкупныя плацяжы 
зшжагйся на 20 %. 2 л i стал ада 1863 г. тэты указ распаусюджвауся на усю 
В!цебскую i Магшёускую губерн!. 9 красавка 1863 г. у Беларус! был! 
створаны павятовыя KaMicii для праверк! i выпраулення устауных грамат. 
Згодна з цыркулярам ад 18 кастрычнша 1863 г. абеззямеленым у 1846 -  1856 
гг. сялянам выдавался 3- дзесяц!нны сямейны надзел i у поуным аб’ёме 
вярталася зямля, адабраная у ix з 1857 г. Зробленыя урадам саступк1 
палепшыл1 станов1шча сялян заходн1х губерняу у параунанн1 з !нтттым! 
рэг1ёнам1 Pacii i стварыл1 болын спрыяльныя умовы для разв1цця кап Валы му 
у Беларуси i Штве.

BbiHixi i значэнне аграрнай рэформы. Рэформа 1861 г. дала значны 
штуршок развщцю буржуазных ад нос! н у Pacii. За некалью дзесяц1годдзяу 
тут адбылюя так1я пераутварэнн1, на як1я у некаторых KpaiHax Захаду 
спатрэб1л1ся цэлыя стагоддз1. Разам з тым рэформа несла у сабе шмат 
супярэчнасцей. У Pacii захавалася мноства феадальных перажыткау, што 
стала адметнай рысай i асабл!васцю раЫйскага кап!тал!зму.

Тэма 8.3 Вызваленчая барацьба на беларускчх землях у другой палове 
XIX ст.

1 Паустанне 1863-1864 гг. у Лггве i Beaapyci.
2. BbiHixi, прычыны паражэння, значэнне паустання.

1. Паустанне 1863-1864 гг. у Лггве i Беларусь
Рас!йская !мперыя пацярпела паражэнне у Крымскай вайне, у iMnepbii 

колькасна i якасна pacai сялянск!я хваляванн!. Да таго новы цар -  Аляксандр
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II вызначауся CBaiMi л1беральным1 поглядамт Аднак сярод удзельшкау 
барацьбы за аднауленне дзяржаунасш Польшчы ужо не было таго адноснага 
адзшства, якое яны мел1 тры дзесяцшоддз1 таму. З’явшася уплывовая 
рэвалюцыйна-дэмакратычная плынь, якая акрамя аднаулення дзяржаунасш 
ставша яшчэ шмат шшых мэтау.

Напярэдадш паустання аформшся лагеры “белых” i “чырвоных”. 
Белыя прадстаулял1 1нтарэсы буйной буржуазй i заможнага шляхецтва. Яны 
спадзявалюя дабщца незалежнасщ Рэчы Паспапйтай у межах 1772 года пры 
дапамозе ваеннага i дыпламатычнага нашску на Пецярбург 
заходнееурапейсюх краш, а так сама праз 1шрньм працэсй i калектыуныя 
заявы на \мя цара. Тэта было кансерватыунае крыло паустанцау, якое не 
жадала актыуных ваенных дзеянняу супраць pycxix улад i асабл1ва не жадал1 
дапускаць удзелу сялян у паустанш, Kari яно усеж-таю пачнецца.

“Чырвоныя” -  тэта прадстаушю дробнай i беззямельнай шляхты, 
штэлшенцьп, гараджан, студэнцтва i часткова сялянства. Яны бьнп больш 
неаднародным блокам, у сваю чарту падзялял1ся на левых i правых. Правыя 
бьш больш памяркоуным!. У CBaix мэтах яны д any скал i самавызначэнне для 
беларусау, лЧоуцау i укра1нцау у межах адноуленай Рэчы ПаспалЧай. Для 
сялян яны прапанавапй ва уласнасць ix зямельныя надзелы з адменай 
часоваабавязанага становшча, але свае маёнткавыя земл1 аддаваць 
адмаулял1ся. Дасягнуць гэтых мэт трэба было праз агульнанацыянальнае 
польскае паустанне. Больш радыкальныя патрабаванн1 азвучыпй левыя -  n,i 
рэвалюцыянер-дэмакраты. Яны 1мкнулюя стварыць дэмакратычную 
народную дзяржаву, агучыпй права на нацыянальнае самавызначэнне 
беларусау, украшцау, лЧоуцау. Левыя патрабавапй л1кв1даваць памешчыцкае 
землеуладанне i перадаць усю зямлю сялянам, а сялян актыуна прыцягваць 
да узброенага паустання, нават пераутварыць паустанне у сялянскую 
(народную) рэвалюцыю. Залог поспеху паустання яны бачыпй i у саюзе з 
рэвалюцыйньиш ciaaMi Pacii. Вядома, так1я супярэчнасц! не спрьмл1 адзшству 
у радах паустанцау.

Для к1равання падрыхтоукай паустання “чырвоныя” вясной 1862 г. 
стварьш у Варшаве Цэнтральны нацыянальны камЛэт, як! потым 
кантралявапй “бельм”, а летам 1862 г. у Вшьш утваРыУся Л1тоуск1 
правшцьмльны камЛэт -  у як\ уваходзш i “чырвоныя” i “бельм”. Актыуную 
дзейнасць павял1 “чырвоныя”, у прыватнасщ, левае ix крыло. 36iparica сродю 
на паустанне, стварал1ся мясцовыя рэвалюцыйньм арган1зацьй. 3 чэрвеня 
1862 па май 1863 год К.Калшоусю, В.Урублеусю i Ф.Ражансю выдаюць 7 
нумароу газеты “Мужыцкая прауда” -  аптацыйнага выдання, арыентаванага 
на сялянства. Аднак, вял1кага поспеха газета не мела, часта сяляне нават 
здавапй тых, хто прывоз1у iM гэтыя пракламацыг Газеты nicarica на
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беларускай мове, але друкавагйся лацшкай, на той час болын вядомай 
беларускаму насельнщтву.

Паустанне пачалося у Варшаве у ноч з 22 на 23 студзеня 1863 года без 
узгаднення з ЛПК. Але праграмму ЦНК падтрымау i ЛПК, яю выдау 
Ман1фест Часовага прав1нцыяльнага урада ЛПвы i Беларусь У iM 
абвяшчалася раунапрауе ycix грамадзян, сялянсюя надзелы аб’яулялюя 
уласнай маёмасцю сялян, адмянялюя феадальныя пав1ннасц1, беззямельныя 
сяляне атрьЕУШвагй невял1к1я надзелы. Але адначасова захоувалася 
памешчыцкае землеуладанне i выкупная здзелка не была адменена. Машфест 
з’яуляуся буржуазнай рэвалюцыйнай праграмай.

1 лютага 1863 года ЛПК звярнууся з адозвай да насельн1цтва Беларуси i 
Лёвы прыняць удзел у паустаннь Kari у студзен1 паустанцюя атрады 
дзейн1чал1 дзе-шдзе, то у сакавшу-красавшу 1863 года яны был1 
сфарм1раваны на усёй тэрыторьй Беларуси У красавку нават быу захоплены 
павятовы горад Горк1 (Магшёуская губерня), гэтаму паспрьиип студэнты 
мясцовага аграрнага 1нстытута.

У атрадах, як1м1 юравапй прадстаушю левага крыла “чырвоных”, 
прымапй актыуны удзел i сяляне, але увогуле ix колькасць сярод паустанцау 
не была вызначальнай -  толью каля 20%. Тэта было вышкам значных 
уступак сялянам з боку урада, а так сама супрацьдзеяннем “белых”. “Белыя” 
у сакав1ку 1863 года па у казан Hi з Варшавы (ЦНК) захапш улаДУ i 
пераутварыл1 ЛПК у “Адзел юраунщтва правшцыям1 ЛЛвы”, быу узяты курс 
на згортванне ваенных дзеянняу. К.Кал1ноуск1 вымушаны быу 
падпарадкавацца, каб не уносшь раскол у паустанцк1я рады. Ён узначал1у 
паустанцк1я атрады у Гродзенскай губернй.

Царск1 урад хутка к1нуу вял1к1я с!лы на падауленне паустання. 
Неабмежаваныя паунамоцтвы атрымау новы Вшенсю генерал-губернатар 
М.М.Мурауёу, яю меу вопыт падаулення паустання 1830-1831 гадоу. 
Актыуныя дзеянн1 Мурауёва, разнагалосс1 пам1ж паустанцам1 пауплывал1 на 
яго вышк. У Mai 1863 года Мурауёу прыбыу у Вшьню, у Mai адбылася буйная, 
але безвын1ковая быва каля BecKi Miлaвiды Cлoнiмcкaгa павета, i у Mai 
паустанне было задушана на болынай частцы Беларуси -  у Mi искан, 
Магшёускай, В1цебскай губернях. Толью у Гродзенскай атрады Калшоускага 
яшчэ супрац1улял1ся. Да чэрвеня 1863 года “белае” юраунщтва паустання 
збегла у эмiграныю, ix замян1л1 “чырвоныя”, axia спрабавал1 дaбiццa 
пералома на сваю карысць. Але шщыятыва ужо дауно перайшла да русюх 
войск i aдмiнicтpaцыi М.М.Мурауёва. Восенню 1863 года на Беларуш 
паустанне практычна было падаулена. У студзеш 1864 года улады 
арыштавал1 Калшоускага, а пакараш смерцю яго 10 сакавпса 1864 года. У 
апошшя тыдн1 свайго жыцця K.KariHoycKi нашсау i перадау на волю “Люты 
з-пад шыбенщы”, у ятх ён заюпкау беларусау змагацца “...за сваю
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Бацькаушчыну”, ён не прызнавау права уладарыць на беларускай зямл1 Hi для 
польскага, Hi для рускага урадау. Ташм чынам, “Люты з-пад шыбенщы” 
упершыню закранаюць праблему афармлення беларускай нацыянальнай ^3i. 
Па сваей сутнасщ паустанне 1863 года было дэмакратычнай рэвалюцыяй, 
намраванай супраць самадзяржауя, прыгоннщтва, нацыянальнага прыгнёту i 
саслоунай няроунасцт

2. Вынжц прычыны паражэння, значэнне паустання.
Пасля падаулення паустання урад пачау пpaвoдзiць цэлы шэраг 

адкрытых i патаемных мерапрыемствау, ямя павшны был1 пpaдyxiлiць у 
далейшым выступленш супраць расшскага урада у Пауночна-Заходшм крае. 
Распрацаваны тэты мерапрыемствы бьш у сценах Заходняга камыэта, як\ 
дзейшчау з 2 кастрычшка 1862 па студзень 1865 года у Пецярбургу.

Удзельнпа паустання, ямя бььгп схоплены уладамц падвяргалюя 
рэпрэаям. 128 паустанцау было пакарана смерцю, болын за 10 тысяч саслана 
на катаргу щ на пасяленне на акрашы iMnepbii. Маёнтш памешчыкау- 
удзельшкау паустання канфюкавалюя i прадавалюя выхадцам з цэнтральных 
расшсюх губерняу па Лмвапйчных коштах. Землеуладальнжам-каталжам (ix 
л1чььгп палякамД забаранялася пакупаць i арандаваць зямельную маёмасць у 
крае, а для сялян-каталжоу уводзшася абмежаванне у 60 дзесяцш на 
гаспадарку. Змянялюя умовы правядзення сялянскай рэформы, урад пайшоу 
на значныя уступкт

Быу зачынены Г оры-Г орашл земляробчы шстытут, скарачалася 
колькасць сярэдшх i пачатковых навучальных устаноу, у пакшутых 
установах уводз1уся пашцэйсш i царкоуны кантроль за выкладаннем. Было 
забаронена выкладанне польскай мовы, замест яе выкладалася руская. 
Праводзшася палАыка “ратацьй” дробнага чыноунщтва. Мясцовае 
пераводзшася у цэнтральныя ry6epHi, замянялася pycxiM чыноунщтвам. Зноу 
аднав1уся у 1864 годзе “разбор” шляхты -  патрабаванне дакументальна 
падцвердзщь сваё шляхецтва. Каташцкае духавенства канчаткова страцша 
давер уладау, таму апошшя манастыры зачынялюя, касцёлы перадавал1 
праваслаунай царкве. Да тагож, з-за паустання на Беларуси буржуазныя 
рэформы 6bmi праведзены з icTOTHbiMi абмежаваннямц а Земская рэформа 
наогул затрымалася амаль на 50 год.

Але паустанне пауплывала на развщцё рэвалюцыйнага руху у Pacii i 
Еуропе, i самае галоунае -  садзейшчала абуджэнню беларускай 
нацыянальнай самасвядомасцт

Тэма 8.6 Фарм1раванне беларускай нацьп. Культура БеларуП у 60-я -  90- 
я гады Х1Хст.
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1. Асноуныя прыкметы этнасу. Перадумовы пераутварэння народнасщ у
нацыю. Вызначэнне паняцця “нация”.

1. Асноуныя прыкметы этнасу. Перадумовы пераутварэння 
народнасщ у нацыю. Вызначэнне паняцця “нацыя”.

Дзейнасць даследчыкау i культурна-асветнщюх гурткоу паспрыяла 
росту этшчнай самасвядомасщ беларусау у другой палове XIX стагоддзя. 
Так, згодна з дадзеньиш усерасшскага nepanicy 1897 года (нацыянальная 
прыналежнасць вызначалася па роднай мове) 74% насельнщтва беларусюх 
губерняу airbiai роднай мовай беларускую, у тым лшу 43% дваран ainbuii 
сябе беларусамг

Да гэтага часу зшкш таю я варыянты саманазвау беларусау як 
“чорнарусы”, “лщвшы” Аднак i саманазва “беларусы” яшчэ не была 
трывалай. Вялжую ролю адыгрывапй канфесляшзмы -  Kari этшчная 
прыналежнасць вызначалася ад канфесшнай прыналежнасщ (католж -  
значыць “паляк”, а праваслауны -  тэта “pycKi”). Перашкаджала 
нацыянальнай кансалщацьп палАыка царскага урада на аслмшяцыю 
беларусау. Так, на працягу другой паловы XIX стагоддзя вага “рускага” 
насельнщтва павял1чылася у 12 разоу i склала на 1897 год 3,6% жыхароу 
Беларуси. Руслфжацыя закранула пануючыя cacaoyi -  дваран i буржуаз1ю, 
духавенства. Найбольш 1нтэнс1уна тэты працэс inioy у гарадах.

Тэрыторыя пераважнага рассялення беларусау уваходз1ла у межы пяц1 
губерняу так званага Пауночна-заходняга края -  Вшенскай, Вщебскай, 
Гродзенскай, Мшскай i Магшёускай. Згодна з перашсам 1897 года 
насельнщтва Бел ару ci у яе сучасных межах нал1чвала 6.387 тыс. чалавек. Але 
згодна з дадзеньжн тагож nepanicy 6bmi паветы у Смаленскай, Чаршгаускай, 
Ковенскай i шш. губернях, дзе пераважную большасць (болей за 50%) 
складала беларускае насельн1цтва. Асабл1васцю нацыянальнага складу 
жыхароу Беларуси было тое, што беларусы жьш  пераважна у сельскай 
мясцовасц1. Г арадское насельнщтва было пераважна яурэйсюм (дзяржауныя 
законы Pad ис кан iMnepbii забаранял1 iM пасяляцца у сельскай мясцовасц1 а 
так сама за межам1 губерн1й, уключаных у “мяжу аседласц1”), а так сама 
русюм i польсюм. Па сутнасщ, не icHaBari Hi беларускай прамысловай 
бypжyaзii (яна яурэйская i польская), Hi беларускага прамысловага 
пралетарыята (ён пераважна яурэйсю, pycKi i польсю). Тольк1 сельская 
бypжyaзiя была амаль выключна беларускай (але яшчэ не усведамляла 
нацыянальнага aдзiнcтвa, бо была падзелена па рэл1пйных прыкметах) i 
сельсю пралетарыят (батраю) -  так сама быу беларуск1м па складзе. Вядома, 
гэта вельм1 адмоуна сказалася на тэмпах i характары культурнага адраджэння 
беларускай нацьп.
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Беларуская нацыянальная штэлшенцыя была нешматлпсай i 
неуплывовай. Адсутшчала пераемнасць пам1ж розны Mi яе пакаленням1 -  тэта 
было вышкам рэпрэсш супраць удзельшкау паустанняу i тайных 
таварыствау, масавай эдпграцьй, ссылак. Тым не меньш, пэуную эвалюцыю 
можна праследзщь -  ад “краёвага” патрыятызму прафесарау Вшенскага 
ушверсггэта, студэнтау-фшаматау да л1берапйзму дзеячау сярэдзшы стагоддзя 
(A.KipKop, В.Дунша-Марцшкев1ча), дэмакратычных поглядау i усведамлення 
нацыянальных беларусюх штарэсау у К.Калшоускага, В. У руб л еу ската, 
гоманауцау, Ф.Багушэв1ча.

Адной з асноуных прыкмет нацьй з ’яуляецца юнаванне развггай 
л1таратурнай мовы. Станауленне беларускай мовы адбывалася на рубяжы 
XIX-XX стагоддзяу. 3 сярэдзшы XIX стагоддзя рабш ся спробы нашсаць 
граматыку мовы -  П.Шпшеусюм у 1846 i К.Нядзвецюм у 1854 гадах. Аднак 
рукап1сы не были надрукаваны. У 1862 годзе А.Аскерка, мшсю маршалах, 
выдау у Варшаве беларуск1 буквар (лемантар). Тармазша развщцё прав1л 
п1сьмовай мовы тое, што выкарыстоувалася п1сьменн1кам1 як к1рыл1чны, так i 
aauiHCKi алфав1ты. Тольк1 у пачатку XX стагоддзя са з ’яуленнем газеты 
“Наша н1ва” i пашырэннем магчымасцяу для беларускага друку, выпрацоука 
навуковай тэрм1налогй i вырм1раванне лАаратурнай мовы паскорылася.

Супрацьстаяла стварэнню беларускай нацьп i аф1цыйная 1дэалопя 
“заходнерушзму” Распрацаваная у сярэдз1не XIX стагоддзя праваслауным1 
дзеячам1 БСямашкай i М.Каялов1чам яна сцвярджала, што беларусы, як i 
укра1нцы i вял i кару с ы -  частка адзшай рускай нацьй. Беларусы маюць тольк1 
нязначныя лакальна-дыялектныя адрозненш ад pycKix. У межах 
“заходнеруслзму” аформ1лася дзве плын1 -  кансерватыуная, прых1льн1к1 якой 
1мкнул1ся як мага хутчэй гэтыя адрозненн1 л1кв1давац i л1беральная -  
прых1льн1к1 якой 1мкнул1ся як мага пауней гэтыя адрозненш вывучыць i 
гэтым узбагац1ць вял i кару скую культуру. Але абодвы 6axi адмаулял1 
беларусам у праве л1чыцца самастойнай нацыяй.

Насуперак неспрыяльным умовам, супрацьдзеянню дзяржаунага 
апарата iMnepbii, спецыф1чнай, вельм1 складанай этна-канфеслйнай слтуацьп, 
фарм1раванне беларускай нацьй у агульных рысах да пачатку XX стагоддзя 
завяршылася.

Тэма 8.7 Нацыянальнае пытанне у БеларуН у другой палове XIX ст. 
Культура Беларусь

1. Прычыны i riстары чныя умовы пераутварэння народнасц1 у нацыю.
2. Пстарычныя умовы утварэння беларускай нацьй. Пал1тыка царызму у 
нацыянальным пытан Hi.

3. Асноуныя прыкметы утварэння беларускай нацьй.
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1. Прычыны i пстарычныя умовы пераутварэння народнасщ у 
нацыю.

Дзейнасць даследчыкау i культурна-асветнщюх гурткоу паспрыяла 
росту этшчнай самасвядомасщ беларусау у другой палове XIX стагоддзя. 
Так, згодна з дадзеньгш усерасшскага nepanicy 1897 года (нацыянальная 
прыналежнасць вызначалася па роднай мове) 74% насельнщтва беларусюх 
губерняу л1чыл1 роднай мовай беларускую, у тым лжу 43% дваран л1чыл1 
сябе беларусамг

Да гэтага часу зшюп таю я варыянты саманазвау беларусау як 
“чорнарусы”, “лщвшы” Аднак i саманазва “беларусы” яшчэ не была 
трывалай. Вялжую ролю адыгрывапй канфешяшзмы -  Kari этшчная 
прыналежнасць вызначалася ад канфесшнай прыналежнасш (католж -  
значыць “паляк”, а праваслауны -  тэта “русю”). Перашкаджала 
нацыянальнай кансалщацьп палАыка царскага урада на ашмшяцыю 
беларусау. Так, на працягу другой паловы XIX стагоддзя вага “рускага” 
насельн1цтва павял1чылася у 12 разоу i склала на 1897 год 3,6% жыхароу 
Беларусь Рус1ф1кацыя закранула пануючыя cacaoyi -  дваран i буржуаз1ю, 
духавенства. Найбольш 1нтэнс1уна тэты працэс inioy у гарадах.

Тэрыторыя пераважнага рассялення беларусау уваходз1ла у межы пяц1 
губерняу так званага Пауночна-заходняга края -  Вшенскай, Вщебскай, 
Гродзенскай, Мшскай i Магшёускай. Згодна з ператсам 1897 года 
насел ьнщтва Бел ару ci у яе сучасных межах нал1чвала 6.387 тыс. чалавек. Але 
згодна з дадзеньжн тагож nepanicy 6bmi паветы у Смаленскай, Чаршгаускай, 
Ковенскай i шш. губернях, дзе пераважную большасць (болей за 50%) 
складала беларускае насельн1цтва. Асабл1васцю нацыянальнага складу 
жыхароу Беларуси было тое, што беларусы жьш  пераважна у сельскай 
мясцовасц1. Г арадское насельнщтва было пераважна яурэйск1м (дзяржауныя 
законы Pad ис кан iMnepbii забаранял1 iM пасяляцца у сельскай мясцовасц1 а 
так сама за межам1 губерн1й, уключаных у “мяжу аседласц1”), а так сама 
русюм i польсюм. Па сутнасщ, не icHaBani Hi беларускай прамысловай 
бypжyaзii (яна яурэйская i польская), Hi беларускага прамысловага 
пралетарыята (ён пераважна яурэйсю, pycKi i польсю). Тольк1 сельская 
бypжyaзiя была амаль выключил беларускай (але яшчэ не усведамляла 
нацыянальнага aA3iHCTBa, бо была падзелена па рэл1пйных прыкметах) i 
сельсю пралетарыят (батраю) -  так сама быу беларуск1м па складзе. Вядома, 
гэта вельм1 адмоуна сказалася на тэмпах i характары культурнага адраджэння 
беларускай нацьп.

Беларуская нацыянальная штэлшенцыя была нешматл1кай i 
неуплывовай. Aдcyтнiчaлa пераемнасць пaмiж po3H biM i яе пaкaлeннямi -  гэта 
было вышкам рэпрэсш супраць yдзeльнiкay паустанняу i тайных
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таварыствау, масавай эмшрацьй, ссылак. Тым не менын, пэуную эвалюцыю 
можна праследзщь -  ад “краёвага” патрыятызму прафесарау Вшенскага 
ушверштэта, студэнтау-фшаматау да л1берапйзму дзеячау сярэдзшы стагоддзя 
(A.KipKop, В.Дунша-Марцшкев1ча), дэмакратычных поглядау i усведамлення 
нацыянальных беларусюх штарэсау у К.Калшоускага, В. У руб л еу ската, 
гоманауцау, Ф.Багушэв1ча.

Адной з асноуных прыкмет нацьй з ’яуляецца юнаванне р аз в i тай 
лыаратурнай мовы. Станауленне беларускай мовы адбывалася на рубяжы 
XIX-XX стагоддзяу. 3 сярэдзшы XIX стагоддзя рабш ся спробы Hanicaub 
граматыку мовы -  П.Шпшеусюм у 1846 i К.Нядзвецюм у 1854 гадах. Аднак 
рукашсы не был1 надрукаваны. У 1862 годзе А.Аскерка, мшсю маршалах, 
выдау у Варшаве беларуск1 буквар (лемантар). Тармазша разв1ццё прав1л 
п1сьмовай мовы тое, што выкарыстоувалася п1сьменн1кам1 як юрыл1чны, так i 
aauiHCKi алфавпы. Тольк1 у пачатку XX стагоддзя са з ’яуленнем газеты 
“Наша шва” i пашырэннем магчымасцяу для беларускага друку, выпрацоука 
навуковай тэрм1налогй i вырм1раванне л1таратурнай мовы паскорылася.

Супрацьстаяла стварэнню беларускай нацьп i афщыйная 1дэалопя 
“заходнеруслзму”. Распрацаваная у сярэдзше XIX стагоддзя праваслауным1 
дзеячам1 РСямашкай i М.Каялов1чам яна сцвярджала, што беларусы, як i 
укра1нцы i вял i кару с ы -  частка адз1най рускай нацьп. Беларусы маюць толью 
нязначныя лакальна-дыялектныя адрозненн1 ад pycKix. У межах 
“заходнеруслзму” аформ1лася дзве плын1 -  кансерватыуная, прых1льн1к1 якой 
iMKHyaic4 як мага хутчэй гэтыя адрозненн1 л1кв1давац i л1беральная -  
прыхшыию якой 1мкнул1ся як мага пауней гэтыя адрозненн1 вывучыць i 
гэтым узбагац1ць вял i кару скую культуру. Але абодвы 6axi адмаулял1 
бел ару сам у праве л1чыцца самастойнай нацыяй.

Насуперак неспрыяльным умовам, супрацьдзеянню дзяржаунага 
апарата iMnepbii, спецыф1чнай, вельм1 складанай этна-канфес1йнай спуацьй, 
фарм1раванне беларускай нацьй у агульных рысах да пачатку XX стагоддзя 
завяршылася.
2. Пстарычныя умовы утваРэння беларускай нацыь ПалНыка 
царызму у нацыянальным пытаннь

Нацыя -  riстары иная супольнасць людзей, якая характарызуецца 
устошйвым1 эканам1чным1 i тэрытарыяльным1 сувязям1, агульнасцю мовы, 
культуры, характару, побыту, традыцый, звычаяу, самасвядомасц1. Нацьй 
узн1каюць на базе феадальных народнасцей у перыяд станаулення 
кап iтал i сты ч н ага спосабу вытворчасц1. Рашаючую ролю у пераутварэнн1 
народнасцей у нацьй адыгрываюць кап1тал1стычныя i эканам1чныя сувяй, 
фарм1раванне унУтРанага рынку. Непасрэдна звязаны з эканам1чным 
фактарам пры кансапйдацьй нацьй сацыяльны, пал1тычны, дэмаграф1чны.
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У ricTopbii фаръправання беларускай нацьй можна вылучыць два 
перыяды. Першы ахогшвае канец XVIII -  першую палову XIX ст. i з ’яуляцца 
своеасабл1вым пераходам ад феадальнай народнасш да палатку станаулення 
буржуазнай нацьй. Наступны перыяд пачынаецца з другой паловы XIX ст. i 
характарызуецца як час станаулення i развшця беларускай нацьй у эпоху 
каштапйзму.

Уцягванне гаспадарю Бел ару ci у рыначныя су вяз i прывело да змен у яе 
структуры. У сельскагаспадарчай вытворчасш пераважнае значэнне набьий 
малочная жывёлагадоуля i вырошчванне тэхшчных культур, што 
садзейшчыла яе арыентацьй на унутраны i знешш рынак. У структуры 
прамысловасщ асноунае месца займ ал i галшы, яюя выкарыстоувал1 
мясцовую сырав1ну. Павел1чэнню аб’ему эканач1чных сувязей пам1ж розным! 
рэпёнам! Бел ару ci спрыяла будаунщтва чыгунак i !нптьтх шляхоу зносш. 
Кансапйдацьй беларускай нацьй садзейшчапй таксама рост гарадоу i 
павел1чэнне гарадскога насел ьшцтва. Губернсюя центры Беларус! i шшыя яе 
буйныя гарады паступова станавшся цэнтрам1 лакальных мясцовых рынкау, 
цесна звязаных пам1ж сабой i з агульнарасшсюм рынкам.

Прамысловы пралетарыят Беларус! харакарызауся
шматнацыянальнасцю i адносна невысокай канцэнтрацыяй. Гандлёва- 
прамысловая буржуаз1я Бел ару ci была таксам! шматнацыянальнай, прычым 
большую яе частку складапй прадстаун!к! небеларускага этшчнага 
насельн!цтва (яурэйск!я, польск!я i pycKia прамысловыя купцы). Паводле 
nepanicy насельнщтва 1897 г. 84,5 % купцоу 5 заходн!х губерняу складапй 
яурэц 10,7 -  русюя i толью 1,7 % был! беларусамт Больш чым палова фабрш i 
заводау з ’улялася уласнасцю яурэйскай буржуазй.

Слабасць нацыянальнай буржуаз!! у пэунай ступен! замаруджвала 
працэс кансал!дацьй беларускай нацьй. Адмоунае уздзеянне на тэты працэс 
аказвала i тое, што у шматгранным жыцц! беларускага горада у XIX ст. не 
выкарыстоувалася, за нязначным! выключэнням!, беларуская мова.

Абсалютная большасць беларусау жыла у сельскай мясцовастц! (больш 
за 90 %). Доля тых беларусау-гаражан, яюя гаварыл! на роднай мове, 
складала у сярэднем толью 14,5 %. Асабл!васцю беларусау як этнасу быу 
падзел паводле канфес!йнай прыналежнасц! на праваслауных i катол!кау.

Агульнасць мовы -  адна з самых ютотных прыкмет нацьй. Як 
важнейшы сродак чалавечых знос!н яна удзельн!чае у працесе утварення на 
пэунай тэрыторьй супольнасц! эканам!чнага жыцця i ncixinHara складу 
людей, з ’яуляецца асновай развщця ycix rariH нацыянальнай свядомасц!. 
Станауленне нацыянальнай (л!таратурнай) мовы, агульнай для усёй этн!чнай 
тэрыторьй, патрабуе ад прыгнечаных народау, найперш ад штэлшенцьй, 
працяглай барацьбы за пашырэнне яе ужывання на усе сферы гаспадарчага, 
грамадска-папйтычнага i культурнага жыцця, а таксама дзяржаунага
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юравання на адпаведнай тэрыторыь Канчаткова гэтыя праблемы для 
прыгнечаных этнасау вырашаюцца толью з заваяваннем iMi дзяржаунай 
самастойнасць

У ходзе падаулення паустання 1863 -  1864 гг. М. Мурауёвым был1 
сфармуляваны задачы i распрацаваны канкрэтныя меры па татальнай 
рушфшацьй краю. Адмауляючы, як i раней, 1снаванне беларускага этнасу, яго 
мовы i культуры, царск1 урад i мясцовыя адм1н1стратары у 60-ыя гады рэзка 
узмацнш 1дэалаг1чную апрацоуку беларускага насельн1цтва праз царкву, 
асвету, друк, дзяржауныя установы 3 мэтай надання краю “истинно 
русского» абл1чча, выкаранення г1старычнай памяц1, нацыянальнай 
свядомасщ i ycix этн1чных асабл1васцей беларусау. Адпаведным чынам 
nicaraca ricTopia Беларусь Не давяраючы мясцовым настаушкам i 
чыноушкам, асабл1ва катол1кам, Мурауеу амаль цалкам замяшу ix выхадцам1 
з центральных губерняу, прываб1ушы павышэннем аклада на 50 працэнтау i 
перспектывай худкай кар’еры.

Закрыушы у 1864 г. адзшую на Beaapyci вышэйшую школу -  Горы- 
Горацк1 земляробчы шстпут, царск1 урад да канца свайго 1снавання зацята 
адхшяу усе хадатайцтва аб заснаванн1 у беларуска-лггоусюх губернях 
вышэйшай навучальнай установы. Адсутнасть таюх устаноу вельм1 адмоуна 
адб1валася на фарм1раванш нацыянальнай 1нтэл1генцьп, на развщщ 
грамадска-культурнага i пал1тычнага руху. У расшсюх ун1верс1тэтах i 
1нст1тутах для уражэнцау Беларус1 i Штвы катал1цкага веравызнання был1 
устаноулены абмежаванн1 у прыёме на вучобу.

У другой палове XIX -  пачатку XX ст. працягвауся працэс 
фарм1равання мовы беларускай нацыь Значные змены адбьнпся у гутарковай 
мове. 1шло паступовае змешванне мясцовых дыялектау, адбывал1ся змены у 
слоун1кавым запасе мовы. З ’яулялюя новыя словы i тэрм1ны, палашзмы 
замянял1ся рус1змам1.

На аснове жывой гутарковай народнай мовы фарм1равалася новая 
беларуская лИаратурная мова, якая з XVIII ст. фактычна стала мёртвай. Таму 
у новых г1старычных абставшах крын!цай разв!цця беларускай л1таратурнай 
мовы з ’явшася вусная паэтычная народная творчасць. Беларуси я п1сьменнш 
i паэты у CBaix л1таратурных творах шырока выкарыстоувапй народныя necHi, 
казю, прыказк1, прымаую, загадю. Беларуская лыаратурная мова разв!валася 
галоуным чынам як мова мастацкай лггаратуры i часткова публ1цыстык1. 
Фарм1раванне беларускай л!таратурнай мовы адбывалася павольна, што 
тлумачыцца цяжкасцям! у друкаванHi i распаусюджанн! беларускамоуных 
творау.
3. Асноуныя прыкметы утварэння беларускай нацьп

Складаны i шматгранны працэс фарм!равання нацьй, выпрацоук! i 
замацавання нацыянальнай самасвядомасш на Beaapyci меу свае асабл1васць
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Яны велы\й значна адб1вагня на развщщ культуры. Пасля разгрому паустання 
1863-1864 гг. царызм павёу щэалапчны ущск праз рэлптю, асвету, адукацыю 
i iHHi. Свядомасць значнай частк1 беларускага грамадства фарм1равалася пад 
уздзеяннем гэтых 1дэй.

Таму у канцы XIX ст. культура Беларуси разв1валася у давол1 
складаных абстав1нах i мела шэраг асабл1васцей: давол1 цесная сувязь 
культурнага жыцця з агульнадэмакратычным уздымам, уздымам 
нацыянальнай самасвядомасш беларусау, 1мкненнем да свабоды i роунасщ; 
цесная сувязь беларускай культуры з культурам! рускага, украшскага, 
польскага, лггоускага народау; жорсткая пал!тыка рус!фпсацы! з боку царсюх 
улад, яюя л!чьнп, што беларусы з'яуляюцца простай этнаграф!чнай галшой 
pycKix; адсутнасць нават аутаномп, не кажучы аб уласнай беларускай 
дзяржаве.

Адзшства эканам!чнага станов!шча. Склад насельнщтва. Адной з 
асноуных прыкмет нацьй зяуляеца адз!нства эканам!чнага станов!шча 
адпаведнай этшчнай тэрыторьп. Эканам!чнае жыцце пэунай тэрыторьп цесна 
залежыць ад тых класау грамадства, яюя пражываюць на гэтай тэрыторьп. У 
канцы XIX ст. пачынае фарм1равацца клас буржуазнага грамадства, на 
утварэнне якога адмоуна адб1валася эканам!чная слабасць гарадоу, 
немагчымасць знайсщ у ix працу для вял i кай колькасц! беззямельных i 
малазямельных сялян, стрымл!ванне разлажэння памешчыцкага 
землеуладання. Беларуская аграрная буржуаз1я, падзеленая па веравызнанш 
на праваслауных i католжау, да канца не усвядом1ла свайго нацыянальнага 
адз!нства i часта шдыферэнтна ставшася да праяу беларускага нацыянальнага 
руху.

Давол1 марудна сярод дэмакратычнай !нтэл!генцы! у 60-я гады 
сфарм1равалася адносна невял!кая трупа, для якой абсалютна зразумелым 
было уяуленне, што Беларусь мае усе умовы для самастойнага развщця. 
Лiдерам гэтай трупы быу К. KariHoycKi.

Станауленне беларускай ггэлшенцы! было шчыльна звязана з 
узшкненнем i разв!ццём нацыянальнага руху. Каб усвядомщь г!старычныя 
умовы фарм!равання беларускай нацьй у другой палове XIX ст., трэба 
звярнуць увагу на нацыянальны склад насельн!цтва, без чаго цяжка разумець 
культурную спадчыну нашай Бацькаушчыны. У гарадах жьнп у асноуным не 
беларусы, а яурэ1 (53,5%), русюя (17,7%), палят (11,6%). Доля тых 
беларусау-гараджан, як1я гаварыл! на роднай мове, складала у сярэдн!м 
тольк1 14,5%. Таюм чынам, горад не здолеу адыграць тую ролю у 
фарм!раванн! беларускай нацьй, яе самасвядомасщ i культуры, якую адыграу 
горад у гады фарм!равання нацый у !ншых крашах.

РАЗДЗЕЛ 9 БЕЛАРУСЬ У ПАЧАТКУ XX СТ. (1901 -  1914)
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Тэма 9.1 Сацыяльна-эканалпчнае развщцё Бел ару ci у 1900-1904 гг.

1. Г i стар ы я граф i я праблемы развщця эканомпа Беларуси у палатку XX ст.
2. Развщцё катташ зму у сельскай гаспадарцы. Сацыяльныя i 

нацыянальныя працэсы у Беларуси.
3. Развщцё прамысловасщ, яе структура.
4. Нацыянальны i сацыяльны склад рабочага класа, яго становшча.

1. Пстарыягра(|пя праблемы развщця эканомж1 Беларус1 у палатку 
XX ст.

Г i стар ы я граф i ч н ая спадчына па ricTopbii Беларуси палатку XX ст. давол1 
багатая. Важнейшыя праблемы, яюя щ кавш  даследчыкау раней i застаюцца 
у noni зроку сучасных псторыкау, тэта палпыка царызму на тэрыторьй 
Беларуси, сацыяльна-эканам1чнае становшча, развщцё культуры, 
фарм1раванне классау буржуазнага грамадства, Беларусь у гады першай 
сусветнай вайны i inm.

Псторыя Беларуси, як i г1сторы iHmbix KpaiH, вывучаецца на падставе 
разнастайных пстарычных крынщ: тсьмовых, рэчавых, этнаграф1чных, 
моуных, фальклорных, юна-, фота-, фонадакументау. Найбольшае значэнне з 
ix, безумоуна, маюць шсьмовыя крынщы. Яны складаюць фундамент 
ri стары иных даследванняу i з ’яуляюцца асновай пстарычнай навукт

Шсьмовыя крынщы па ricTopbii Беларуси палатку XX ст. вельм1 
шматлш i разнастайны. У адрозненш ад папярэдшх перыядау яны больш 
разнапланавы i багатыя. Спышмся на характырыстыцы асноуных труп: 
матэрыялы заканадауства, афщыйныя справаводства, дакументы паштычных 
партый i аргашзацый, эканам1чна-геаграф1чныя i гаспадарчыя anicaHHi, 
статыстычныя матэрыялы, этсталярныя i мемуарныя крынщы, тагачасная 
лАаратура i перыядычны друк.

Помшю заканадауства палатку XX ст. прадстауленны законам!, 
машфестамц палажэннямц указам!, рэскры ш тн расшскага урада i 
дазваляюць прасачыць пал!тыку самадзяржауя на Беларуси. Асноунай 
публ!кацыяй крын!ц падобнага роду з ’яуляецца “Поуны збор законау 
Расшскай iMnepbii” (ПЗЗ).

Аб’ёмную i ц!кавую трупу дакументау складаюць матэрыялы 
справаводства цэнтральных i мясцовых органау дзяржаунай улады Рас! искан 
iMnepbii (мшютэрствау, Синода, канцэлярый губернатарау i iHm.), судова- 
следчых устаноу, а таксама банкау, прыватных прадпрыемсв i г.д. Тут 
фжсавалася пераважная большасць падзей эканам1чнага, палыычнага i 
культурнага жыцця Беларуси разглядаемага перыяду. Сёння матэрыялы 
справаводства знаходзяцца у буйных apxiyHbix cxoBimnax MiHCKa, Гродна, 
Вшьнюса, Масквы i Санкт-Пецярбурга.
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Абшырны матэрыял аб падзеях эканам1чнага i сацыяльнага жыцця, 
генеалогй, культуры даюць матэрыялы шляхецкага самаюравання, apxiBbi 
дзеячоу культуры, навучальных устаноу. Звестю аб палпыных працэсах i 
падзеях, сацыяльных канфлпстах, вызваленчым руху на тэрыторьй Беларуси 
утрымл1ваюць дакументы аб дзейнасщ пагйтычных партый, розных 
нелегальных аргашзацый (напрыклад, комплекс дакументау РСДРП i шитых 
пагйтычных партый i грамадска-палпычных аргашзацый Беларуси). Гэтыя 
матэрыялы маль не апрацаваны.

Асноуную трупу дакументау, яюя адлюстроуваюць псторыю Беларуси 
акрэсленнага перыяду, прадстауляе комплекс эканам1чна-геаграф1чных i 
гаспадарчых ашсанняу пачатку XX ст. (ваенна-тапаграфiчныя anicaHHi).

Вялшае значэнне маюць, таксама статыстычныя матэрыялы. Яны 
складаюць аснову для характырыстыю сацыяльна-эканам1чных, 
дэмаграф1чных i культурных працэсау. Цжавыя i каштоуныя звестю аб гэтых 
працэсах утрымл1ваюць статыстычныя зборнш, яюя выдавапйся у Pacii 
розным1 дзяржауным1 установамт Тэта -  ваенна-статыстычныя агляды 
Расшскай iMnepbii, статыстыю землеуадання (“Статыстыка землеуладання у 
1905 г.”), статыстычныя зборнш па стану асветы “Статыстычныя звестю аб 
пачатковай адукацьй у Расшскай iMnepbii (1900-1902)”, адрас-календары, 
агляд губерняу. Гэтыя матэрыялы дазваляюць рознабакова i адносна 
аб’ектыуна ахарактарызаваць сацыяльна-дэмаграф1чную, прафесшную i 
саслоуную структуру насельшцтва Беларуси, прааналпаваць вынш  
нацыянальнай папйтыю царызму i эвалюцьй сацыяльна-эканам1чных 
працэсау, яюя адбывалюя на яе тэрыторьй у пачатку XX ст.

У пачатку XX ст. з ’явшася вялжая колькасць крынш асабютага 
характару -  мемуары, дзённпй, натата, люты. Мемуарная лАаратура 
адлюстроувае шырою спектр сацыяльна-эканам1чнага, грамадска- 
пагйтычнага, рэлтйнага i культурнага жыцця Беларуси (напрыклад, мемуары 
П. Курлава, А. Луцкев1ча i шш.).

Асобную i ютотную трупу крынш складаюць матэрыялы перыядычнага 
друку пачатку XX ст. У тэты час павял1чылася колькасць дзяржауных i 
прыватных перыядычных выданняу, з ’яв1уся беларускамоуны легальны друк, 
матэрыялы якога дазваляюць узнаць мнопя старошй псторьй нацыянальна- 
вызваленчага руху, жыцця рабочых, сялян i iHin. (“Наша шва”, “Наша доля”, 
“Мшсю л iсто к” ).

Вывучэнне сацыяльна-эканам1чных праблем заусёды з ’яулялася адным 
з вядучых напрамкау ri стары я графи. Але разгляд эканам1чнага мшулага 
Беларуси як асобнай тэрыторьй пачауся толью у савецю час. Нягледзячы на 
щэалапчныя абмежаванш беларуская савецкая пстарыяграф1я нагйчвае 
некалью давол1 грунтоуных калектыуных i манаграф1чных прац. Першым 
значным даследваннем абагульняючага характару стала манаграф1я М.
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Доунара-Запольскага “Народное хозяйство Белоруссии в 1861 -  1914 гг.” У 
ёй вучоны 3pa6iy спробу навукова абгрунтаваць свой ранейшы тэз1с аб 
эканадпчнай сваеасабл1васц1 беларуск1х губерняу Beaapyci у пачатку XX ст. 
Прынцыпова важнай з ’яуляецца выснова аутара адносна характырыстыю 
другой паловы XIX -  пачатку XX ст., як аб часе шдустрыапйзацып беларусюх 
зямель.

Агульным для работ, у яюх закранаюцца пытанш эканам1чнай г1сторьп 
Beaapyci, з ’яуляецца устанаУленне непарыунай су вяз i пам1ж развщцём 
рыначных, катталютычных адносш i эвалюцыяй грамадства. Прамысловае 
развщцё Beaapyci асветляецца у працах Д.А. Дудкова “Аб развщщ 
KaniTaai3My у Beaapyci у другой палове XIX -  пачатку XX ст.”, М.Ф. Болбаса. 
Гэта тэма закранута таксама у манаграф1ях, прысвечанных ricTopbii 
пралетарыята Beaapyci.

Псторыя рабочага класа была адной з вядучых тэм у беларускай 
гicтapыягpaфii XX ст. У 20-80-я гг. убачьш свет дзecяткi мaнaгpaфiй, шмат 
артукулау, у яюх paзглядaлicя розныя аспекты гэтай праблемы. У ix аутары 
naKa3aai перадумовы i умовы фapмipaвaння пралетарыяту, яго структуру i 
склад, прававое i эканам1чнае CTaHOBimna. У даследваннях прыводзяцца 
статыстычныя naKa34biKi, яюя характырызуюць дынaмiкy i размах асноуных 
формау рабочага руху. Ватра зауважыць, што амаль да cяpэдзiны 80-х гг. XX 
ст. экарточная i палыычная барацьба рабочых Beaapyci асвятлялася 
пераважна пры дапамозе щюстрацыйна-атсальнага метаду. Апрача таго, 
вузкае кола выкарыстаных крынщ не дазваляла ix аутарам даць поуную 
карцшу рабочага руху Beaapyci на рубяжы XIX -  XX ст. Гэтыя недахопы у 
значнай CTyneHi 6bmi пераадолены у даследваннях М.О. Bina “Рабочее 
движение в Белоруссии в 1861-1904 гг.”, Э.М.Савщкага “Рабочее движение в 
Белоруссии (июль 1907 -  февраль 1917 г.)”, у абагульняючым выданш па 
ricTopbiii рабочага класа Beaapyci “История рабочего класса Белорусской 
ССР” у 4 тамах. Том 1 “Рабочий класс Белоруссии в период капитализма”. 
Аутары фактычна нанова, па першакрынщах даследвапй рабочы рух ад 
рэформы 1861 г. да Лютаускай рэвалюцьп 1917 г. Пры асвятленш мнопх 
пытанняу яны шырока вы кары стал i розныя статыстычныя выданш i 
перыядычны друк канца XIX -  пачатку XX ст., а таксама новыя арх1уныя 
матэрыялы.

Прыкметнае месца у работах псторыкай XX ст. займала асвятленне 
щэйна-аргашзацыйнага росту рабочага руху пад уплывам распаусюджвання 
маркс1зму, дзейнасц1 сацыял-дэмакратычных аргашзацый, а таксама 
рэвалюцыйнай сувяз1 рабочых Beaapyci i Pacii. Адзначым таю я працы: A.I. 
Воранава “Рабочы рух у Beaapyci напярэдадш i у перыяд рэвалюцьп 1905- 
1907 гг.”, Т.Е. Саладкоу “Борьба трудящихся Белоруссии против царизма”, 
М.О. Bin “Развитие социал-демократического движения в Белоруссии в 1883-
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1903 гг.”, В.Г. Фшякоу “Революционные связи рабочих Белоруссии и России 
в конце XIX -  начале XX в. (1895 -  1907 гг.)”.

Савецкая пстарыяграф1я шмат дзесящгодзяу зыходзша з тэзюу аб 
калашяльным становшчы Беларуш у складзе Pad искан iMnepbii. Цалкам у 
рэчышчы так1х поглядау нап1сана KHira I.I. Саладкова “Социально- 
экономическое положение Белоруссии до Великой Октябрьской
социалистической революции (конец XIX -  начало XX в.)” i калектыунай 
манаграфп “Экономика Белоруссии в эпоху империализма”. I толью у 1965 г. 
В.В. Щмашэнка змагла даць прынцыпова шшы адказ на тэта складанае 
пытанне. У апошняе дзесящгодзе з’явш ся новыя доказы эканам1чнай 
самадастатковасц1 Беларус1, аб гэтым гаворыца у артикулах А.Л. К1штымава.

Важныя сацыяльна-эканам1чныя аспекты станаулення кап1тал1стычнага 
ладу у беларускай вёсцы, разв1ццё сельскагаспадарчага рынку, змены у 
структуре землеуладання i землекарыстання, формы i роля феадальна- 
прыгонн1цк1х перажыткау, сацыяльнае разлажэнне сялянства, фарм1раванне 
класау аграрнай буржуазп i сельскагаспадарчага пралетарыяту даследванны у 
кишах Д.А. Дудкова “Аб развщщ кап1тал1зму у Беларус! у другой палове XIX 
i пачатку XX стагоддзя”, Л.П. Лшшскага “Столыпинская аграрная реформа в 
Белоруссии”, Х.Ю. Бейльюна “Сельскохозяйственный рынок Белоруссии. 
1861-1914 гг.”

Праблемы сацыяльна-эканам1чнага разв1цця беларускай 
парэформеннай вёсю з ’явш ся прадметам даследванняу В.П. Панющча. У яго 
працах асвятляюцца пазямельная пал Лыка царскага урада, прадукцыйныя 
сшы сельскай гаспадарк1, дыферэнцыяцыя сялянства, выкарыстанне наёмнай 
працы у сельскагаспадарчай вытворчасцт Вывучаюцца дэмаграф1я 
сялянскага насельн1цтва, аграрнае перасяленне. Адыходнщтва, сацыяльная 
арган1зацыя сялян, сямейныя падзелы. Працы: “Из истории формирования 
пролетариата Белоруссии. 1861-1914 гг.”, “Социально-экономическое
развитие белорусской деревни в 1861-1900 гг.”, “Наемный труд в сельском 
хозяйстве Белоруссии. 1861-1914 гг.”.

Вялшую увагУ гсторыкау прыцягвапй хваляванш сялян. Адным з 
першых даследчыкау сялянскага руху Беларус! быу У.1. П1чэта 
“Крестьянское и рабочее движение в Белоруссии в эпоху 1905 года”, 
“Крестьянское движение в Белоруссии в 1905 году”. У пачатку 30-х гадоу 
даследванне гэтай тэмы працягвау K.I. Кернажыцю “Да псторьп аграрнага 
руху на бел ару ci перад 1мперыялютычнай вайной”.

У 50-80-я гг. тэматыка сялянскага руху выйшла на адно з першых 
месцау у беларукай пстарыяграфп. Асабл1вай уваг1 сярод ix заслугоувае KHira 
К. Шабуш “Аграрный вопрос и крестьянское движение в Белоруссии в 
революции 1905 1907 гг.”.
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Апошняя абагульняючая праца па псторьи сялянства Беларуси была 
выдадзена у 2002 годзе “Псторыя сялянства Беларуси” 3 томах, том 2 “Ад 
рэформы 1861 г. да сакавпса 1917 г.”.
2. Развщцё каштал1зму у сельскай гаспадарцы. Сацыяльныя i 
нацыянальныя працэсы у Беларусь

У палатку XX ст. сельская гаспадарка Беларуш пад уплывам попыту 
рынку рабшася усё болып гандлёвай, кап1тал1стычнай. Землеуладанне у 
палатку XX ст. мела паупрыгоннщю характар.
Дваранскае землеуладанне паменшылася на 906,5 тыс. дзесяцш, а яго 
удзельная вага у агульнай плошчы -  на 9,3 %. Скарачэнне дваранскага 
землеуладання ш ло хутчэй у раёнах змешаннага вядзення памешчыцкай 
гаспадаркг У Вщебскай губерн1 дваране страцш 33,1 %, а у Магшёускай -
32.5 % зямлг

Рознасаслоунае (недваранскае) прыватнае землеуладанне павял1чылася 
у 3,5 раза, а удзельная вага яго у агульнай плошчы -  з 5,1 да 16 %. Асабл1ва 
хутка расло прыватнае землеуладанне сялян. Плошча ненадзельных, купчых 
зямель у сялян павял1чылася да 1613,5 тыс., або у 8 разоу.

Нягледзячы на скарачэнне дваранскага землеуладання i значны рост 
разнасаслоунай буржуазнай зямельнай уласнасц1, на палатку XX ст. 
асноуным1 уласшкам1 зямл1 з ’яулялюя дваране. 1м належыла 41 % ycix зямель 
Беларус1. Найболын выл1к1м буйнапамеснае землеуладанне было у М1нскай 
губерн1. Тут маёнткам звыш 500 дзесяцш належыла 52 % усёй зямлг У 
Вшенскай, Магшёускай i В1цебскай губернях так1я памешчыю мел1 да 31 % 
усёй зямлг Менш буйных маёнткау было толью у Гродзенскай губерн1, хоць 
яны займал1 23 % усёй зямельнай плошчы.

Сярэдшх i дробных уладанняу было параунальна нямнога. Уладанняу 
ад 100 да 500 дзесяцш напйчвалася 10,1 %. 1м належала 1,2 млн. дзесяцш, што 
складала 6,5 % ycix зямель.

Болынасць прыватных асаб1стых уладанняу (30754) был1 памерам да 20 
дзесяцш зямлг Таюм чынам, памешчыкам, як1я у л ад ал i маёнткам1 (звыш 100 
дзесяцш), належыла 46,1 % усёй зямлг

Асноуным вщам сялянскага змлеуладання 6bmi надзельныя земл1, як1я 
склад ал i 33.2 % ycix зямель Беларусь Сялянсюх двароу у пачатку XX ст. 
было каля 660 тыс. 3 ix 590,5 тыс. мeлi надзельныя земл1, астатшя (70 тыс) 
6bmi альбо беззамельнымц альбо у нямног1х выпадках Meai купчую зямлю.

Пераважная большасць сялян уладала дpoбнымi участкам! надзельнай 
зямлг 42,6 % належали надзелы да 8 дзесяцш, уключаючы поле, сенажаць i 
1'нптьтя yгoдзi. У Магшёускай губерш TaKix двароу было 51 %, у MiHCKafi -
55.5 %.

На Беларуси пераважала буйное латыфундыяльнае землеуладанне. 
Памесц1 памерам звыш 500 дзесяцш на уладальнпса складагй у 1905 г. 5,4%
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ycix уладанняу. Ha ix долю прыпадала 77% памешчыцкай зямельнай 
уласнасцу щ 39,4% усёй плошчы. Наогул, у руках памешчыкау знаходзшася 
каля паловы усёй зямлг У той жа час сялянне, яюя склад ал i пераважную 
большасць насельнщтва (74,3%), мел1 у сва1м распараджэнш 39,6% усёй 
зямельнай плошчы. 3 развщцём капитализму, ростам насельнщтва i 
павел1чэннем колькасщ гаспадарак змяншалася забяспечанасць сялян зямлёй. 
Да 1905 г. у сярэдшм на адзш сялянсю двор прыходзшася 10,2 дзесяцшы.(каб 
задаволщь свае патрэбы патрэбна 15 дзесяцш). Малазямелле вымушала сялян 
на кабальных умовах арэндаваць памешчыцюя земл1 i браць пазык1. За усё 
тэта яны разл1чвапйся адпрацоукам1 у панск1х гаспадарках.

Астатняя зямля размяркоувалася пам1ж гандлярам1, мяшчанам1, 
духавенствам, замежным1 i 1ншым1 прыватным1 уласнпсамт

У пачатку XX ст. вялшае распаусюджванне атрымала здача зямл1 у 
арэнду. Н1зкая даходнасць памешчыцк1х гаспадарак прымушала ix 
уладальшкуу звяртацца да здачы у арэнду усёй зямл1 ui частю яе. У тэты час 
сялянне арэндавапй у памешчыкау 1/10 частку ворнай зямлу каля А 
сенажаццяу i пушчау. Тэта арэнда н аста  паупрыгоннщю характар. Разам з 
сялянам1 арэндавала панскую землю мноства збяднелай беззямельнай i 
малазямельнай шляхты, мяшчане. Яурэйскае насел ьн1цтва Беларуси 
ажыццяуляла арэнду панск1х зямельных угодзяу з парушэннем 
заканадауства, нярэдка праз падстауных асоб, падкупаючы мясцовую 
ад Mi н i страны ю. Некаторыя з арэндатарау пад выглядам доугатэрм1новай 
арэнды фактычна куплял1 маёнткт

Кап1тал1стычнае разв1ццё сельскай гаспадарк1 у даны перыяд 1шло у 
складаных, супярэчл1вых сацыяльна-эканам1чных умовах. Усувяз1 з 
пераходам ад апрацовачнай да вольнанаёмнай сютэмы узмацняуся тэхн1чны 
прагрэс у земляробстве. У памешчыцюх маёнтках усё тттьтрэй 
выкарыстоувал1ся палепшаныя сельскагаспадарчыя прылады працы i 
машыны -  сеялку жняярку кас1лк1, малатарн1. Яны у асноуным 
выкарыстоувал1ся у М1нскай i В1ленскай губернях, у Магшёускай i В1цебскай 
губернях у большасц1 маёнткау зямля апрацоувалася coxaMi i драуляным1 
плугам1. Тольк1 буйныя гаспадарк1 выкарыстоуваш сеялк1, жнеярк1, малацшю 
i веялкт У 17-41 % заможных i сярэлн1х сялянск1х гаспадарках таксама 
пашыралася выкарыстанне больш дасканалых сельскагаспадарчых прылад 
працы. Але пераважная большасць сялян абыходзшася драулянай бараной i 
сахой.

Рост кашташзму прымушау памешчыкау i заможн1х сялян 
удасканальваць слстэму земляробства, пераходзщь да шматпольнага 
севазвароту, выкарыстоуваць агранам1ю, штучныя угнаенн1 i г.д. усё тэта 
стрыяла павел1чэнню пасяуных плошчау на Беларусь У 1900 г. яны складапй
3756,5 дзесяцш, у 1905 г. -  3844,7 тыс. дзесяцш. За 5 гадоу пасяуныя плошчы
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узрашп на 12,3 %. Але пераважня большасць сялян з-за малазямелля 
абмяжоувалася трохпольнай сютэмай севазвароту. Феадальныя перажытю у 
зямельных адносшах тармаз1л1 развщцё кап1тал1стычных адносш у сельскай 
гаспадарцы.

У палатку XX ст. выразна выяулялюя працэсы 1нтэнс1ф1кацьй i 
спецыялпацьп сельскагаспадарчай вытворчасц1. Хутка пашырал1ся пасевы 
тэхн1чных i кармавых культур. Параунальна шырокае распаусюджванне 
атрымала травасеянне. У 1901 г. кармавьиш травам1 было занята 127,8 тыс. 
дзесяцш прыватнауладалыицюх зямель, што складала 6,6 % усёй пасяуной 
плошчы. Пасевы льну i канапель не пашыра1ся. Пад iMi было занята 27,4 тыс. 
дзесяцш у 1907 г. Удзельная вага льну у агульнай пасяуной плошчы 
заставалася амальнязменнай (1 ,9 -2  %).

Пасевы збожжавых культур павял1чвал1ся абсалютна, але ix удзельная 
вага у агульнай пасяуной плошчы змяншалася у 1904 г. састоуляла 58,7 % 
усёй пасяуной плошчы.

Памешчыцкая гаспадарка усё больш спецыял1завалася на вырошчванш 
бульбы i кармавых культур. Бульба, кармавыя травы i авёс займапй у пачатку 
XX ст. каля 40 % усёй пасяуной плошчы.

Такая спецьишзацыя была звязана з хутюм развщцём малочнай 
жывёлагадоулц а таксама вшакурства. Дзяржава забяспечвала памешчыкам 
выгадны збыт cnipTy у казну. Таму яны узмоцненна разв1вал1 вшакурства, 
адыходы якога выкарыстоувапй на корм жывёле. Каш у 1901-1902 гг. на 
тэрыторьй 5 заходн1х губерняу дзейн1чала 484 в1накурныя заводы, на яюх 
перапрацоувалася 22,7 млн. пудоу бульбы, то у 1905-1906 гг. колькасць 
заводау павял1чылася да 586, а колькасць перапрацаванай бульбы -  да 30 
млн. пудоу, што складала каля 30 % яго валавага збору.

Хуткае пашырэнне пасевау кармавых культур i в1накурства стварыл1 
спрыяльныя умовы для разв1цця малочнай жывёлагадоулц якая у пачатку XX 
ст. стала вядучай галшой памешчыцкай гаспадарк1 Беларус1. Малочная 
прадукы карыстапйся сталым попытам як на мясцовым рынку, так i Маскве, 
Варшаве i 1нш. гарадах. Памешчык1 павял1чвапй i паляпшал1 статак малочнай 
жывёлы. На пачатку XX ст. у заходшх губернях была выведзена мясцовая 
высокапрадукцыйная парода кароу -  лыоуска-беларуская.

Уладальн1к1 буйных маёнткау наладжвал1 у сябе прамысловую 
вытворчасць масла i сыру. Хоць поунага ул1ку таюх прадпрыемствау не 
рабшася, але даныя па асобных паветах i губернях сведчаць, што 
масларобчыя i сыраварныя заводы был1 распаусюджаны асабл1ва у заходн1х 
паветах Беларус1.

Акрамя малочнай гаспадарк1, значнае разв1ццё атрымала свшагадоуля. 
У мнопх гаспадарках разводзш1ся палепшаныя пароды св1ней. У
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памешчыцюх гаспадарках Беларуси разводзшася вялi кая колькасць птушак, 
пашыралася садоунщтва каля гарадоу i чыгуначных станцый.

Таюм чынам, кашталйзм у памешчыцкай гаспадарцы Беларуси 
разв1вауся перш за усё у жывелагадоулц надаушы ёй малочны напрамак. 
Гандлёвая малочная жывёлагадоуля у тых маёнтках, дзе яна атрымала 
развщцё, прыстасоувала да CBaix патрэб шшыя галшы гаспадарю: выкликала 
пашырэнне пасевау кармавых трау, бульбы, стымулявала пераход да 
шматпольных севазваротау, выкарыстанне штучных угнаенняу. Разам з тым 
штэншфжацыя памешчыцкай гаспадарю выкликала усё большы попыт на 
рабочую сшу.
Аднак каля палавшы памешчыцюх гаспадарак шырока выкарыстоувалй 
розныя адроботю, был1 слаба аснашчаны тэхшчна, атрымл!валй шзюя 
ураджш. У той ni шшай меры ужывалася адработачная сютэма i у 
кашталйзаваных маёнтках.

Кашталйстычныя адносшы усс глыбей пран1кал1 у сялянскую 
гаспадарку. На пачатку XX ст. працэс класавага расслаення сялянства 
Беларуси яшчэ болын паглыб1уся. Надзельная зямля усё ж у пачатку XX ст. 
была размеркавана пам1ж сялянсюм1 дварам i нераунамерна.

Амаль 2/3 сялянсюх двароу (63,1 %) мел1 да 10 дзесяцш. У той час 7,8 
% гаспадарак мел1 па 20 дзесяцш i болей кожная. Частка вясковай беднаты, 
не маючы магчымасць весщ сваю гаспадарку, фактычна не карысталася 
надзельнай зямлёй i здавала яе у арэнду заможным суседзям.

Разв1ццё кап1тал1зму у земляробстве прыходзша у супярэчнасць з 
пауфеадальным1 формам! надзельнага землеуладання i патрабавала яго 
лжвщацьй, новага размеркавання зямл1.

Жывёла размеркоувалася пам1ж сялянам! таксама не раунамерна. У 
Вщебскай губерн! 67 % двароу беднаты належала 47,9 % жывёлы ycix вщау -  
па 2,9 галавы на двор. 14 % заможных двароу мел1 28,1 % жывёлы, якая была 
у сялян, у сярэдн1м па 10 галоу на гаспадарку.

Пятую частку сялян складапй бясконныя. Па сутнасц! тэта была 
пралетарызаваная частка вёсю. Гаспадарку у яюх было па адным кан1, 
складал! 42,9 % ycix сялянсюх двароу, хоць iM належала толью 29,1 % коней. 
Двухконных двароу (сярэдняе сялянства) напйчвалася 23,3 %. 1м належыла
31,6 % коней. Сяляне з трыма i больш каням1, як правша были заможньжп i 
багатьжп гаспадаркам1. Складаючы шостую частку сялянск1х двароу, яны 
мел1 дзве пятых ycix коней.

На аснове анализу размеркавання коней, зямл1 i !ншых сродкау 
вытворчасщ па сацыяльных трупах сяляне Беларуси у пачатку XX ст. 
размяркоувал1ся наступным чынам: бедната складала прыблпна 61 %, 
сярэдняе сялянства -  29 %, заможняе сялянства -  10 %.
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У гаспадарках заможшх сялян усё шырэй в ы кар ы стоу вал i ся 
удасканаленыя сельскагаспадарчыя прылады i машыны -  малацшю, веялкт 
Жалезныя плуп мел1 не толью заможныя, але i частка сярэдшх сялянсюх 
гаспадарак.

3 вышэй сказанага магчыма зрабщь выснову, што у пачатку XX ст. у 
вёсцы разв1вапйся каштапйстычныя адносшы. Аднак буржуазныя адносшы i 
каштапйстычныя супярэчнасщ тут десна пераплятапйся з паупрыгоннщюм 
прыгнётам памешчыкау i шматлшм1 рэшткадп феадапйзму. Адным з 
перажыткау прыгоннщтва у вёсцы был1 адработю, яюя клапйся перш за усё на 
беднату i сярэдняе сялянства. Буйным перажыткам у аграрных адносшах у 
Беларуси были сервитуты, так сама перажыткам прыгоннщтва была i 
сялянская абшчына, найбольш пашыраная галоуным чынам у Магшёускай 
губерHi (80,5 % сялянсюх двароу i 79,2 % надзельнай зямл1) i Вщебскай 
губерHi (63,5 % двароу i 43,1 % надзельнай зямл(). Зямля л1чылася уласнасцю 
абшчыны i не магла быць перададзена сялянам1 другой асобе. Кругавая 
парука пры выплаце падаткау i абдыцц1 пав1ннасцей, яшчэ больш узмацняла 
прымацаванне сялян да зямл1. Таму абшчына садзейшчала захаванню 
адработкау i росту аграрнага перанасялення у вёсцы. Цераспалосща 
ускладняла вядзенне сялянскай гаспадаркг

Прыгнёт сялян павял1чвауся з-за шматлшх падаткау i пав1ннасцей, як1я 
па сутнасц1 справы мел1 прыгонн1цк1 характар. Сярод ix першае месца 
займ ал i выкупныя плацяжы. Сяляне пяц1 заходн1х губерняу у пачатку XX ст. 
штогод уносш  у сярэдн1м 5,2 млн. руб. выкупных плацяжоу. Найбольш 
BbicoKiMi был1 выкупныя плацяжа у Маг1лёускай i В1цебскай губернях.

Друг1м буйным падаткам, як\ naauiai толью сяляне, быу збор, як\ 
прызначауся для утрымання валасного праулення i суда, цэркау, мясцовых 
дарог i 1нш. Акрамя таго, сялянне выконвапй i натуральныя пав1ннасц1: 
дарожную, падводную, палщэйскую, харчовы падатак i шш.

Усе грашовыя падатк1 i натуральныя павшнасщ сялян заходн1х 
губерняу не пачатку XX ст. склад ал i у сярэдн1м 2 руб. 17 кап. з дзесящны.

Так1м чынам, у пачатку XX ст. сяляне заставапйся падатковым 
саслоуем. Асаб1стыя i маёмасныя правы сялян был1 абмежаваны. Сяляне не 
мелювободнага выхаду з абшчыны або сельскай грамады, быу абмежаваны 
пераход у шшыя cacaoyi.

Бяспраунасць сялян, прыкаванасц1 ix да надзелу i прыгонн1цк1я падатк1 
дапаунял1 i замацоувал1 адработачную слстэму, памешчыцк1 прыгнёт 
сялянства.

У вышку пагаршэння становшча вясковай беднаты, прыгнёту 
памешчыкау i рэшткау прыгонн1цтва гаспадарка асноунай масы сяленства 
знаходз1лася у стане заняпаду i разарэння. Мног1я тысячы сялян бьш 
вымушаны пак1даць межы свайго краю. Частка сялян эм1гравала за мяжу,
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асабл1ва з Вшенскай i Гродзенскай губерняу, мнопя перасялшся у Ci6ip. 
Асабл1ва шмат сялян паюдала Беларусь у першыя гады XX ст., пры гэтым 
найбольшай была колькасць перасяленцау з Маплёускай i Вщебскай 
губерняу, дзе бььпй шырэй распаусюджаны адработю i шшыя рэштю 
прыгоннщтва.

Таюм чынам, прыгнет памешчыкау i шматлшх рэшткау прыгоннщтва 
у пачатку XX ст. быу яшчэ настолью вялш, што выюйкау вострыя класавыя 
супярэчнасц1 пам1ж сялянам1 i памешчыкамь
3. Развщцё прамысловасщ, яе структура.

У пачатку XX ст. на Беларуси, як i ва усёй краше, распачауся 
эканам1чны крьгйс (1900- 1903 гг.). Перш за усё ён захашу гандаль лесам, 
десна звязаны з руск1м i замежным рынкам. Дрэваапрацоучая 
прамысловасць, якая пастауляла матэрыялы чыгункам, у 1900 г. ад крьшсу 
пацярпела менш, хоць тэмпы яе разв1цця значна замарудзшся. Зменыныуся 
аб’ём вытворчасц1 у металаапрацоучай прамысловасць Аб’ём вытворчасц1 
скарац1уся н1жэй за узровень 1900 г. прыкладна на 10 %.

Некаторае ажыуленне у прамысловасщ Беларус1 адбылося з другой 
паловы 1902 г. А у 1903 г. агульны аб’ём яе прадукцьй перавыс1у узровень 
1900 г. на 9,4 %.

Аднак Руска-японская вайна парапйзавала ажыуленне, якое пачалося у 
1903 г. У прамысловасщ Беларус1 пачалася глубокая эканам1чная дэпрэс1я. 
На рынку утварььпйся л1шк1 таварау. Мног1я фабрык1 i заводы закрыл1ся або 
працавал1 з няпоунай нагрузкай. У параунанн1 з 1903 г. зменынылася 
колькасць рабочых i скарац1уся аб’ём вытворчасц1. Болын модна скарацшася 
вытворчасць будаун1чых матэрыялау, шкляная i лясная прамысловасць.

3 1904 г. у прамысловасц1 Беларус1 наспупша глыбокая эканам1чная 
дэпрэс1я, якая працягвалася да 1907 г., хаця у 1906 г. наз1ралася некаторае 
ажыуленне: пашырыуся крыдыт, павял1чыл1ся уклады у банк1 i ашчадныя 
касы, а таксама л1к дазволау на адкрыццё новых прадпрымствау, павыс1л1ся 
затраты на пераабсталяванне. Аднак ажыуленне было непрацяглае, яно 
натыкнулася на вузю рынак збыту, на пакупную здольнасць вёскь

Пераадоленне крыз1су i дэпрэсп у прамысловасц1 пачалося на Беларус1 
з 1908 г. Аб’ём прамысловай вытворчасц1 у гэтым го дзе перавыс1у узровень 
1900 г. на 8 %. Вага буйных фабрычна-завадсюх прадпрыемствау у валавой 
прадукцьй прамысловасц1 павял1чылася з 33 % у 1900 г. да 41,7 % у 1908 г.

У гады крьшса i дэпрэсп адбыуся працэс выцяснення дробных 
прадпрыемствау буйным1 кап1тал1стычным1 фабрычна-завадск1м1 
прадпрыемствам1. Тым не меньш на Беларус1 пераважала дробная фабрычная 
i саматужна-рамесная вытворчасць, дзе у 1908 г. было занята амаль 4/5 ycix 
рабочых i выпрацоувалася 58,3 % усёй прамысловай прадукцьй. Дробная

274



вытворчасць пераважна знаходзшся у эканам1чнай залежнасщ ад буйнога 
капралу.

У канцы XIX ст. на Беларуси склалюя асноуныя галшы апрацоучай 
прамысловасш i вызначылася яе спецыялпацыя у эканомщы Раей. 
Нераунамернасць развщця, якая абвастрылася пад уплывам 
манапалютычнага кагпталу , i крызю выклжал1 некаторыя змены у галшовай 
структуры прамысловасш Беларуси на пачатку XX ст. Пакуль прамысловасць 
атры Mai вала ад гандлю лесам высоюя прыбытю, яна мала щкавшася яе 
перапрацоукай. Толью нямнопя з ix мел1 лесагпльныя заводы. Лес 
сплаулялся з Беларуси па Дняпры. Экспартаваны у Г ермашю лес 
перапрацоувауся на заводах Усходняй Прусй. Эканамйшы крызю прымуслу 
купцоу лесам будаваць заводы па перапрацоуцы драуншы на месцы. 
Асабл1ва у гады крьгйсу разв1валася паглыбленная перапрацоука драун1ны -  
фанерная i папяровая вытворчасць.
У 1900-1908 гг. были адкрыты -  лесапшьны завод у Бабруйску (194 рабочых), 
лесапшьна-фанерны завод у Нова-Барысаве (130 рабочых), таю ж завод у 
маёнтку Дуброука Мазырскага павета, лесап1льна-бандарны завод у маёнтку 
Дзяшскав1чы Слуцкага павета (148 рабочых) i шш. Папяровая 
прамысловасць на Беларусл склалася ужо у канцы XIX ст. Яна належыла да 
лжу гал1н з высок1м узроунем канцэнтрацьй. Больш палав1ны (55%) фабрык 
мела 500 i более рабочых. Найбуйнейшая была Добрушская папяровая 
фабрыка. Аднак новых фабрык будавалася мала. У 1902 г. адкрылася у Нова- 
Барысаве кардонна-папяровая фабрыка “П атрус”.
Параунальна буйныя акцыянерныя i прыватныя капЛалы был1 
сканцэнтраваны у запалкавай прамысловасц1 Беларусл. У 1901 г. увайшла у 
строй Нова-Барысауская, а у 1908 г. Рэчыцкая запалкавыя фабрык1. Крыз1с 
паскорыу аб’яднанне буйных фабрыкантау у елндыкаты. Створаны у канцы 
1905 г. так званы Заходш кам1тэт пры MIhckIm адзяленш Пауночнага банка 
узяу у свае рую збыт прадукцьй па адз1ных манапольных цэнах. Пасля 
арган1зацьй Усходняга камггэта у Маскве адбылося аб’яднане абодвух 
кам1тэтау.
Прыток новых акцыянерных кап1талау, пабудова новых аснашчаных 
сучаснай тэхшкай лесапшьна-фанерных заводау забяспечывал1 хуткае 
павел1чэнне вытворчасц1 дрэваапрацоучай прамыслвасц1, удзельная вага якой 
павял1чылася з 1900 да 1908 г. з 16,6 да 23,6 %. Дрэваапрацоучая 
вытворчасць адыграла вял жую ролю у вытворчасщ п1лованых матэрыялау, 
клеенай фанеры, запалак, паперы i кардону. Гэтая прадукцыя перавышала 
патрэбы краю i вывозшася у 1ншыя раёны кра1ны.
У канцы XIX ст. пачалося прашкненне буйнога кап1талу у лесах1м1чную 
прамысловасць. У 1900 г. рускае акцыянернае таварыства “Шэрынг” 
пабудавала аснашчаны новым абсталяваннем найбуйнейшы у Раей Выдрыцю
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завод сухой перагоню драуншы. Гандлевы дом “П. i I. Данйнэусю”, як\ меу 
свае прадстаунщтвы у Берлше, Лондане, Мшску, таксама пабудавау завод 
сухой перагоню драуншы. Лесахзмйшая вытворчасць Беларуси давала 18 % 
прадукцьй усёй Раей.

На пачатку XX ст. штотных змен у шкляной прамысловасц1 не 
адбылося. Прыток сюды новых кашталау быу нязначны. Эканам1чны крыз1с 
1900-1903 гг. i дэпрэсля асабл1ва модна адбш ея на вытворчасц1 аконнага 
шкла. У крыху лепшым станов1шчы знаходз1л1ся прадпрыемствы, як1я 
выпускал! бутэлью i аптэкарск! посуд. Гэтая прадукцыя мела больш 
устойл!вы збыт. 3 1900 па 1908 г. вытворчасць шкляной прамысловасщ 
павял!чылася на 12,5 %. Удзельная вага у агульным аб’ёме прамысловасц! 
зшзшася.

Металаапрацоучая прамысловасць на Беларус! была прадстаулена, з 
аднаго боку, параунальна невялшм! прыватнауласнщюм1 прадпрыемствам!, 
яюя выраблял! цвжу дрот, нескладаныя сельскагаспадарчыя прылады i 
абсталяванне для мясцовай прамысловасц!, з другога боку -  буйным! 
рамонтным! чыгуначным! майстэрням!, у як!х было занята 33 % рабочых 
гэтай галшы.

Эканам!чны крыз!с амаль не закрануу паравозавагонарамонтныя 
прадпрыемствы. Разам з тым аб’ём ix вытворчасц! павял1чвауся марудна i яе 
доля у прамысловасц! Беларус! паменшылася з 10,6 % у 1900 г. да 9 % у 1908 
г.

Прамысловасць будаушчых матэрыялау была прадстаулена невялшм! 
заводам! па вытворчасц! цэглы, чарап!цы, кафл!, бетонных шйтау для 
тратуарау. На ix было занята каля 2 тыс. чалавек, г. зн. 6 % yeix рабочых 
буйной прамысловасц! Беларуси у 1900 г. У агульным аб’ёме прадукцьй яе 
удзельная вага складала 2,8 %.
1стотныя змены на пачатку XX ст. адбылюя у тэкстыльнай прамысловасц!. 
Наяунасць сырав1ны i таннай рабочай сшы садзейн1чала таму, што у гэтую 
гал1ну з пачатку XX ст. пачау узмоцненна прашкаць буйны, пераважна 
замежны, капiтал. У 1900-1908 гг. было пабудавана восем фабрык, як1я давалi 
тры чверщ прадукцьй тэкстыльнай прамысловасц! Беларуси.

Параунальна вялжае разв1ццё атрымала харчовая прамысловасць. Яна 
займала у агульнай прамысловай вытворчасц! Беларус1 у 1900 г. 49,7 % . 
больш энтэнслуна разв1валася в1накурная, якая была сканцэнтравана у руках 
памешчыкау. Значную частку сшрту купляла казна па выгадных для 
памешчыкау цэнах. Таму крызю не меу значнага уплыву на разв1цё гэтай 
гал1ны. Колькасць заводау павял1чылася з 470 у 1900 г. да 603 у 1908 г.

Таюм чынам, у 1900 -  1908 гг. найболын хутка разв1валася лесапшьна- 
фанерная, запалкавая, тэкстыльная, папяровая i лесах1м1чная галшы, у яюх 
панавау буйны капрал, зязаны з банкауск1м. Удзельная вага гэтых гал1н
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прамысловасщ Беларуси павял1чылася. 1нтэншуна разв1валася вшакурства у 
памешчыцюх маёнтках, на долю якога прыходзшася 28-29 % усёй прадукцьй. 
Развщцё астатн1х галш прамысловасщ, у яюх пераважау дробны каштал, 
адбывалася марудна. 1х роля у прамысловасщ Беларуси зшзшася.

Эканам1чны крызю паскорыу працэс цэнтрапйзацьй i канцэнтрацьй 
капралу. 3 палатку XX ст. павял1чылюя укладанш у эканомжу Беларуси 
кашталау з iHHibix раёнау крашы i з-за рубяжа. Тэта выявится у пашьтрэнш 
дзейнасщ банкау, у павел1чэнш лжу прамысловых прадпрыемствау, яюя 
належььпй акцыянерным таварыствам. У 1908 г. на Беларуси было 17 фабрык i
заводау, яюя належыл1 акцыянерным таварыствам ..........., 13 з ix было
адкрыта у перыяд з 1900 па 1908 г. Найболын буйнейшым з ix бьий у 
В1цебску льнопрадзшьная фабрыка “Дзвша” (Руска-Бельпйскае таварыства), 
трамвай i электрычная станцыя (Бельгшскае акцыянернае таварыства). 
Рускае акцыянернае таварыства карданажна-папяровай вытворчасщ у 1905 г. 
набыло Шклоускую папяровую фабрыку. Акцыянернае таварыства 
“Шэрынг” пабудавала буйны завод сухой пераганю дрэва у Выдрыцы 
Аршанскага павета, акцыянернае таварыства па вырабу крахмалу “Прасвет” 
адкрыла крухмальны завод у Мшску; акцыянернае таварыства “Заходняя 
Дзвша” пабудавала шкляны завод “Ноука” у Вщебскай губерш.

Пры непасрэдным удзеле банкау акцыянерныя таварыствы на Беларуси 
стварапйся i па шщыятыве мясцовых заводчыкау i фабрыкантау: два у 
запалкавай прамысловасщ -  “Прагрэс-Вулкан” у Пшску i “Маланка” у 
Мазыры, утварылася акцыянернае таварыства тытунёвай фабры Ki “Нёман” 
Значную ролю ва умацаванш кагйталу у прамысловасщ Беларуси адыграпй 
таварыствы . 1х было каля 40. болынасць узнжла у палатку XX ст. да лжу 
найбольш буйных належапй таварыствы мшсюх машынабудаушчых заводау 
Якабсона, Лзушыца, машынабудаушчы завод i тэхшчная кантора “Тэхнолаг” 
у Мшску.

М абшзацыя кашталау шляхам заснавання акцыянерных таварыствау i 
кампанш, выкарыстанне ix кагйталау для аргашзацьп новых буйных 
прадпрыемствау i пашырэння дзеючых садзейшчала росту канцэнтрацьй 
цэнзавай прамысловасщ Беларусь
У гарадах выраблялася каля 31% прамысловай прадукцьй. Пераважная 
колькасць прадпрыемствау размяшчалася у мястэчках i маёнтках. Некаторыя 
мястэчю ператварылюя у прыкметныя прамысловыя цэнтры рэпянальнага 
значэння (Смаргонь, Дуброуна i шш.).
3 1900 да 1908 г. удзельная вага рабочых на прадпрыемствах, яюя мел1 звыш 
100 чалавек, павысшася з 48,6 да 51,7 %, у тым лжу на прадпрыемствах, яюя 
напйчвапй звыш 1000 рабочых, -  з 8 да 12,8 %. У той жа час удзельная вага 
рабочых на прадпрыемствах з колькацю 500-1000 рабочых паменшылася. 
Круху павял1чылася значэнне дробных прадпрыемствау (да 30 чалавек) у
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вышку павел1чэння колькасщ памешчыцюх вшакурных заводау, яюя 
карыстапйся падтрымкай самадзяржауя. Разам з тым узровень канцэнтрацьй у 
прамысловасщ Беларуси быу значна шжэйшы, чым ва усёй Pacii. У 1908 г. на 
прадпрыемствах з калькасцю рабочых да 100 чалавек па кра1не у цэлым было 
занята 14,2 % рабочых, а на Беларусл -  48,3 %. У значнай меры тэта 
тлумачыцца адрозненнем гал1новай структуры прамысловасц1. На Беларус1 
пераважала дрэваапрацоучая, лёгкая i харчовая прамысловасць, якая была 
прадстаулена невял1к1м1 прадпрыемствам1. Гал1ны ж цяжкай прамысловасщ, 
дзе панавал1 буйныя прадпрыемствы, был1 размешчаны у шшых раёнах 
Расшскай iMnepbii.

Разв1ццё прамысловасщ суправаджалася павел1чэннем колькасц1 
рабочага класа. На пачатку XX ст. у Беларуы склауся давол1 шматл1к1 клас 
наёмных рабочых. У 1908 г. колькасць рабочых ваусёй прамысловасщ 
дасягала 116 тыс. чалавек. У параунанш з 1900 г. яна павял1чылася на 18,2 %. 
Асабл1ва хутка павял1чвалася колькасць рабочых у буйной прамысловасщ, у 
тым л1ку у дрэваапрацоучай. Апрача таго, каля 100 тыс. сялян было занята на 
лесанарыхтоуках. Нацыянальны склад рабочых быу стракатым i складауся з 
беларусау (17%), pycxix (10%), палякау (10,2%), яурэяу (60%) як вы думаеце 
чаму яурэяу болын? (Мяжа яурэйскай аселасц1, забарона займаццасельскай 
гаспадаркай). Рабочы клас папауняуся разарыушымюя рамесн1кам1, 
мяшчанамц збяднелым1 сялянам1.

Сярод рабочых было шмат жанчын, дзяцей i падлеткау. У 1906 г. на 
заводах, яюя был1 падпарадкаваны нагляду фабрычнай шспекцьй, у пяц1 
заходн1х губернях яны складал1 45,6 % ycix рабочых. Асабл1ва шырока праца 
дзяцей выкарыстоувалася у запалкавай, тытунёвай i шкляной прамысловасц 
Значнае аграрнае перанасяленне, вялйсая колькасць яурэйскай беднаты у 
гарадах i мястэчках ставш  рабочых Беларус1 у вельм1 цяжк1я умовы. 
Нягледзячы на закон аб 11,5-гадзшным рабочым дн1, на большасц1 
прадпрыемствау Беларус1 ён фактычна быу болын доупм. Машан1сты i 
качагары, напрыклад, працавал1 па 13 гадз1н.

За сваю працу рабочыя атрымл1вал1 м1зэрную заработную плату. 1х 
сярэдн1 заробак на беларуы у 1900 г. быу на 28,7 % шжэйшы, чым па Раей у 
цэлым. Яшчэ меньш зараблял1 жанчыны. С1стэма штрафау, якая дзейн1чала 
на прадпрыемствах, яшчэ болын зшжала i без таго шзкую заработную плату 
рабочых. На матэрыяльным станов1шчы рабочых адб1валася i тое, што iM 
замест грошай часта выдавал! квыанцьй на атрыманне прадуктау у 
гаспадарчай краме па завышаных цэнах.

Амаль поуная адсутнасць TOXHixi бяспек1, ператамленне был! 
прычынам! масавага вытворчага трауматызму. Нягледзячы на тое, што у 1903 
г. быу прыняты закон аб прадастауленш рабочым дапамоп пры няшчасным 
выпадку на прадпрыемстве, ф!ксавал1ся у афщыйных зводках тольк1 тыя
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нышчасныя выпадю, яюя кончайся абсалютнай стратай працаздольнасщ або 
смерцю рабочага. Дапамогу рабочим, яюя страцш працаздольнасць, 
прадпрыемцы плацш са штрафных грошай. Пасля хваробы рабочага на 
фабрыку болын не прымапй, таму што на яго месцы працавау ужо друп 
рабочы.
Адначасова з фарм1раваннем рабочага класа фарм1равалася i прамысловая 
буржуаз1я. Гандлёва-прамысловая буржуаз1я у Kpai была прадстаулена 
яурэйсюм1 купцам! i прамыслоуцамг Беларуская нацыянальная буржуаз1я 
фарм1равалася на аснове заможнай праслойю вясковага насельнщтва. На 
аснове nepanicy 1897 г. да дробнай буржуазп адносшася 103 тыс. чалавек, да 
сярэдняй -  47 тыс., да буйной -  33 тыс.

Таюм чынам, у пачатку XX ст. наз1рауся прамысловы уздым, 
канцэнтрацыя вытворчасщ i кашталу, узшкненне манапапйстычных 
аб’яднанняу. Але ж разам з развщцём фабрычна-завадской прамысловасщ 
тут у давол1 значных памерах захоувалася дробная вытворчасць.

4. Нацыянальны i сацыяльны склад рабочага класа, яго становннча.
Аб нацыянальным складзе насельнщтва Беларус! пачатку XX ст. 

звестю вельм1 умоуныя, бо, як правша, нацыянальная прыналежнасць 
вызначалася як веравызнанне чалавека, ц{ па мове, на якой ён размауляу. 
Згодна з ператсам 1897 г. беларусы складал1 -  63,5 %, яурэ1 -  14%, паляк1 -  
4,97 %, русшя -  5,78 %, укра1нцы -  4,42 %, лггоуцу -  3,39 %, латышы -  3,2 %, 
татары , немцы i шш. -  менш за 1 %.

Характэрнай асабл1васцю беларускага этнасу было тое, што болын за 
90 % беларусау пражывала у сельскай мясцовасц1, працавала на зямл1. 
Адметным было i тое, што беларусы был1 падзелены па веравызнанню на 
праваслауных i катол1кау. Праваслауным1 был1 больш за 81 % беларусау.

Сацыяльная структура насельнщтва бел ару ci пачатку XX ст. была 
разнастайнай i давол1 складанай. У беларусы м грамадстве можна вызначыць 
некальк1 сацыяльных труп насельн1цтва: дваранства, буржуаз1я, !нтэл1генцыя, 
сялянства, рабочыя.

У сацыяльнай структуры беларускага грамадства значнач роля 
адводзшася дваранству, якое было апорай дзяржаунай улады.
Працэс фарм1равання прамысловай буржуаз11 пачауся яшчэ у дарэформенны 
перыяд.

1нтэл1генцыя на бел ару ci не была шматлжай. Да яе можна аднесц1 не 
тольк1 дзеячоу культуры, вучоных, работн1кау адукацьй, медыцыны, але i 
чыноун1кау , служачых, ваенных, духавенства. Агульную характырыстыку 
тагачаснай штэлшенцьи даць вельм1 складана, бо яна была неаднолькавай па
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свайу адукацыйнаму i прафесшнаму узроуню, матэрыяльнаму дабрабыту i 
палпычных поглядах.

Што датычыца нацыянальнай беларускай штэлшенцьй, то яна была 
нешматлжа i недастаткова аргашзавана.

Значны уплыу у грамадстве мела духавенства.
Рабочы клас, як самастойная сацыяльная трупа узнж яшчэ у другой 

палове XVIII ст. Найбольш масавай сацыяльнай базай пралетарыяту 
з ’яулялася бяднейшае сялянства.

Сялянства было найбольш значным класам беларускага грамадства. У 
тэты час расла колькасць бедных i адносна заможшх гаспадарак.

Такая сацыяльная структура беларускага грамадства у пачатку XX ст. 
была базай для развщця грамадска палпычных працэсау, яюя адлюстроуваш 
нарастание супярэчнасцей, прывял1 да спроб рэвалюцыйным шляхам 
вырашыць шнаваушыя сацыяльна-эканам1чныя праблемы.

Тэма 9.4 Утварэнне палпычных партый i аргашзацый. Характар ix 
дзейнасщ на Беларуы напярэдадш i у перыяд першай Расшскай 
рэвалюцьп.

1. Перадумовы узнжнення палпычных партый i асабл1васш станаулення 
апошшх на Беларусь

2. Пачаткак дзейнасш агульнарасшсшх партый i груповак.
3. Узнжненне беларусшх партый i аргашзацый.
4. Пазщьп партый i аргашзацый у перыяд уз дыму першай Расшскай 

рэвалюцьп.

1. Перадумовы у31пкнення палпычных партый i асабл1васщ 
станаулення anouiHix на Беларусь

Слова партыя лацшскага паходжання i мае значэнне “частка больш 
буйнай супольнасщ” Прататыпы сучасных палпычных партый узшюп у 
перыяд paHHix буржуазных рэвалюцый, каш буржуаз1я, што узначальвала тыя 
рэвалюцьй, утварала свае аб’яднанш або групоую у якасш шстру мента 
барацьбы з феадашзмам. Партьй з ’явш сь як вышк усеагульнага выбарчага 
права i развшця прадстаушчай формы юравання, патрэбнасщ разных труп 
грамадзян у аргашзацыйным аб’яднанш для абароны i выражэння CBaix 
штарэсау i барацьбы за уладу i прывял1 да фарм1равання такога палпычнага 
1нстытута, як партыя.
Адзачанае вышэй можна аднесш i да агульных прычын узнжнення 
палпычных партый у Pacii i Беларуси, аднак тут мелюя i свае асабл1васць Каб
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ix зразумець, трэба упчваць наступны момант: у сучаснай лггаратуры 
паняцце “папйтычная партыя” мае наступную штэрпрэтацыю -  тэта 
супольнасць людзей, што аб’яднаны аргашзацыйна i щэалапчна, якая 
выражае штарэсы пэунага класа, сацыяльнага слоя (слаёу) або грамадскай 
трупы i ставщь мэту ix рэапйзацьй шляхам заваёвы дзяржаунай улады або 
удзелу у яе ажыцяуленнт
Аднак працэс утварэння палпычных партый у Беларуси меу свае асабл1васцт 
Па-першае неабходна упчваць маруднае станауленне буржуазнага 
грамадства, адсутнасць дэмакратычных свабод, наяунасць феадальна- 
прыгоннщюх перажыткау. Тэта абумовша утварэнне у першую чарту 
рэвалюцыйна-апазщыйных нелегальных партый i груповак радыкальнага 
кшталту (народи inTBa, сацыял-дэмакратызм). Нягледзячы на розныя 
праграмы i абвешчаныя мэты, дзейнасць гэтых партый аб’яктыуна спрыяла 
пазбауленню крашы ад феадальных рэшткау, развщцю рынкавых адносш. А 
партьй улады щ лаяльна наюраваных да улады стали узн1каць тады, Kari 
рэвалюцыйна-апазщыйныя ужо вызначыл1ся на пал1тычнай арэне. Па-другое, 
на фарм1раванне i дзейнасць пагйтычных партый у Беларуси пауплывала 
канкурэнтная барацьба пам1ж pycxiM, польсюм i яурэйск1м капралам, 
пал1тычным1 эл1там1 Pacii i Польшчы. Польская i яурэйская буржуаз1я, 
дамагаючыся панавання у заходн1х губернях Pacii, у некаторых момантах i да 
пэуных межау пaдтpымлiвaлa апаз(цыйныя самадзяржаую партьй i rpynoyKi. 
Адмена прыгоннага права, рэформы 60-70 гг. XIX ст. садзейшчагй развщцю 
сацыяльна-эканам(чных aднociн, станауленню буржуазнага грамадства, 
хуткай класавай дыферэнцыяцьй насел ьнщтва i станауленню новай 
сацыяльнай структуры. Усё тэта абумов1ла таксама асабл1васщ утварэння 
палпычных партый на беларусг
Pa3Biuue KaniTanicTbiHHbix адноЫн абумовша фapмipaвaннe двух класау- 
бypжyaзii i пралетарыяту. Буйная бypжyaзiя найпер фapмipaвaлacя з асяродзя 
купцоу i памешчыкау прамыслоуцау. Гандлёва-прамысловая бypжyaзiя у 
Беларуси была у асноуным прадстаулена купцам! i прамыслоуцам!. Яурэйская 
бypжyaзiя з ’яулялася уласшкам больш чым паловы фабрык i заводау. 
Беларуская нацыянальная бypжyaзiя фapмipaвaлacя на аснове заможнай 
npacaoHKi вясковага насельнщтва. Сярод вясковай беларускай буржуазп было 
нямала патомнай шляхты.
У парэформены перыяд значна павял!чылася колькасць рабочага класа. У 
пачатку XX ст. У прамысловасщ беларусл працавала 237 тыс. рабочых. 
Яypэйcкiя рабочыя пepaвaжaлi у сферы дpoбнaкaпiтaлicтычнaй i рамеснай 
прамысловасц!, гандлю i бытавога абслуговання. Ядро прамысловага 
пралетарыяту, яго вядучая параунальна нешматл!кая частка -фабрычна- 
зaвaдcкiя i чыгуначныя рабочыя -  у 5 заходшх губернях на % складапйся з
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хрысщян, пераважна беларусау. Сельскагаспадарчыя рабочыя у пераважнай 
болынасщ был1 беларусамт
1стотную ролю у фарм1раванш шптычных партый адыгрывала штэлшенцыя, 
якая была неаднароднай. Згодна з вышкам1 першага усеагульнага nepanicy 
насельнщтва Расшскай iMnepbii 1897 г., да штэлшенцьп Бел ару ci можна 
аднесц1 наступныя катэгорьй: чыноунш адмшютрацьп, суда i пал1цьй; асобы 
яюя был1 на грамадскай, саслоунай i дабрачыннай службе; асобы як1я 
зай малюя прыватнай юрыдычнай практыкай, вучэбнай i выхаваучай, 
навуковай i творчай дзейнасцю, духавенства розных рэлнлйных канфесш, а 
таксама афщэрства вайсковых згуртаванняу. Таюм чынам да штэлшенцьп 
можна аднесц1 0,69 % усяго насельнщтва. Тэта тлумачыцца тым, што у 
беларусюх губернях адсутн1чал1 буйныя прамысловыя прадпрыемствы, 
вышэйшыя навучальныя установи.
Нацыянальны склад штэлшенцьп быу наступны: pycK ix -  5,97 %, беларусау -  
65,61 %, украшцау -  4,59%, палякау -  6,15 %, яурэяу -  14,59 %, шшых 
нацыянальнасцей -  3,93 %.
Грамадска-палпычныя працэсы, яюя наз1ралюя на Beaapyci у пачатку XX ст., 
сацыяльная напружанасць, 1мкненне кожнага класа, сацыяльнай трупы 
абараняць свае штарэсы на пал1тычнай арэне падштурхнул1 да утварэння 
розных пал1тычных партый i арган1зацый. Тэты складаны працэс меу шмат 
асабл1васцей, як было адзначана, зыходзячы са стракатасц1 сацыяльнага i 
нацыянальнага складу насельн1цтва Beaapyci.
Папйтычныя партьй i rpynoyKi Beaapyci у пачатку XX ст. можна клaciфiкaвaць 
наступным чынам:

1. манарх1чныя (урадавыя);
2. бypжyaзнa-лiбepaльныя;
3. сацыял-дэмакратычныя;
4. неанароднщюя.

Сярод ix вызначаюцца таксама агульнарас1йск1я i нацыянальныя партьй i 
rpynoyKi.
2. Пачаткак дзейнасц1 агульнарасШск1х партый i груповак

Вызначальную ролю у грамадска-палiTычным жыццi Beaapyci у 
пачатку XX ст. адыграпй агульнарас1йск1я партьй i rpynoyKi. Аднак 
канчаткова некаторыя aфopмiлicя ToabKi у перыяд першай расшскай 
рэвалюцьп. Арган1зацьп MaHapxi4Hara напрамку напярэдадш першай 
раЫйскай рэвалюцьп бьш BeabMi слабыя i уяулял1 сабой зapoдкi будучых 
мясцовых гурткоу, яюя пазней увайнш у “Саюз рускага народа”, што узшк у 
1905 г. Сярод ix трэба адзначыць утвораную у канцы 1900 г. У Пецярбургу 
дваранскую арган1зацыю “Русское собрание”. Яе дзейнасць грунтавалась на 
старых щэях аф1цыйнай naniTbiKi: праваслауе, самадзяржауе, народнасць. У 
1904 г. аддзяленш арган1зацьп “Руское собрание” узшкаюць у BiabHi,
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Варшаве i шшых гарадах. Яны з ’явш ся першьнш аргашзацыйным1 цэнтрам1 
будучых манарх1чных партый. Асноуным1 папйтычным1 мэтам1 гэтых партый 
i аргашзацый бало захаванне самадзяржаунага ладу.

Больш прыкметны на Беларуси быу буржуазна-л1беральны рух. Але 
л1беральная плынь спачатку i тут не мела легальных апорных падмуркау у 
выглядзе земствау, бо царызм доуп час не дазваляу ix ствараць, баючыся, 
што яны стануць цэнтрам1 папйтычнай апазщьй польсюх памешчыкау. 
Погляды л1беральна-памешчыцкай апазщьй у тэты час бььпй шырока 
выказаны у мясцовых камггэтах “Асобнай нарады аб патрэбах 
сельскагаспадарчый прамысловасщ”, аргашзаванай у 1902 г. на чале з 
С. ЕЙтэ, як\ займау у той час пасаду мййстра фшансау Раей. Мясцовыя 
памешчык1 патрабавал1 уРаУшщь сялен у асаб1стых правах з i н 111 ы м i 
саслоуямц увесц1 земствы, скасаваць абшчынае землекарыстанне, узмацн1ць 
ахову прыватнай зямельнай уласнасц1.

Лзберальная гарадская штэлшенцыя гуртавалася вакол культурна- 
асветн1цк1х таварыствау. На пачатку XX ст. у Мшску был1 створаны 
“Таварыства прыхшыпкау мастацтва”, “Таварыства абароны жанчын” У 
1904 г. на Беларус1 узшкаюць л1беральныя плын1, як1я потым склапй 
мясцовыя арган1зацьй партьй народнай свабоды (Кадэты). Галоунае ix 
патрабаванне у той час -  канстытуцыйная манархйг

Сярод яурэскага грамадства на Беларуси на пачатку XX ст. атрымау 
пашырэнне сйпйсцю рух. Сама назва “шяшзм” паходзщь ад тары CieH у 
1ерусапйме, дзе паводле старажытных б1блейсюх паданняу, юнавау храм цара 
Давща. Сусветная сйпйская аргашзацыя была створана у 1897 г. у Базел1 
(Швейцарыя). У жшуш 1902 г. з дазволу улад у М1нску адбыуся Усерасшсю 
з ’езд сйпйстау. Пазней сляшзм на Беларуси уяуляу моцны папйтычны рух, 
куды уваходзйй яурэйсюя партьй сйпйсцкага i прасйшюкага кшталту. 1х 
варта падзялщь на два галоуныя тыпы: партьй тэрытарыяльнага i “духоунага” 
сйпйзму.

Да партый тэрытарыяльнага сляшзму трэба аднесщ тыя, яюя дамагапйся 
стварыць асобную дзяржаву для яурэяу на тэрыторьй Палесцшы. Яны бачыл1 
у гэтай дзяржаве “сваеасабл1вы нацыянальны цэнтр” Партьй “духоунага 
сйпйзму”, падтрымл1ваючы гэтую щэю, галоуным л1чььпй “фарм1раванне 
нацыянальнага асобнага папйтычнага яурэйскага грамадства” ва ycix крашах, 
незалежна ад месца жыхарства.

Галоуны сэнс сляшзму на пачатку XX ст. -  щэя асобнай выключнасщ 
яурэйскай нацьй, адасабленне яурэяу ад неяурэяу, забеспячэнне паннавання 
яурэйскай буржуазй ва усйм свеце. Крыху пазней бььпй створаны партьй 
“сацыялютычнага” сляшзму -  “Паалей-Цыён” (Рабочыя слёна) 1905 г., 
Сацыялютычная яурэйская рабочая партыя (1906 г.), яюя мел1 свае каранi ад 
труп “Адраджэння” Напрыклад, пабтрымл1ваючя щэю утварэння “дзяржавы
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яурэйскага пралетарыяту у Палесцше”, партыя “Паалей-Цыён” дамагалася 
таксама нацыянальна-папйтычных ау таном ш з усеабдымнай эканам1чнай, 
культурнай i фшансавай камштэнцыяй ва ycix унутраных нацыянальных 
справах для тых народнасцей, штарэсы яюх не могуць быць, не яе думку, 
дастаткова задаволены тэрытарыяльнай аутаном1яй.

3 80-х гг. XX ст. набываюць моц сацыял-дэмакратычныя плыш, яюя 
пачапй саю дзейнасць з прапаганды марксизму. Яго прыхшьнш верьш у 
непазбежнасць ri6eai кагйтапйстычнага ладу, л1чььпй пралетарыят галоуным 
рэвалюцыйным атрадам, увасабленне диктатуры якога вызначыць шлях да 
перамоп сацыялютычнага грамадства. Але ужо тады было вщавочна, што 
марксизм не вельм1 ул1чвау штарэсы сялянства.

На Беларуси першы сацыял-дэмакратычны гурток быу утвораны 
студэнтам Э.Абрамов1чам у М1нску летам 1884 г. Некаторыя сацыял- 
дэмакраты Бел ару ci неузабаве пачал1 разумець неабходнасць пераходу ад 
прапаганды марксизму у вузк1х, закансгйраваных гуртках да аптацьй сярод 
рабочих мае на аснове бл1зк1х, жыццёва важных для ix патрабаванняу -  
скарачэнне рабочага дня, павел1чэнне заработнай платы, паляпшэнне умоу 
працы. У канцы 80-х -  пачатку 90-х гг. сацыял-дэмакратычныя гуртю 
утварылюя у Вшьне, Гродна, Вщебску. Гомелц Смаргон1.

Актыуна дзейн1чала у М1нску сацыял-дэмакратычная трупа на чале з
С. Трусев1чам. У красавку ён удзельшчау у рабоце устаноучага з ’езда 
Штоускай сацыял-дэмакратычнай партий (ЛСДП) у В1льн1, на як1м 
прадстаулял створаныя iM сацыял-дэмакратычныя гуртк1 Мшска, В1льн1 i 
Смаргон1. Аднак ён пакшуу з ’езд, т.к. большасць з ’езда заняла сепаратысцюя 
паз1цьй i у Mai 1896 г. ён стварыу Рабочы саюз Л1твы (РСЛ). Насуперак 
сепаратузму юраунщтва ЛСДП, якое адмаулялася ад узаемадзеяння з 
pacificKiM пралетарыятам, праграма РСЛ абвяшчала, што барацьба з 
дэспатызмам можа быць паспяховай толью пры аб’яднанн1 ycix сацыял- 
дэмакратычных труп.

У BepacHi 1897 г. у Вшьш абдыуся з ’езд прадстаушкоу яурэйеюх, на 
сацыял-дэмакратычных аргашзацый BiabHi, MiHCKa, В1цебска, Беластока i 
Варшавы як1м утварыуся Бунд -  Усеагульны яурэйск1 рабочы саюз у Лггве, 
Польшчы i Pacii. Ён падтрымл1вау с1ян1сцкую 1дэю асобнай выключнасщ 
яурэскай наций i л1чыу сябе выключна адз1ным прадстаун1ком, выразн1кам 
штарэсау яурэйскага пралетарыяту. Бундауск1я 1дэ1 Meai пэуны уплыу на 
сацыял-дэмакратычныя аргашзацьй Беларуси

Прыкметны рост рабочага руху у Paciiy су вяз i з масавай аптацыяй 
сацыял-дэмакратау, утварэнне на гэтай аснове буйных агульнагарадск1х 
сацыял-дэмакратычных аргашзацый паставш на чарту питание аб аб’яднангп 
ix у партию. 3 гэтай мэтай у MiHCKy у пачатку caKaBiKa 1898 г. быу сюйканы 
з’езд прадстаун1коу пецярбургскага, маскоу ската, Kiey ската i
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екацярынаслаускага “Саюзау барацьбы”, юеускай “Рабочай газеты” i Бунда. 
З ’езд прыняу рашэнне аб аб’яднанш прадстауленных на iM аргашзацый у 
Paciнекую сацыял-дэмакратычную рабочую партыю, выбрау Цэнтральны 
камтот з трох чалавек, прызнау “Рабочую газету” афщыйным органам 
РСДРП. Бунд, як i шшыя аргашзацыц устушу у партыю на правах аутаномй у 
мясцовых справах. Самастойныя рашэнш ён мог прымаць толью па 
пытаннях, яюя датычылюя яурэйскага пралетарыяту.

У той жа час еярод сацыял-дэмакратау узмацншася барацьба пам1ж 
прыхшьшкам1 рэфармюцкага i рэвалюцыйнага наюрункау. 3 канца 1900 г. 
цэнтрам згуртавання рэвалюцыйных сацыял-дэмакратау стала газета “1скра”, 
якая выдавалася за мяжой Плеханавым i Лен1ным. Галоуную сваю задачу 
рэдакцыя “1скра” бачыла у выхаванн1 палпычнай свядомасц1 пралетарыяту i 
у падрыхтоуцы стварэння у Раей 1нтэрнацыянальнай рэвалюцыйнай 
маркслсцкай партьй. У 1903 г. спачатку у Брусел1, затым у Лондане адбыуся 
II з ’езд РСДРП, яю прыняу Першую праграму партьй. Канчатковай мэтай 
сацыял-дэмакратау абвяшчалася пабудова сацыялютычнага грамадства праз 
пралетарскую рэвалюцыю i заваяванне дыктатуры пралетарыяту. 
Найбл1жэйшай мэтай партыя став1ла звяржэнне царскага самадзяржауя i 
устанауленне дэмакратычнай рэсп ублт ciaaMi пралетарыяту, сялянства i 
шшых працоуных розных нацыянальнасцей. Па нацыянальным пытанн1 з ’езд 
абвясц1у права yeix нацый на самавызначэнне. Большасць расшсюх сацыял- 
дэмакратау не л1чыла абавязковым аддзяленне нацьй. Яны был1 
прыхшьшкам1 цэнтрал1заванай шматнацыянальнай дзяржавы. На ix думку, 
вырашэнне нацыянальных праблем павшна было падпарадкоувацца мэтам 
класавай барацьбы пралетарыяту.

З ’езд раскалоуся на дзве фракцьй -  бальшавшоу i менынавйсоу, як1я 
мел1 спачатку розныя погляды на тактычныя i арган1зацыйныя пытаннт А 
потым яня склал1 два наюруню, фактычна, дзве пвртьй у раслйскай сацыял- 
дэмакратьй.

У канцы 1903 г. трупы РСДРП узшюй у Мшску. Гомел1, Бабруйску, 
Магшёве, Мазыры, Брэсце i 1ншых гарадах i мястэчках Беларусь Для 
юраунщтва сацыял-дэмакратычным1 арган1зацыям1 на Беларусл ЦК РСДРП 
стварыу у 1904 г. Палесю кам1тэт i Пауночна-Заходн1 камггэт. Бальшав1к1 i 
меншав1к1 уваходзШ разам у адзшыя сацыял-дэмакратычныя арган1зцы1.

Значны уплыу на разв1ццё грамадска-палЛычнага руху на Бел ару ci 
аказал1 неанародн1цк1я аргашзацы1 i парты1, г. зн. тыя, як1я таксама став1л1 
сацыял1стычныя мэты, але трымал1 арыенц1р галоуным чынам на сялянства i 
разначынную штэлшенцыю. У той час яны 1мкнупйся адмов1цца ад старых 
народн1цк1х щэй, як1я мел1 анарх1сцкае адценне i прызнавал1, што кап1тал1зм 
у Раей з ’яуляецца заняпадам i рэгрэсам.
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У 1899 г. Гершуш i Радз1ёнавай-Кпячко была створана Рабочая партыя 
папптычнага вызвалення Pacii. Яна став1ла сваей мэтай звяржэнне царызму i 
заваёву палпычных свабод. Асноуным1 сродкам1 барацьбы з царызмам 
л1чыла тэрор. Пасля палщэйсюх рэпрэсш (1901 г.) шмат яе былых членау 
увайшло у арган1зацьй сацыялютау-рэвалюцыянерау, як1я у студзен1 1902 г. 
абвясц1л1 сябе самастоунай партыяйю трупы сацыялютау-рэвалюцыянерау 
гуртавал1ся вакол часопюа “Революционная Россия”. Аднак першы з ’езд 
расшсюх сацыялютау-рэвалюцыянерау абдыуся толью у канцы 1905 -  пач. 
1906 г.

Праграма эсэрау мела антыкатталютычную нак1раванасць. Эсэры 
бачыл1 сацыял1зм як згуртаванне самак1равальных вытворчых асацыяцый у 
прамысловасц1 i сельскай гаспадарцы, шырокай сетк1 розных тыпау 
кааперацыг Дасягненне сацыял1зму яны звязвал1 са звяржэннем царызму i 
устанауленнем народауладдзя. У аграрным пытанн1 эсэры патрабавапй 
пераходу усёй зямл1 у агульнанародны набытак без выкупу на правах 
параунальнага землекарыстання для сялянства. Болын за тое, зямля не 
павшна прадавацца i купляцца. Па нацыянальнаму пытанню эсэры выступал! 
за “безумоунае права нацыянальнасцей на самавызначэнне”, федэратыуныя 
аднос!ны пам1ж iMi, увядзенне роднай мовы ва усе мясцовыя, грамадсюя i 
дзяржауныя установы, а на тэрыторыях са змешаным насельн!цтвам -  за 
права кожнай нацыянальнасщ на прапарцыянальную сваёй колькасц! частку 
бюджэта, яю прызначаны на культурна-асветн!цк!я мэты. У канцы 1903 -  
пачатку 1904 гг. эсэрау сю я арган!зацьй утварылюя у асобных гарадах 
Беларуси. У красавку 1904 г. была створана Пауночна-Заходняя абласная 
арган!зацыя сацыялютау рэвалюцыянерау, у якую вайнып Беластоцкая 
аргашзацыя, Вшенская, В1цебская, Гомельская, Дзвшская трупы, Смаленсю, 
Брансю i MiHCKi кампэты. Галоуным! KipayHiKaMi з ’яулял!ся Ратнер, Б1цэнка, 
Антосева. Эсэры на тэрыторьй Беларус! у той час займал1ся 
распаусюджваннем л!стовак i арган!зацыяй адз!ночных тэрарыстычных актау 
супраць пал!цэйск1х чыноу.

Таюм чынам, арган!зацьй агульнарас!йск!х партый на пачатак XX ст. 
толью складаоюя. 1х колькасць была не вялжая i фактычна яны з ’яулял!ся 
своеасабл!вым! гурткам! разначыннай !нтэл!генцьй, чыноун!кау, служачых, 
навучэнцау. Трэба адзначыць, што гэтыя арган!зацьй не вельм1 ул1чвал1 
абставшы Беларусь Назва “Беларусь” не выкарыстоувалася не тольк1 у 
дакументах гэтых арган!зацый, але нават i у назвах рэг!янальных камготау.

3. Узнжненне беларуск1х партый i арган1зацый.
Пачатак XX ст. быу адзначаны уздымам беларускага нацыянальнага 

руху. Аднак слабасць беларускай буржуазп, якая не вытрымл!вала 
канкурэнцьй з моцнай яурэйскай, польскай, рускай не дазволша беларускаму 
нацыянальна-вызваленчаму руху, моц якога залежала ад падтрымю з боку
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CBaix нацыяналь-свядомых прадпрымальшкау, аказаць рашучы угшыу на 
развщцё грамадска-папйтычных працэсау на Беларусь

Асабл1васщ Беларуси, перш за усё яе многанацыянальных гарадоу, дзе 
беларусы не склад ал i болынасщ насел ьнщтва, закдючалюя i у тым, што 
пошую шляхоу да грамадскага прагрэсу усё больш набывапй сацыяльна- 
папйтычную наюраванасць. Але ул1чваючы тое, што пераважная частка усяго 
беларускага насельнштва -  сяляне, развщцё нацыянальнага руху пайшло пад 
адзнакай неанароднщюх щэй “сялянскага сацьшпзму”

Тэма сацыяльнага i нацыянальнага вызвалення загучала у беларусюх 
народшкау, дзеячоу трупы “Гоман”, якая узнпсла у 1884 г. Яна абгрунтавала 
сам факт 1снавання беларускай нацьй як самастойнай супольнасц1 людзей, яе 
права на сваю нацыянальную дзяржаунасць i разв1ццё сваёй нацыянальнай 
культуры. Трупа “Гоман” адна з першых сярод народн1цк1х груповак узняла 
пытанне пра федэрал1зм, як форму саюза пам1ж асобным1 часткам1 дзяржавы 
або нацыям1, што уваходзш у яе склад.

Беларуская 1дэя фарм1равалася шляхам пакутл1вых пошукау 
штэлшентау, яюя был1 звязаны з сялянствам, ва умовах канкурэнтнай 
барацьбы, як адзначалася вышэй, пам1ж расшсюм i польсюм кап1талам1. Ва 
умовах адсутнасц1 у беларусау самастойных форм пал1тычнага i эканам1чнага 
жыцця важным аб’яднальным фактарам у абуджэнш нацыянальнай 
самасвядомасц1 ставшася беларуская нацыянальная культура. Вось чаму 
беларуская щэя, лунала у паветры у XIX ст. атрымала у пачатку 
XX стагоддзя гучанне 1дэ1 нацыянальнага Адраджэння. Яна была звязана з 
аднауленнем незалежнага ад Полынчы Вял1кага кныства Штоускага, 
вяртаннем дзяржаунага статусу беларускай мовы, ун1яцтва як нацыянальнай 
рэлшп.
Апаз1цыйнасць польск1х сацыялютау да раслйскага самадзяржауя прываб1ла 
MHorix беларуск1х дзеячау, як1я пачынал1 сваю культурна-асветнщкую i 
пал1тычную дзейнасць. Тым больш, што яшчэ у канцы 90-х гг. XIX ст. адной 
з буйных нелнгальных арган!зацый у царскай Pacii стала Польская 
сацыялютычная партыя (ППС). Галоуным у праграме гэтай партьй i было 
патрабаванне незалежнасщ Польшчы у межах 1772 г. ППС выказала намер 
стварыць разам з лыоусюмц 6eaapycKiMi i yKpaiHCKiMi арган1зацыям! 
“аб’яднаную пал!тычную сшу з мэтай звяржэння прыгнёту у Kpai”. Аднак 
беларуск1х дзеячау не здавальняу праграмны пункт па нацыянальнаму 
пытанню, як\ адмаулял фактычнаправа Беларус! на самастоунасць i 
дэкларавау яе уваходжанне у федэратыуную Рэч Паспалпую.

Паступова культурна-асветн!цк1я тэндэнцьй у беларусюм руху 
пачынаюць пераутварацца у палпычныя. У канцы XIX ст. ствараюцца гуртю 
“Беларускай народнай асветы”, аргашзаваныя студэнтам1-беларусам! у 
Маскве i Пецярбургу. У ix праграмах прадугледжвалася “выданне i
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распаусюджванне беларускай нацыянальнау школы лдя народа”. Такую ж 
мэту ставш  i культурна-асветнщюя гуртю, што был1 створаны беларуск1м1 
студэнтам1 у Вшьш, Г родне i М1нску.

На аснове культурна-асветнщюх гурткоу з1мой 1901-1902 гг. у 
Пецярбургу ствараецца аргашзацыя пад назвай Беларуская рэвалюцыйная 
партыя, якая таксама ставша культурна-асветн1цк1я мэты. Аднак у нутры 
пал1тычнай партьй вызначалася плынь на чале з браташ Луцкев1чам1, як1я 
1мкнул1ся нейк1м чынам дыстанцыравацца ад польскага уплыву. Так была 
утворана не раней 1903 г. Беларуская рэвалюцыйная грамада. Аднак новая 
партыя была арыентавана на некаторыя праграмныя пункты ППС.

Пасля таго яг да БРГ далучылася трупа 1гнатоускага, партыя змынша 
саю назву i стала называцца “Беларуская сацыял1стычная грамада”. Як 
свелчаць некаторыя даследчыю, адбылася тэта падзея не раней як у 
кастрычшку 1904 г. аргашзатарам1 i юраушкам1 партьй был1 браты 
Луцкев1чы, В.Ластоусю, К.Кастравщю (К.Каганец), Ф. Стацкев1ч, 
Ф.Умястоусю, A.Byp6ic, ВТваноусю, А.Пашкев1ч (Цётка), А.Уласау i шшыя. 
Адразу БСГ заявша пра сябе як партыя сацьнипстычнай арыентацыг Аднак у 
праграме БСГ не праводзшася прынцыповау розн1цы пам1ж пралетарыятам, 
сялянам1 i iHmbiMi трупам! працоуных. Як i эсэры, БСГ аб’яднала ix у адну 
сацыяльную катэгорыю -  працоуны народ i у роунай ступен1 1мкнулася 
знайсц1 апору у рабочым класе, сялянстве, штэлшенцыг Партыя паставша 
даб1вацца краёвай аутаномп Беларус! з сеймам у Вшьш, культурна- 
нацыянальнай аутаномй для нацыянальных меншасцей i выраша 
распрацаваць зямельную праграму на аснове канф1скацьй без выкупу 
маёнткау паноу, казённых i 1ншых зямель. Сваю дзейнасць БСГ пачала з 
друкаванага беларускага слова. Першым выданнем з ’явшася пракламацыя 
“Брацця мужык1”, выдадзенная у сувяз1 з пачаткам руска-японскай вайны.

У пачатку XX ст. у Беларус! дзейн1чал1 таксама трупы сацыял- 
дэмакратьй Каралеуства Польскага i Л1твы (СДКП i Л). Яна была створана у 
1900 г. у Мшску. На чале яе стаял1 Ф.Е. Дзяржынсю i С. Трусев1ч. Партыя 
1мкнулася да цеснага саюза з расшсюм рэвалюцыйным рухам, стаяла на 
штэрнацыянальных паз1цыях, вяла барацьбу з сепаратызмам ППС, 
узаемадзейн1чала з Бундам. У красавку 1906 г. на правах аутаномнай 
аргашзацьй уступ1ла у РСДРП.
Таюм чынам, асноуныя пал1тычныя партьй i арган1зацьй Беларус1 
напярэдадн1 першай расшскай рэвалюцьй знаходз1л1ся у стане афармлення, 
пошукау у вызначэнн1 CBaix пал1тычных паз1цый. Найбольш актыуна заявш  
пра сябе рас1йск1я сацыял-дэмакраты, Бунд, эсэры. Што датычыцца 
беларускага нацыянальнага руху, то ён pa6iy першыя крок1 на хвал1 
культурна-асветн1цк1х i неанародн1цк1х 1дэй.
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4. Пазщьп партый i аргашзацый у перыяд уздыму першай 
Расшскай рэвалюцьп.

Прычыны першай paci искан рэвалюцьп мел! свае карай i у 
супярэчнасцях усерасшскага грамадства: наяунасць рэшткау феадальна- 
прыгоннщкай с1стэмы, адсутнасць паштычных свабод, жорсткая 
эксплуатацьн рабочых прадпрымальшкамц няздольнасщ царскай улады 
вырашыць шэраг сацыяльных i нацыянальных праблем, забяспечыць агульны 
прагрэс крашы. Усе гэтыя крызюныя рысы был! паглыблены няудалай руска- 
японскай вайной, дзе руская ардпя пацярпела паражэнш. Па свайму 
характару i наюраванасщ першая paci некая рэвалюцыя была буржуазна- 
дэмакратыянай.

Падзе1 9 студзеня 1905 г. у Пецярбургу, каш царсю урад расстраляу 
м1рнае шэеце рабочых, выкл1кала вял1кае абурэнне ва усёй краше, у тым л1ку 
i на Беларусь Паштычныя стачк1 пратэсту, дэманстрацьй i мпынп супраць 
карных захадау урада абдылюя больш як у 20 гарадах Беларусь 
Першая paci некая рэвалюцыя, якая пачылася, патрабавала ад yeix паштычных 
партый i груповак удакладн1ць свае погляды i паз1цьй, выпрацаваць тактыку. 
Манарх1сцк1я арган1зацьй выступал! у абарону захавання i умацавання 
самадзяржаунай улады. Hinora дз1унага тут няма, бо яны спачатку складал1ся 
з дваран i урадавых чыноун!кау.

Л!беральныя плыш спачатку проста крытыкавал! “бюракратычны 
рэжым” улады. Яны патрабавал! рэформау i скл!кання царом прадстаун!чай 
установы. На паседжанш М1нскай гарадской думы у студзен! 1905 г. была 
прынята рэзалюцыя з патрабаваннем пал!тычных свабод. Лзберальныя плын! 
падтрымл!вал! !дэ! канстытуцыйнай MaHapxii.

Яурэйск1я л!беральныя дзеячы, пагаджаючыся з агульнарас!йск1м1, 
выступал! разам з тым: з патрабаваннем увядзення раунапрауя яурэяу. У 
канцы сакавша 1905 г. у Вшьш адбыуся з’езд прадстаун!коу яурэйск!х 
прадпрымальн!кау i штэлшенцьй, на як!м быу арган!заваны “Саюз дасягнення 
раунапрауя яурэяу у Расп”, як! фактычна заняу с!ян!сцк!я пазщыь

1ншага пункту гледжання прытрымл!вал!ся партьй сацыял!стычнага 
выбару (сацыял-дэмакраты, Бунд, сацыялюты-рэвалюцыянеры, БСГ). Але 
еярод ix не было адзшетва. Частка сацыял!стау !мела ух1лы на бок л!бералау, 
больш умераныя меншав!к! выступал! за скасаванне самадзяржауя, але 
дапускал! у пэуным сэнсе канстытуцыйную манарх!ю. Найлепшым вышкам 
рэвалюцьп яны ninbuii скл!канне прадстаушчай установы, якую можна 
пераутварыць ва Устаноучы Сход. Яны выступал! супраць паустання, ninbini, 
што яно можа адбыцца тольк! як “паустанне здз!чэлых мае народу”. Так!я ж 
погляды был! характэрны i для бундауцау.

Бальшав!к! был! не тольк! за звяржэнне царскай улады, але i за 
устанауленне рэвалюцыйна-дэмакратычнай дыктатуры пралетарыяту i
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сялянства шляхам узброенага паустання, за развщцё буржуазна- 
дэмакратычнай рэвалюцьи у сацыялютычную. Аднак на Беларуси меншавпа i 
балынавш знаходзшся у адных аргашзацыях, i уявщь сабе, якой стратэгп i 
тактык1 прытрымл1вапйся гэтыя аргашзацьп, было давали цяжка. Але вядома, 
напрыклад, што на з’езд аргашзацый Палескага i Пауночна-Заходняга 
камггэтау, яюя адбылюя у маьчэрвеш 1905 г., пераважагй балынавщюя 
рэзалюцьп.

Вельм1 рашуча i нават па-экстрэм1ску выступал! супраць uapcKix улад 
сацыял!сты-рэвалюцыянеры. Яны аргашзаваш некальк! тэрарыстычных актау 
супраць царсюх саноушкау i пал!цэйск!х, закл!кал! да аграрнага i фабрычнага 
тэрору. Але гэтыя экстрэмюцюя захады не садзейшчагй рэвалюцыйнаму 
згуртаванню працоуных.

Пашырала сваю актыунасць Беларуская сацыял!стычная грамада. Яна 
выдала лютоуку пад назвай “Царскае жшво”, дзе сцвярджалася, што 
спадзяваца на цара нельга, а таму “далоу цара, царсю урад”. У лютоуцы 
“Што такое Канстытуцыя?” БСГ патрабавала свабоды слова, друку, 
сюпкання канстуцыйнага сходу з прадстаун!коу народа.

У сакавпсу 1905 г. у Мшску адбыуся сялянсю з’езд БСГ. Дэлегаты 
вырашыл!: атрымаць зямлю можна толью стай, шляхам аб’яднання з yciM 
сялянствам Pacii i звяржэннем царскага урада. Меркавалася паусюдна на 
весках стварыць брацтвы ui саюзы. Сялян закл1кал! у час жшва аб’яуляць 
забастоук!, патрабаваць частк1 ураджаю, а у выпадку адмовы захошпваць 
панскуб маёмасць i дзял1ць яе пам1ж сабой. БСГ патрабавала таксама 
сюпкання сейма i для Беларусь

Летам 1905 г. на БеларуЛ наз!рауся уздым рабочага i сялянскага руху. 
Kari у майск1х папйтычных стачках удзельн!чал! 220 тыс. рабочих, то у 
чэрвен!-жн!ун! -  380 тыс. Шмат з ix прайннп пад лозунгам “Далоу 
самадзяржауе!”, “Васьмшадзшны рабочы дзень!”. Адчувауся уплыу сярод 
рабочых сацыял-дэмакратау, бундауцау. Узмацншся i сялянск! рух. У 
красав!ку-жн!ун! 1905 г. адбылося 380 сялянсюх выступленняу. Галоунае 
пытанне -  зямля. Але у сваёй аснове рух сялян быу стых!йны, a ix 
папйтычныя патрабаванн1 няясным1. Вын!Ki прапаганды эсэрау, грамадауцау, 
сацыял-дэмакратау у вёсцы бьпп вельм1 слабым!.

У жн1ун1 1905 г. цар выдау закон аб сюпканш дарадчау Думы, 
падрыхтаваны мшютрам унутраных спрау Булыг1ным. Паводле прынятага 
закона, удзельн1чаць у выбарах не мел1 права рабочыя i шшыя асобы наёмнай 
працы. Л1бералы пагадзшся удзельн1чаць у выбарах. Але усе партьй 
сацыял1стычнай арыентацьй падтрымл1вал1 байкот Булыгшскай Думы. 
Закл1каючы байкатаваць Думу, БСГ, напрыклад, выступит з щэяй скл1кання 
Народнага сходу Л1твы i Беларуси у Вшьн1.
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У кастрычнпсу 1905 г. крашу ахашла усерасшская стачка. На Беларуси у 
вын1ку стачк1 была парал1завана уся чыгунка. Напалоханы модным 
рэвалюцыйным рухам, дар вымушаны быу 17 кастрычшка 1905 г. падп1саць 
Ман1фест, у яюм был1 абяцаны дэмакратычныя свабоды: недатыкальнасць 
асобы, скл1канне заканадаучай Думы з удзела у выбарах ycix саслоуяу 
насельн1цтва. Тэта была маленькая перамога рэвалюцьй. пасля абвяшчэння 
Машфеста 17 кастрычн1ка актыв1завал1ся праурадавыя аргашзацьй. Перш за 
усё неабходна адмецщь фарм1раванне партьй “Союза русского народа” 
(шстапад 1905 г.). Сутнасць яго праграмы: праваслауе, самадзяржауе, 
народнасць. Праваслауе -  пануючая вера, дар -  тэта вышэйшая прауда, 
руская народнасць -  дзяржауная народнасць. Галоунае -  захаванне адз1нства 
Раей, адмауленне уеялякай аутаномй народам.

Манарх1сты был1 супраць Ман1феста 17 кастрычн1ка, яю нейк1м чынам 
абмяжоувау уладу цара. Але адкрыта выступаць супраць царскага Машфеста 
яны не мапп.

Асабл1вую увагу прых1л1н1к1 “Союза русского народа” удзялш 
яурэйскаму пытанню. Яны выступал! за стварэнне яурэйскай дзяржавы як 
месца жыхарства ycix яурэяу, за адмову яурэям знаходзщца на дзяржауных 
расшсюх пасадах. “Союз” заюйкау рускую буржуауш змагацца з яурэйсюм i 
замежным1 кап1талам1 у Pacii. Аргашзацьп гэтай партьй у канцы 1905 г. 
узншл1 у Мшску, Вщебску, Гомел1. 1х з’яуленне было сваеасабл1вым адказам 
на узмайненне яурэйскага кашталу, панаванне яурэяу-гандляроу, 
прадпрымальн1кау у эканом1цы заходн1х i пауднёва-заходн1х губерняу. 
Праграмы гэтых праурадавых арган1зацый знаходзш1 падтрымку не тольк1 з 
боку памешчыкау i саноунай бюракрац11, але i частк1 рабочых i еялян.

“Союза русского народа” i 1ншыя манархйшыя партьй адмаулял1 права 
беларусау на сваё самастойнае дзяржаунае 1снаванне. 1х 1дэолаг1 разглядао1 
Беларусь як частку “Заходняй Pacii”, якая звязана з “адзшай i непадзельнай 
Расляй”, i pa6mi выснову: беларусы пав!нны канчаткова зл1цца з руск1м 
народам, быць яго непадзельнай часткай.

У канцы 1905 г. была створана партыя “Саюз 17 кастрычн!ка”, якая без 
агаворак падтрымл!вала царск1 уР°Д i яг0 праграму, выкладзеную у 
Ман!фесце. Партыя асабл1ва падкрэсл1вала неабходкасць захавання адз!нства 
Раслйскай дзяржавы. Тольк1 Фшляндьй “Саюз” л1чыу магчымасць даць 
нейкую аутаномш. 1ншым народам адмаулялася медь аутаномш, нават у 
пытаннях культуры i асветы. Прых1льн1к1 “Саюза” дапускапй таксама 
магчымасць продажу еялянам дзяржауных зямель. У манарх!чным лагеры 
Бел ару ci актыуна пачало дзейн1чаць таварыства “Крестьян!н”, якое узн1кла у 
BiabHi у канцы 1905 г. Спачатку таварыства маск1равала сваю пал!тычную 
нак!раванасць, заяуляла, што нн падзяляе праграмныя мэты н1воднай з 
pacificKix партыу, а будзе дамагацца эканам!чнага i культурнага развщця
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краю. Але ужо у палатку 1906 г. лщэры “Крестьянша” заяв1л1, што яны 
выступаюць супраць 1дэй сацыялютау i чакаюць задавальнення сялянск1х 
штарэсау ад цара. Дзеячы таварыства закликали умаЦ°Увайь асновы 
самадзяржауя на Беларусь

Машфест 17 кастрычн1ка в1тал1 л1бералы. Аднак яны л1чыл1, што тэты 
дакумент не цалкам задавальняе патрабаванш вызваленчага руху. У 
л1стападзе 1905 г. л1бералы стварыл1 Канстытуцыйна-дэмакратычную 
партыю (кадэтау)- Яна адстойвала канстытуцыйную манархш, выкуп частк1 
памешчыцкай зямл1 сялянамцсвабоду i садзейн1чанне прадпрымальн1цтву. На 
Беларус1 партыю кадэтау падтрымл1вал1 л1беральныя памешчыю (галоуным 
чынам польск1я i акаталйчаныя беларуск1я), рас1йск1я чыноушю 1буржуаз1я 
(пераважна яурэйская), бо у яе праграме был1 абяцанне даць аутаномш 
Царству Польскаму, (права на самавызначэнне кадэты адмаулялД, дозвол на 
ужыванне у грамадск1м жыцц1 роднай мовы, грамадзянскае раунапрауе i г.д. 
Аднак польска-беларусюя памешчык1 не падзялял1 аграрнай парграмы 
кадэтау. Нягледзячы на гэтыя погляды, у канцы 1905 г. гуртю кадэцк1х 
партый узшкш у Вшьш, Маплёву i П1нску.

Яурэйская буржуаз1я таксама в1тала Ман1фест 17 кастрычшка, 
спадзяваючыся атрымаць ад яго карысць. Пасля абвяшчэння Ман1феста 
с1ян1сты i прых1льн1к1 прас1ян1сцкага “Саюза дасягнення раунапрауя яурэяу” 
выступш з праграмай стварэння у Раей экстэрытарыяльнага яурэйскага 
самаюравання з прымусовай уладай у сферы нацыянальных знос1н. Па 
агульнапал1тычных пытаннях яны падтрымл1вал1 кадэтау.

Да л1беральных плыняу схшлася Канстытуцыйна-катал1цкая партыя 
Лтгвы i Беларуси, якая была створана у канцы 1905 -  пачатку 1906 г. 
вшенсюм катал1цк1м святаром Э.Ропам. партыя патрабавала для Бел ару ci i 
J liT B b i абласнога самак1равання, аутаномп з заканадаучым сеймам для 
Полынчы. Вырашэнне аграрных i 1ншых пытанняу звязвала з устанауленнем 
мясцовага самаюравання. Адстойвала памешчыцкае землеуладанне, 
выказвалася за садзейшчанне еялянам у набыцц1 зямлг Партыя дзейн1чала 
пераважна у Вшенскай i некаторых паветах Гродзенскай губерш, дзе 
большасць насельн1цтва складал1 католшт

Партьй сацыял1стычнага нак1рунку адмоуна сустрэл1 Ман1фест 17 
кастрычн1ка. Яны л1чыпй, што тэта тольк1 манёур царызму, што сапрауднага 
вызвалення не адбудзецца. Пра тэта сведчаць наступныя падзет Kari 
18 кастрычнша 1905 г. у Мшску удзельнш мИынгу затрабавапй вызвалщь 12 
вязнау, то губернатар Курлау вымушаны быу задавал1ць гэтае патрабаванне. 
Але капп вязн1 были ужо на вол1 i прышип удзел у м1тынгу на Прывакзальнай 
плошчы, па м1тынгуючых пачалася стральба. Невядома, ц1 стралял1 па загаду 
Курлава, ц1 тэта была справакаваная акцыя з боку некаторых мпынгуючых, 
але вын1к траг1чны: заг1нула болын за 80 чалавек. Сацыял-дэмакраты,
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эсэры,БСГ закликали салдат пераходзщь на бок працоуных, патрабавапй ад 
улад пакараць вшаватых у расстрэле.

Эсэры вырашыпй правесщ у адказ шэраг тэрарыстычных актау. Яны 
спрабавапй зрабщь замах на Курлава, але няудала. Затое член эсэраускай 
аргашзацьй Л. Язерская паранша магшёу ската губернатара Клшгеберга. 15 
снежня быу паранены памочн1к мшскага пал1цмайстра Шклярэв1ч. 
Беспаспяховым быу замах 1вана Пул1хава 14 студзеня 1906 г. на жыццё 
Курлава. Бомба так i не узаРвалася- Эсэраусю тэрор прынёс шкоду 
рэвалюцыйнаму руху, бо садзейшчау узмацненню рэпрэсш, расколу левых 
сш сацыял-дэмакраты асудз1л1 эсэраускую тактыку тэрору, але выказал1 
пажаланне баявога саюзу з эсэрам1 у барацьбе супраць рэпрэсш улад.

У снежш 1905 г. узброенае паустанне пацярпела паражэнне. На 
Беларус! паустанне не адбылося, але наз1ралася некалыа сутычак рабочых з 
царск1м1 вайскоуцамь Адбыл1ся стачк1 на некаторых прадпрыемствах у 
падтрымку паустання.

У канцы снежня 1905 -  пачатку 1906 г. абдыуся I з’езд Партьп 
сацыял1стау-рэвалюцыянерау. Ён прыняу праграму партьп, у якой бььлй 
уключаны асноуныя палажэнн1 эсэраускага сацыял1зму. З’езд вырашыу не 
закл1каць да узброеннага паустання, але падрыхтавацца на выпадак яго 
стыхшнага узн1кнення, таксама пал1чыу узмацнщь тэрор.

Тэма 9.6-9.7 Рэвалюцыя 1905 -  1907 гг. у БеларуН

1. Прычыны i пачатак рэвалюцыт
2. Булыпнская Дума.
3. Кастрычнщкая палЛычная стачка.
4. Снежаньсюя падзе1 1905 г. у Беларусь
5. Прычыны паражэння рэвалюцыь
6 .

1. Прычыны i пачатак рэвалюцыь
Прычыны першай рас! искан рэвалюцьй мел1 свае караш у 

супярэчнасцях усерасшскага грамадства: наяунасць рэшткау феадальна- 
прыгонн1цкай Пстэмы, адсутнасць палйтычных свабод, жорсткая 
эксплуатацьй рабочых прадпрымальшкам1, няздольнасц1 царскай улады 
вырашыць шэраг сацыяльных i нацыянальных праблем, забяспечыць агульны 
прагрэс кра1ны. Усе гэтыя крыз1сныя рысы был1 паглыблены няудалай руска- 
японскай вайной, дзе руская арм1я пацярпела паражэнн1. Па свайму 
характару i нак1раванасц1 першая расшская рэвалюцыя была буржуазна-
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дэмакратыянай. Па формах i метадах барацьбы была пралетарскай. Яе 
галоунай рухаючай стай быу рабочы клас.

Рэвалюцыйныя выступленш на Беларуси у гады першай рускай 
рэвалюцьй 6bmi састауной часткай усерасшскага вызваленчага руху. Разам з 
тым рэвалюцыйны рух на Беларуси нашу нацыянальна-вызваленчы характар.

Крывавая нядзеля 9 студзеня 1905 г. у Пецярбургу, кати было 
расстраляна м1рнае шэсце рабочых да 31мовага палаца -  рэз1дэнцьй цара 
Мпсалая II, пабарвала веру рабочых “у добрага цара”. Гэтая падзея i стала 
пачаткам першай рускай рэвалюцьй. забастоую сапйдарнасщ ахапш 11-15 
студзеня Мшск. Магшёу, Гомель, Гродна, Смаргонь -  усяго 25 гарадоу i 
мястэчак Беларус1.

У Смаргон1 13-14 студзеня i у Крынках 17-19 студзеня стачю 
суправаджал1ся м1тынгам1, дэманстрацыямц ман1фестацыям1 значнага 
размаху (яны бььпй падрыхтаваны мясцовым1 сацыял-дэмакратам1 разам з 
прадстаушкам1 Вшенскай арган1зацьй РСДРП i Беластоцкай арган1зацьй 
СДКПШ).

У студзеньсюя дн1 1905 г. у беларусюх губернях баставала 34 тыс. 
чалавек. У наспупныя месяцы пракацшася хваля эканам1чных забастовак, 
большасц1 як1х бььпй пачаты па 1н1цыяц1ве i пад юраунщтвам арган1зацый 
РСДРП. Рабочы рух змыкауся з сялянсюм. У студзеш-сакавжу 1905 г. 
адбыл1ся 53 сялянсюя выступленн1, мног1я з ix насш пал1тычны характар. У 
сакавшу 1905 г. БСГ аргашзавала у Мшску сялянсю з’езд. Дэлегаты прыйшл1 
да вываду, што атрымаць зямлю можна толью шляхам узброенай барацьбы з 
самадзяржауем.

Уздым рэвалюцыйнай актыунасщ мае патрабавау дакладнага 
юраунщтва. Аднак у тэты час пачатак рэвалюцьй на Беларусй ускладнша 
адсутнасць адзшетва дзеянняу розных пал1тычных сш, вопыту барацьбы, што 
негатыуна адлюстроувалася на тактыцы дзеянняу.

Кантакты сацыял-дэмакратау з шшым1 партыям1 у перыяд студзеня -  
сакавпса 1905 г. бьий нешматлш. Тэта было звязана з тым, што працэс 
партыйнага групавання дробнай буржуазй ятттчэ тольк1 пачынауся, ix 
арган1зацьй был1 малыя i слабыя.

Найбольш значнай на беларусй была дзейнасць эсэрау. У прыватнасщ, 
у М1нску эсеры прымал1 удзел у стачках сал1дарнасц1, як1я праводзшея 
арган1зацыям1 РСДРП, распаусюджвал1 л1таратуру, давал i кансператыуныя 
кватэры. Арган1зацьй РСДРП на гэтым этапе стаялi пераважна на 
балынавщюх паз1цыях.

У так1м становшчы вял1кае значэнне мел1 рашэнн1 III з’езда РСДРП 
(красавш 1905 г.), асабл1ва у адносшах да нацыянальных арган1зацый. З’езд 
вызначыу стратэг1ю i тактыку бальшав1коу ва умовах пачатку рэвалюцьй, 
адносшы да 1'нтттьтх партый i аб’яднанняу, выказауся за аб’яднанне сацыял-
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дэмакратычных аргашзацыя у адзшую РСДРП пры умовах падпарадкавання 
рашэнням з’езда. Тактыка, распрацаваная з’ездам, дазволша згуртаваць 
рэвалюцыйныя с1лы з улшам асабл1васцей рэвалюцьй на Беларуси 
Рухаючым! стам! яе были не толью пралетарыят i сялянства, як у Pacii, але i 
л1беральна-дэмакратычная буржуаз1я, абараняушая свае вузка нацыянальныя 
штарэсы.

Пасля з’езда выступленш рабочых адбывапйся нярэдка пад 
аб’яднаным юраунщтвам РСДРП, эсэрау, бундауцау, БСГ, хаця Бунд часцей 
займау шшую пазщыю, паколью прэтандавау на аднаасобнае лщэрства, а 
меньшав1к1, БСГ па шэрагу прынцыповых пытанняу праяулял! нерашучасць.

Дзейнасць Беларускай сацыялютычнай грамады у гады рэвалюцьи 
мела найважнейшае значэнне для щэйнай кансапйдацьй Беларускага руху. У 
канцы 1905 г. абдыуся I з’езд партьй, што выявша яе разыходжанн1 з эсэрамг 
БСГ прапанавала канф1скаваць памешчыцк1я, царкоуныя i удзельныя земл1, 
аб’яднаць з казенным! i стварыць нацыянальны зямельны фонд, 
размеркавальн!кам зямл1 пав!нна стаць краявое самаюраванне, незалежнае у 
гэтым пытанн! ад цэнтральнай раслйскай улады. У праграме было выразна 
зафжсавана, што бл1жэйшьжп задачам! партьй з’яуляюцца: звяржэнне 
царызму, аутаном!я Беларус! з мясцовым сеймам у В!льна, 8-гадзшы 
працоуны дзень, перадача усёй зямл! у грамадскую маёмасць.

Вясной i летам 1905 г. рабочыя на Беларус! падтрымал! расшсю 
пралетарыят. Гэтым! выступлениям! у асноуным юравагй арган!зацьй РСДРП. 
Актыуна прайшл! на Бел ару ci першамайск!я забастоук!. У чэрвен!-л!пен! 
абдыл!ся пал!тычныя стачк! i дэманстрацьй у знак сал!дарнасц! з бастуючым! 
рабочым! Пецярбурга, Лодз!, 1ванава-Вазнясенска. У Мшску 18-19 чэрвеня 
прайшл! MiTbiHri з удзелам каля 6 тыс . чалавек, а 28 чэрвеня была аб’яулена 
усеагульная забастоука. У тэты ж дзень адбылася дэманстрацыя узброеных 
рабочых, казак! i палщыя прымянш! зброю. Сур’ёзныя узброенныя 
сутыкненш у ходзе чэрвеньск!х дэманстрацый адбылюя таксама у Бабруйску, 
Барысаве, Вщебску, Гомел!. Забастоую i дэманстрацьй пратэсту был! у 
Смаргон!, П!нску, Нясв!жы, Ляхав!чах, См!лав!чах, Kanbici, Ашмянах. Усяго 
папйтычным рухам рабочых у красавшу-чэрвеш было ахоплена 56 гарадоу i 
мястэчак колькасць стачанHiray -  96 тыс., дэманстрантау -  30 тыс., 
удзельшкау масовак i ман!фестацый -  94 тыс. чалавек.

Пад уплывам пралетарскай барацьбы шырок! размах набыу сялянск! 
рух. Улетку i восеш 1905 г. на Бел ару ci зарэпстравана 380 выступленняу (у 
32 паветах з 35). Яны адрозшвапйся аргашзаваннасцю, узмацненнем 
наступальных формау барацьбы. Упершыню у Вщебскай, Вшенскай i 
Мшскай губернях был! створаны сялянск!я аргашзацьй пад к!раун!цтвам 
РСДРП. Найбольш актыуна яны дзейн!чал! у 1гуменск!м, Гарадоксюм i 
Дз!сенск!м паветах. У Мшску i Вшьна стварыл! свае камггэты БСГ, РСДРП.
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БСГ i эсэры аргашзаваш у вёсю Блонь 1гуменскага павета i мястэчку 
Пухав1чы школы сялянсюх агггатарау, яюя потым уладкоувапйся на працу у 
вёсках i пам стварапй сялянсюя гурткг

У адказ на паустанне на броняносцы “Пацёмкш” пачашся хваляванш 
у армИ: выступш жаунеры асобных часцей Магшёускага, Гродзенскага i 
Брэст-ЛПоускага гаршзонау, Бабруйскага дысцыплшарнага батальёна. 
Рэвалюцыйную аптацыю сярод ваенных вял1 мясцовыя аргашзацьп РСДРП i 
ПСР.

2. Булыгшска дума.
Напалоханы рэвалюцыя царсю урад узмацшу рэпрэсп. Адначасова з 

мэтай аслабщь нащск рэвалюцыйных сш, раскалоць дэмакратычны лагер, 
прыцягнуць на свой бок л1беральную буржуазш Mi кал ай II апублжавау 6 
жшуня 1905 г. машфест i закон аб сюпканш законадарадчай думы, 
падрыхтаваны мшстрам унутраных спрау Булыгтным. Выбарчая слстэма 
засноувалася на саслоуным прынцыпе. Паводле "Палажэння аб выбарах у 
Дзяржауную думу" усе выбаршчыю падзелял1ся на 3 курьи (г.зн. разрад 
выбаршчыкау, аб'яднаных формай уласнасщ ц! прыналежнасцю да пэунага 
саслоуя): землеуладальнщкую (памешчыцкую), гарадскую (буржуаз1я) i 
сялянскую. Кожная курыя павшна была медь CBaix aca6icTbix прадстаунжоу, 
агульны сход яшх у кожнай губерHi a6ipay бы затым дэпутатау у Думу. Пры 
гэтым большасць насельшцтва (рабочыя, жанчыны, асобы маладзей за 25 
гадоу, вайскоуцы, навучэнцы i iHm.) ад удзелу у выбарах адхшял1ся. Шлях, 
яшм фарм!равапйся курьи, забяспечвау болынае прадстаунщтва "класау 
уласшкау".

Царсю “падарунак” народу у выглядзе законодарадчай Думы не 
супакЫу ахопленую рэвалюцыяй крашу. Буржуазна-л1беральныя групоуш у 
болынасщ станоуча аднесл1ся да указу аб Думе, пакольш бачыл1 у ёй адзшы 
сродак спынщь рэвалюцыю. РИберальныя памешчыю i яурэская буржуаз1я 
пачапй рыхтавацца да выбарау, право дзщь сходы. Прадстаунш пануючых 
класау незалежна ад нацыянальнасщ выказал! гатоунасць супрацоушчаць з 
самадзяржауем на платформе Думы.

Меншавжр не адмауляючыся ад лозунгу Устаноучага сходу, 
фактычна падтрымапй згоднщкую пазщыю л1бералау. Балынавт выставш 
лозунг актыунага байкоту Думы i у сувяз1 з iM разгарнупй агггацыю з мэтай 
падрыхтоуш усеагульнай стачю i узброеннага паустання супраць царызму. 
Лозунг байкоту падтрымапй практычна усе партьп дэмакратычнага лагера, у 
тым airy Бунд, ПСР, БСГ, а таксама частка л1беральных саюзау.

Антыдумская аптацыя пачалася ужо у лшеш 1905 г. -  пасля 
неафецыйнай публжацьп булыпнскага законапраекта. Адбыуся мпынг у 
ГOMeai 12 лшеня, прамала удзел 400 рабочых. Мпынг быу аргашзаваны 
бундауцамг На мпынге была прынята рэзалюцыя, у якой быу выказаны
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пратэст супраць Думы i зроблена заява, што не шляхам кампрам1сау i 
петыцый, а толью рэвалюцыя прывядзе народ да жаданай мэты -  
дэмакратычнай рэспублпа. Падобныя рэзалюцьп у канцы лшеня был! 
прыняты на м1тынгах рабочых Брэста (4 тыс. чалавек), С мал я Bin, 
Беразшо,Чашшкау i шш. гарадах.

У жшуш рух пратэсту супраць булыгшскай Думы значна пашырыуся i 
узмацшуся. У шэрагу гарадоу i мястэчках (Вщебску, Mi иску, Полацку, 
Брэсце, Лздзе, Сморгош, 1вянец, Халопешчы, Капыль, Ц1мкав1чы) прайннп 
MiTbiHri i машфестацыт Наладжвапй ix прадстаушю РСДРП. У шэрагу месцау 
яны суправаджалюя выл1чным1 машфестацыям! i дэманстрацыямг

Таю м чынам бачна, што абмежаваная у CBaix паунамоцтвах 
законадарадчая Дзяржауная дума, урэзаныя выбарчыя правы насельнщтва не 
мапн ужо задаволщь грамадства, асабл1ва яго радыкальныя элементы. Акты 
6 жшуня састарэл! яшчэ да таго часу, кал! бьпп падп1саны М1калаем II.

3. Кастрычнщкая na iii biMiiasi стачка.
Царскаму уРаДУ не удалося супакЫць KpaiHy. Рэвалюцыйны рух 

нарастау. У кастрычн1ку розным! формам! палпычнай барацьбы было 
ахоплена 24 гарады i 29 мястэчкау Беларуси, у забастоуках i дэманстрацыях 
удзельн!чала 153 тыс. чалавек.

У Мшску кастрычн!цкую дэманстрацыю пачал! па шщыящве трупы 
РСДРП 11 кастрычн!ка чыгуначшкг На наступны дзень рашэнне аб яе 
падтрымцы прынял! мясцовыя камтоты Бунда i эсэры. Стачка ахашла усе 
прадпрыемствы, зачын!л!ся магаз!ны, школы, пмназп.

У Смаргон! па заюпку каал!цыйнай KaMicii 17 кастрычн!ка спыншася 
праца на ycix прадпрыемствах. Горад фатычна апынууся у руках 
забастоушчыкау.такое ж станов!шча наз!ралася у Ашмянах, дзе забастоука 
працягвалася каля тыдня. У Мазыры стачка пачалася яшчэ 13 кастрычн!ка i 
працягвалася 10 дзён. Быу створаны аб’яднаны рэвалюцыйны кам!тэт, як! 
фактычна стау уладай у горадзе. Только пры дапамозе пал!цьй i узброенай 
с!лы мозырскае выступленне было падаулена.

Царызм быу вымушаны пайсц! на папйтычныя уступк!. 17 кастрычн!ка 
1905 г. быу апублшаваны ман!фест, як! абвясщу пал!тычныя свабоды. 
Буржуаз!я у знак яго ухвалення стварыла пал!тычную партыю -  “Саюз 17 
кастрычн!ка”. Левыя л!бералы таксама арган!завал!ся у канстытуцыйна- 
дэмакратычную партыю (кадэты).

РСДРП з недаверам паставшася да гэтага дакумента. Па яе шщыятыве 
у шэрагу гарадоу прайнпп м!тынп пратэстау. У Мшску 18 кастрычшка 
адбыуся мпынг. Губернатар Курлоу загадау адкрыць агонь па удзельшках 
мЛынгу на Прывакзальнай плошчы, звыш 80 чалавек был! забыы, некальк! 
соцень паранена.
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Крывавая сутычка у тэты дзень адбылася i у Смаргош, дзе было 
паранена 10 дэманстрантау, расстрэлы мел1 места таксама i у Вщебску, 
Полацку. На наступны дзень пасля Курлаускага растрэла 19 кастрычн1ка, 
выйнш на дэманстрацыю з чырвоным1 сцягам1 працоуныя Оршы.

У ходзе кастрычнщкай пал1тычнай стачк1 ва ydx буйных цэнтрах 
рэвалюцыйнага руху Pacii узшюп новыя масавыя пал1тычныя аргашзацьй -  
Саветы рабочых дэтутатау.

На Beaapyci стачачныя кам1тэты, узн1кшыя у перыяд кастрычн1цкай 
стачк1, выконвал1 функцьп органау улады. У М1нску пасля 18 кастрычшка 
быу арган1заваны каал1цыйны савет. У яго склад увайнш прадстаушю ад 
м1нскай трупы РСДРП, Любава-Роменскага кампэта Усерасшскага 
чыгуначнага саюза, Мшскага кам1тэта эсэрау i Бунда. Савет удзельшчау як 
орган рэвалюцыйнай улады у арган1зацьй мпынгау i дэманстрацый, на 
працягу 12 дзён кантралявау работу чыгуначнага вузла, стварыу кам1с1ю 
узаемадапамоп i суд гонару, абавязвау фабрыкантау i заводчыкау 
выплачваць рабочым зарплату за дн1 забастоукт

У Вщебску у кастрычшку 1905 г. таксама была створана каалщыйная 
кам1с1я. У яе склад увайшл1 прадстаушю труп РСДРП i Бунда. KaMicia 
ажыццяуляла функцьй адмшютратыунай улады, аргашзоувала атрады 
самаабароны. 17 кастрычн1ка кам1с1я узначалша усеагульную стачку, у 
вышку сутыкнення з пал1цыяй был1 забггыя i параненыя.

Рэвалюцыйны камЛэт быу створаны у Мазыры, стачачныя камггэты -  
у Баранав1чах, Ваукавыску, Пшску i Гомел1.

Працягвал1ся сялянсюя хваляванн1. У л1стападзе зарэпстравана 174 
выспупленш, у снежн1 ix колькасць дасягнула 286. У Горыцюм i Кл1мавщк1м 
паветах яны набыл1 характар узброеннага паустання.

4. Снежаньск1я падзе11905 г. у Бел ару ci.
У пачатку снежня 1905 г. царсю уРаД паспрабавау авалодаць 

станов1шчам у кра1не. Па яго указу бьин закрыты некальк1 дэмакратычных 
газет, забаронены Чыгуначна саюз, арыштаваны члены Пецярбургскага 
Савета рабочых дэпутатау. У адказ 7 снежня ад 1мя Савета рабочых 
дэпутатау, РСДРП, ПСР i Бунда была выдана адозва “Да усяго народа”, якая 
фактычна закл1кала да узброеннага паустання. У Маскве у тойжа дзень 
пачалася усеагульная палЛычная стачка, якая 9 снежня перерасла у ва 
узброеннае паустанне.

У адказ на узброеннае паустанне у Маскве 8 снежня забаставал1 
чыгуначн1к1 большасц1 чыгуначных вузлоу Беларусь Для к1раун1цтва у 
М1нску быу створаны каал1цыйны савет у складзе М1нскай трупы РСДРП, 
мшскага камтота эсэрау, Бунда i чыгуначнага камЛэта Л1бава-Роменскай 
дарог1. 9 снежня стачка набыла набыла у М1нску усеагульны характар.
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Пачалюя хваляванш сярод ваенных. Mi некая трупа РСДРП закликала да 
паустання, аднак пад уплывам бундауцау i меншавжоу стачка была спынена.

У Гомел1 паштычнай стачкай юравау Палеею камггэт РСДРП. 
Забастоушчыю захапШ у свае pyKi станцыю, тэлеграф, пошту. У Шнеку 
усеагульная палпычная стачка дазволша узяць у свае рую горад i станцыю, 
але з прычыны нерашучасщ бундауцау i меншавжоу яна не перарасла ва 
узброенае паустанне. Балынавжоу падтрымапй толью эсэры.

Снежаньская палпычная стачка праходзша болын аргашзавана, але 
абарончая тактыка прадвызначыла яе паражэнне. 18 снежня каалщыйны 
савет у Mi иску быу арыштаваны. Хутка на Бел ару ci з’явшася карная 
экспедыцыя генерала Арлова, якая падавша выступленн1 у Шнеку, Г омелу 
Луншцы, Баранав1чах.

Снежаньская палпычная стачка на БеларуЛ ахашла 17 гарадоу i 
мястэчак, а з улжам дэманстрацый, м1тынгау, сутыкненняу з палщыяй i 
войскам -  28 гарадоу i мястэчак. У стачках удзельшчагй каля 44 тыс. чалавек.

Па накалу i напружанасц1 барацьбы Лтуацыя у некаторых гарадах 
была бл1зкай да узброеннага паустання, аднак на тэрыторьй Беларус! у 
снежн1 1905 г. яно не адбылося. Тэта было абумоулена адноснай 
нешматл1касцю пралетарыяту i моцным уплывам на рабочых прадстаун1коу 
дробнабуржуазных партый.

Пасля снежня рэвалюцыя пайшла на спад. У гэтых умовах “левы 
блок” стау распадацца. Ужо са снежня Бунд пачау ух1ляцца ад актыунай 
рэвалюцыйнай барацьбы.

Апошняй сумеснай акцыяй “левага блоку” стау байкот I Дзяржаунай 
Думы вясной 1906 г. Прапанаваную бальшав1кам1 тактыку байкоту 
падтрымал1 у Беларус! эсэры, БСГ, а таксама Бунд i партьй пралетарскага 
Ляшзму.

5. Прычыны паражэння рэвалюцыь
Асноуныя падзЛ рэвалюцьй 1905-1907 гг.
Студзень 1905 г. -  выступленш сапйдарнасщ у сувяз1 з падзеям1 

“Крывавай нядзел1”.
Вясна-лета 1905 г. -  уздым сялянскага i рабочага руху, салдацк1я 

хваляванн1.
Кастрычн1к 1905 г. -  стварэнне каалщыйных саветау, удзел 

Усерасшскай пал1тычнай стачцы.
Снежань 1905 г. -  рост рабочага i сялянскага руху, узмацненне 

салдацкага руху.
Красавж 1906 г. -  пачатак дзейнасщ I Дзяржаунай думы.
Шпень 1906 г. -  пачатак дзейнасщ II Дзяржаунай думы.
3 чэрвеня 1907 г. -  роспуск II Думы. Дзяржауны пераварот.
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Нягледзячы на вел1зарны размах стачачнай барацьбы рабочага класа 
1сялянскага руху, першая руская буржуазная рэвалюцыя пацярпела 
паражэнне. Адной з галоуных прычын яе паражэння было тое, што у той час 
яшчэ не склауся трывалы саюз рабочага класа з сялянствам. Хоць саюз 
пралетарыяту i сялянства ажыццяуляуся на усйм працягу рэвалюцьй, але ён 
быу не аформлены, рэвалюцыйныя сшы быгй недастаткова аргашзаваны. 
Выступленш рабочых, сялян i салдат не зл1уся у адзшы рэвалюцыйны паток.

Нягледзячы на паражэнне, першая руская рэвалюцыя нанесла удар па 
царызму. Рабочы клас i сялянства прымусш царызм, памешчыкау i 
буржуазш пайсш на уступKi. У асобных галшах прамысловасщ была 
павышана зарплата, скарочаны рабочы дзень, зшжаны штрафы. Быгй 
легагйзаваны прафсаюзы. Царызм быу вымушаны адмянщь выкупныя 
плацяжы, а памешчыю -  зшзщь арэндныя i прадажныя цэны на зямлю. Бьш 
адменены некаторыя саслоуныя абмежаванш для сялянства. Рэвалюцыя 
прымуста стварыць прадстаушчую установу -  Дзяржауную думу. Але 
галоуная мэта рэвалюцьй -  звяржэнне царызму -  не была дасягнута.

Першая руская рэвалюцыя абыграла значную ролю у жыцщ 
беларускага народа. Яна узняла шыроюя масы беларусау да актыунай 
барацьбы за свае нацыянальнае i сацыяльнае разняволенне. Барацьба супраць 
сацыяльнага прыгнёту суправаджалася ростам нацыянальнай 
самасвядомасц1. Тэта выкликала уздым творчых сш народа, шпаркае развщцё 
яго л1таратуры, мовы, тэатра, народнай пал1тычнай творчасц1.

Тэма 9.8 Дзяржауная Дума у грамадска-пал1тычным жыцщ Беларусь

1. Дзяржауная дума першага сюпкання.
2. Дзяржауная дума другога сюпкання

1. I Дзяржауная дума (27.4 (10.5) -  8(21).7.1906; адна cecia).
Дзяржауная дума у Расп -  прадстаушчая заканадаучая уетанова у 

Расшскай iMnepbii. Створана царызмам ва умовах рэвалюцьй 1905-1907 гг. з 
мэтай папярэдзщь новы рэвалюцыйны выбух i вырашыць галоуныя пытанш 
грамадска-пал1тычнага жыцця кра1ны: аграрнае, нацыянальнае, рабочае i 
imn., захоуваючы непах1сным1 асновы самадзяржаунага ладу. Першая спроба 
сюйкаць Дзяржауную думу была зроблена царсюм урадам у жн1ун1 1906 г., 
але ва умовах уздыму рэвалюцьй яна не мела поспеху.

11 снежня 1905 г., пасля разгрому маскоуската узброенага паустання, 
урад выдау указ “Аб змяненн1 палажэння пра выбары у Дзяржауную думу”, 
яюм значна пашыралася кола выбаршчыкау у параунанн1 з палажэннем ад 6 
жшуня. Да трох выбарчых курый -  землеуладальн1цкай, гарадской i
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сялянскай -  далучылася чацвертая -  рабочая. Права удзельшчаць у выбарах 
дазвалялася толью рабочым прадпрыемствау фабрычна-завадской, горнай, 
горназавадскай прамысловасщ, а таксама чыгуначных майстэрань з агульнай 
колькасцю рабочых-мужчын не меньш за 50 чалавек. Ад удзелу у выбарах 
фактычна был1 адхшены % усяго складу рабочых (на Беларуси працэнт 
рабочых, карыстаушыхся выбарчым правам, быу яшчэ шжэйшы), а таксама 
асабы iHHibix катэгорый наёмнай працы: гандлёвыя служачыя, батраку 
прыказчыю, прадауцы. Не мел1 выбарчых правоу жанчыны-работнщы, 
чыгуначныя рабочыя (акрамя майстэрань), трамвайныя, чорнарабочыя. 
Выбары для працоуных быпй шматступенныя.

Поуная перавага на выбарах была забяспечана памешчыкам i буйной 
буржуазй. Адзш голас памешчыка адпавядау 3,5 галасы гарадской буржуазй, 
15 галасам сялян i 45 галасам рабочых. Выбары у I Дзяржауную думу 
выкл1кал1 nibipoKi грамадск1 рух. Разгарнулася вострая барацьба розных 
сацыяльных i пал1тычных cm па пытанню аб адносшах да яе. Тэта было 
першае адкрытае выступление на пал1тычнай арэне створаных у ходзе 
рэвалюцьй партый i труп. На Беларуси гэтая барацьба мела свае спецыф1чныя 
асабл1васц1.

Актыуную дзейнасць разгарнул1 прадстаунш мясцовай буржуазп i 
памешчыкау, як1я раздзялййся па нацыянальнай прыналежнасц1. Руск1я 
памешчык1 аб’яднапйся у партыю “Саюз 17 кастрычшка” Да ix далучылася 
праваслаунае духавенства i руск1я чыноушкг Яны выступал! абаронцам! 
штарэсау самадзяржауя на ускрашах, лозунга “адзшай i непадзельнай Раей”. 
Бл1зкая да ix была партыя прававога парадку. Акцябрысты i правапарадцы 
выступал! разам з чарнасоценцам1, прапагандавапй вял1кадзяржауны 
шав1н1зм, распальвал1 нацыянальную i рэл1г1йную варожасць еярод 
насельн1цтва. На выбарах яны пацярпел1 паражэнне. Польсюя памешчык1 
выступал! за далучэнне Беларуси i Л1твы да Польшчы (Прыв1сл1нскага краю), 
патрабуючы пры гэтым аутаномп. Яны ainbmi, што самак1раванне створыць 
нацыянальнай буржуаз11 умовы для “зам1рэння” Польшчы. Буйныя польск1я 
памешчык1, у асабл!васщ М1нскай губерн1, абвясцш1 сябе прыхшьшкам! 
партьй кадэтау, разыходжячыся з iM i тольк1 па аграрным пытан Hi. Яны 
абаранял1 прынцып недатыкальнасц1 прыватнай уласнасц1 на зямлю i не 
згаджалюя нават з частковым адчужэннем зямл1 па “справядл1вай ацэнцы”.

Вялш уплыу на каталiuKae насельн1цтва, асабл1ва у В1ленскай i 
Гродненскай губернях, мела канстытуцыйна-каталщкая партыя Лггвы i 
Беларуст Яе арган1затарам i Ki pay Hi ком быу вшенсю катал iuKi барон Э.Роп. 
Мэтай гэтай партьй было аб’яднанне на выбарах усяго насельнщтва края на 
аснове катал1цызма. Партыя мела значны уплыу на выбарах, асабл1ва еярод 
беларуск1х сялян-катол1кау.
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На Беларуси апору галоунай л1беральнай партьй -  кадэтау, складала 
перавжна яурэская буржуаз1я i штэлшенцыя. Кадэты выступал! у саюзе з 
“Саюзам дасягнення раунапраунасщ яурэяу у Pacii” Як правша, кадэты як 
самастойная партыя не аптаваш, a пераносш сваб дзейнасць у нацыянальныя 
трупы польсюх, яурэйсюх i лыоусюх аргашзацый. Поуны поспех на выбарах 
яны мел1 у гарадской курьи.

Шэраг партый байкатавапй выбары. Тактыку байкоту Думы праводзш 
балынавш. Яна была наюравана на працяг рэвалюцыйнай барацьбы. Гэтая 
таксама мела поспех сярод рабочых. Сялянне у асноунай масе удзельшчаш у 
выбарах. Ухшшся ад уДзелУ У выбарах i ад перадвыбарчай аптацьй 
народнщюя партьй -  эсэры i БСГ. Байкатавау выбары Бунд. Але ва умовах 
адступлення рэвалюцьй байкот не удауся, выбары адбылюя. Яны праходзш у 
той час, капй 70 % губернш крашы знаходзшся на ваенным n,i надзвычайным 
становшчы, выюйканьпуй падзеям1 1905 г. Тэта стварала добрыя умовы для 
палщэйскага i адм1н1страцыйнага самавольства. Канчатковы вын1к выбарау 
вызначыуся не толью ходам усёй выбарчай кампан11, але i пал1тычным1 
камб1нацыям1 на губернсюх выбарчых сходах.

Ад беларуск1х губернш у I Думу был1 абраны: ад М1нскай губерн1 
селян1н з Навагрудскага павета -  C.I. Гатоучыц, памешчык1 -  князь 
1.Э. Друцю-Любецю, Р.А. Ск1рмунт, Я.1. Любансю, I.I. Впннеусю, 
прысяжныя павераныя -  В.А. Янчэусю, А.Р. Ляднщю, доктар фшасофп П.П. 
MacoHiyc i адзш з лщэрау с1ян1стау, юрыст Я.Я. Розенбаум; ад Вщебскай 
губерн1 памешчык1 -  Б.Б. Шахно, П.1. Перасвет-Солтан, А.О. Валков1ч -  
гласны В1цебскай гарадской думы, былы гарадск1 галава, Г.Я. Брук -  урач, 
рэдактар пракадэцкай газеты “Вщебская жызнь”; член партьй кадэтау, ксёндз 
Ф.С. Трасун, сялянш з в. Азерцы Вазнянскай воласщ Полацкага павета Р.П. 
Oiainay.

Модны уплыУ на сялян Вшенскай губерHi аказала каталiuKae 
духавенства. Яно !мкнулася згладз1ць класавыя супярэчнасц1 i павесщ за 
сабой на выбарах сялян. Вшенсю enicKan барон Э.Роп даб1уся таго, што 
частка сялян, делегаваных на губернск1 выбарчы сход ад тя ycix сялянск1х 
выбаршчыкау падп1сала пагадненне з памешчыкам1, па якому тры дэпутацк1я 
месцы аддавал1ся сялянам (адно з ix было забяспечана выбарчым законам) i 
тры месцы памешчыкам. У вын1ку у Думу был1 абраны сяляне: 
К.А. Александров!ч -  лАовец, католш, у Думу увайшоу у склад трудавой 
трупы; М.М. Грынцэв1ч -  беларус-катол1к, ешскап Э.Роп, памешчыю
Ч.К. Янкоусю i член праулення “Руска-бяльгшскага металурпчнага 
таварыства” Б.Я. Ялавецк1. Ад надзельных сялян дэпутатам быу абраны 
сялянш М.С. Гатавецю -  лАовец-католж. У Думе ён далучыуся да 
трудав1коу. Сёмым дэпутатам быу Ш.Х. Левш -  Ляшст, член “Саюза для 
дасягнення раунапрауя у Pacii”, кадэт.
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У Гродзенскай губерHi на выбарах у Думу польсюя памешчыю 
пацярпел1 поунае паражэнне. Сяляне увайный у дамоуленнасць з гарадсюм1 
выбаршчыкам1 i забалащрывал1 y c ix  памешчыцюх кандэдатау. Дэпутатам1 у 
Думу бьый абраны сяляне М.М. Жукоусю, С.П. Кандрашук, А.В. Курапацю i 
беластоцю павятовы прадвадзщель дваранства М.М. Ярогш. Ад гарадской 
курьи был1 выбраны прысяжны павераны В.Я. Якубсон i юрыст МЯ. 
Астрагорсю -  абодвы кандыдыты права Пецярбургскага ушверсВэта. Першы 
стау у Думе актыуным дзеячам трудавой трупы, друп -  па CBaix палЕычных 
поглядах далучыуся да кадэтау.

У Маплёускай губер Hi з сям1 дэпутацюх месц 5 зашш сяляне. 
Дэпутатам1 у Думу был1 выбраны В.А. Каранькоу, M.I. Аусяншкау, 
М.Е. Сямёнау, A.I. Сакалоусю, Ф.Я. Буслау. У Думе М.Е. Сямёнау далучыуся 
да кадэтау, A.I. Сакалоусю i Ф.Я. Буслау -  да трудавой групы, прычым 
anoniHi быу адным з найболын актыуных яе арган1затарау. Ад гарадсюх 
выбаршчыкау был1 выбраны дваран1н, калежсю асэсар у адстауцы 
Е.Н. Е^ёрды -  кадэт, адз1н з юраушкоу газеты “Маг1лёуск1 голас”, ад 
землеуладалыпкау -дваранiH калежск1 саветн1к АЯ. Хамятоускг

Выбары паказал1, што сяляне прынял1 у ix дастаткова шырок1 удзел, 
разл1чваючы, што Дума зможа вырашыць аграрнае пытанне, адмян1ць 
непаслльныя падаткт Распаусюджванню канстытуцыйных 1люз1й у вёсцы у 
значнай ступе Hi садзейн1чал1 кадэты. Яны запэун1вал1 сялян на 
прадвыбарных сходах, што Дума будзе дзейсным органам улады, здольным 
yцixaмipыць,,пpoизвoл,,, даць сялянам зямлю. Кадэты былi адз1най легальнай 
партыяй, якая выступала на выбарах з апазшыйньнш заявам1 у аднослнах да 
урада i так як левыя партьй у тэты час знаходзшся у падполл1, то усе 
незадаволеныя царызмам галасавал1 за кадэтау, супраць правых. У вышку, з 
36 дэпутатау ад 5 заходшх губерняу 29 прайшл1 у Думу па кадэцк1м сцыгам 
пры падтрымцы Канстытуцыйна-каталinan партьй, с1ян1стау i “Саюза 
дасягнення раунапрауя яурэяу у Раей”. 5 (усе сяляне) адносш сябе да 
беспартийных, 1 -  да сацыял-дэмакратау i 1 -  да правых (еялянш). 3 
агульнага лжу дэпутатау памешчыкау было 10 (28 %), ксянзоу -  2 (5,4 %), 
штэлшентау -  11 (30,5 %), сялян -  13 (36,1 %). Кадэты атрымал1 перавагу не 
тольк1 у заходн1х губернях, але i па усёй кра1не. 3 478 дэпутатау у I Думе 
кадэтау было 179, аутанамютау -  63, акцябрыстау -  16, беспартийных -  105, 
трудавпеоу -  97, сацыял-дэмакратау -  18.

Дзяржауная Дума пачала сваю работу 27 красавжа 1906 г. адкрыццё 
Думы адбылося у Таурыцк1м палацы. Ц,энтральным пытаннем у Думе было 
аграрнае. Кадэты вынесл1 свой аграрны законапраект за подшеам 42 
дэпутатау. Ён прыдугледжвау павел1чэнне сялянскага землекарыстання за лш 
казённых i царкоуных зямель, частковага адчужэння памешчыцк1х зямель з 
узнагароджаннем уладалыйкау “па справядл1вай ацэнцы”. Мелася на увазе
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адчужэнне тых зямель, яюя здавапйся у арэнду да 1 студзеня 1906 г., щ не 
апрацоувапйся зуслм, хоць i был1 прыгодныя для гэтага. Гэтыя земл1 пав1нны 
бьин скласц1 дзяржауны зямельны фонд i перадавацца сялянам у 
доугатэрмшовую арэнду па спажывецкай норме, якая забяспечвала 
пражытачны м1н1мум сялянскай сямч. Землц не адчужаныя у памешчыкау, а 
таксама надзельныя сялянск1я, заставал юя у асаб1стай уласнасц1. Тэта 
патрабаванне па сутнасщ не супярэчыла 1нтарэсам памешчыкау. Яны 
атрымагй магчымасць выгадна для сябе прадаць сялянам тыя землц як1я iMi 
здавал1ся у арэнду, ui зуслм не апрацоувапйся. Болынасць сялянск1х дэпутатау 
у Думе не пайннп за кадэтам1 i стварыпй самастойную фракцыю -  трудавую 
трупу. Ад заходшх губернш у яе уваходзш 6 чалавек: К.А. Александров! ч, 
М.С. Гатавецк1, М.М. Жукоусю, С.П. Кандрашук, Ф.Е. Буслау, Г.В. Фшшау. 
Да ix далучыуся селянш A.I. Сакалоускг Таюм чынам, 7 сялян з 13-щ 
выбраных у Думу ад заходшх губернш, перайнип на бок трудавжоу.

Трудав1ю унесл1 на разгляд Думы свой зямельны праект 104-х. Ён 
прадугледжвау прымусовае адчужэнне памешчыцюх зямель i стварэнне 
агульнанароднага зямельнага фонду, у яю б был1 уключаны усе казённыя, 
кабшецюя, царкоуныя, а таксама прымусова адчужаныя прыватнауласнщюя 
земл1, перавышаючыя працоуную норму. Падрыхтоуку i правядзенне 
рэформы трудавш прадугледжвал1 перадаць у pyxi мясцовых зямельных 
кам1тэ1ау, выбраных на аснове усеагульнага выбарчага права пры тайным 
галасаванш, у pyxi сам1х сялян. Ад Беларуш зямельны праект 104-х падшсапй 
Ф.Е. Буслау, A.I. Сакалоусю, М.С. Еатавецю i К.А. Александров1ч.

Эсэры не пагадзш1ся з трудав1кам1 наконт прыватнай уласнасц1 i у 
праекце “33-х” абвясцш1 у якасщ першачарговай задачы адмену прыватнай 
уласнасщ на зямлю, аб’яуленне яе агульнанароднай уласнасцю i перадачу у 
распараджэнне мясцовых i цэнтральных органау самаюравання.

Прыкметную актыунасць пры абмеркаванн1 аграрнага пытання 
праявш1 дэпутаты-памешчык1 Беларус1. Яны абарашип прынцып 
недатыкальнасц1 асаб1стай уласнасш i рашэнне аграрнага пытання 
аутаномна, 1залявана ад друг1х раёнау iMnepbii. Найбольш поуна паз1цыю 
памешчыкау Беларуш выклау у сваёй прамове Р.А. Сюрмунт. Ён выказауся 
супраць адчужэння памешчыцк1х зямель, спасылаючыся на тое, што тэта 
выюпкае вял1к1я выдала i неспрыяльна адаб’ецца на становшчы дзяржавы. 
На яго думку, парушэнне щ адмена прынцыпа прыватнай уласнасщ на зямлю 
прынясе незл1чоныя беды насельнщтву i дзяржаве, бо прывядзе да засшля 
бюракратьй, вял1кае незадавальненне сялянства, пазбав1ць ix заробку, 
прывядзе да падрыву прамысловасц1, культуры i банкрутства дзяржавы. 
Р.А. Ск1рмунта падтрымау Б.А. Ялавецк1. Ён пастав1у вырашэнне аграрнага 
пытання у залежнасць ад рашэння пытання аб аутаномп. 3 аналапчнай заявай
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выстушу барон Э.Роп. Ён л1чыу, што рашэнне аграрнага пытання не можа 
быць без аутаномнага юравання.

5 чэрвшя Дума скончыла абмеркаванне аграрнага пытання. Складанне 
законапраекта аграрнай рэформы было даручана выбранай KaMicii, якая да 
роспуску Думы, так i не паспела яго выпрацаваць. Ва умовах абастрэння 
пазадумскай барацьбы класау, uapcKi урад палйчыу неабходным распусцщь 
Думу, л1чачы, што думсюя дэбаты, асабл1ва па аграрнаму пытанню, 
аказваюць рэвалюцыйнае уздзеянне, у першую чаргу, на сялян. Указам ад 8 
лшеня 1906 г. урад выстушу з заявай, у якой выказауся за недатыкальнасць 
памешчыцкай уласнасц1 на зямлю. I Дзяржауная дума была распушчана, а 
тэрмш скл1кання II Думы прызначаны на 20 лютага 1907 г.

Аднак тэта не затрымала частю дэпутатау, 9 лшеня, яны (прыбл!зна 
230 членау) выехал! у Выбарг i там працягвал! паседжанне Думы, на яюм i 
распрацавал! зварот да рускага народа. У звароце думцы закликали не плацщь 
падаткау i не пасылаць рэкрутау. Пад зваротам падп!сал!ся 180 дэпутатау.

Але псторыя Дзяржаунай думы першага скл!кання, якая працавала 72 
дш, яшчэ не скончылася. У далейшым членам Думы, падшсаушым 
“Выбаргскую адозву”, было прад’яулена абв!навачванне у настройванн! да 
непадпарадкавання i супрацьдзеяння дзяржауным законам. Справа 167 
членау Думы разглядалася у Асобай установе Пецярбургскай судовай палаты 
у 1907 г. Суд прызначыу няжорстк! прыгавор -  турэмнае заключэнне 
тэрмшам на 3 месяцы, якое мнопя ужо адбыл!, чакаючы судовага 
пасяджэння.

2. II Дзяржауная дума (20 лютага -  2 чэрвеня; адна сеНя).
Указам ад 8 лшеня 1906 г. адначасова з роспускам першай 

Дзяржаунай думы быу вызначаны тэрмш склпкання другой Думы -  20 лютага 
1907 г. Новыя выбары, як i у першую Думу, пав!нны был! праводз!цца на 
аснове закона ад 11 снежня 1905 г., пазбауляушага выбарчых правоу больш 
паловы насельн!цтва кра!ны. Выбары был! цэнзавым!, шматступенчатым!. У 
памешчыцкай курьи адзш землеуладальн!к быу прадстаулены 2 тыс. чалавек, 
у гарадской -  4 тыс. чалавек, у сялянскай -  30 тыс., рабочай -  90 тыс. давол! 
шырокае прадстаун!цтва сялян было звязана з тым, што царек! урад разл!чвау 
на манарх!зм гэтай частк! насельн!цтва. Аднак вопыт першай Думы, i 
менав!та патрабаванш сялянск!х дэпутатау па аграрным пытанш, адвергл! 
гэтыя pa3aiKi, i ва умовах рэвалюцьй змяняць выбарчы закон царек! урад не 
адважыуся.

На Беларус! значна актыв!завалася дзейнасць акцябрыстау у 
параунанн! з выбарчай кампашяй у першую Думу. Больш цесным стала ix 
супрацоун!цтва з чарнасоценцамт Pycxia акцябрысцка-чарнасоценныя 
перадвыбарныя камЁэты закликали да яднання i сумесных дзеянняу усё 
рускае насельн!цтва краю. Змагаючыся з рэвалюцыяй, яны разам з тым
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iMKHynica лжвщаваць эканам1чнае панаванне i папйтычны уплыу у Kpai 
польсюх землеуладальшкау i яурэйскай буржуазй.

Польсюя памешчыю сумесна з ксяндзам1 мел1 не мэце аб’яднаць пад 
сва1м уплывам усё каталiuKae насел ьнштва заходшх губерняу, заюйкаючы да 
адзшства на нацыянальнай i рэлшшнай аснове. Зноу актыуную дзейнасць у 
гэтым наюрунку праводз1у, як i пры выбарах у першую Думу, лщэр польска- 
лыоусюх клерыкалау вшенсю enicKan барон Э.Ю. Роп.

Вялшм поспехам сярод гарадской яурэйскай буржуаз11 i буржуазнай 
штэлшенцьй карыстадюя кадэты i пра кадэцю “Саюз дасягнення праунапрауя 
яурэяу у Расп” Як i у першую выбарчую кампашю, у гарадах яурэ1 i 
“дасягненцы” атрымапй поуную перамогу. Актыуную дзейнасць сярод 
працоуных разгарнул1 таксама сацыял-дэмакраты i партьй народнщкага 
тыпу: эсеры, энэсы, БСГ i 1нш. Яны мел1 поспех сярод сялян. Нягледзячы на 
нац1ск з боку адмтстрацьй i пал1цьй, ад сялян у выбаршчыю часта 
праходзш трудав1к1, сацыял-дэмакраты, эсэры, члены БСГ. Аднак у вышку 
актыунай дапамоп пал1цьй i царквы перавагу у выбарчай KaMnaHii мел1 
крайне правыя i акцябрысты.

Па вын1ках выбарау Дума стала больш радыкальнай у параунанш з 
першай: з 518 членау другой Думы фракцыю правых склад ал i усяго 54 
чалавею. Кадэты страцш1 амаль палову месцау (са 179 мел1 98), затое значна 
узмацншся левыя фракцьй: трудавш мел1 104 месцы. Ва умовах спаду 
рэвалюцьй бальшав1к1 прынял1 удзел у выбарах i працы Дзяржаунай думы 
другога сюйкання. Сацыял-дэмакратычную фракцыю складапй 66 членау.

Дэпутатам1 у II Дзяржауную думу ад М1нскай губерш был1 абраны два 
памешчык1 Г. Лашкароу i I. 1вашчанка (абодва акцябрысты), 6 сялян, 
прымыкаушых да правых i акцябрыстау (Гаурыльчыц, Грудз1нск1, Раменчык, 
KpacoycKi, Мельшк, Шаманск1) i святар Якубов1ч. Вщебсю “pycxi выбарчы 
камЛэт” увайшоу у пагадненне з “польск1м кам1тэтам” i правёу двух правых 
сялян -  Петрачэнку i Быкава,- i правага памешчыка беларуса Бурмейстара. 
“Польск1 кам1тэт” абрау дэпутатам1 пальск1х памешчыкау Бенюлаускага i 
Дымшу, а таксама шжэнера латыша Казарыча (прагрэЛст). Так1м чынам 
перамога дасталася блоку памешчыкау. У Гродзенскай губерн1 выбаршчык1 
был1 сабраны у доме enicKana гродзенскага i брэсцкага Mixaiaa. Ён закл1кау 
сялянсюх прадстаун1коу падтрымл1ваць на выбарах памешчыкау i не 
уступаць у блою з выбаршчыкам1 ад гарадской курьй. Дэпутатам1 был1 
абраны правыя i беспартыйныя сяляне (Дзям1дзюк, Ляпёшка, Макарэв1ч, 
Сядляр), паштовы служачы з сялян Сацэв1ч i адвакат Ячыноуск1. У 
Магшёускай губерн1 дэпутатам1 был1 абраны правыя памешчыю граф 
Л. Лубенею, Сазанов1ч, Шыдлоуск1, святар Гашэв1ч, беспартыйныя сяляне 
Емельянау, Шчарбенок i правы Казакоу. На в1ленск1м губернсюм выбарчым 
сходзе перамогу атрымала польская буржуазна-нацыянальная партыя
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“народных дэмакратау” Дэпутатам! у Думу прайшлг граф Путкамер, 
Ваньков1ч, Хялкоусю, Хамшсю i ксёндз Радзелев1ч. Ад жыхароу вшьш быу 
абраны юрыст Вянслаусю (акцябрыст). Сяляне мел! 44 % галасоу на сходзе, 
але змапп правесщ у Думу толью аднаго свауго прадстаушка -  Пшейку.

Усяго у II Думе ад 5 заходшх губернш был1 абраны 13 памешчыкау, 3 
прадстаушка духавенства, 4 штэлшенты i 16 сялян. Памешчыю i буржуаз1я 
атрымапй 56 % дэпутацюх месц, сяляне -  44 %. У параунанш з I Думай 
павял1чылася колькасць сялянсшх i памешчыцшх дэпутатау за кошт 
скарачэння дэпутатау ад буржуазных пластоу. Партийны склад дэпутатау 
значна паправеу. Усе яны, у тым лжу i сялянсшя, належыл1 да правых 
партый, n,i падтрымл1вал1 ix.

У II Думе сацыял-дэмакратау было -  66, эсэрау -  37, народных 
сацыялютау -  16, трудав1коу -  104, кадэтау -  98, правых i акцябрыстау -  54, 
аутанам1стау -  76, беспартийных -  50, казацкая трупа -  17, прадстаушкоу 
партьй дэмакратычных рэформ -  1.

II Дума пачала работу 20 лютага 1907 г. Як i I-й, галоуным пытаннем 
у П-й Думе было аграрнае пытанне. Гэтае пытанне адразу стала галоунай 
тэмай спрэчак дэпутатау. Беларусюя дэпутаты у абмеркаванн! зямельнай 
рэформы прынял1 самы актыуны удзел. Неабходна адзначыць, што дэпутаты 
ад 5 губерняу Пауночна-Заходняга края: Вшенскай, Вщебскай, Гродзенскай, 
Маплёускай i Мшскай -  яшчэ раней, да абмеркавання аграрнага пытання, 
актыуна уключыл1ся у работу Думы. Яны увайшл1 у склад 13 з 23 думск1х 
кам1сш.

У аграрнай кам1сп працавала 6 дэпутатау ад беларусюх губерн1й. У 
спрэчках па пытан Hi выступал! у асноуным дэпутаты ад сялян. Дэпутаты- 
памешчыю каталiurara веравызнаннядб’яднаныя у так званае “кола польсюх 
дэпутатау Л1твы i Pyci”, не змянш1 CBaix пазщый з часоу работы першай 
Думы. Яны наважылюя прытрымл1 ванна i адстойваць права прыватнай 
уласнасц1 на зямлю, але у выпадку дзяржаунай неабходнасщ пагаджал1ся на 
адчужэнне за выкуп нават частю прыватных зямель, аднак з вырашэннем 
гэтага пытання у Kpai.

Добра разумеючы, што там я мер каван Hi не пройдуць у Думе, яны у 
асноуным i не выступал!, у адрозненш ад дэпутатау-сялян. Фактарам 
раздражэння для сялян з беларусюх губерняу стала выступление дэпутата 
Варшавский губерш Р.В. Дмоускага, як! зазаначыу, што, праводзячы 
рэформу, трэба ул!чваць асабл!васц! кожнага рэг!ёна Расп, каб вырашэнне 
аграрнага пытання было удзелам мясцовых органау самак!равання.

Сяляне фактычна абаранял! нацыянал!зацыю зямл!. У CBaix 
палымяных прамовах яны заяулял! аб адданасц! “цару-бацюшку”, але каш 
паустала пытанне аб зямл!, патрабавапй адчужэння яе у памешчыкау i 
перадачы у pyKi сялян.
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Урад i памешчыю абарашип указ 9 л i стал ад а 1906 г. (уведзены у 
перыяд пам1ж I i II Дума! па 87 артыкуле “Асноуных законау”). Дэпутаты 
Сазанов!ч, Лашкароу абвясцш усе левыя партьй i левых дэпутатау ворагам! 
“рускай дзяржаунасщ” Яны адзначыл!, што падтрымл!ваюць планы урада i 
што рашэнне зямельнага пытання трэба шукаць “Hi у дабауцы колькасц! 
зямл1, а у паляпшэнш яе якасц! i у лепшай апрацоуцы” Кадэты павярнул1 у 
права, 1мкнучыся далучыць да свайго боку сялян, у I Думе яны заяулял1 аб 
магчымасц! павял1чэння сялянскага землекарыстання за кошт частковага 
адчужэння памешчыцюх зямель “па справядл1вай ацэнцы” i стварэння з 
гэтых зямель “грамадскага запаснага фалда”. Кадэты значна пашырььпп 
пералж катэгорый зямель, яюя не падл я rani прымусоваму адчужэнню. 
Трудавш па гэтаму пытанню займ ал i тую ж пазщыю, што i у I Думе.

Дэпутаты-эсэры прапанавал1 праграму , у аснову якой быу пакладзены 
праект, што унослуся у I Думу. У праграме прадугледжвалася “адмена усякай 
прыватнай уласнасц! на зямлю, незалежна ад таго, каму зямля належыць -  
прыватным асобам, абшчыне u,i дзяржаве. Зямля павшна быць даступнай для 
свабоднага карыстання ycix грамадзян”.

10 мая з выкладаннем урадавай канцэпцьп вырашэнне аграрнага 
пытання выстушу старшыня Савета мш1страу П.А. Сталыпш. Ён адхш1у 
праекты левых партый, а таксама кадэцкую прапанову аб прымусовым 
адчужэнн1 частю памешчыцк1х зямель. Указ ад 9 л i стал ад а 1906 г. 
трактавауся Сталып1ным як выбар шляху на карысць селян1на-гаспадара.

Для значнасц1 вял1кага значэння выбранага курса i цвёрдай рашучасщ 
давесц! яго да канца П.А. Сталыпш заключыу: “Тым, хто супраць 
дзяржаунасц1, хацелась бы выбраць шлях рады калыма, шлях вызвалення ад 
ri старый нага м1нулага Pacii, вызвалення ад культурных традыцый. 1м 
патрэбны вялшя узрушэнш, нам патрэбна вялiкая Расля!”.

11 Дума была асуджана. Патрэбна была падстава для яе разгону. 3 
дапамогай двух агентау ахраню Броцкага i Шорн1кавай было сфабрыкавана 
абвшавачванне сацыял-дэмакратычнай фракцьй у падрыхтоуцы да ваеннай 
змовы. У ноч на 3 чэрвеня сацыя-дэмакратычная фракцыя была арыштавана, 
а затым аддана пад суд. 3 чэрвеня 1907 г. II Дзяржауная дума была 
распушчана i апублжаваны новы выбарчы закон. Другая Дзяржауная дума 
пра1снавала 103 днт

Тэма 9.12 -  9.13 Сталышнская аграрная рэформа.

1. Неабходнасць правядзення рэформы.
2. Ход рэформы.
3. Перасяленчая палпыка.
4. Прамысловае развщцё Benapyci у 1908 -  1913 гг.
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5. Вышю i значэнне рэформы.

1. Неабходнасць правядзення рэформы.
Рэвалюцыя 1905-1907 гг. пахюнула самадзяржауе у Pacii, разладзша 

эканам1чныя i пал1тычныя асновы царызму, нанесла удар паупрыгоннщкай 
с1стэме гаспадарк1. У час рэвалюцьп бьпп зроблены некаторыя уступю, 
напрыклад, был1 адменены выкупныя плацяжы за зямлю. Аднак першая 
руская рэвалюцыя не вырашыла аграрнага пытання. Тым самым захавауся 
грунт для новай рэвалюцьп. Правячым класам неабходна было пашырыць 
сваю сацыяльную базу, знайсц1 новую апору, паколью старая апора -  
памешчыю i ваенная сша -  з’яулялася недастатковай. Такой апорая для 
царызму, на думку правячых колау, пав1нна была стаць буйная буржуаз1я у 
гарадах i сельская буржуаз1я, кулацтва -  у вёсцы.

Паскарэнню развщця кап1тал1зму у сельскай гаспадарцы i 
сацыяльнаму расслаенню вёск1 садзейшчала Сталып1нская рэформа.

Аграрная рэформа мела дваякую мэту -  (папйтычную) 
узмацненне сацыяльнай апоры самадзяржаунага ладу шляхам рассколу 
сялянства i насаджэння кулацтва i (эканам1чную) стварэння умоу дзеля 
фарм1равання аграрнага кап1тал1зму. Новая аграрная палпыка ставит перад 
сабой тры галоуныя заданы:

па-першае, разбурэнне сялянскай абшчыны;
па-другое, насалжэнне хутароу i адрубоу;
па-трэцяе, перасяленне найбольш незадаволенных сялян на свабодныя 

земл1 усходу кра1ны.
2. Ход рэформы.
Сталыпшская аграрная рэформа была арган1чна звязана з рэформай 

1861 г. i з’яулялася яе працягам. Пачатак аграрнай рэформы быу пакладзены 
указам ад 9 лютапада 1906 г., згодна з яюм кожны гаспадар дома, яю валодау 
надзельнай зямлёй паводле абшчыннага права, мог патрабаваць у любы час 
замацавання яе у асаб1стую уласнасць. У тых абшчынах, дзе на працягу 
апошн1х 24 гадоу перадзелы не праводз1л1ся, кожны гаспадар дома, яю 
пажадау перайсщ ад абшчыннага да асаб1стага землеуладання, атрымл1вал1 
усю зямлю, за выключэннем арандаванай. У тых жа абшчынах, дзе 
праводзшся перадзелы, кожны, хто выходз1у з абшчыны, пав1нен быу 
заплацщь грамадзе за л1шак, яю перавышау падушную норму па ацэнцы 
1861 г.

Сяляне, як1я замацавапй зямлю у асаб1стую уласнасць, мел1 права 
карыстацца абшчынным1 участкам! -  лясным! угоддзям!, выгынам!, пашай i 
т. п. Па ix патрабаванню грамада абавязана была на працягу месяца з дня 
падачы заявы вынесщ пастанову большасцю галасоу i указаць iM зямельныя
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участки Каш ж грамада не ппрымала такой пастановы, тады выдзел 
правод'йуся уладай земскага начальшка.

Гаспадар дома, за яюм замацоувалася надзельная зямля, меу права 
патрабаваць, каб грамада адвяла яму замест палосак адпаведны участак у 
адным месцы -  хутар або адруб. Хутар -  тэта Адруб

На Беларуси рэформа мела шэраг асабл1васцей. У заходшх раёнах 
Беларуси (Гродзенскай, Мшскай, Вшенскай (0,5%) губернях) сялянская 
абшчына была лжвщавана ужо дауно. Тут сяляне валодапй зямлёй падворна, 
прытым участю зямл1 наразапйся па так званай “шнуравой” сютэме, каш 
кожны домауладальнж меу столью палое зямлц колью мелася у сялянсюм 
надзеле розных па якасщ ворыва i сенажацей. 3 прычыны гэтага падворны 
участак складауся са шматлшх вузюх палое, расюданых уперамежку з 
п ал о сам i шшых гаспадароу. Падворна-наследнае сялянскае землеуладанне, 
якое тут было пераважным, у значнай ступеш палегчыла рэформу, спрыяла 
замацаванню зямл1 у асабютую уласнасць.

На Беларуси узмоцненнае разбурэнне абшчыны ажыццяулялася у 
Магшёускай (79,2 %) i Вщебскай (44,6 %) губернях, дзе было распаусюджана 
абшчыннае землеуладанне. Тут супярэчнасщ пам1ж патрэбнасцям1 
кап1тал1стычнага развщця i устарэлай абшчыннай формай землеуладання 
6bmi TaxiMi вял1к1м1, што патрэбен быу штуршок, каб nanari разбурацца 
аджыушыя зямельныя аднослны у вёсцы. Сталbiniнекая рэформа i з’явшася 
гэтым ттттуртттком. Прычым сяляне у асноуным ахвотна выходз1л1 з абшчыны 
Омкнулюя вызвал1цца ад поунай залежнасц1 ад ‘Тпру”, а малазямельныя 
сяляне разл1чвапй прадаць свае заняпалыя участк1). У су вяз i з гэтым Беларусь 
па колькасц1 двароу, як1я выйшл1 з абшчыны i замацавал1 зямлю у асаб1стую 
уласнасць, займала першае месца сярод мнопх раёнау Pacii.

Разбурэнне абшчыны адбывалася найбольш энтэнслуна у 1908 -  
1909 гг., прычым найбольш актыуна тэты працэс iinoy у Магшёускай губерн1, 
якая займала другое месца у Pacii па KoabKacui дамауладальншау, 
замацаваушых зямлю у acaбicтyю уласнасць, i уступала тольк1 Саратаускай 
ry6epHi. К 1915 г. у Магшёускай губерш было замацавана у асаб1стую 
маёмасць 702409 дзесяц1н зямл1 (54,8 % абшчыннага землеуладання), у 
Вщебскай губерш -  154824 дзесяцш (21,8 %). Выдзяленне сялянсюх 
гаспадарак на хутары на Беларуш праводз1л1ся задоуга да рэформы. Тэты 
працэс разгортвауся пад уплывам перасяленцау з Прыбалтык1. У канцы XIX 
-  пачатку XX ст хутарсюя гаспадарю стварал1ся на купчай зямл1 заможн1м1 
сялянам1. Асноуным1 прычынам1 росту хутарызацьй было разв1ццё 
KaniTari3My, разлажэнне старых абшчынна-патрыярхальных 3HOciH на вёсцы. 
Хутары уяулял1 сабой найбольш прыстасаваную да кап1тал1стычнай 
вытворчасц1 форму гаспадаркг У 1907 -  1916 гг. у пящ заходиix губернях 
было створана 128187 хутарсюх i адрубных гаспадарак. Тэта склала каля
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12 % ycix сялянсюх двароу. Агульная колькасць адрубоу i хутароу склала у 
Вщебскай губерн1 25,1 %, Магшёускай -  13,1 %, Вшенскай -  8,1 %, 
Гродзенскай -  7,1 %, Мшскай -  5,8 %. Найменшы паспех хутарызацыя мела у 
Мшскай i Гродзенскай губернях. На тэта уплывала малазямельнасць сялян, 
вялшая канцэнтрацыя зямельнага багацця у руках вял1зарных латыфундый. У 
гэтыж час падворна-спадчынае землеуладанне i адсутнасць абучыны на 
захадзе i у цэнтры Beaapyci стварыл1 умовы для развщця кап1тал1зму, 
пазбаулял1 стымулау, як1я б заахвочвагй сялян на перасяленне на хутары i 
адрубы.

Замацаванне зямл1 у асаб1стую уласнасць фактычна азначала 
“вызваленне” ад зямл1 значнай частю сялян, у першую чаргу збяднелых яе 
пластоу. Малазямельныя сяляне прадавагй замацаваную зямлю, а заможныя -  
кушпип яе. Наогул, за перыяд 1907- 1914 гг. па пящ заходн1х губернях 
прадал1 зямлю 40820 домауладальнпсау, альбо 35,8 % ycix хутарсюх i 
адрубных двароу, што склала 187816 дзесяцш зямлг

Выжным сродкам ажыццяулення новай аграрнай папйтыю стау 
Сялянсю пазямельны банк, на як\ была ускладзена задача продажу сялянам 
дварансюх зямель, нарэзаных хутарамц на выгадных для ix уладальн1кау 
умовах. На працягу 1906 -  1907 гг. сялянсю банк выплащу памешчыкам 
Beaapyci за купленую у ix зямлю каля 28,8 млн. руб. У выншу дзeйнacцi 
Сялянскага пазямельнага банка, з аднаго боку, узрастала зямельная 
уласнасць, умацоувалася хутарская гаспадарка заможных вярхоу сялянства, з 
другога боку -  узмацнялася згаленне большасц1 сялян, кабала i ляхвярства у 
вёсцы.

Насаджэнне хутарызацьй imao не тольк1 прымусова, але i шляхам 
iдэaлaгiчнaгa уздзеяння на насельшцтва. Урад шырока рэкламавау новае 
землеупарадкаванне. Рэакцыйны друк актыуна расхвальвау аграрную 
рэформу i прарочыу хутаранам добрае жыццё. Царск1я улады CTBapaai 
“паказальныя” гacпaдapкi i арган1зоувал1 туды экскурсп сялян. Тольк1 у 
MiHCKaft губерш на базе кулацк1х гаспадарак было створана 65 паказальных 
хутароу i 1604 паказальныя ynacTKi.

3. Перасяленчая палпыка.
Састауной часткай новых аграрных мерапрыемствау з’яв1лася 

перасяленчая палпыка. Пры дапамозе яе урад спадзявауся, з аднаго боку, 
адправщь на ускрашы KpaiHbi значную частку сялянскай беднаты i тым 
самым вызвал1цца ад рэвалюцыйна настроенай сялянскай масы, а з другога, 
абаранщь панскае землеуладанне i умацаваць паз1цьп сялянскай буржуазп. 10 
сакавша 1906 г. Mi кал ай II nacTaBiy под ni cay палажэнне Савета Мпистрау аб 
парадку прымянення закона ад 6 чэрвеня 1904 г. аб м1грацыях сялянства на 
казённыя земл1 за Уралам. Згодна з гэтьнш npaemaMi, зн1мал1ся усе 
абмежаванн1 на перасялленн1. 3 сялян, што п аж ад ал i пасял1цца ва усходн1х
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рэпёнах кра1ны, сшсвапйся нядо1мкг Яны на 5 гадоу вызвалялюя ад выплаты 
казённых i земсюх падаткау. Перасяленцам давалася пазыка на праезд i 
абзавядзенне гаспадаркай. Для аргашзацьй пеерасялення i працягу работ па 
адшуканш зямельных участкау было створана Перасяленчае управление.

Урад разгарнуу рэкламную кампашю вакол перасялення. 3 гэтай 
мэтай выдавался i распаусюджвалiся сярод сяльскага насельнщтва брашуры, 
лютоукг У як\х прапагандавалюя i усхвалялюя мiграныi. Ураду удалося 
аргашзаваць значны перасянчы рух у мнопх губернях Pacii.

Аднак ставячы мэту перасялщь як мага болын малазямельных сялян з 
центральных i заходиix рэпёнау на усходшя ускрашы iMnepbii, урад не 
прыняу належных мер для правядзення планамернага i аргашзаванага 
перрасялення. Тэта адбшася не толью на яго аргашзацьй, але i на 
адпушчаных крэдытах, а таксама выявшяся у не дастатковай падрыхтоуцы 
зямельных участкау для жадаючых выехаць на усход. Напрыклад, не 
адпавядапй патрэбам перасяленцау i выдзеленыя для ix крэдыты. На пераезд i 
абзавядзенне гаспадаркай нават у бл1жэйшых губернях Ci6ipbi перасяленцу 
трэба было мець 450 руб. Mi ж тым у 1911 -  1912 гг. з сялян, што перасялшся 
у Ci6ip, 61,5 % мел1 мень за 100 руб. i толью 22 % -  болын за 200 руб. Пазыю 
на абзавядзенне гаспадаркай практычна не дапамагапй, пакольк1 не 
перавышапй 100 руб. i выдавался часткам1. Як правша, перасяленцы 
выкарыстоувал1 палову пазык1 на пракармленне, а не на гаспадарку i таму 
пазбаулялюя права на атрыманне другой паловы.

Урад не змог па-сапрауднаму арган1заваць перасяленн1. Яны 
праходзш1 у антысан1тарных умовах, сяляне exari у непрыстасаваных для 
перавозк1 людзей таварных вагонах, сярод ix лютавал1 3nw3Mi4Hbni хваробы. 
I на новых месцах яны тpaплялi у вельм1 цяжкае станов!' тттча. 
Землеупарадкавальныя KaMicii спазнялюя з падрыхтоукай участкау або 
HaKipoyBari перасяленцау на непрыдатныя для вядзення гаспадарю 
MacuoBacui. Паводле даных за 1908 г., на кожную тысячу перасяленцау у 
Pacii прыпадала 118 загшуушых ад цяжюх умоу у час пераезду i на новых 
месцах.

Аб размаху перасяленчага руху з 5 заходшх губерн1й у Ci6ip i на 
Далёю Усход у 1907 -  1914 гг. сведчаць наступныя даныя. За адзначаня 8 
гадоу з беларуск1х губерняу перасялшася 335,4 тыс. чалавек, або 11,5 %. На 
долю Маплёускай i В1цебскай губерняу прыпадала звыш 2/3 перасяленцау. 
Гэта тлумачылася болын шыроюм распаусюджаннем рэшткау прыгонн1цтва 
на вёсцы, горшай забяспечанасцю сялян надзельнай зямлёй, перавагай 
змешанай адпрацовачна-кап1тал1стычнай сютэмы панскай гаспадарк1. Акрамя 
таго, на усх°Дзе Беларуси у вын1ку сталыпшскай аграрнай рэформы 
параунальна хутка iinoy працэс разбурэння сялянскага абшчыннга
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землеуладання, што давала магчымасць пазбавщца ад надзела 
малазямельным сялянам.

Перасяленчая хваля асабл1ва высока паднялася у 1907 -  1909 гг., на 
яюя прыпадала 73,9 % перасяленцау з 5 заходшх губерняу ва усходшя 
рэг1ёны Pacii. Пэуны уплыу на узмацненне перасяленчага руху у зазначаныя 
гады аказал1 неураджа1 i дэпрэшя у MHorix гал1нах прамысловасц1 Беларуси

Асноуную масу перасяленцау складала па-ранейшаму сялянская 
бедната. 3 2170 сем’яу, што выселился з Benapyci у 1913 г., беззямельныя 
складал1 21,2 %, малазямельныя -  55,5 %. На семй, што мел1 болын 10 
дзесяцш прыпадала толью 17,9 % тых, што перасялшся за Урал.

Перасяленчы уздым змяшуся хваляй зваротнага руху перасяленцау. 
Вяртанне перасяленцау з’явшася паказчыкам няудачы перасяленчай пагйтыю 
самадзяржауя. На працягу васьм1 гадоу (1907-1914 гг.) у 5 заходшх губерняу 
вярнулюя 37366 чалавек, або 10,5 % перасяленцау. Пне звароту прыпадае на 
канец 1909 -  1911 гг. За тэты час на радз1му вярнулюя звыттт паловы 
зваротных перасяленцау.

Перасяленцы, што вярталюя, у асноунай масе складал1 сялянскую 
беднату. Яны бььпп вымушаны ющ у парабк1, жабраваць. Вяртанне 
перасяленцау абвастрала сацыяльныя супярэчнасц1 на беларускай вёсцы.

Так1м чынам, перасяленчая палпыка царызму не прывяла да колью- 
небудзь значнага паслаблення зямельнага голаду. Самадзяржауе не змагло, 
як спадзявалася, “разрэдзщь” атмасферу у цэнтры крашы. Яно тольк1 
даб1лася новага абвастрэння i пагаршэння станов1шча еялян.

4. Прамысловае развщцё БеларуН 1908 -  1913 гг.
3 1908 г. наз1раецца павел1чэнне колькасц1 прамысловых

прадпрыемствау i рост прадукцьй, i аж да пачатку першай сусветнай вайны 
адбываецца 1нтэнс1уны рост прамысловасц1. За тры перадваеныя гады было 
пабудавана каля 200 прамысловых прадпрыемствау (столью ж, колью за 
1900-1908 гг.), прырост колькасщ рабочых у 1913-1915 гг. быу у двая 
болыным, як у 1900 -  1908 гг., а прамысловай прадукцьй -у  1,9 раза. Тэмпы 
росту валавой прадукцьй был1 нават больш высоюмц як па усёй кра1не у 
цэлым. Аднак дробная вытворчасць захавалась тут у большых памерах 
(53,5 % валавой прадукцьй у праунанш з 31,4 % па краше).

У цэлым жа у 1900- 1913 гг. прамысловае развщцё у Бедарус1 зрабша 
значны крок наперад.

Так колькасць цэнзавых прадпрыемствау (пэуных памерау (цэнзу) i 
аб’ёму вытворчасц1 прадпрыемствы (фабрыю i заводы) пры наяунасц1 
мехашчных рухав1коу) у 1900 г. складала 799, а у 1913 -  1282. колькасць 
дробных прадпрыемствау у 1900 г. складала 100, а у 1913 -  129.

Да 1914 г. у асноуным захавалася галшовая структура прамысловасц1, 
якая склалася на пачатку XX ст. Дамшуючае станов1шча у прамысловасц1

313



занялi галшы, яюя баз1рывалюя на мясцовай сыравше: дрэваапрацоучая, 
харчовая, вытворчасць будаушчых матэрыялау. У 1911-1913 гг. наБеларус1 
узшкла 77 новых дрэваапрацоучых прадпрыемствау. Аб’ём дрэваапрацоую 
узрос з параунанш з 1900 г. у 3,8 раза, выраб фанеры павял1чыуся у 5 разоу. 
Benapyci належыла значная роля у вытворчасщ абл1цовачных матэрыялау, 
склаушых у 1912 г. 32,2 % вырабленых у Pacii пячных аднакаляровых кафляу 
i каля паловы каршзау для упрыгожвання будынкау i пакояу. Гэтыя вырабы 
вывозился на рыню Pacii.

Хаця у агульнарасшскай металаапрацоучай прамысловасщ бел ару сю я 
прадпрыемствы дaвaлi толью 0,9 % прадукцьн, металаапрацоучая гaлiнa 
бeлapyci набыла пэуную cпeцыялiзaцыю. На долю Бeлapyci у 1912 г. 
прыпадала 7 % вырабленых у Pacii лесапшьных станкоу i 7,2 % вадзяных 
турбш.

У гэтыя гады у Мшску узн1кла фабрычная вытворчасць шпалерау. У 
1912 г. выраблялася 14,5 % усёй вытворчасщ шпалерау у Pacii.

К 1913 г. на Benapyci вырашп буйныя фабрычна-завадсюя цэнтры -  
найбуйнейшы з ix быу Мшск, дpyгiм па значэнню -  Вщебск, трэц1м -  
Гродна, потым imni niHCK, Гомель, Магшёу, Бабруйск, Барысау, Рэчыца.

5. Вышка i значэнне рэформы.
Аграрная рэформа П.А. Сталыпша аказала складанае i супярэчл1вае 

уздзеянне на сыцыяльна-эканам1чнае i пал1тычнае разв1ццё Расщскай 
iMnepbii, у тым nixy дарэвалюцыйнай Benapyci. Нягледзячы на цяжкacцi 
правядзення рэформы i яе незавершанасць, з эканам1чнага пункту гледжання 
яна мела станоучае значэнне. Тэта праявшася перш за усё у nacKap3HHi 
тэмпау развщця сельскай гаспадарю. У Бeлapyci з 1907 па 1913 гг. валавы 
збор сельскагаспадарчых культур павял1чыуся на 22 %. У вёску nanani 
прашкаць грашовыя аднослны, як1я вымушал1 сялян пашыраць вытворчасць 
сельскагаспадарчай прадукцьн на рынак. Заможныя хутаранне заводзш1 
буйныя малочныя фермы. Адбывалася станауленне сялянскага гандлёвага 
св1наводства, пчалаводства, садаводства, што сведчыла аб пашырэнн1 
спецыял1зацьп сялянскай гаспадарю. Стал bini некая аграрная рэформа 
паскорыла разв1ццё кап1тал1стычных адноелн у вёсцы, у тым nixy паглыб1ла 
працэс разлажэння сялянства на сялянскую буржуазш i cenbcxi пралетарыят. 
У вышку яе рэалгзацьп уДзельная вага сялянскай буржуаз11 i 
пралетарызаванай вясковай беднаты узрасла. Рэформа Сталып1на HapoyHi з 
Дзяржаунай думай была друпм крохам на шляху ператварэння расщскай 
феадальнай манархп у буржуазную.

TaxiM чынам, аграрная рэформа стварыла неабходныя перадумовы для 
xaniTanicTbiHHafi эвалюцьй сельскай гаспадарю Беларусь Рэформа адкрыла 
шлях да распаду сялянскай абшчыны, пераутварэння сялян ва улаешкау
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зямлц паляпшэння структуры сялянскай гаспадарю i яе матэрыяльнага 
дабрабыту, пашырэння праслойю заможных гаспадароу.

Але сталыпшсюя перабудова у су вяз i з яе непрацягласцю i 
незавершанасцю не змагла карэнням чынам змянщь пауфеадальны характар 
вёсю i паставщь яе на заходнееурапейсю узровень. Не была дасягнута 
асноуная мэта рэформы -  расчысцщь дарогу каштапйзму у вёсцы, зрабщь так, 
каб пабач са згалелым сялянствам застал юя памешчыю, што абуржуазшся, i 
сялянская буржуаз1я, яюя поунасцю самкнугйся б у сацыяльна-эканам1чным i 
папйтычным плане з царызмам.

РАЗДЗЕЛ 10.1: БЕЛАРУСЬ У ГАДЫ ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ 
(1914-1918 ГГ.)
Тэма 10.1.1 Беларусь у гады Першай сусветнай ванны (1914 -  1916 гг.)

1. Пачатак Першай сусветнай вайны i стауленне да яе у Беларусь
2. Ваенныя падзе1 на тэрыторьй БеларуЛ у1915-1916гг.
3. Становшча на акупаванай тэрыторьй Беларусь
4. Змены у сацыяльна-эканашчным становшчы. Беларусю нацыянальны 
рух.

1. Пачатак Першай сусветнай вайны i стауленне да яе у Беларусь
Галоунай прычынай першай сусветнай вайны з’явшся супярэчнасц1 

пам1ж буйнейшым1 1мперыялютычны1Ш KpaiHaMi. Пачал1 вайну Герман1я i 
Аустра-Венгрыя. 1 жн1уня 1914 г. (па новаму стылю) Герман1я аб’явша вайну 
Раей, а 3 жн1уня -  Францьй, захап1ла Бельг1ю i Люксембург. 4 жшуня Англ1я 
аб’явша вайну Германй. Разам з Англ1яй у вайну уступил яе дамш1ёны 
Аустрал1я, Канада, Новая Зеландыя i калон1я 1ндыя. На баку Антанты 
выступ1ла Япошя, а у падтрымку Германй -  Турцыя. Пачалася сусветная 
вайна, якая працягвалася 4 гады i 4 месяцы i якая вельм1 дорага абышлася 
чалавецтву. Паводле няпоуных даных, было заб1та, паранена i скалечана каля 
30 млн чалавек. У вайне удзельшчала 38 краш з насельнщтвам звыттт 1,5 млрд 
чалавек -  75 % усяго насельнщтва зямнога шара.

Вайна не вырашала задач нацыянальнага разв1цця н1воднай дзяржавы 
(сваю незалежнасць адстойвала толью Серб1я), не адпавядала 1нтарэсам 
працоуных, была з yeix бакоу захопн1цкай. Урады кра1н-удзельн1ц вайны 
старапйся пераканаць свае народы у тым, што яна вядзецца у мэтах абароны 
радз1мы.

Пануючыя класы i вярх1 гандлёва-прамысловай буржуазй Раей 
падтрымапй вайну, таму што чакапй для сябе вял1к1х выгод ад будучага 
падзелу турэцкай i аустрыйскай маёмасц1.
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Шыроюя пласты гарадской сярэдняй буржуаз11 i буржуазнай 
штэлшенцьп пад уплывам друку, пропаведзяу духавенства таксама л1чььгп 
вайну справядл1вай з боку Pacii.

У самым палатку вайны у Мшску, Магшёве, Вщебску i iHnibix гарадах 
мясцовьеуп органам! улады был1 праведзены “патрыятычныя” сходы. У 
MiHCKy 18 жшуня 1914 г. вял i кая трупа вучнёускай моладз1 прайшла па 
вулщы да дома губернатара i падала адрас на \мя цара, у яюм гаварылася аб 
поунай падтрымцы пагптыю урада у вайне супраць Германн i Аустра- 
Венгрьй. Амаль 5 тыс. чалавек прыший удзел у патрыятычнай машфестацьп, 
якая адбылася 30 жшуня 1914 г. у г. Пшску. Асабл1вы патрыятычны уз дым 
наз1рауся у г. Магшёве. У лшеш 1914 г. тут адбылюя сходы прадвадзщеляу 
дваранства, членау земства, ганаровых грамадзян, духавенства i настаушкау, 
удзел bHibi яюх запэушвапй, што насельнщтва Магшёускай губерш 
адзшадушна адабрае урадавую папйтыку, гатова на любыя ахвяры дзеля 
Айчыны.

Пазшьп сацыяльных слаёу насельн1цтва як у люстэрку адб1валюя на 
дзейнасц1 пал1тычных партый. Ужо у самым палатку вайны партьй 
акцябрыстау i кадэтау заявш1 аб сваёй поунай падтрымцы знешняй папйтыю 
урада Pacii. Лздэр кадэтау П. Мшюкоу выказау думку аб далучэнн1 Гaniubii, 
Угорскай Pyci, Букавшы да Pacii з той мэтай, каб дапамагчы нацыянальнаму 
уз’яднанню украшскага народа. П. Мшюкоу прапанавау далучыць да Pacii i 
земл1, яюя да славян н1як1х адноЫн не мел1: Басфор i Дарданелы, 
прыбярэжную тэрыторыю Турцьй з г. Стамбулам. Справа была не толью у 
абароне славян. Будаун1цтва Гермашяй Багдадский чыгунк1 праз Балканы i 
Турцыю закранала эканам1чныя 1нтарэсы Pacii, якая вывозша праз прал1вы 
Басфор i Дарданелы 37 % CBaix таварау, у тым л1ку 80 % хлеба, прызначанага 
на экспарт. 3 будаунщтвам дарог1 Гермашя устанавша кантроль над 
npariBaMi i стала галоунай перашкодай пран1кненню Pacii у Турцыю. Пад 
германск1 уплыу трапша i Балгарыя, што таксама супярэчыла паз1цьй Pacii, 
якая л1чыла сябе абаронцай yeix славянск1х народау.

Сярод дробнабуржуазных партый панавал1 абароннщюя погляды. 
Большасць эсэрау i меншавжоу прытрымл1вал1ся лозунга “абароны радз1мы 
ад npycKix вар вар ay”. Невял1кая трупа меншавжоу-штэрнацыяналютау на 
чале з Ю. Мартавым выступ1ла з асуджэннем урадау ваюючых кра1н. Сярод 
меншав1коу меу месца i правасацыял1стычны напрамак. Яго узначальвау Г.В. 
Пляханау. Ён л1чыу, што Pad я вядзе праудз1вую вайну, што адказнасць за яе 
павшен несщ той, хто яе распачау.

У партьй эсэрау таксама вызначылася тры напрамк1 у адноелнах да 
вайны: сацыял-шавшютычны, як\ падтрымл1вау урад, цэнтрысцк1, як\ 
прапагандавау лозунг “без пераможцау i без паражэнцау”, i левы, як\ 
выступау супраць вайны, за Mip, зямлю i волю.
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Найболып радыкальнае стауленне да вайны заняла партыя 
балынавпсоу. У жнтуHi 1914 г. У.1. Ленш нашсау тэзюы аб вайне “Заданы 
рэвалюцыйнай сацыял-дэмакратьи у еурапейскай вайне”. Тэз1сы з’явшся 
асновай ман1феста ЦК РСДРП “Вайна i расшская сацыял-дэмакратыя”. Тэта 
была праграма партьп балынавжоу, у якой вызналася пал1тычная л1н1я у 
адносшах да вайны. Сутнасць яе заключалася у трох лозунгах. Першым i 
галоуным з ix быу лозунг “ператварыць 1мперыял1стычную вайну у вайну 
грамадзянскую”. Друг1м лозунгам балынавжоу стау лозунг “паражэння 
“сва1х” урадау у 1мперыял1стычнай вайне”. Трэц1м -  заюпк да “поунага 
разрыву з II 1нтэрнацыяналам, стварэння III, Камун1стычнага 
1нтэрнацыянала”. Трэба адзначыць, што anoniHi лозунг не падтрымала 
н!водная з еурапейсюх сацыял-дэмакратычных партый.
2. Ваенныя падзе1 на тэрыторьп Беларуш у 1915 -1916 гг.

3 лета 1915 г. значная частка тэрыторьп Беларус! стала арэнай 
ваенных дзеянняу. Як тэта адбылося?

Рас!я, згодна з распрацаваным планам ваенных дзеянняу, меркавала 
нанеси! галоуны удар па Аустра-Венгрьй у напрамку Гал1 цьп, што давала 
магчымасць пран!кнуць на Балканы i да пралi вау Басфор i Дарданелы. 
Здзяйсненню плана магло паспрыяць тое, што на пачатку вайны галоуныя 
сшы Германй был! кшуты супраць Францьй i рухапйся у напрамку да 
Парыжа. Францыя запатрабавала ад царскага урада выканаць абязацельствы 
франка-рускай канвенцьй 1907 г. i нак!раваць галоуныя сшы супраць 
Германн. Не спыняючы дзеянняу супраць Аустра-Венгрьй, рускае 
камандаванне, падпарадкоуваючыся патрабаванням Антанты, 17 жшуня 1914 
г. рушыла свае 1-ю i 2-ю армп у наступленне на Усходнюю Пруспо. 
Нямецкае камандаванне вымушана было перакшуць частку CBaix войск з 
Заходняга фронту на Усходнт У вышку баявых дзеянняу рас1йск1я apMii 
пацярпел! некальк! паражэнняу i был! выцеснены з Усходняй npycii.

На Пауднёва-Заходшм фронце 3-я i 7-я расшсюя apMii пасля часовых 
поспехау таксама пацярпел! паражэнне, пакшупй Гал!цыю, стращушы каля 
600 тыс. чалавек палонным!, забыым!, параненым!. Захап!ушы Галщыю, 
Гермашя сканцэнтравала галоуныя сшы на польсюм тэатры ваенных 
дзеянняу, каб акружыць i зн!шчыць сем расшсюх арм!й. Камандуючы 
Пауночна-Заходн!м фронтам генерал М. Аляксееу быу вымушаны вывесщ 
свае apMii з польскага мяшка, церпячы паражэнне за паражэннем. Саюзнш 
Pacii - Англ1я i Францыя Hinora не 3pa6mi, каб аблегчыць станов1шча 
pacificKix войск. Пры насту плен Hi на Варшаву германскае камандаванне 
упершыню выкарыстала газавую атаку, у вышку якой запнула 9 тыс. 
pacificKix салдат. Пазбягаючы акружэння у Полынчы, у aineHi 1915 г. русюя 
здал1 немцам Варшаву.
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Фронт iMioiiBa набл1жауся да Беларуси. У жшуш 1915 г. пачалося 
нямецкае наступление у нак1рунку Коуна - Вшьня - М1нск. У пачатку верасня 
1915 г. расшская ардпя пакшула Вшыпо, Гродна, Брэст i шшыя гарады 
Заходняй Беларус1. Стаука вярхоунага галоунакамандуючага была 
пераведзена з Баранав1ч у Магшёу. У кастрычнпсу 1915 г. фронт 
стабшзавауся на лшп Дзв1нск - Паставы - Баранав1чы - Шнек. Каля паловы 
тэрыторьй Беларус1 апынулася пад нямецкай акупацыяй, у тым л1ку 
населения пункты Гродна, Ашмяны, Смаргонь, Лща, Слон1м, Навагрудак, 
Баранав1чы, Ваукавыск, Пружаны, Брэст, Кобрын, Пшск.

Паражэнне расшскай армй на франтах было вышкам тэхшка- 
эканам1чнай адсталасц1 Раей. Эканомпса кра1ны, слаба разв1ты транспарт не 
мапй забяспечыць патрэбы армй i тылу. Слабы быу i ваенна-эканам1чны 
патэнцыял кра1ны.
3. Станов1шча на акупаванай тэрыторьй Беларусь

Увосень 1915 г. на частцы занятых пауночна-усходшх земляу быу 
створаны вайсковы адмшютрацыйны абшар Обэр Ост, як1 узначапйу шэф 
генеральнага штаба генерал Эрых Людэндорф пад агульным юраунщтвам 
камандуючага усходшм фронтам фельдмаршала Пауля фон Пндэнбурга. 
Абшар тэты, плошчаю 109 тыс. км2, пасля неаднаразовых змен унутранай 
адм1н1страцыйнай структуры вясной 1917 г. падзяляуся на тры адз1нк1: Лыву, 
Курляндыю i Беластоцка-Гродзенскую акругу, якой прызначалася роля 
сувязнога звяна пам1ж Прыбалтыкай i Польшчай. У межах гэтай акруп 
апынулася трэцяя частка акупаваных беларуск1х земляу плошчаю каля 17 
тыс. км2. На адрэзку ад ваколщ Лщы да Браслава усходняя мяжа Обэр Оста 
супадала, з невял1к1м1 адхшеннямц з сучаснай гранщай Л1твы i Беларусь

Усходняя мяжа Обэр Оста супадала з засягам нямецюх 
тэрытарыяльных дамаганняу у Раей. Разам з усходняй гранщай 
запраектаванай. польскай дзяржавы яна павшна была раздзял1ць тэрыторьй 
панавання Раей i Германй. Рэштка акупаваных беларусюх земляу плошчаю 
каля 33 тыс. км2 уваходзша у склад вайскова-аперацыйнай паласы пам1ж 
гран1цай Обэр Оста i л1н1яй нямецка-рас1йск1х акопау. Адносна гэтых 
абшарау урадавыя колы Рэйха не мел1 анекслйных намерау. Яны пав1нны 
был1 адыграць ролю разменнай пазщьй у будучых м1рных перагаворах i 
вярнуцца да Раей пасля адмаулення апошняй ад прэтэнзш на земл1, 
далучаныя да Обэр Оста. Урадавая пазщыя Рэйха у гэтай справе заставалася 
нязменнай прыкладна да канца 1916 г. Аб гэтым сведчыць выказванне 
канцлера Тэабальда фон Бэтман Гольвэга ад 23.11. 1916 г., у яюм ён акрэсл1у 
ваенныя заданы Германй наступным чынам: «Прызнанне новага Каралеуства 
Польскага, уступка абшарау Курляндьй i Штвы i усталяванне са стратэпчных 
меркаванняу агульнай мяжы нямецюх (г. зн. Обэр Оста) i польск1х 
тэрыторый з Рас1яй». Гэтая пазщыя часткова змяншася пасля Лютаускай
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рэвалюцьп у Pacii. Як паказвае пратакол нарады Бэтмана Гольвэга з 
вярхоуным вайсковым камандаваннем, якая адбылася 23.4.1917 г. у Бад- 
Кройцнаху, у тэты час разглядалася магчымасць пашырэння здабычы 
Германй у Прыбалтыцы (Латая, Эстон1я), але не прадбачылася змены 
усходняй мяжы Обэр Оста). У змене гэтай мяжы Герман1я не была 
защкаулена i на брэсцюх перагаворах. Так1м чынам, апроч далучаных да 
Обэр Оста земляу, што мясцшся у трохкутн1ку Гродна — 2Пда — Брэст i 
складал1 каля 8 % цяперашняй тэрыторьп Беларуси, акупацыю беларуск1х 
абшарау немцы л1чьнп за часовую з’яву.

Такая пазщыя нямецкага уРаДа выключала юнаванне як1х-небудзь 
маштабных праектау, як, напрыклад, стварэнне незалежнай беларускай 
дзяржавы, канфедэрацыю Jlnrai i Беларуси ц1 уключэнне або федэрал1зацыю 
беларуск1х земляу з Полынчай. Большасць занятых немцам! беларусюх 
земляу пав!нна была пагэтаму вярнуцца да Pacii, адносна ж той частю, што 
далучылася да Обэр Оста, юнавапп разнастайныя праекты. Спачатку яна 
павшна была далучыцца да Рэйха, у 1917 г.— да Лггвы, у 1918 г.— да 
Украшы (частка Беластоцка-Гродзенскай акруп), i нарэшце вясною 1919 г. ix 
аддапп Польшчы. У таюм становшчы, апрача !мкненняу да макЛмальнай 
эксплуатацьп гаспадарю, характэрнай, дарэчы, для ycix акуп!раваных 
тэрыторый, паводз!ны нямецюх акупацыйных улад абмяжоуваппся фактычна 
рэапйзацыяй пэунай нацыянальнай палпыкг

3 гэтага пункту гледжання на тэрыторьп Обэр Оста панавапй вельм! 
разнастайныя умовы. Паводде даных nepanicy 1897 г., яюм1 карысталася 
нямецкая адмшютрацыя, 34,4 % жыхароу гэтага абшару склад ал i л1тоуцы,
20.8 % — беларусы, 13,5 % — яурэ1, 11,8%—налаю, 10,5%—латышы, 6,2% 
—расейцы i 2,5% — немцы (гл. табл. 1). Каля 2/3 ад усяго беларуската 
насельнщтва Обэр Оста прыпадала на Беластоцка-Гродзенскую акругу, дзе 
яно складала абсалютную большасць (56,0 %). Аднак даныя nepanicy у час 
вайны не адлюстроувал! фактычнага стану галоуным чынам таму, што не 
yninBanri icTOTHbia дэмаграф!чныя 3pyxi, як1я адбылюя за тэты перыяд. A ivmic 
тым з 1897 па 1914 г. агульная колькасць жыхароу краю узрасла на 30 % —да
5.8 млн., пасля чаго, у вышку эвакуацьп у глыб Pacii у 1915 г., паменшала 
напалову i у 1916 г. складала 2,9 млн. У ятттчэ больший ступен! зменшылася 
колькасць праваслаунага насельн!цтва, i працэнт беларусау ад агульнай л1чбы 
жыхароу Обэр Оста у вын1ку быу, напэуна, шжэйшы за 1897 г. Так1м чынам, 
улады Обэр Оста апынул!ся перад праблемай к1равання шматнацыянальным 
рэг!ёнам, дадатковую спецыфжу якога складала абумоуленая пстарычна 
дам1нацыя польский культуры на беларуска-лыоусюх землях i нямецкай — у 
Курляндьп. Маладыя л1тоуская, латышская i беларуская культуры, як1я 
разв1вал1ся у цен1 гэтых старых культур, бьин яшчэ слабыя, a ix грамадскае 
значэнне — непараунальнае з пераважаючым удзелам гэтых
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нацыянальнасцей у насельнщтве Обэр Оста. Паводле звестак даследчыка 
ricTopbii школьнщтва за акупацыйны перыяд Ганса Цэмке, спробы лпоускай 
штэлшенцьй па стварэнню сучаснай лггаратурнай мовы бььгп тады яшчэ у 
пачатковай стадьй i не знаходзш водгуку сярод мясцовага сялянства, якое не 
разумела штучных моуных неалапзмау i высмейвала ix. Гэтк1я самыя 
цяжкасщ перажывала у сва1м развщщ i беларуская мова i лггаратура.

1мкнучыся вырашыць складаную моуную праблему, акупацыйныя 
улады прышьгп за прынцып аднолькавае стауленне да ycix нацыянальнасцей. 
Г эта было звязана, напэуна, з намечанай у першай фазе вайны анекаяй усёй 
тэрыторьй Обэр Оста, бо наданне прывшеяу нейкай адной нацьй з нямецкага 
пункту гледжання было б нявыгадна. У вышку для ycix нацыянальнасцей у 
роунай меры аднослуся указ аб забароне усялякай палпычнай дзейнасщ, 
выдадзены Пндэнбургам 28.7.1915 г., гэтак жа, як i дазвол улад на 
функцыяшраванне камггэтау дапамоп ахвярам вайны. Да сярэдзшы 1917 г. 
яны з’яулялюя адзшай легальнай формай грамадскай дзейнасщ мясцовага 
насельнщтва. Гэтыя кампэты выконвапй таксама ролю нефармальных 
п радстау н i цтвау паасобных нацы-янальнасцей i бььгп упаУнаважаныя 
прадстауляць уладам прапановы у сацыяльнай, асветнай i культурнай 
гал1нах.

Прынцып аднолькавага стаулення да паасобных нацыянальнасцей Обэр 
Оста афщыйна быу заяулены у выдадзеных Гшдэнбургам 22.12.1915 г. 
асноуных дырэктывах, як1я датычыл1ся арган1зацьй школьнщтва, а таксама 
— у шструкцьй ад 16.1.1916 г. У ix забаранялася Becui у пачатковых школах 
навучанне па-руску i уводзшася абавязковае выкладанне на роднай мове. Taxi 
парадах naBiHeH быу захоувацца i пры вывучэнн1 paairii. 1нструкцьй 
прадугледжвапй для ycix школ абавязковае вывучэнне нямецкай мовы у 
CTyneHi, дастатковай для авалодання яе вуснай i п1сьмовай фopмaмi. Затое не 
уводзшася абавязковага наведвання школы, што выключала прымусовае 
навязванне дзецям HaByxi на мове, якую ix бацью ainbiai за непажаданую. У 
iMa ажыццяулення прынцыпу раунапрауя, yciM нацыянальнасцям Обэр Оста 
была дазволена культурная дзейнасць i выданне газет на роднай мове. 
Выдавался двухмоуныя пашпарты: нямецка-латышсюя, нямецка-л1тоуск1я, 
HaMeuxa-noabcxia i нямецка-беларуск1я — адпаведна па акругах.

У новай слтуацьп магчымасц1 беларускай грамадска-культурнай працы 
напачатку 6bmi вельм1 абмежаваныя. Прычынай была вайсковая маб1л1зацыя, 
а таксама эвакуацыя насельн1цтва, якая axaniaa большую частку дзеячау 
беларуската руху, у глыб Pacii. Створаны у caxaBixy 1915 г. «Beaapycxi 
камгот дапамоп ахвярам вайны» у BiabHi пасля эвакуацьй яго старшын1 
Вацлава 1ваноускага працягвау ва умовах нямецкай акупацьй сваю дзейнасць 
пад к1раун1цтвам Антона Луцкев1ча. Восенню 1915 г. ён згуртавау вакол сябе 
невял1кую трупу пазасталых дзеячау, сярод як\х наибольшую ролю
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адыгрываш Франщшак Апяхнов1ч, Ала1за Пашкев1ч-Кейрыс, Вацлау 
Ластоусю, Ян Луцкев1ч, Вшцэнт Святаполк-Mipcid, Юшяна Мэнке, Баляслау 
Пачобка, Язэп Салавей i ксёндз Уладзюлау Тапочка. Асабл1ва цяжкая 
кадравая слтуацыя была у правшцьй.

Яшчэ у першыя месяцы акупацьй, перад выхадам указанняу 
Пндэнбурга, камтот аргашзавау у Вшьш настаунщюя курсы, потым, у канцы 
1915г., адкрыу першую у псторьй i адз1ную у той час беларускую публ1чную 
школу. У тэты перыяд стараниям! польскага Камггэта адукацьй у Вшьш был! 
адчынены 4 польсюя riMHa3ii, 8 праг!мназ!й, 30 пачатковых школ, а таксама 
сотш школ у прав!нцы!, створаных, м!ж !ншым, для беларуск!х дзяцей. Гэтае 
параунанне яскрава адлюстроувала рознщу !нтэлектуальнага i матэрыяльнага 
патэнцыялу палякау i беларусау. Не был! пагэтаму пераболынаннем словы 
Людэндорфа, яю nicay: «Беларус не уваходз1у у разлпс. Паляк! пазбавш яго 
нацыянальнасц!, не даючы шчога узамен- Восенню 1915 г. я хацеу 
зарыентавацца у рассяленн! беларусау. Але напачатку знайсщ ix было 
лггаральна немагчыма. I толью пазней высветлится, што тэта вельм! 
распаусюджаны народ, знешне, аднак, спалашзаваны i так! адсталы 
культурна, што дапамагчы яму можна толью праз даугачаснае уздзеянне».
4. Змены у сацыяльна-эканалпчным станов1шчы. Беларуси

нацыянальны рух.
18 лшеня 1914 г. беларусюя губерн! был! абяулены на ваенным 

станов!шчы. На ix тэрыторьй устанаул1вауся жорстю ваеннапалщэйсю 
рэжым. Забаранялюя сходы, шэсщ, машфестацьй, уводзшася ваенная 
цэнзура. Працоуныя Беларуси выказваш глыбокую незадаволенасць таюм 
становшчам. Тэта незадаволенасць асабл1ва праявшася у перыяд мабшзацьй 
насельнщтва у войска у чэрвеш -лшеш 1914 г. У мнопх паветах БеларуЛ 
адбылюя стыхшныя выступленш прызыушкоу. У Мшскай губер Hi 
антываенным! выступлениям! был1 ахоплены пяць паветау. Разгромы 
памешчыцюх маёнткау адбылюя у Навагрудсюм, Сенненсюм, 1гуменсюм, 
Мазырсюм i шшых паветах. Усяго у Магшёускай, Мшскай i Вщебскай 
губернях у дш лшеньскай мабшзацьй адбылося болын за 20 выпадкау 
разгрому памешчыцюх маёнткау. Урад люта распрауляуся з удзельшкам! 
гэтых выступленняу. Па прыгаворах ваеннапалявых судоу мнопя з ix бьпп 
пакараны смерцю. Жорстюм1 рэпрэшям1 i масавым1 мабшзацыям1 рабочых i 
сялян царсюя удаДы !мкнулюя ачысцщь прыфрантавую паласу ад 
рэвалюцыйных элементау.

Асабл1ва шалёным1 бьпй ганенш на сацыял-дэмакратычныя 
аргашзацьй. Царсюя улады разганял1 прафсаюзы, асветныя таварыствы i 
шшыя масавыя аргашзацьй працоуных. У час усеагульнай мабшзацьй усе 
сшы жандармерьй i палщьй был1 прыведзены у баявую гатоунасць.
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3 першых дзён вайны адчувауся востры недахоп узбраення i 
боепрыпасау. Paciнекая арм1я была дрэнна забяспечана артылерыяй i 
снарадамг Не хапала нават вштовак i патронау да ix. Нягледзячы на 
вел1зарныя страты i адсутнасць узбраення, uapcKi урад без перапынку гнау на 
фронт няузброеных салдат.

Вайна прынесла незл1чоныя бедствы беларускаму народу. Пнула 
м1рнае насельнщтва, руйнавалюя гарады i вёсю, знпнчалюя матэрыяльныя i 
духоуныя каштоунаецг

Цяжкае сацыяльна-эканам1чнае i паштычнае становшча склалася на 
тэрыторьй Беларуси.

У су вяз i з наступлением нямецюх полчышчау на усход рынууся 
каласальны паток бежанцау. Масавыя уцёю м1рнага насельнщтва, галоуным 
чынам жанчын, старых i дзяцей, з прыфрантавых раёнау набыл1 
катастраф1чныя памеры. Мнопя тысячы людзей, асабл1ва старыя i дзещ, 
знясшеныя ад спёкц CMari i голаду, riHyai у дарозе. Шлях бежанцау быу 
усеяны мапльным1 крыжам1 i узгоркамт

К восен1 1915 г. бясконцы паток бежанцау запоун1у усходнюю частку 
Беларуси. Яны ператварыл1ся у масу жабракоу, галодных i бяздомных, 
пазбауленых сродкау 1снавання. Вось што расказвау пра станов1шча 
бежанцау памешчык Бабруйскага павета Станкев1ч у п1сьме на 1мя старшын1 
савета мш1страу 8 верасня 1915 г.: У ма1м двары, у садах месцщца 30-40 
тысяч няшчаснага народу, халоднага, галоднага, халера 3a6ipae штодзённа 
масу ахвяр, ляжыць мярцвячына, якую н1хто не прыб1рае, у фл1гел1 месцяцца 
дзесятю хворых на халеру, сан1тарнай дапамоп н1якай, паветра страшэннае, 
народ адязджае, а тыя, хто прыязджаюць, займаюць ix месцы у адным брудзе 
i тут жа памраюць царсю урад, Hi гpaмaдcкiя арган1зацьп буржуазп (саюз 
земствау i саюз гарадоу) уладкаваннем бежанцау па-сапрауднаму не 
займапйся.

Ваенныя дзeяннi на фронце усё болей выяyлялi правал ваеннай 
nariTbiKi царызму, iлжывacць i прадажнасць яго апарату, прагнае iMKHeHHe 
uapcKiх чыноушкау, памешчыкау i бypжyaзii выкарыстаць вайну у CBaix 
мэтах, нажыцца на KpbiBi i няшчасц1 народу.

У неакупаваных раёнах Беларуси MHoria галшы прамысловасц1 з-за 
aдcyтнacцi сыравшы, пал1ва, квaлiфiкaвaныx рабочых рук CKapauiai або зуелм 
cnbiHiai сваю вытворчасць. Ужо пад канец 1915 г. на Беларуси працавала 
усяго тольк1 139 фабрычна-заводсюх прадпрыемствау. Спыншася больш як 
600 прадпрыемствау дрожджава-вшаробчай i харчовай прамысловасщ, амаль 
усе дрэваапрацоучыя заводы. Закрылюя або рэзка CKapauiai вытворчасць 
прадпрыемствы будаун1чых матэрыялау - гуты, цагелыны, чарап1чна- 
кафляныя прадпрыемствы, што выпускал! прадметы народнага ужытку.
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Разам з рэзюм скарачэннем прамысловай вытворчасщ у цэлым 
паасобныя галшы (швейная, абутковая, металаапрацоучая, хлебапякарна- 
сухарная i некаторыя шшыя), што выконвал1 ваенныя заказы, значна 
павял1чыгй выпуск прадукцьй. Адбылюя значныя змены галшовай структуры 
прамысловасщ Беларуси у гады вайны. Разам з перабудовай мнопх фабрык i 
заводау, што асталшя тут, было створана нямала часовых буйных 
прадпрыемствау i майстэрань, што абслугоувал1 армш. Шырокае развщцё 
атрымала тут хлебапякарна-сухарная вытворчасць. Прадпрыемствы па 
выпуску гэтай прадукцьй бьш адкрыты у Вщебску, М1нску, Магшёве, Нова- 
Барысаве, Гомеле, Оршы. У вышку колькасць рабочых у гэтай галше 
павял1чылася амаль у 5 разоу.

Вялшя заказы ваеннага ведамства выконвала беларуская 
прамысловасць па забеспячэнш apMii вопраткай, абуткам i рыштункам. У 
1915 г. адкрылася 10 буйных швальняу, дзе працавала 1670 чалавек. Акрамя 
таго, усе дробныя майстэрн1 ва ycix губернях i павятовых гарадах павшны 
был1 выконваць заказы на шыццё вайсковага адзення, абутку, выраб 
прадметау вайсковага рыштунку. Павял1чыуся аб'ём вытворчасц1 на 
тэкстыльных прадпрыемствах Беларусь

На вытворчасць боепрыпасау, транспартных сродкау i 1ншага 
вайсковага рыштунку бььпй пераключаны усе прадпрыемствы 
металаапрацоучай прамысловасць У Мшску снарады i гранаты рабш  5 
заводау. Гранаты i чыгунныя снарады выпускал! 3 гомельсюя заводы. 
Гранаты i бомбы выраблял! Рэчыцк! i Аршанск! (Барань) драцяна-цвжовыя 
заводы. У Гомел1, Оршы, Вщебску, Mi иску был! створаны майстэрн! для 
вырабу i рамонту 36poi i транспартных сродкау.

На ycix прадпрыемствах, што абслугоувал1 фронт, разам з мясцовым1 
была занята вял i кая колькасць рабочых, мабшзаваных з прамысловых 
цэнтрау Paiискан iMnepbiii.

Амаль усе рабочыя, што працавал1 на прадпрыемствах, яюя выпускал! 
прадукцыю для apMii, бьш пастаулены пад кантроль ваенных ведамствау. На 
ix пашырал1ся спецыяльныя Правшы, згодна з як1м1 устанаулi валic4 строп 
рэжым i дысцыпл1на. Работа на гэтых прадпрыемствах вызначалася 
Прав1лам1 як спецьк}лчны в1д вайсковай службы, неабходнай дзяржаве на час 
вайны. За удзел у забастовках або спыненне работы без дазволу 
адм1н1страцьй прадпрыемства i вайсковых улад рабочых адпраулял1 у 
штрафныя роты.

У гады вайны рабочы дзень па сутнасщ не рэгламентавауся. У 
прыфрантавой паласе были адменены выхадныя i святочныя дн1, шырока 
практыкавал1ся звышурочныя работы i н1зкааплатная праца жанчын, 
падлеткау i дзяцей [4, с. 602-606].
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У выключна цяжюм становшчы апынулася сельская гаспадарка 
Беларусь Болып як палова ycix працаздольных мужчын беларускай вёсю 
бььгй мабшзаваны i адпраулены на фронт. Толью з Мшскай, Магшёускай i 
Вщебскай губерняу у армш  прызвапй 634 400 чалавек. Акрамя гэтага, на 
абаронныя работы: капание акопау, будаунщтва мастоу, рамонт дарог, ахову 
вайсковых аб'ектау i г. д. прымусова пасылалася усё насельнщтва 
прыфрантавой паласы. Цяжюм ярмом для сялян Беларуси з'яулялюя масавыя 
рэквтлцьп жывёлы, прадуктау харчавання i фуражу. За гады вайны значна 
скарацшся пасяуныя плошчы Беларуси.

3-за моцнага заняпаду сельскай гаспадарю амаль перастапй паступаць 
на рынак прадметы першай неабходнасщ, што выкликала рост дарагоулу 
хуткае зшжэнне жыццёвага узроуню народа. Цэны на прадукты харчавання i 
адзенне на Беларуси да 1917 г. павял1чьипся у 5-8 разоу.

Цяжкае становшча, у як1м апынул1ся працоуныя Беларуси вымушала ix 
весщ барацьбу за сваё юнаванне. Рабочыя i сяляне ужо у пачатку вайны 
пазбав1л1ся патрыятычнага ладу, як1м царск1я улады прыкрывал1 захопн1цк1я 
мэты вайны. Адбыуся якасны зрух у грамадскай свядомасцт Пачынаючы з 
1915 г. наз1ралася нарастание рабочага руху. У красавку 1915 г. адбылося 
выступление рабочых i служачых Гомельскага чыгуначнага вузла. Летам таго 
ж года баставапй рабочыя дэпо Л1бава-Роменскай чыгуню у Гомел1, а у 1916 
г. дэпо станцый Маладзечна i Вщебска. Арган1затарау стачак арыштоувал1 i 
адпраулял1 на фронт. Асноуным патрабаваннем стачачшкау з'яулялася 
павышэнне заработнай платы.

Аднак трэба адзначыць, што стачк1 на Беларус! у тэты час адбывал1ся 
разрознена i, як прав1ла, у ix удзельшчала тольк1 частка пралетарыяу. 
MacaBacui рабочы рух не набыу. Дзейнасц1 як1х-небудзь пал1тычных 
арган1зацый i плыняу ва Усходняй Беларуси таксама не наз1ралася. 
Тлумачылася тэта прыфрантавым станов1шчам Беларуси, перанасычанасцю яе 
тэрыторьй войскам!, пал1цыяй, жандармерыяй.

Больш шырою размах на Беларуси у гады вайны атрымау сялянск1 рух. 
Ён вьнпвауся у масавыя пагромы памешчыцюх маёнткау, разрабаванне 
харчовых магаз1нау i лавак. Гэты рух сведчыу аб адвечнай нянав1сц1 сялян да 
прыгнятальшкау. Аднак тэты рух нельга л1чыць рэвалюцыйным. Па сутнасц1 
мел1 месца стых1йныя пагромы, як1я суправаджал1ся рабаваннем маёмасц1 
памешчыкау i гандляроу-яурэяу. Найбольш масавым сялянск1 рух быу у 
Сенненск1м, Мазырск1м, 1гуменсюм, Рэчыцюм, Мшсюм, Лепельсюм паветах. 
Парадак наводзш карныя атрады i ваеннапалявыя суды. Па ix  прыгаворах у 
Сенненсюм, M a3bipcKiM  i IryMeHCKiM паветах бьнп павешаны 16 чалавек, 
M H oria транш  на катаргу i у арыштанцюя роты.

Значна актыв1завауся сялянсю рух у 1915 г. у су вя з i з перанясеннем 
баявых дзеянняу на тэрыторыю Беларуси, ростам рэкв1з1цый i ваенных
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павшнасцей. Сярод сялян узмацншся антыпамешчыцюя, антываенныя i 
антыурадавыя настро1. На працягу 1915 г. адбылося 99 сялянсюх 
выступленняу. Аднак у 1916 - 1917 гг. колькасць сялянсюх выступленняу 
значна зменшылася. Адной з прычын спаду сялянскага руху было тое, што у 
л1стападзе 1915 г. урад прыняу закон аб спыненш на час вайны 
землеупарадкавальных работ, звязаных з хутарызацыяй, як1я выкликали раней 
супращуленне з боку болынасщ сялян. Новыя даследаванн1 сялянскага руху 
на Беларус1 у час вайны сведчаць i аб тым, што тут амаль не было 
выступленняу беднякоу i сераднякоу супраць кулакоу.

Ваенныя паражэнн1 царскай армй у кампанй 1915 г., няудачы баявых 
дзеянняу у 1916 г., вел1зарныя людск1я i матэрыяльныя страты выкликали 
незадаволенасць салдат. У войсках успыхвалй хваляванн1, звязаныя з 
дрэнным забеспячэннем прадуктам1 i абмундз1раваннем, недахопам збрЫ i 
боепрыпасау. Усяго на Беларус1 у перыяд вайны адбыл1ся 62 значныя 
хваляванн1 салдат. Цэлыя вайсковыя часц1 i злучэнн1 адмаулялюя icn,i у 
наступление. Узмацншася антыурадавая аптацыя сярод салдат.

У вын1ку болын частым1 стал1 выпадк1 добраахвотнай здачы у палон, 
сярод салдат пашыралася дэзерц1рства. Паводле даных Стаую Вярхоунага 
галоунакамандуючага, з Заходняга фронту да 1 сакавпса 1917 г. дэзерц1равала
13,6 тыс. салдат. Усё часцей наз1ралйся адмовы выходзщь на пазщьп, пачало 
распаусюджвацца братание з немцам!. 3-за недахопу прадуктау у войску 
салдаты учынял! пагромы крамау, напады на памешчыцюя маёнтю, 
рабаванн!.

Яскравым сведчаннем пачатку разлажэння царскай apMii з'явшася 
буйное выступление у кастрычшку 1916 г. на размеркавальным пункце каля 
Гомеля. Сюды адначасова был! присланы данск!я казак!, як!я не вызначалйся 
дысцыпл!наванасцю, i матросы Балтыйскага флоту, за рэвалюцыйныя 
выступленн! сшсаныя у пяхоту. Так!м чынам утварылася лёгкая на загаранне 
грымучая сумесь. Паустанне успыхнула 22 кастрычн!ка, кали 4 тыс. салдат i 
матросау не дапусцш! арышту казака, як! не устау у прысутнасц! палкоушка. 
Паустанцы абяззброш! каравул гауптвахты i вызвалш! з-пад арышту каля 800 
чалавек. Выкл!каныя камандаваннем !ншыя войск! был! сустрэты ружэйным 
агнём, але, маючы перавагу ва узбраенн!, рассеял! паустанцау. Праз некальк! 
дзён каля 200 вайскоуцау разагнал! у Г омел! палщэйсю атрад, абяззброш! на 
перасыльным пункце каравул i зноу вызвал!л! арыштаваных. I тэта успышка 
была задушана узброенай сшай. За тэта арыштоувалй i саджал! у турму, 
карал! смерцю, адпраулял! на катаргу i у арыштанцк!я роты.

Тэма 10.1.3. Культура Беларуш у пачатку XX ст. (1901 -  1914 гг.)
1. Адукацыя i асвета у Бел ару ci у пачатку XX ст.
2. Развщцё л!таратуры i мастацтва.
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3. Стварэнне беларускага друку i беларусюх выдавецтвау.
1. Адукацыя i асвета у БеларуН у пачатку XX ст.

У су вяз i з рэвалюцыяй i патрэбам1 катталютычнага развщця узшкла 
неабходнасцьшырокай падрыхтоую тсьменых работшкау i адукаваных 
спецыялютау. Але сютэма народнай асветы, якая склалася у Расшскай 
iMnepbii яшчэ у сярэдзше XIX ст., ужо неадпавядала патрабаванням часу т 
таму паустала неабходнасць яе рэформы i дэмакратызацьй.

На рубяжы XIX -  XX стст. Рэзка вырасла колькасць пачатковых школ. 
Пачатковую адукацыю давал! народныя i гарадсюя вучьппшчы, яюя 
адносшся да мпистэрства народнай асветы, а таксама царкоунапрыходсюя 
школы i школы тсьменства, яюя адносшся да царкоунага ведамства. 
Царкоуныя школы у пачатку XX ст. стали аб’ектам байкоту настаушкау i 
бацькоу. Сетка школцаркоунага ведамства з 1906 г пачала скарачацца. Яна 
замянялася народным! вучьнпшчам! двух тыпау (з 3-х i 5-i, 6-i гадовым 
тэрмшам навучання). Гэтыя школы давал! болын грунтоуныя веды. У 1914 г. 
ix колькасць дасягнула 4784.

У 5 Заходшх губернях юнавагй гарадск!я вучыл!шча, як!я выконвал! 
ролю павышанай пачатковай школы для сярэдшх слаёу насельн!цтва -  
дробнай буржуазп, рамеснпсау, служачых, гандляроу, дробнай шляхты. 3-за 
ix доугага 6-гадовага тэрмшу навучання доспут да ix дзецям працоуных быу 
абмежаваны. Тым не менш, гэтыя тыпы навучальных устаноу карыстал1ся 
папулярнасцю i ix колькасць за 1905 -  1914 гг. узрасла з 39 да 82. Прауда, 
гарадсюя вучылшча не давалi завершанай адукацьй. Тольк1 дзец1 заможн1х 
бацькоу пасля дадатковай аплаты за падрыхтоуку па шэрагу прадметау Mari 
паступщь у настаун!цк!я !нстытуту щ riMHa3ii.

Сярэднюю адукацыю давал! пмназп, чый атэстат давау магчамасць 
паступаць ва ушверштэты; рэальныя вучыл!шчы, выпускнш як!х мел! права 
пастутаць у тэхшчныя 1нстытуту; духоуныя i ваенныя сярэдн1я i вышэйшыя 
школы. У 1914 г. на Беларуси было 122 урадавыя i прыватныя сярэдшя 
вучэбныя установы, у як\х наввучалюя 31 тыс. чалавек. Большасць вучняу 
6bmi дзецьм1 шляхты, чыноун1кау, духавенства, гарадской буржуаз11 i 
заможн1х сялян.

У сетцы сярэдн1х спецыяльных вучэбных устаноу у пачатку XX ст. 
галоунае месца па колькасц1 займ ал i настаун1цк1я сем1нарьп, як1я рыхтал1 
настауншау для пачатковых школ. У 1905 г. на Беларуси было 4 настаунщк1я 
семшарьй: у Маладзечне, Полацку, Нясв1жы, Св1слачы. У 1909 -  1916 гг. 
было адкрыта яшчэ 5: у Рагачове, Оршы, Барысаве, Гомел1 i Бабруйску. 
Паляпшэнню падрыхтоук1 настаун1цк1х кадрау спрыяла адкрыццё ш 1910 -  
1914 гг. настаунщюх шстытутау у Вщебску, Магшёве i MiHCKy. Яны не 
з ’яулялюя вышэйшым1 навучальным1 установам1, аднак праграма навучання 
у ix была шырэйшая, чым у сем1нарыях. Яны выпускали настаун1кау для
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пачатковых школ павышанага тыпу. Настаушкау для гарадсюх вучылшчау i 
сярэдшх школ на Беларуси не рыхтавалг 1х прысылапй з Масквы, Пецярбурга 
i Kieea.

У 1911 г. у школах навучалася 26 % хлопчыкау, 10 % дзяучат.
На разв1ццё навую на Beaapyci у пачатку XX ст. адмоуна пауплывала 

адсутнасць уласных вышэйшых навучальных устаноу i даследчыцюх 
цэнтрау. Так большасць таленав1тых вучоных уражэнцау Beaapyci был1 
вымушаны жыць i працаваць па-за межам1 Beaapyci (палеантолаг Кавалеусю, 
фiзiк i xiMiK Урублеусю, фшолаг Kapcxi, псторык Доунар-Запольсю i шш.) 
Так, высокаадукаваны вучоны Эшмах-Шыпша, як\ ведау 20 моу, тым лiкy i 
санскрыт, працавау у Санкт-Пецярбургу. Ён з ’яулялся адным з 
заснавальнпсау выдавецкай суполю “Загляне сонца i у наша аконца”

Беларуская нацыянальная навука у перыяд KaniTarii3My была 
пераважна гумаш тарная, разв1валася перш за у сё этнaгpaфiя, фiлaлoгiя, 
фалькларыстыка. Вывучэннем мовы, фальклору, веравызнанняу, этшчных 
межау, быту, народнага мастацтва, займапйся Раманау, Hiкiфapoycкi, Сербау, 
KapcKi, Дoyнap-Зaпoльcкi, Дaбpaвoльcкi i т ш . iMi 6bmi сабраны i 
апубл1каваны ушкальныя матэрыялы пра мову i духоуную культуру нашых 
продкау, якт даказвапй 1снавання самастойнаг беларускага этнасу.

Найболыным укладам у даследванне мовы беларусау 35aBmica працы 
Карскага. Яго праца “Беларусы” (1903- 1922) 3 тома, з ’яуляецца сапрауднай 
энцыклапедыяй беларусазнауства.

Важю уклад у разв1ццё беларускай riстарычнай навук1 у пачатку XX 
ст. 3pa6iy М. Доунар-Запольск1 -  адзш з пачынальн1кау нацыянальнай 
г1старыяграф11. За сваё жыццё ён апублшавау болын за 150 навуковых прац 
па сацыяльна-экана1спчнай ricTopbii Beaapyci i Лёвы, беларускай этнaгpaфii, 
фальклору i лЁаратуры. Актыуны дзеяч нацыянальнага адраджэння 
Лacтoycкi стау першым беларуск1м ricTopbiKaM, як\ nicay пра Беларусь i для 
беларусау (на ix роднай мове). У 1910 г. ён выдау “Каротш нарыс псторьй 
Beaapyci”. Археалапчныя раскопKi на тэрыторьй Beaapyci вялi 3aBiTHeBi4, 
IIIyKeBiH.

Вучоныя c iab i 6 e a a p y c i групавал1ся у розныя навуковыя таварыства: 
навуковыя apxiyH bM  KaMicii у Вщебску i Смаленску, H,apKoyHa-ricTopbiKa- 
a p x e a a a rin H b i камЁэт у MiHCKy, “таварыства вывучэння Беларускага краю” у 
Магшёве.

2. Развщцё лНаратуры i мастацтва
Рэвалюцыйныя пaдзei XX ст. naKaaai пачатак новаму этапу у ricTopbii 

беларускай лЁаратуры. Дзecяткi паэтау, npa3aiKay i публщыстау nanari 
дaлyчылicя тады да творчай дзeйнacцi на роднай HiBe. МенавЁа у тэты час 
раскрыл1ся таленты Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдашв1ча, Цётк1, Каруся 
Каганца, Алеся Гаруна, Ц1шк1 Гартнага, ЗмЁрака Бядyлi, MaKciMa Гарэцкага,
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Канстанцьй Буйло i шшых. Яны узш ш  на новы узровень лыаратуру у моуна- 
мастацюх, щэйных i жанрава-стылявых адносшах.

У лыаратуры з ’яв1уся новы герой -  нястомны прадшукальшк, 
абаронца штарэсау народа, смелы i стойю барацьбы, прапагандыст 
рэвалюцыйных щэй. Значна пашыралася тэматыка i праблематыка, 
лыаратура узбагацшася новьеуй щэямц вобразамц сюжэтам1 i канфлштамг 
Народ i рэвалюцыя, “пан i мужык”, “зямля i воля”, праца i каштал, 
грамадства i асоба, народ i штэлшенцыя, лес нацыянальнай мовы, лыаратуры, 
культуры бьш  асноуным1 пытаннямц яюя хвалявал1 беларусюх шсьменшкау 
i знайный адлюстраванне у ix творах.

Асабл1ва плённа разв1валася паэз1я, якая доуп час займала пануючае 
становшча у беларускай л Марату ре. I у пачатку XX ст. яна у мнопм 
вызначала змест лыаратурнага працэса. У тэты час пачынае разв1 ванна 
мастацкая проза, прыкметных поспехау дасягнула драматурпя.

У пачатку XX ст. раскрываюцца паэтычныя таленты заснавальшкау 
сучаснай беларускай лыаратуры i лггаратурнай мовы.

Я.Купала увайшоу у псторыю беларускай лггаратуры як паэт-патрыёт, 
наватар, пачынальшк нацыянальнай драматурги, заснавальшк беларускай 
школы паэтычнага перакладу. Ён узначал1у рэвалюцыйна-дэмакратычны 
напрамак у беларускай нацыянальнай лыаратуры. Ужо першым1 CBaiMi 
KHiraMi “Жалейка”, “Гусляр”, “Шляхам жыцця” ён прыкаувае да сябе увагу 
чытачы. В ялш  штарэс вызывал! яга камедьй “Паулшка”, “Прымаш”, драма 
“Расюданае гняздо” i imn.

Класцсам беларускай лАаратуры з ’яуляецца Я.Колас. У 1912-1914 гг. 
выйный два яго зборнпй апавяданняу “Родныя з ’явы”, “Апавяданш”, 
працавау над паэмам1 “Новая зямля”, “Сымон музыка”.

Ц ш ка Гартны (Змщер Жылунов1ч) унёс у беларускую паэзш  новую, 
пралетарскую тэму. Яго талент праяв1уся у апавенш нялёгкай долу цяжкай 
працы, але высокай годнасщ рабочага чалавека.

Галоуньгш матывам1 л1рыю Канстанцьй Буйло (Кан. Калечыц) -  
чыстае i узнёслае каханне. Зборшк вершау паэтэсы выйшау пад назвай 
“Курганная кветка” у 1914 г.

Свой значны уплыУ У развщцё беларускай лггаратуры унёс 
М.Багданов1ч, таленавыы паэт-л1рык, крытык, публщыст. Ён пераклау на 
беларускую мовы вершы pycK ix, украшсю, сербск1х, французсюх, нямецюх 
паэтау. Яго адзшы прыжыццёвы зборнпс вершау “Вянок” 1913 г., з ’яв1уся 
адной з вяршынь беларускай нацыянальнай aipbiri пачатку XX ст.

У прозе у той час працавал1 Ядзвйлн Ш., Змятрок Бядуля, Палуян, 
Лёсж i шш.

Таю м чынам, nicMeHiKi, паэты i драматург! пачатку стагоддзя 
садзейшчал! разв!ццю самастоунасщ народа. Дзякуючы ix творчасщ
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беларуская лыаратура станавшася у ровень з болып сталым1 i развпым! 
лыаратурам! славянскага свету, уключалася у еурапейсю лггаратурны працэс.

Самым распаусюджаным жанрам беларускага жывашсу у пачатку XX 
ст. быу пейзаж. У гэтым жанры працавапй Фердынанд Рушчыц -  яго творы 
“Зямля”, “Стары млын”, “У свет”; Вггольд Бялышцк!-Б!руля -  яго палотны 
“Вечныя сняп”, “Веснавы снег”, “Восень”, “31мовы пейзаж” i шш. У 1908 г. 
яму было присвоена звание акадэмжа жывап1су. У гэтым жанры працавал1 
таксами -  Жукоусю, Стаброускг

Буйнейшым1 прадстаушкам1 тэматычнай карц1ны i партрэтнага жанру 
у беларуск1м жывап1су пачатку XX ст. был1 Юдаль Пэн, Якау Кругер, Леу 
Альпяров1ч i шш. У графщы працавал1 С. Богуш-Сестранцэв1ч, К. 
Кастрав1цк1, А Каменск!. У пстарычным жанры працавау Язэп Драздов!ч. Ён 
стварыу граф!чныю серыю “Старажытная будоуля на Беларуси”, партрэты 
полацюх князёу.

У В1цебску працавау да 1917 г. Марк Шагал. Ён прысвящу Радз1ме 
шмат карцш “Я i веска”, “Над В!цебскам”, Лмяншы”

Ташм чынам, у пачатку XX ст. ш ло станауленне i развщцё 
беларускага нацыянальнага выяуленчага мастацтва. было падрыхтавана i 
выхавана шмат таленавпых мастакоу разнастайнага жанру i напрамку. 1х 
творы i сёння складаюць аснову г!старычнай спадчыны беларускага 
мастацтва.

На мяжы XIX -  пачатку XX стст. Атрымл!вае шырокае 
распаусюджанне новы стыль -  мадэрн. Будыню гэтага часу адрозн1ваюцца 
строгасцю, простай дэкаратыунай апрацоукай фасадау, правшьным! формам!. 
Характерным! становяцца жалезныя канструкцьй, перакрыцщ, цэгла i !нтттьтя, 
больш сучасныя будаун!чыя матэрыялы. Тэта дазваляла значна зменшыць 
таушчыню сцен, пашырыць ваконцы, змян!ць керам!чнае пакрыццё дахау 
метапйчным л i стом i !нш. Яго прапагандыстам! на Бел ару ci был! 
А.Краснапольск! i С. Шабунеусю.

Па новай тех налоги увддзшся памяшканн! чыгуначных вакзалау, 
маеты, карпусы фабрык i заводау, банк!, храмы, музе!, школы i б!бл!ятэкг 
Сярод будынкау пабудаваных у гэтым стыле, выдзелял!ся жылыя дамы у 
Гродне (дом купца Мурауёва), Магшёве, Гомел!.

У пачатку XX ст. канчаткова склауся неараманск! стыль. 
Характерным помшкам гэтага дойл!дства з ’яуляецца Чырвоны касцёл у 
Мшску, царква -  пахавальня князёу MipcKix у Mipbi.

У пачатку XX ст. на Беларуси ажыццяулялася будаун!цтва помн!кау i 
абелюкау у гонар nepaMori над шведам! i французам!. Памятныя 
збудаванн!был! узведзены у 1908 г. каля вёсю Лясной.
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Развщцё культуры Беларуси палатку XX ст. таксама непарушна 
звязана з агульным сацыяльна-эканам1чным i папйтычным становшчам Pacii, 
так1м1 падзеямц як развщцё каштапйзму, фарм1раванне нацьй i шш.

Нягледзячы на рэакцыйную папйтыку царызму разв1валася свецкая 
школа, утваралася слстэма адукацьй, дазваляушая прылучыць да ведау 
моладзь горада i вёсю.

Адбывалася i станауленне беларускай нацыянальнай лггаратуры, 
друку, мастацтва; завершаецца выпрацоука лекслчных, граматычных i 
фанетычных нормау беларускай мовы, што велы\й добра уплывала на 
фардйраванне беларускай нацьй.

3. Стварэнне беларускага друку i беларусюх выдавецтвау.
Атрымл1вае сваё развщцё i выдавецкая страва на Беларуси. Аднак яна 

была значна у больш горшым стане, як у цэнтральных губернях Pacii. Адна з 
прычын таму -  найстражайшы цэнзурны нагляд.

У мясцовых друкарнях выдавалася перш за усё рэл1 пиная лггаратура, 
пaдpyчнiкi, слоушю. Грамадска-папйтычнай, навуковай, мастацкай 
лггаратуры друкавалася велыш мала.

Да 1905 г. у 5 Заходшх губернях выдавалася 15 газет. У 1906 г. у 
Беларуси выходзша 60 газет i часогйсау, у 1914 г.-109, з ix 74 выходзш у 
Вшьш, 3 - на беларускай мове, 13- на лггоускай, 12- на яурэскай, 28- на 
польскай.

Папйтычнае абл1чча уРаДавых газет вызначау вял i кадзяржау н ы 
шавшпм. Галоуным напрамкам ix дзейнасщ была барацьба з “шшародцамС i 
“шшаверцамС -  “Беларуси веснпс”( 1904-1905), “Мгнская рэч” (1906), 
“Мгнскае слова” (1906-1912), “Беларуская жызнь” (1911-1915), “Вшенсю 
весшк” (1841-1915), “Вщебсю весшк” (1912-1916), “Мгнсюе новасщ” (1908- 
1909), “Магшёусю весшк” (1906-1916). Гэтыя газеты адстойвапй штарэсы 
pycxix памешчыкау, чыноушкау, праваслоуных светароу, яшя 1мкнулюя да 
палАычнага i эканам1чнага панавання у Kpai.

Юберальную наюраванасць мел1 газеты -  “Окраша” (1907-1908), 
“Северо-Западны голас” (1905-1915), “Голас правшцьй” (1906-1907), “Жызнь 
правшцьй” (1907). На ix старонках галоуным чынам змешчашся naTpa6aBaHHi 
кадэтау i прагрэслстау.

Дзейнасць польслйх перыядычных 1зданняу была HaKipaBaHa на 
узмацненне уплыву польсюх паноу -  “Кур’ер Вшенсю”.

У 1905 -  1907 радыкальныя партьй i групоую выдавал! “Палеею 
люток”, “JlicTOK Палескага кампэта РСДРП”, “Салдацкая жызнь”, 
“Салдацкая воля”, “Северо-Западный край”.

Рэвалюцыя 1905-1907 гг. зияла забарону на беларускую мову, 
беларускае друкаванае слова. Тэта мела вялжане riстарычнае значэнне для 
далейшага развщця беларускай нацыянальнай культуры. 3 1 верасня 1906 г.
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пачала выходзщь на беларускай мове газета “Наша доля”, што з ’явшася 
палаткам легальнага беларускага друку. Аднак пасля 6 нумара яна 
прыпыныла свае юнаванне. 3 кастрычшка 1906 г. у Вшый пачала выдавацца 
штотыднёвая грамадска-папйтычная i лыаратурная газета “Наша шва”(1906- 
1916).

На беларускай мове выходзш часоп1сы: “Лучына” для дзяцей, “ Саха” 
сельскагаспадарчы, “K p an iB a” сатырычны.

Вял1кае значэнне для разв1цця друку, уздыму культуры беларускага 
народа мел1 утвараныя у палатку XX ст. беларусюя выдавецтвы, аб’яднанш, 
суполкг “Загляне сонца i у наша аконца”, “Наша н1ва”, “Наша хата”, 
распачапй сваю дзейнасць выдавецтвы “Вясёлка”, “Палачанш”, “М1нчук”. Тут 
у першыню на беларускай мове выдавался падручн1к1, календары, слоушю, 
альманах!, навуковая лггаратура, творы беларусюх шсьменшкау.

РАЗДЗЕЛ 10.2 БЕЛАРУСЬ ПАСЛЯ ПАДЗЕННЯ 
С АМАД ЗЯРЖАУ Я (CAKABIK -  КАСТРЫЧН1К 1917 ГГ.)

Тэма 10.2.1 Беларусь пасля падзення самаддзяржауя
1. Асабл!васц! сацыяльна-эканам!чнага становшча Бел ару ci пасля лютаускай 
рэвалюцьй.
2. Грамадска-палпычнае жыцце наБеларус! у сакавпсу-кастрычшку 1917 г.
3. Беларуск! нацыянальны рух у 1917 г.

1. Асабл1васщ сацыяльна-эканалпчнага станов1шча Бел ару ci пасля 
лютаускай рэвалюцьй.

Сацыяльна-эканам!чны лад, стан гаспадарк! не вытрымагй таго 
напружання, якога патрабавала небывалая па маштабах вайна. Гаспадарчая 
разруха усё болын паглыблялася. Фронт, не атрымл1вау самага неабходнага i 
ледзь трымауся. У MHorix гарадах Pacii рэальнай стала пагроза голаду i 
галодных бунтау даведзеных да адчаю людзей. Народныя масы патрабавал! 
Mipy, хлеба i свабоды. Зняць напружанасць у грамадстве цар i яго урад не 
мапн.

Пачатак рэвалюцьй паклали забастовку вул!чныя MiTbiHri i 
дэманстрацьй у Петраградзе, праве дзеныя 23 лютага 1917 г. у су вязi з 
М!жнародным жаночым днём. Неузабаве выступленн! рабочых i салдат 
перараоп ва узброенае паустанне. 2 сакав1ка цар Mi кал ай II адрокся ад 
прастола на карысць брата Mixama, як\ на друг! дзень таксама адмов1уся ад 
прастола.

Рэальная улада у стал1цы перайшла да Савета рабочых i салдацк1х 
дэпутатау, яю сфарм1равауся у ходзе паустання i абап1рауся на яго узброеныя 
сшы. Вядучыя паз!цьй у Савеце занял! эсэры i меншав!к!. Адначасова, пры 
актыуным удзеле ранейшай думскай апазщьй, сфарм!равауся Часовы урад, 
як! узначапйу князь Г. Львоу. Большасць месцау у iM занял! кадэты.
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Дэмакратычны лагер ва урадзе прадстауляу мпйстр юстыцьй сацыялют А. 
Керанск1, як\ адначасова з'яуляуся намеснжам старшыш Петраградскага 
савета. Савет падтрымау Часовы урад, стварыу наз1ральны камггэт за яго 
дзейнасцю. Узгодненая праграма Часовага урада i Петраградскага савета 
складалася з наступных палажэнняу: амнютыя палыычным вязням, свабода 
слова, друку i г. д., скасаванне нацыянальных абмежаванняу, падрыхтоука да 
склжання Устаноучага сходу (парламента), замена палщьй народнай 
мшцыяй, выбары у органы мясцовага самаюравання, невывад войскау 
рэвалюцыйнага Петраградскага гаршзона на фронт, прадстауленне салдатам 
грамадзянсюх правоу. Канчаткова пытанне аб будучым дзяржауным ладзе 
павшна было вырашыцца ва Устаноучым сходзе.

2. Грамадска-палпычнае жыцце на Беларуш у сакавпсу- 
кастрычнжу 1917 г.

Звестю аб перамозе рэвалюцьй у Петраградзе прыйнпй на Беларусь 1 
сакавжа. Па прыкладу Петраграда у гарадах i мястэчках Беларуси стварал1ся 
саветы рабочых i салдацк1х дэпутатау, 4 сакав1ка была утворана народная 
мш1цыя. Па прыкладу сталщы саветы прызнавал1 Часовы урад i яго органы 
на месцах - пры умове "адпаведнасц1 ix дзейнасщ 1нтарэсам народа".

Адначасова узн1кл1 гарадсюя грамадск1я камЧэты. 1н1цыятыва ix 
стварэння, як правша, зыходзша ад дзеячау земскага i гарадскога 
самак1равання. Працягвал1 сваю дзейнасць гарадск1я думы.

6 сакавжа 1917 г. Часовы урад перадау уладу у губернях i паветах сва1м 
кам1сарам, як1я назначал1ся з лжу старшыняу губернск1х i павятовых земск1х 
упрау. Да губернск1х камюарау пераходз1л1 функцьй губернатарау. Акрамя 
пал1цьй, жандармерьй i пракуратуры усе астатшя мясцовыя дзяржауныя 
органы захоувал1ся i пав1нны был1 дзейн1чаць пад юраунщтвам кам1сарау. 1м 
падпарадкоувалася мш1цыя, iM жа даручауся нагляд за законнасцю дзейнасц1 
ycix устаноу i чыноунжау.

3 ycix партый найбольш уплывовай стала партыя кадэтау, якая 
увабрала у свой склад пpaдcтayнiкoy заможных слаёу нaceльнiцтвa, 
aфiцэpcтвa i штэлженцьй. Мэтам1 кадэтау пасля лютаускага перавароту 1917 
г. было склжанне пасля заканчэння вайны Устаноучага сходу, як\ пав1нен 
прыняць Канстытуцыю, вырашыць пытанне аб дзяржауным ладзе i правесщ 
неабходныя для разв1цця KpaiHbi сацыяльна-эканам1чныя рэформы. Кадэты 
вьжазал1ся за працяг разам з саюзн1кам1 вайны да поунай nep aM o ri.

Найбольшым уплывам сярод насельшцтва Беларуси карысталася 
партыя эсэрау. XyTKi узДым яе папулярнасц1 быу абумоулены 
шырокавяшчальнай праграмай, абяцаннем даць кожнаму селяншу зямлю без 
выкупу, дабщца дэмакратычнага Mipy i г. д. Эсэры займ ал i моцныя пазщьй 
амаль што ва ycix саветах рабочых i caлдaцкix дэпутатау, салдацюх KaMiT3Tax 
Заходняга фронту, панавал1 у саветах сялянск1х дэпутатау. Эсэрауская 
партыя фактычна падтрымала працяг вайны.

Пасля Лютаускай рэвалюцьй актыуную ролю у пaлiтычным жьттцц' 
Бeлapyci cтaлi адыгрываць бaльшaвiкi. Галоуная iдэя ix лщэра У. Лен1на
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заключалася у тым, "каб буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя перарасла у 
сацыялютычную". Галоуны лозунг балынавпсоу "Уся улада Саветам!" быу 
десна злучаны з шшым: "ЬПякай падтрымю Часоваму ураду!" Ужо тады 
лщэры балынавшоу не выключал! уетанаулення аднапартыйнай сютэмы у 
Pacii. Вырашыць пытанне аб вайне i дпры бальшавш абяцал1 яшчэ да 
сюпкання Устаноучага сходу.

3. Беларуси нацыянальны рух у 1917 г.
Лютауская рэвалюцыя садзейшчала уздыму нацыянальна-вызваленчага 

руху, барацьбе за самавызначэнне беларускага народа. Стал1 узшкаць 
беларусюя грамадсюя i культурна-асветшцюя гуртю i аргашзацыг Аднавша 
сваю дзейнасць Беларуская сацыялютычная грамада, пачал1 утварацца новыя 
беларусюя партьп.

Модным штуршком для беларускага руху з'яв1уся з'езд беларусюх 
нацыянальных аргашзацый, як\ адбыуся 25-27 сакавжа 1917 г. у Мшску. З'езд 
падтрымау Часовы урад, а таксама выказауся за аутаномпо Беларуси у складзе 
Pad искан федэратыунай рэспублшт На з'ездзе было пастаулена пытанне пра 
неабходнасць адкрыцця беларускага ушверслтэта i шшых вышэйшых 
навучальных устаноу, паступовы пераход пачатковых школ на родную мову 
выкладання. Па аналоги з Вшьняй з'езд утварыу MiHCKi Беларуси 
нацыянальны камггэт (БНК) для выпрацоую асноу аутаномп Беларуси у 
складзе Pad искан федэратыунай рэспублш. Большасць БНК склал1 
прадстаунш БСГ.

Найбольш уплывовай беларускай палпычнай партыяй стала 
Беларуская сацыял юты иная грамада. Канферэнцыя БСГ (сакавш 1917 г.), 
якая адбылася у Мшску, выступша таксама у падтрымку Часовага урада, 
салщарызавалася з лозунгам "рэвалюцыйнага абароннщтва"; выставша 
патрабаванне аутаномп Бел ару ci у складзе федэратыунай рэспублшц 
выказалася за агульнанародную уласнасць на зямлю i перадачу яе сялянам 
для карыстання у адпаведнасщ з працоунай нормай, але канчатковае 
вырашэнне аграрнага пытання адносша да кампетэнцьй краёвага сейму 
аутаномнай Беларуси, перасцерагала сялян ад неаргашзаваных анарх1чных 
выступленняу; патрабавала 8-гадзшнага рабочага дня i вызначэння 
гарантаванага Mi Hi му му заработнай платы.

Да сярэдзшы 1917 г. Грамада нал1чвала каля 5 тыс. членау i 
спачуваючых. Мела CBaix прадстаушкоу у саветах рабочых i салдацюх 
дэпутатау i гарадсюх думах M i иска, Петраграда, Бабруйска i шшых, 
удзелыичала у рабоце Савета нацыянальных сацыялютычных партый - 
каардынацыйнага органа сацыялютычных партый народау P ac ii.

Палыычны, сацыяльны i эканам1чны крызю, як\ катастраф1чна 
паглыбляуся, вельм1 палохау Часовы урад. Нежыццяздольнасць урада была 
вщавочнай для прамыслоуцау, дзелавых людзей, прадстаушкоу дваранства, 
афщэрау i шш. Выйсце з крызюу яны бачыл1 у саюзе антысацыялютычных 
л1беральных i кансерватыуных груповак i усталяванш моцнай дыктатуры,

ззз



здольнай навесщ парадак у тыле i на фронце, лжвщаваць супрацьборства. 
Правыя знайнпп свайго кандыдата у дыктатары - новага Вярхоунага 
галоунакамандуючага генерала Л. Карншава, стаука якога знаходзшася у 
Магшёве.

У канцы жшуня 1917 г. адданыя Карншаву часц1 па яго загаду рушыл1 з 
фронту на Петраград, каб нейтрапйзаваць Часовы урад, л1кв1даваць саветы, 
усталяваць ваенную дыктатуру. Аднак разл1к карншауцау на шырокую 
падтрымку з боку болынасщ вошсюх часцей не апраудауся. Пры саветах 
был1 сфарм1раваны ваенна-рэвалюцыйныя камтоты, на прадпрыемствах - 
баявыя дружыны, чырвонаармейск1я атрады. У вын1ку рашучых дзеянняу 
рэвалюцыйных Лл змова Карншава была лшвщавана, а сам генерал быу 
1заляваны у г. Быхаве.

У тэты найбольш востры этап барацьбы значна пашз1уся уплыу партый 
эсэрау i меншавпсоу, як1я пасля паражэння карншауцау адмов1л1ся 
сфарм1раваць урад без л1бералау, 1мкнул1ся выратаваць буржуазны Часовы 
урад. У той жа час узрос уплыу партьй балынавжоу. што знайшло 
адлюстраванне у павел1чэнш ix колькасц1 у саветах.

Не было яснага уласнага уяулення, яюм1 шляхам1 можна выйсц1 з 
сацыяльна-папйтычнага i эканам1чнага крыз1су i у беларуск1х дзеячау. 
Некаторыя з ix падтрымл1вапй Часовы урад, шшыя 6bmi гатовы перайсщ на 
леварадыкальныя пазщьп, бл1зюя да бальшав1цк1х.

У верасн1 1917 г. частка левага крыла БСГ вылучылася i утварыла 
аргашзацыю бальшав1цкага к1рунку - Беларускую сацыял-дэмакратычную 
рабочую партыю, на чале з А. Чарвяковым, якая фактычна цалкам прыняла 
праграму РСДРП(б), яе стратэпю i тактыку. Дзейн1чала яна у асноуным у 
Петраградзе i Маскве.

БСГ у кастрычшку 1917 г. правяла III з'езд, на яюм была зацверджана 
новая праграма, менш радыкальная у сацыяльна-эканам1чных пытаннях у 
параунанш з былым1 праграмным1 палажэннямг Па 1н1цыятыве БСГ быу 
утвораны новы цэнтр беларускага руху - Вялi кая беларуская рада.

А тым часам усеагульны крыз1с усё болын паглыбляуся. Пашырауся 
рух за сюпканне II Усераслйскага з'езда саветау рабочых i салдацк1х 
дэпутатау. Часовы урад так i не змог выпрацаваць рэальную праграму, каб 
выцягнуць крашу з цяжкага крыз1су. Бальшав1к1 пачапй актыуную 
падрыхтоуку узброеннага паустання.

Тэма 10.3 Беларуси нацыянальны рух пасля падзення самадзяржауя.

1. З ’езд беларусюх нацыянальных арган1зацый у лшен1 1917 г.
2. Беларуская сацьшпстычная грамада у 1917 г. Вы нш  выбарау ва 
Устаноучы сход на Беларуси i ЗаходиiM фронце.

1. З’езд беларусках нацыянальных арган1зацый у лшен11917 г.
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Вылучэнне Мшска у якасщ папйтычнага цэнтра Беларусь Лютауская 
рэвалюцыя дазволша розным палпычным партыям i грамадсюм 
аргашзацыям легальна ажыццяуляць сваю дзейнасць. Мшск ператварыуся у 
вядучы папйтычны цэнтр Беларусь У ноч з 3 на 4 сакавжа у горадзе на сходзе 
дэмакратычнай грамадскасщ быу створаны Камггэт грамадзянскай бяспею на 
чале з Барысам Самойленкам i Станюлавам Хржанстоусюм. Часовы орган 
улады дзейшчау да моманту дэмакратычнага перавыбрання гарадской думы 
(30 лшеня). Заснаваны 4— 8 сакавжа гарадсю Савет рабочых i салдацюх 
дэпутатау на чале з Б.Позернам абараняу штарэсы працоуных i вайскоуцау, 
аднак шяюх прэтэнзш на уладу у Мшску не выстауляу. 1стотнай асабл1васцю 
паслярэвалюцыйнага развщця не толью Мшска, але i Беларуси было 
адсутнасць двоеуладдзя, супрацоунщтва болынасщ папйтычных сю у справе 
падтрымю Часовага урада.

Пад уплывам рэвалюцыйных падзей аргашзацьй Беларускай 
сацыялютычнай грамады стваралюя у розных месцах Беларуси i Pacii. 25 
сакавжа у Мшску адбыуся з ’езд БСГ, дзе абмяркоувауся бягучы момант. Тут 
жа у красавжу-чэрвеш выходз1у цэнтральны орган БСГ пад назвай «Грамада» 
пад рэдакцыяй Аркадзя Смол1ча. Вылучапйся сва1м уплывам мшская i 
петраградская аргашзацьй. Мясцовая прымала нацыянальна-дэмакратычную 
афарбоуку, сталi иная хш лася да бальшав1зму. Але у iMKHeHHi да аутаномп 
Беларуси у складзе Pacii абедзве аргашзацьй бььш aдзiнaдyшнымi.

25-26 сакавжа у Мшску адначасова са з ’ездам БСГ пачауся i з ’езд 
прадстаунжоу беларусюх аргашзацый i партый. Фактычна з ’езд БСГ перарос 
у з ’езд беларусюх аргашзацый i партый. Прысутшчала каля 150 дэлегатау. 
Яны стварьгпй Беларуси нацыянальны камНэт i нaдaлi яму ролю вышэйшай 
краёвай установы. Старшынёй Беларускага нацыянальнага камНэту 
(Белнацкаму, БНК) стау буйны niHCKi землеуладальнж, краёвец i былы член 
Дзяржаунай думы Раман Сюрмунт. Яго абрапй на тэту пасаду пры умове, што 
ён адмовщца ад свайго маёнтка. У склад кампэта увайшло 18 асоб, сярод 
яюх были аграном Аркадзь Смол1ч, юрыст Павел Аляксюк, кандыдат 
фшалогп Бранюлау Тарашкев1ч, ксёндз Вшцэнт Гадлеусю, шжынер Вацлау 
1ваноусю, паэт ГЦшка Гартны (Змщер Жылунов1ч). Грамадауцы атрымал1 у 
БНК толью шэсць месц, а таму iслотнага уплыву на яго працу не мель З ’езд 
выпрацавау дэкларацыю да Часовага у Р а Да  з вельм1 памяркоуньжп 
патрабаванням1 адкрыцця беларусюх школ i аутаномп для Беларусь 
Пяшасабовая дэлегацыя на чале з Раманам Сюрмунтам адвезла яе у 
Петраград, але толью марна патрацша час.

3 бел ару сю м рухам новым расшсюм уладам можна было не л1чыцца. 
Ён распыляуся па усёй iM nepbii ды яшчэ дзял1уся на прыхшьнжау i 
пращунжау аутаномп Беларусь Бежансюя аргашзацьй звычайна Meai 
дэмакратычную праграму i патрабавал1 ayTaHOMii. На беларусюх жа землях 
часам пад беларускай шыльдай выступал! абаронцы зaxoднepyciзмy i ад 1мя 
беларусау упарта пpaвoдзiлi лозунг «адзшай i непадзельнай» P a c ii ,  вт {  
безупынную палемжу у прэсе i на MiTbiHrax з БСГ. Як нацыянапйстычную
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асудз1у БСГ i I з ’езд сялянсюх дэпутатау Мшскай i Вшенскай губерняу, што 
адбыуся у красавжу. Тое катал шкае духавенства, што у Петраградзе у Mai 
аб’ядналася у партыю Хрысщянскай дэмакратычнай злучнасщ (ХДЗ) на чале 
з ксяндзом Фаб1янам Абрэнтов1чам, таксама не заусёды знаходзша 
паразуменне з грамадауцам! з-за сваей антыбалынавщкай сюраванасцг 
Прауда, беларусюя аргашзацьй i партьп старалюя медь сувязь з Белнацкамам, 
признавали М1нск цэнтрам Беларуси i тэта неяк лучыла ix. БНК быу давол1 
памяркоуным у сваей пагйтычнай дзейнасцт Мшсюя дзеячы 
прытрымл1вал1ся падкрэслена прарускай арыентацьй, займагйся пераважна 
навукова-асветным! справамi i шчога не абяцапй сялянам да склпсання 
краёвай беларускай рады (савета). Такая рахманасць дзеячоу БНК не 
задавальняла беларусюх нацыянал-радыкалау.

7-17 красавша у Mi иску адбыуся I з ’езд дэлегатау войск i тылу 
Заходняга фронта, як\ абрау Франтавы камтот i падтрымау пал1тыку 
Часовага ураду, а пра Беларусь нават не успомшу. Пагйтычная 1н1цыятыва у 
Kpai належала расшсюм партыям—у першую чарту эсэрам i меншав1кам, як1я 
панавал1 у мясцовых саветах i у камЧэтах парадку. Супраць беларускага руху 
аднадушна выступал! усе расшсюя вял1кадзяржаун1к1—пачынаючы ад былых 
чарнасоценцау i канчаючы бальшав1кам1. Каб прын1з1ць беларусю рух у 
вачах мясцовага сялянства, яны умела выкарыстоувал1 тую акагйчнасць, што 
Белнацкам узначальвау буйны землеуладалыпк Раман Ск1рмунт. Так, у 
красавжу на I з ’ездзе сялянск1х дэпутатау М1нскай i Вшенскай губерняу 
бальшавш прыпынш1 разгляд беларускага пытання, абвясц1ушы яго 
польскай, “панскай” !нтрыгай. Нацыянальныя дзеячы абв1навачвал1ся у 
iMKHeHHi аддзялщца ад Pacii i перадаць беларусюх сялян у рабства да 
польсюх памешчыкау.

Правал л1пеньскага наступления pad искан армп выкл1кау у вайскоуцау 
выбух незадаволенасц1 Часовым урадам. Дзейнасць бальшавжоу 
актыв1завалася. HixTO так тучна, як яны, не абяцау змучанаму вайной народу 
Mipy, зямл1, гаспадарання на прадпрыемствах, права на нацыянальнае 
самавызначэнне. I тэта было якраз тое, чаго не дачакалюя падданыя P a c ii  ад 
Часовага урада. Каб падтрымаць Часовы урад, у Mi иску 15 лшеня быу 
створаны Кам1тэт рэвалюцыйных арган1зацый з прадстаун1коу Саветау, 
Франтавога камНэта, КамЧэта грамадскай бяспек1, сацыял1стычных партый i 
!нш. MiHCKia балынавш, хоць i стварыл1 у горадзе уласную арган1зацыю ды 
n a n a r i  выдаваць газету «Звязда», не здолел1 ютотна пауплываць на 
пашырэнне сярод мшчан антыурадавых настрояу. Пазней (24 жшуня) 
гарадск1я улады закрыл! бальшав!цкую газету за антыурадавую прапаганду.

2. Беларуская сацыял1стычная грамада у 1917 г. Вышка выбарау ва 
Устаноучы сход на БеларуН i Заходн1м фронце.

Адначасова i БСГ вымушана была прыстасоувацца да настрою 
народных мае, яюя naxicHyaica улева. 4-6 чэрвеня яна сабрала у Петраградзе 
свой II з ’езд, прыняла на iM праект новай праграмы i паставша на чале ЦК 
замест Аркадзя Смол!ча Зм!цера Жылунов!ча. БСГ абвясцша сваёй мэтай
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увядзенне сацыялютычнага парадку праз класавую барацьбу i сацыяльную 
рэвалюцыю. Праграма прадугледжвала шырокае развщцё беларускай 
культуры, нацыянальнай школы, поунае самаупрауленне Беларуси (у складзе 
P a c i i)  з заканадаучай краёвай радай, раунапрауе y c ix  нацый, што жьш на 
беларускай зямлг Пахшенне улева дазволша партьй павял1чыць колькасць 
CBaix членау да 5 тыс. чалавек, але адначасова яна страцша прыхшьнасць 
дзеячоу правацэнтрыскага наюрунку.

На хвали рэвалюцыяшзму БСГ спрабавала адхшць ад юраунщтва 
беларусюм рухам л1бералау, яюх прэзентавала Беларуская партыя народных 
сацыялютау (БПНС) на чале з Паулам Алексюком. Узшкшыя спрэчю 
абумовш скл1 канне 8-12 л1пеня у Мшску II з ’езда прадстаушкоу беларусюх 
партый. 3 вял!кай цяжкасцю дэлегатам удалося паразумецца на платформе 
неабходнасщ адзшага нацыянальнага фронту i абраць, замест Беларускага 
нацыянальнага камггэта, Цэнтральную раду беларусюх арган!зацый i партый. 
Прауда, пазней члены БПНС выйнип са складу Цэнтральнай рады. I тэты 
орган апынууся пад юраунщтвам левых сш, як!я адмяжоувал!ся i ад 
хрысщянсюх дэмакратау (хадэкау). Шдэрства БСГ было заваёвана коштам 
страты адзшства беларускага нацыянальнага руху.

Новая галоуная арган!зацыя беларусау заявша аб CBaiM iMKHeHHi 
перадаць усю зямлю без выкупу працоунаму народу. Цэнтральная рада 
прадстауляла тольк1 так!я грамадск!я i пал1тычныя арган1зацьй, як!я 
прызнавал! патрэбу аутаномп Беларуси, роднай мовы i разв!цця нацыянальнай 
культуры. У склад яе выканаучага кам!тэту увайшл1 Язэп Лёсш, Язэп Дыла, 
Радаслау Астроусю, Фаб1ян Шантыр, Аркадзь Смол1ч, Палута Бадунова, 
Зм1цер Жылунов1ч i шшыя. Рада пераняла у Белнацкома яго друкаваны 
орган—газету «Вольная Беларусь», якая выходзша у Мшску з 28 мая пад 
рэдакцыяй Язэпа Лёсжа. Круг чыннасц! Цэнтральнай рады пашырауся. Яна 
ладз!ла сувяз1 з бежанцам1, pa6iaa захады супраць высечк1 лясоу у Бел ару ci. 
Спецыяльна прыняты ёй «Статут беларуск!х нацыянальных культурна- 
асветных гурткоу у войску» прадугледжвау наладжванне нацыянальнага 
выхавання беларусау-вайскоуцау i безумоуны удзел ix у абароне заваёу 
рэвалюцьй у Pacii. Таму каш у канцы жшуня рабшася спроба захопу улады 
генералам Лаурам Карншавым, на абарону дэмакратычнай Pacii дружна 
y3H4Hica усе беларусюя сшы. Тым не менш, Цэнтральная рада дзейшчала 
пераважна як нацыянальна-культурная арган1зацыя. Яна не змагла 
прыцягнуць на свой бок нацыянальныя меншасщ, недастаткова yeari 
надавала стварэнню беларусюх вайсковых фapмipaвaнняy, адз1нству 
нацыянальных сш i, увогуле, пытанню аб уладзе. Пасля карншаушчыны Paciя 
рэзка xicнyлacя улева. Стала вiдaвoчным поуная нежыццядзейнасць Часовага 
урада. Барацьба за улаДУ абвастрылася. У Беларуси яе вялi два блок1 
пал Лычных cin—беларусю i pacificKi. У ж ш уш ^стападзе imaa ix 
кaнcaлiдaцыя. Польская партыя не выключала улучэнне Беларуси у склад 
адноуленай польскай дзяржавы. Яypэйcкiя партьй дзeйнiчaлi у русле 
агульнарасшскай пал1тычнай плын1.
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Яшчэ у Mai Белнацкам стварыу Вайсковую беларускую аргашзацыю. 
Тады ж узшюп i першыя паулегальныя аб’яднанш беларусау у войску Да 
беларускага руху далучылюя некаторыя генералы: Канстанцш Аляксяеусю, 
Кшрыян Кандратов1ч, Пажарскг 3 жшуня у pacificK ix  арм1ях ствараецца 
густая сетка беларусюх аргашзацый. Яны пакрываюць Беларусь, Раслю, 
Украшу, Эстонпо, Малдову. Вайскоуцы знаходзшся пад уплывам пераважна 
эсэрау i БСГ. Дзякуючы энерпчнай прапагандзе, якую вял1 забраныя у войска 
прадстаунш беларускай штэлшенцьй, рыхтавалася глеба для аб’яднання 
беларусюх вайсковых гуртоу. 18-24 кастрычшка у Мшску з дазволу 
галоунакамандуючага генерала Млкалая Духонша сабрауся з ’езд беларусау- 
вайскоуцау Заходняга фронту. Прыехапй i прадстаунш беларусюх 
аргашзацый Балтыйскага флоту, Румынскага i Пауночнага франтоу. 
Дэлегаты вы казал i гатоунасць баран iub беларусюя земл1 i p a d  некую 
дэмакратыю, прышш рэзалюцыю аб пашырэнш беларусюх вайсковых 
аргашзацый i абрапй Цэнтральную Беларускую вайсковую раду (ЦБВР). 
Старшынёй яе выканаучага камггэта стау Сымон Рак-М1хайлоусю, яго 
памочшкам1—Язэп Мамонька i Кастусь Езавггау. Беларусюя вайсковыя 
фарм1раванш стваралюя са спазненнем, але i з непазбежнасцю. Рашйскае 
войска развальвалася i не магло абаранщь Беларусь ад нямецюх акупантау, а 
м1рнае насельнщтва—ад мясцовых банд i расшсюх дызерщрау. Прыспешвала 
i тое, што на Мшшчыне пачынапй гаспадарыць польсюя вайсковыя злучэннг 
Улетку 1917 г. у паразуменш з Часовым урадам P a c ii  i галоунакамандуючым 
генаралам Лаурам Карншавым з палякау, яюя служьпп у расшскай apM ii, быу 
сфарм1раваны I польею корпус на чале з генералам Юзафам Доубар- 
MycniuKiM для барацьбы з немцам!. Ад 40% да 60% салдат Польскага 
корпуса складаш беларусы-католш.

15-24 кастрычшка пры уДзеле прадстаушкоу ЦБВР адбылося 
пасяджэнне Цэнтральнай рады беларусюх партый i аргашзацый, пад час якой 
гэтай аргашзацьп быу нададзены характар папйтычнага цэнтра Беларуси i яна 
атрымала назву Вялi кая Беларуская рада (ВБР). У складдзе яе выканкама 
зноу сабралюя прадстаунш беларусюх партый (БСГ, БПНС i ХДЗ). 
Старшынёй выканкама стау Вячаслау Адамов1ч, яго намесшкам1 -  беларусю 
паэт Алесь Гарун (Аляксандар Прушынсю) i Аркадзь Смол1ч.

14-25 кастрычшка у Мшску праходз1у III з ’езд БСГ . Ён выказауся за 
нацыянапйзацыю зямл1 i перадачу яе у распараджэнне краёвай рады Беларусь 
Беззямельным i малазямельным еялянам абяцалася дармовае надзяленне 
зямлёй. У Цэнтральны Камтот БСГ увайнпп Язэп Дыла (старшыня), Алесь 
Гарун, Аркадзь Смол1ч, Палута Бадунова, Язэп Варонка, Сымон Рак- 
М1хайлоусю, Бранюлау Тарашкев1ч i шшыя. Дэлегатам1 з ’езда был1 таюя 
вядомыя беларусюя дзеячы, як 1гнат Дварчанш, Радаслау Астроусю, 
Аляксандр Чарвякоу, Фаб1ян Шантыр. Незадаволенасць 
агульнадэмакратычнай праграмай Вялi кай беларускай рады прывяла членау 
БСГ да выхаду з выканкама гэтай аргашзацьп. Вялшя надзе1 ускладалюя на 
Устаноучы сход, да выбарау якога рыхтавалася уся краша.
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3yciM шшыя планы был1 у леншцау. Першая пауночна-заходняя 
абласная канферэнцыя партьй бальшавжоу, што праходзша у сярэдзше 
верасня, абмеркавала пытанне аб узброеным паустанш (рашэнне аб 
падрыхтоуцы яго прыняу VI з ’езд партьй бальшавжоу у Петраградзе) i 
абрала Пауночна-заходш абласны камЧэт партьй пад старшынствам 
Аляксандра Мяснжава. Балынавш абашралюя тут амаль выключна на 
расшскае войска. Яны мел1 перавагу над беларусюдй сшамц бо на Заходшм 
фронце доля беларусюх вайскоуцау была 3yciM нязначнай.

Тэма 10.4 Усталяванне Савецкай улады на Беларусь

1. Кастрычнщкая рэвалюцыя на Беларуси.
2. Стварэнне сютэмы Савецкай улады на Беларусь
3. Першыя сацыяльна-эканам1чныя пераутварэнш савецкай улады.
4. Палпыка “ваеннага камушзму” на Беларусь

1. Кастрычнщкая рэвалюцыя на Беларусь
Паспяховы балынавщю пераварот у сталщы (25 кастрычнжа) не 

прывёу да аутаматычнага захопу улады паслядоушкадй Уладйм1ра Ленша на 
беларусюх землях. Трыумфальнага шэсця саветау тут не было, як пра тое 
хвалшся пасля камушсты. Мела месца зуЛм шшая з ’ява—трыумфальны 
развал адмшютрацьй Часовага урада. Балынавш не мел! у Беларуш трывалай 
улады аж да 1921 г. Але яны аказалюя больш актыунымц у параунанш з 
беларусюм1 лщэрамц i адразу ж пасля падзення Часовага урада пачал1 
хуценька прыб1раць уладу да CBaix рук. Ужо 26 кастрычнжа балынавш ад 
{мя M iH CK ara гарадскога савета рабочых i салдацюх дэпутатау абвясцш аб 
спыненш паунамоцтвау дэмакратычна абранай у жшуш гарадской думы i 
перадачы улады гарадскому савету, хоць апошш шяюх пастанауленняу на 
тое не прымау. Супращуленне балынавщкаму экстрэм1зму працягвал1 
прадстаунш старой улады i левацэнтрысцюя сшы у Мшску, Магшёве, Оршы. 
Так, у MiHCKy у супрацьвагу балынавщкаму Савету утварыуся рэвалюцыйна- 
дэмакратычны орган улады пад назвай Камггэт выратавання рэвалюцьй 
Заходняга фронту. Але з левым экстрэм1змам змагацца было цяжэй, бо, у 
адрозненне ад правага (карншаушчыны), ён умела карыстауся сацыяльнай 
дэмагопяй i меу падтрымку люмпешз1раванага вайной насел ьнщтва. 
Антыбалынавщкае супращуленне у Мшску было спынена 2 лштапада, кал1 
на дапамогу Мшскаму савету з Заходняга фронту прыбьш вайсковыя 
злучэнш, у тым лжу бронецягнж. Яго камандз1р, балынавж Пралыгш, 
праб1уся у горад толью дзякуючы жорстюм пагрозам расстрэльваць 
стрэлачнжау i зшшчаць чыгуначныя станцьй. У Магшёве, дзе месцшася 
стаука галоунакамандуючага расшсюх войск, улада да бальшавжоу перайшла 
толью 20 л i стал ада.
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Вялi кая беларуская рада абмяжавалася выданнем 27 кастрычшка 
«Граматы беларускаму народу», дзе аценьвала балынавщю пераварот як 
праяву анархп i закликала да аб’яднання вакол сваей аргашзацыт Леншская 
«Дэкларацыя правоу народау Pacii», апублшаваная 2 л i стал ада, выкликала 
надзею на лепшае, але не надоуга. Хутка стала вщочным, што наступае 
поунае бязладдзе. Васкоуцы у любы момант мапп у масавым парадку 
пакшуць акопы i заняцца рабаваннем. Узнпсла вострая неабходнасць баранщь 
беларусю народ, яго багацщ ды i тэрытарыяльную цэласнасць краю, якому 
пагражапй балынавщкая анарх1я, кайзерауская арм1я ды i польсюя вайсковыя 
аддзелы. Абставшы i афщыйны дазвол галоунакамандуючага генерала 
Мзкалая Духонша на утварэнне беларусюх вайсковых фардправанняу у 
складзе расшскага войска падштурхоувалй рассыпаныя па iMnepbii 
нацыянальныя сшы да кансалйдацыт

З’езды беларусюх вайскоуцау прайннп на Пауночным фронце у 
В1цебску (15-20 л1стапада), на Румынск1м у Адэсе (3-8 снежня), на Пауднёва- 
заходн1м у К1еве (17-22 снежня). Усе беларусюя вайсковыя аб’яднанш 
падпарадкоувал1ся Цэнтральнай Беларускай вайсковай радзе i настойл1ва 
дамагал1ся ад балынавщкага Петраграда абвяшчэння беларускай 
дэмакратычнай рэспубл1ю з уваходам яе у pad некую федэрацыю народау, 
прызнання дзяржаунай мовай беларускай мовы, прадстаулення права на 
стварэнне асобнага беларускага войска, вяртання у Беларусь yeix 
каштоунасцей, вывезеных на працягу вайны, а таксама поунай адбудовы 
гаспадарк1 краю за кошт дзяржау, што удзельн1чал1 у вайне. I тольк1 у М1нску 
выканкам ЦБВР на чале з генералам Кшрыянам Кандратов1чам усё марудз1у 
з пашырэннем беларуск1х вайсковых аддзелау ды чакау распараджэнняу 
зверху. Найболын актыуна беларуск1 рух разгортвауся еярод бежанцау i 
вайскоуцау на далёюх ад Беларус! франтах—в1даць, таму, што болын паловы 
мужчынскага насельн1цтва з беларусюх губерняу было маб1л1завана i 
адпраулена як мага далей ад родных хат. Толью на чужыне пасапрауднаму 
абуджал1ся патрыятычныя пачуцц1. Беларусау там высялял1 з гарадск1х 
кватэр, прагашип з вёсак, не давали хлебных пайкоу, першым1 звальнял1 з 
прамысловых прадпрыемствау, як пра тое паведамлял1 удзельнш1 з ’езда 
беларуск1х бежанцау у Маскве (1917). Усе цывшьныя аргашзацьй беларусау 
гуртавал1ся вакол Вялжай Беларускай рады. Менав1та яна i пачала рыхтаваць 
Усебеларуск1 з ’езд. Значыць, ужо праз месяц пасля звяржэння Часовага урада 
у Бел ару ci сфарм1равалюя прадстаун1чыя пал1тычныя арган1зацьй 
беларускага народа, яюя был1 гатовыя узяць уладу у свае рук1, але дзейн1чал1 
нерашуча. 1м супрацьстаяу блок расшсюх сш на чале з бальшав1кам1.

У л1стападзе пасля канчатковай перамоп над Кам1тэтам выратавання 
рэвалюцьй рашйсюя бальшав1к1 стварыл1 Ваенна-рэвалюцыйны кам1тэт 
(ВРК) Заходняй вобласщ (В1цебская, Маг1лёуская i неакупаваныя паветы 
М1нскай i Вшенскай губерняу). Ён стау вышэйшым надзвычайным органам 
улады у Бел ару ci i на фронце. Адной з першых мер новай улады было 
увядзенне цэнзуры над yciMi выданням1. 3 18 да 25 лютапада бальшав1ю
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правял1 у М1нску адразу тры з ’езды: абласны з ’езд Саветау рабочых i 
салдацюх дэпутатау, абласны з ’езд сялянсюх дэпутатау i франтавы з ’езд. Усе 
яны пераважна пад дыктоуку бальшавжоу вы казал юя за неабходнасць для 
Беларуси савецкай улады i заставали адзшы Выканаучы камАэт Саветау 
рабочых, салдацюх i сялянсюх дэпутатау Заходняй вобласщ i фронту 
(Аблвыкамзах). «Сялянсюя дэпутаты» выб1ралйся пад непасрэдным наглядам 
вайскоуцау-балынавжоу. Шводнага прадстаунпса беларускага руху у 
Аблвыкамзаху не было. У склад вышэйшага органа улады, што стварьпп 
балынавпа, увайньлй людз1 (Аляксандр Мяснпсау, Вшьгельм Кнорын, Карл 
Ландар), яюя пражыл1 у Беларуси каля года щ крыху болей i не ведали 
беларускай мовы. Гэтыя юраушю, безумоуна, адлюстроувалй штарэсы 
фронту, але не Беларуси, якая для ix увогуле не юнавала.

За чужынцау галасавалй не толью вайскоуцы, але i цывшьнае 
насельнщтва у час лютападаусюх выбарау ва Усерасшсю устаноучы сход. 
Беларусюя партьй i аргашзацьп атрымалй м1зэрны працэнт галасоу (0,3). 
Балынавта наб1ралй больш паловы, але толью у apMii i у прыфрантавых 
губернях, для жыхароу яюх даражэй за леншсю дэкрэт аб м1ры не было 
Hi чога. Да таго ж, у прыфрантавых губернях галасаваць можна было толью 
так, як таго жадагй узброеныя салдаты, яюм абрыдл1 акопы. У больш 
аддаленай ад фронту Магшёускай губерHi балынавш атрымалй усяго 23% 
галасоу. Тут лщз1равалй эсэры, яюя усё больш разыходзшся з пануючай 
партыяй i схшялюя да супрацоунщтва з мясцовьеуп нацыянальным1 сшамг У 
рэшце рэшт лёс Беларуси мог вызначыць толью увесь беларусю народ, 
тэрыторыя рассялення якога не абмяжоувалася двумя прыфрантавым1 
губернямг Што тычыцца камюарау Заходняй вобласщ, дык шырокай 
падтрымкай беларускага насельнщтва яны не карысталюя. Не прызнавала ix i 
Mi некая дума. А таму не выпадкова, што некаторыя балынавщюя лщэры 
разглядагй Беларусь усяго як разменную манету у перамовах з немцам! аб 
м1ры, яюя пачалйся 19 лютапада.

Вялжая Беларуская рада урэшце прызнала леншсю урад у Петраградзе, 
але адмовшася прызнаваць легАымнасць выканаучага камАэта Заходняй 
вобласщ i фронту на чале з Аляксандрам Мясшковым. I тэта не выпадкова. 
Балынавщю орган не став1у пытання аб аутаномп Беларуси, а таму 
абвшавачвауся мясцовым1 патрыётам1 у тым, што прадстауляе расшскае 
войска, а не бел ару сю народ. Каля еярэдзшы лютапада 1917 г. Вял i кая 
Беларуская рада i Цэнтральная Беларуская вайсковая рада выдал! адозву «Ко 
всему народу Белорусскому», дзе закликали суайчыншкау узяць у свае рую 
юраванне краем, а дзеля гэтага абвяшчалася сюпканне у снежш у Мшску 
з ’езда прадстаушкоу усяго беларускага народа. Амаль адначасова такую ж 
шщыятыву высунуу у Петраградзе i Беларусю абласны камАэт пры 
Усерасшсюм савеце сялянсюх дэпутатау на чале з Яусеем Канчарам. КамАэт 
займау прасавецюя пазщьй i толью прыкрывауся нацыянальнькй !мкненнямц 
а таму карыстауся афщыйнай падтрымкай.
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Балынавщюя камюары у Беларуси рабш  усё, каб не дапусцщь 
сюпкання з ’езду, бо баялюя, што ён пазбавщь ix улады. Адносшы беларусюх 
i прарасшсюх аргашзацый у Мшску адразу ж набьш варожы характар. 3 
абодвух бакоу зб1ралюя сшы. Прэзщыум Вайсковай рады у складзе Сымона 
Рак-М1хайлоу ската, Кастуся Езавггава, Тамаша Грыба, Язэпа Мамонью, 
Васшя Захарю стварал1 беларусюя вайсковыя злучэннг Узмацняуся 1-шы 
Беларуси мшсю полк. У Оршы быу створаны Беларуси конны полк. А 
балынавщюя улады 30 л i стал ада увял1 у М1нску ваеннае становшча, 2 
снежня забаранш фарм1раванне беларусюх часцей, хоць на тое меуся дазвол 
савецкага галоунакамандуючага Мпсалая Крыленю ад 23 л i стал ада.

Але нечакана для абласнжоу Народны камюарыят па справах 
нацыянальнасцей, як\ узначальвау 1остф Сталш, дазвол1у Беларускаму 
абласному камтоту правядзенне усебеларускага з ’езда i выдау для яго патрэб 
50 тыс. рублёу. Балынавщю урад прызнавау безумоунае i поунае права 
самавызначэння беларускага народа, але у той жа час пастав1у умову, каб 
краёвая улада належала краёваму Савету рабочых i салдацюх дэпутатау, у 
прыватнасщ, Аблвыкамзаху. Перад Беларуси м абласным кампэтам ставшася 
задача пераняць у Вял жал Беларускай рады юраунщтва беларусюм рухам i 
на усебеларусюм з ’ездзе лептымпаваць захоп улады балынавжам1 у 
Беларуси, хоць гэтая улада ужо шкота не прадстауляла. Салдаты, былыя 
выбаршчыю Аблвыкамзаха, разбягалюя па хатах, дэзертыравалг Пасля 
пачатку перамоу з немцам! (люты 1918) на Заходшм фронце пад ружжом 
засталося 70 тыс. салдат з некал1 двухмшьённага войска.

Спачатку Беларуси абласны камггэт планавау сабраць усебеларусю 
з ’езд нават асобна, але перахапщь шщыятыву у Вялiкал Беларускай рады не 
удалося. 3 нагоды з’езду на яе тя паступал1 наказы беларусау-вайскоуцау з 
ycix куткоу Pacii. Яны падтрымл1вал1 балынавщюя дэкрэты аб зямлц м1ры i 
праве народау на нацыянальнае самавызначэнне, але не прызнавал1 
Аблвыкамзах i л1чыпй, што да вялжага беларускага устаноучага сходу улада у 
Kpai павшна належаць Вялi кал Беларускай радзе або Цэнтральнай беларускай 
вайсковай радзе. Апранутыя у салдацюя шынял1 сяляне прасш  устал авщь на 
Беларуси «уладу таго сярмяжнжа, якога усе нацыянальнасщ на працягу 
некальюх вякоу асмейвал1 i аплёувалй). Был1 прапановы вярнуць ycix 
мабшзаваных беларусау на радз1му для фарм1равання нацыянальных палкоу. 
Юраунщтву Беларускага абласнога камтоту шчога не заставалася, як 
далучыцца у падрыхтоуцы з ’езда да Вялiкал Беларускай рады. 7 снежня 
балынавщю лщэр у Беларуси Аляксандр Мяснпсау абвясщу нарэшце загад 
Мжалая Крыленю ад 23 л i стал ада аб парадку фарм1равання беларусюх 
палкоу. Толью якраз у той самы дзень Украшская рада пачала узброеную 
барацьбу супраць савецкай улады, i дзейнасць беларусюх вайсковых 
злучэнняу зноу падпала пад забарону. Гэтая акал1чнасць зуслм пазбавша 
Беларуси з ’езд ваеннай падтрымн.

Усебеларусю з ’езд пачауся 15 снежня. На iM сабралася 1872 
прадстаулш беларускага народа. Hi адной нацьй за перыяд pad лекал
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«смуты» не удалося аргашзаваць такога прадстаушчага форума. На з ’езд 
прыехапй пасланшю ад усёй этнаграф1чнай Беларуси, ад ycix франтоу i тыла. 
Болынасць дэпутатау у палпычных адносшах належала да партьп эсэрау i да 
беспартийных. Па сацыяльнаму складу з ’езд з ’яуляуся пераважна сялянсюм. 
Балынавшам не удавалася кантраляваць ход падзей. Дэлегатам надавала 
упэуненасць тсьмовае сведчанне ад народнага камюара па справах 
нацыянальнасцяу loci фа Стал i на, што пастанова з ’езда будзе абавязковай для 
савецкай улады. А у той жа час юраушк балынавщкай адмшютрацьй на 
Беларуси Аляксандр Мяснпсау шструктавау CBaix таварышау, як пасварыць 
дэлегатау i зрабщь з ’езд безвынпсовым.

У ноч з 17 на 18 снежня дэлегаты приступил да пытання аб абвяшчэнн1 
беларускай рэспубл1к1. Убачыушы, што перацягнуць на свой бок з ’езд не 
удаецца, Савет народных камюарау Заходняй вобласц1 на чале з Карлам 
Ландарам прыняу рашэнне разагнаць яго. Каля гадзшы ночы 18 снежня 
падагрэтыя гарэлкай вайскоуцы акружыл1 памяшканне, дзе праходз1у з ’езд, а 
праз паугадзшы уварвапйся у залу пасяджэння i nycnmi у ход прыклады. 
Дэлегаты узвял1 барыкады i, пакуль кам1сары пераадольвал1 ix ды «загадвал1 
з ’езду маучаць», паспел1 прыняць рэзалюцыю аб увядзенн1 у межах 
беларускай зямл1 рэспубл1канскага ладу, а таксама вылучыць са свайго 
асяроддзя орган краёвай улады—'Усебеларусю савет сялянсюх, салдацк1х i 
рабочых дэпутатау для к1равання краем да сюпкання Беларускага 
устаноучага сходу. Капп прэз1дыум з ’езду на чале з 1ванам Серадой быу 
арыштаваны, яго месца зашил новыя дэлегаты на чале з Мзхашам Гольманам. 
Пад прыцэлам браняв1коу яны nacneai прыняць рэзалюцыю пратэсту супраць 
дзеянняу к1раун1цтва Заходняй вобласц1 i непризнания яго улады. Дэлегаты 
Усебеларускага з ’езду не парывапп з бальшав1цкай РаЛяй (задавальнял1ся 
аутаном1яй i нават асцерагалюя адарвання краю ад Раей), не адвяргапй 
савецкай улады. Яны толью жадапй yeecni яе у Беларус! без дыктату 
франтавых кам1сарау.

У ноч з 19 на 20 снежня быу зроблены напад на былы дом губернатара, 
дзе меецшея к1раун1цтва Вялшай Беларускай рады, Беларускай вайсковай 
рады i БСГ. I зноу баявш  знаходзш1ся у нецвярозым стане. Удзень 20-га 
прадстаун1к1 беларуск1х арган1зацый вымушаны был1 перасял1цца на 
вул.Пал1цэйскую (№2), а Мясшкау Аляксандр i Карл Ландар наладзш у 
Мшску парад перамоп. 3 нагоды разгону з ’езда у Мшску, Магшёве, 
В1цебску, Оршы, Полацку, 1гумене прайшл1 м1тынг1 пратэсту. Адносшы 
м1нчан да бальшав1коу стал1 ятттчэ больш недаверл1вым1 i нават варожымт У 
апошн1я дн1 снежня у М1нску прайшл1 забастоук1, але адкрытае выступление 
супраць мясншоуцау, як да таго заюпкау з ’езд, не адбылося.

Беларуск1я дзеячы, у адрозненне ад балынавжоу, не мел1 Hi вопыту 
палЛычнай барацьбы, Hi моцнай партьй. Ва умовах Pacii acHoyHbiMi 
пpaвaднiкaмi нацыянальных iдэй дзecяцiгoддзямi выступал! грамадсюя 
навукова-асветныя rypTKi без выразнай структуры. Беларуск1я патрыёты 
xaueai звязаць лёс свайго краю з Pad искан дэмакратычнай федэратыунай
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рэспублжай, якой не юнавала. Яны настошпва прапаноувапй сваю мадэль 
федэратыунай дзяржаунасщ, капп ужо Расля стала савецкай (не 
дэмакратычнай), а Украша—народ най рэспублжай. Да адбудавання краю 
заклжалюя толью беларусы i сяляне. Нацыянальныя лщэры доуга не 
адважвалюя узяць уладу, спадзеючыся, што яна прыдзе да ix ад балынавжоу- 
-i у рэшце рэшт атрымапй ад камюарау палпычны урок. Тым не менш, 
дэлегаты з ’езду фактычна дэклараваш щэю беларускай народнай рэспублжт

Выбраная на Усебеларусюм з ’ездзе Рада гэтага з ’езду (Усебеларусю 
савет) у складзе 56 чалавек на чале з Язэпам Лёсжам перайшла на 
нелегальнае становшча. Яна стала юрыдычнай пераемнщай усёй паунаты 
улады, якая раней належала разагнанаму з ’езду. Ужо 18 снежня уцалелыя 
дэлегаты патаемна сабрал1ся у чыгуначным дэпо пад аховай рабочай 
дружыны i пацвердзш за Радай усебеларускага з ’езду ролю выканаучага 
органа разагнанага з ’езду. Было вырашана таксама Центральную Беларускую 
вайсковую раду падпарадкаваць Радзе усебеларускага з ’езду, а шшыя 
палпычныя аб’яднанн1 з функцыям1 юравання распусц1ць. Са складу Рады 
быу вылучаны больш сц1слы працоуны орган—Выканаучы камггэт Рады 
усебеларускага з ’езду у складзе 17 чалавек на чале з Язэпам Варонкам. 
Камггэт атрымау даручэнне заняцца беларуЛзацыяй саветау на месцах, а як 
толью стане магчымым, узяць уладу у свае рук1.

Пакуль жа гаспадарам1 у Kpai выступал! мясцовыя бальшав!к!- 
мясн!коуцы. Напачатку студзеня яны разагнал! практычна усе гарадск1я 
думы, управы i земствы. У Мшску 2 студзеня выбухнуу галодны бунт, i 
бальшав1к1 задушыл! яго з дапамогай 36poi. Кам1сары перыядычна налятапй 
на рынк! i канф!скоувал! у гандляроу мыла, соль, тытунь, запалKi, муку. 
Працягвал!ся рэкв!з!цьй па вёсках. Беларускае падполле было 
бездапаможным. На баку балынавжоу знаходзшася арм1я, а сяляне 
падтрымл!вапй нацыянальны рух слаба.

Патрабавалася вайсковая падтрымка. Але дэкрэт Мжалая Крыленк! аб 
нацыянальных палках у Беларус! не выконвауся. Затое на Румынсюм фронце 
яго галоунакамандуючы генерал Шчарбакоу стварау для беларуюзацьй 
вайсковых злучэнняу самыя спрыяльныя умовы. Ужо 28 снежня у адказ на 
разгон Усебеларускага з ’езду франтавыя нацыянальныя дзеячы даб1л1ся 
утварэння Беларускай вайсковай KaMicii для арган!зацьй беларусюх 
вайсковых часцей. Беларуск1м! вайсковым! справам! на Украше займауся 
KaMicap Беларускай вайсковай рады Павел Аляксюк. У канцы лютага 
статысячнае беларускае войска рыхтавалася да адпраук! на Бацькаушчыну. 
Яно мела артылерыю i браневш. Беларуск!я вайсковыя аддзелы 
арган!завал!ся у Адэсе, Пскове, В!цебску, Смаленску.

Падпольная дзейнасць канцэнтравалася вакол Беларускай вайсковай 
рады, якая дабшася сваёй легапйзацы! пад назвай Беларуск! савет салдацюх 
дэпутатау. Маленьк!м! трупам! у горад прыбывал! беларуск!я вайскоуцы i 
Зчпвапйся у 289-ы пяхотны полк. Расейцы звальнял!ся на адпачынак i 
дэмабшзавапйся. У кожнай роце засноувауся беларуск! кампэт. Такая ж
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беларустзацыя праводзшася i у Mi искан каравульнай камандзе. Справай 
юравау паручшк Канстанцш Езавггау, як\ стау на чале выканкама ЦБВР. 
Адначасова вялася нацыянальная аптацыя па навакольных вёсках. Зб1ралася 
зброя. Актыуным аптатарам за беларускую справу выступау Сымон Рак- 
Мзхайлоускй Беларуская вайсковая рада набывала аутарытэт. Здаралася, што 
у яе памяшканш праходзш i сходы Украшскай вайсковай рады Заходняга 
фронту.

12 студзеня 1918 г. Першы польсю корпус на чале з Юзафам Доубар- 
Муснщюм адмов1уся падпарадкоувацца лен1нскаму ураду i неузабаве захату  
Рагачоу, Жлобш, Бабруйск, шэраг чыгуначных станцый. Савет народных 
камюарау Заходняй вобласц1 шчога не 3pa6iy, каб не дапусцщь гэтага 
выступления. Палякам Marai аказаць супращуленне беларуск1я часц1, але яны 
был1 разагнаны мясцовым1 кам1сарам1. Польсюя аддзелы абаранял1 жыццё i 
маёмасць абшаршкау i iHHibix грамадзян каталщкай веры, бо 
чырвонаармейцы рабавал1 маёнтю, заб1вал1 нават параненых польск1х 
жаунерау i медыцынск1х працаушкоу. Разам з тым Польск1 корпус душыу 
сялянсюя выступленн1. У М1нску працавала Польская вайсковая аргашзацыя 
(ПВА), а таксама знаходз1уся нелегальны Вярхоуны польск1 камтот, як1 
к1равау усёй вайсковай справай у Pacii, у тым лшу дзейнасцю Юзафа Доубар- 
Мусн1цкага i М1нскай ПВА. Польск1я вайсковыя аргашзацьй падпольна 
дзейн1чал1 у Вшьн1 i у паветах Заходняй Беларус1. На беларусюх землях 
побач з расшсюм узмацняуся яшчэ адз1н чужы полюс улады—польск1. I ён 
меу падтрымку з боку мясцовых землеуласн1кау. Адраджэнне беларускай 
дзяржаунасц1 шчога добрага для ix не абяцала. Беларуск1я сацыял1сты ужо 
заявш1 аб св1м намеры раздзял1ць памешчыцк1я земл1 пам1ж сялянам1.

3 студзеня 1918 г. выканкам Рады усебеларускага з ’езду па яго 
прапанове папоун1уся прадстаушкам1 ад яурэяу i 1'нптьтх нацыянальных труп. 
Бесперапынна працавала Цэнтральная Беларуская вайсковая рада. Ёй 
дапамагаш, рызыкуючы жыццём, прадстаун1к1 розных грамадск1х 
аргашзацый i урадавых устаноу. Чакауся прыход беларуск1х падраздзяленняу 
з Адэсы, Ктева, В1цебска. М1нскае 1нтэнданцтва патаемна ад Аблвыканзаха i 
пры удзеле Васшя Захарк1 назапашвала абмундз1раванне. I капп амаль усё 
было падрыхтавана, каб адхшць бальшав1коу ад улады, беларускае 
юраунщтва зноу напаткала няудача. У ноч з 26 на 27 студзеня балы навт 
зрабш  чарговы налёт на штаб-кватэру Цэнтральнай Беларускай вайсковай 
рады. Было арыштавана шэсць юраушкоу, у тым л1ку Канстанц1н Езавггау, 
Язэп Мамонька, Вас1ль Захарка. Дзейнасць Рады была забаронена. Адразу ж 
пасля разгрому Цднтральнай беларускай вайсковай рады у К1еве, Адэсе i 
Ясах пачал1ся перамовы з украшсюм i румынск1м урадам1 аб хутчэйшым 
пераходзе беларуск1х палкоу праз украшска-савецю фронт, каб у далейшым 
праб1вацца на М1нск. Недзе 14 лютага у В1цебску адбылася сутычка 
Беларускай вайсковай рады Пауночнага фронта з балынавщк1м1 уладам1. 
Беларусы-вайскоуцы узял1 верх над чырвонагвардзейцам1 i выгнал1 ix разам з 
балынавшам1 з горада. Усе мясцовыя арган1зацьй i прафсаюзы падтрымал1
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Раду. Яна узяла уладу у свае pyici i рыхтавалася дапамагчы Мшску. А 
беларусю конны полк у Оршы ужо пачау туды праб1вацца. Але 17 лютага 
бальшав1цк1 польсю дыв1з1ён напау на Беларускую вайсковую раду 
Пауночнага фронта, арыштавау яе сяброу, абяззбрЫу Беларускую 
каравульную каманду i перадау арыштаваных i улаДУ у В1цебску 
бальшав1цкаму савету. Беларуси м стам  увесь час прыходзшася 
кап1тул1раваць перад бальшав1кам1.

Пасля таго, як савецкая дэлегацыя сарвала Брэсцк1я перамовы, 18 
лютага 1918 г. немцы распачапй наступление па усяму Усходняму фронту. У 
Мшску прыйнш у рух беларуск1я с1лы, гатовыя выступ1ць супраць 
камюарау, i тыя 19 лютага ледзь паспел1 ускочыць у чыгуначныя вагоны. 
Науздагонку iM несл1ся насмешку ляцела каменне. Усяго няпрошаных 
«правадыроу», што уцякал1 у Смаленск, набралася трошк1 больш сотн1. 
Верных ахоушкау камюарау засталося каля двухсот. Уцекачы прыхапш з 
сабой усю грашовую наяунасць. Беларуск1я л1дэры спрабавал1 адняць грошы. 
Кам1сары упарта супращулялюя, пагражапй страляць з гармат па гораду, 
забил некальк1 чыгуначшкау—пакуль працаушю чыгуню нарэшце не 
прычапш да вагонау лакаматыу. А наступление немцау працягвалася. 
Савецкая Рас1я так i не змагла абаранщь Беларусь ад нямецкай акупацыт
2. Стварэнне сктэмы Савецкай улады на Беларусь

Пасля кастрычнщюх падзей пачалося фарм1раванне новай сютэмы 
органау улады. Ва умацаванн1 новай улады важнае значэнне мел1 з'езды 
Саветау рабочых i салдацк1х дэпутатау, як1я адбыл1ся у л1стападзе-снежн1. 
Яны зацвердзш структуру органау Савецкай улалы, вызначыл1 с1стэму 
к1равання, a6pari выканаучыя кам1тэты.

18-21 л1стапада 1917 года праходз1у з'езд Саветау рабочых i салдацюх 
дэпутатау Заходняй вобласц1. 3 560 дэлегатау 460 складал1 бальшавш, што i 
вызначыла яго ход, рашэнш, склад к1руючых органау. З'езд адзначыу, што 
мног1я Саветы яшчэ знаходзяцца на стадьй свайго станаулення. Што 
тычыцца пытання шматпартыйнасц1 пры фарм1раванш органау улады, то 
з'езд л1чыу дапушчальным пагадненн1 тольк1 з тым1 сацыял1стычным1 
партыям1, як1я прызнал1 СНЕС, дэкрэты аб м1ры, аб зямлц аб кантрол1 за 
вытворчасцю. З'езд абрау Выканаучы кам1тэт абласнога Савега у складзе 35 
чалавек. Пакольк1 у парадку дня стаяла пытанне аб стварэнн1 адз1нага органа 
дзяржаунай улады на тэрыторьй Заходняй вобласщ, З'езд прыняу рашэнне аб 
стварэнш Выканаучага кам1тэта Саветау Заходняй вобласщ i дэлеправау у 
яго склад свой Выканкам, абраны на з'ездзе.

Тое ж 3pa6iy i Ш з'езд сялянсюх дэпутатау Мшскай i Вшенскай 
губерняу, як\ праходз1у 18-20 лютапада. На iM прысутн1чала 335 дэлегатау, 
болынасць з як\х бьпп прадстаун1кам1 беднаты i сераднякоу. У мэтах 
найболын паслядоунага ажыццяулення Дэкрэта аб зямл1 з'езд вырашыу 
пераабраць усе валасныя кам1тэты, валасныя земсюя управы, мш1цыю. 
Зямельным кам1тэтам было рэкамендавана выдзелщь KaMicii для узяцця на 
утк ycix зямель, швентару i размеркаванне ix сярод бяднейшых сялян. З'езд
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абрау 35 чалавек у склад Выканкама сялянсюх дэпутатау Мшскай i 
Вшенскай губерняу i прыняу рашэнне аб аб'яднанш Выканаучага камггэта 
Савета сялянсюх дэпутатау з Выканаучым камтотам Савета рабочых i 
салдацюх дэпутатау.

20 л i стал ада адкрыуся II з'езд армш Заходняга фронту. У яго рабоце 
удзельшчала 714 дэлегатау. За рэзалюцыю даверу Саунаркому прагаласавала 
500 дэлегатау. Адкрытым галасаваннем галоунакамандуючым Заходняга 
фронту быу абраны А.Ф. Мясшкоу.

З'езд распрацавау сютэму аргашзацьп савецкай улады на Заход Hi м 
фронце i у вобласщ. У вобласщ, губернях, паветах, валасцях стваралюя 
Саветы рабочых i салдацюх дэпутатау, Саветы сялянсшх дэпутатау, Саветы 
батрацюх дэпутатау. У вышку ix аб'яднання был1 створаны Саветы рабочых, 
салдацюх i сялянсшх дэпутатау, яюя з'яулялюя дзяржаунай уладай у 
вобласщ, губерн!, армй. Для юравання розным! галшам1 гаспадарча- 
пал1тычнага i культурнага жыцця Саветы стварал1 галшовыя аддзелы. 
Узначальвал1 аддзелы народныя кам1сары.

27 л1стапада было створана спецьк}мчнае у адрозненне ад iHnibix 
рэпёнау KpaiHbi адмiнiстрацыйнае аб'яднанне -  Заходняя вобласць i Заходш 
фронт. 3 гэтай мэтай выканаучыя органы, абраныя вышэйназваным1 з'ездам1, 
злился. Быу утвораны Выканаучы кам1тэт Заходняй вобласщ i Заходняга 
фронту (Аблвыкамзах). Быу утвораны выканауча-распарадчы орган -  Савет 
Народных KaMicapay Заходняй вобласщ i Заходняга фронту. Старшынёй 
Аблвыкамзаха быу абраны бальшав1к М. У. Рагазшсю, намесн1кам1 -  
бальшавш М. I. Крывашэш i левы эсэр П. Казлоу, а старшынёй СНЕС -  К. I. 
Лан дар.

Hi адзш Савет альбо ваенна-рэвалюцыйны камтот не прапанавау 
yBecui дыктатуру пралетарыяту. Практычна усе найбольш аутарытэтныя 
Саветы, Цэнтральнае бюро прафсаюзау, салдацк1я камггэты выказвал1ся за 
стварэннс улады з прадстаушкоу ycix сацыял1стычных партый. Часовы ВРК 
Заходняга фронту таксама л1чыу, што урдд пав1нен быць створаны з 
прадстаушкоу ycix сацыялютычных партый, яюя удзельн1чал1 у рабоце II 
Усерасшскага з'езда Саветау.

Але перамагла пазщыя У. Лен1на i Л. Троцкага, яюя не пагадзш1ся з 
прапановай канферэнцьп сацыял1стычных партый. Палпычныя супярэчнасц1 
па пытан Hi аб уладзе прывял1 да прымусовага роспуску Устаноучага сходу, а 
перад гэтым Першага Усебеларускага з'езда, да выхаду левых эсэрау са 
складу савецкага урада- У лютым 1918 года завяршылася устанауленне улады 
Саветау у Беларусь

Важнай палЛычнай сшай, якая прэтэндавала на улаДУ У Kpai, 
заставал юя беларуск1я нацыянальныя арган1зацьп. Яны гуртавал1ся вакол 
Вялi кай беларускай рады (ВБР) пад старшынствам Я. Лёсша. Прызнаушы 
савецкую уладу у Pacii, яна разглядала Аблвыкамзах тольк1 як франтавы, а не 
вышэйшы мясцовы орган улады рабочых i сялян Беларуси, i выступ1ла за 
стварэнне дэмакратычнай краёвай улады.
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Таюм чынам, перамога Кастрычнщкай рэвалюцьй i у стан аул ен не 
савецкай улады паклал! пачатак рэвалюцыйным пераутварэнням ва ycix 
сферах грамадскага жыцця беларускага народа. Аднак ужо першыя крою 
свецкай улады на Беларуси паказапй, што нават для правядзення у жыццё 
задач агульнадэмакратычнага характару не хапала квапйфжаваных кадрау. 
Рабочыя, сяляне, салдаты бьш не падрыхтаваны да юравання дзяржавай. 
Сярод ix пераважная большасць з'яулялася нешсьменнай. Для ажыццяулення 
самых простых сацьишстычных мерапрыемствау яшчэ не были створаны у 
дастатковай ступеш Hi матэрыяльныя, Hi культурныя перадумовы. Таму не 
усе гэтыя мерапрыемствы бьш зразумелыя для рабочых i сялян, не усе 
працоуныя станоуча ix успрымагй.

На развщцё рэвалюцыйных пераутварэнняу на Беларуси адмоуна 
уплывал! спецыф!чныя фактары: акупацыя значнай частю яе тэрыторьй 
нямeцкiмi 3axonHiKaMi; створаныя на Беларуси органы савецкай улады 
паводле свайго складу бьий у асноуным caлдaцкiмi; Беларусь л!чылася 
кaлiдopaм для праходу таловы х  рэвалюцыйных cm на Захад для 
ажыццяулення сусветнай сацьишстычнай рэвалюцьй. Адзначаныя фактары 
стрымл1вапй развщцё рэвалюцыйных пераутварэнняу, ycклaднялi i без таго 
цяжкае 3KaHaMi4Hae станов! шча Беларуси, caдзeйнiчaлi размежаванню 
папйтычных сит
3. Першыя сацыяльна-эканалпчныя пераутварэнш савецкай улады.

Савецкая улада на тэрыторьй Беларуси была установлена у KacTpbiHHiKy 
-  лютападзе 1917 г. (на неакушраванай тэрыторьй). Тэта улада мела свае 
погляды на ролю эканомш у дзяржаве. Галоуны прынцып !снавання 
савецкай эканомш -  тэта грамадская уласнасць на сродк! вытворчасц!. 
Дакладнай праграмы эканам!чнага разв!цця у новай улады не было.

Перш за усё, балынавш стварал! сваю структуру папйтычнай улады. 
Усе органы улады Часовага урцду был! л!кв!даваны. У Мшску адбыл!ся 
з ’езды Саветау рабочых i салдацк!х дэпутатау Заходняй вобласц!, Саветау 
сялянск!х дэпутатау М!нскай i Вшенскай губерняу i Саветау салдацк!х 
дэпутатау армй Заходняга фронту (другая палова л!стапада 1917 г.). Па 
вышках з ’ездау быу створаны Абласны выканаучы кам!тэт Саветау рабочых, 
салдацк!х i сялянск!х дэпутатау Заходняй вобласц! i фронту 
(Аблвыканкамзах) -  вышэйшы орган улады у Kpai. 26 лютапада 1917 г. быу 
створаны Савет Народных KaMicapay Заходняй вобласц! i фронту. СНК быу 
адказны перад абласным выканаучым камЧэтам. Ён наюроувау дзейнасць 
KaMicapay; Kipaeay yciM гаспадарчым i культурным жыццём вобласц!; юравау 
дэмaбiлiзaцыяй з фронту; KipaBay барацьбой супраць контррэвалюцыйных 
выступленняу; прымау меры па лшвщацьй старых устаноу.

22 л1стапада 1917 г. адной з першых была л1квщавана старая судовая 
cicT3Ma. У Беларуси шырокае распаусюджанне атрымал! рэвалюцыйныя 
трыбуналы, у задачу яюх уваходзша барацьба з контррэвалюцыйным! 
злачынствам!, сабатажам, спекуляцыяй i г.д. У 1917 г. у Беларуси нехапала 
хлеба у памеры каля 1 млн. пудоу. У той жа час не была вырашана праблема
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з уладкаваннем бежанцау з раёнау ваенных дзеянняу. У гэтых умовах новая 
улада праводзша мерапрыемствы, наюраваныя на паляпшэнне агульнай 
слтуацьп у краше.

Брагйся пад кантроль фшансы. Дэкрэтам Усерасшскага ЦБК ад 14 
снежня 1917 г. был1 нацыянал1заваны усе прыватныя банк1 i створаны адзшы 
Дзяржауны банк з аддзяленням1-канторам1 на месцах.

Уводз1уся рабочы кантроль на прадпрыемствах з мэтай барацьбы з 
сабатажам чыноушкау, прадпрымальшкау i банюрау.
Право дзшася нацыянал1зацыя прамысловасц1. На першым этапе был1 
нацыянал1заваны чыгуначныя майстэрш па рамонце паравозау i вагонау, усе 
чыгуначныя дарогг На друпм этапе -  лесап1льныя заводы, млыны, 
торфапрадпрыемствы i 1ншыя аб’екты, што щ кавш  ваеннае ведамства.

Стваралася структуры юравання эканом1кай. Першы з ’езд Саветау 
народнай гаспадарю Заходняй вобласц1 (кастрычшк 1918 г.) зацвердз1у 
Палажэнне аб аргашзацьй губернск1х Саветау народнай гаспадарю 
(саунаргасау)- Губсаунаргас быу выканаучым органам ВСНГ на тэрыторьй 
сваей губернт Губсаунаргасы мел1 права канф1скаваць катталы, рухомую i 
нерухомую маёмасць прыватшкау на прадпрыемствах губернскага маштабу; 
фшансаваць дзяржауныя прадпрыемствы; выдаваць прадпрыемствам пазыю; 
забеспечваць прадпрыемствы сырав1най; арган1зовываць збыт гатовай 
прадукцьй; вырашаць шэраг аргашзацыйных пытанняу. Першы на Беларус1 
саунаргас быу створаны у Вщебскай губерш 28 мая 1918 г. на базе аддзела 
прамысловасщ i гандлю губвыканкама, губернск1х нарыхтоучых 
арган1зацый, упрауленняу водных i шасейных шляхоу зносш i 1нтттых 
гаспадарчых арган1зацый. Гаспадарчыя арган1зацьй ваеннага ведамства у 
склад саунаргаса не уваходзш.

У сацыяльнай пал1тыке быу уведзены 8-гадз1нны рабочы дзень, 
забаранялася праца малалетшх, для падлеткау працоуны дзень скарачауся да 
4-6 гадзш. Стваралася 1нспекцыя працы. Яна рэгулявала звышурочныя 
работы. 3 снежня 1918 г. быу уведзены штотыднёвы адпачынак, святочныя 
дн1, аплачвоемы адпачынак. Был1 створаны 1нспекцьй аховы працы, органы 
нагляду за тэхшкай бяспекг

Прымал1ся спробы вырашыць жыллёвае пытанне, палепшыць 
медыцынскае абслугоуванне. У рэчышчы гэтай пал1тык1 была адменена 
права уласнасц1 на гарадскую нерухомасць, яна перадавалася да мясцовых 
Саветау. Праводзшася перасяленне рабочых у кватэры буржуазй (з’явш1ся 
камунальныя кватэры). Бьин арган1заваны сан1тарныя 1нспекцьй на фабрыках 
i заводах, праведзена нацыянал1зацыя прыватных медыцынск1х устаноу, 
адменена плата за лячэнне, адкрыты акушэрска-г1некалаг1чныя бальн1цы.

Прымапйся спробы л1кв1даваць беспрацоуе. Дзеля гэтага стварапйся 
б1ржы працы (В1цебск, Мшск, Маг1лёу, Орша); выдзялялася ас1гнаванне з 
боку саунаргасау у 35 тыс. руб.; быу прыняты дэкрэт аб аднаразовым падатку 
на буржуазш у фонд дапамоп беспрацоуным; уводзшася сацыяльнае 
страхаванне за кошт дзяржавы на выпадак беспрацоуя; ажыццяулялася
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падтрымка прадпрымальшкау пры умове стварэння iMi новых працоуных 
месцау.

Вырашалася харчовае пытанне. Бььгп аргашзаваны спецыяльныя 
харчовыя органы, што кантралявапй прыватны гандаль (харчовы аддзел 
прамысловасщ i гандлю пры Аблвыканкамзаху); уводзшася хлебная 
манапол1я i цвёрдыя цэны на хлеб, рабочыя шэрагу прамысловых 
прадпрыемствау пераводзшся на узм°йненае забеспячэнне; на 
прадпрыемствах адкрывал1 сталовыя; Беларусь атрымл1вала дапамогу з 
Украшы i Pacii.

У культурнай папйтыке галоунай мэтай была лжвщацыя 
нетсьменнасць Выдаткавапйся грошы на установи адукацьй, адкрывапйся 
кароткатэр м i н о в ы я педагапчные курсы, адчышипся новые установы 
адукацьй, б1бл1ятэю, быу наладжаны выпуск газет «Звязда», «Савецкая 
прауда», «Бядняк» i mm.

Пераадольвауся “голаду у cпeцыялicтax,, дзякуючы пераманьванню на 
бок Савецкай улады буржуазных спецыялютау, адчышипся 
карот катэр м i н о в ы я курсы па падрыхтоуцы юраунщкага саставу для савецк1х 
i гаспадарчых устаноу, банкау з рабочых i сялян.

Аграрнае пытанне вырашалася згодна з прынцападй Дэкрэта аб зямлг 
тэта -  нацыянапйзацыя зямл1, канф1скацыя пансюх зямель, урауняльнае 
землекарыстанне. Размеркаванне зямель завяршылася тольк1 у 1921 г. з-за 
ваенных дзеянняу на Беларусь

Улады падтрымл1вапй стварэнне калектыуных гаспадарак (камуны, 
сельгасарцел1, таварыствы па сумеснай апрацоуцы зямл1). Камуны -  
аб’яднанш, у як1х абагульнял1ся пабудовы, жыллё, дробная жывёла, птушка, 
швентар (найвышэйшая ступень абагульнення сродкау вытворчасц1). Бпттьтя 
аб’яднанн1 адрозн1вал1ся пам1ж сабой па ступен1 абагульнення сродкау 
вытворчасц1.

Першая камуна была аргашзавана у вёсцы Дубакрай Гарадоцкага 
павета. Як правша, пад камуны адводзшся сярэдн1я па памеры маёнтк1, тэта 
был1 маламоцныя гаспадарк1. Папулярнасцю сярод сялян гэтыя установы не 
карыстал1ся. Да студзеня 1919 г. па 13 паветах Беларус1 напйчвалася толью 
175 камун, 36 арцеляу i 75 таварыствау па сумеснай апрацоуцы зямл1.
Летам 1918 г. был1 створаны камггэты беднаты для барацьбы з голадам. 
Камбедам прадастаулялюя неабмежаваныя правы, у тым л1ку права 
расстрэльваць тых, хто хавау хлеб; размяркоуваць прадукты харчавання i 
насенне сярод беднаты. Камбеды был1 зац1каулены у раскулачванш больш 
заможных сялян -  частка атрыманых сродкау 1шла на утрыманне членау 
камбедау. Па колькасц1 камтотау Беларусь займала адно з вядучых месцау з 
савецюх рэспублш (125 валасных i каля 3250 вясковых камЛэтау).

Сацыял1стычныя пераутварэнн1 у народнай гаспадарю Б ел ару ci мел1 
кардынальны характар. Аднак ажыццяуленне гэтай праграмы ш ло вельм1 
складана.
4. ПалНыка “ваеннага камун1зму” на Беларусь
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Вясной 1918 г. савецю урад прыняу шэраг надзвычайных мер у галше 
эканом1к1, што атрымал1 назву палггыю “ваеннага камутизму” Асноуныя яе 
прынцыпы -  тэта правядзенне харчовай развёрстю; увядзенне манаполй 
хлебнага гандлю; нацыянагпзацыя усёй прамысловасц1; жорсткае 
размеркаванне харчовых i прамысловых таварау; усеагульная працоуная 
павшнасць.

У рэчышчы новай палггыю была праведзена л1кв1дацыя прыватнага 
гандлю, была адзяржаулена кааперацыя, спрабавал1 аргашзаваць прамы 
прадуктаабмен пам1ж горадам i вёскай.

Харчовая развёрстка -  заключалася у фактычнай канф1скацьй лпнкау 
хлеба для пакрыцця выдаткау на армш  i утрыманне рабочых. Хлеб брауся за 
папяровыя грошы n,i даугавыя pacnicKi. Праводзшася яна ciaaMi рабочых 
атрадау i камйэтау беднаты, што мел1 неабмежаваныя паунамоцтвы. Вын1к -  
сяляне утойваш  запасы, адмаулялюя засяваць болын зямл1, чым неабходна 
для пражытку сваёй сямЧ (скарачэнне пасяуных плошчау), месцам1 было 
арган1завана узброенае супращуленне прадатрадам.

У перауладкаванш вёсю новая улада вял1кую ролю надавала стварэнню 
саугасау. Мэтай ix стварэння была спроба спрасцщь працэдуру рэкв1зщьй 
хлеба. Стварал1ся саугасы на падставе “Палажэння аб сацыяльным 
землеуладкаванн1 i мерах пераходу да сацыял1стычнага земляробства” 
(прынята у лютым 1919 г.). Згодна з гэтым дакументам, з нацыянапйзаваных 
панск1х маёнткау выдзялял1ся маёнтю з высокай культурай гаспадарання, 
размешчаныя бл1зка да буйных цэнтрау -  у ix стварапйся саугасы. Астатн1я 
маёнтк1 прызначапйся для стварэння калектыуных гаспадарак шитых тыпау.

На чэрвень 1919 г. у Мшскай губерн1 з 3000 былых памесцяу у 604 был1 
створаны саугасы. У асноунай масе саугасы аказвапйся нерэнтабельным1, 
стратным1, бо нехапала сельскагаспадарчай тэхшкр цяглавай сллы i 
квал1ф1каваных кадрау. Крыз1с у сельскай гаспадарке Беларуси пераадолены 
не быу. На 1920 г. пасяуныя плошчы склад ал i тольк1 2/3 ад даваенных, больш 
тага, рэзка зн1з1лася ураджайнасць асноуных культур, панесла страты 
жывёлагадоуля: колькасць коней скарацшася да 80%, буйной рагатай жывёлы 
- да 65,8%, евшей - да 44% ад даваеннага узроуню.

РАЗДЗЕЛ 11 БЕЛАРУСЬ ПАМ1Ж ДЗВЮМЯ СУСВЕТНЫМ1 
ВОЙНАМ! (1919 -  1939ГГ.)

Тэма 11Л Утварэнне БССР

1. Перадумовы стварэння беларускай савецкай дзяржаунасцт
2. Роля Беларускага Нацыянальнага кам1сарыята.
3. Утварэнне КП(б) Беларуси.
4. Абвяшчэнне БССР.

Лютападауская 1918 года рэвалюцыя у ГepMaHii i скасаванне Брэсцкага
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Mipy разбурьип той прасценак, яю з сакавша 1918 года юнавау пам1ж раёнам1 
германскай акупацьй i Савецкай Рашяй. Бальшав1к1 i мясцовыя 
антыбалынавщюя пал1тычныя цэнтры апынул1ся сам-насам. Абставшы 
унутрыпалыычнага парадку у Kpai i распад акупацыйнай германскай apMii 
прадвызначьпп адносна хуткае i практычна бяскроунае ачышчэнне Б ел ару ci 
ад германских акупантау i мясцовых антыбальшав1цк1х с1л, параппзавагп 
спробы anoniHix стварыць у Kpai мясцовы антыбалынавщю у рад, прызнаны 
заходгмЧп дзяржавамк Саветызацьп Бел ару ci у канцы 1918 года не было 
альтэрнатывы. Але канкрэтныя формы савецкага дзяржаунага будаунштва на 
беларусюх землях залежал! ад розных акашчнасцей.

Афщыйная адмова Савецкай Pacii прызнаваць i паважаць усталяваныя 
Брэсцкд м MipaM дзяржауныя гранщы на усходзе Еуропы, што вы Hi кала з акта 
Усерасшскага цэнтральнага выканаучага камггэта (УЦВК) ад 13 лiстапада 
1918 года, клала канец падзелу Беларуси на так званыя "германскую", 
"pacificкую" i "украшскую" часткд, стварала юрыдычную падставу для 
паяднання беларусюх зямель у складзе РСФСР i пад уладай яе Саунаркама. 
Аднак урад Ливы, гетмансю i пятлюраусю урады Украл ны, што !мкнулюя да 
захавання вызначаных Брэсцкд' м MipaM лпоусюх i украшсюх дзяржауных 
гран!ц, а таксама KipayHixi Беларускай Народнай Рэспублш расцэньвал! Taxi 
паварот падзей як адкрытую праяву "чырвонага 1мперыял1'зму", як 
!гнараванне i падауленне вол! насел ьн1цтва Беларусз. KipayniuTBa адноуленай 
у вышку Лютападаускай рэвалюцьп 1918 года у FepMaHii Польскай дзяржавы 
выказвала намер aHexcii л1тоускдх, беларускдх i ук-paiHCKix зямель, 
спасылаючыся пры гэтым на н1быта выказаную волю ix насельн|'цтва. Усе 
гэтыя урады шукал! дапамоп' у Антанты, абяцаючы змагацца з бальшав1'змам. 
1зноу, як i у перыяд MipHbix перагаворау у Брэст-Лггоуску, паустала пытанне 
нацыянальна-дзяржаунага самавызначэння Беларусл на савецкд' м грунце, але з 
ул1кам вопыту, назапашанага у перыяд Брэсцкага Mipy.

Пасля Лютападаускай рэвалюцьп у Германп, Камп’енскага перам1'р'я i 
дэнансацьй Брэсцкага Mipy шмат каму (i не толью у Савецкай Pacii) 
здавалася, што полымя Кастрычн!цкай рэвалюцьп вось-вось перакд'ненца у 
Еуропу. У той жа час афармленне антысавецкай каалщьп вядучых 
i м п е р ы я л i сты ч н ы х дзяржау i в1'д,авочная падрыхтоука iMi "крыжовага паходу 
супраць балыпав1'зму" паказвал)' усю глыб1'ню небяспекд', што нав1'сла над 
РСФСР.

Нацыянальная палЕыка савецкага урада у раёнах, як-i я вызвалял!ся з- 
пад улады германскдх акупантау, патрабавала icToraafi карэкц1роукд. 
Ануляваушы 13 лютапада 1918 года Брэсцкд Mip, Усерасшск! цэнтральны 
выканаучы кам1тэт прызнау за працоуным!' у ci х народау права на 
самавызначэнне i закл1кау працоуных Pacii, Л!фляндьп, Эстляндьп, Польшчы, 
Л|'твы, Украшы, Ф1нляндьн', Крыма i Кауказа caMiM вырашаць свой лёс. 29 
лютапада 1918 года у дасланай тэлеграме Ленш патрабуе ад Еалоукама 
Рабоча-сялянскай Чырвонай apMii I. Вацэщса выдаць спецыяльную 
дырэктыву камандаванню франтоу i арм1Й Заходняга напрамку наконт
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аказання усебаковай падтрымю абласным часовым савецюм урадам Укршны, 
Л1твы, Латвп i Эстляндьй. Така' м чынам, у раёнах былой Расшскай iMnepbii, 
дзе юнавапй прагерманская урады, якая пасля паражэння Германп перашши на 
бок Антанты i был! у той щ шшай ступе Hi прызнаны ёю, абрагп курс на 
аргашзацыю савецюх рэспуАтк, звязаных з РСФСР адноЛнам! щэалапчнага 
адзшства, палпычнага, эканам|'чнага i ваеннага саюза. Рэспублпа ж так 
званага "чырвонага буфера" аддзялял!- РСФСР ад варожага катташстычнага 
наваколля i з'яулялюя перадполлем рэвалюцыйнай вайны Савецкай Pacii 
супраць антысавецкай каалщыт Карщна Леашда Дударэню, "Мшск, 1919". 
1977 год

3 пастановы УЦВК i лен1нскай тэлеграмы Вацэщсу вышкае наступнае. 
Нягледзячы на тое, што у кастрычн1ку -  лютападзе 1918 года савецк1 бок 
двойчы вёу з А. Луцкев1чам перагаворы наконт магчымага удзелу беларуск1х 
сацыял-дэмакратау у савецк1м урадзе БеларуЛ, яна не разглядалася Масквой 
як частка "чырвонага буфера". У двух згаданых дакументах наогул няма 
упамшу пра Беларусь, яе абласны савецк1 урад i права яе працоунага народа 
на самавызначэнне у поуным аб'ёме. На карысць такога рашэння пауплывау 
ваенна-геаграф1чны фактар: Беларусь i Л пва -  натуральныя вароты у 
Полынчу i ва Усходнюю ПруЛю. Канчатковае афармленне беларускай 
савецкай дзяржаунасщ, асабл1'ва вызначэнне гран1ц БеларуЛ на усходзе i 
захадзе, став1лася у залежнасць ад разв1цця рэвалюцьп у Полынчы, Л1тве i 
Герман11. Апошняй з беларускага плацдарма павшна была аказаць узброеную 
дапамогу савецкая Заходняя арм1я. Старшыня М1нскага ваеннага савета С. 
Берсан л1чыу, што задача яго ваеннага савета "канчаецца у Баранав1чах i 
Маладзечне". "На Вшенсюм напрамку пав1нен быу дзейн1чаць Вшенсю Савет 
з л1тоуцау. На Брэсцюм з палякау. Тэта вынжае з пункту гледжання ЦК 
партьй у пытанн1 аб Л1тве i Полынчы, выкладзенай тут Бухарыным", -  
даводз1у ён 13 снежня 1918 года Рэуваенсавету Заходняй армй.

Характарызуючы станов1шча у БеларуЛ у пачатку 1919 года, юраунш 
Рады БНР зазначал1: "Край зуЛм неаргашзаваны. Мясцовыя сшы, якая 
прыймаш дзейсны удзел у дзяржауным будаун1цтве, вымушаны пак1нуць 
родны край...". Савецюя вайскова-цывшьныя улады не знаходзип на 
пак1нутай нямецк1м1 акупантам1 тэрыторьй БеларуЛ Hi слядоу дзяржаунага 
будаунщтва Беларускай Народнай Рэспубл1К1', Hi мясцовых беларуска'х 
адм1н1стратарау, у той час як земска-гарадсюя caMaKipaBaHHi i органы 
рэвалюцыйна-дэмакратычнай улады у Kpai зая}Тпш аб сваёй лаяльнасш у 
дачыненш да савецкага урада i не узшмшп пытанняу нацыянальна- 
дзяржаунага будаунщтва у Бел ару ci. У прыватнасц1, Мшсю савет яшчэ 7 
снежня 1918 года патрабавау "найхутчэйшага уваходу БеларуЛ у Савецкую 
Федэрацыю на асновах цеснага саюзу i адзшства".

Аб'ектыуна тэта падмацоувала памкненне смаленск1х "абласнпсоу" 
заканадауча праз УЦВК замацаваць самачынную аутаном1ю Заходняй 
вобласц1, яе новае 1мя (Заходняя Камуна) i гранщы (Смаленская, В1цебская, 
Магшёуская, Мшская, Гродзенская, Вшенская i Ковенская ry6epHi),
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зафжсаваныя у пастанове Народнага кам1сарыята унутраных спрау РСФСР 
ад 31 кастрычшка 1918 года. Старшыня Абласнога выканаучага кампэта 
Саветау рабочых, сялянск1х i чырвонаармейсюх дэпутатау Заходняй вобласц1 
(Аблвыканкамзах) А. Мясшкоу i яго паплечнш1 не сумнявагйся у сваей 
перамозе, таму загадзя распрацавагй праект Канстытуцьй Заходняй Камуны i 
аргашзацьй апарату улады.

Пытанне пра лес Заходняй i iHHibix абласцей разглядалася у 
Адмпистрацыйнай кам1сй УЦВК у канцы л1стапада -  пачатку снежня 1918 
года. Калпсля пагадз1лася з прапановай Я. Свярдлова захаваць Заходнюю 
вобласць у складзе губерняу Смаленскай, В1цебскай, Магшёускай, М1нскай i 
"той частк1 Вшенскай, што зараз належыць Pacii", з цэнтрам у Мшску, асобна 
зазначыушы: Смаленск застанецца у Заходняй вобласщ "тольк1 у выпадку яго 
жадання". У цэлым праект пастановы аб абласных аб'яднаннях задаволщ 
Аблвыканкамзах i быу апубл1каваны у абласным друкаваным органе газеце 
"Звезда". Але унесш адпаведныя карэктывы у праект абласной канстытуцьи у 
Смаленску не паспелг 23 снежня 1918 года на падставе дакладаЯ. Свярдлова 
i рэкамендацый А дм i н i страды й най кам1сй cecia УЦВК прыняла пастанову 
"Аб абласных аб'яднаннях". Згодна з ёй, да Заходняй вобласщ адынш 
губерш Смаленская, Магшёуская, Вщебская, М1нская i Гродзенская.

На першае месца у дзейнасц1 Беларускага нацыянальнага кам1сарыята 
пры Народным кам1сарыяце па справах нацыянальнасцей РСФСР 
(Белнацкам) i беларуск1х секцый РКП(б) у новых умовах выйшла задача 
згуртавання ycix працоуных -  жыхароу i ураджэнцау краю без адрознення 
нацыянальнасц1, для сумеснай барацьбы за вызваленне Беларус1 i за яе 
уз'яднанне з РСФСР. 13 л1стапада 1918 года калепя Наркамнаца пастанавша 
нак1раваць у акушраваныя раёны к1руючых работн1кау нацыянальных 
кам1сарыятау, пакольк1, "у сувяз1 з абвастрэннем рэвалюцыйнага крыз1су у 
акушраваных абласцях, цэнтр цяжару савецкай работы павшей быць 
перасунуты з Масквы у гэтыя вобласц1".

У Беларус1 выканаць гэтае рашэнне было надзвычай цяжка. 
Аблвыканкамзах i Пауночна-Заходн1 абкам РКН(б) працягвапй сваю "вайну з 
беларушчынай", прычым у пачатку снежня 1918 года яна дасягнула апагею. 
Тады абласная нарада прадстаушкоу павятовых i губернск1х выканкамау i 
парткамау прыняла беспрэцэдэнтны зварот да цэнтральных органау РСФСР 
наконт безумоунага скасавання усялякага роду беларуск1х арган1зацый. Тым 
не менш Белнацкам i белсекцьй РКН(б) (найперш Маскоуская) наладжвал1 
кантакты з краем. У вызваленым Mi иску пры партыйным клубе "III 
1нтэрнацыянал" таксами узн1'кла белсекцыя Р1СП(б). Мшсю губернск1 ВРК 
станоуча успрыняу гэтую падзею i 18 снежня 1918 года даручыу бел ару с кз' м 
камушстам выставшь адказнага таварыша для сувлл з В1ленск1м саветам. 21 
снежня 1918 года у Вшьню з мандатам Пауночна-Заходняга абкама РКП(б) 
для аргашзацьм савецкай улады выехау член М1нскай белсекцьй РКН(б) У. 
Раздзялоускг Але Белнацкам i белсекцьй у Pacii, не атрымл|'ваючы 
падрабязнай i дакладнай 1нфармацьм' з Беларусз, рабш  няправшьныя высновы
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аб грамадска-палпычнай абстаноуцы у Kpai. Так, Петраградская белсекцыя 
РКП(б) Л1чыла: "Адсутнасць на Б ел ару ci палпычных сш (г. зн. белсекцый 
РКП(б).) став! ць там савецкую улаДУ У давол! няпэунае слано si шча. 
Наз1раецца поуная адсутнасць рэвалюцыйнай бадзёрасщ i !мпэту для вялшага 
подзвпу барацьбы з заклятым ворагам пралетарыяту -  прыгнятальшкам i 
катам, э ксп л у ататара м - кап iTaa i ста м".

Высновы, падобныя да гэтай, рабш ся галоуным чынам на той 
падставе, што працоуныя i камунюты краю не выступал! у падтрымку 1дэ1 
утварэння беларускай савецкай дзяржавы -  щэц якую белсекцьп i Белнацкам 
узя л! на узбраенне у першыя ж дш Заходняга паходу Чырвонай армп. Зм. 
Жылунов1ч у артыкуле "Як жа з Беларуссю?", змешчаным у "Дзяннщы", 
прама абвшаващу Наркамнац РСФСР i асабюта наркама I. С татна у 
абыякавым стауленш да Беларуси i патрабавау неадкладна распачаць 
распрацоуку плана яе нацыянальна-дзяржаунай будовы. 27 лютапада 1918 
года камггэт Маскоускай белсекцьп РКП(б), ул1чваючы настро1 беларусау- 
бежанцау у РСФСР, выказауся за абвяшчэнне беларускай савецкай дзяржавы. 
Наркам па справах нацыянальнасцей I. Сталин, яю прыняу дэлегацыю секцьй, 
падтрымау 1дэю склжаць з'езд беларуск1х секцый, але не сказау н1чога 
канкрэтнага наконт планау нацыянальна-дзяржаунага будаун1цтва у Беларус1. 
Канферэнцыя беларуск1х секцый РКП(б) прайшла 21-23 снежня 1918 года у 
Маскве. Падчас яе работы высветлился так1я абстав1ны. Па-першае, 
секцыянеры, як прызнавау Зм. Жылунов1ч, "нягледзячы на |'нфармацыю 
прыехаушых з Менску таварышоу, слаба ведал1 сапрауднае станов!'шча на 
Беларус1". Па-другое, шмат удзельнжау канферэнцьй, былых грамадауцау, як 
i раней, першачарговым л1чыл1 нацыянальнае пытанне, а адсутнасць масавай 
падтрымк1 ЩЭ1 Беларускай Савецкай Рэспубл1к1 у Kpai расцэньвал!' як 
прыкмету непапулярнасш сацыялютычных 1дэй наогул i слабасш пазщый 
бальшавжоу.

Выстауляючы лозунг "Праз нацыянагйзм да сацыял!'зму", яны даказвал!' 
неабходнасць вядзення спачатку нацыянальнай, а потым ужо сацыяльнай 
барацьбы i аб'яднання y c ix  нацыянальных счл краю пад кчраунштвам 
беларускчх камун1стау. Тэта пазщыя, што вынжала з нязжытай нацыянал- 
народн!цкай 1дэалоги' i дрэннага ведання станов!'шча у Беларуси, была 
раскрытыкавана iHmbiMi дэлегатахп'. Яны адмаулял! любыя каалшьп' з 
"нацыянальным1 кулакам! i нацыянальнай буржуаз!яй" i выступал! за 
аб'яднанне y c ix  камун1стычных сш Беларусь Але абедзве трупы дэлегатау 
канферэнцьй белсекцый прыйшгп да высновы, што абставшы 
унутрыпал!тычнага i знешнепал!тычнага парадку "уладна вымагаюць 
стварэння, у шчыльнейшым кантакце з вял!каю Рас!йскаю Сацыялютычнаю 
Федэратыунаю Рэспубл!каю, моцнага Беларускага рабоча-сялянскага урада, 
выяун!ка вол! беларускае беднаты". Канферэнцыя абрала Цэнтральнае бюро 
белсекцый РКП(б) пад старшынствам Зм. Жылунов!ча i даручыла яму 
склжаць пасля абласной партканферэнцьп Усебеларуск! з'езд камунютычных 
арган!зацый у MiHCKy.
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3yciM  нечакана як для абласных структур, так i для цэнтральнай улады 
думка пра неабходнасць хутчэйшага нацыянальна-дзяржаунага 
самавызначэння Беларуш прагучала i у Mi иску. Орган Пауночна-Заходняга 
абкама РКП(б) газета "Звезда" горача впшга, як гаварылася у нумары, 
"заходнеабласны працоуны народ" з вызваленнем Mi иска: "Наша вобласць 
зноу становщца на цвёрдыя ноп, у нас зноу пачнецца цяга да Мшска, як 
самага культурнага, вялжага i багатага CBaiMi трады цыя mi цэнтра". MiHCKi 
Ваенна-рэвалюцыйны камггэт узяу вышэйшую уладу у Mi искан губерш, 
абвясщу урад ВНР звергнутым i распушчаным. Усе члены Беларускай Рады 
падлягапй арышту i перадачы у pyKi Мшгубрэукама. Разам з тым, спрабуючы 
прыцягнуць да супрацоунщтва беларускую штэлшенцыю, Мшгубрэукам не 
падвяргау рэпрэслям тых былых радауцау, я кия застал юя у Mi иску.

3 вызваленнем Мшска пачалася новая фаза Заходняга паходу. Раёны на 
захад ад горада, на яка'я прэтэндавал! ЛЧоуекая дзяржава i Польская 
Рэспублша, не зведалц паводле выразу В. Кнорына, "ста дзён Саветау" у 
лютападзе 1917 -  лютым 1918 года. Старшыня Мшскага ваеннага савета С. 
Берсан, у прыватнасщ, л1чыу, што паколыа Навагрудскз i Аптмянсю паветы 
савецкай улады н1кол1 не ведали, то размова можа icui не аб аднауленш, а аб 
яе усталяванш, i карысна было б даручыць тэта Вшенскаму ваеннаму савету, 
"у склад якога увесщ лтгоусюх i беларуск1х камунютау", прычым "пытанне аб 
Вшенсюм Савеце не датычыцца асоб, а датычыцца пал1тык1". Член 
Рэуваенсавета Заходняй армй А. Пыжоу 20 снежня 1918 года тэлеграфавау С. 
Берсану: "...Hi аб якам падпарадкаванhi Вшенскага ваенсавета нашым 
ваенсаветам не можа быць размовы у палЧычных аднос1нах, пакольк1 
прызнаем права на самавызначэнне". Усё тэта прымушала М1нгубрэукам 
став|'ць пытанне аб статусе Мшскай губер Hi i, шырэй, Бел ару ci i ЛЧвы у 
складзе Савецкай Pacii. 12 снежня 1918 года нарада сялянсюх дэпутатау 
М1нскай губерш выказалася за хутчэйшае скл1канне у М1нску з'езда Саветау 
Беларусз' i ЛЛвы, яка вырашыць усе пытан Hi дзяржаунай будовы Савецкай 
Беларуси i ЛЛвы. Грунтуючыся на пастанове губернскай сялянскай нарады, 
20 снежня 1918 года Мшгубрэукам, мшаючы Аблвыканкамзах, звярнууся 
непасрэдна да старшын1 УЦВК Я. Свярдлова з прапановаю стварыць 
Беларускую i ЛЛоускую Працоуную Камуну у федэратыунай сувяз1 з 
РСФСР. На думку старшыш М1нгубрэукама I. Рэйнгольда, така' крок 
патрабавауся найперш "у штарэсах недапушчэння абдурвання рабочых 
Антанты», паколька л iдары БНР, якая 3'exaai за мяжу, "будуць выдаваць сябе 
прадстаушкам|' дэмакратычных мае Бел ару ci, быццам бы задушаных езлай 
савецюх войскау".

TaxiM  чынам, a6cTaBiHbi наступальнай рэвалюцыйнай вайны на Захадзе 
змянення статусу Беларуси не патрабавал!'. А фактары унутранага парадку -  
слабасць, нетрываласць i н1зкая папулярнасць у народзе Беларускай Рады i 
Часовага Савета органау земскага i гарадскога самаюравання Беларускага 
краю, упартае нежаданне дзяржау антысавецкай Kaaaiubii прызнаць хоць 
адзш з гэтых палЧычных цэнтрау за лептымны уРаД Бeлapyci, (снуючы
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пераважна прарасшсю i прасавецкл настрой у Kpai, слабасць руху за 
беларускую савецкую дзяржаунасць дазвалял!- адкласт' нацыянальна- 
дзяржаунае самавызначэнне Беларусл на няпэуны тэрмш. Але у трэцяй 
дэкадзе снежня 1918 года юраунщтва Савецкай Раей прыйшло да высновы, 
што у хутк1м часе трэба чакаць антысавецкай агрэей з боку Польскай 
дзяржавы. "Беларуси кал1дор" на вачах ператварауся у вароты з Захаду на 
Усход, i неабходнасць спяшацца з яго закрыццём для сш "чорнага 
1нтэрнацыяналум, паводле выразу А. Мясн1кова, прадвызначыла маланкавую 
хуткасць, з якою разгарнууся працэс нацыянальна-дзяржаунага 
самавызначэння Beaapyci.

Канчатковае рашэнне ЦК РКП(б) аб стварэнш незалежнай Беларускай 
Савецкай Рэспублш, прынятае увечар 23 снежня 1918 года щ на наступны 
дзень, асобным дакументам не афармлялася. 25 снежня 1918 года Сталш 
тэлеграфавау старшын1 Аблвыканкамзаха А. Мясшкову пра рашэнне ЦК "па 
шмат яюх меркаваннях, пра як1я зараз гаварыць не даводз1цца, пагадз1цца з 
беларусюм1 таварышам1 на утварэнне Беларускага савецкага уРаДа"- 
"Пытанне гэтае вырашана i абмяркоуваць ужо не прыходзщца, неабходна 
правесц1 тольк1 некаторыя змены у канструкцьй Аблвыканкамзаха", -  
падкрэсл1у наркам. Адначасова з дасылкаю дырэктывы Мясн1кову 25 снежня 
1918 года Сталш паведам1у адказным работн1кам Белнацкама, што "з-за 
сучасных м1жнародных адносш у мэтах умацавання i пашырэння заваёу 
сацыял1стычнай рэвалюцьй у сусветным маштабе у сучасны момант цалкам 
наспела неабходнасць абвяшчэння Беларуси, як самастойнай ва yeix 
адносшах нацьй, незалежнай Сацыял1стычнай Савецкай Рэспубл1кай".

Сустрэча I. Сталша з А. Мясшковым i М. Калманов1чам, на якой 
размова ш ла аб дзяржауных гран1цах i юрыдычных формах абвяшчэння 
рэспублш, аб прынцыпах фарм1равання i межах кампетэнцьй 
рэспубл1канскага урада i партыйнага цэнтра i г. д., адбылася у другой палове 
дня 27 снежня 1918 года. Пункт 6 выпрацаваных на сустрэчы умоу, як1 
паюдау правы Цэнтральнага бюро Кампартьй Beaapyci i аддзелау урада 
рэспубл1к1 так1м1 ж, як i у былога абкама партьй i аддзелау Аблвыканкамзаха, 
рэзка абмяжоувау суверэштэт будучай рэспубл1к1 i пав1нен быу забяспечыць 
пераемнасць курсу i застрахаваць РСФСР ад нечаканасцей з боку Савецкай 
Беларусл' незалежна ад асабовага складу яе будучага юраунщтва.

У ноч з 27 на 28 снежня 1918 года Сталш прашфармавау аб вышках 
перагаворау прадстаушка СНК РСФСР на Заходшм напрамку -  старшыню 
савецкага урада Лггвы В. MiцкяBiчуса-Капсукаса. У прыватнасщ, наркам па 
справах нацыянальнасцей тэлеграфавау, што Аблвыканкамзаха i Заходняй 
вобласщ "больш не будзе", а пытанш аб БеларуЦ i размежаванш з Л1твою 
вырашыць абласная партканферэнцыя. Не выключалася, што "абласн1к1" у 
к1раун1цтве новаабвешчанай рэспублш! будуць у меншасц1: "Некаторыя 
работн1к1 Аблвыканкамзаха увойдуць у склад Беларускага савецкага урада, 
яю дням1 будзе абвешчаны".

30 снежня 1918 года дэлегацыя белсекцый (Зм. Жылунов1ч, А.
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Чарвякоу, I. Лагун, П. Клыш, В. Ханш) наюравалася з Масквы на 6-ю 
абласную партканферэнцыю у Смаленск, везучы з сабой праект Манифеста 
Часовага рабоча-сялянскага уРаДа Б ел ару ci i зацверджаны наркамам па 
справах нацыянальнасцей персанальны cnic членау гэтага урада. Ад 1мя ЦК 
РКП(б) i асаб1ста У. Ленша Сталш праЛу Мясшкова прыняць секцыянерау 
"як малодшых братоу, можа быць яшчэ нявопытных, але гатовых аддаць свае 
жыццё партыйнай, савецкай рабоце", i пракламаваць урад рэспублш у 
Мшску.

30 снежня 1918 года, кал1 набрауся кворум -  181 дэлегат, 6-я Пауночна- 
Заходняя абласная канферэнцыя РКП(б) пачала работу. 3 дакладам па 
бягучым моманце выстушу старшыня Аблвыканкамзаха А. Мясшкоу. Ён 
прапанавау абвясц1ць Заходнюю Камуну Беларускай Савецкай 
Сацыялютычнай Рэспублшай i дау зразумець, што у падмурку гэтага акта 
ляжаць найперш знешнепагптычныя прычыны i тольк1 потым -  патрабаванн1 
белсекцый РКП(б) i Мшгубрэукама. Дэлегаты абласной партканферэнцьй 
ухвалш  даклад Мясн1кова i пастанав1л1 л1чыць тэту канферэнцыю 1-м з'ездам 
Камушстычнай партьй (балынавжоу) БеларуЛ. 1-ы з'езд КП(б)Б абвясщу 
незалежную Сацыял1стычную Савецкую Рэспублпсу Бел ару ci у складзе 
Мшскай, Гродзенскай, Магшёускай, Вщебскай i Смаленскай губерняу на 
чале з рабоча-сялянсюм урадам у М1нску i вызначыу прыкладныя 
дзяржауныя гран1цы рэспубл1к1 i яе адм1н1страцыйна-тэрытарыяльную 
будову -  7 раёнау i 54 падраёны.

Шмат хто з дэлегатау з'езда пал1чыл1 сябе падманутым1 i абражаным1. 
Бо яны аддана змагашся з германсюmi' акупантамi i ix памагатым1 пад сцягам 
аднаулення савецкай улады i уз'яднання Бел ару ci з РСФСР. Але прапановы 
свайго aiaapa з'езд прыняу без пратэстау. Вострыя спрэчк1 пачашся 31 
снежня 1918 года пасля прыезду у Смаленск дэлегацьй белсекцый РКП(б). 
Негатыуная спадчына шматмесячнай вайны "абласн1коу" i нацыянал- 
камун1стау высунула на першы план рознагалосЛ прынцыповага характару. 
Нягледзячы на агульныя падыходы да ваеннага будаун1цтва, аграрных 
пераутварэнняу i 1ншых, супрацоун1цтва беларускай трупы з былым 
смаленсюм цэнтрам не атрымалася.

Цэнтральнае бюро КП(б)Б адмовшася проста зацвердз1ць атрыманы з 
Масквы cnic урада. Таким чынам яно |'мкнулася i у новаабвешчанай 
рэспубл|'цы 3Becui да Mi hi'му му уплыу апанентау -  былых белнацкамауцау i 
секцыянерау. У склад Часовага рабоча-сялянскага урада БеларуЛ увайшл! 10 
абласнжоу i 7 секцыянерау; дзве пазней створаныя Karerii на правах 
кам1сарыятау таксама узначалш "абласн1К1". Старшынёй урада стау Зм. 
Жылунов|'ч, але на справе першай асобай рэспублЫ быу яе ваенны кам1сар 
А. Мяснжоу -  праз яго, як старшыню ЦБ КП(б)Б i п рад стау н|'ка ЦК РКП(б) у 
БеларуЛ, перадавашся партыйныя дырэктывы ураду. Менав1та такую форму 
набыл! абяцаныя Стшп'ным "некаторыя змены у канструкцьп 
Аблвыканкамзаха".

3-за зацяжных рознагалоссяу пры (|)арм1раванн|' уРаДа Манифест
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Часовага рабоча-сялянскага урада Беларуси' аб абвяшчэнш ССРБ i аргашзацьй 
яе Часовага урада быу апублшаваны толька' у ноч на 2 студзеня 1919 года. 
Першы канстытуцыйны акт рэспублш урачыста пракламавау вызваленне 
працоунага народа Beaapyci ад векавой кабалы i утварэнне поунасцю 
суверэннай Рэспубл1к1 Саветау рабочых, сялянск1х, батрацк1х i 
чырвонаармейсюх дэпутатау Beaapyci.

Савецкая Беларусь пачынала жыць як дзяржава з yciMi дзяржауньжп 
атрыбутамi -  тэрыторыяй, насел ьнщтвам, сютэмай органау публшнай улады, 
заканадауствам, фшансавай сютэмай i i н ш. Патрабавауся час, каб "тутэйшыя" 
-  камушсты i некамунюты, усвядомш сябе народам самастойнай Beaapyci. 
Але не паспела яшчэ насел ьнщтва Beaapyci адчуць, што жыве у незалежнай 
савецкай дзяржаве, як 16 студзеня 1919 года ЦК РКП(б) вярнууся да праекта 
месячнай дауншы: Вщебскую, Магшёускую i Смаленскую губерш вярнуць у 
склад РСФСР, пакшуушы у складзе ССРБ Мшскую i Гродзенскую ry6epHi; 
ССРБ, разам з савецюм1 рэспублжам1 Прыбалтыю, павшна неадкладна 
пачаць перагаворы аб федэратыуным аб'яднанш з РСФСР.

На прыняцце такога рашэння ЦК, Bi да воин а, пауплывапп паражэнне 
спартакауцау у Германп, прыход да улады у Варшаве варожага у дачыненн1 
да Pacii урада I. Падарэускага, няудачы савецкзх войскау на Заход Hi м 
напрамку, разгортванне вялжай iHT3pBeHu,bii Антанты у Прыбалтыцы i 
Заходняй Beaapyci. У канцы студзеня бальшав1'цкз ЦК i3Hoy скарэкщравау 
свае рашэнне: пазбауленая усходн|'х тэрыторый ССРБ пав|'нна была 
аб'яднацца з Савецкай Рэспублжай Л1твы у новую дзяржаву -  ССР Л it вы i 
Beaapyci (ССР ЛИбел). Аднак у пытанш аб гран1цах Бeлapyci Масква 
нечакана сустрэла упартае супрац1уленне абедзвюх труп у юраунщтве ССР. I 
тэта яскрава сведчыла аб тым, што у Савецкай Бeлapyci -  рэспублщы 
"чырвонага буфера", з'явшася, нарэшце, уласная нацыянальная дзяржауная 
элЧа.

Унутраныя перадумовы для абвяшчэння незалежнай Беларускай 
Савецкай Рэспублш у  канцы 1918 года у  Kpai адсутн1чал1. Не спрыял1 ix  
складванню i ao craB i н ы 1снавання савецкай улады, i само жыццё беларускага 
народа ва умовах Брэст-ЛЧоускай сястэмы. Папулярная у  асяроддз1 
беларусау-бежанцау у P a c i i  i беларускай народнай 1нтэл1генцьп 1дэя 
аутаномнай Савецкай B e a a p y c i у  складзе РСФСР, што прапагандавалася 
Белнацкамам, па шэрагу прычын была чужой асноунай масе насельн1цтва 
краю. Абласное партыйнае i савецкае К1'раун1'цтва стаяла, па сутнасш, на 
na3iubiax заходнеруЫзму у рэвалюцыйнай афарбоуцы. MaKciMyM, на што 
гатовы был!' пайсш мясцовыя бальшавш, -  тэта выстут'ць з прапановай 
стварэння Беларускай i Лiтoycкaй Працоунай Камуны у складзе РСФСР. Але 
прычыны знешнепал 1тычнага парадку, а менавгга развшцё падзей у Польшчы 
у непажаданым для РСФСР напрамку i адкрытая варожасць падтрыманага 
Антантай буржуазнага урада Польшчы у дачыненн)' да РСФСР, 
прадвызначьип як iMicaiBae стварэнне незалежнай буфернай Сацыялютычнай 
Савецкай Рэспублш Беларуш (шляхам рэарган1зацьп' Заходняй вобласщ -
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Заходняй Камуны РСФСР), так i пчкненне Масквы трымаць апошнюю пад 
шчыльным i дэолага- п ал it ы ч н ы м кантролем.

Далейшы рост напружанасш на польском напрамку i прагматизм 
юраунщтва РСФСР, для якога юнаванне Беларускай Рэспублш мела сэнс 
только' з-за таго, што яна аддзяляе pacific коя тэрыторьй ад Польшчы, у 
далейшым прадвызнаныл! спачатку скарачэнне тэрыторьй ССРБ удвая за 
кошт усходшх губерняу, а потым яе злщцё з Савецкай Рэспублжай Лотвы у 
новую буферную дзяржаву -  ССР Лггвы i Бел ару ci. Пры ажыццяуленш гэтага 
рашэння Масква сустрэла упартае супращуленне маладой беларускай 
савецкай дзяржаунай элггы. Рэспублжа "чырвонага буфера" пачынала жыць 
уласным нацыянальна-дзяржауным жыццём.

Тэма 11.2 Савецка-польская вайна на тэрыторьй Беларуа

1. Мэты польска-савецкай вайны 1919 -  1920 гг.
2. Ваенныя падзе1 на тэрыторьй Беларусь
3. Раскол у беларуском грамадска-пал1тычным руху.
4. Рыжею м1рны дагавор i яго вынш  для Беларусо.

У лютападзе 1918 г. падчас адступлення нямецюх войск была створана 
незалежная польская дзяржава, якая абашралася на щэю адраджэння Рэчы 
Паспагйтай у межах 1772 г. Па сутнасщ тэта азначала вайну з Савецкай 
Рашяй, да якой польскае юраунщтва пры ф1нансавай падтрымцы буйнейптьтх 
заходшх кра1н было добра падрыхтавана. У снежш 1918 г. Полынча 
перайшла у наступление на беларусюя i украшсюя земл1. Да сакавжа 1919 г. 
польсюя войею акушравагй шэраг беларуск1х гарадоу, у тым л1ку Л1ду, 
Вшьну, Гродна. Урад Лотбел, як1 праводз1у жорсткую пшйтыку ваеннага 
камун1зму (харчразвёрстка, пал1тычныя рэпрэей, адмова ад перадачы зямл1 
непаерэдна еялянам), не здолеу арган1заваць абарону. 1 чэрвеня 1919 года 
згодна з Дэкрэтам Усерасшскага ЦВК Савецюя Укра1на, Беларусь, Л ива i 
Л а т я  аб’ядноувал1ся з Савецкай Рас1яй для агульнай барацьбы з сусветным 
1мперыял1змам. Уводзшася агульнае ваеннае камандаванне, аднак стрымаць 
польскае наступление не удалося i аб’яднаным стам . У жн1ун1 1919 г. быу 
захоплены Мшск. Восенню фронт усталявауся на р. Беразша-Днепр. 
Фактычна ЛДБелССР i БССР як яе частка перасташ юнаваць.

На занятых тэрыторыях польск1я акупанты праводзш1 надзвычай 
жорсткую палыыку. Лжвщавагйся не тольк1 бальшав1сцк1я органы улады, але 
не дапускалася стварэнне мясцовых органау улады БНР. Жорстка 
праследвашся i адны, i друг1я. Толью у некаторых к1раун1коу БНР захавагйся 
шюзй адносна прызнання незалежнасц1 беларускай дзяржавы. Рада БНР 
раскалолася па пытанш супрацоун1цтва з польск1м1 уладамБ Пад час перамоу 
дзеячау БНР i польск1х уладау апошн1я згадзшея прызнаць 1снаванне 
незалежнай БНР, але у адказ урад БНР пав1нен падп1саць дагавор аб 
уваходжанн1 Беларусо у склад Польскай дзяржавы. Такая “незалежнасць на 5
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хвш н” незадаволша большую частку склада Рады ВНР, якая дзейшчала у 
Мшску са згоды польскага акупацыйнага юраунщтва з 12 снежня 1919 года. 
Болыпасць на паседжаннях мел1 беларуск1я эсэры (частка былой адз1най 
партьй -  БСГ). Яны перавыбрал1 юраунщтва Рады -  новыя л1дары 
В.Ластоусю, П.Крычэусю, I.Мамонька i шш. заявил аб вернасщ III Устаунай 
грамаце i выразш  пратэст супраць акупацьп Бел ару ci польскай арм1яй.

Польск1 урад не чакау такога ад Рады ВНР, таму яе разагналц а партыю 
беларуск1х эсэрау падвергл1 праследванням. Аднак трэба было 
лептьЕШзаваць для сусветнай супольнасщ 1нкарпарацыю Беларус1 -  таму у 
сакав1ку 1920 года была арган1завана з л1ку некаторых дзеячау ВНР 
Найвышэйшая Рада (С.Рак-Млхайлоусю, РСерада, Я.Лёслк, А.Смол1ч) якая 24 
сакавпса 1920 г. падп1сала дагавор аб уваходжанш Беларус1 у склад Полынчы. 
Супраць гэтага дагавору выступ1л1 адзшым фронтам бальшав1к1 i эсэры. 
Менавгга апошн1я арган1завал1 антыпольск1 сялянск1 партызансю pyx i 
юравал1 iM. А у Мшску у студзен1 1920 года на базе арган1зацьй “Маладая 
Беларусь”, што дзейн1чала з мая 1917 года у Мшсюм настаунщюм 1нстытуце 
(юравау Уйгнатоусю) была утворана Беларуская камун1стычная арган1зацыя. 
Арган1зацыя аргашзоувала барацьбу з польск1мйнтэрвентам1, а далейшае 
Беларуш бачыла у 1снаванн1 БССР у складзе федэратыунай Pacii, i у гэтым 
разыходзшася з беларусюм1 эсэрам1, як1я 1мкнул1ся да поунай незалежнасц1.

Да арган1заваных камун1стам1 i эсэрам1 партызанск1х атрадау пачал1 
далучацца прадстаунпа 1ншых палпычных cm. Распачатае вясной 1920 г. 
наступление палякау дазволша iM захап1ць шэраг беларусюх i yKpaiHCKix 
гарадоу, аднак летам Чырвоная Арм1я пачала контрнаступление, i да жн1уня 
1920 г. уся тэрыторыя Беларуси была занята савецюм1 вайскам1. Адначасова 
Савецкая Pad я была вымушана пачаць супрацоун1цтва з буржуазным урадам 
Лггвы -  Тарыбай. 12 лшеня 1920 года Савецкая Рашя i ЛЛва падп1сал1 
дагавор, згодна з яюм Лыве перадавалася Вшенская i Гродзенская ry6epHii з 
гарадам1 Вшьна, Гродна, Л1да, Вшейка, Ашмяны, Дз1сна. Дагавор падп1сал1 
без згоды з урадам БССР, i тэта было юрыдычным канцом ЛыБелССР. 31 
л1пеня 1920 г. у Мшску была прынята дэкларацыя, якая друп раз абвяшчала 
незалежнасць Сацыял1стычнай Савецкай Рэспубл1к1 Беларусь. Часовая улада 
перадавалася Беларускаму рэвалюцыйнаму кам1тэту (старшыня -  
А.Чарвякоу), яю пав1нен быу дзейн1чаць да II з ’езда Саветау Беларуси. У 
жн1ун1 1920 г. польская арм1я здолела разб1ць пад Варшавай Чырвоную 
Арм1ю, nepaneni у наступление i зноу заняць значную частку Беларуси. 12 
кастрычн1ка 1920 г. у Рызе пам1ж Украшай i Расляй з аднаго боку i Польшчай 
з другога быу падшеаны дагавор аб nepaMip’i. Беларусау зноу не запрасш 
удзельн1чаць у перамовах.

Падшсанне перам1р’я не спынша ваенных дзеянняу. Пры падтрымцы 
польскага боку у л1стападзе на тэрыторыю Беларусл увайшл1 атрады пад 
юраунщтвам С.Булак-Балахов1ча, як\ абвясц1у сябе начальнпсам Беларускай 
дзяржавы. Але пасля захопу Мазыра, Петрыкава, Кал1нкав1ч гэтыя злучэнш 
был1 разбыы намаганням1 Чырвонай Армп. У л1стападзе-снежн1 1920 г.
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адбылося узброенае выступление на Случчыне, удзельнш якога выступал! 
супраць перадачы павета да БССР. Сяляне был1 незадаволены празмерным1 
памерам1 харчразвёрсткг На павятовым з ’ездзе, дзе большасць была у 
мясцовых эсэрау, было вырашана аказаць узброенае супращуленне Чырвонай 
A pM ii. Адначасова на з ’ездзе было зноу паднята пытанне аб аднауленш 
беларускай дзяржаунасцг

13-17 снежня 1920 года у Мшску прайшоу II Усебеларусю з ’езд 
Саветау. На iM у Канстытуцыю был1 унесены змяненш, зацверджана 
структура дзяржаунай улады: вышэйшая улада належыла з ’езду Саветау, 
ЦБК -  распараджальны орган з ’езда, выканаучая улада у СНК рэспублпа. 
Была уведзена дзяржауная манапол1я, зямля перадавалася сялянам, але 
часткова. Лепшыя пансюя маёнтю аддавалюя пад аргашзацыю саугасау. 
З ’езд ратыфшавау умовы Рыжскага пагаднення ад nepaMip’i i надау 
Раслйскаму ураду права заключаць любые м1жнародныя пагадненш ад \мя 
БССР.
18 сакав1ка 1921 г. пам1ж Савецкай Расляй, Украшай i Польшчай быу 
падп1саны Рыжею дпрны дагавор, паводле якога Полынча атрымала 
заходнюю частку Беларусл з болын чым 4-м1льённым насельн1цтвам. 
Усходняя частка Беларуси апынулася у складзе Беларускай Савецкай 
Сацыял1стычнай Рэспубл1к1 i РСФСР. Але Рыжск1 Mip не прызнау урад БНР у 
эмшрацыт На палЛычнай канферэнцы1 26-30 верасня 1920 года у Празе 
дзеячы БНР абв1навац1л1 польск1 уРаД У падзеле Беларусл i разгроме 
Беларускай Народнай Рэспублжт На гэтай падставе адбылася часовая 
кансал1дацыя беларуск1х дзеячау у эм1грацьп.

Тэма 11.4 Прамысловасць БеларуН у 20 -  30-я гады XX ст.

1. Стан прамысловасщ БССР пасля пераходу на 1спрных умоу разв1цця.
2. Асноуныя галшы прамысловасц1 Беларусл.
3. Першы пяц1гадовы план.
4. З ’яуленне новых галш вытворчасц1.

Пераход ад вайны да м1рнага будаун1цтва пастав1у перад бел ару слом 
народам шмат цяжк1х i складаных для вырашэння задач. Небходна было як 
мага хутчэй аднавщь разбураную гаспадарку, вызначыць шлях1 будаунщтва 
сацыял1стычнага грамадства. З ’яуляючыся на працягу 7 гадоу арэнай 
ваенных дзейнняу, Беларусь панесла вел1зарныя страты. Болын за палову 
фабрык i заводау был1 зн1шчаны, колькасць рабочых зменшылася удвая. 3 
715 прадпрыемствау цэнзавай прамысловасщ усходшх раёнау рэспубл1ю не 
працавала 480. Агульны аб’ём валавай вытворчасц1 усёй прамысловасц1 
складау каля 15-20 % ад узроуню 1913 г., а сельскай гаспадарю менш 
палавшы даваеннай. Амаль поунасцю быу разбураны транспарт, не хапала
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сыравшна-пашуных сродкау, колькасць рабочых зменшылася удвая. Сютэма 
харчразвёрстю не стымулявала развщця сялянскай гаспадаркг Сяляне мел1 
вялжую патрэбу у прамысловых таварах i прыладах працы, а прамысловасць 
не магла задаволщь нават мтмальныя ix запатрабаваннт Тавараабмен пам1ж 
горадам i вёскай амаль спышуся. 3 заканчэннем грамадзянскай вайны, 
аслабленнем м1жнароднай напружанасщ, знпсненнем пагрозы “белай” 
рэстаурацьп сяляне стагй патрабаваць права распараджацца зямлёй i 
атрыманай прадукцыяй, адмеы папйтьпа “ваеннага камушзму”

Катастраф1чнае становшча было i у сацыяльнай сферы. Адбылюя 
значныя змены у складзе насельнщтва. У грамадзянскай вайне толью 
Чырвоная Арм1я, па афщыйных даных, згубша каля 800 тыс. чалавек. 
Незл1чоная колькасць людзей загшула ад голаду, хвароб i эшдэмш. Усяго 
страты насельнщтва Pacii, пачынаючы з 1914 г., набл1жапйся, па ацэнках 
статыстыкау, да 20 млн. чалавек.

“Дэкласавалюя” рабочы клас, 1ншыя трупы i пласты насельн1цтва. 
Колькасць “люмпенау” расла вельм1 хутка. Злачынныя групоую тэрарызавапй 
насельн1цтва, нягледзячы на жорстк1я меры з боку ЧК i мшцыт Мараль у 
грамадстве зводзшася на шшто. Пбель бацькоу, распад сямз i сваяцюх 
сувязей был1 прычынай шырокага распаусюджання дз1цячай 
беспрытульнасц1, што стала яшчэ адной крынщай росту злачыннасщ, 
беднасц1 i у прамым сэнсе -  адз1чання i азвярэння людзей.

Сацыяльна-эканам1чны крыз1с дапауняуся папйтычным. Пал1тыка 
“ваеннага камун1зму”, заснаваная на прымусовых, ваенна-камун1стычных 
метадах работы, не адпавядала новым умовам м1рнага будаунщтва. Яна 
выкл1кала незадаволенасць народа, што неузабаве вылшася у шматл1к1я 
мыынп, забастоук1 i нават узброеныя выступленш супраць савецкай улады. 
Кульм1нацыяй незадаволенасщ стау Кранштацк1 мяцеж у лютым-сакавшу 
1921 г.

Прычынай цяжкага эканам1чнага i палЧычнага крыз1су на рубяжы 
1920-1921 гг. было разбалансаванне палпычных i эканам1чных штарэсау, 
захаванне ранейшых “ваенна-камун1стычных” метадау дзяржаунага 
к1равання пры новых пал1тычных i эканам1чных абставшах. Тэрм1новы 
перагляд метадау к1раун1цтва грамадствам стау неабходным. Даводзшася 
вырашаць, якой павшна быць эканом1ка не у надзвычайных, а у звычайных 
умовах.

Адказам на гэтыя пытанн1 з’явшася новая эканам1чная пал1тыка (нэп), 
распрацаваная У. Леншым i прынятая X з’ездам РКП(б) у сакавшу 1921 г. 
Пераход да нэпа быу спробай сумясцщь сацыял1стычныя прынцыпы 
юравання адзяржауленай эканом1кай, у першую чаргу прамысловасцю i 
транспартам, з эканам1чным1 законам! кап!тал1зма, выкарыстаць прыватны 
кап Чал у штарэсах сацыял!стычнага будаун1цтва. Сутнасць нэпа зводзшася 
да макшмальнага пад’ёму вытворчых сш i паляпшэння становшча рабочых i 
сялян дзеля захавання савецкай улады. Новая эканам!чная папйтыка
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адкрывала перспективу паступовага рэфардправання грамадства на 
сацьишстычнай аснове.

Нэп -  тэта у першую чарту пераход ад харчразвёрстю да харчпадатку, 
памер якога быу на 30-50 % шжэйшым. Памер харчпадатку вььпйчвауся з 
плошчы пасевау i аб’яуляуся сялянам яшчэ да пачатку сельскагаспадарчых 
работ. Акрамя збожжавых, натуральным падаткам абкладалася прадукцыя 
жывёлагадоулг мяса, масла, воуна i г.д. Ycix падаткау у 1921 г. было 
установлена 13. Пазней яны был1 заменены адз1ным грашовым падаткам. 
3 1 студзеня 1924 г. брауся толью чырвонцам1 у памеры каля 5 % прыбытку з 
гаспадарю. Падатак дыферэнцыравауся з улшам наяунасщ жывёлы, 
урадл1васц1 зямл1. Для гаспадарак, яюя павял1чвал1 пасевы найболын важных 
культур, прадугледжвал1ся некаторыя льготы. 1льготы мел1 таксама сем’1 
чырвонаармейцау, швапйдау грамадзянскай вайны i шш.

Селян1н атрымау свабоду выбару формы аргашзацьй апрацоую зямл1 i 
гарантыю землеуладання. Аднолькава законным! прызнавал!ся сялянсюя 
арцель, абшчына, аднаасобныя уладанш у выглядзе адрубоу або хутароу i
1НТТТ.

Дазвалялася здаваць зямлю у арэнду i выкарыстоуваць наёмную працу 
пры умове, што члены сямй наймальшка таксама працуюць. Тэрмш арэнды 
абмяжоувауся, заахвочвалася разв!ццё кааперацьй. Усё тэта стварала 
матэрыяльную защкауленасць у развщщ дробнатаварнай сялянскай 
гаспадарю, расшырэнш i пад’ёме вытворчасц!. Усе лшю, як1я заставал!ся у 
селян!на пасля выплаты падаткау, ён мог свабодна абменьваць i прадаваць на 
рынку. Гэтым самым вяртауся прыватны гандаль.

Спачатку aimKi дазвалялася тольк1 абменьваць на прадукты фабрычна- 
заводскай i саматужнай прамысловасц! цераз кааператыуныя аргашзацьй, на 
рынках або юрмашах. Аднак спроба абмежаваць прыватны абмен мясцовым! 
рынкам!, натуральным абменам не дала патрэбных вын!кау, а таму з мая 
1921 г. грамадзяне i кааператывы атрымал! права абменьваць, купляць i 
прадаваць сельгаспрадукты, як!я застапйся у ix пасля выплаты падаткау.

У гады нэпа ажыццяулял!ся тры в!ды гандлю: прыватны, кааператыуны 
i дзяржауны. Пам!ж iMi !снавала адкрытая канкурэнцыя. У розн!чным гандл! 
найболын актыуным быу прыватны прадавец, дзяржауны гандаль лщз!равау 
у аптовай сферы, кааператывы ж займапйся i аптовым i розн!чным гандлем.
У галше ф!нансау вял!кае значэнне надавалася стаб!л!зацьй рубля, як! амаль 
абясцэн!уся. 3 гэтай мэтай была праведзена грашовая рэформа. Першым 
практычным крокам з’явшася ажыццяуленне дзвюх дэнам!нацый (змяненне 
намшавальнай вартасц! грашовых знакау з абменам у вызначаных 
суаднос!нах старых знакау на новыя) грашовых знакау. У 1922 г. выпушчаны 
новыя дзяржауныя знак!, т. зв. саузнак!. Адзш новы рубель адпавядау 10 
тысячам дарэформенных. Другая дэнам!нацыя адбылася у наступным годзе. 
Адзш рубель узору 1923 г. рауняуся 1 млн дарэформенных рублёу, або 100 
рублям узору 1922 г. Аднак i таюя меры не змагл! стрымаць падзення 
агульнага курсу грошай.
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Угйчваючы тэта, Дзяржбанк ужо у канцы 1922 г. выпусщу новыя 
грашовыя знак1 -  чырвонцы, як1я абменьвалюя на золата (1 чырвонец 
рауняуся 10 дарэвалюцыйным залатым рублям, або 7,74 г чыстага золата) 
Таюм чынам, у кра1не утварыл1ся дзве грашовыя сютэмы: абясцэненыя 
саузнаю выпуску 1922-1923 гг. i “цвёрды” чырвонец, як\ абменьвауся на 
золата.

У лютым 1924 г. грашовая рэформа завяршылася. Был1 выпушчаны 
новыя казначэйсюя бшеты вартасцю 1, 3, 5 рублёу, забяспечаныя золатам, 
разменныя сярэбраная i медная манеты. Быу праведзены абавязковы абмен 
старых грошай -  саузнакау на новыя.

Быу збалансаваны бюджэт i забаронена грашовая эм1с1я для пакрыцця 
расходау дзяржавы. У 1921 г. адноулены Дзяржбанк, а таксама створаны 
спецьиипзаваныя банк1 (акцыянерныя, камерцыйныя i mm ).
Был1 адменены усе абмежаванн1 на сумы укладау, як1я Marai захоуваць 
грамадзяне i арган1зацьй у ашчадных банках. Уклады у ашчадных касах не 
Marai быць канфюкаваны i павшны был1 выплачвацца трымалыйкам па ix 
патрабаванш. Гарантавалася тайна укладау.

У прамысловасщ таксама адбылюя карэнныя змены. Дзяржава стала 
падтрымл1ваць дробныя i сярэдшя прыватныя i кааператыуныя 
прадпрыемствы, адмянша дэкрэты, што абмяжоувагй ix свабоду дзеянняу i 
паунамоцтвы. Прамысловыя кааператывы атрымалй правы юрыдычных асоб, 
Marai выкарыстоуваць наёмную працу, атрымл1ваць крэдыты. Здaвaлicя у 
арэнду нацыяналйзаваныя прамысловыя прадпрыемствы, яюя у дзяржауным 
сектары аказал1ся нерэнтабельнымт Перавага пры перадачы у арэнду 
аддавалася кааператывам, хоць не выключалася здача i прыватным асобам. 
Тэрмш арэнды звычайна складау ад 2 да 5 гадоу, а арэндная плата бралася 
натурай у выгаядзе працэнта (долА) вырабляемай прадукцьй. У гады нэпа 
прыватны сектар давау ад 1/5 да 1/4 прамысловай прадукцьй.
Дазвалялася арэнда прамысловых прадпрыемствау 1ншаземным1 фipмaмi у 
форме канцэсш.

Радыкальныя змены адбыл1ся у KipaBaHHi дзяржаунай прамысловасцю. 
Глаую 6bmi л1кв1даваны, замест ix створаны трэсты -  aб,яднaннi аднародных 
або узаемазвязаных пaмiж сабой прадпрыемствау. Прадпрыемствы 
атрымл1вапй поуны гаспадарчы разл1к i фiнaнcaвyю незалежнасць, нават 
права выпуску каштоуных папер па дoyгaтэpмiнoвыx аблшацыйных пазыках. 
Hi Усесаюзны савет народнай гаспадарю (УСНГ), Hi СНГ Беларуси не Meai 
права умешвацца у бягучую дзейнасць трэстау. СНГ Беларуси ператварыуся у 
каардынацыйны цэнтр. Ён ажыццяуляу агульнае к1раун1цтва 16 
гас п ад ар чараз л i ко в ы м i rpynaBbiMi упрауленням1 i 15 заводаупрауленням1.

Стали стварацца слндыкаты -  аб’яднанн1 трэстау на пачатках 
кааперацыг С1ндыкаты займагйся збытам, забеспячэннем, крэдытаваннем, 
знешнегандлёвым1 аперацыямг TaxiM  чынам яны манапал1завал1 увесь 
гандлёвы аппарат кожнай асобна узятай гал1ны прамысловасц1, 
сканцэнтравал1 у CBaix руках асноуную частку аптовага гандлю.
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Узнаулялася грашовая аплата працы. У той жа час ажыццяуляуся 
пераход да новай тарыфнай пагптыю, якая грунтавалася на прынцыпе 
здзельнай аплаты працы, здымашся абмежаванш на павышэнне заробкау пры 
росце выпрацоукт Бььгп лжвщаваны абавязковая працоуная павшнасць i 
некаторыя абмежаванш на перамену месца работы. Таюм чынам, аргашзацыя 
працы будавалася на прынцыпах матэрыяльнага стымулявання.
Пераход да нэпа азначау пераход ад “адмшштрацыйнага” да “гасразлжовага” 
сацыял1зму, выкарыстанне таварна-грашовых, рыначных адносш для 
будаунщтва сацыялютычнага грамадства.

Заняпаушая у гады вайны i рэвалюцыйных пераутварэнняу эканомжа 
Беларуси з пераходам да нэпа пачала адраджацца. Ужо у 1926 г. адноулены 
дарэвалюцыйны аб’ём вытворчасцт Адбылася карэнная перабудова 
сацыяльнай сферы, адмова ад ваенна-камушстычных прынцыпау 
размеркавання. Адмянялюя усеагульная працоуная пав1ннасць, працоуныя 
маб1л1зацьй, працоуныя армй i урауняльная аплата працы. Камплектаванне 
прадпрыемствау рабочай стай рабшася праз б1ржы працы, а заработная 
плата вызначалася у залежнасц1 ад зробленай работы. Аднаулялася плата за 
транспарт, камунальныя i 1ншыя паслугг

Асабл1васцю перыяду новай эканадпчнай пал1тык1 у Беларус! было тое, 
што у вын1ку юнаваушай тут у дарэвалюцыйныя часы яурэйскай “мяжы 
аседласц1” нэпманам! з’яулял1ся пераважна яурэг Тэта служыла асновай для 
узмацнення, з аднаго боку, шавшютычнай 1дэалогй яурэйскай буржуазй -  
с1ян1зму, а з другога боку, зняважпйвых i нават варожых аднослн да яурэяу, ix 
заняткау, быту i культуры -  антысем1тызму.

Новая эканадпчная пал1тыка не азначала адмовы бальшавжоу ад 
прынцыпау сацыял1зму i камун1зму, нэп быу часовым адступленнем у 
эканам1чнай сферы з тым, каб, выкарыстаушы кап1тал буржуазй i вопыт 
прыватных асоб, стварыць умовы для будаунщтва сацыялпму. Тэта быу 
тактычны манеур, а не змена стратэпчнага курсу бальшав1коу.

Тэмпы разв1цця прамысловасц1 рэспубл1к1 был1 намнога вышэйшьжп, 
чым, напрыклад, у РСФСР. Хутчэй за шшыя гал1ны дасягнул1 даваеннага 
узроуню дрэваапрацоучая, металаапрацоучая i гарбарная прамысловасцг 
Аднак адставанне некаторых гал1н (будматэрыялау, тэкстыльнай, х1м1чнай) 
прывяло да таго, што у цэлым даваенны узровень у прамысловасц1 быу 
дасягнуты толью у 1927 г. Да таго ж даваенны узровень, на яю выйшла наша 
эканом1ка, з’яуляуся паказчыкам адсталасц1 кра1ны. Вядучыя гал1ны 
прамысловасщ (харчовая, дрэваапрацоучая, папяровая, гарбарна-абутковая i 
1нш.) спецыял1завал1ся у асноуным на перапрацоуцы лясной сырав1ны i 
прадукцьй сельскай гаспадарк1.

У 1921/22 гаспадарчым годзе уведзены у строй мшсюя заводы “Метал”, 
“Вулкан”, запалкавая фабрыка “Бярэзша” у Барысаве i шш. У 1922 г. у 
Беларус1 ужо дзейн1чала 277 прамысловых прадпрыемствау.

Перанаселенасць вёсю, н1зкая землезабяспечанасць сялянскай 
гаспадарю, беспрацоуе у мястэчках i гарадах спрыял1 разв1ццю саматужнага
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рамеснщтва, дробнай прамысловасщ i гандлю. Дзяржава у адпаведнасщ з 
дэкрэтам СНК РСФСР ад 17 мая 1921 г. падтрымл1вала прыватшка. У вышку 
у рэспубл1цы паяв1лася мноства швейных, слясарных, дрэваапрацоучых 
майстэрняу, пякарняу, лавак i imn.

Аднауленне прамысловасц1 Беларус1 адбывалася пры дапамозе 1ншых 
савецк1х рэспублпс. Асабл1вае значэнне мел1 эканам1чныя сувяз1 з РСФСР. 
Беларусь атрымл1вала абсталяванне, станк1, электраматоры, метал1чныя 
вырабы, з Украшы -  сырав1ну, метал, пагйва, кокс i iHm. Ажыццяуленню 
новай эканам1чнай пал1тык1 садзейн1чала умацаванне i пашырэнне сувязей 
пам1ж савецк1м1 рэспублжамт 16 студзеня 1921 г. быу заключаны дагавор аб 
ваенным i гаспадарчым саюзе пам1ж РСФСР i БССР. У вын1ку усебаковага 
супрацоунщтва да сярэдз1ны 1922 г. усе савецюя рэспубл1к1 прыйшл1 да 1дэ1 
дзяржаунага саюза пам1ж iMi. 14-18 снежня 1922 г. адбыуся IV Усебеларусю 
з’езд Саветау. Ён прыняу рашэнне аб неабходнасц1 утварэння Саюза ССР i 
далучэння БССР да яго.

I з’езд Саветау СССР адкрыуся у Маскве 30 снежня 1922 г. Ён 
вырашыу утварыць Саюз Савецк1х Сацыял1стычных Рэспубл1к. Дагавор аб 
утварэнш СССР заключыл1 незалежныя савецюя рэспубл1к1: БССР, РСФСР, 
УССР i ЗСФСР. СССР утварауся як добраахвотнае аб’яднанне раунапрауных 
рэспубл1к, як адзшая саюзная дзяржава.

Аднак nocnexi першых гадоу нэпа прынесл1 i вял1к1я эканам1чныя 
праблемы. Яны бььгп выкл1каны крыз1сам збыту, як1 узшк у вын1ку 
няправ1льнай цэнавай пагптьш дзяржавы, вял1кай розн1цы пам1ж коштам 
прамысловых i сельскагаспадарчых таварау. У 1923 г. цэны на прамысловыя 
тавары у Беларус1 вырасл1 у параунанш з сельскагаспадарчым1 больш чым у 
5 разоу. Так1м1 мерам! дзяржава разл1чвала атрымаць за кошт сялянства 
неабходныя сродк1 для аднаулення буйной прамысловасц1.

Разыходжанне у цэнах прывяло да таго, што селянш за прададзеную 
прадукцыю мог набыць прамтаварау у параунанн1 з даваенным часам у 7 
разоу менш. 3 прычыны такой дарагав1зны сяляне амаль перастал1 купляць 
вырабы фабрычна-заводскай вытворчасц1.

Крыз1с збыту абвастрыу фшансавую праблему. Перажываючы востры 
недахоп грошай, прадпрыемствы не Marai нарыхтоуваць сыравшу i пал1ва, 
своечасова выплачваць заработную плату, што нярэдка прыводзша да 
канфлжтау i забастовак. Мног1я прадпрыемствы вымушаны был1 скарачаць 
вытворчасць i нават зачыняцца. У вын1ку расла арм1я беспрацоуных. У БССР 
у 1923 г. ix колькасць вагалася ад 5 да 9 тыс.

У ходзе пераадолення крьшсу прымал1ся меры па зшжэнш сабекошту 
прамысловай прадукцьй, цэн на тавары, скарачэнш накладных расходау, 
удасканальвалася дзейнасць к1руючага апарату i шш.
У вын1ку павыс1лася рэнтабельнасць прадпрыемствау, узн1кл1 умовы для 
зн1жэння цэн на прамысловыя тавары. 29 лютага 1924 г. Савет Працы i 
Абароны СССР зацвердз1у пастанову “Аб зшжэнш цэн”. Каб павял1чыць 
таварнасць сялянскай гаспадарю, у 1923/24 гаспадарчым годзе дзяржава
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перайшла ад натуральнага да грашовага падатку, пашыралюя арэнда зямл1 i 
наём рабочай сшы, аднав1уся вываз збожжа за мяжу.

1923/24 гаспадарчы год стау пераломным у рабоце прамысловасщ 
Беларуси. У паляпшэнн1 яе дзейнасщ важнейшае значэнне мел1 захады, 
наюраваныя на паскарэнне тэмпау росту прадукцыйнасщ працы i 
рэгуляванне заработнай платы.

Усяго за гады аднаулення было пабудавана 106 новых прадпрыемствау. 
У вышку колькасць прадпрыемствау цэнзавай прамысловасщ павял1чылася 
да 347, a ix валавая прадукцыя вырасла амаль у 5 разоу.
Аднак пераважную болынасць, як i раней, складал1 дробныя прадпрыемствы. 
Па даных nepanicy 1926 г., у рэспублщы нал1чвалася 60 178 дробных 
прадпрыемствау (занята болып за 100 тыс. чалавек), з ix прыватных -  58 034 
(10 295 наёмных работнжау).

Хуткаму аднауленню прамысловай вытворчасщ садзейшчала не толью 
новая эканам1чная палпыка, але i творчая шщыятыва рабочых, укараненне 
прагрэауных метадау працы. Узнпс рух рацыянапйзатарау i вынаходнпсау.
Для развщця працоунага энтуз1язму адначасова з матэрыяльнай 
защкауленасцю пашыралася маральнае заахвочванне.

Па меры аднаулення прамысловасщ i сельскай гаспадарю павышауся 
матэрыяльны дабрабыт працоуных Беларуси. У канцы 1921 г. у рэспублщы 
была адменена картачная сютэма забеспячэння. Паляпшапйся жыллёвыя 
умовы працоуных. У Мшскуу у Mai -  жнiyнi 1921 г. забяспечаны жыллём 
4650 чалавек. Рабочыя i служачыя пачал1 атрымл1ваць чарговыя адпачынк1. 
Bbmi забаронены звышурочныя i начныя работы без папярэдняга дазволу на 
тое аддзела аховы працы.

Да канца аднауленчага перыяду павял1чылася колькасць устаноу аховы 
здароуя, палепшылася медыцынскае абслугоуванне насельн1цтва. У студзеш 
1926 г. у рэспублщы напйчвалася 216 урачэбных участкау, 163 фельчарсюх i 
акушэрск1х пункты, 148 бальнщ.

Дзякуючы павышэнню матэрыяльнага дабрабыту, паляпшэнню 
медыцынскага абслугоування, умоу працы вырасла нараджальнасць i 
зменшылася смяротнасць.

Правядзенне у жыццё новай эканам1чнай nariTbiKi дазволша у KapoTKi 
тэрмш аднав1ць прамысловасць, стаб1л1заваць эканом1ку, узняць 
матэрыяльнае станов1шча насельн1цтва. Тэта стварыла добрыя умовы для 
здзяйснення новых, болын важных крокау у развщщ прамысловасц1, 
ажыццяуленн1 iндycтpыялiзaцыi рэспубл1к1.

Пераломным для дзейнасщ прыватнага сектара стау 1926/27 
гаспадарчы год. 8 верасня 1926 г. СНЕС СССР пастанав1у “максимальна 
узмацн1ць абкладанне прыватнага катталу”, nepaficui да адзяржаулення 
дробнай вытворчасщ i гандлю, што фактычна азначала адмауленне ад нэпа. У 
сувяз1 з гэтым рашэннем рэзка скарачалася крэдытаванне прыватн1ка, 
скасоувал1ся арэндныя дагаворы, павялЕчвал1ся падатк1 i г.д.

368



Т акая папйтыка прывяла да згортвання дзейнасщ прыватных 
прамысловых i гандлёвых прадпрыемствау. Доля прыватшка у валавой 
прамысловай прадукцьй з 1925 да 1927 г. у БССР зменшылася з 49,2 да
28,6 %. Удзельная вага прыватнщкай вытворчасц1 у агульным аб’ёме 
тавараабароту скарац1лася за тэты час з 40,2 да 29,6 %.

У тых умовах, умовах таварнага голаду, адсутнасц1 адладжанага 
тавараразмеркавання, вострай нястачы ф1нансавых сродкау, выцясненне 
прыватн1ка было адной з памылак у справе юраунщтва эканомпсай кра1ны.

Тэма 11.5 Сельская гаспадарка БеларуН у 20-я -  30-я гады XX ст.

1. Становппча сельскай гаспадарю Беларус1 на пачатку 20-х гадоу.
2. Пераход да НЭП.
3. Лпсвщацыя “кулацюх” гаспадарак.
4. Калектыв1зацыя беларускай вёск1.

У гады нэпа у беларускай вёсцы праходз1ла кааперацыя сялянск1х 
гаспадарак. Яна мела розныя формы, у тым л1ку так1я простыя, як 
спажывецкая i збытавая. Узн1кал1 i болын складаныя в1ды кааперацьй, 
напрыклад вытворчая (таварыствы па сумеснай апрацоуцы зямлД. Усё тэта 
адпавядала распрацаванаму У. I. Леншым кааператыунаму плану. Асноуным1 
яго прынцыпам1 был1 добраахвотнасць пры стварэнн1 сялянам1 кааператывау 
i паступовы пераход ад простых да болып складаных формау кааперацьй. 
УЛм1 в1дам1 сельскагаспадарчай кааперацьй у рэспубл1цы у 1928 г. было 
ахоплена болып за 50 % сялянсюх двароу, а калектыуным1 гаспадаркам1 
(калгасам1), як1я з'яулялшя найвышэйшай формай вытворчай кааперацьй, — 
каля 1 %. Тэмпы правядзення калектыв1зацьй — аб'яднання 1ндыв1дуальных 
гаспадарак сялян у буйныя (калгасы) — был1 прызнаны юраунщтвам СССР 
нездавальняючымг 3 1928 г. калектыв1зацыя стала галоунай л1н1яй
камун1стычнай партьй у вёсцы, хаця неабходныя умовы для гэтага ятттчэ не 
nacneni скласщся. Каб у каротк1я тэрм1ны атрымаць сродк1 для правядзення 
1ндустрыял1зацьй, у вёсцы пачапй прымусова i паскорана ствараць калгасы. 
Ажыццяуленне фарслраванай шдустрыял1зацьй патрабавала значных сродкау, 
як1я вырашана было атрымаць за кошт вёскг Дзяржавай был1 зн1жаны 
закупачныя цэны на сельскагаспадарчую прадукцыю, што выюйкала 
нежаданне сялян прадаваць хлеб па шзкай цане. У вын1ку узшк так званы 
«хлебны крыз1с» 1928— 1929 гг. У «хлебным крызше» абвшаваций заможных 
сялян — кулакоу. Пачалася палЛыка раскулачвання. У ходзе яе 
выкарыстоувалася гвалтоунае адб1ранне збожжа у сялян, нярэдка усяго 
цалкам, што прыводз1ла да голаду. Прььпйчвапй да кулакоу i тых, хто не жадау 
зап1свацца у калгасы. 1х высялял1 за межы Беларус! — у Ci6ip i у пауночныя 
раёны СССР. У савецкую псторыю 1929-ы увайшоу пад назвай «год вялшага 
пералому». У гэтым годзе было абагулена 46 % пасяуной плошчы. 
Тэарэтычным абгрунтаваннем папйтыю суцэльнай калектыв1зацьй стау

369



артыкул I. В. Сталша «Год вялжага пералому», надрукаваны у газеце 
«Правда» у 1930 г. У лютым 1930 г. было принята рашэнне да сакавша 
калектыв1заваць 75—80 % сялянсюх гаспадарак i аб'яв1ць Беларусь першай у 
СССР рэспублжай суцэльнай калектыв1зацьи. Згодна з дадзеным рашэннем 
колькасць сялянск1х гаспадарак у калгасах узрасла адпаведна з 21 да 58 %. 
Але тэта выкликала незадаволенасць сялян. Толью у 1930 г. адбылося больш 
за 500 узброеных сялянск1х выступленняу. Таму юраунщтва рэспубл1к1 
часова адмовшася ад с1лавых метадау абагулення сялянсюх гаспадарак, што 
адразу выкликала змяншэнне ix дол1 у калгасах у чэрвеш 1930 г. да 11 %.

Асабл1васщ правядзення калектыв1зацьн у БССР:
— суправаджалася масавым i паскораным ссяленнем хутарсюх гаспадарак у 
калгасныя цэнтры.
— з сярэдз1ны 1930-х гг. у калгасах рэспубл1ю быу установлены м1н1мум 
выпрацоую працадзён — 80. Калгасшкау, як1я не выраблял1 мш1муму 
працадзён, прыцягвал1 да адм1н1страцыйнай адказнасцг
Тых, хто выступау супраць прымянення сшавых метадау пры правядзенн1 
калектыв1зацьй, абв1навачвал1 у страде класавай пшьнасщ i насаджэнн1 
кулацк1х гаспадарак. Ахвярай стау народны кам1сар земляробства БССР Дз. 
Ф. Прышчэпау, як1 pa6iy стауку у разв1цц1 сельскай гаспадарю не на 
стварэнне калгасау, а на падтрымку хутарской с1стэмы. Ён л1чыу, што вын1к1 
у сельскай гаспадарцы залежаць ад добрасумленных адносш людзей да 
працы. Аднак курс партьй быу звязаны не з падтрымкай кааперацьй, а з 
хутюм утварэннем калгасау. У вёску для аргашзацьй калгасау был1 
нак1раваны сотш упаунаважаных -  камушстау. Разам з iMi адпраулял1 
рабочых -  дваццатысячшкау, у тым л1ку прысланых з прамысловых цэнтрау 
РСФСР. Назва “дваццащтысячшю” пайшла ад рашэння партьй наюраваць з 
гораду у вёску 25 тысяч перадавых рабочых у якасц1 арган1затарау калгасау. 
У Beaapyci ix было больш за 600 чалавек. Восенню палйтыка суцэльнай 
калектыв1зацьй была адноулена i завяршылася ужо у гады другой пяц1годк1. 
Для забеспячэння калгасау тэхн1кай был1 створаны машынна -  трактарныя 
станцьй (МТС), а пры ix -  палйтычныя аддзелы, як1я строга пpaвoдзiлi 
партыйную лшш у калектыв1зацьп. Пачынаючы з 1932 г., капп у СССР была 
уведзена пашпартная слстэма, калгасн1кам пашпартоу не выдавал!. У вын1ку 
гэтага яны был! пазбаулены права на свабодны выбар працы. У вышку 
правядзення суцэльнай калектывгзацьп у БССР была створана матэрыяльна -  
тэхшчная база, неабходная для далейшага шдустрыяльнага разв1цця 
p3cny6aixi. 1стотна змян1лася сацыяльная структура насельн!цтва: адбыуся 
рост калгаснага сялянства.

Агульная тэндэнцыя да умацавання камандна-адм1н1стратыунай 
с1стэмы, так званага сацыялютычнага уклада у эканом1цы, неэфектыунасць 
дробнатаварнай сельскагаспадарчай вытворчасц! у умовах забароны 
стварэння буйных гаспадарак, заснаваных на наёмнай працы, прывял! да 
устанаулення курса на фарслраваную калектыв1зацыю сельскай гаспадарю. 
Штуршком для гэтых дзеянняу стау крыз!с хлебанарыхтовак 1927/1928 гг.
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Сутнасць калектыв1зацьй заключаться у пераводзе хутарсюх, аднаасобных 
гаспадарак, ycix форм сельскагаспадарчай кааперацьй да адной -  
сельскагаспадарчай apueai з абагульненнем пасяуных плошчау i сродкау 
вытворчасцг Згодна з першым пящгадовым планам за 1928 -1933 гг. 
планавалася у БеларуЦ аб’яднаць у калгасы 9,8% сялянсюх гаспадарак. Тэта 
у цэлым бьий давол1 рэальныя заданы, ул1чваючы, што у тэты час бедняк1 
складал1 каля 30% сельскага насельн1цтва.

У пастанове ЦК ВКП(б) ад 5 студзеня 1930 г. “Аб тэмпах 
калектыв1зацьй i мерах дапамоп калгаснаму будаунщтцу” для Беларуси як 
нечарназёмнага раёна таксама не вызначагйся канкрэтныя тэрм1ны 
заканчэння калектыв1зацьй. Але партыйнае юраунщтва рэспубл1к1 у 
адмшютратыуным запале приняло рашэнне аб’явщь Беларусь зонай 
суцэльнай калектыв1зацьй i ужо да сярэдзшы 1930 г. абагульн1ць 75-80% 
гаспадарак. Пачалося нездаровае спаборн1цтва за хутчэйшае выкананне 
гэтага задания. Шляхам машраванай прапаганды, а таксама i 
адмшютратыуным! мерам! мясцовыя улады дабшся таго, што ужо да 1 
сакавпса 1930 г. у калгасы уступш 457,5 тыс. гаспадарак, што склала 58% ix 
агульнай колькасць Прымусовыя меры, пераважна у адносшах да заможных i 
сярэдн1х слаёу сялянства, вызвал! нарастание пашунага i актыунага 
супращулення. Пашунае заключалася у скрытай антыкалгаснай прапагандзе, 
адмове ад уплаты падаткау, масавым забою жывёлы (з1мой 1929/1930 гг. яе 
колькасць зменшылася на трэць). Актыунае выражаться у адкрытых 
выступлениях, яюх зарэпстравана у рэспубл!цы у 1930 г. каля 2 тысяч. 
Створаныя калгасы у большасц! был! невял!к!м!, з 10-20 двароу, у мнопх з ix 
была дрэнна аргашзавана праца, матэрыяльная база заставалася велы\й 
слабай, у 1929 г. у Беларуси нашиваться толью 190 трактарау. Таму адразу ж 
пасля выхаду у свет 2 сакавйса 1930 г. артыкула БВ.Сталша “Галавакружэнне 
ад поспехау” i адпаведнай пастановы ЦК ВКП(б) пачауся масавы адток сялян 
з калгасау: за месяц выйшла 356 тыс. гаспадарак, а працэнт калектывпацьп 
зн1з1уся да 13,6%. Але гэтыя дзеянн1 улад был1 хутчэй тактычным крокам, 
каб зменшыць сацыяльнае напружанне у вёсцы.

Ужо з восеш 1930 г. пачалася новая хваля калектыв1зацьй. На пачатак 
1932 г. у БССР было аб’яднана звыш 383 тыс. гаспадарак, або 50,6%, прауда, 
хутка з-за чарговага адтока сялян i безгаспадарчасц1 на месцах распалася 
каля 1000 калгасау i працэнт калектыв1зацьй адпаведна зн1з1уся да 43,7%. 
Актыуную ролю у правядзенш калектыв1зацьй CTari адыгрываць у гэтыя 
годы машынна-трактарныя станцьй i створаныя пры ix пал^аддзелы. 
Першыя МТС з’явшся у 1929 г., да 1932 г. ix колькасць павял!чылася да 57. 
Яны мел! 1500 трактарау i абслугоувал! 33% калгасау.

Адначасова з калектыв!зацыяй пачала праводзщца пал!тыка “л!кв!дацьй 
кулацтва як класа” Заможныя сяляне дзял!л!ся на 3 катэгорьй: адкрытыя 
“контррэвалюцыянеры” падвяргал!ся суду, другая катэгорыя падлягала 
адм!н!стратыунай высылцы у пауночныя рэг!ёны кра!ны, трэцяя -
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перасялялася у межах раёна, ix маёмасць канфюкавалася. Усяго, па 
няпоуным данным, было “раскулачана” звыш 15 тысяч сялянсюх гаспадарак. 
Да 1934 г. маштаб калектыв1зацьй узрос да 72,6%. Было абагулена чатыры 
пятых пасяуных плошчау. У 1935 г. у калгасы ycryniai яшчэ 106,4 тысячы 
сялянск1х двароу, што павысша працэнт калектыв1зацьй да 85,6%. 
Напярэдадн1 Вялжай Айчыннай вайны у усходшх абласцях БССР ступень 
абагуленасщ сялянсюх гаспадарак дасягнула 93,4%. У 1940 г. у усходняй 
Беларуш ужо напйчвалася 236 МТС, а трактарны парк павял1чыуся да 9,7 тыс. 
машын. Узрасла колькасць 1ншай тэхн1к1, але, як i раней, пераважала ручная 
праца. Был1 прыняты два Статуты сельскагаспадарчай арцел1, вызначылася 
унутраная структура калгасау, якая складалася з брыгад i звенняу. Аплата 
працы праводзшася як прадуктам1, так i у невял1к1х сумах грашыма згодна з 
выпрацаваным1 працадням1. Але у перадваенны час ураджайнасць 
сельскагаспадарчых культур, ix валавыя зборы, прадукцыйнасць жывёлы 
заставалюя на давол1 шзюм узроунг У вышку сацыяльна-эканам1чных 
пераутварэнняу паступова, пачынаючы з другой пящгодю, пачау некалый 
паляпшацца жыццёвы узровень насельнщтва.У 1935 г. быпй адменены картю 
на прадукты харчавання, у 1936 г. -  на прамысловыя тавары. Людз1 CTari 
лепш харчавацца, апранацца, хаця рэальная зарплата у 1937 г. заставалася 
яшчэ давол1 н1зкай. Капй у 1914 г. сярэднямесячная зарплата рабочага 
складала 93% пражытачнага Mi Hi му ма, то у 1927 г., у годы новай эканам1чнай 
палыыю, яна складала толый 67%, а у 1937 г. -ужо 47%. Як значнае 
дасягненне адзначалася, што у 1934-1936 гг. сялянам было продана 13 тыс. 
веласшедау i 1,4 тысячы патэфонау. Былi уведзены бясплатнае лячэнне, 
адукацыя.

Тэма 11.6 Грамад ска-пал пычнае жыццё Бел ару ci у 20 -  30-я гады 
XX ст.

1. Актыв1зацыя дзейнасц1 саветау у пачатку 20-х гадоу.
2. Прафсаюзы Беларуси.
3. Роля кампартьй у жыцц1 беларуската грамадства.

Назву “беларуЛзацыя” атрымала палйыка нацыянальна-дзяржаунага i 
нацыянальна-культурнага будаун1цтва у БССР, якая праводзшася КПБ(б) у 
перыяд з 1924 года да канца 1920-х гадоу. Пачатак дзяржаунай папйтыю 
беларушзацьй быу пакладзены у чэрвен1 1924 г. на другой сесй ЦВК БССР, 
якая прыняла пастанову аб стварэнш спецыяльнай KaMicii для ажыццяулення 
гэтай nariTbiKi.

Беларустзацыя як дзяржауная пал1тыка 1920-х года мела тры этапы.
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1. Складванне перадумоу (1921 -пачатак 1924 гг.);
2. Рэальнае ажыццяуленне (1924 -  1928 гг.);
3. Згортванне (з 1929 г.).

Прычынам1 згортвання з’явшася вяртанне да щэалогй сусветнай 
рэвалюцьй, адмова ад новай эканадйчнай пал1тык1, ун1ф1кацыя i 
цэнтрал1зацыя дзяржаунага к1равання i культурнага разв1цця.

Перадумовам1 беларушзацьй стал1 разв1ццё рыначных адносш у 
эканом1цы (свабода гандлю, грашовы падатак, арэнда i наём рабочай сшы, 
1нвентару i г. д.), яе уздым, што стварыла эканам1чную базу для !нтттьтх 
рэформ; палпычная амн1стыя 1923 г. для тых беларуск1х дзеячау, як1я не 
выступал! са зброяй у руках супраць савецкай улады; першае узбуйненне 
тэрыторьп БССР (сакавш 1924 г.); пачатак дзейнасц! даследчых (1нбелкульт) i 
вышэйшых навучальных устаноу (БДУ i шш.).

Асноуныя прынцыпы папйтык! беларустзацьп был! сфармул!раваны VII 
з’ездам КП(б)Б у сакавпсу 1923 года. 15 лшеня 1924 года на другой cecii ЦБК 
БССР была прынята пастанова “Аб практычных мерапрыемствах па 
правядзенш нацыянальнай палпык!” 3 гэтага часу праграма беларушзацьй 
набыла сшу закона. Яна прадугледжвала наступныя напрамк!.

Развщцё беларускай культуры, стварэнне школ, тэхшкумау, ВНУ з 
беларускай мовай навучання, адкрыццё культурна-асветн!цк!х устаноу. 
Цэнтральнае месца у мерапрыемствах палпык! беларушзацьй адводз!лася 
праблеме мовы. Аф!цыйна заяулялася, што на тэрыторьп БССР 
раунапрауным! прызнаюцца чатыры мовы -  беларуская, руская, польская i 
яурэйская. Ул!чваючы тое, што у БССР паводле nepanicy 1926 года 
большасць складал! беларусы (80,6%), беларуская мова абвяшчалася мовай 
зносшау пам!ж дзяржауным! установамг Пам!ж дзяржауным! органам! БССР 
i СССР, а таксама саюзным! рэспубл!кам! мовай зносшау прызнавалася 
руская мова.

Выключнае месца у пал!тыцы беларус!зацьй адводзшася вывучэнню 
беларускай мовы, культуры, псторыг Для падрыхтоук! навуковых кадрау 
стваралася шырокая сетка курсау беларусазнауства. У 1921 годзе быу 
адкрыты БДУ, у 1922 годзе -  1нбелкульт, як! у студзен! 1929 года быу 
ператвораны у Акадэм!ю Навук БССР. Першым рэктарам БДУ стау вядомы 
псторык-слав!ст У. I. ГПчэта. Першым прэзщэнтам АН БССР -  У.М. 
1гнатоуск!. Да 1928 года каля 80% агульнаадукацыйных школ было 
пераведзена на беларускую мову навучання. Была створана шстэма 
вышэйшай адукацыт Акрамя БДУ, nanari дзейн!чаць БП1, Горацк! 
земляробчы !нстытут, Biue6cKi ветэрынарны !нстытут, педагаг!чныя 
!нстытуты у абласных цэнтрах.

Практыкавалася вылучэнне прадстаун!коу мясцовага насельнщтва на 
к!раун!чую партыйную, савецкую, прафесшную i грамадскую работу. Тэта 
называлася пал!тыкай карэн!зацы!. Став!лася задача адб!раць прадстаун!коу 
карэннага насельн!цтва на тую щ !ншую пасаду не па нацыянальнай
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прыкмеце -  беларус-не беларус -  а па дзелавых якасцях, веданню умоу i 
асабл1васцей Беларуси, дасканаламу валоданню беларускай i рускай мовамг

Ажыццяуляуся перавод справаводства партыйнага, дзяржаунага, 
прафесшнага i кааператыунага апаратау на беларускую мову. Агульны 
тэрмш для перавода справаводства на беларускую мову для ycix устаноу 
вызначауся у 3 гады. Ужо да 1927 г. каля 80% служачых у центральных 
органах улады валодал1 беларускай мовай, да 48% павысшася удзельная вага 
мясцовага беларускага насельнщтва сярод раённых юраунпсоу. Першым1 за 
адзш год (да лшеня 1925 г.) перайшл1 на беларускую мову юраунщтва 
справам1 ЦБК i СНК БССР, Наркамасветы i Наркамзема. Пашырыуся выпуск 
газет, часотсау, кшг на беларускай мове. Было створана выдавецтва 
“Савецкая Беларусь”.

Разв1валася беларуская лыаратура. Пачау дзейн1чаць рад лггаратурных 
аб’яднанняу, акрамя шсьменшкау старэйшага пакалення, з’яв1уся шэраг 
маладых паэтау i празажау.

Актыв1з1равался краязнайчая работа. У раёнах ствараппся краязнаучыя 
таварыствы, пачауся выпуск часошса “Наш край”. Але з 1929 года палпыка 
беларуЛзацьп пачала згортвацца.

Асноуныя падзе1 грамадска-палпычнага жыцця БССР у канцы 20-х -  
30-я гг. XX стагоддзя был1 звязаны са спыненнем новай эканам1чнай пал1тык1 
i беларуЛзацьп, разгортваннем палпычных рэпрэс1й i абвшавачванняу. У 
тэты перыяд пал1тычныя змены спалучаппся з правядзеннем 
1ндустрыял1зацьп, калектыв1зацьп, «культурнай рэвалюцьп». На той момант 
СССР з’яуляуся адз1най сацыял1стычнай кра1най у свеце, што абумовша 
1мкненн1 яго юраунщтва цэнтрал1заваць уладу i паскораным чынам 
ажыццяв1ць усе змены, каб захаваць сацыялютычны лад пры апоры на 
уласныя сшы.

У 1924 годзе памёр першы к1раун1к Савецкай дзяржавы, У. Лен1н i 
пасля унутрыпартыйнай барацьбы да улады у партьп i грамадстве прыйшоу I. 
Стал1н. 3 яго прыходам да улаДы звязана усталяванне камандна- 
адмшютрацыйнай слстэмы к1равання, у рамкай якой дзяржава ажыццяуляла 
поуны (татальны) кантроль за yciMi сферам! жыцця грамадства.
Паступова камун!стычная партыя страцша рысы грамадскай арган!зацьп i 
стала своеасабл1вай часткай дзярж. структур: партыйныя мерапрыемствы 
ф!нансавал!ся з дзяржаунага бюджэту, пастановы партыйных органау был! 
абавязковыя для ycix дзяржауных установау, а камунютычная 1дэалог1я 
(с1стэма поглядау, пры якой абвяшчауся класавы падыход у будаунщтве 
новага сацыял1стычнага ладу, звязаны з тэорыяй пра абвастрэнне класавай 
барацьбы па меры руху да сацыялпму) стала аф1цыйнай. Барацьбой з 
шшадумствам, да якога д ал у чал i любую нязгоду з афщыйна вызначаным 
к1рункам грамадскага разв1цця, займал1ся спецслужбы.

Пачынаючы з 20-х гадоу, як у цэлым па СССР, так i у Беларуси 
сфарм1равауся своеасабл1вы рэпрэслуны механ1зм, як\ уключау у сябе як 
заканадаучую базу, так i сютэму судовых i пазасудовых органау i
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выпрауленча-працоуных лагерау (ГУЛАГ). 3 1929 года "справы" класавых 
ворагау стал1 разглядаць так званыя "тройю" (першы сакратар райкама, 
старшыня райвыканкама i начальшк мясцовага аддзялення ГПУ). Справы 
разглядапйся без пракурора i адваката. Абскарджанне прысудау i памшаванне 
не дапушчагйся. Прысуд да вышэйшай меры пакарання выконвауся без 
прамаруджання.

Ужо у першай палове 30-х гадоу прайшло фактычнае адзяржауленне 
грамадск1х арган1зацый. Дазвалял1ся тольк1 тыя, як1я у CBaix статутах 
п раду гледж вал i дапамогу дзяржаве ва у стал я ван ш сацыял1зму. Ктраушю 
буйных арган1зацый падб1рал1ся партыйным1 органам!, уваходзш у 
партыйна-дзяржауны наменклатурны cnic. Ун!ф!кацыя грамадсюх 
арган!зац!ый у БССР праходзша адначасова з астатшм! рэспублжам! СССР 
(напрыклад, у 1932 годзе быу створаны Саюз гйсьменнпсау БССР, 
падпарадкаваны дзяржаве). Важнае значэнне у грамадска-пал!тычным жыцщ 
надавалася прафсаюзным арган!зацыям. У лютападзе 1940 года у склад 
прафсаюзау уваходзша амаль 650 тыс. чалавек. Адбывауся рост 
камсамольсюх арган!зацый у гарадах i вёсках (к пачатку 1941 года у БССР 
напйчвалался 263 тысячы камсамольцау).

Грамадзяне БССР не мел! права свабодна мяняць месца свайго 
жыхарства (у 1932 годзе была уведзеная npanicK a). Выезд за межы СССР, 
часткай якога з’яулялася Беларусь, для большасц! грамадзян да пачатку 90-х 
гадоу XX стагоддзя фактычна забараняуся.

У СССР i БССР у гэтыя гады уеталявауся «культ асобы», панавау 
прынцып падначалення цэнтральнай уладзе. Органы улады дзейшчагй толью 
адм!н!страцыйна-камандным! метадам! юравання У тэты час пачалося 
узвял1чванне poai аднаго чалавека, прып!сванне яму вызначальнага уплыву 
на ход пстарычных падзей. У гэтых умовах Саветы, грамадсюя аргашзацьй, 
н!завыя органы самой партьй страчвал! свае значэнне. У той жа час 
павял1чылася роля Народнага камюарыята унутраных спрау, яю стау 
выкарыстоувацца для распрау з ты Mi, чыя паз!цыя проц1стаяла ui не супадала 
з аф!цыйнай.

Партыйная i савецкая эл1та у гады юравання Сталина перыядычна 
змянялася, час ад часу адбывагйся, напрыклад, партыйныя “чыстк!”: пасля 
правядзення такой “чыстк!” на працягу 1933 года колькасць камушстау у 
КПБ(б) скарацшася з 65034 чалавек да 37909 чалавек. Падчас абмену i 
праверю партдакументау у 1935 -  1936 гадах з партьй было выключана каля 
паловы яе складу. Партыйныя чыстк! i змены у апараце партьй a6yMOBiai, у 
тым л!ку, не вельм! высок! адукацыйны узровень партыйнай эл!ты, больш 
70% сакратароу гаркамау i райкамау партьй у канцы 30-х -  пачатку 40-х гг. 
XX стагоддзя мел! толью пачатковую адукацыю, што таксама садзейшчала 
усталяванню культу адной асобы.

Амаль з першых месяцау юнавання савецкай дзяржавы пачал!ся 
panpacii. У 1917 -  1921 гадах яны был! наюраваныя галоуным чынам супраць 
«класавых ворагау», яюя вызначал!ся паводле сацыяльнага стану n,i
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партыйнай прыналежнасцт У 30-я гады XX стагоддзя наюраванасць рэпрэсш 
некалью змяншася, яны закранулц у тым лжу, i элыу новага грамадства. 
Пжам рэпрэсш стау 1937 год. У тэты час была пушчана у ход версля аб тым, 
што у Беларуси дзейн1чае разгал1наванае антысавецкае падполле, нацыянал- 
фашысцкая арган1зацыя на чале з юраунжам1 рэспубл1к1 М. Пкалам, А. 
Чарвяковым, М. Галадзедам, у вын1ку пачал1ся шмагпйюя арышты.
У канцы 30-х гг. пачалася "чыстка" i сярод працаунжоу ОДПУ -  НКУС. У 
1939 годзе быу асуджаны да вышэйшай меры пакарання шэраг 
супрацоунжоу Наркамата унутраных спрау БССР, у тым лжу пяць старшынь 
ОДПУ -  НКУС Беларуси у тым лжу Б. Берман, А. Наседкш, некаторыя ix 
намеснжг

Вельм1 негатыуна на духоуным разв1цц! беларусау адб1уся жорстю 
дзяржауна-партыйны кантроль за дзейнасцю творчай штэлженцьп. У БССР 
рэпрэсй закранул1 i частку дзеячау навук1 i культуры, як1х з канца 20-х гадоу 
стапй абв1навачваць у нацыянал-дэмакратызме. Тольк1 па справе "Саюза 
вызвалення Беларус1" у 1930 годзе было арыштавана 108 чалавек, у тым лжу 
В. Ластоусю, Дз. Прышчэпау, А. Смол1ч, М. Гарэцю i шш. У 1930 годзе 
3pa6iy спробу самагубства Янка Купала, яю у перадсмяротным л1сце 
адзначыу, што «лепш смерць ф1з1чная, чым палыычная». У 1933 годзе у 
БССР была "выкрыта" яшчэ адна нацдэмауская аргашзацыя -  "Беларуск1 
нацыянальны цэнтр".затым -  “Працоуная сялянская партыя” -  беларусю 
фш1ял (арыштавана 59 чалавек), -  Прампартыя -  беларуск1 фшял (30 
чалавек), -  саюзнае бюро РСДРП -  менынавжоу (30 чалавек), -  “Партыя 
вызвалення сялян” (110 чалавек) i imn.

Был1 рэпрэшраваны 826 чалавек, як1я пражывал1 на тэрыторьй БССР i 
праходзш1 па cnicy удзельн1кау беларускага нацыянальнага руху 1917 -  1924 
гг. Больш паловы свайго складу у 30-я гады пазбав1уся у вын1ку рэпрэс1й 
Саюз шсьменнжау Беларус1. У тэты перыяд было рэпрэс1раваны 26 
акадэм1кау i 6 членау-карэспандэнтау Акадэмй Навук БССР. У 1937 -  1938 
гадах правадзшася масавая акцыя «па выкрыцщ» польск1х, нямецк1х i 
латышск1х «шшёнау». Было арыштавана каля 23,5 тысяч чалавек, больш як 
21 тысяча з ix расстраляна. Рэпрэсй 1938 года закранул! усе пласты 
грамадства, у тым лжу i аргашзатарау гэтых рэпрэйй. На пачатак 2001 года у 
Рэспубл1цы Беларусь было рэабш1тавана звыш 200 тыс. рэпрэшраваных 
грамадзян).

У 1937 годзе была прынята Канстытуцыя БССР. У ёй быу замацаваны 
шэраг дэмакратычных правоу i свабод, у тым лжу права выб1раць i быць 
выбраным у дзяржауныя органы улады. Канстытуцыя 1937 года вызначала 
вышэйшым органам улады Вярхоуны Савет. Але на самай справе ва умовах 
юнавання аднапартыйнай пал1тычнай йстэмы быць выбраным у Вярхоуны i 
мясцовыя Саветы дэпутатау працоуных Marai па падрыхтаваных cnicax 
толью члены камун1стычнай партьй або беспартыйныя, як1я падтрымл1вал1 
папйтыку адз1най 1снуючай партьй. У ходзе выбарау у Вярхоуны Савет СССР, 
яюя адбыл1ся 12 снежня 1937 года, на выбарчыя участю у БССР з’явш1ся
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97,4% выбаршчыкау. Таю высок! працэнт удзельшкау выбарау гаворыць аб 
магчымасщ партийных i дзяржауных органау мабшзаваць насельнщтва, для 
якога прыход на выбары з’яуляуся спосабам дэманстравання лаяльнасщ да 
юнуючага парадку.

У м1жваенны перыяд СССР лщз1равау сярод т птьтх краш па колькасщ 
сацыяльных праграм i развщцю сферы сацыяльнага забеспячэння. Масавая 
падтрымка улады савецюм! грамадзянамц з’яуленне культу асобы Сталина 
бььлй звязаны з развщцём сацыяльнага забеспячэння, пэуным эканам1чным 
ростам (у 1935 году была адмененая картачная сютэма), павял1чэннем 
магчымасцяу для сацыяльнай мабшьнасщ (падчас сталшскай мадэрн1зацьй 
шмаппюя савецк1я грамадзяне атрымал1 магчымасць змян1ць свой сацыяльны 
статус).

У рэспубл1цы, як у СССР у цэлым, быу пабудаваны дзяржауны лад, 
пры як1м забяспечвауся стаб1льны жыццёвы узровень простых людзей за 
кошт выкарыстання ix працоунага энтуз1язму, а таксама жорсткай вытворчай 
дысцыпл1ны. Рэпрэсй спалучал1ся з верай людзей у правшьнасць выбранага 
курсу i беспамылковасць пал1тык11. Сталина.

Тэма 11.7 Культурнае жыццё у БССР

1. Пал1тыка Савецкай улады i к1раун1коу Кампартьй па пытаннях разв1цця 
нацыянальнай культуры.
2. Уплыу пал1тык1 беларустзацьп на актыв1зацыю культурнага жыцця.
3. Стварэнне слстэмы навуковых устаноу.

Беларустзацыяй называецца пал1тыка Камушстычнай партьй 
(бальшавшоу) Бел ару ci у перыяд з 1924 да 1929 гг., якая садзейшчала 
нацыянальна - дзяржаунаму i нацыянальна-культурнаму будаун1цтву у БССР: 
па развщщ культуры Беларус1, беларускай мовы i школы.

Дзяржауным1 мовам1 был1 абвешчаны адразу чатыры -  беларуская, 
руская, яурэйская i польская. Адбывауся перавод навучання у школах 
пераважна на беларускую мову. Часщ Чырвонай Армй, што размяшчал1ся у 
Беларус1, таксама пераводз1л1ся на беларускую мову i камплектавал1ся 
беларусам1. Мовай справодетва, якой карытагйся служачыя дзяржауных 
органау улады, таксама стала пераважна беларуская. Наладжвауся выпуск 
газет, часошсау, падручшкау i кн1г на беларускай мове. Было створана 
выдавецтва “Савецкая Беларусь”, адкрыта дзяржауная б1бл1ятэка.

Пагйтыка беларус1зацьй у БССР спрыяла лшвщацьй неп1сьменнасц1 
дарослага насельн1цтва. Пачал1ся падрыхтоую спецыял1стау, неабходных для 
прамысловага развщця кра1ны i аднауленн1 народнай гаспадарю, разв1ццё 
пачатковай, еярэдняй i вышэйшай адукацьй. У 1921 г. адкрыуся Беларуск1 
дзяржауны ун1верс1тэт (БДУ). У 1919 -  1920 г. пачагй дзейшчаць 
педагапчныя 1нстытуты у Мшску, В1цебску, Магшёве, Гомел1, Беларуск1 
полпэхшчны шетытут, Гора -  Горацк1 земляробчы 1нстытут. У 1924 г.
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адкрыуся Вщебсю ветэрынарны шстытут.Ставарапйя рабочыя факультэты 
для падрыхтоую рабоча-сялянскай моладз1 да паступлення у вышэйшыя 
навучальныя установи.

Пачалося вылучэнне на адказную работу у партыйныя i савецюя 
органы улады прадстаушкоу карэннай нацьй, г.зн. беларусау. Такая папйтыка 
атрымала назву карэшзацыя. Аргашзоувалася навукова-даследчая дзейнасць 
па усебаковым вывучэнш Беларуси.

У 1922 г. адкрыуся 1нстытут беларускай культуры (1нбелкульт). У 1929 
г. адкрылася Беларуская акадэм1я навук. Яе узначапйу вядомы псторык 
Усевалад 1гнатоусю. У гады беларушзацьй паспяхова разв1валася тэатральнае 
мастацтва. Пад юраунщтвам выдатнага беларускага рэжысёра Е.М1ранов1ча 
адбывалася станауленне Першага Беларускага Дзяржаунага тэатра, вядомага 
сёння як Нацыянальны акадэм1чны акадэм1чны тэатр 1мя Я.Купалы. У гады 
беларушзацьй адбывалася стауленне беларускага савецкага юно. У 1926 г. па 
матывах повесц1 М.Чарота “Свшапас” быу створаны першы беларуск1 
мастацк1 героша-патрыятычны фшьм аб грамадзянскай вайне “Лясная быль”. 
Яго рэжысёр Ю.Тарыч унёс вялпй уклад У развщцё кшематографа. 
Працягвалася творчая дзейнасць шсьменшкау старэйшага пакалення: 
Я.Купалы, Я.Коласа, Ц.Гартнага i шш. Утварыл1ся лггаратурна -  мастацюя 
аб'яднанн1 “Маладняк”, “Узвышша”, Выдавал1ся часоп1сы “Маладняк”, 
“Полымя”, “Узвышша”. З'явшся творы маладых беларусюх п1сьменн1кау 
М.Чарота, К.Чорнага, М.Лынькова, К.Крап1вы, М.Гарэцкага i шш.

Адукацыя i навука у БССР у 20-30-я гг. XX ст. 26 снежня 1919 г. Савет 
Народных Камшарау РСФСР прыняу дэкрэт “Аб лжвщацьй неп1сьменасц1 
сярод дарослага насельнщтва” У Беларус1 была створана Рэспублшанская 
надзвычайная кам1с1я па л1кв1дацьй нешсьменнасцг У гарадах i вёсках 
аргашзоувапйся i працавал1 школы i пункты лжвщацьй неп1сьменнасц1, 
школы працоунай моладзц трупы 1ндыв1дуальнага навучання сталых. У 1926 
г. у БССР аформшася таварыства "Далоу неп1сьменнасць". Яго старшынёй 
быу абраны А.Г.Чарвякоу - старшыня ЦВК БССР. Аднак цалкам падужаць 
нешсьменасць не атрымалася.

Адной з цэнтральных праблем культурнага будаун1цтва з'яулялшя 
уводз1ны усеагульнага абавязковага навучання дзяцей. У 1926 г. -  пастанова 
ЦВК БССР i СНК БССР “Аб увядзенш усеагУльнага абавязковага 
навучання”. БССР першая з саюзных савецюх рэспублш увяла да 1932/33 
навучальнага года усеагульнае пачатковае навучанне. Пачауся пераход да 
ся Mi гад о вага навучання. XVIII з'езд ВКП(б) у 1939 г. пастав1у задачу 
ажыццяулення усеагульнага сярэдняга навучання у горадзе i завяршэння у 
вёсцы i ва ycix нацыянальных рэспубл1ках усеагульнага сям1гадовага 
навучання.

30 кастрычн1ка 1921 г. -  адкрыццё Беларускага дзяржаунага 
ун1верс1тэта. У 1925 г. у вышку злщця Горацкага сельскагаспадарчага 
шстытута i Мшскага 1нстытута сельскай i лясной гаспадарю была створана у 
Г орках Беларуская дзяржауная акадэм1я сельскай гаспадарю 1мя
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Кастрычнщкай рэвалюцьй. Значнае развщцё атрымала сярэднюю 
адмысловую адукацыю. Был1 створаны новыя сельскагаспадарчыя, 
шдустрыяльныя, педагапчныя, медыцынсюя i шшыя навучальныя установы. 
Кадры квапйфжаваных працоуных рыхтавапй прафесшныя школы i ттткольт 
фабрычна-завадскога вучнёуства. Ажыццяулялася таксама вытворча- 
тэхшчнае навучанне на фабрыках i заводах без адрыву ад вытворчасцг

У 1929 г. 1нстытут беларускай культуры (створаны у 1922 г.) быу 
рэарган1заваны у Беларускую Акадэмш навук. Першым1 яе акадэм1кам1 стал1 
так1я вядомыя дзеячы, як Я. Купала, Я. Колас, Ц. Гартны, Я. Ю. Лёспс. У 
юраунщтва акадэмй был1 абраны У. М. 1гнатоуск1 i В. Ю. Ластоускг У галше 
мовазнауства была пастаулена задача правесщ рэформу беларускай мовы. У 
1933 г. была прынята пастанова Савета Народных KaMicapay БССР «Аб 
зменах, спрашчэннях беларуската правап1су». На яе падставе праведзена 
рэформа беларускага правашсу. У 1938 г. прынята спецыяльная пастанова 
урада БССР аб назве сталщы рэспубл1к1. Да таго часу шсапй па-беларуску — 
Менск. Было вырашана nican,b «i» у назве сталщы па-беларуску. У 1939 г. 
Саунарком БССР прыняу пастанову, у якой была пастаулена задача 
завяршэння лжвщацьй нешсьменнасщ i малап1сьменнасц1 у рэспублщы.

Беларускае савецкае тэатральнае мастацтва. Пад юраунщтвам 
выдатнага беларускага рэжысёра Е. М1ров1ча — першага заслужанага 
артыста БССР — адбывалася станауленне першага Беларускага дзяржаунага 
тэатра (з 1926 — БДТ-1, цяпер — Нацыянальны акадэм1чны тэатр 1мя Я. 
Купалы). У 1923 г. на яго сцэне ш ла драма «Кастусь Калшоусю», 
пастауленая Е. А. М!ров1чам. Шырокую вядомасць тэатру прынесл1 спектаюй 
«Паулшка» i «Тутэйшыя» па п'есах Я. Купалы. Падзе1 апошняй п'есы 
адбываюцца у час германскай i польскай акупацьй Беларус1. У цэнтры увап 
Я. Купалы — мясцовыя жыхары («тутэйшыя»), Найбольш вядомай п'есай у 
пачатку 1920-х гг. стала музычная драма М. Чарота «На Купалле», у аснову 
якой пакладзены народныя абрады i м1фы. У 1926 г. у Вщебску адкрыуся 
БДТ-2 — цяперашн1 Нацыянальны акадэм1чны тэатр 1мя Я. Коласа. У той час 
там працавала выдатная актрыса С. Станюта. У 1926—1932 гг. дзейшчау 
незвычайны тэатр — Беларуск1 дзяржауны вандроуны тэатр пад к1раун1цтвам 
У. Еалубка. Ён працягвау традыцьй батлейю i першага у Беларус1 
прафесшнага тэатра I. Буйнщкага. У Мшску цяпер на базе тэатральнай 
гасцёуш 1мя У. Еалубка адкрыты музей тэатральнай i музычнай культуры.У 
1924 г. у Магшёве была пастаулена першая беларуская савецкая опера 
М.Чуркша “Вызваленне працы”. Я.Ц,1коцк1 стварыу Першую слмфошю, 
прысвечаную вызваленню Беларус1 ад 1нтэрвентау. К. K p an iB a  H an icay  
сатырычную камедыю «Хто смяецца апошн1м», якая стала класлчнай. 
Камедыя была пастаулена у БДТ-1. Адну з галоуных роляу у камедьй на 
працягу 27 гадоу i r p a y  артыст Е. Елебау. За выкананне гэтай p o a i  ён 
удастоены Стал1нскай прэмй. Яму было прысвоена звание народнага артыста 
СССР. Беларуси дзяржауны вандроуны тэатр У. Еалубка быу рэаргашзаваны 
аргашзаваны у БДТ-3 са сталай базай у Еомел1. у 30-я гг. Мшску быу
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адчынены Тэатр юнага гледача (ТЮГ), Дзяржауны pycici драматычны тэатр, 
тэатры рабочай молад'й у Mi иску, Вщебску i Гомель Усяго у БССР працавала 
14 тэатрау. У пачатку 1930-х гг. адкрыты Беларуская дзяржауная 
кансерваторыя (1932 г.) i Беларусю дзяржауны тэатр оперы i балета (1933 г.). 
Был1 створаны оперы, сярод яюх — опера беларускага кампазггара А. 
Багатырова «У путчах Палесся», нап1саная па матывах аповесц1 Я. Коласа 
«Дрыгва». Першая беларуская с1мфаньета “Беларусюя карцшю” (аутар 
М.Чурюн). У 1937 -  38 гг. была заснавана Беларуская дзяржауная 
фшармошя. Оперы: Я.К.Цжоцкага “Mixacb Падгорны”, АЯ.Турнакова 
“Кветка шчасця” Першы нацыянальны балет МЯ.Крошнера “Салавей”,

Беларуская савецкая л1таратура. Адзш з пачынальшкау беларускай 
прозы М. Гарэцю л1чыу, што тэатр дапаможа беларусам пазнаць свае слаунае 
мшулае, пакажа, па як1м шляху icn,i далей. Ён nicay: «Тэатр наш павшей 
стаць храмам нашага Адраджэння». П1сьменн1к шмат уваг1 надавау 
вывучэнню псторыя беларускага народа, пачынаючы са 
старажытнал1таратурных помнпсау. Для беларускай лггаратуры у 1920-я гг. 
было характэрна станауленне жанру рамана. Першым быу раман Ц. Гартнага 
«Сок1 цал1ны». У тэты час бьип апубл1каваны паэмы Я. Коласа «Новая зямля» 
i «Сымон-музыка». Выйшла другая частка аднаго з самых значных творау Я. 
Коласа «На ростанях» — аповесць «У глыб1 Палесся». Я. Купала стварыу 
шэраг паэтычных творау, галоунай тэмай яюх было будаунщтва новага ладу 
у Беларус1. Да лепшых яго творау адносщца паэма «Безназоунае», нап1саная 
у 1924 г. МенавЧа у тэты перыяд урад БССР прысвЫу Я. Коласу i Я. Купалу 
ганаровае звание народных паэтау Беларуст У перыяд з 1926 па 1931 гг. 
1снавала лыаратурнае аб'яднанне “Узвышша” Яго старшынёй быу Кузьма 
Чорны (сапр. Прозв1шча -  Раманоуск1). Ён жа з'яуляуся галоуным рэдактарам 
часошса ‘Узвышша”. У даваенны перыяд К. Чорны нашсау аповесц1 “Лявон 
Бушмар” (1929), “Ведер i пыл” (1927-1929), раманы “Сястра” (1927-1928), 
“Бацькаушчына” (1931), “Трэццяе пакаленне” (1935), “Люба Лук'янская” 
(1936). У 1930-я гг. была ажыццёулена перабудова п1сьменнщк1х 
арган1зацый. У 1934 г. у Мшску адбыуся I з'езд п1сьменн1кау БССР, яю 
утварьгу адз1ную п1сьменн1цкую арган1зацыю у рэспубл1цы. Найлепшым 
праза1чным творам 1930-х гг. стала аповесць Я. Коласа «Дрыгва». Значнае 
месца у паэзп 1930-х гг. займапй тэмы рэвалюцьй i грамадзянскай вайны, 
1ндустрыял1зацьй i калектыв1зацьй. Так, напрыклад, сваю паэтычную 
праграму у паэме «Цэхавыя будш» П. Броука сфармулявау так: «Мне трэба, 
каб слова падносша цэглу, а вершы у альбом i друг1я нап1шуць». Я. Купала 
шукау станоучыя з'явы у савецкай рэча1снасщ як пэуную апору для сваёй 
творчасцг Паэт спрабавау асэнсаваць тагачасны дзень у паэме «Над ракой 
Арэсай». Жанр беларускага рамана узбагацш творы М. Гарэцкага 
«Камароуская хрошка» i «В1ленск1я камунары». Гэтыя раманы-хрошю 
пададзены ад 1мя адной асобы у форме дзённ1кавых 3anicay. Раманы застапйся 
невядомым1 чытачу 1930-х гг. i был1 апублшаваны толью у 1960-я гг. 
аповесц1 М. Лынькова «М1колка-паравоз», Я. Маура «Палеск1я рабшзоны».
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Кмамастацтва i жывашс. У 1926 г. быу створаны першы беларуск1 
мастацю фшьм «Лясная быль» рэжысёра Ю. Тарыча. Тэта героша- 
рамантычная кшастужка пра грамадзянскую вайну паводле аповесщ М. 
Чарота «Св1напас». Так звали у ёй смелага партызанскага разведчыка. У 
беларуск1м жывап1се адным з першых звярнууся да адлюстравання 
ri стары иных падзей мастак М. Фшпов1ч У 1920-я гг. iM был1 створаны 
карцшы «Б1тва на Ням1зе», «Ноч на 1вана палу», «Паустанне К. 
Калшоускага» i шш. В. Волкау натсау карцшу «К. Калшоусю”, 
«Партызаны», “Малатабоец”, “Плытагоны” У.Кудрэв1ч -  пейзажы “Ранща 
вясны”, “Над Свюлаччу”, “На Сожы” У 1928 г. у Леншградзе адкрылася 
к1настудыя мастацк1х фшьмау «Савецкая Беларусь», якая у канцы 1930-х гг. 
была пераведзена у М1нск. К1нематограф стау гукавым. З'явшся фшьмы для 
дзяцей. Пануючай заставалася тэматыка, звязаная з адлюстраваннем 
будаунщтва сацыял1зму у рэспубл1цы. Так, фшьм «Залатыя агш» расказвау 
пра будаушкоу першай у Беларус! электрастанцьй. Поспехам карыстапйся 
л1рычная камедыя «Шукальн1к1 шчасця». псторыка-рэвалюцыйны фшьм пра 
вызваленне Беларуш ад штэрвентау «Вогненныя гады». Значны уклад у 
разв1ццё беларускага юно унёс былы асютэнт Ю. Тарыча беларусю 
к1нарэжысёр, заслужаны дзеяч мастацтвау БССР У. Корш-Сабл1н. Дз1цячыя 
фшьмы “Палесюя рабшзоны”, “Канцэрт Бетховена”. Малады мастак I. 
Ахрэмчык набыу вядомасць як аутар карц1н «Падп1санне Машфеста аб 
утварэнн1 БССР», «Уступленне Чырвонай Армй у М1нск». Хрэстаматыйным 
стау твор I. Давыдов1ча «Курлоуск1 расстрэл», прысвечаны падзеям 18 
кастрычнша 1905 г. у Мшску. Беларуск1 i руск1 жывап1сец-пейзажыст В. 
Бялын1цк1-Б1руля значную увагу у сваёй творчасц1 надавау вобразу вясны. 
Мастак прысвяц1у гэтай тэме каля 200 палотнау i скарыстау слова «вясна» у 
назве 120 карцш. М.Манасзон -  “Вызваленне Заходняй Беларуш” У.Кудрэв1ч 
-  “Паглыбленне Арэсы”, “Паром на Дзв1не”, “БелДРЭС”. Жыхары Мшска 
сёння з задавальненнем наведваюць парк Чэлюск1нцау

Арх1тэктура. Адньтм з заснавальшкау беларускай савецкай арх1тэктуры 
з'яуляецца I. Лангбард. Па яго праектах у Мшску пабудаваны Дом урада. Дом 
Чырвонай Армй. галоуны корпус Акадэмп навук БССР. Беларуск1 дзяржауны 
тэатр оперы i балета, у Магшёве быу узведзены Дом Саветау. вонкава 
падобны да Дома уРаДа У М1нску Тэта было звязана з абмеркаваннем 
пытання аб пераносе сталщы рэспубл1к1 у Магшёу з прычыны бл1зкасц1 
М1нска да гранщы з Польшчай. АрхЧэктары А.ВЫнау i У.Варакслн -  
Рэспубл1канск1 тэатр юнага гледача, Мшсю палац п1янерау i школьн1кау, 
гасц1н1ца “Беларусь”. Значную ролю у разв1цц1 гарадскога будаун1цтва у 
1930-я гг. адыграу галоуны архггэктар Народнага кам1сарыята асветы БССР 
Г. Лауроу. Па яго праектах бььпй пабудаваны вучэбныя карпусы Беларускага 
полтхшчнага 1нстытута (цяпер Беларуск1 нацыянальны тэхшчны 
ун1верс1тэт). Змяншася абл1чча гарадоу, з'явшся новыя тыпы будынкау. 
Сярод ix — секцыйныя з дзвюма кватэрам1 на лесв1чнай пляцоуцы дамы- 
камуны, дзе спалучал1ся жылыя i грамадска-гаспадарчыя памяшканн1. У
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БССР плённа разв1валася такая галша мастацтва, як скульптура. У гэтыя гады 
у поунай меры раскрыуся талент маладога скульптара 3. Азгура, як\ прымау 
удзел у стварэнш помнпса У. I. Леншу побач з Домам урада у Мшску. У 
Гомел1 у 1934 г. быу пабудаваны першы у БССР шматпавярховы жылы дом.

Тэма 11.8 Беларускае замежжа у лпжваенны перыяд

1. Беларуская эм1грацыя як частка беларускай нацыт
2. Раскол беларускай эмшрацыг
3. Рух за вяртанне.
4. Нацыянальна-культурная дзейнасць эм1грацьй.

Да апошняга часу праблемы беларускай эм1грацьй i дзейнасц1 
нацыянальна-дэмакратычных партый унутры i за межам1 Бел ару ci 
вызначал1ся як адмоуныя. У адносшах да ix выкарыстоувагйся эп1тэты 
"контррэвалюцыйныя", "буржуазныя", "пацярпеушыя банкруцтва" i г.д. Але 
пры ycix абстав1нах неабходна разглядаць беларусау, што апынул1ся у вын1ку 
пагйтычнай, 1дэалаг1чнай i ваеннай барацьбы за межам1 Бел ару ci як 
неад'емную састауную частку беларускага народа. На працягу апошняга 
стагоддзя апынул1ся на чужыне сотн1 тысяч нашых суродз1чау. Розныя был1 
шлях1, што прывял1 ix на край свету. Эмшрацыя з беларусюх зямель 
праходзша трыма давол1 вял1юм1 хвалямг першая -  80-я г. XIX ст., другая -  
20-я г. XX ст., трэцяя -  у час Другой сусветнай вайны. Кожная з ix мела 
адметныя прычыны, памеры, HanpaMKi.

Першая, наибольшая хваля эм1грацьй пачалася у 80-я гады XIX ст. За 
аюян exari жыхары у асноуным Вшенскай, Гродзенскай i Мшскай губерняу, 
паколый сяляне Вшебскай i Магшёускай найбольш перасялялюя у Ci6ip. У 
1905-1913 гг. эмшрацыя прымае масавы характар, а яе галоуным цэнтрам 
стано вшца Мшшчына (насельн1цтва у асноуным эм1грыруе у Бразш1ю). 
Першьшп цэнтрамi эм1грацьп был1 Злучаныя Штаты Амерык1, Канада, 
Бразш1я i Аргенщна. Першая хваля (у асноуным сяляне) была пазбаулена 
нацыянальнай свядомасц1, якая пашыралася на пачатку XX ст. Выехала з 
Беларуси у тэты перыяд каля 800 тыс. чалавек, з ix каля 600 тыс. вярнулюя.

У ходзе i пасля Кастрычнщкай рэвалюцьй 1917 г. з Беларуси 
3MirpbipaBari каля 122 тыс. чалавек (усяго з былой Расшскай iMnepbii -  каля 2 
млн. чалавек). Частка гэтай хвали эмшрантау рушыла на усход -  у 
Маньчжурыю i у КЧай, але асноуная маса нак1равалася на захад -  у 
Фшляндыю, Прыбалтыку, Гермашю, Чэхаславак1ю, Францыю, ЗША, а 
таксама у Канаду, Бразш1ю i Аргенц1ну.

У другой xBani эмшрантау нацыянальнае пачуццё было ужо давол1 
пашыранае. Наибольшая колькасць эмшрантау знаходзшася у ЗША (100 тыс. 
чалавек). У 1921 г. у Нью-Йорку пачынаецца беларуская нацыянальная 
дзейнасць, дзе узшк BeaapycKi нацыянальны кам1тэт, а у Чыкага -  Кам1тэт 
абароны Беларуси. У далейшым цэнтрам беларускага пагйтычнага жыцця стау
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Чыкага, дзе паустала некалыа аргашзацый, з як\х найважнейшым1 был1 
Беларуска-амерыкансю нацыяналь-ны саюз, а потым, у гады Другой 
сусветнай вайны, Беларуска-амерыканская нацыянальная рада. Беларуская 
дзейнасць у ЗША у тэты час звязана з асобадй Я. Чаропю, Я. Вароню, ксяндза 
Я. Тарасев1ча, I. Лобача. У Канаду вялiкая колькасць эмшрантау прыбыла у 
м1жваенны перыяд (10 тыс. чалавек). Эмi гранты не стварьип у той час н1якай 
беларускай аргашзацьп, хоць у pycxix рабочых клубах тя М. Горкага 
складаш большасць членау.

Пасля Рыжскага пагаднення 1921 г. узмацншася хваля эдпграцьп 
заходнебеларускага насельн1цтва у Аргенц1ну. У 30-х гг. тут быу створаны 
шэраг беларуск1х арган1зацый: Беларускае культурна-асветнщкае таварыства, 
Беларускае таварыства культуры, Беларуская б1бл1ятэка 1мя I. Луцкев1ча i 
Беларускае культурнае таварыства “Белавежа” Гэтыя чатыры таварыствы 
стварыл1 у 1939 г. Саюз беларусюх таварыствау у Аргенцше, галоуным1 
дзеячам1 яюх были М. Мярэчка, У. Гайлев1ч, Я. Пятрушак. 3 1940 г. Саюз 
выдавау штогадовы г1старычна-л1таратурны альманах, штогод праводзшся 
кангрэсы беларуск1х таварыствау, дзейнасць яюх ахопл1вала таксама 
Уругвай. У 30-я г. беларуская эмшрацыя актыв1зуецца i у Францыг тут 
дзейшчау “Хаурус” беларуск1х работшкау, праводзшася беларуская 
прафсаюзная i адукацыйная дзейнасць. Выдавался бюлетэнь “Рэха”

Пасля падп1сання Рыжскага дагавора у эм1грацыю был1 вымушаны 
падацца i юраушю дзяржауных устаноу БНР -  члены прэз1дыума Рады на 
чале з П. Крачэусюм, урада БНР (кабшет В. Ластоускага), а таксама шэраг 
саветн1кау i дзеячоу некаторых партыйных цэнтрау. Галоунай палЛычнай 
сллай эм1грацьп з'яулялася партыя беларуск1х сацыял1стау-рэвалюцыянерау. 
Дзейнасць гэтай хвати эм1грацьп была найболыш актыунай да 1923-1924 гг.

Балынавщюя улады 1мкнулюя далучыць эм1грацыю да ажыццяулення 
сваей 1дэ1 сусветнай рэвалюцьп i надаць эмшрацьп рэвалюцыйны характар. 
Намаганн1 у гэтым нак1рунку не заставал1ся безвьнпковымт Некаторыя з 
эм1грантау nanari весщ бальшав1цкую аптацыю, што абвастрала адносшы з 
мясцовым1 уладам1. Але найбольшы уплыу на эм1грацыю pa6mi тагачасныя 
працэсы у БССР: пераход да новай эканам1чнай пал1тык1 i курс на 
беларуЛзацыю. Частка урада БНР на чале з А. Цв1кев1чам у кастрычшку 1925 
г. аб'явша аб самароспуску i вярнулася у Беларусь. Другая частка на чале з 
прэзщэнтам П. Крачэуск1м засталася за мяжой -  у Празе. Тэты раскол быу 
адной з прычын затухания пагйтычнай дзейнасц1 беларускай эм1грацьп. Тыя, 
хто за-стауся у Празе, утварыл1 эм1гранцк1 цэнтр -  Раду БНР, якую узначаль- 
вау П. Крачэусю, а пасля яго смерщ, у 1928-1943 гг., -  В. Захарка. Урад БНР 
пасля 1925 г. узначальвау прэз1дэнт Рады.

Пасля расколу узшюп новыя аргашзацьп, яюя намагал1ся аб'яд-наць 
беларускую эмшрацыю з мэтай задавальнення яе культурных штарэсау. Г эта 
-  Беларускае (Крывщкае) культурнае таварыства 1мя Ф. Скарыны, 
Аб'яднанне беларуск1х студэнцюх арган1зацый, Беларуск1 apxiy, часоп1сы 
Лскры Скарыны", "Прамень" (потым "Новы прамень") i тш. Аб'яднанне
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беларусюх студэнцюх аргашзацый было асабл1ва папулярным сярод моладзг 
Яно згуртавалася вакол студэнтау-беларусау Ilpari, Pbiri, Вшьш, Варшавы, 
Рыма i iHmbix гарадоу Еуропы.

Таюм чынам, пасля 1925 г. палпычная дзейнасць беларускага замежжа 
прыкметна згортвалася, заставалася у асноуным культурна-асветнщкая 
работа.

Тэма 11.9 Заходняя Беларусь у складзе Польскай дзяржавы

1. Рабочы рух у Заходняй Беларусь
2. Аграрнае пытанне у Заходняй Беларусь
3. Эканам1чная эм1грацыя.
4. Стварэнне БРА.
5. Беларусь! пасольсю клуб.

У вышку савецка-польскай вайны 1919-1920 гг., паводле Рыжскага 
м1рнага дагавора ад 18 сакавша 1921 г., болын за 100 тыс. км2 тэрыторьи 
Беларус1 з насельнщтвам звыш 4 млн чалавек перайшло ва уладанне польскай 
дзяржавы. Анекшраваную тэрыторыю Заходняй Беларус1 польск1я улады 
расчлянш на чатыры ваяводствы: Палескае, Навагрудскае, В1ленскае i 
Беластоцкае. Была створана польская адм1н1страцыя, падмацаваная густой 
сеткай палщэйсюх устаноу -  пастарункау. Яна падтрымл1вала рэжым, 
спецыяльна распрацаваны для “усходшх крэсау”

Заходняя Беларусь i яе насельн1цтва апынул1ся у вельм1 цяжк1м 
станов1шчы. Разбураная першай 1мперыял1стычнай i затым грамадзянскай 
вайной гаспадарка амаль не адбудоувалася, i беларуск1я земл1 ператварал1ся у 
сыравшны прыдатак Польшчы. На заводах i фабрыках працоуны дзень 
працягвауся 10-11 гадзш, а на саматужных прадпрыемствах быу значна 
большым. За тую ж самую працу у прамысловасц1 польскаму рабочаму 
плац1л1 больш, чым беларусу. Асабл1ва пакутл1вай з’явай было беспрацоуе. У 
сярэдн1м на аднаго працуючага прыходзшася два беспрацоуныя. Людз1 
згаджал1ся на любую работу i любую аплату.

Вельм1 цяжка жылося у вёсцы (85 % насельнщтва). Больш паловы 
зямельнага фонду належала памешчыкам n,i буйным уладальн1кам, яюя мел1 у 
сярэдн1м па 500 га. Taicix уладальн1кау было каля 1 % ад ycix жыхароу 
сельскай мясцовасц1. На сялянск1 двор прыходзшася каля 7 га зямлу а 55 тыс. 
гаспадарак мел1 надзел меншы за 1 га. Каля 90 тыс. парабкау зус1м не мел1 
зямл1. У гэтых умовах польсюя улады раздавал! буйныя участь! зямл1 
асадн1кам -  былым афщэрам i чыноун!кам, як1я мел! заслуг! у савецка- 
польскай вайне 1919-1920 гг. Па сутнасц!, тэта был! новыя кулак! ц! нават 
памешчьпа, як!я з’яулял!ся сацыяльнай апорай уладам. Яны был! добра 
аргашзаваны, узброены i выконвал! пал!цэйск!я функцьй у аднос!нах да 
мясцовага насельн!цтва. Да вызвалення на тэрыторьи Заходняй Бел ару ci было 
расселена каля 10 тыс. асадншау.
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Пад выглядам лжвщацьп цераспалостцы польсю урад шырока праводз1у 
хутарызацыю (“камасацыю”), у вышку якой сяляне узамен раздробленых на 
вузюя палосю зямель павшны бььгй атрымаць такую самую колькасць зямлц 
але адзшым участкам. Да 1939 г. на хутары было пераведзена 43 % ycix 
гаспадарак, як1я кары стал юя 45 % усёй зямлг

Рэформа л1кв1давала серв1туты -  агульныя абшчынныя участю зямл1, у 
вышку чаго сяляне пазбавшся паттты для жывёлы, вадаёмау i сенакосау. 
Аграрныя пераутварэнш вял1 да узрастання дыферэнцыяцьй сялян, колькасць 
бедных жыхароу вёск1 пачала няухшьна павял1чвацца.

Сяляне павшны бьш пастаянна выконваць дарожныя пав1ннасц1 -  
шарварк1, задарма працаваць на пабудове щ рамонце мастоу, дарог, грэбляу. 
Медыцынскае абслугоуванне з-за недахопу урачоу, дарагав1зны 
медыкаментау i лячэння было недаступна для болынасщ насел ьшцтва. Адз1н 
доктар прыходз1уся на 5-6 тыс. чалавек.

У пошуках заробкау, даведзеныя голадам i ушскам да адчаю, сяляне 
шукал1 выйсця у эм1грацьй. У 1925-1938 гг. з трох ваяводствау Заходняй 
Беларуст выехал1 на пастаяннае жыхарства у 1ншыя кра1ны 78,1 тыс. чалавек.

KipayHiri буржуазнай Полынчы на тэрыторьй Заходняй Беларус1 
праводзш вялжадзяржауную, шавшютычную пал1тыку. Яны не прызнавал1 
беларусау за нацыю i мел1 на мэце палашзаваць цэлы народ. Беларуская 
нацыянальная культура праследавалася, закрывал1ся беларусюя газеты, 
школы, 616л1ятэк1. У дзяржауных установах забаранялася ужьшайь 
беларускую мову. Да захопу Полынчай у Заходняй Беларуш працавал1 каля 
400 беларусюх школ, 2 настаунщк1я семшарьй, 5 пмназш. Да 1939 г. усе 
беларусюя навучальныя установы был1 лшвщаваны. Вядучую ролю у 
палан1зацьй беларускага насельшцтва адыгрывала катал1цкая царква. Давол1 
было беларусу памяняць веру з праваслаунай на катал1цкую, як польсюя 
улады аутаматычна аднос1л1 яго да польскай нацыянальнасцг

Пасля аднаулення у 1918 г. Польшчы як дзяржавы яе тэрыторыя была 
аб’яулена Ватыканам м1с1янерскай тэрыторыяй, на якой павшна была 
праводз1цца работы па распаусюджанню новай унй -  неаунй (новай у 
параунанш з Брэсцкай царкоунай ун1яй 1596 г.). У адпаведнасщ з неаун1яй 
працягвауся працэс аб’яднання праваслаунай i катал1цкай цэрквау i стварэння 
на базе гэтага ушяцкай царквы. У суды прад’яулял1ся неабгрунтаваныя icKi 
аб вяртанн1 катол1кам праваслауных храмау, манастыроу i царкоунай 
маёмасцг 3 500 1снаваушых у Kpai праваслауных цэрквау да 1924 г. болын за 
300 был1 ператвораны у катал1цк1я i ун1яцк1я храмы. Ушяцкаму духавенству 
гарантавалася аплата працы пры умове, кал1 яно прынясе прысягу на 
вернасць Польшчы.

Разам з тым ун1яты пазбаулял1ся права праводзщь м1с1янерскую 
дзейнасць. Ун1яцк1х м1с1янерау рыхтавал1 у Любл1не (Польшча) i Дубне 
(Валынь). У Альберц1не (каля Слошма) езу1ты заснавал1 ун1яцк1 манастыр, а 
таксама школу м1с1янерау. Для распаусюджання унй сярод беларусау 
альберцшсюя езу1ты выдавал! на беларускай мове часошс “Да Злучэньня”. У
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1932 г. польсю урад пад нац1скам Ватыкана прыняу тайнае рашэнне аб тым, 
што “задача сх1лення Усходу у катал щтва, гэтак жа, як i у прошлыя стагоддз1, 
застаецца i надалей “riстарычнай мю1яй” польскай дзяржавы”
Узмацняецца прымусовае сх1ленне праваслауных у катал щтва i ун1яцтва. У 
1935 г. у Пшскай enapxii нал1чвалася 12 святароу i каля 6 тыс. прыхаджан- 
ушятау, у Альберцше -  50 мю1янерау i каля 300 прыхаджан-ушятау з 
навакольных вёсак.

Пад ц1скам польск1х улад ешскапат праваслаунай царквы у Полыпчы 
станав1уся на шлях разрыву канашчнай сувяз1 з Маскоусюм патрыярхатам. У 
гэтых умовах Канстанц1нопальск1 патрыярх Грыгорый VII даравау 
праваслаунай царкве Полыпчы аутакефапйю. У 1925 г. Сшод праваслаунай 
царквы у Польшчы афщыйна абвясщу праваслауную царкву аутакефальнай у 
складзе Канстанцшопальскага патрыярхату, што садзейшчала захаванню 
праваслауя на заходнебеларуск1х землях.

Каб зуслм не згас агеньчык нацыянальнай культуры, лепшыя 
прадстаунш заходнебеларускай штэлшенцьй самаахвярна працавал1 у гэтым 
напрамку. Яны абаранял1 беларускую культуру ад нападкау беларусафобау, 
1мкнул1ся пашыраць асвету сярод свайго гаротнага, паднявольнага народа. 
Дзякуючы гэтаму пэунае развщцё атрымала беларуская л1таратура. 
П1сьменн1к1 i паэты у сваёй творчасц1 абашрапйся на дасягненн1 беларускай 
дарэвалюцыйнай лггаратуры, на здабытк1 працэсу беларус1зацьй у БССР, на 
прагрэслуную плынь у польскай культуры. Да таюх лггаратарау належаць 
Макс1м Танк (Я. Скурко), М. Васшёк, М. Машара, В. Таулай. У CBaix творах 
яны праслаулял1 чалавека працы, будз1л1 чалавечую i нацыянальную 
годнасць, закл1кал1 на барацьбу за сацыяльнае i нацыянальнае вызваленне.

У дапауненне да сацыяльнага i нацыянальнага прыгнёту у Заходняй 
Беларуш панавау жорстк1 пал1тычны рэжым i пал1цэйск1 тэрор. Рэпрэс1равал1 
у першую чарту камун1стау або спачуваючых камун1стычнаму руху. Паводле 
крымшальнага кодэкса ад 11 лшеня 1932 г., за прыналежнасць да 
камун1стычнай партьй прадугледжвалася пакаранне аж да пажыццёвага 
турэмнага зняволення. За садзейн1чанне камушстам было устаноУлена 
пакаранне да пящ гадоу турмы.

Па усёй тэрыторьй “усходн1х крэсау” лютавал1 карныя экспедыцьй, як1я 
называл1ся “пацыф1кацыяй”. У час пацыфшацый пал1цэйск1я разбурал1 жыллё 
сялян, зшшчапй маёмасць i харч, учышип масавыя экзекуцьй. Пасля такога 
разбою жыхарам гэтых вёсак забаранялася запальваць arai вечарам1, зб1рацца 
разам некальюм чалавекам, хадз1ць у суседн1я вёскт Вядучая роля у 
правядзенн1 тэрору належала тайнай палпычнай пал1цьй -  дэфенз1ве. Яна 
шырока карысталася метадам1 правакацый, паклёпу, запужвання i ф1з1чных 
катаванняу.

Так1м чынам, сацыяльнае, нацыянальнае i пал1тычнае станош'тттча 
працоуных мае на тэрыторьй Заходняй Беларусл штурхала ix на актыуныя 
антыурадавыя дзеяннт На працягу 20 гадоу тут прайньпй 4 хвал1 
рэвалюцыйнага руху -  у 1923 г., у 1926 -  пачатку 1927 г., у 1931-1933 гг., у
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1936-1937 гг., г. зн. праз кожныя 2-3 гады.
У пачатку i сярэдзше 20-х гадоу сацыяльная i нацыянальная барацьба 

характарызавалася не толью эканашчным1 забастовкам! i антыурадавым1 
дэманстрацыямц але i праявам1 узброеных выступленняу у форме 
партызанскага руху. У барацьбе прымал1 удзел працоуныя гарадоу i вёсак, 
сельская 1нтэл1генцыя. Тэта был1 людз1 розных пал1тычных поглядау -  ад 
камушстау да нацыянал-дэмакратау. Там, дзе к1равал1 партызанск1м1 атрадам1 
камун1сты, pyx Haciy ярка акрэслены антыпамешчыцк1, класавы характар. А 
там, дзе задавал! тон людз1 з нацыянал!стычным! настроям!, партызанская 
барацьба насша антыпольсю напрамак. Такое наз!ралася на Гродзеншчыне i 
Беласточчыне. На Вшеншчыне, Палесс!, Навагрудчыне дзякуючы юраунщтву 
таюх камушстау, як К.П. Арлоусю, С.А. Ваупшасау, В.З. Корж i шшыя, 
партызанская барацьба набыла шырок! размах. Агульная колькасць партызан 
нал!чвала 5-6 тыс. У 1924-1925 гг. было праведзена каля 300 баявых 
аперацый. Польсюя улады вымушаны был! увесщ надзвычайнае становпттча 
у Kpai, каб рэпрэс!ям! i тэрорам л!кв!даваць тэты рух.

Ва узмацненш сацыяльнага i нацыянальна-вызваленчага руху значную 
ролю адыграл! партьй i арган!зацьй камун!стычнага i нацыянальна- 
дэмакратычнага напрамку. Сярод ix галоунае месца займала Камун!стычная 
партыя Заходняй Беларус! (КПЗБ). Яна была створана у кастрычн!ку 1923 г. 
Нягледзячы на нелегальны характар работы, рады партьй пашырал!ся. У 1923 
г. яна нал!чвала 523 камушсты, у 1928 г. -  3 тыс., у 1934 г. -  4 тыс. Акрамя 
таго, каля 3 тыс. членау партьй знаходзшася пастаянна у турмах. 
Друкаваным! органам! ЦК КПЗБ был! газета “Чырвоны сцяг” i часошс 
“Балынавпс” У розныя гады ЦК КПЗБ выдавау на беларускай, польскай, 
рускай i яурэйскай мовах газеты “Партработшк”, “Да барацьбы”, “Вестк! з 
СССР”, “Куйце зброю”, “Голас салдата”, “Чырвоны сцяг” i шш.

КПЗБ была часткай Кампартьй Польшчы на правах тэрытарыяльнай 
нацыянальнай арган!зацьй, таму яна не мела сваей праграмы i статута, а 
к!равалася дакументам! КПП. Такая ж спуацыя была i у Камун!стычнага 
саюза моладз! Заходняй Беларус! (КСМЗБ), як! з’яуляуся аутаномнай 
арган!зацыяй камсамола Польшчы. Створаны КСМЗБ у студзеш 1924 г. увесь 
час заставауся верным i надзейным памочн!кам КПЗБ, яе рэзервам. Да 4 тыс. 
чалавек аб’ядноувау камсамол Заходняй Беларус!, пераважна сялянскую 
моладзь.

КПЗБ i КСМЗБ аказвал! моцны уплыу на розныя масавыя аргашзацьй 
дэмакратычнага i нацыянальна-вызваленчага напрамку. Асабл!ва значным 
поспехам было к!раун!цтва масавай легальнай рэвалюцыйна-дэмакратычнай 
арган!зацыяй Беларуская сялянска-рабочая грамада (БСРГ), створанай у 1925 
г. Яе праграма мела наступныя патрабаванн!: самавызначэнне Заходняй 
Беларус!, аб’яднанне яе з БССР, стварэнне сялянска-рабочага урада, 
канф!скацыя памешчыцк!х i царкоуных зямель, пераход ix ва уласнасць 
дзяржавы, падзел зямель без выкупу пам1ж малазямельным1 сялянам1 i 
парабкамц л1кв1дацыя асадн1цтва, 8-гадз1нны працоуны дзень, нацыянальная
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роунасць i навучанне на роднай мове, свабода сумлення, аддзяленне царквы 
ад дзяржавы i шшыя патрабаванш. Галоуным сродкам вызвалення працоуных 
была абвешчана адкрытая барацьба з эксплуататарам! на аснове саюзу 
рабочых i сялян. БСРГ праводзша мггынп, дэманстрацьп, выступленш сялян 
супраць абшаршкау, кулакоу i асаднпсау, падатковага уцюку i аграрнай 
палпъпа польсюх улад, за вызваленне палпычных вязняу, за стварэнне 
беларусюх школ i imn.

ЦК Грамады выдавау газеты, яюя па прычыне праследавання уладим! 
часта закрывайся, таму выходзш пад новым! назвамг “Жыццё беларуса”, 
“Беларуская шва”, “Беларуская справа”, “Народная справа”, “Наша справа”, 
“Наш голас”, “Наша воля”, “Народны звон”. Выходз1у таксами сатырычны 
4aconic “Маланка”

У студзеш 1927 г. Грамада аб’ядноувала больш за 2 тыс. суполак, у яюх 
нал1чвалася каля 120 тыс. чалавек, дзейн1чала 18 павятовых камыэтау БСРГ. 
Бурны рост Грамады, яе nocnexi у юраунщтве барацьбой працоуных супраць 
эканам1чнага, нацыянальнага i пал1тычнага прыгнёту непакош памешчыкау, 
асадшкау i акупацыйныя улады. У студзеш 1927 г. улады пачал1 л1кв1дацыю 
гурткоу i кам1тэтау БСРГ. Па ус!м Kpai прайшл1 масавыя арышты яе 
актыв1стау. Грамада была забаронена афщыйна, больш за 400 яе юраушкоу i 
актыв1стау прыцягнуты да судовай адказнасц1. У 1927-1929 гг. адбывалюя 
судовыя працэсы над членам! БСРГ.

Пасля разгрому Грамады яе традыцьй бьип прадоужаны сфарм!раванай 
пры удзеле КПЗБ новай аргашзацыяй -  “Змаганне за !нтарэсы сялян i 
рабочых”.
Пал!тычная платформа “Змагання” вылучала у першую чаргу дэмакратычныя 
патрабаванн!: спыненне нацыянальнага прыгнёту, палашзацьй, nariTbiKi 
мш^арызацьй, фашызацьй грамадскага жыцця, пал!тычнага тэрору, 
падп!санне Польшчай Дагавора з СССР аб ненападзенш, увядзенне 8- 
гадз!ннага працоунага дня i !нш. Праграмныя мэты уключал! i рэвалюцыйныя 
патрабаванн!: нацыянал!зацыю фабрык i заводау, аб’яднанне беларуск!х 
зямель у рэспублшу рабочых i сялян, г. зн. уз’яднанне Заходняй Беларус! з 
БССР.

Польсюя улады чынш! розныя перашкоды для стварэння сетк! гурткоу 
на месцах, а таксами ажыццяулял! жорстю уц!ск на перыядычныя выданш 
“Змагання”. 30 студзеня 1930 г. палщыя привяла масавыя арышты актывютау 
“Змагання”, л!кв!давала цэнтральны i павятовыя сакратарыяты. Гродзенск! 
акруговы суд восенню 1930 г. асудз!у л!дэрау гэтай аргашзацьй да 8 гадоу 
турмы.

Важную ролю у грамадска-пал!тычным жыцщ Заходняй Беларус! 
адыграла культурна-асветная аргашзацыя -  Таварыства беларускай школы 
(ТБШ), створаная у 1921 г. з адзшай мэтай: “распаусюджваць i дапамагаць 
асвеце сярод беларусау, пашыраць беларусюя школы i беларускую асвету 
наогул”. Так сказана у статуце ТБШ.

За перыяд свайго !снавання (да 1937 г.) ТБШ заваявала вялшую любоу
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насельнщтва Заходняй Беларусь Аб гэтым сведчыць тое, што да пачатку 30-х 
гадоу яна стала масавай прагрэшунай культурна-асветнай аргашзацыяй i 
нал1чвала каля 500 гурткоу i 30 тыс. актывютау. ТБШ змагалася за 
шсьменнасць насельнщтва, за беларусюя школы, стварала б1бл1ятэю, хаты- 
чытальш, аргашзоувала мастацкую самадзейнасць, выдавала падручнш, 
neceHHiKi. Мясцовыя аддзелы ТБШ стварапй драматычныя гуртку яюя 
актыуна працавал1 сярод насельнщтва.

Заслуга ТБШ была не толью у асветнщкай ролу але i у тым, што яна 
падрыхтавала i выхавала у велыш цяжюх умовах нацыянальнага прыгнёту 
значную колькасць беларускай творчай штэлшенцыг Тэта -  грамадсю дзеяч 
Брашслау Тарашкев1ч, музыкант i юраушк народнага хору Рыгор Шырма, 
паэты Яуген Скурко (Макслм Танк) i Валянцш Таулай, шсьменнпс Пшп 
Пестрак i мнопя шшыя.

У канцы 20 -  пачатку 30-х гадоу адбылюя значныя папйтычныя i 
эканам1чныя змены на тэрыторьй Заходняй Беларуси. Толью на тэрыторьй 
Заходняй Беларуси прадукцыя прамысловасц1 скарацшася на 30-40 %, што 
зрабша часткова ui поунасцю беспрацоуным1 амаль палову рабочых. 
Эканам1чны крыз1с 1929-1933 гг. надзвычай абвастрыу м1ждзяржауныя i 
унутрыкласавыя супярэчнасц1 у большасц1 краш свету. Тэта штурхала 
к1руючыя колы краш да пераходу на антыдэмакратычныя метады i формы 
дзяржаунага юравання, спрыяла прыходу да улады найболын жорстк1х альбо 
фашысцк1х рэжымау.

Знешнепапйтычная арыентацыя на г1тлераускую Герман1ю 
выкрыштал1завала i унутрыпал1тычны курс санацыйнага рэжыму Ю. 
Пшсудскага у Польшчы. Пасля заключэння у студзен1 1934 г. германска- 
польскага дагавора у краше хутчэй пайшла фашызацыя грамадскага жыцця. 
У гэтым жа годзе на тэрыторьй Заходняй Беларуш каля мястэчка Бяроза- 
Картузская быу створаны канцлагер, куды без суда i следства змяшчал1 
актыв1стау нацыянальна-вызваленчай барацьбы, у першую чаргу камушстау i 
камсамольцау. У красав1ку 1935 г. был1 прыняты новая канстытуцыя 
Польшчы i новы выбарчы закон. Яны фактычна л1кв1давал1 тыя абмежаваныя 
дэмакратычныя правы, яюя icHaBari у кра1не у 20-я гады. Новая канстытуцыя 
узаконша санацыйны рэжым. Так1я перамены дыктавапй неабходнасць мяняць 
тактыку усяго сацыяльнага i нацыянальна-вызваленчага руху. Камун1стычная 
партыя Польшчы i яе састауная частка -  Кампартыя Заходняй Беларус1 -  
аказалюя негатовым1 адразу да барацьбы у новых умовах. Узброеная 
партызанская барацьба была больш лаг1чнай i зразумелай для 
заходнебеларуск1х камун1стау. Другой, асабл1ва небяспечнай пал1тычнай 
л1н1яй было тое, што у дзейнасц1 кампартый мэтанак1равана усталёувал1ся 
макс1мал1зм патрабаванняу, нецяршмасць да 1ншай думк1 i шш. На гэтай 
падставе праводзшася палпыка варожасц1 да сацыял-дэмакратьй. На 
практыцы адбывалася наадварот: у кра1нах, дзе камушсты аб’ядноувал1 свае 
намаганн1 у барацьбе з сацыял-дэмакратам1 i дамагал1ся у адз1нстве з 
дэмакратычным1 партыям1 i арган1зацыям1, дасягнута была перамога.
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Рашаючую ролю у перабудове усяго рэвалюцыйнага руху адыграу VII 
кангрэс Камштэрна (1935), як\ распрацавау тактыку барацьбы супраць 
фашызму i вайны. Трэба было стварыць адзшы рабочы фронт, што азначала 
аб’яднаць ycix рабочих у барацьбе за свае правы. Планавалася стварыць 
адзшы народны антыфашысцю фронт. Тэта азначала, што важна аб’яднаць 
усе пласты грамадства, ycix грамадзян, яюя не хочуць фашызму, 1мкнуцца не 
дапусцщь новай вайны.

Працэс рэалпацьп заданы па стварэнш адзшага фронту барацьбы ycix 
дэмакратычных сш супраць фашысцкага наступу праходз1у велыш цяжка i з 
пераменным поспехам. KaMyHicTbi не Mami хутка зжыць сектанцюя aднociны 
да дэмакратычных партый i аргашзацый, велыш вялш недавер склауся у 
членау гэтых партый да камушстау. У вышку агульная справа цярпела 
няудачу.

Што уяулял1 сабой партьй i аргашзацьп Польшчы i Заходняй Беларуси, 
яюя cyMecHbiMi намагання!Ш Mami стварыць антыфашысцю фронт i не 
дaпycцiць перамоп фашызму?

Польская caцыялicтычнaя партыя (ППС), створаная у 1892 г., стаяла на 
антысавецюх i антыкамунютычных пазщыях, падтрымл1вала урадавую 
палыыку палашзацьп насельнщтва “усходшх крэсау”. Нязгодныя з гэтай 
палпыкай у 1926 г. адкалолюя i стварыл1 ППС-лявщу. У 1931 г. яна была 
забаронена. У 30-я гады, у правай ППС зноу стал1 узнжаць левыя плыш, што 
давала магчымасць для сумеснай барацьбы.
Значны уплыу на працоуных гарадоу i мястэчак Заходняй Беларуси мел1 
яурэйсюя дэмакратычныя аргашзацьп. Вядучую ролю адыгрывау Бунд -  
Усеагульны яурэйсю рабочы саюз у JliTBe, Польшчы i Pacii. Створаны у 1897 
г., ён выяуляу галоуным чынам штарэсы яурэйскай беднаты i 
паупралетарсюх элементау.

Значным уплывам на сялянсюя масы карысталася партыя “Строннщтва 
людове”, якая утварылася у вышку аб’яднання у 1931 г. некальюх партый: 
“Вызволене”, “Строннщтва хлопске” i “Пяст” (польская сялянская партыя, 
што юнавала у 1912-1931 гг.). “Строннщтва людове” знаходзшася у апазщьй 
да рэжыму ГНлсудскага. Асобнае месца займал1 беларусюя нацыянальныя 
партьй. Сярод ix Беларуская хрысщянская дэмакратыя (БХД), пера1менаваная 
у 1936 г. у Беларускае нацыянальнае аб’яднанне (БНА). Канкурэнтам БХД- 
БНА у барацьбе за уплыу на насельнщтва выступала палпычная групоука 
беларусюх буржуазных суполак Цэнтральны саюз культурных i гаспадарчых 
аргашзацый (Цэнтрасаюз), якая л1чыла магчымым кампрамю з 
“санацыйным” рэжымам Ю. ГНлсудскага.

КПЗБ паступова пачала адыходзщь ад сектанцюх пазщый, вяла работу 
па аб’яднанш y°ix рабочых аргашзацый на аснове дэмакратычных 
патрабаванняу: 8-гадзшнага працоунага дня, павышэння зарплаты i imn. 
Камунюты узмацнш работу сярод членау шзавых аргашзацый “Строннщтва 
людовага”. Паспяхова праводзш адзшафрантавыя KaMnaHii сумесна з БХД- 
БНА за школу на беларускай мове i шш. У пачатку 1937 г. рэвалюцыйная i
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антыфашысцкая барацьба у Заходняй Беларуси, безумоуна, мела значны 
поспех. Нягледзячы на рэпрэсп, у забастовачнай барацьбе прымала удзел 
каля 30 тыс. чалавек толью рабочых. Дакладныя л1чбы бастуючых сялян 
невядомы, але аб маштабах гэтай барацьбы можна меркаваць па тым, што ва 
усёй Полынчы толью 15 жшуня 1937 г. баставала 10 млн чалавек.

Ва умовах нарастания барацьбы працоуных i значных поспехау па 
стварэнн1 адз1нага народнага фронту у Польшчы, Заходняй Beaapyci i 
Заходняй Укра1не Кампартыя Польшчы i яе састауныя частк1 -  КПЗБ i КПЗУ 
-  у сакавпсу 1938 г. был1 распушчаны i перастал11снаваць. Пазней, у 1956 г., 
роспуск кампартый быу прызнаны як неабгрунтаваны.
Нягледзячы на таю удар па сацыяльным i нацыянальна-вызваленчым руху у 
Польшчы, барацьба працоуных, хоць i не так штэншуна, як раней, усё ж 
працягвалася аж да 17 верасня 1939 г.

У 1921-1939 гг. заходнебеларусюя земл1 з’яулял1ся аграрна-сыравшным 
прыдаткам Польшчы. Тэты перыяд стау цяжк1м i трапчным выпрабаваннем 
для беларускага народа. Яго заходняя частка апынулася фактычна у 
калан1яльным станов1шчы, што абумовша заняпад эканомш i культуры. 
Беларуск1 народ не м1рыуся з прыгнечаным становшчам i змагауся за 
сацыяльную i нацыянальную незалежнасць, за уз’яднанне з БССР. У гэтай 
барацьбе вызначьипся К. Арлоусю, С. Ваупшасау, В. Корж, С. Прытыцю, В. 
Харужая i 1нш. У 1939 г. здзейсншася мара беларускага народа. Заходняя 
Беларусь уз’ядналася з БССР.

РАЗДЗЕЛ 12 БЕЛАРУСЬ У ГАДЫ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ
Тэма 12Л Пачатак Другой сусветнай ванны i уз’яднанне Заходняй 

БеларуП з БССР.

1. Пачатак другой сусветнай вайны. Вызваленчы паход Чырвонай Армй 
у Заходняю Беларусь. Вераснеуская кампан1я 1939 г.

2. Стварэнне органау новай улады i працэс аб'яднання беларускай 
нацыг

3. Народны сход Заходняй Beaapyci.

1. Пачатак другой сусветнай вайны. Вызваленчы паход Чырвонай 
Армн у Заходнюю Беларусь. Вераснеуская кампашя 1939 г.

Анал1з riстары иных падзей, дакументау, м1ждзяржауных i сацыяльна- 
класавых аднослн пераконваюць, што Другая сусветная вайна узшкла 
невыпадкова, а у сшу супярэчнасцей, як1я 1снавал1 naivmK тагачасным1 
вядучым1 дзяржавам1. Перапляценне MHorix фактарау -  пал1тычных, 
эканам1чных, щэалапчных -  вызначыла прычыны i характар вайны. Галоуная 
в1на за падрыхтоуку i развязванне вайны ляжыць на дзяржавах фашысцка- 
мш1тарысцкага блока (i перш за усё Германн i 4noHii). Адводзячы у CBaix 
глабальных планах важнейшае месца барацьбе супраць “фарпоста 
м1жнароднага камун1зму”, г. зн. супраць СССР, фашызм меу на мэце
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заняволенне i шшых KpaiH, устанауленне сусветнага панавання.
Ва умовах узрастаючай напружанасщ м1жнароднага становшча, 

поунай палыычнай паляцьп i магчымай вайны на два фронты СССР прыняу 
прапанову Германн заключыць пакт аб ненападзешп. 23 жшуня 1939 г. быу 
падтсаны савецка-германск1 дагавор аб ненападзенн1 тэрмшам на 10 гадоу. 
Савецка-германск1 дагавор, з аднаго боку, з’яв1уся вымушаным крокам, 
лапчным вышкам развщця м1жнародных адносш у 1938-1939 гг. Савецк1 
Саюз пазбегнуу вайны на два фронты, нанёс рашучы удар па планах 
стварэння адзшага антысавецкага фронту, атрымау амаль два гады для 
умацавання сваей абароназдольнасц1. Да дагавора быу прыкладзены 
“Сакрэтны дадатковы пратакол”, яюм размяжоувалюя “сферы штарэсау” 
абодвух бакоу. Герман1я атрымала Францыю, Брытан1ю i ix афрыканск1я 
калонй, СССР -  Фшляндыю, Эстонпо, Латв1ю, Бесарабпо i “права” 
пашырацца на поудзень у бок Персщскага зал1ва праз 1ран, Афган1стан i 
Турцыю. Кульм1нацыяй гэтага працэсу стау Дагавор аб дружбе i гран1цы 
пам1ж СССР 1Гермашяй ад 28 верасня 1939 г Быу таксама падтсаны 
сакрэтны дадатковы пратакол, паводле якога Лггва уключалася у сферу 
штарэсау СССР, а Гермашя узамен атрымл1вала частку Полынчы, якая па 
ранейшай дамоуленасщ уваходзша у сферу штарэсау СССР

Гермашя л1чыла, што пакт ад 23 жшуня 1939 г развязау ёй рую на 
Усходзе, i 1 верасня яна напала на Полынчу. Анппя i Францыя, звязаныя з 
Полынчай саюзным1 дагаворам1, 3 верасня 1939 г аб’явш вайну Германн. У 
той жа дзень у вайну уступил Аустрал1я, Новая Зеландыя i 1ндыя. Пачалася 
другая сусветная вайна. Маючы вел1зарную эканам1чную i ваенную перавагу, 
фашысцк1я войск! 1мюпва рухал1ся па тэрыторьп Польшчы да гранщы СССР. 
Урады Англй i Францьп, аб’яв1ушы вайну Германй, не пачынал1 актыуных 
ваенных дзеянняу на Захадзе. У вышку Гермашя хутка акушравала у сю 
тэрыторыю Польшчы, яе войсю падступ1л1 да межау Заходняй Беларуси, 
занял! некаторыя яе населеныя пункты, у тым л1ку Брэст.

17 верасня 1939 г. па распараджэшп савецкага урада войсю Чырвонай 
Армй перайшл1 савецка-польскую гран1цу. Да 25 верасня 1939 г. Чырвоная 
Арм1я цалкам вызвалша Заходнюю Беларусь. Нямецюм войскам давялося 
адысц1 на узгодненую на вышэйшым узроун1 мяжу, якая i была замацавана 
адпаведным дагаворам ад 28 верасня 1939 г. пам1ж СССР i Гермашяй.

2. Народны сход Заходняй Беларусь
28-30 кастрычшка 1939 г. у Беластоку адбыуся Народны сход Заходняй 

Беларусь Ён аднагалосна прыняу па дакладу С.В. Прытыцкага дэкларацыю 
аб устанауленш савецкай улады на усёй тэрыторьп Заходняй Беларусь 
Аднадушна дэлегаты выказал1ся i за уваходжанне у БССР. 2 л1стапада 1939 г. 
Нечарговая V сесля Вярхоунага Савета СССР i 12 л1стапада Нечарговая III 
се Ля Вярхоунага Савета БССР адпаведна прынял1 законы аб уключэнш 
Заходняй Бел ару ci у склад СССР i уз’яднанн1 яе з БССР. У вышку тэрыторыя

О
БССР павял1чылася са 125,6 тыс. км да 225,6 тыс., насельнщтва рэспубл1к1 -  
з 5 млн 562 тыс. чалавек да 10 млн 239 тыс. На тэрыторьп былой Заходняй
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Беларуси было лжвщавана ранейшае адмшютрацыйнае дзяленне i створана 
5 абласцей (Баранавщкая, Брэсцкая, Вшейская, Пшская i Беластоцкая).

3. Стварэнне органау новай улады i працэс аб'яднання беларускай 
нацьп.

На вызваленай тэрыторьй ва ycix гарадах i паветах стварапйся часовыя 
управы, у вёсках i гмшах (валасцях) -  сялянсюя камггэты. Часовыя управы i 
сялянсюя камыэты разгарнупй актыуную работу па выбарах у Народны сход, 
яю павшен быу у заканадаучым парадку вырашыць пытанне аб уладзе.

Адначасова з вызваленнем Заходняй Беларуси i далучэннем яе да БССР 
была вызвалена Вшеншчына. На вызваленых землях наладжвалася новае 
жыццё. Узмацншся эканам1чныя i культурныя су вя з i з БССР, был1 адкрыты 
беларусюя школы, аднавша работу беларуская пмназ1я, стал1 выходзщь на 
беларускай мове часошсы i газеты, была створана беларуская тэатральная 
трупа i шшыя культурныя таварыствы. У пачатку кастрычшка 1939 г. 
Вшенская управа прыняла рашэнне удзельшчаць у выбарах Народнага схода 
Заходняй Беларусь Аднак насельнщтву В1льн1 i В1леншчыны удзельшчаць у 
ix не давялося. Справа у тым, што 3 кастрычшка 1939 г. у Маскве пачапйся 
перагаворы пам1ж урадам1 СССР i Ковенскай Лзтвы (стал1цай Штвы у той час 
быу г. Коуна) адносна лёсу Вшеншчыны, а 10 кастрычшка 1939 г. быу 
падшсаны Дагавор аб далучэнш Вшьш i Вшеншчыны да Штвы. 15 
кастрычшка 1939 г. прадстаунш урада Лггвы выехал1 у Вшьню для прыняцця 
спрау ад савецкага камандавання i адм1н1страцьй, а 27 кастрычн1ка лггоускае 
войска уступ1ла на тэрыторыю Вшенскай вобласц1. Супраць далучэння Вшьн1 
i Вшеншчыны да Штвы выступ1у урад Полынчы. Не падтрымал1 дагавор 
буйныя еурапейск1я дзяржавы, у тым л1ку Англ1я i Францыя.

Менш чым праз год пасля далучэння Вшеншчыны да Лзтвы адбыл1ся 
новыя тэрытарыяльныя змены. 1 жн1уня 1940 г. працавала VII сесля 
Вярхоунага Савета СССР, на якой вырашалася пытанне аб уваходжанш 
Прыбалтыйск1х рэспубл1к у склад СССР У вышку ад Беларуш на карысць 
Штвы у л1стападзе 1940 г. был1 адлучаны Свянцяны (зараз Швянчон1с), 
Салечн1к1 (зараз Шальчыншкай) i курорт са стогадовай псторыяй Друскен1к1
(зараз Друскеншкай), яю спрадвеку знаходз1уся у Гродзенскай губернт Тэта

2
тэрыторыя складала 2600 км з насельнщтвам 65 тыс. чалавек. Псторык1 
выказваюць розныя меркаванш адносна тэрытарыяльных змен, праведзеных 
у 1939-1940 гг.

Улады заходшх абласцей прыступш да гаспадарчага i сацыяльна- 
культурнага будаун1цтва. Был1 нацыянал1заваны 1700 прадпрыемствау, 
пачал1ся тэхн1чная рэканструкцыя старых i будаун1цтва новых фабрык 
i заводау. Паступова л1кв1давалася беспрацоуе. Да канца 1940 г. аб’ём валавой 
прадукцьй прамысловасц1 у параунанн1 з 1938 г. павял1чыуся больш чым у 2 
разы.

У вёсцы беззямельным i малазямельным сялянам было раздадзена 
звыш 1 млн га зямлц якая належала польск1м памешчыкам, асадшкам 
i членам вартаун1чай аховы. Вялася работа па аргашзацьй розных форм
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кааперацьи, калгасау i саугасау. Да сярэдзшы 1940 г. у заходн1х абласцях 
рэспублт дзейн1чала 430 калгасау, ятая аб’ядноувапй звьтттт 23 тыс. сялянстах 
гаспадарак.

1стотныя 3pyxi адбывал1ся у духоуна-культурнай сферы. У 1940/41 
навучальным годзе тут дзейн1чал1 5958 агульнаадукацыйных школ, 12 
тэхтпкумау, 5 шстытутау. Да пачатку 1941 г. было адкрыта 100 кшатэатрау, 92 
дамы культуры, 220 б1бл1ятэк.

Насельн1цтва аб’яднанай Беларус1 самааддана працавала ва ycix гал1нах 
гаспадарк1 i культуры, умацоувала абароназдольнасць кра1ны. Дзякуючы 
працоунаму гера1зму рабочых, калгастикау, 1нтэл1генцьй работтикау, Беларусь 
ператварылася у шдустрыяльна-аграрную рэспубл1ку, у якой да 1940 г. 80 % 
прадукцьй народнай гаспадарта прыходзшася на долю прамысловасц1, на 
палях звьтттт 10 тыс. калгасау працавал1 10 413 трактароу, 1675 камбайнау, 
дзесятк1 тысяч тнтпых сельскагаспадарчых матттьтн.

Тым часам м1жнароднае станов1шча працягвала усклаДняцца. 
Фашысцкая Герман1я, абаратиушы сябе дагаворам з СССР з Усходу, 
умацоувала пазщьй на Захадзе. Вясной 1940 г. яна захапша Бельпю, Датню, 
Галандыю, Нарвег1ю, а летам пачала наступление на Францыю i прымус1ла яе 
кап1туляваць, паставша Англ1ю на край нацыянальнай катастрофы, вяла 
паспяховыя баявыя дзеянн1 у Афрыцы.

3 лета 1940 г. германскае ваенна-палпычнае тараунщтва пачало 
падрыхтоуку да вайны супраць СССР. 22 чэрвеня 1940 г., у дзень падшсання 
акта аб каттуляцьй Францьй, Птлер аддау загад аб распрацоуцы плана 
нападзення на СССР. Тэты план “Барбароса” -  маланкавай вайны i разгрому 
за 3-4 месяцы Савецкага Саюза -  быу зацверджаны у снежн1 1940 г. У Mai 
1941 г. быу прыняты план “Ост” -  разгорнутая праграма зшшчэння 
i калан1зацьп народау Савецкага Саюза.

Фарслравана разв1вал1ся абаронныя гал1ны гаспадарк1. Беларускае 
к1раун1цтва асабл1вую увагу удзяляла у гады апошняй перадваеннай пяц1годк1 
будаун1цтву у М1нску i Магшёве ав1яцыйных прадпрыемствау, у Вщебску 
i Баранав1чах -  танкарамонтных заводау. Boftcxi i тылавыя часц1 
забяспечвалюя сродкам1 сувяз1, павял1чвалася прапускная здольнасць 
маг1стральных чыгунак, як1я imai па тэрыторьп Заходняй асобай ваеннай 
axpyri (ЗахАВА) да гран1цы. На тэрыторьп Беларуси напярэдадн1 вайны был1 
размешчаны часц1 ЗахАВА i 11-й армп Прыбалтыйскай асобай ваеннай axpyri 
(ПрыбАВА), як1я cклaдaлicя з 48 дывiзiй агульнай колькасцю 715 тыс. 
чалавек. На узбраенн1 гэтых часцей было 10,8 тыс. гармат i мшамётау, 3,4 
тыс. танкау, 1,9 тыс. самалётау. Але будаун1цтва прымежавых умацаванняу 
палявога тыпу, пераузбраенне i перабудова ycix вщау войск тольк1 
разгортвал1ся.

Тэма 12.2 Нападзенне Германн на СССР. Абарончыя 6ai у Беларусь
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1. Напад фашысцкай Германп на СССР.
2. Абарончыя 6ai на тэрыторьп Беларуси летам 1941 г.
3. Мабшзацыя i эвакуация насельнщтва з БССР.

1. Напад фашысцкай Германн на СССР.
22 чэрвеня 1941 г. фашысцкая Гермашя без аб’яулення вайны напала на 

Савецю Саюз. Беларусь у л1ку першых савецк1х рэспубл1к была падвергнута 
ударам ворага. Пачалася Вял1кая Айчынная вайна савецкага народа супраць 
фашысцкай Германн i яе саюзшкау за свабоду сваей Радз1мы.

Герман1я ставша сваей задачай ф1з1чна зн1шчыць частку славянства, 
другую -  анямечыць. У адпаведнасщ з планам “Ост” 75 % насельнщтва 
БеларуЛ меркавалася зшшчыць ц1 высел1ць за Урал, 25 % анямечыць i 
застав1ць працаваць на немцау-калашстау. У М1нску, напрыклад, планавалася 
аставщь 100 тыс. чалавек мясцовага насельнщтва i пасялщь 50 тыс. нямецюх 
каланютау, у Гомел1 -  адпаведна 50 i 30 тыс., Магшёве i Бабруйску -  па 50 i 
20 тыс., у Барысаве, Лщзе i Навагрудку -  па 15 тыс. мясцовага насельнщтва i 
5 тыс. нямецюх каланютау i г.д.

Вял1кая Айчынная вайна была састауной i рашаючай часткай Другой 
сусветнай вайны. Захашушы амаль усю Еуропу, Герман1я планавала, як 
потым абгрунтавана будзе зашсана у дакументах Нюрнбергскага працэсу, 
“зшшчыць СССР як папйтычную i ваенную дзяржаву для таго, каб расчысцщь 
шлях для экспансп Германй на Усход... ”.

На тэрыторьп БеларуЛ наступала самая моцная з трох фашысцюх 
груповак вермахта -  трупа армш “Цэнтр”, меушая сваей канчатковай мэтай 
захоп Масквы. Падтрымл1вау яе 2-i паветраны флот, яю нал1чвау 1680 
самалётау (50 % сш усёй ав1яцьй рэйха). У першыя ж гадз1ны вайны варожая 
ав1яцыя нанесла удары па ваенных аб’ектах у заходняй прыграшчнай паласе 
на глыб1ню да 400 км. Дыверсшныя трупы палка “Брандэнбург”, ск1нутыя на 
парашутах у момант нападзення, пав1нны был1 вывесц1 са строю сувязь 
i управление войскам!. Адразу ж была зшшчана большая частка савецюх 
бамбардыроушчыкау i зн!шчальн1кау, як1я баз!равал!ся на аэрадромах 
прыграшчных ваенных акругоу. Масавым бамбардыроукам бьш падвергнуты 
чыгуначныя вузлы, гарады Беласток, Брэст, Гродна, Баранав!чы i шш.

2. Абарончыя 6ai на тэрыторьп БеларуЛ летам 1941 г.
У крайне неспрыяльных умовах, несучы цяжюя страты, савецк1я 

narpaHinHiKi, чырвонаармейцы аказвал! рашучае, самаахвярнае
супрац!уленне. Гера1чна трымауся гарн!зон Брэсцкай крэпасц!, у яю 
уваходз1л1 прадстаун!к! больш за 30 нацый i народнасцей. Узначальвал! яго 
маёр П.М. Гаурылау i палкавы камюар Я.М. Фамш. Абаронцы крэпасц! не 
здавал1ся, пастаянна контратакавал! npauiyHiKa, наносш яму страты. 
Апошн1я трупы змагапйся да канца лшеня 1941 г. Войсю Чырвонай ApMii 
спрабавал! стрымаць наступленне агрэсара. У першы дзень вайны у небе 
Беларус! было збЕа больш за 100 нямецюх самалётау. Пры гэтым лётчык!
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Д.В. Кокарау (у раёне Заморау Беластоцкай вобл.), С.М. Гудз1мау (у раёне 
Пружан), П.С. Рабцау (над Брэстам), А.С. Даншау (каля Лщы) i шшыя 
тараний варожыя самалёты у паветры, а некалью пазней камандз1р 
эскадрышй М.Ф. Гастэла i члены яго экшажа А.А. Бурдзянюк, Р.М. 
Скарабагаты, А.А. Калшш здзейснш (пад Mi искам, каля Радашков1ч) 
наземны таран, наюраваушы свой самалёт на скапленне варожых танкау, 
аутамашын i бензацыстэрн.

Нягледзячы на катастраф1чнае становшча, савецюя вошы уперта 
супращулялюя. Цяжюя 6ai вял1 палявыя войсю Чырвонай Армй -  пехацшцы i 
артылерысты у раёне Беластока, Гродна, Жабшю, Маларыты, iHHibix  

населеных пунктау рэспублпй, на подступах да яе сталщы, якую абараший 
во1ны двух стралковых карпусоу. Сшы быпй няроуныя, i 28 чэрвеня нямецюя 
танк1 прарвапй абарону, у вар вал юя у М1нск. На захад ад Мшска апынупйся у 
акружэнш каля 350 тыс. савецюх салдат i a(})i цэрау (тэта так званая 
“катастрофа заходней Мшска”). Таюя буйнейшыя злучэнн1 Заходняй асобай 
ваеннай aKpyri, як 3, 4 i 10-я армй, бьш зн1шчаны i фактычна перастал1 
icnaBaub, што пазбав1ла магчымасц1 стрымл1ваць пращушка у Цэнтральнай 
Беларусь Частка салдат i афщэрау, як1я застал1ся жывымр Tpanmi у палон, 
будучы цяжкапараненымт Да канца чэрвеня 1941 г. стала вщавочна, што 
Чырвоная Арм1я у прыгран1чных б1твах на тэрыторьй Бел ару ci аказалася не у 
стане разграмщь атакуючыя rpynoyKi прац1ун1ка. Чырвоная ардпя перайшла 
да стратэг1чнай абароны.

У тэты час хаця i са спазненнем, але быу прыняты шэраг надзвычайных 
мер па мабшзацьй ydx сш i сродкау крашы на адпор ворагу. Тольк1 29 
чэрвеня 1941 г. была абвешчана дырэктыва СНЕС СССР i ЦК ВКП(б) з 
заюпкам да партыйных i савецк1х арган1зацый, усяго народа перабудаваць 
жыццё на ваенны лад, падпарадкаваушы яго Ентарэсам фронту. 30 чэрвеня 
быу утвораны Дзяржауны КамИэт Абароны (ДКА) на чале з I.B. Сталшым.

У адпаведнасц1 з дырэктывай пачалася дадатковая маб1л1зацыя 
ваеннаабавязаных у Чырвоную Арм1ю i перадача ёй матэрыяльных 
каштоунасцей. На тэрыторьй Бел ару ci у чэрвен1 -  жшуш у Чырвоную Арм1ю 
было мабшзавана звыш 500 тыс. чалавек. Акрамя таго, часцям дзеючай армй 
на працягу гэтага часу было перададзена 2,5 тыс. аутамабшяу, 35 тыс. коней, 
23 тыс. павозак, 36 тыс. галоу жывёлы, 20 тыс. т харчавання. Для барацьбы з 
дыверсантам1 прац1ун1ка да сярэдзшы лшеня 1941 г. было створана 78 
зшшчальных батальёнау, яюя нал1чвал1 болын за 13 тыс. чалавек. У дапамогу 
Чырвонай Армй у В1цебску, Гомел1, Магшёве, 1ншых гарадах i населеных 
пунктах был1 сфарм1раваны атрады i палк1 народнага апалчэння у складзе 
больш за 33 тыс. байцоу. Каля 2 млн чалавек было мабшзавана на 
будаунщтва абарончых збудаванняу: проц1танкавых равоу, дзотау, аэрадромау
1Г.Д.

3. Мабш1зацыя i эвакуацыя насельнщтва з БССР.
Важнае значэнне надавалася эвакуацьй у глыбок1 савецк1 тыл м1рнага 

насельн1цтва i матэрыяльных каштоунасцей. У першую чарту эвакуацьй
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падлягапй дзет. Бьпп эваку1раваны 60 навукова-даследчых шстытутау, 20 
вышэйшых i сярэдшх навучальных устаноу. Усяго на усход крашы было 
вывезена абсталяванне 224 буйных прадпрыемствау. Да вясны 1942 г. усе 
перабаз1раваныя на усход прадпрыемствы Беларуси увайннп у строй i пачал1 
выпускаць прадукцыю для фронту У краше разгарнууся усенародны рух 
“двухсотшкау”, дэв1зам якога было “працаваць за сябе i за таварыша, як\ 
пайшоу на фронт”. Так рабочы клас, калгаснае сялянства, штэлшенцыя 
рэспубл1к1 разам з yciMi працаушкам1 савецкага тылу кавал1 зброю будучай 
перамоп, шлях да якой заставауся яшчэ вельм1 цяжк1м i доупм.

У лшеш -  жшуш 1941 г. часц1 Чырвонай Армп, ведучы цяжк1я 
абарончыя 6ai, працягвапй адступаць. На пачатку л1пеня савецкае 
камандаванне паставша задачу стварыць лшпо абароны уздоуж Заходняй 
Дзв1ны i Дняпра з мэтай не дапусцщь прарыву птлерауцау на Маскоусюм 
напрамку i перш за усё як мага болын утрымаць пращушка на р. Бярэзше. 
Тры дн1 inuri цяжк1я абарончыя 6ai на Бярэзше, пабл1зу Барысава i у сам1м 
горадзе на тттат ьт М1нск-Масква, дзе войсю вермахта адчул1 усю моц нашых 
танкау Т-34. Значны удар быу нанесены гплерауцам пад Оршай, дзе 14 
лшеня супраць ix был1 прыменены “кацюшы” (рэактыуныя мшамёты батарэ1 
каштана ТА. Флёрава). Сур’ёзны контрудар нанесл1 нашы войск! у адной з 
буйнейшых танкавых бйвау пад Сянно i Лепелем. Каля тыдня цягнул1ся 6ai 
за Вщебск. 23 дн1 (з 4 па 27 лшеня) савецюя войсю стрымл1вал1 нац1ск 
танкавай трупы Гудэрыяна на дняпроусюх рубяжах, у раёне Маплёва. Больш 
месяца iinai 6ai за Гомель. Да пачатку верасня 1941 г. уся тэрыторыя Беларуси 
нягледзячы на гера1чнае супрац1уленне часцей Чырвонай Армп, была 
акушравана нямецка-фашысцк1м1 захопшкамт

У чым жа прычыны паражэння савецюх войск у пачатку вайны, у тым 
л1ку у Беларус1? Яны абумоулены агульным станам Чырвонай Армп, i у тым 
лшу Заходняй асобай ваеннай акруг1 (у чэрвеш 1941 г. ператворана у Заходн1 
фронт), да пачатку Вял1кай Айчыннай вайны.

Па-першае, выявшася перавага эканам1чнага патэнцыялу Германй. У 
1940 г. Савецкая краша мела 18,3 млн т стал1, Герман1я разам з саюзнпсам1 
i захопленым1 крашам1 -  46,3 млн т, па чыгуну гэтыя суаднослны складал1 
адпаведна 15 i 25 млн т, па вугалю 165 i 348 млн т, па электраэнергп — 49 i 110 
млрд кВт-гадз.

Па-другое, гйлерауцы выкарыстал1 так1я часовыя nepaBari, як 
мштарызацыя эканом1к1, працяглая падрыхтоука да захопнщкай вайны, 
якасць узброенасц1 войск, загадзя сканцэнтраваных у пагран1чнай паласе. 
Новыя тыпы ваеннай тэхн1к1 тольк1 пачапй паступаць на узбраенне Чырвонай 
Армп, асабовы склад недастаткова ix acBoiy.

Па-трэцяе, цяжка адб1л1ся на баяздольнасщ Чырвонай ApMii масавыя 
парушэнн1 законнасщ у канцы 30-х гадоу. Толью з мая 1937 г. па верасень 
1938 г. бьш рэпрэслраваны 39 761 камандз1р i палйработнш. Арыштавана 
i пакарана амаль палова персаналу Генштаба, усе камандуючыя ваенных 
акругоу, 80 % к1руючага складу карпусоу i дыв1з1й, 91 % камандз1рау палкоу,
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ix намеснпсау i начальшкау штабоу.
Па-чацвёртае, крайне негатыуную ролю адыграпй пралш I. Сталi на 

i яго бл1жэйшага акружэння у ацэнцы ваенна-стратэпчнай абстаноую 
i вызначэнш магчымага тэрмшу нападзення Германн на СССР. Ён 
недаацэньвау шмаппюя папярэджанш савецкай разведю аб фашысцкай 
пагрозе, не дау дазволу на прывядзенне войск прыграшчных акругоу у 
баявую гатоунасць.Нягледзячы на паражэнш Чырвонай ApMii летам 1941 г., 
фашысцю стратэпчны план “маланкавай ванны” быу сарваны. Цяжк1я, 
кровапрапйтныя абарончыя 6ai савецк1х войск на Бел ару ci дал1 магчымасць 
сканцэнтраваць рэзервы для абароны Масквы i разгрому гплераусюх войск.

Тэма12.3. Антыфашыская барацьба супраць германских акупантау. 
Партызансю i падпольны рух.

1. Арган1зацыя руху супращулення. Партызанск1 рух. ЦШПР, БШПР.
2. Падпольная барацьба.

1. Аргашзацыя руху супращулення. Партызансю рух. ЦШПР, 
БШПР.

3 першых дзён вайны асноуная частка насельн1цтва Беларус1 стала на 
шлях барацьбы супраць акупантау. Аргашзатарам1 яго у пачатковы перыяд 
вайны был1 не тольк1 дзяржауныя i партыйныя органы, к1руючыя 
партработшю, але i радавыя грамадзяне рэспублшг Партызанск1я атрады i 
трупы часта узшкал1 на базе народнага апалчэння, зн1шчальных батальёнау, 
аснову MHorix партызансюх падраздзяленняу складал1 камандз1ры i байцы 
Чырвонай ApMii, як1я апынул1ся у тыле г1тлерауск1х войск.

У першыя дн1 Вял1кай Айчыннай вайны быу сфарм1раваны i ycTyniy у 
барацьбу з ворагам Пшсю партызанск1 атрад, яю узначал1у В.З. Корж. У тэты 
ж час пачау дзейшчаць атрад пад к1раун1цтвам Ц.П. Бумажкова i 
Ф.1. Паулоуската у Кастрычнщюм раёне Палескай вобласц1. У лшеш 1941 г. 
рабочыя кардоннай фабрыю у пасёлку Пудаць Суражскага раёна Вщебскай 
вобласц1 стварыл1 атрад, яю узначал1у дырэктар фабрык1 М.П. Шмыроу 
(бацька Мшай).

Расла колькасць i актыунасць народных мсц1уцау. Тэта дало 
магчымасць на базе асобных атрадау стварыць буйныя партызанск1я 
фарм1раванн1 -  брыгады i злучэнн1, баявыя дзеянш як1х каардынавал1ся з 
войскам! Чырвонай ApMii. Для юраунщтва yciMi партызансюм! сшам1 кра1ны 
пастановай Дзяржаунага Камггэта Абароны ад 30 мая 1942 г. пры Стауцы 
Вярхоунага Галоунакамандавання быу створаны Цэнтральны штаб 
партызанскага руху, як\ узначал1у сакратар ЦК КП(б)Б П.К. Панамарэнка. 
Некальк! пазней былi арган!заваны Беларуск1, Укра1нск! i !ншыя штабы 
партызанскага руху.

Удасканальвалася аператыунае к!раун1цтва падпольным! арган!зацыям! 
i партызансюм! фарм!раванням!. У савецк1м тыле была створана спецыяльная
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школа (Асобы беларусю збор) для падрыхтоую падполынчыкау i партызан. 
Важную ролю ва умацаванш шэрагау партызан адыграла “Партызанская 
прысяга”, тэкст якой быу зацверджаны ЦК КП(б)Б у Mai 1942 г.

Асабл1ва прыкметна актывпавауся партызансю рух у су вязi з 
умацаваннем дзеючых падпольных камггэтау i пашырэннем ix сеткг 
Узначальвапй барацьбу з нямецка-фашысцюм1 захопшкам1 на тэрыторьй 
акушраванай Беларуси 203 абкомы, м1жрайкомы, м1жрайпартцэнтры, гаркомы 
i райкомы Кампартьй Беларуси, больш за 1200 пярв1чных партаргашзацый. 
Значны уклад у барацьбу уносша камсамольскае падполле, узначальваемае 
М.В. 31мяншым, К.Т. Мазуравым, С.В. Прытыцюм. Яно уключала 224 
абласныя, м1жраённыя, гарадсюя i раённыя камыэты камсамола i больш за 
5,5 тыс. пярв1чных камсамольсюх аргашзацый, у яюх было аб’яднана звыш 
100 тыс. юнакоу i дзяучат. У заходшх абласцях Беларуси барацьбу з 
акупантам1 вял1 антыфашысцюя камггэты, аргашзацьй, трупы, яюя 
аб’ядноувапй больш за 12 тыс. чалавек. Яны распаусюджвапй лютоукц 36ipani 
для партызан зброю, боепрыпасы, прадукты харчавання.

Так1м чынам, нарастала усенаР°Дная барацьба супраць нямецка- 
фашысцюх захопшкау, загартоувауся партызансю рух, узмацншася баявая 
дзейнасць партызан. Kani у снежш 1941 г. у Беларуси змагапйся 50 
партызансюх атрадау, то у лютападзе 1942 г. -  352, а у час бывы на Курскай 
дузе у лшеш 1943 г. -  658 атрадау. Партызансю рух на Беларуси з’яуляуся 
сапрауды усенародным: 1255 партызанCKix атрадау аб’ядноувалюя у 213 
брыгад з колькасцю звыш 370 тыс. чалавек.

У рабоце сярод насельнштва вялшае значэнне надавалася сродкам 
масавай шфармацьп i распаусюджванню цэнтральных газет, зводак 
Саушфармбюро, выданню падпольных газет i лютовак. У Mai 1942 г. мшсюя 
падпольшчьпй выпусцш першы нумар газеты “3 вяз да”. У пачатку 1943 г. 
было адноулена выданне “Звязды” як цэнтральнага органа КП(б)Б. Усяго у 
акушраванай Беларуси выдавалася больш за 170 падпольных часошсау i газет.

2. Падпольная барацьба.
На захопленай ворагам тэрыторьй стваралася сетка падпольных 

цэнтрау, аргашзацый i труп. Важную ролю у стан аул ен Hi i умацаванш 
падполля i партызанскага руху адыграл1 першыя падпольныя партыйныя 
камыэты: Пшсю, Гомельсю i Мшсю абкомы, Мшсю i Гомельсю гаркомы, 
Багушэусю, Барысаусю, Ельсю, Лоеусю, Петрыкаусю, Рагачоусю, Расонсю, 
Рудзянсю, Чэрыкаусю, Чырвонаслабодсю i шшыя райкомы.

Гера1чнай i трап чн ай старонкай у псторыю барацьбы супраць нямецка- 
фашысцюх акупантау увайшло Мшскае падполле, ар гаш загарам i якога бььпй
I.K. Кавалёу, 1.П. Казшец, УС. Амельянюк, I.I. Мату се Bin i шш. 3 першых 
дзён акупацьй Мшска, яю гплерауцы ахрысцш “страляючым горалам”, 
падполынчыю ажыццяулял1 дыверсй на чыгуначным вузле, прадпрыемствах 
i у фашысцюх установах, 36ipani i перадавал1 цераз сувязных у партызансюя 
атрады зброю, медыкаменты, звестю аб руху нямецюх ваенных эшалонау, 
планы размяшчэння ваенных аб’ектау у горадзе i г.д. Самаахвярна змагапйся з
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ворагам падполыпчыю Магшёва, Вщебска, Оршы, Жлобша, Брэста, Гродна 
i шшых гарадоу i пасёлкау рэспублпсг Да канца 1941 г. у Беларуси паводле 
няпоуных даных, был1 арган1заваны i дзейн1чал1 247 партызанск1х атрадау 
i падпольных труп. Аднак у першыя месяцы вайны партызаны не мел1 
патрэбнай падрыхтоукц матэрыяльнага забеспячэння, узаемадзеяння з 
вайсковым камандаваннем i г.д.

У гарадах i вёсках барацьбу з акупантам1 вял1 патрыёты-падпольшчык1. 
У мшсюм падполл1 змагалася звыш 9 тыс. патрыётау. Тольк1 у другой палове 
1943 г. яны правял1 больш за 50 дыверс1й, у тым л1ку дыверс1йную акцыю, у 
вышку якой быу зн1шчаны генеральны кам1сар Беларус1 В. Кубэ. Прысуд над 
iM выканал1 беларуск1я патрыёты А. Мазан1к, М. OcinaBa, М. Траян. У ноч на 
30 лшеня 1943 г. на Асшовщюм чыгуначным вузле Ф. Крылов1ч узарвау 
дзвюма магн1тным1 м1нам1 эталон з гаручым, у вын1ку чаго узшк пажар, як1 
знпттчьту 4 эталоны, у тым л1ку 1 з танкам1 “Тыгр”, 63 вагоны са снарадамц 
ав1ябомбам1, м1нам1, 31 цыстэрну з гаручым. Был1 таксама пашкоджаны 
вугальны склад, блокпост, дэпо. Тэта -  адна з найбуйнейшых дыверсшных 
аперацый другой сусветнай вайны. Яшчэ у часы вайны стау шырока вядомым 
подзв1г К.С. Заслонава -  падполынчыка з Оршы, В.З. Харужай з В1цебска, 
патрыётау з Обаля, Ск1дзеля, 1ншых населеных пунктау. Усяго у Беларус1 
дзейн1чала пад юраунщтвам падпольных партыйных i камсамольск1х 
аргашзацый 70 тыс. падполынчыкау.

Грандыёзнай па маштабах i эфектыунай па вышках была “рэйкавая 
ванна” -  масавы падрыу чыгунак з мэтай дэзаргашзацьй ваенных перавозак 
для гплераускай армп. Першы этап яе пачауся у час контрнаступлення 
савецк1х войск пад Курскам i працягвауся з 3 жшуня да сярэдз1ны верасня 
1943 г. У другой палове верасня -  кастрычшку 1943 г., кал1 Чырвоная Арм1я 
уступит на тэрыторыю Беларус1, прайшоу друг1 этап “рэйкавай вайны”. У 
вын1ку двух этапау перавозк1 для трупы арм1й “Цэнтр” значна скарац1л1ся, да 
таго ж пращушк вымушаны быу павял1чыць колькасць дыв1зш. Партызаны 
кантралявал1 мног1я шашэйныя i амаль усе грунтавыя дароп, грамш штабы, 
склады i гаршзоны захопн1кау. Тольк1 у 1943 г. было зшшчана больш за 300 
варожых гарн1зонау, 217 пал1цэйск1х участкау i валасных упрау.

У ходзе барацьбы з ворагам партызанск1я атрады i брыгады вызвалш1 
тысячы населеных пунктау, у тым л1ку шэраг райцэнтрау. На вызваленай 
тэрыторьй утварылюя партызанск1я зоны. Першыя з ix на Беларус1 узн1кл1 
увосень 1941 г. У канцы 1943 г. партызаны кантралявал1 ужо каля 58 % 
тэрыторьй рэспублшг 1снавала больш за 20 партызансюх зон: Акцябрска- 
Любанская, Барысауска-Бягомльская, Кл1чауская, Полацка-Лепельская, 
Расонска-Асвейская, 1вянецка-Нал1боцкая, Сенненска-Аршанская, Суражская 
i шш. Аб’яднаным1 с1лам1 беларуск1х, pycKix, украшсюх, латышск1х i 
л1тоуск1х партызан был1 створаны партызанск1я зоны у раёнах Беларуси, 
сумежных з суседн1м1 рэспубл1кам1. У вын1ку аб’яднання некаторых з ix 
утварылюя партызанск1я Kpai. Адз1н з так1х краёу дзейн1чау на стыку БССР,

О
РСФСР 1 Латвп 1 ахоплтау 14 раёнау на плошчы 10 тыс. км з насельнщтвам
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болып за 200 тыс. чалавек. Вялш партызансю край юнавау таксама у 
м1жрэччы Дняпра, Прыпящ i Дзясны.

Партызансюя зоны станавшся сапраудным! бая вы Mi фар постам! 
усенароднага супращулення ворагу, базай i своеасабл1вым тылам, дзе 
партизаны прымал1 самалёты з Вялжай зямлц рыхтавапй рэзервы. Партызаны 
праводзш сярод насельшцтва масава-папйтычную работу, распаусюджвапй 
газеты, лютоую, зводю Саушфармбюро. У некаторых партызансюх зонах 
працавапй школы, медыцынсюя пункты, яюя абслугоувал! партызан i 
насельшцтва. Сам факт юнавання у глыбоюм тыле ворага партызансюх зон 
меу важнае палпычнае значэнне, садзейшчау росту усенаР°Днага 
супращулення птлерауцам.

Тэма 12.4. Вызваленне Беларусь Заканчэнне Другой сусветнай i 
Вялiкай Айчыннай ванны

1. Аперацыя “Баграц1ен”. Вызваленне Беларусь
2. Удзел беларусау у Вялпсай Айчыннай i Другой сусветнай вайне.
3. Асноуныя BbiHiKi Вял1кай Айчыннай i Другой сусветнай вайны для 

Беларусь

1. Аперацыя “Багращен”. Вызваленне Беларусь
Восенню 1943 г., пасля разгрому фашысцюх войск пад Курскам, 

пачалося выгнанне ворага з акутраванай тэрыторьй Беларусь 23 верасня 
савецюя войск1 вызвалш1 першы раённы цэнтр Бел ару ci -  г. Камарын, а да 
канца верасня выйшл1 на подступы да Вщебска, Рагачова, Маплёва. У 
л1стападзе 1943 г. вызвалены буйны прамысловы i культурны цэнтр 
рэспублпа -  г. Гомель, яю да выгнання немцау з Мшска стау месцам 
знаходжання урада БССР. Усяго у Беларус1 у вышку асенне-з1мовага (1943- 
1944 гг.) наступления савецюх войск было вызвалена 40 раёнау Маплёускай, 
Вщебскай, Гомельскай i Палескай абласцей.

У 1944 г. пачауся завяршальны этап Вял1кай Айчыннай вайны, яю 
характарызавауся поуным выгнаннем акупантау з савецкай зямл1 i пачаткам 
вызвалення народау Еуропы ад фашысцкай нявол1. Адной з буйнейшых 
падзей гэтага этапа з’яв1лася Беларуская наступальная аперацыя, якая 
увайшла у псторыю пад кодавай назвай “Багращён”. Да пачатку б1твы 
г1тлерауцы сканцэнтравапй на л1нй фронту найбольш буйную групоуку CBaix 
войск (група армш “Цэнтр” i на флангах часщ труп “Поунач”, “Пауночная 
Украша”) колькасцю 1,3 млн чалавек, 9500 гармат i мшамётау, 900 танкау 
i штурмавых гармат, 1350 самалётау. Створаную у Беларус! 
глубокаэшалан1раваную слстэму абароны, якая прыкрывала галоуныя 
стратэг1чныя напрамю (усходне-пруск1 i варшауска-берл1нск1), г1тлерауцы 
называл! “Фатэрлянд” (Айчына), паказваючы, што тут ix арм1я адстойвае 
рубяжы самой Германн.

Савецкае камандаванне, упйчваючы важнасць i складанасць заданы,
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приняло усе неабходныя меры для забеспячэння по спеху аперацьй па 
вызваленш Беларуси на працягу красавжа -  мая 1944 г. быу дэталёва 
распрацаваны план аперацьй “Багращён”; праведзена усе(5аковая 
падрыхтоука да наступлення -  савецюя bohcki был1 аб’яднаныя у чатыры 
фронты, забяспечаны у дастатковай ступеш тэхн1кай, боепрыпасам1, гаручым, 
харчаваннем. Ранщай 23 чэрвеня 1944 г. пачалася бйва за поунае вызваленне 
Беларусь У наступление перайпш войск1 1-га Прыбалтыйскага (камандуючы
I.X. Баграмян), 2-га Беларускага (Г.Ф. Захарау) i 3-га Беларускага (БД. 
Чарняхоусю) франтоу. На друп дзень да ix далучыл1ся войск1 1-га 
Беларускага фронту (камандуючы К.К. Ракасоусю). У аперацьй удзельшчал1 
таксама Дняпроуская ваенная флатыл1я, ав1яцыя далёкага дзеяння i 
проц1вапаветранай абароны, першы асобны французск1 добраахвотн1цк1 
зшшчальны ав1яполк “Нармандыя-Нёман” Актыуны уДзел прымапй 
партызанск1я злучэнн1. Каардынавал1 дзеянн1 франтоу маршалы А.М. 
Васшеусю i Г.К. Жукау. 24 чэрвеня л1н1я абароны пращушка была прарвана. 
На трэщ дзень баёу войск1 1-га Прыбалтыйскага i 3-га Беларускага франтоу 
акружььпй i зн1шчыл1 В1цебскую групоуку пращушка (Вщебсю кацёл), 
вызвалш В1цебск. Войсю 2-га Беларускага фронту, фарс1раваушы водныя 
перашкоды, 28 чэрвеня штурмам авалодал1 Магшёвам. Тады ж была 
завершала лжвщацыя варожых войск, акружаных пад Бабруйскам (Бабруйсю 
кацёл).

Разгарнул1ся 6ai за стал1цу Беларус1 -  Мшск. Bai за вызваленне М1нска 
пачал1ся 3 л1пеня i паспяхова завяршььпйся да канца таго ж дня. Першым 
уварвауся у М1нск танк камандз1ра узвода Д.Г. Фрол1кава. У баях за горад 
вызначььпйся мнопя байцы 2-га Тацынскага гвардзейскага танкавага корпуса 
генерала А.С. Бурдзейнага, 1-га гвардзейскага танкавага корпуса генерала 
М.Ф. Панова, 5-й гвардзейскай танкавай армй маршала бранятанкавых войск 
П.А. Ротм1страва, 3-й армй генерала А.В. Гарбатава, 31-й армй генерала В.В. 
Глаголева i шш. Каля Мшска у акружэнш апынулася больш чым 100- 
тысячная групоука ворага (“MiHCKi кацёл”). Фашысцюм войскам не удалося 
вырвацца з акружэння: 70 тыс. было забыа, 30 тыс. узята у палон. У той час 
як частка савецюх войск разам з партызанам1 заканчвал1 л1кв1дацыю 
акружанай групоую прац1ун1ка пад М1нскам, галоуныя сшы трох беларуск1х 
франтоу pyxarica на захад. Был1 вызвалены 4 лшеня -  Полацк, 5 -  
Маладзечна, 16 -  Гродна, 28 -  Брэст. Таюм чынам, да канца лшеня 1944 г. 
нямецка-фашысцюя захопшю был1 поунасцю выгнаны з беларускай зямль

Разгром нямецка-фашысцк1х войск у Беларус1 увайшоу у г1сторыю як 
адна з важнейшых б1твау Вялшай Айчыннай i Другой сусветнай вайны. У 
ходзе аперацьй “Баграц1ён” савецюя войск1 разб1л1 28 дыв1з1й трупы “Цэнтр” 
з 38. Агульныя страты птлерауцау у Беларус1 летам 1944 г. перавыс1л1 тыя, 
яюя панесл1 яны у б1тве на Волзе: было забыа звыш 381 тыс. i узята у палон 
158 тыс. салдат, афщэрау i генералау. За месяц наступлення савецюя войсю 
ачысцш ад ворага тэрыторыю працягласцю з поуначы на поудзень больш як 
на 400 км i з усходу на захад больш як на 500 км. У вышку беларускай
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аперацьй была вызвалена не толью уся Беларусь, але i большая частка Лзтвы, 
частка JIaTBii, усходшя раёны Польшчы. Савецюя войсю падьпшй да гранщ 
Усходняй Ilpycii, што стварыла спрыяльныя умовы для вызвалення шэрага 
краш Еуропы i разгрому фашысцкай Еерманй.

Пасля вызвалення рэспубл!ю 147 тыс. партызан улшся у шэрап 
Чырвонай Армй, а усяго у ходзе i пасля вызвалення тэрыторьй Беларус! у 
Чырвоную Арм1ю было мабшзавана 755 тыс. яе жыхароу. Пасля вызвалення 
Беларус! Чырвоная арм1я з неаслабнай стай грамша нямецка-фашысцюх 
захопшкау. У вын1ку наступных ударау вораг быу поунасцю выгнаны з 
савецкай зямлц дзяржауная гран1ца СССР адноулена. Чырвоная Арм1я, 
выконваючы вызваленчую м1с1ю, дапамагала народам Польшчы, 
Чэхаславакп, Венгрьй, Румынй, Балгарьй i шшым вызвал1цца ад нямецка- 
фашысцк1х акупантау.

Удзел беларусау у Вялжай Айчыннай i Другой сусветнай вайне.
Мнопя народы i дзяржавы унешй уклад у перамогу над фашызмам, у 

тым л1ку ЗША, Англ1я, Францыя i 1ншыя саюзн1к1 па антыптлераускай 
каал1цьй. Важнай падзеяй у барацьбе супраць фашызму з’явшася адкрыццё у 
чэрвен1 1944 г. другога фронту у Еуропе, дамоуленасць аб чым была 
дасягнута яшчэ у пачатку 1942 г. У канцы студзеня -  пачатку лютага 1945 г. 
савецьйя войск1 у ходзе В1сла-Одэрскай аперацьй фарс1равал1 Одэр, 
набл1зш1ся на 70-80 км да Берлша. Рашаючае значэнне для разгрому 
фашысцкай Еерманй мела Берлшская аперацыя (16 красавпса -  8 мая). Яе 
ажыццявш войск! 1-га, 2-га Беларуск1х i 1-га Укра1нскага франтоу з 
выкарыстаннем с1л балтыйскага флоту, дняпроускай ваеннай флатылй, 
ав1яцьй дальняга дзеяння, а таксама 1-й i 2-й армш Войска Польскага. 2 мая 
савецюя войск1 завяршыл1 разгром берл1нскай групоую ворага i поунасцю 
авалодал1 Берлшам.

8 мая у прадмесц1 Берлша Карлсхорсце у прысутнасц1 прадстаун1коу 
камандаванняу арм1й СССР, ЗША, Англй i Францьй прадстаун1к1 павергнутай 
Еерманй падшсал1 акт аб безагаворачнай капЕуляцьй CBaix узброеных с1л. 
Кровапрал1тная вайна у Еуропе закончылася. У азнаменаванне 
перамаганоснага завяршэння Вял1кай Айчыннай вайны супраць нямецка- 
фашысцюх захопшкау 9 мая 1945 г. было аб’яулена днём усенародных 
урачыстасцей -  святам Перамогг

СССР далучыуся да дэкларацьй ЗША, Англй i КЕая ад 26 лшеня 1945 
г., у якой патрабавалася безагаворачная капЕуляцыя Японй, i 8 жн1уня аб’яв1у 
вайну мштарысцкай Японй. Баявыя дзеянн1 Чырвонай Армй i Флоту супраць 
Японй пачал1ся 9 жн1уня 1945 г. Нягледзячы на моцнае супрац1уленне, 
савецк1я войсю хутка зламал1 абарону прац1ун1ка. На працягу 11 дзён яны 
разграмш галоуную ударную с1лу японск1х мштарыстау -  Квантунскую 
арм1ю i ачысцш ад японцау пауночна-усходн1я прав1нцьй Ютая 
(Маньчжурыю), гарады Дальн1 i Порт-Артур, Пауднёвы Сахал1н, Курыльск1я 
астравы, вызвалш Пауночную Карэю. Пасля разгрому савецюм1 войскам! 
Квантунскай apMii ЗША, яюя 6 i 9 жн!уня 1945 г. падвергл! атамнай
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бамбардыроуцы XipaciMy i HaracaKi, 28 жшуня пачали высадку CBaix 
акупацыйных сш на Японсюя астравы. Стращушы лепшую сухапутную 
армпо, а таксама флот, Япошя вымушана была каштуляваць. 2 верасня 1945 г. 
Япошя падшсала акт аб безагаворачнай кап1туляцьй. Ад тя дзяржау 
антыптлераускай каал1цьй яго падп1сал1 прадстаушю ЗША, Англй, СССР, 
Кттая, Францьй, Аустралп, Канады, Новай Зеландьп i ГБдэрландау. Так 
закончылася другая сусветная вайна.

Важнейшым фактарам дасягнення Вял1кай Перамог1 быу удзел мнопх 
дзяржау i народау у агульнай барацьбе супраць фашысцкага блока. Разам з 
yciMi народам! Савецкага Саюза з гонарам выканау свой абавязак перад 
Радз1май i чалавецтвам беларусю народ. Толью за чэрвень -  жшвень 1941 г. 
болын за паумшьёна мужчын Беларуси, здольных нас!ць зброю, уступил у 
шэрап Чырвонай ApMii. Усяго на франтах Вялi кай Айчыннай вайны змагалюя 
1 млн 300 тыс. беларусау i ураджэнцау рэспублпа. Чырвоная Арм1я разбша 
галоуныя сшы ваеннай машыны агрэсарау. 3 13,6 млн чалавек, яюх страцша 
птлерауская Гермашя за час другой сусветнай вайны, 10 млн знайнш сабе 
магшу на у сход Hi м фронце. Страты нямецка-фашысцюх войск на савецка- 
германск!м фронце был! у 4 разы болыныя, чым на заходнееурапейсюм i 
м!жземнаморск!м тэатрах ваенных дзеянняу.

За час вайны за мужнасць i repai3M ордэнам! i медалям! было 
узнагароджана звыш 7 млн ваеннаслужачых, больш за 11 тыс. чалавек 
удастоены звания Героя Савецкага Саюза. Звыш 300 тыс. салдат i афщэрау -  
ураджэнцау Беларус! -  атрымал! ордэны i медал!, 441 вош удастоены звания 
Героя Савецкага Саюза, а чацвярым (лётчык П.Я. Галавачоу, камандз!ры 
танкавых злучэнняу ГГ Гусакоусю, С.Ф. Шутау, ГГ Якубоуск!) тэта звание 
прысвоена двойчы, 65 ураджэнцау Беларус! стал! поуным! кавалерам! ордэна 
Славы.

Ураджэнцам! Бел ару ci был! выдатныя военачальн!к!, яюя затым стал! 
маршалам!: В.Д. Сакалоусю, ГГ Якубоусю, С.А. Красоусю; генералам! армп: 
АТ. Антонау, ГГ Гусакоусю; генерал-палкоунжам1 А.Р. Бацюня, ГП. Камера, 
Ф.Г Кузняцоу; в!цэ-адм!ралам В.П. Дрозд; контр-адм!ралам В.Е. Анан!ч -  
усяго 217 генералау i адм!ралау. У складзе ваенна-паветраных сш з ворагам 
змагалюя 5305, у бранятанкавых i механ!заваных часцях 2490 аф!цэрау з 
Беларусь

Свой уклад у разгром фашысцюх захопшкау унесл! партызаны 
i падпольшчык! Беларус!. Агульная колькасць савецюх партызан, як!я 
дзейн!чал! на тэрыторьп Польшчы, складала 12 тыс. чалавек, Чэхаславакп -  
больш за 17 тыс. чалавек. Значны уклад у забеспячэнне Вялiкай Перамоп над 
ворагам унёс савецк! тыл, у тым лжу эваку!раваныя з Беларус! на усход 
кра!ны, прадпрыемствы i установы. Да лета 1942 г. на абарону працавал! 
больш за 60 беларусюх прадпрыемствау. Усяго ва усходн!х раёнах СССР 
працавала прыкладна 1,5 млн эваку!раваных жыхароу Беларус!.

3. Асноуныя BbiHiki Вял1кай Айчыннай i Другой сусветнай вайны 
для Беларусь
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Неацэнны уклад у Вялжую Перамогу унеой штэлшенцыя, работнш 
народнай адукацьй i навую, культуры, лггаратуры i мастацтва Беларусь 
Вучоныя Белдзяржушверслтэта i Акадэмй навук БССР вырашал1 заданы, яюя 
мел1 абароннае i народнагаспадарчае значэнне. Цесную сувязь з савецкай 
ардйяй, народам прадэманстравал1 работнш мастацтва. 3 першых дзён вайны 
быпй створаны творчыя (франтавыя) брыгады Беларускага тэатра оперы i 
балета. Калектывы ycix беларусюх тэатрау давалi шэфсюя канцэрты i 
спецыяльныя пастаноуш для стварэння фонду абароны. 1нтарэсы фронту 
займ ал i галоунае месца i у творчасщ беларусюх кампазыарау i мастакоу. 
Сярод ix Я. Цжоцкц М. Аладау, 3. Азгур i iHHi. Беларусюя кшааператары на 
базе Маскоускай студьй-хронш штомесячна выпускал! кшачасотс “Савецкая 
Беларусь”. Пры Усесаюзным радыёкамыэце бала створана беларуская 
рэдакцыя радыёвяшчання, якая штодзённа выпускала радыёперадачы. Не 
спынял1 работы беларусю друк, Дзяржаунае выдавецтва БССР. Работы ш  
народнай адукацьй, навук1, культуры, л1таратуры, мастацтва, сродкау масавай 
шфармацьй у гады вайны працавал1 для народа, выхоувапй пачуццё 
патрыятызму, мужнасщ, нянав1сц1 да захопн1кау, натхнял1 на непрьжйрымую 
барацьбу з ворагам.

Уклад беларускага народа у Вял1кую Перамогу, у справу разгрому 
фашызму атрымау прызнанне ва yciM свеце. Упйчваючы тэта, 27 красав1ка 
1945 г. м1жнародная канферэнцыя, скл1каная для утварэння ААН, прыняла 
рашэнне аб уключэнш БССР у тк кра1н-заснавальн1ц гэтай новай i самай 
аутарытэтнай м1жнароднай арган1зацьй.

РАЗДЗЕЛ 13 БЕЛАРУСЬ У ПАСЛЯВАЕННЫ ПЕРЫЯД (1945-1985
ГГ.)

Тэма 13.1 Беларусь у першае пасляваеннае дзесящгоддзе. 1944-1955 
гг.

1. Аднауленне прамысловасщ i сельскай гаспадарю БССР у 1943-1955 гг.
1. Грамадска-папйтычнае развщцё БССР у 1945-1955 гг..
2. Аднауленне i разв1ццё адукацьй, навую i культуры у першае 
пасляваеннае дзесящгоддзе.

1. Аднауленне прамысловасщ i сельскай гаспадарю БССР у 1943- 
1955 гг.

Вял1кая Айчынная вайна i фашысцкая акупацыя прынеой беларускаму 
народу вел1зарныя бедствы: заг1нула больш за 2 млн. 200 тыс. чалавек, тольк1 
прамыя страты склапй 75 млрд. руб. (у цэнах 1942 г.). Аднауленне эканомш 
пачыналася адразу пасля вызвалення -  у канцы 1943 -  пачатку 1944 г. Аднак 
галоунае было зроблена пасля заканчэння вайны, у ходзе рэалгзацьп 
чацвёртага пяц1гадовага плана аднаулення i разв1цця народнай гаспадарю 
1946-1950 гг. Ён з’яв1уся часткай чацвёртага пяцшадовага плана разв1цця 
СССР. Аб’ём кап1талаукладанняу на пяц1 годку вызначыуся у суме 742 млн.
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руб., што перавышала памер кагпталаукладанняу па рэспублщы за тры 
даваенныя пящгодю разам узятыя. Тэта павшна было забяспечыць высоюя 
тэмпы аднаулення i развщця ycix галш народнай гаспадарю.

У галше прамысловасщ у чацвёртай пящгодцы планавалася аднавщь 
даваенны узровень, а потым перавысшь яго. Характэрная рыса чацвёртай 
пящгодю -  тэта не толью аднауленне разбуранага, развщцё старых галш, але 
-  i тэта галоунае -  стварэнне новых i працаёмюх галш, што у той час 
аргументавалася неабходнасцю выкарыстання працоуных рэсурсау 
i патрэбам1 рэспублш i крашы. У вышку пасляваеннае развщцё вызначыла у 
значнай ступеш далейшую спецыял1зацыю Беларуси у грамадсюм падзеле 
працы i яе ролю у стварэнш адзшага народнагаспадарчага комплексу СССР.

Галоуным1 напрамкам1 прамысловага развщця пасляваеннай Беларуси 
з’яв1уся паскораны рост машынабудавання, метал аапрацоую,
эл е ктраэ н ер геты к i, пал1унай прамысловасц1, будаун1чых матэрыялау. 
Пасляваеннае машынабудаванне характарызуецца стварэннем шэрагу новых 
яе галш: аутамаб1льнай, трактарнай, дарожных машын i будаун1чых
механ1змау. Аутамабшьны i трактарны заводы у Мшску был1 буйнейнтьтм! 
новабудоулям1 Беларусь У будаунщтве гэтых пгантау прымала удзел уся 
кра1на. У 1950 г. яны уступш1 у строй i выдали першую прадукцыю.

nocnexi мел1 месца у стварэнн1 энергетычнай i пал1унай базы. Был1 
адноулены i зноу пабудаваны БелГРЭС, электрастанцьй у Гомелц 
Маладзечна, Гродна, Бабруйску, Брэсце i 1ншых гарадах i раённых цэнтрах, 
падрыхтавана да пуску першая чарта Смшавщкай ГРЭС i Заводская ТЭЦ у 
Мшску. К 1950 г. выраб электраэнергп па БССР перавыслу даваенны узровень 
на 47.

За 1946-1950 гг. мясцовая прамысловасць i прамысловая кааперацыя 
асвоШ выпуск значнай колькасщ новых в1дау вырабау, у тым л1ку швейных 
машын, жалезнага i чыгуначнага, эмал1раванага, фаянсавага посуду, бытавых 
электрапрыборау, прымусау, гумавага абутку, прадметау хатняга ужытку. Тым 
самым змяншауся востры дэф1цыт гэтых таварау, рэгулявал1ся працэсы 
занятасц1 працоунай сшы. Далейшае разв1ццё атрымала лёгкая 
прамысловасць: был1 пабудаваны MiHCKi i Гродзенсю тонкасуконныя
камб1наты. Был1 рэканструяваны гарбарна-абутковыя прадпрыемствы, 
1льназаводы, хутка разв1вал1ся швейная, скураная i 1ншыя гал1ны лёгкай 
прамысловасц1. Усяго за пяц1годку было адноулена, пабудавана i уведзена у 
дзеянне каля 6 тыс. прадпрыемствау, у тым л1ку 180 буйных.

Высок1м1 тэмпам11шло аднауленне i разв1ццё прамысловасц1 у заходн1х 
раёнах Беларусь Были пабудаваны першая i другая чэрг1 завода халадз1льн1кау 
i мэблевая фабрыка у Брэсце, кансервавы завод у Кобрыне, Гродзенсю 
тонкасуконны камб1нат, цукровы завод у Сюдзелц электрастанцыя у 
Баранав1чах i шшыя. Аб’ём прамысловай прадукцьй у заходшх абласцях 
рэспубл1к1 у 1950 г. перасягнуу даваенны узровень амаль удвая, а магутнасць 
электрастанцый -  у 2,2 разы.

Был1 прыняты меры па матэрыяльна-тэхшчнаму умацаванню сельскай
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гаспадаркь За тры пасляваенныя гады калгасы БССР атрымапй 160 тыс. т 
харчовага збожжа i насення, 122 тыс. коней, 113 тыс. галоу буйнай рагатай 
жывёлы i шш. У калгасах i саугасах аднаулялюя пасяуныя плошчы, 
павял1чвал1ся ураджайнасць, пагалоуе жывёлы, паляпшалася арган1зацыя 
працы. Сярэднегадавыя тэмпы прыросту вытворчасц1 збожжа у чацвёртай 
пяц1годцы склал1 12%, бульбы -  15%, шьновалакна -  36%, малака -  22%. 
Асноуны цяжар пасляваеннага аднаулення вёск1 вынесл1 на CBaix плячах 
жанчыны, старыя i падлетк1.

Можна адзначыць шэраг асабл1васцей, аказаушых уплыу на далейшае 
развщцё рэспублжь Тэта перш за усё узмоцненыя тэмпы шдустрыял1зацьй, 
не толью адраджэнне старых, але i стварэнне новых галш, у будучым 
вызначыушых асноуныя рысы эканом1к1 рэспубл1к1. Яны залажыл1 асновы 
для стварэння складанага народнагаспадарчага комплексу, забяспечыл1 
дастаткова высоюя тэмпы аднаулення i разв1цця прамысловасщ у заходн1х 
абласцях Беларус1, паскорььпй працэс фарм1равання рабочага класу, прыток 
кадрау спецыялютау з 1ншых рэпёнау кра1ны i адток насельн1цтва з 
беларускай вёскь

У цэлым жа складалася эканом1ка, дазвол1ушая БССР заняць у 
далейшым значнае месца у с1стэме агульнасаюзнага падзелу працы, 
стварььпйся умовы для усебаковага разв1цця рэспублжь

2. Грамадска-палпычнае развщце БССР у 1945 -  1955 гг.
У пасляваенныя гады у СССР i БССР захоувалася пал1тычная с1стэма, 

якая склалася у 1920-1930-я гады i была замацавана у Канстытуцьй СССР 
1936 г. i Канстытуцьй БССР 1937 г. Першым крокам у вяртанш да м1рнага 
жыцця (да даваеннай палпычнай арган1зацьй) был1 выбары у Вярхоуны 
Савет СССР (1946), у Вярхоуны Савет БССР (1947) i мясцовыя Саветы 
рэспубл1к1 (1948). Але у пасляваенныя гады новая хваля рэпрэсш прыйшла на 
Беларусь -  чарговыя арышты, дэпартацьй людзей на спецпасяленш i ссылку, 
абмежаванш на некаторыя в1ды дзейнасц1 i г.д. Рэпрэсй праводз1л1ся з часу 
вызвалення рэспубл1к1 ад нямецка-фашысцк1х захопшкау па 1952 год.

Вострай была папйтычная с1туацыя у заходн1х абласцях Беларусь Тут 
прадоужыл1 узброеную барацьбу супраць савецкай улады трупы асоб, яюя 
супрацоун1чал1 у час акупацьй з фашыстам1, атрады Армй Краёвай i 1ншыя. 
Так, у лютым 1946 г. бандыты учынш1 120 забойствау, 190 грабяжоу i 18 
разбояу. Увосень гэтага ж года iMi было здзейснена яшчэ 838 вылазак, у тым 
лшу 43 дыверсй, 120 падпалау. Трэба адзначыць, што дзейнасць болынасщ з 
гэтых труп i фарм1раванняу мела не столью пал1тычны, кольк1 крым1нальны 
характар.

Смерць Стал1на 5 сакав1ка 1953 г. падштурхнула дауно наспеушы 
працэс аднаулення грамадства. Ён закрануу усе сферы жыцця грамадства -  
папйтычную, эканам1чную, сацыяльную, духоуную. “Хрушчоуская адлша”, 
XX з’езд КПСС (1956 г.) з яго выкрыванням1 культу асобы выкл1кал1 глыбоюя 
змены у грамадска-папйтычнай свядомасц1. Тэта стала спрыяльнай глебай для 
ажыулення навук1, лЁаратуры, мастацтва. Был1 зроблены некаторыя
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намаганш па удасканаленню папйтычнай слстэмы. Ужо у 1953-1956 гг. было 
палата правядзенне лшй на пашырэнне правоу саюзных рэспубл1к у 
дзяржауным, эканашчным i культурным будаунщтве.

З.Аднауленне i развщцё адукацьй, навую i культуры у першае 
пасляваеннае дзесящгоддзе.

Важнай прадумовай разв1цця культуры з’яуляецца неабходны 
адукацыйны узРовень насельн1цтва. У пасляваенны перыяд адбылося 
аднауленне i далейшае разв1ццё с1стэмы адукацьй. Павял1чвал1ся аслгнаванш 
на яе патрэбы. За 1946-1950 гг. на аднауленне i развщцё агульнаадукацыйнай 
школы было адпушчана 3598,7 млн. рублёу. Тэта дазволша толью за кошт 
дзяржауных сродкау пабудаваць 205 школ на 62,4 тысячы вучнёусюх месц. У 
канцы 1950 г. у БССР у асноуным была адноулена даваенная сетка 
агульнаадукацыйных школ. У 1951-1955 гг. адбылося далейшае пашырэнне 
сярэдняй адукацьй, якое шло шляхам аргашзацьй новых i пераутварэння 
сям1годак у сярэдн1я школы. 1х колькасць за гэтыя гады вырасла амаль у 2 
разы. Палепшыуся i склад настаунщюх кадрау: кал1 у 1944/45 навучальным 
годзе працавала 19,7% настаушкау з вышэйшай i няпоунай вышэйшай 
адукацыяй, то у 1950/51 -  30,2%, а у 1955/56 -  каля 50%.

Паспяхова разв1валася вышэйшая адукацыя. У 1944/45 навучальным 
годзе працавапй 22 вышэйшыя навучальныя установы (з 25 1снаваушых да 
вайны). У 1945 г. у Мшску аднав1у работу Беларусю лесатэхн1чны 1нстытут, 
яю з 1930 г. працавау у Гомель У 1961 г. ён быу пераутвораны у Беларусю 
тэхналапчны шстытут. Адкрыл1ся новыя вышэйшыя навучальныя установы: 
у 1945 г. Беларусю тэатральны шстытут (з 1953 г. -  тэатральна-мастацю), у 
1948 г. -  Мшсю дзяржауны педагапчны 1нстытут замежных моу, у 1950 г. -  
Брэсцк1 педагаг1чны шстытут (створаны на базе настаун1цкага шстытута).
У 1959 г. было створана Мгшстэрства вышэйшай i сярэдняй спецыяльнай 
адукацьй БССР.

Паспяхова разв1валася навука. У 1944 г. у Мшску зноу пачала сваю 
дзейнасць Акадэм1я навук БССР. У першыя пасляваенныя гады яе калектыу 
працавау у цяжюх умовах. Не хапала памяшканняу, лабараторнага 
абсталявання, квал1ф1каваных кадрау. Аднаулялюя навукова-даследчыя 
1нстытуты мел1ярацьй, будаун1чых матэрыялау, харчовай прамысловасц1, 
лясной гаспадарю. К канцу 1950 г. у БССР дзейшчала 77 навуковых устаноу, 
а у 1958 г. гэтая л1чба узрасла да 83. Цэнтрам навуковай працы у рэспубл1цы 
станов1цца Акадэм1я навук БССР. У пасляваенныя гады тут праводзшся 
работы па стварэнш новых сплавау, вывучэнн1 фэрамагнетызму, тэхналогй 
апрацоую металау. Паспяхова распрацоувал1ся пытанн1 калощнай х1мй, 
рацыянальнага выкарыстання торфу, праводзш1ся даследаванн1, нак1раваныя 
на павышэнне урадойвасщ глебы, культуры земляробства, жывёлагадоул1 у 
калгасах i саугасах рэспублш1.

У 1955 г. у сютэме АН БССР быу створаны 1нстытут ф1з1ю 
i матэматык1, у як1м пачал1 разв1вацца новыя навуковыя напрамк1 -  
спектраскашя, люм1несцэнцыя, тэорыя дыферэнцыяльных урауненняу
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i вьшчальная матэматыка. У 1955 г. ствараецца 1нстытут матэматык1 з 
выпйчальным цэнтрам, адкрываецца Аддзел ф!з1к! цвёрдага цела 
i пауправадшкоу, як\ хутка рэарган1зуецца у 1нстытут тага ж профшю. На базе 
энергетычнага сектара у 1952 г. ствараецца 1нстытут энергетык1, 
пераутвораны у 1963 г. у 1нстытут цяпла -  i масаабмену.

Вучоныя ВНУ прымал1 удзел у распрацоуцы актуальных тэарэтычных 
i прыкладных праблем. Так, значныя навуковыя даследаванн1 праводзшся у 
Беларуск1м дзяржауным ун1верс1тэце. Выконвал1ся навуковыя даследаванн1 у 
пол1тэхн1чным i лесатэхн1чным 1нстытутах. Аднаулялася навуковая дзейнасць 
сельскагаспадарчых ВНУ

Для беларускай пасляваеннай лпаратуры характэрна тое, што у ёй 
адбываецца прыкметны рост прозы малых i асабл1ва буйных жанравых форм. 
Гера1чная эпапея барацьбы народа з фашызмам прыцягвала п1льную увагу 
беларуск1х шсьменшкау. 1дэйна-эстэтычнае асэнсаванне ваенных падзей 
проза пачала па гарачых слядах. У першых творах аб м1рным жьттцц' 
шсьменнш 1мкнул1ся па магчымасц1 ярчэй перадаць аптым1стычны настрой 
свайго сучасн1ка. Прыкладна з 1953 г. у беларускай лггаратуры, як i ва 
усесаюзнай, намец1л1ся новыя тэндэнцьй, звязаныя з актыв1зацыяй 
грамадскага жыцця. Пачауся працэс пераадолення ап1сальнасц1, заглыблення 
ва унутраны свет герояу, у сутнасць канфлштау пасляваеннай anoxi. У 
п1сьменн1цк1м асяроддз1 разгарнулася дыскус1я аб месцы шсьменшка у жьттцц' 
грамадства, аб неабходнасщ перагляду усталяваных у л1таратуры канцэпцый 
бесканфл1ктнасц1. На першы план паступова вылучаюцца агульначалавечыя 
маральна-этычныя каштоунасщ, барацьба за маральную чысц1ню i светлае у 
чалавеку. Яскрава тэта праявшася у аповесц1 Я. Брыля “На Бы странны” i 
асабл1ва у рамане I. Шамяк1на “Крынщы”

У першай палове 60-х гг. у вышку унутранага 1дэйна-мастацкага 
узбагачэння беларуская проза прыйшла да значных здабыткау. З’яуляюцца 
раманы: “Людз1 на балоце” I. Мележа, “Птунпа i гнёзды” Я. Брыля, “Сэрца на 
далош” I. Шамякша, “Сасна пры дарозе” I. Навуменю, “На парозе будучыHi” 
М. Лобана, “Засценак Малiнаука” А. Чарнышэв1ча. У Караткев1ч адкрыу 
чытачу паэзш i фшасоф1ю г1сторьй (“Каласы пад сярпом тва1м”, “Чорны 
замак Алынансю”), а В. Быкау -  з пазщый гуман1зму i антым1л1тарызму 
анал1зуе i асэнсоувае чалавека на вайне (“Жураулшы крык”, “Сотн1кау”, 
“Воучая зграя” i 1нтттыя аповесц1).

Тэма 13.2 Беларусь у 1950-я - 1980-я гг.

1. Грамадска-палпычнае развщце БССР у 1955 -  1985 гг.
2. Сацыяльна-эканам1чане i грамадска-пал1тычнае развщцё БССР у 

1950-я -1980-я гг.
3. Прычыны i праявы застойных тэндэнцый у беларуск1м грамадстве.

1. Грамадска-палпычнае развщце БССР у 1955 -  1985 гг.
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У пасляваенныя гады у СССР i БССР захоувалася палыычная сютэма, 
якая склалася у 20-30-я гады i была замацавана у Канстытуцьй СССР 1936 г. i 
Канстытуцьй БССР 1937 г. Першым крокам у вяртанш да м1рнага жыцця (да 
даваеннай пал1тычнай арган1зацьй) был1 выбары у Вярхоуны Савет СССР 
(1946), у Вярхоуны Савет БССР (1947) i мясцовыя Саветы рэспубл1ю (1948). 
Але у пасляваенныя гады новая хваля рэпрэсш прыйшла на Беларусь -  
чарговыя арышты, дэпартацьй людзей на спецпасяленш i ссылку, 
абмежаванн1 на некаторыя в1ды дзейнасц1 i г.д. Рэпрэсй праводзшся з часу 
вызвалення рэспубл1к1 ад нямецка-фашысцк1х захопшкау па 1952 год.

Вострай была палыычная спуацыя у заходн1х абласцях Беларусь Тут 
прадоужььпй узброеную барацьбу супраць савецкай улады трупы асоб, яюя 
супрацоушчал1 у час акупацьй з фашыстамц атрады Армй Краёвай i 1ншыя. 
Так, у лютым 1946 г. бандыты учынш 120 забойствау, 190 грабяжоу i 18 
разбояу. Увосень гэтага ж года iMi было здзейснена яшчэ 838 вылазак, у тым 
лшу 43 дыверсй, 120 падпалау. Трэба адзначыць, што дзейнасць болынасщ з 
гэтых труп i фарм1раванняу мела не столью пал1тычны, кольк1 крым1нальны 
характар.

Смерць Сталша 5 сакав1ка 1953 г. падштурхнула дауно наспеушы 
працэс аднаулення грамадства. Ён закрануу усе сферы жыцця грамадства -  
палпычную, эканам1чную, сацыяльную, духоуную. “Хрушчоуская адлша”, 
XX з’езд КПСС (1956 г.) з яго выкрыванням1 культу асобы выкл1кал1 глыбоюя 
змены у грамадска-пал1тычнай свядомасц1. Тэта стала спрыяльнай глебай для 
ажыулення навую, лггаратуры, мастацтва. Был1 зроблены некаторыя 
намаганш па удасканаленню палЁычнай сютэмы. Ужо у 1953-1956 гг. было 
пачата правядзенне лшй на пашырэнне правоу саюзных рэспубл1к у 
дзяржауным, эканам1чным i культурным будаун1цтве.

2. Сацыяльна-эканалпчнае i грамадска-пал1тычнае развщцё БССР 
у 1950-я -1980-я гг.

Прамысловасць Беларус1 у сярэдз1не 1950-х гадоу дасягнула 
грунтоуных зрухау у сва1м разв1цц1. Было пабудавана каля 150 новых буйных 
прадпрыемствау, у тым лшу MiHCKi падшыпн1кавы i гадзшшкавы заводы, 
MiHCKi завод абагравальнага абсталявання, Аршанск1 завод швейных машын, 
Вщебская шоукаткацкая фабрыка, MiHCKi камвольны камбшат. За пятую 
пяц1годку прадукцыя машынабудавання павял1чылася у 5,4 разы, склаушы 
амаль 1/4 усёй валавай прадукцьй прамысловасц1. Вытворчасць 
электраэнергй i цеплаэнергй павял1чылася амаль у 3 разы, выпуск х1м1чнай 
i гума-азбеставай прамысловасщ -  у 3,7 разы.

Прамысловае будаун1цтва у 50-я гады вялося ва умовах паскоранай 
навукова-тэхн1чнай рэвалюцьй. На падставе пастановы л1пеньскага Пленума 
ЦК КПСС (1955 г.) у рэспублщы абнаулялюя i мадэрн1завал1ся асноуныя 
вытворчыя фонды, удасканальвалася тэхн1чнае аснашчэнне, старая тэхшка 
замянялася новай. За 1955-58 гг. на прадпрыемствах рэспублш было 
устаноулена каля 200 паточных л1нш, больш за 1000 адзшак новага i 
мадэрн1заванага абсталявання. Да 1961 г. было мадэршзавана 3544
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металарэзных станкоу i кузнечна-прэсавых агрэгатау, установлена звыш 500 
аутаматычных, пауаутаматычных, мехашзаваных паточных канвеерных лшш, 
тысячы аутаматау i пауаутаматау. Быу узяты курс на актыунае 
супрацоунщтва навую з вытворчасцю -  вучоныя АН БССР, ВНУ i шитых 
навукова-даследчых устаноу аказвал! прадпрыемствам канкрэтную дапамогу 
па пытаннях укаранення навейшых дасягненняу навую i тэхнпст

Паспяховае прамысловае будаунщтва у 1950-я гады дазволша асвощь 
выпуск новых в(дау прамысловай прадукцыг Мшсю аутамабшьны завод 
пачау выпуск 25-тонных самазвалау МАЗ-525, 7-тонных аутамабшяу МАЗ- 
200, лесавозау МАЗ-501 i аутапрычэпау. У 1957 г. аутазаводцы стварыл1 
першы узор 40-тоннага самазвала, як1 на Сусветнай выставе у Брусел1 у 1958 
г. атрымау вышэйшы прыз. На Магшёусюм металурпчным заводзе 1мя А.Ф. 
Мясн1кова у 1957 г. быу выпушчаны першы беларусю пракат. Новая 
прадукцыя з’явшася на MHorix шитых прадпрыемствах.

Болын выразна спроба рэфармаваць к1раванне эканомжай праяв1лася у 
50-я гады у сельскай гаспадарцы. Тут слтуацыя заставалася складанай, таму 
што асноуныя сродю i рэсурсы наюроувалюя на аднауленне цяжкай 
прамысловасц1, 1ншых гал1н народнай гаспадаркт Прычынай адставання 
сельскай гаспадаркт перш за усё была эканадпчная пал1тыка, якую праводз1ла 
савецкае юраунщтва, сур’ёзныя недахопы у к1раун1цтве калгасадп i cayracaMi. 
Жн1веньская сесля Вярхоунага Савета СССР i вераснёусю (1953 г.) пленум 
ЦК КПСС прышип рашэнне, наюраванае на уздым сельскай гаспадаркт 
Упершыню был1 здзейснены меры па эканам1чнаму умайаванню 
сельскагаспадарчай вытворчасщ, пашырэнню самастойнасц1 калгасау 
i саугасау, матэрыяльнай зац1кауленасц1 сялян. Значна узмадшлзся 
матэрыяльна-тэхн1чная база сельскай гаспадарк1.

Прынятыя меры садзейн1чал1 таму, што вытворчыя сшы сельскай 
гаспадарк1 за наступныя гады значна узрасл1. Тэта дазволша спынщь спад 
прадукцыйнасц1 працы у сельскай гаспадарцы i перайсц1 да паступовага 
нарошчвання аб’ёмау вытворчасц1. Некалыа павысшася ураджайнасць 
сельскагаспадарчых культур. Высшая i устойл1выя ураджа1 атрымл1вал1 
калгасы: “Рассвет” Kipaycxara раёна, 1мя М. Гастэлы М1нскага, “Кам1нтэрн” 
Магшёускага, “Шлях да камушзму” i “Бальшав1к” Сенненскага, “Перамога” 
Талочынскага раёнау i шшыя.

У 1950-я г. у краше узшкла новая эканам1чная Нтуацыя. Сутнасць яе у 
наступным: значна павял1чылюя маштабы савецкай эканом1к1, змян1лася 
якасць эканом1ю у сувяз1 з навукова-тэхшчнай рэвалюцыяй, якая мела месца 
ва уНм свеце, адбыл1ся пэуныя 3pyxi у кадравым патэнцыяле (ix колькасць, 
расстаноука). Тэта прывяло да тага, што стары гаспадарчы механ1зм усё 
мацней стрымл1вау тэхн1чную пераузброенасць, тэхшчны прагрэс. У вын1ку 
склалася сур’ёзная супярэчнасць м1ж дасягнутым узроунем развщця 
вытворчасц1 i магчымасцям1 НТР, з аднаго боку, i формам! i метадам! 
к!равання, старым гаспадарчым мехашзмам, з другога. У 1957 г. была 
уведзена па сутнасц! тэрытарыяльная с!стэма к!равання эканом1кай -
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саунаргасы. У БССР, у прыватнасщ, быу утвораны адзш эканам1чны раён i 
лжвщаваны 9 мппстэрствау. Для юравання саюзна-рэспублжанскай 
прамысловасцю i будаунщтвам быу утвораны Савет народнай гаспадарю 
БССР, падпарадкаваны Савету Мшютрау рэспублпсг Усё тэта рабшася, каб 
набл1зщь юраунщтва да вытворчасцг На справе ж адбыуся разрыу 
гаспадарчых сувязей i аднослн, а парадак планавання i матэрыяльнага 
стымулявання застауся ранейшым.

У таюх умовах разгарнулася другая спроба рэфармавання юравання 
эканомшай. У сакавжу 1965 г. на Пленуме ЦК КПСС было разгледжана 
пытанне “Аб неадкладных мерах па далейшаму развщцю сельскай гаспадарк1 
СССР”, у верасш -  “Аб паляпшэнн1 к1равання прамысловасцю, удасканаленш 
планавання i узмацненш эканам1чнага стымулявання прамысловай 
вытворчасц1”. Меры, яюя ажыццяулял1 на ix аснове, назвал! эканам!чнай 
рэформай. Яна забяспечыла сабою несумненны прагрэс, таму што павял!чыла 
значнасць дзяржразл!ковых стымулау i некалыа пашырыла правы 
прадпрыемствау, ix самастойнасць. Перавод прадпрыемствау на новыя умовы 
у масавым парадку ажыццяуляуся у другой палове 60-х гг.

Спробы выкарыстаць эканам1чныя стымулы i павял1чыць
матэрыяльную зац1кауленасць працаун1коу вёск1, пашырыць эканам1чную 
самастойнасць калгасау i саугасау мел1 прагрэслуны характар. Але i тут 
прынятыя меры не вызначалюя паслядоунасцю. Спачатку рэформы дал1 
дастаткова высоюя вын!к!. Аб гэтым сведчаць звестю аб выкананн1 восьмай 
пящгодкг I у БССР станов1шча складалася так1м жа чынам. Тут рэформа 
прывяла да некаторага паляпшэння працы прамысловасц1 i усёй гаспадарчай 
дзейнасцг Аб’ём прадукцьй прамысловасц1 за гады восьмай пящгодю (1966- 
1970) павял1чыуся на 79% замест 70% па плану На 39% павял1чылася 
прадукцыйнасць працы.

Рост прамысловай вытворчасц1 суправаджауся павел1чэннем яго 
тэхн1чнага узроуню -  за пяць гадоу колькасць паточных i аутаматычных л!н!й 
павял1чылася болын чым у два разы, значна павял1чылася колькасць 
комплекснамехан1заваных i аутаматызаваных вытворчасцей. Рэформа не 
суправаджалася рэфармаваннем палпычнай слстэмы, дэмакратызацыяй, 
развщцём галоснасцг Тэта звузша яе рамю, намечаныя пераутварэнн1 не 
CTari неабарачальным1. Болын тага, з сярэдзшы 60-х гадоу працэс 
дэмакратызацьй грамадскага жыцця стау паступова згортвацца, nanari 
узмацняцца сшы бюракратычнага кансерватызму.

У 1950-1980-я гады адбылося станауленне буйной х1м1чнай, 
горнах1м1чнай i нафтаперапрацоучай прамысловасц1 у Беларусл (стварэнне 
вытворчасц1 кал1йнай c o a i у C ariro p c K y , азотнатукавай вытворчасц1 у Гродна, 
xiiYHHHaH вытворчасц1 у Гомел1 i Новаполацку, нафтаперапрацоучай 
вытворчасц1 у Мазыры), радыётэхн1чнай i радыёэлектроннай прамысловасц1, 
прадпрыемствау абарончага комплексу аптычнага прыборабудавання. У гады 
восьмай (1966-1970 гг.), дзевятай (1971-1975 гг.) i дзесятай (1976-1980 гг.) 
пящгодак бьпп пабудаваны новыя буйныя прадпрыемствы iH Hibix гал1н
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вытворчасщ. Мнопя прадпрыемствы пераходзш на выпуск новай прадукцьй, 
палепшылася якасць прадукцьй старэйшых заводау рэспублжг

3. Прычыны i праявы застойных тэндэнцый у беларусктм 
грамадстве

Нягледзячы на высоюя паказчыю росту прамысловай вытворчасщ, з 
першай паловы 1970-х гадоу паралельна 1снавал1 i узмацшьпйся негатыуныя 
з’явы -  адставанне тэмпау паскарэння навукова-тэхшчнага прагрэсу i 
укаранення у вытворчасць дасягненняу навук1 i тэхн1к1. I хаця галоуная увага 
удзялялася таму, каб забяспечыць паскораны рост найболын прагрэслуных 
гал1н, асабл1ва радыётэхн1чнай, электроннай, станкабудаунi чай, у поунай 
меры н аву ко ва-тэх н i ч н ы прагрэс закрануу тольк1 асобныя гал1ны 
вытворчасц1, перш-наперш тыя, што бьш звязаны з патрэбам1 абароны. 
Павял1чвалася спажыванне сырав1ны i пал1ва. Зшжауся рост прадукцыйнасц1 
працы, захоувалася высокая доля ручной працы, узмацнялася 
незбалансаванасць у планаванн1. У вышку штогод у рэспублщы 10-15% 
прамысловых прадпрыемствау не выконвал1 планау па вырабу прадукцьй i 
росту прадукцыйнасщ працы.

У маштабах СССР развщцё сельскай гаспадарк1 Beaapyci выглядала 
нядрэнна: пры 1,7% агульнай па СССР плошчы сельскагаспадарчых угоддзяу 
i 2,7% ворнай зямл1 у рэспубл1цы у першай палове 80-х гадоу выраблялася 
5,7-5,8% аб’ёму мяса, 15-16% бульбы, 1/4 шьнопрадукцьй ад аб’ёмау ix 
вытворчасц1 у СССР Доля паставак у агульнасаюзны фонд мяса складала 
12%, малака- 14%.

Рост прамысловасщ i сельскай гаспадарк1 пазыыуна пауплывау на 
развщцё сацыяльнай сферы. Рэальныя даходы насельнщтва у 1970 г. у 
параунанш з 1960 г. павял1чььпйся у 1,8 разы. За 1960-1985 гг. затраты на 
сацыяльнае забеспячэнне i сацыяльнае страхаванне вырасл1 у 8 разоу, на 
адукацыю i культуру -  у 5 разоу, на медыцынскае абслугоуванне i ф1з1чную 
культуру -  у 4 разы. У сярэдзше 80-х гадоу грамадсюя фонды спажывання 
склапй каля 5 млрд руб.

Аднак нельга не адзначыць i негатыуныя з’явы. Упарадкаванне аплаты 
працы слаба увязвалася з вын1кам1 працы i яе якасцю, не у поунай меры 
аплачвалася праца высокаквал1ф1каваных кадрау. Асартымент i якасць мнопх 
таварау i паслуг не задавальнял1 спажыуцоу, да тага ж прамысловасць 
недастаткова забяспечвала насельн1цтва таварам1. Мног1я тавары, асабл1ва 
высокаякасныя, станав1л1ся дэф1цытам. Заставалася невырашанай у поунай 
ступен1 жыллёвая праблема.

Эканом1ка Beaapyci была часткай агульнагаспадарчага комплексу СССР. 
Беларусь пастауляла у саюзныя рэспубл1к1 магутныя аутасамазвалы, 
трактары, ЭВМ, тэлев1зары, звыш 75-90% металарэзных станкоу, магутных 
трансфарматарау, мшеральных угнаенняу, х1м1чных валокнау, падшыпн1кау 
(щкава, што у рэспубл1цы выраблялася 1/2 агульнасаюзных аб’ёмау кал1йных 
угнаенняу, 1/6 трактароу, 1/7 металарэзных станкоу). Адпаведна, сыравша i 
камплектуючыя дэтал1 паступапй з ycix рэпёнау СССР, што сведчыць аб
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высокай ступеш штэграванасщ эканомш Беларуси у эканомшу СССР. Акрамя 
таго, мнопя галшы прамысловасщ бьып звязаны з ваенна-прамысловым 
комплексам, працавал1 на абарону. Пасля развалу СССР i атрымання 
рэспублшай суверэнггэту гэтыя фактары адмоуна адбшся на становшчы 
эканомш.

Вышкам развщця эканомш БССР да сярэдзшы 1980-х гадоу з’явшася 
стварэнне буйнога тэрытарыяльна-галшовага прамысловага комплексу, у як1м 
у 1986 г. нал1чвалася 1490 прадпрыемствау, больш паловы з яюх уваходзша у 
склад вытворчых i навукова-вытворчых аб’яднанняу. 1ндустрыяльны абрыс 
рэспублш пачал1 вызначаць магутныя энергетыка, машынабудаванне i 
прыборабудаванне, xiMia i нафтах1м1я, электрон1ка i радыёэлектрон1ка, 
вытворчасць мшеральных угнаенняу, с1нтэтычных валокнау i шшыя гал1ны. 
Мы бачым, што увесь пасляваенны перыяд, у тым л1ку i у 1970-я -  першай 
палове 1980-х гг., у рэспублщы вялося штэнс1унае кап1тальнае будаунщтва, 
нарошчвалюя вытворчыя магутнасц1, эканом1ка -  прамысловасць i сельская 
гаспадарка -  у асноуным працавал1 з нядрэнным1 вышкам1 (асабл1ва у 
параунанш з агульнасаюзным1).

Аднак нельга не л1чыцца з тым фактам, што у эканам1чным разв1цц1 
кра1ны i нашай рэспублш у першай палове 80-х гг. стал1 в1давочным1 
негатыуныя з’явы. Тэта перш-наперш зн1жэнне тэмпау эканам1чнага росту, аб 
чым гаварылася вышэй. Не удалося забяспечыць у поунай меры выхад 
народнай гаспадарк1 БССР, як i СССР у цэлым, на якасна новы навукова- 
тэхн1чны i арган1зацыйна-эканам1чны узровень. Рэспубл1ка не дабшася 
рашучага зруху у 1нтэнс1ф1кацьй вытворчасць За кошт навукова-тэхшчных 
мерапрыемствау забяспечвалася тольк1 50% прыросту прадукцыйнасц1 
працы. Не адбылося значнага паляпшэння якасщ вырабленай прадукцьй. 
Сродк1, укладзеныя у разв1ццё эканом1к1 (асабл1ва сельскай гаспадарю), часта 
давал1 н1зкую аддачу. У вышку гэтага недастаткова рашал1ся сацыяльныя 
задачы, дабрабыт людзей адставау ад узроуню разв1тых кра1н Захаду. Значна 
ускладншася экалаг1чная с1туацыя у вышку бурнага шдустрыяльнага 
разв1цця i недаацэню прыродаахоуных мер, недахопау у ахове здароуя i г.д. 
Усё тэта выкликала сур’ёзную заклапочанасць у грамадстве.

У першай палове 1960-х гг. мела месца перабудова дзяржауных i 
грамадсюх арган1зацый па вытворчаму прынцыпу (прамысловыя i сельск1я), 
але праз два гады быу адноулены тэрытарыяльна-вытворчы прынцып ix 
пабудовы. Працэс аднаулення грамадства, як1 разгарнууся у 50-я гады, востра 
пастав1у задачу выпрацоую стратэг1чнага курсу. 1м стала “разгорнутае 
будаун1цтва камун1зму”, абгрунтаванае у Праграме КПСС, якая была принята 
на XXII з’ездзе партьй (1961). Значныя паказчык1 эканам1чнага росту, 
дасягнутыя да пачатку 60-х гадоу, высоюя тэмпы сярэднегадовага прыросту 
нацыянальнага даходу, вял1юя nocnexi у некаторых гал1нах (напрыклад, у 
асваенн1 космасу) прывял1 да памылковых вывадау праграмы аб стане 
эканомш, грамадства наогул i аб ix магчымасцях у бл1жэйшай будучыHi. Был1 
дапушчаны npanixi у выяуленн1 перспектыу як унутранага разв1цця крашы

414



(стварэнне матэрыяльна-тэхшчнай базы камушзму да 1980 г.), так i 
м1жнародных абставш (вывад аб паглыбленн1 агульнага крызюу кап1тал1зму).
3 другой паловы 70-х гадоу канцэпцыя пабудовы камун1зму атрымала 
лапчны працяг у канцэпцьи раз вiто га сацыял1стычнага грамадства. Апошняя 
стала крын1цай дагматызму у тэарэтычнай думцы.

Эканам1чныя рэформы 60-х гг. таксама патрабавал1 дэмакратычных 
змен у жыцц1 грамадства. Толью яны не наступил. Дэмакратычныя працэсы 
был1 заблак1раваны сшам1 бюракратычнага кансерватызму. Грамадск1 уздым 
паступова змяшуся расчараваннем, i тэз1с аб пабудове развыога сацыял1зму 
не тольк1 не змяшу грамадска-пал1тычную атмасферу, настрой людзей, але 
нават выюпкау ipoHipo. 3 сярэдзшы 1950-х гадоу неаднаразова рабшся 
спробы павял1чыць ролю Саветау у юраванш дзяржавай i грамадствам. Для 
тага каб зрабщь дэпутацкую дзейнасць болын вын1ковай, стварал1ся 
пастаянныя камюп на розных напрамках дзейнасйц1. Так, у 1977 г. мясцовыя 
Саветы рэспубл1к1 стварыл1 10360 пастаяных камюш, у як1я увайнш 67093 
дэпутатау -  87% ад агульнай ix колькасц1.

Аднак рэальная улада знаходзшася у руках партыйных камггэтау. I 
наогул у се грамадска-пал1тычнае жыццё было строга рэгламентавана i 
цэнтрал1завана. К1руючай с1лай беларускага грамадства з’яулялася 
Кампартыя Beaapyci. Яе колькасць павял1чылася з 48,2 тыс. камунютау у 1946 
г. да 688 тыс. у 1985 г. Важную ролю у палпычнай структуры i жыцщ 
грамадства irpaai грамадск1я аргашзацьп -  тэта перш-наперш прафсаюзы 
(яны павял1чылюя з пасляваеннага часу з 350 тыс. да 5 млн. чалавек у 
сярэдзше 1980-х гг.), яюя уключал1 у сябе амаль ycix працуючых, i Леншсю 
камун1стычны Саюз моладз1 (колькасць яго членау пасля вайны была ледзь 
больш за 200000, к сярэдзше 80-х -  каля 1,5 млн. чалавек), яю ахошпвау 
амаль усю моладзь. Аднак дзейнасць грамадсюх аргашзацый была 
зааргашзавана, цвёрда цэнтрал1завана i паступова пачала пакщаць усё менш 
месца для шщыятывы асобнага чалавека, актыунасць ix членау усё больш 
фармалпавалася.

Тэма 13.3 Грамадска-пал1тычнае i сацыяльна-эканам1чнае 
развщцё Бел ару ci у другой палове 1980-х -  сярэдзше 1990-х гг.

1. Сацыяльна-эканам1чныя пераутварэнш у другой палове 1980-х -  
сярэдзше 1990-х гг.

2. Грамадска-папйтычные, этнанацыянальнае i культурнае развщцё 
Beaapyci.

1. Сацыяльна-эканалпчныя пераутварэнн1 у другой палове 1980-х 
-  сярэдзше 1990-х гг.

3 канчатковым зшшчэннем СССР i стварэннем суверэнных дзяржау 
рыначныя рэформы ycryniai у новую фазу. Яны пачапй пpaвoдзiццa па 
заходшх рэцэптах, у першую чаргу па рэцэптах “шокавай Topanii”
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Mi-жнароднага валютнага фонду (МВФ) для слабаразвАых краш. 1х 
праводзш не вельм1 аутарытэтныя i прафеслйныя людзц каго у народзе 
называл! малодшым1 навуковым1 супрацоунжам1 i загадчыкам1 лабараторый. 
Уную i прауную бальшавшюх кам1сарау часоу грамадзянскай вайны 
прадэманстравапй вывернуты знутры бальшавпм. Тое, на што Захаду 
спатрэбшся стагоддзц яны зрабш спробу увесщ зараз жа щ цераз 500 дзён. 
Асабл1васщ савецкай мадэршзацьп яны цалкам прашнаравалг Таму 
разбуральны характар ix рэформ быу непазбежным.

Але ж Беларусь, як i Pad я i Украша, не слабаразвАая, а шдустрыяльная 
дзяржава з многагалшовай прамысловасцю i магутным наву ко ва-тэх н i ч н ы м 
патэнцыялам. Мадэль МВФ, дзе вышкам л1бералАацьп цэн з’яуляецца этап 
банкруцтвау i беспрацоуя, прыемлема для слабаразвАых краш, у яюх 
рабочыя складаюць 5 -  10 % населыпцтва. Пры Taxix маштабах нават 
масавыя банкруцтвы прадпрыемствау грамадства у цэлым не кранаюць. А 
xari дзяржауны сектар складае пераважную болынасць эканом1к1, а рабочыя -  
70 % працоуных?

Больш таго, зненппя пасту плен Hi (пазык1, крэдыты) у некалью м1льёнау 
доларау аказвал1 моцнае стымулюючае уздзеянне на эканом1ку малых краш. 
Маштабы ж кра1н СНД так1я, што, каб уздзейн1чаць на ход спрау у 
эканомщы, патрэбны дзесятю, а для Pacii -  сотш мшьярдау доларау, што не 
пад сшу н1якаму м1жнароднаму банку Таму надзе1 на дапамогу Захаду не 
мел1 пад сабой н1якай асновы. Гэтых абстав1н не ул1чвал1 прыхшьнш 
“шокавай Tapanii”.

Правядзенне рэформ у 1992 -  1994 гг. дазволша стварыць у Беларусл 
неабходны мш1мум асноуных рыначных !нстытутау, нарматыуна-прававых 
дакументау, пераутварыць слстэму дзяржаунага к1раун1цтва эканомжай у 
новую cicT3My, якая у пэунай cryneHi a6anipaen,H,a на рыначныя рэгулятары. 
Разам з тым беларусю рынак цярпеу значна большыя страты, чым меу 
здабыткау: разбурэнне раней !снаваушых вытворча-эканам1чных сувязей i 
“абвальны” спад вытворчасц1 на 50 % i больш у параунанн1 з канцом 80-х 
гадоу, што пагражала дзяржаве стратай сваёй незалежнасц1 i пераутварэннем 
у калон1ю; раскручванне шфляцыйнай сп1рал1 i катастраф1чнае падзенне 
курсу беларусюх грошай, крытычнае станов1шча з забеспячэннем гаспадарю 
энергарэсурсам1; галап1руючы рост цэн (ix л1бералгзацыя не прывяла да 
устанаулення раунавагавых цэн, што з’яуляецца асабл1васцю рынку, 
заснаванага на мехашзме свабоднай канкурэнцьй); рэзкае падзенне 
жыццёвага узроуню большасц1 насельн1цтва, рост беспрацоуя, нарастание 
шшых сацыяльных праблем.

Мадэль рыначных рэформ метадам “шокавай тэрапп”, пабудаваная па 
рэкамендацыях М1жнароднага валютнага фонду, пацярпела правал летам 
1994 г у час выбарау першага прэзщэнта Рэспублж1 Беларусь. Мандат на 
правядзенне новага варыянта рэформ атрымау першы прэз1дэнт Рэспубл1к1 
Беларусь А. Лукашэнка. Для пераадолення крызюных з’яу i недахопау, а 
таксама для вызначэння перспектыуных задач у правядзенш рыначных
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рэформ бьгпй распрацаваны “Асноуныя напрамю сацыяльна-эканаъпчнага 
развщця Р эсп ублт  Беларусь на 1996 -  2000 гады”. 20 кастрычнпса 1996 г. 
удзельнпй Усебеларускага народнага сходу адобрыл1 тэты дакумент.

2.Грамадска-палпычные, этнанацыянальнае i культурнае развщцё
Беларусь
Падзе1 1 9 -2 1  жшуня 1991 г. паскорьгпй працэс распаду СССР. 25 -  26 

жшуня 1991 г. нечарговая сес1я Вярхоунага Савета БССР приняла закон “Аб 
наданш статусу канстытуцыйнага закона Дэкларацьй Вярхоунага Савета 
БССР аб дзяржауным суверэштэце Беларускай Савецкай Сацыял1стычнай 
Рэспубл1к1”, пастанову аб забеспячэнш пал1тычнай i эканадпчнай 
самастойнасц1 Беларускай ССР. 19 верасня 1991 г. Вярхоуны Савет прыняу 
закон аб назве Беларускай ССР, у адпаведнасщ з як1м яна пачала называцца 
“Рэспублша Беларусь”, а у скарочаных назвах “Беларусь”. Герб “Пагоня” i 
бела-чырвона-белы сцяг стали дзяржауным1 с1мвалам1 Рэспубл1к1 Беларусь.

Лгквщацыя СССР. 8 снежня 1991 г. у Белавежскай пушчы юраунш 
Pacii, Beaapyci i Укра1ны (Б. Ельцын, С. Шушкев1ч, Л. Краучук), дэнансавал1 
дагавор 1922 г. аб утварэнш СССР. Савецк1 Саюз прыпьпйу свае юнаванне. 
На pyiHax СССР была створана Садружнасць Незалежных Дзяржау (СНД). 
Дакументы сустрэчы у В1скулях бььгй адобраны Вярхоуным1 Саветам1 Раей, 
Beaapyci i Украшы, большасць дэпутатау яюх склад ал i былыя камушеты. 21 
снежня 1991 г. на сустрэчы у Алма-Аце юраушю 11 рэспублш былога СССР 
падп1сал1 Дэкларацыю у падтрымку Белавежскага пагаднення. Членам! СНД 
стал! усе былыя саюзныя рэспубл1к1, акрамя ЛНвы, Латв11 i 3cT0Hii.

Прычыны краху савецкага дзяржаунага i грамадскага ладу. Крах 
савецкага дзяржаунага i грамадскага ладу быу абумоулены, па-першае, 
сур’ёзньиЛ памылкам1 i прал1кам1 КПСС, як1я был1 дапушчаны у 
распрацоуцы i правядзенн1 палЛык! перабудовы. Адсутшчала канкрэтная, 
навукова абгрунтаваная праграма абнаулення савецкага грамадства, не был1 
дакладна вызначаны мэты i задачы, канчатковыя вын1К1. Па-другое, 
негатыуныя працэсы i з ’явы у грамадск1м жыцц1 суправаджагйся моцнай 
прапагандыецкай кампан1яй па дыскрэдытацьй КПСС, Савецкай дзяржавы, 
савецкага ладу жыцця, дасягненняу кршны. Па-трэцяе, шмат папрацавала на 
карысць распальвання антысавецкай i антыкамун1стычнай 1стэры1 частка 
навуковай, творчай i тэхн1чнай !нтэл1генцьй. Па-чацвёртае, не садзейшчагй 
павышэнню аутарытэту i узмайненню палЛычнага уплывУ КПСС 
адарванасць яе вярхоу ад народа i шматмшьённай apMii радавых камун1стау, 
пратэкцыяшзм, хабарн1цтва, карупцыя, замкнутасць партыйнай iepapxii, 
шырокае распаусюджанне бюракратызму у рабоце, недэмакратычнасць 
кадравай пал1тык1, грубае падауленне !ншадумства.

РАЗДЗЕЛ 14 БЕЛАРУСЬ СУЧАСНАЯ

Тэма 14.1 Рэспублжа Беларусь -  незалежная i суверенная дзяржава.
1. Абвяшчэнне незалежнасщ i суверэнЛэту Рэспублпа Беларусь.
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2. Канстытуцыя Рэспублш Беларусь. Рэспублжансюя рэферэндумы.
3. Рэспублжа Беларусь -  прэйдэнцкая форма улады.
4.

1. Абвяшчэнне незалежнасщ i суверэнггэту Рэспублпа Беларусь.
1992-1994 гг. -  гады жорсткай палпычнай барацьбы у Вярхоуным 

Савеце рэсп ублт па пытаннях эканам1чнага жыцця, дзяржаунага 
будаунщтва, будучага саюза з Рас1яй. 1шл1 спрэчк1 аб тым, якой рэспубл1кай 
пав1нна быць Беларусь: прэзщэнцкай щ парламенцкай. У гэтай дыскусй 
узрастау пал1тычны аутарытэт старшыш парламенцкай кам1сй па барацьбе з 
карупцыяй А.Р Лукашэнк1. 15 сакавжа 1994 г. Вярхоуны Савет рэспубл1к1 
прыняу новую Канстытуцыю -  Асноуны закон Рэспубл1к1 Беларусь. Згодна з 
ёю, Беларусь з ’яуляецца уштарнай дэмакратычнай сацыяльнай прававой 
дзяржавай, якая валодае вяршэнствам i паунатой улады на сваей тэрыторьй. 
Канстытуцыяй уведзена у рэспубл1цы прэз1дэнцкая форма к1равання.

Першым Прэз1дэнтам Рэспубл1к1 Беларусь 10 лшеня 1994 г. выбраны 
А.Р. Лукашэнка. Для забеспячэння эфектыунай дзяржаунай папйтыю была 
створана падпарадкаваная усенародна выбранаму прэз1дэнту вертыкальная 
структура, якая уключае выканаучыя i распарадчыя органы як у цэнтры, так i 
на месцах. У мэтах вырашэння некаторых спрэчных пытанняу, як1я став1ла 
пал Лычная апазщыя i як1я мел1 прынцыповае значэнне для забеспячэння 
згоды у грамадстве, па 1н1цыятыве Прэз1дэнта Рэспубл1к1 Беларусь i у 
адпаведнасц1 з яго перадвыбарнай платформай (забеспячэнне суверэнггэту 
Рэспубл1к1 Беларусь, эканам1чнай i папйтычнай стаб1льнасц1, барацьба з 
карупцыяй i злачыннасцю, паляпшэнне матэрыяльнага дабрабыту народа) 14 
мая 1995 г. быу праведзены рэспубл1канск1 рэферэндум. Беларуск1 народ 
падтрымау прапановы к1раун1ка дзяржавы аб наданш рускай мове роунага 
статусу з беларускай, развщщ эканам1чнай штэграцьй з Расшскай 
Федэрацыяй.

2. Канстытуцыя Рэспублпа Беларусь. Рэспубл1канск1я 
рэферэндумы.

24 лютапада 1996 г. адбыуся шщьйраваны Прэз1дэнтам Рэспубл1к1 
Беларусь А.Р. Лукашэнкам рэспублшансю рэферэндум. Беларуск1 народ 
прагаласавау за прыняцце Канстытуцьй Рэспубл1к1 Беларусь 1994 г. са 
змяненням1 i дапауненням1 (новая рэдакцыя Канстытуцьй Рэспубл1ю 
Беларусь), прапанаваным1 А.Р. Лукашэнкам, выказауся супраць свабоднай, 
без абмежаванняу купл1 i продажу зямл1, супраць адмены смяротнай кары у 
Рэспубл1цы Беларусь. На рэспублжансюм рэферэндуме была падтрымана 
прапанова А.Р. Лукашэнк1 аб перанясенш Дня незалежнасц1 Рэспубл1к1 
Беларусь (Дня рэспублшД з 27 л1пеня на 3 лшеня -  дзень вызвалення Мшска 
ад гЛлерауск1х захопн1кау у Вялжай Айчыннай вайне. У адпаведнасщ з 
новай рэдакцыяй Канстытуцьй Рэспублш Беларусь замест аднапалатнага 
Вярхоунага Савета быу сфарм1раваны двухпалатны Нацыянальны сход. Ён 
складаецца з Палаты прадстаушкоу i Савета Рэспубл1к1. Прэз1дэнт з ’яуляецца 
юраушком дзяржавы, гарантам Канстытуцьй, правоу i свабод чалавека
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i грамадзянша. Кзраушком выканаучай улады з ’яуляецца прэм’ер-мпйстр 
урада, пашыраны правы i паунамоцтвы Савета Мпйстрау.

17 кастрычшка 2004 г. адбыуся 1н1цьйраваны Прэйдэнтам 
рэспубл1канск1 рэферэндум i выбары дэпутатау Палаты прадстаушкоу 
Нацыянальнага сходу Рэспублш Беларусь. Сфарм1раваны таксама новы 
склад Савета Рэспубл1к1 Нацыянальнага сходу. На аснове галасавання на 
рэспубл1канск1м рэферэндуме з артыкула 81 Канстытуцьй Рэспублш 
Беларусь выключана яго другая частка: “Адна i тая ж асоба можа быць 
Прэз1дэнтам не болын двух тэрмшау”. Тым самым пераважная болынасць 
беларускага народа пагадз1лася з тым, каб А.Р Лукашэнка нарауне з шшым1 
кандыдатам1 мог балащравацца у час выбарау 2006 г. на пасаду Прэзщэнта 
Р эсп ублт  Беларусь.

3. Рэспублжа Беларусь -  прэзщэнцкая форма улады.
18 мая 2001 г. у Мшску адбыуся друп Усебеларуск1 народны сход. На iM 

з дакладам “За модную, квггнеючую Беларусь” выстушу А.Р. Лукашэнка. 
Сход падвёу вын1к1 выканання “Асноуных напрамкау сацыяльна- 
эканам1чнага разв1цця кра1ны на 1996 -  2000 гг.”, прынятых першым 
Усебеларуск1м народным сходам у 1996 г. Была абмеркавана i адобрана 
Праграма сацыяльна-эканам1чнага разв1цця Рэспубл1ю Беларусь на 2001 -  
2005 гг. У 2000 г. адбььпйся выбары дэпутатау двухпалатнага Нацыянальнага 
сходу Рэспубл1ю Беларусь. 9 верасня 2001 г. Прэзщэнтам Рэспубл1к1 Беларусь 
на новы 5-гадовы тэрм1н выбраны А.Р. Лукашэнка. У 2002 г. бьнй 
зацверджаны музыка i словы Пмна Рэспубл1к1 Беларусь. Аутарам музыю 
з ’яуляецца кампазЛар Нестар Сакалоуск1, аутарам1 слоу -  паэты Mixacb 
Юймков1ч i Уладз1м1р Карызна.

2-3 сакавжа 2006 г. у М1нску адбыуся трэщ Усебеларуск1 народны сход, 
на яюм з дакладам “Дзяржава для народа” выстушу Прэз1дэнт Рэспубл1к1 
Беларусь А.Р. Лукашэнка. Сход падвёу вышю сацыяльна-эканам1чнага 
разв1цця кра1ны у 2001 -  2005 гг. i зацвердз1у Праграму сацыяльна- 
эканам1чнага развщця крашы на 2006-2010 гг. Рэспубл1ка Беларусь на шляху 
рыначных рэформ.

Тэма 14.2 Беларусь i СНД

1. Мзжнароднае прызнанне суверэныэта i незалежнасщ Рэспублш1 
Беларусь.

2. 1нтэграцыйныя працэсы Бел ару ci i Раей.
3. Месца i роля Рэспубл1к1 Беларусь у штэграцыйных працэсах у СНГ.

1. Мзжнароднае прызнанне суверэнНэта i незалежнасщ Рэспублж1 
Беларусь.

У другой палове 1980-х гадоу пашырауся пал1тычны дыялог пам1ж 
СССР i ЗША. Савецка-амерыкансюя перамовы на вышэйшым узроун1 
адбылюя у Жэневе (1985), Рэйк’явшу (1986), Вашынгтоне (1987), на востраве
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Мальта (1989). У вышку гэтых сустрэч были вызначаны асноуныя 
стратэг1чныя наюруню знешняй пал1тык1 абедзвюх дзяржау, яюя у далейшым 
прывял1 да кардынальных перамен ва yciM м1жнародным супольнщтве.

У 1989 г. была завершала вайна у Афган1стане. Ажыццяуляуся вывад 
савецк1х войск з кра1н Усходняй Еуропы i Манголй, сярод яюх было тттмат 
ваеннаслужачых-беларусау. Кра1на прызнала прыярытэт м1жнароднага права, 
i перш за усё Дэкларацыю правоу чалавека, абавязалася прывесц1 усё 
унутранае заканадауства у адпаведнасць з м1жнародным правам.

Пасля лжвщацьи СССР пачалося прызнанне Рэспубл1к1 Беларусь як 
суверэннай дзяржавы. Был1 падп1саны з сумежным1 дзяржавам1 дагаворы аб 
гран1цы i абвешчана аб тым, што у Беларус1 няма тэрытарыяльных прэтэнз1й 
да ix.

26 лютага 1992 г. Рэспублжа Беларусь падп1сала Хельс1нкск1 Заключны 
акт. 3 гэтага моманту яна не толью стала раунапрауным удзельшкам 
хельсшкскага працэсу, але i нясе разам з шшым1 дзяржавам1 адказнасць за 
захаванне Mipy i бяспек1 у Еуропе. Канстытуцыя Рэспубл1к1 Беларусь 1994 г. 
вызначыла асноуныя прынцыпы знешняй палггыю суверэннай дзяржавы. У 
артыкуле 18 зап1сана: “Рэспублжа Беларусь у сваёй дзяржаунай палпыцы 
зыходз1ць з прынцыпау роунасщ дзяржау, непрымянення сшы або пагрозы 
с1лай, непарушнасц1 межау, м1рнага урэгулявання спрэчак, неумяшання ва 
унутраныя справы i 1ншых агульнапрызнаных прынцыпау i норм 
м1жнароднага права”.

Рэспублжа Беларусь далучылася да Дагавора аб скарачэнш войск у 
Еуропе. Яна зменшыла колькасць агульных узбраенняу. У 1992 г. Беларусь 
вывела са сваёй тэрыторьи тактычную ядзерную зброю, нягледзячы на тое, 
што стратэпчныя i тактычныя ядзерныя ракеты ЗША i блока НАТА 
заставал1ся нацэленым1 на яе. Тольк1 у чэрвен1 1994 г. аф1цыйныя колы ЗША 
1нфармавал1 аб перанацэленасц1 ix ракет. У 1996 г. ядзерная зброя была 
поунасцю выведзена за межы крашы.

Прэзщэнт Р эсп ублт Беларусь 3 лшеня 1996 г. прапанавау стварыць у 
Ц,энтральнай i Усходняй Еуропе прастору, свабодную ад ядзернай зброт 
Рэспублжа Беларусь -  нейтральная бяз’дзерная дзяржава у цэнтры Еуропы.

Разв1валася супрацоун1цтва Рэспубл1к1 Беларусь i замежных KpaiH у 
гал1не навую, лЕаратуры i мастацтва. Еэта -  сумесныя pacnpauoyKi 
беларуск1м1 i замежньиш вучоньжп навукова-даследчых тэм, пераклад i 
выданне за мяжой творау беларусюх п1сьменн1кау i паэтау, гастро л i майстроу 
беларускай сцэны i дэманстрацыя работ беларусюх мастакоу i скульптарау у 
шшых KpaiHax i г. д.

Адным з напрамкау м1жнароднай дзейнасщ Рэспубл1к1 Беларусь 
з ’яулялася вырашэнне праблем, звязаных з л1кв1дацыяй вын1кау аварьй на 
Чарнобыльскай атамнай электрастанцьй. У атмасферу была выKiнута вялiкая 
колькасць радыеактыунага рэчыва, 70 % якога прыйшлося на тэрыторыю 
Беларусь Забруджанай аказалася трэцяя частка плошчы рэспублжу на якой 
пражывала больш за 2,2 млн. чалавек. У крытычным стане апынул1ся 20%
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лясоу, 73 рэспублжансюя i 162 мясцовыя заказной, 336 помнжау прыроды. 
Сярод ix -  Белавежская i Напйбоцкая пушчы, Бярэз1нск1 i Прыпяцк1 
запаведшю, Асвейскае возера i шш.

Нягледзячы на вял1к1я намаганн1, зробленыя юраунщтвам кра1ны па 
пераадоленню наступствау чарнобыльскай катастрофы, а таксама на 
дапамогу урадавых арган1зацый i грамадскасц1 замежных кра1н, праблема 
Чарнобыля па сённяшш дзень застаецца вострай. Патрабуюцца яшчэ 
нямалыя сродк1 i пэуны час. Наогул, пераадолець вынш такой буйной 
тэхнагеннай катастрофы, як чарнобыльская, Беларуси магчыма тольк1 з 
дапамогай м1жнароднага супольн1цтва.

2.1нтэграцыйныя працэсы БеларуН i Pacii.
У эканам1чным супрацоунщтве Рэспублжа Беларусь разв1вала су вязi з 

кра1нам1 Садружнасц1 Незалежных Дзяржау, перш-наперш з Расляй. 2 
красав1ка 1996 г. быу падп1саны Дагавор аб Супольнасщ суверэнных дзяржау 
-  Рэспубл1к1 Беларусь i Рас1йскай Федэрацьй. Тэты дагавор забяспечыу 
грамадзянам абедзвюх кра1н роуныя правы у атрыманн1 адукацьй, ахове 
здароуя, працауладкаванш, аплаце працы, заканадаустве i iHHibix гал1нах.

Важным крокам у далейшым паглыбленн1 1нтэграцьй Рэспубл1ю 
Беларусь i Рас1йскай Федэрацьй стала падтсанне 2 красав1ка 1997 г. у Маскве 
Дагавора аб Саюзе Beaapyci i Раей. Яго неад’емнай часткай стау Статут 
Саюза Beaapyci i Раей, як1м прадугледжваецца забеспячэнне у стой л i вага 
сацыяльна-эканам1чнага разв1цця Beaapyci i Раей, ix бяспею, 
абараназдольнасщ, узаемавыгаднага супрацоунщтва з KpamaMi Еуропы i 
свету.

8 снежня 1999 г. у Маскве быу падгйсаны Дагавор аб стварэнш 
Саюзнай дзяржавы Beaapyci i Pacii. Бел ару с ка- pad й с кая штэграцыя узнялася 
на якасна новую ступень. На долю Pacii прыходзщца больш паловы агульнага 
аб’ёму знешняга гандлю Beaapyci. Важньгуй гaндлёвымi партнёрам! Beaapyci 
з ’яуляюцца eypaneficKia KpaiHbi, у ix л ^  Герман1я, Bялiкaбpытaнiя, Польшча, 
Нщэрланды, Лггва, JIaTBia i шш. У 2002 г. аб’ём гандлю з iMi склау каля 5 
млрд. дол. Рэспублжа Беларусь прыцягвала у сваю э к а н о м ^  капЧалы i 
вопыт замежных швестарау i мiжнapoдныx вaлютнa-фiнaнcaвыx аргашзацый, 
стварала сумесныя прадпрыемствы, дазваляла замежным фipмaм займацца на 
сваёй тэрыторьй 6i3HecaM i пpaдпpымaльнiцтвaм.

3. Месца i роля Рэспубл1к1 Беларусь у штэграцыйных працэсах у
снд.

21 снежня 1991 г. на сустрэчы у Алма-Аце KipayHixi 11 рэспублж 
былога СССР падп!сал! Дэкларацыю у падтрымку Белавежскага пагаднення. 
Членам! СНД стал! усе былыя саюзныя рэспублжц акрамя JliTBbi, JIaTBii 
i Эстонй. Пасля л!кв!дацьп СССР пачалося прызнанне Рэспубл!к! Беларусь як 
суверэннай дзяржавы. Был! падшеаны з сумежным! дзяржавам! дагаворы аб 
гран!цы i абвешчана аб тым, што у Beaapyci няма тэрытарыяльных прэтэнз!й 
да ix.

Канстытуцыя P3cny6aiKi Беларусь 1994 г. вызначыла асноуныя
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прынцыпы знешняй палпыю суверэннай дзяржавы. У артыкуле 18 зап1сана: 
“Рэспублша Беларусь у сваей дзяржаунай пал1тыцы зыходзщь з прынцыпау 
роунасш дзяржау, непрымянення сшы або пагрозы стай , непарушнасщ 
межау, м1рнага урэгулявання спрэчак, неумяшання ва унутраныя справы i 
шшых агульнапрызнаных прынцыпау i норм Mi ж народ нага права”.

Тэма 14.3. Культура сучаснай Белару<л

1. Нацыянальна-культурнае i этнаканфесшнае разв1ццё Рэспубл1к1 
Беларусь.

2. Этнанацыянальныя i межканфесшныя адносшы у РБ.
3. Беларускае замежжа. Беларуская дыяспара.

1. Нацыянальна-культурнае i этнаканфесшнае развщцё 
P )ciiy6 iiki Беларусь.

3 сярэдз1ны 1980-х гг. пачынаюцца змены у галше культуры Беларус1. У 
перыяд перабудовы важнае месца набыло пытанне аб poai i месцы 
беларускай мовы у грамадстве. За пашырэнне сферы ужывання беларускай 
мовы выступала штэлшенцыя, а таксама нефармальныя аб’яднанш моладзь 
Акрамя моунага пытання, грамадскасць падымала праблему захавання 
г1сторыка-культурнай спадчыны i усебаковага адраджэння беларускай 
культуры. 1991 г. паклау пачатак новага этапу псторьй беларускай культуры. 
Канстытуцыя Р эспублт Беларусь абавязвае паважаць нацыянальныя 
традыцьй, берагчы г1сторыка-культурную спадчыну беларускага народа, 
гарантуе свабоднае разв1ццё культур ycix нацыянальных супольнасцей, як1я 
жывуць у краше. Разам з тым iслотн ай перашкодай для культурнага разв1цця 
стау эканам1чны крыз1с, як1 прывёу да скарачэння дзяржауных расходау на 
патрэбы культуры. Л1берал1зацыя грамадска-пал1тычнага жыцця прывяла да 
з ’яулення новых тэм у лыаратуры i мастацтве.

Асабл1васцю развщця слстэмы адукацьй Рэспубл1к1 Беларусь у 90-я гг. 
стала дзейнасць недзяржауных навучальных устаноу, як1я 1снуюць разам з 
дзяржауным1 установам1. Навучанне у ix ажыццяуляецца на платнай аснове 
(за кошт асаб1стых сродкау студэнтау, навучэнцау i ix бацькоу). Гэтыя 
навучальныя установы атрымл1ваюць ад дзяржавы лщ энзш  (права) на 
правядзенне вучэбнай дзейнасць Каб забяспечыць 1снуючы у кра1не стандарт 
адукацьй слстэматычна праводз1цца атэстацыя ycix навучальных устаноу, у 
тым лжу i недзяржауных.

Разбурэнне гаспадарчых i навуковых сувязей пасля распаду СССР 
негатыуна адбшася на стане беларускай навукь Адбывалася скарачэнне яе 
фшансавання, старэнне матэрыяльна-тэхн1чнай базы. Вы нш  навуковых 
даследаванняу был1 Hi3Ka3anarpa6aBaHbiMi у народнай гаспадарцы. У вышку 
скарацшася колькасць маладых снецыял1 стау i адбылося так званае старэнне 
навукь Аднак i у гэтых умовах навуковыя дacлeдaвaннi не cпынiлicя. У 1993 
г. быу прыняты закон “Аб асновах дзяржаунай навукова-тэхнi чнай naniTbiKi”,
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згодна з яюм адказнасць за развщцё фундаментальных навуковых 
даследаванняу ускладзена на Акадэмш навук Беларусь

Змены у сацыяльна-эканам1чным i грам ад ска- п ал iTbi ч н ы м жыцщ 
Беларуси знайнш адлюстраванне у лггаратуры. Палпыка галоснасщ 
i дэмакратызацьп жыцця спрыяла з ’яуленню творау, прысвечаных праблеме 
папйтычных рэпрэсш. Был1 апубл! каван ы аповесщ-успамшы С. Грахоускага, 
Ф. Аляхнов1ча i шш. Тэму рэпрэсш узшмае у CBaix творах В. Быкау. 
Беларусы атрымагй магчымасць пазнаёмщца з творам1 беларусюх 
пiсьменнiкау-эмi грантау, яюя да гэтага не публжавалюя у Беларусь

Другая палова 1980-1990-я гг. -  перыяд узрастання штарэса 
шсьменшкау i паэтау да пстарычнага м1нулага. Невыпадкова у тэты час 
узшкае шэраг мастацк1х творау, прысвечаных розным падзеям i асобам з 
ricTopbii Beaapyci. Не абм1наюць сучасныя аутары i тэму Вял1кай Айчыннай 
вайны, хаця яна i не з ’яуляецца дам1н1руючай, як у папярэдшя дзесяц1годдз1. 
Новыя творы з ’явш ся у беларуск1х паэтау Н. Гшев1ча, Г. Бураукша i шш. 
Тэатр, музыка. У складаных эканам1чных умовах сярэдзшы 1980 -  1990-х гг. 
разв1валася тэатральнае мастацтва Beaapyci. Колькасць прафеНянальных 
тэатрау у Beaapyci нават павял1чылася з 17 у 1985 г. да 21 у 1991 г. У 90-я гг. 
y3Hiioii новыя прафеслянальныя i аматарсюя драматычныя тэатры. Галоуную 
ролю у тэатральным мастацтве адыгрывал1 прафеслйныя дзяржауныя 
калектывы. На высоюм узроун1 працавапй Нацыянальны акадэм1чны тэатр \мя 
Я. Купалы, Дзяржауны акадэм1чны тэатр \мя Я. Коласа у В1цебску, 
Нацыянальны акадэм1чны тэатр оперы, Нацыянальны акадэм1чны тэатр 
балета, Нацыянальны акадэм1чны драматычны тэатр \мя М. Горкага, 
Дзяржауны музычны тэатр, Беларусь! рэспубл!канск! тэатр юнага гледача, 
Беларусь! дзяржауны тэатр лялек, абласныя драматычныя i лялечныя тэатры.

Далейшае разв!ццё атрымала музычнае мастацтва. Шмат 3pa6mi i 
робяць для развщця музычнай культуры Беларуси так!я вядомыя кампаз!тары, 
KipayHiKi музычных калектывау i выканауцы, як В. Роуда, М. Дрынеусь!, М. 
Казшец, С. Картэс, Дз. Смольск!, У Солтан i шш. У цэнтры канцэртнай 
дзейнасц! сёння знаходзяцца Беларуская дзяржауная ф!лармон!я i абласныя 
фшармонп. Рэспубл!ка Беларусь мае высокапрафеЫянальныя калектывы: 
Акадэм!чны хор Нацыянальнай тэлерадыёкампан!!, Дзяржауны акадэм!чны 
народны хор iMa Г. Ц ш ш ча, Дзяржауную акадэм!чную харавую капэлу !мя Р. 
Шырмы, Дзяржауны акадэм!чны с1мфан!чны аркестр, Дзяржауны акадэм!чны 
народны аркестр [мя I. Жынов!ча, харэаграф!чны ансамбль “XaponiKi” i шш. 
Шырокую папулярнасць у Беларуси i за яе межам! набыу Дзяржауны 
канцэртны аркестр Рэспубл!к! Беларусь пад юраунщтвам М. Ф!нберга. У 
anoniHia гады утварылюя Дзяржауны камерны хор, MiHCKi аркестр духавых 
1нструментау “HaMira” i шшыя творчыя калектывы. Значнае месца у 
музычным жыцц! KpaiHbi займаюць лепшыя узоры эстраднай песеннай 
творчасцг

Выяуленчае мастацтва i арх!тэктура. Важныя змены адбыл!ся i у 
тэматыцы творау выяуленчага мастацтва. Адной з асноуных тэм стала
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пстарычная, якая мае выразны нацыянальна-рамантычны ухш. Галоуньгш 
героя Mi творау з ’яуляюцца щэашзаваныя персанажы з нацыянальнай 
ricTopbii. Частка мастакоу звяртаецца да вельм1 папулярнай сёння экалапчнай 
тэматыю, перш за усё Чарнобыльскай катастрофы.

Для манументальнага мастацтва характэрна адмауленне ад 
грандыёзных манументау абстрактна-слмвал1чнага сэнсу. У 90-я гг. створаны 
некаторыя помшю у розных гарадах Беларусь Характэрнай прыметай часу 
стапй помшю у гонар вошау-штэрнацыянал iстау У 1996 г. у Mi иску адкрыты 
помн1к вошам, яюя загшупй у Афган1стане, вядомы як “Вострау слёз”. 
Помн1к1 i мемарыяльныя дошк1 у памяць вошау-афганцау установлены у 
Оршы, Рэчыцы, Баранав1чах. Зварот да riстары чнай тэматык1 наглядаецца у 
беларускай скульптуры. Так, был1 установлены помшю К1рылу Тураускаму у 
Тураве, Францыску Скарыне у Лщзе i у Празе, Рагнедзе i 1зяславу у Заслаур 
Ефрас1нн1 Полацкай у М1нску i у Рэчыцы. Шэраг помшкау прысвечаны 
дзеячам беларускай навую i культуры больш позн1х часоу.

Адной з важных задач палпыю дзяржавы у rani не культуры з ’яуляецца 
захаванне помшкау айчыннай псторьй i культуры. У апошн1я гады у 
рэспубл1цы праводз1цца мэтанак1раваная работа не толью па вяртанню 
riсторыка-культурнай спадчыны, але i па рэстаурацьй помшкау псторьй i 
культуры Беларусь Вялшя рэстаурацыйныя работы у канцы 80-х -  90-я гг. 
праводз1л1ся у MipcxiM замку. Пастановай Савета Мпйстрау Нясв1жу быу 
нададзены статус Нацыянальнага запаведн1ка Рэспубл1к1 Беларусь. 
Надзвычайную каштоунасць для Бел ару ci мае Полацк1 ri сто рыка- кул ьту р н ы 
запаведн1к. Праводз1лася рэстаурацыя помн1кау архпэктуры на 
Навагрудчыне, Шдскага замка, Барысаглебскай (Каложскай) царквы i Старога 
Замка у Гродне, Благавешчанскай царквы у В1цебску, ri стары чнай забудовы 
старажытнабеларуск1х гарадоу. У М1нску на плошчы Свабоды быу 
адноулены будынак ратушы.

2. Беларускае замежжа. Беларускай дыяспара.
Слова “дыяспара” паходзщь ад грэчаскага “diaspora”, што азначае 

рассяленне, пражыванне значнай частьi этнасу па-за межам1 этн1чнай 
тэрыторьй. Ва усе часы па розных прычынах насельн1цтва беларуск1х зямель 
перасялялася у 1ншыя кра1ны. Першая хваля масавай эмшрацьй з Беларуси 
адбылася на мяжы XIX i XX стст. Разв1ццё кап1тал1зму, расслаенне i 
абеззямельванне сялянства, аграрная перанаселенасць, збядненне дробных 
вытворцау абумовш1 масавы выезд сялян за межы Беларусь Першая 
сусветная вайна, Лютауская i Кастрычн1цкая рэвалюцьй, нямецкая, а затым 
польская акупацыя Беларуси у 1918 -  1920 гг. абумовий новую хвалю 
эмшрацьй. У м1жваенны перыяд асабл1ва значнай была эм1грацыя 
насельшцтва з Заходняй Беларуси як вын1к цяжкага сацыяльна-эканам1чнага 
станов1шча працоуных, нацыянальнага i рэл1пйнага нац1ску у складзе 
Полынчы.

Шмат жыхароу Беларуси апынулася па-за межам1 рэспубл1к1 у гады 
Другой сусветнай вайны. Каля 1,5 млн. чалавек былi эваку1раваны на усход
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СССР, далёка не усе яны вярнугйся у рэспубл1ку. Амаль 380 тыс. жыхароу 
Беларуси быпй прымусова вывезены на працу у Германйо. Мнопя тысячы 
беларусау аказалюя за мяжой у л1ку савецюх ваеннапалонных. Пакшупй 
Радз1му i члены MHorix беларусюх палпычных аргашзацый, устаноу i 
ваенных фарм1раванняу, яюя быпй створаны фашыстам1 на акушраванай 
тэрыторьй. У пасляваенныя гады сотн1 тысяч грамадзян Беларуси апынупйся 
за мяжой Бацькаушчыны пасля далучэння Беласточчыны да Польшчы (1945) 
i падчас узаемнай рэпатрыяцьп палякау з Беларус! у Польшчу i беларусау з 
Польшчы у Беларусь, у вышку прымусовых высяленняу, асабл1ва з Заходняй 
Беларус! у шшыя рэпёны СССР

Характэрнай асабл1васцю пасляваеннай беларускай эмшрацьп было тое, 
што яна заявша аб сабе як аб самастойнай этшчнай супольнасц1 у замежжы, 
стварыушы свае нацыянальныя асяродю, рэл1пйныя, культурныя арган1зацьп, 
навуковыя цэнтры, сродк1 1нфармацьп. У пасляваенны перыяд значна 
павял1чыуся адток насел ьн1цтва Бел ару ci у 1ншыя рэпёны Саюза. Тэта 
арган1заваная вярбоука працоуных рэсурсау на новабудоулр асваенне 
цал1нных зямель у Казахстане i прыродных рэсурсау С1б1ры i Поуначы, 
планавае размеркаванне выпускшкоу навучальных устаноу, добраахвотныя 
1ндыв1дуальныя перасяленш.

Найбольшая колькасць беларусау пражывае у Pacii (1 млн. 200 тыс.), на 
Украше -  460 тыс. беларусау, у Латвп -  120 тыс., у Лггве -  63 тыс., у 
Польшчы -  каля 300 тыс. беларусау. У ЗША, па сцвярджэнш даследчыкау, у 
розныя часы асела 600 -  650 тыс. беларусау. Прыкладна 70 тыс. беларусау 
пражывае у Канадзе. Ёсць згуртаванш беларусау i у крашах Заходняй Еуропы 
-  Англй, Францьй, 1талй, Данй, Белый i шш. Беларуск1я згуртаванн11снуюць 
таксама у Аустралй i кра1нах Лац1нскай Амерыю -  Аргенц1не, Бразшй, 
Парагва1, Уругва1 i 1нш. Усяго за межам1 Рэспубл1к1 Беларусь пражывае 
прыкладна 3 - 3 ,5  млн. беларусау.

425



ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 
Тэмы сем1нарск1х заняткау

Тэма 1 Старажытны чалавек на тэрыторьп БеларуЛ
1. Насельнщтва беларуЛ у познем каменным веку (неалще)
2. Агульная характырыстыка бронзавага веку
3. Гаспадарка бронзавага веку
4. Насельнщтва перыяду бронзавага веку
5. Агульная характырыстыка жалезнага веку
6. Г аспадарка у жалезным веку
7. Насельнщтва жалезнага веку на тэрыторьп сучаснай Беларусь

Тэма 2 Занятка людзей бронзавага i жалезнага вякоу на тэрыторьп 
БеларуЛ
1. Асабл1васщ бронзавага веку на тэрыторьп Беларуси .
2. Насельнщтва Беларуси перыяда жалезнага веку.
3. Змены у гаспадарчым жыцщ людзей жалезнага веку.
4. Археалапчныя каультуры плямён бронзавага i жалезнага вякоу на 
тэрыторьп Беларусь

Тэма 3 Этшчныя i сацыяльна-эканам1чныя працэсы на беларусюх 
землях у VI -  XIII стагоддзях
1. Балты i славяне на тэрыторьп Беларусь
2. Крыв1чы, дрэгав1чы i радз1м1чы. Асноуныя канцэпцым паходжання 
беларусау.
3. Сельская гаспадарка у IX -  XIII ст.
4. Узнпсненне i развщцё гарадоу.
5. Промыслы i гандаль к IX -  XIII ст.

Тэма 4 Узнпсненне дзяржаунасщ на Беларусюх землях
1. Дзяржауны лад у Полацюм княстве
2. Турауская княжыцкая дынасц1я
3. Барацьба з татара-мангольсюм нашэсцем i рыцарам1-крыжакам1

Тэма 5 Р эл т я  i культура беларуск!х зямель у IX -  першай палове XIII 
стст.
1. Культура беларусюх зямель у IX -  XIII стст.
2. Жыццё i дзейнасць рэлтгтйна-асветнщкiх дзеячоу Е. Полацкая, К. 
Тураусю, К. Смалящч.

Тэма 6 Беларусюя земл! падчас утварэння ВКЛ
1. Зненпия i унутраныя парадумовы утварэння ВКЛ.
2. Пачатак утварэння ВКЛ пры Мшдоугу.
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3. Умацаванне дзяржавы i пашырэнне тэрыторьй пры Войшалке, 
Трайдзене, Вщенг
4. ВКЛ пры прауленш Г еды Mi на i Альгерда.

Тэма 7 Унутрыпалггычнае развщцё беларусктх зямель у складзе ВКЛ
1. Крэуская ушя.
2. Складванне феадальна-саслоунай рэспублпй.
3. Структура дзяржаунай улады i юравання.
4. Статуты ВКЛ як пстарычныя крынщы.

Тэма 8 Развщцё феадальных адносш у сельскай гаспадарцы у XIV -  XVI 
стст.
1. Развщцё феадальнай гаспадарю на беларусюх землях.
2. “Устава на вал о к г  i станауленне фальваркавай Лстэмы гаспадарання.
3. Увядзенне пашчыны, павшнасщ сялянства.
4. Канчатковае запрыгоньванне сялянства.

Тэма 9 Люблшская ушя у ricTopbii Беларус1
1. 1нфлянская вайна i яе вын!Ki для ВКЛ
2. Унутрыпалпычныя перадумовы Люблшскай yHii.
3. Змест i умовы Люблшскай унп.
4. Барацьба за захаванне самастойнасц1 ВКЛ пасля Люблшскай yHii.

Тэма 10 Рэлйлйнае жыццё у ВКЛ
1. Крызю праваслаунай царквы у ВКЛ.
2. Узмацненне уплыву каталщызма на беларусюх землях.
3. Пpaтэcтaнцкiя аргашзацьй на тэрыторьй Беларуси.
4. Распаусюджанне ун1яцтва

Тэма 11 Асветнщтва на беларускэх землях у XIV -  XVI стст.
1. Асабл1васш разв1цця адукацьй у перыяд сярэднявечча.
2. З ’яуленне кнiгaдpyкaвaння на беларусюх землях.
4. Ф. Скарына -  еурапейсю i беларусю асветнш.

Тэма 12 Войны сярэдзшы XVII ст.
1. Белацаркоусю дагавор i яго BbiHixi.
2. Галоуныя прычыны i пачатак вайны Pacii з Рэччу ПаспалЛай (1654 -  
1667 гг.).
3. Ход баявых дзеянняу на беларуск1х землях.
4. Андрусаускае nepaMip’e 1667 г. i вынпй вайны.
5. Пауночная вайна i яе BbiHixi для Беларуси.
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Тэма 13 Палпыка царызму на тэрыторьп Беларус1 у канцы XVIII -  
першай палове XIX стст.
1. Становшча сялян. Падала i павшнасцг
2. “Дарчая грамата гарадам” 1785 г. i адмена юрыдыкцьй свецюх i 
царкоуных феадалау у адносшах да пражываючых на землях гараджан.
3. “Мяжа яурэйскай аселасщ” i яе роля у развщщ гарадоу.

Тэма 14 Крызк феадальна прыгоннщкай с1стэмы
1. Рэформы П. Ктсялёва
A) рэформа дзяржаунай веск1 
Б) 1нвертарная рэформа
B) рэформы сярод шшых катэгорый насельнщтва

Тэма 15 Культурнае жыццё Беларус1 першай паловы XIX ст.
1. Палпыка царызму у галше культуры
2. Вшенсю ушверспэт -  цэнтр адукацьй i навук1 Бел ару ci
3. Пстарычныя i этнаграф1чныя даследванн1
4. Палацава-паркавая культура ларус! у XVIII -  першай палове XIX стст.

Тэма 16 Буржуазный рэформы другой паловы XIX ст. Сацыяльна- 
экана!мчнае становшча БеларуП.
1. Асабл1васщ адмены прыгоннага права на тэрыторьп Беларусь
2. Рэформы аграрных адносш сярод дзяржауных сялян i iптттьтх труп 
сялянскага населыицтва. Значэнне рэформы.
3. Буржуазныя рэформы другой паловы XIX ст. i ix вын1 ki.
4. Асабл1васщ разв!цця сельскай гаспадарк! у другой палове XIX ст.
5. Аграрны крызю 80-х гадоу XIX ст.
6. Прамысловае развщцё Беларус! у другой палове Х1Хст.

Тэма 17 Вызваленчая барацьба на Беларусшх землях у другой палове 
XIX ст.
1. Сялянсю pyx i яго спецыф!ка у Беларуси.
2. Народнщю рух.
3. Рабочы рух у Бел ару ci у другой палове Х1Хст.
4. Утварэнне i дзейнасць палпычных партый у канцы XIX ст.

Тэма 18 Класавая барацьба у Беларус! у другой палове XIX ст.
1. Рабочы рух у другой палове XIX ст. на Беларус!
2. Стварэнне i дзейнасць першых сацыял-дэмакратычных гурткоу.
3. Сацыял-дэмакратычны рух у 80-90-я гады XIX ст. Узшкненне 
палпычных партый i ix дзейнасць.
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Тэма 19 Фарлправанне беларускай нацьп. Культура Бел ару ci у 60-90-я 
гады XIX ст.
1. Пстары чныя умовы утварэння беларускай нацьп. Пагптыка царызму у 
нацыянальным пытан Hi.
2. Асноуныя прыкметы утварэння беларускай нацьп.
3. Духоуная i матэрыяльная культура у другой палове Х1Хст.

Тэма 20 Эканам1чнае развщцё Беларусклх губерняу у пачатку XX ст.
1. Развщцё прамысловасщ i гандлю. Транспарт i iimaxi зносш.
2. Сацыяльнае становшча рабочых: колькасць, склад, умовы працы.
3. Эканам1чная i папйтычная барацьба рабочых.
4. Памешчыцкае i сялянскае землеуладанне.
5. Формы сялянсюх выступленняу.
6. Разлажэнне сялянства на мяжы XX ст.

Тэма 21 Палпычны па рты i у БеларуН на пярэдадш рэвалюцьн 1905-1907 
гг.
1. “Палщэйсю сацьпшзм” Дзейнасць Зубатава 1901-1903 гг.
2. Дзейнасць партьн сацыял1стау-рэвадюцыянерау.
3. ППС на Штве 1902-1903 гг.
4. Утварэнне i дзейнасць БСГ 1902-1904 гг.

Тэма 22 Рэвалюцыйныя падзе11905-1907 гг. на Беларусь
1. Абвастрэнне сацыяльных супярэчнасцей i нацыянальнага пытання.
2. Тры лагеры у грамадска-пал1тычным руху.
3. Пачатак рэвалюцьн. Вызваленчы рух у студзенш -  верасн1 1905 г.
4. Кастрычнщкая i снежаньская пал1тычныя стачкг
5. Ман1фест 17 кастрычн1ка. Адносшы да ман1феста пал1тычных партый.
6. Дыферэнцыяцыя грамадска-пал1тычных сш.
7. Выбары i дзейнасць дэпутатау ад Beaapyci у I Дзяржаунай думе Раей.
8. II Дзяржауная дума у грамадска-пал1тычным жыцц1 Beaapyci. 
Адступленне рэвалюцьн.

Тэма 23 Беларускт нацыянальны рух (1901-1914 гг.).
1. Нацыянальна-вызваленчы рух у пачатку XX ст.
2. Нацыянальна-вызваленчы рух у гады рэвалюцьн (1905-1907 гг.).
3. Польсю нацыянальны рух.

Тэма 24 Сталышнскля рэформы у БеларуН i ix вын1кл.
1. Гютарыяграф1я пытання.
2. Палпычныя i 1дэалаг1чныя умовы правядзення рэформы.
3. Асабл1васщ эканам1чнай спуацьп пяц1 заходи ix губерняу.
4. Скасаванне абшчыны пераход надзельнай зямл1 ва уласнасць еялян.
5. Арган1зацыя перасялення еялян у аз1ацкую частку Расп. Адыходн1цтва.
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6. Земская рэформа на Беларуси
7. Вы нш  рэформ для Беларуси
8. Развщцё прамысловасщ у Беларуш 1908 -  1914 гг.

Тэма 25 Беларусь у трэцячэрвеньска перыяд
1. Сутнасць трэцячэрвеньскай палпычнай с1стэмы.
2. Выбары у III i IV Дзяржауную думу ад заходн!х губерняу i ix bbihiki.
3. IIIaBiHi3M у рангу дзяржаунай палпыкг Барацьба з беларусюм 
адраджэнск!м рухам.
4. Палпычны застой (1912-1914 гг.).

Тэма 26 Беларусь у гады Першай сусветнай ванны (1914 -  1916 гг.)
1. Акупацыя германсюм1 вайскам1 Заходняй беларусг
2. Уплыу ваенных падзей на пал1тычнае i эканам1чнае палажэнне у Беларус1.
3. Беларуси нацыянальны рух.

Тэма 27 культура БеларуН у пачатку XX ст. (1900-1914 гг.).
1. Газета “Наша шва” у барацьбе за нацыянальнае адраджэнне.
2. Адукацыя i асвета у Беларус1 у пачатку XX ст.
3. Развщцё лггаратуры i мастацтва.
4. Распаусюджванне беларускай нацыянальнай 1дэ1.

Тэма 28 Станов1шча беларусюх зямель пасля падзення самадзяржауя.
1. Пал1тычныя партьй i арган1зацьй на Беларус1 пасля падзення 
самадзяржауя.
2. Органы юравання Часовага Урада i Саветы на Беларуш у сакав1ку -  
кастрычнпсу 1917 г.
3. З ’езд прадстаушкоу беларусюх нацыянальных арган1зацый у М1нску у 
сакавшу 1917 г.

Тэма 29 Мяцежпольскага корпуса Доубар-Муснщкага. Ваенная 
1нтэрвенцыя Германн.
1. ПалЧычная мэта мецяжу.
2. Мерапрыемствы Савецкай улады па падауленн1 паустання.
3. Ваенныя дзеянн1 супраць корпуса Доубар-Мусн1цкага.
4. Наступление нямецюх войскау у пачатку 1918 г.
5. Брэсцю Mip.
6. Значэнне Першай сусветнай вайны. Наступление Чырвонай Армй, 
вызваленне тэрыторьй Беларуш ад нямецк1х войскау.

Тэма 30 Беларуская Народная Рэспублжа
1. Усебеларусю з ’езд у снежш 1917 г.
2. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублшг
3. Рада БНР, яе склад i дзейнасць.
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4. Барацьба за ъпжнароднае прызнанне БНР, адносшы да яе беларускага 
насел ьнщтва.

Тэма 31 Развщцё культуры у пачатку XX ст.
1. Развщцё л Марату ры i мастацтва.
2. Стварэнне беларускага друку i беларусюх выдавецтвау.
3. Беларусю тэатр у пачатку XX ст.
4. Навука i навуковыя даследваннг

Тэма 32 Польская акупацыя Бел ару ci у 1919-1920 гг.
1. Польсм акупацыйны рэжым на тэрыторьй Беларуси.
2. А.Луцкев1ч аб польскай акупацьй Беларусь
3. Беларусю нацыянальны рух у гады вайны.
4. Барацьба супраць польскай акупацьй.

Тэма 33 пераходу ад вайны да Mipy. Нацыянальна-дзяржаунае 
будаунщтва.

1. Эканам1чнае i папйтычнае слано вш ча Беларуси пасля заканчэння вайны.
2. Крьшс папйтыю ваеннага камушзму.
3. Абвастрэнне сацыяльнай напружанасцг
4. Падтсанне дагавору аб стварэнш СССР . Статус БССР у складзе 
СССР.

Тэма 34 Антысавецкая барацьба.
1. Падрыхтоука антыбалынавщкага i антыпольскага паустання.
2. Увядзенне ваеннага становпнча у Беларуси.
3. Падауленне антысавецкага паустання.

Тэма 35 Сельская гаспадарка Савецкай Беларуы у перыяд НЭПа i 
калектыв1зацьп
1. Аднауленне народнай гаспадарю Беларуси на падставах НЭПа.
2. Ажыццяуленне калектывпацьп сельскай гаспадарю БССР.
3. Вын1 Ki i наступствы калектыв1зацьй.

Тэма 36 Станауленне i развщцё культуры у Беларусь
1. Стварэнне 1нбелкульта.
2. Разгортванне навуковых даследаванняу.
3. Развщцё беларускай савецкай лАаратуры.
4. Тэатральнае, музычнае i выяуленчае мастацтва.

Тэма 37 Сацыяльна-эканам1чныя, грамадска-палпычныя i культурный 
пераутварэнш у Заходняй Беларуы
1. Развщце прамысловасщ i сельскай гаспадарю.
2. Г рам аде ка- п ал i ты ч н ы я пераутварэнш.
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3. Развпщё культуры i адукацьй.
Тэма 38 Акупацыйны рэжым на тэрыторьп Беларусь Калабарацыяшзм
1. Тэрытарыяльна-адмшютрацыйны падзел i стварэнне органау 
акупацыйнай улады.
2. Эканадйчная i аграрная палыыка акупантау.
3. Злачынствы немецюх акупантау на тэрыторьй Беларуси.
4. Калабарацыя у Беларусь БЦР, БНС, СБМ, БКА.

Тэма 39 Беларусь на м1жнароднай арэне. Удзел у працы ААН i iHuibix 
м1жнародных аргашзацый
1. Мтжнародная правасуб’ектнасць БССР. Уступленне у ААН i шшыя 
м1жнародныя аргашзацьп.
2. Знешнепалпычная i знешнеэканам1чная дзейнасщ Беларуси
3. Грамадска-палпычнае развщце БССР у 1945 -  1955 гг.
4. Асноуныя тэндэнцьй сацыяльна-эканам1чнага i грамадска-пал1тычнага 
развщця БССР у 50-я-80-я гады XX ст.

Тэма 40 БССР ва умовах палпыю перабудовы
1. Нарастание крыз1сных з ’яу у грамадска-палпычным i сацыяльна- 
эканам1чным жыцщ ССС.Р
2. Распад СССР i яго вын1к1 для эканам1чнага становшча Беларусь
3. Пошук1 шляхоу выхаду з крыз1су i перадолення негатыуных з'яу у 
эканомщы.
Тэма 41 Сацыяльна-эканам1чнае развщце РБ у другой палове 90-2016-х 
гг.
1. Распрацоука нацыянальнай стратэгй устойл1вага эканадйчнага разв1цця.
2. Актуальныя праблемы развщця прамысловасщ i сельскай гаспадарк1.
3. Станауленне i рэал1зацыя беларускай мадэл1 сацыяльна арыентаванай 
эканом1к1.

Тэма 42 Грамадска-палпычнае разв1цце РБ на сучасным этапе
1. Грамадска-палпычныя працэсы у РБ на сучасным этапе развщця.
2. Палпычныя шстытуты i грамадзянская супольнасць.

Тэма 43 Беларусь у еурапейскай i сусветнай супольнасщ
1. Актыв1зацыя удзелу у дзейнасц1 ААН.
2. Пераход да статуса без’ядзернай дзяржавы.
3. Курс на паглыбленне 1нтэграцыйных працэсау.

Тэма 44 Адукацыя, культура i навука на сучасным этапе развщця
1. Развщце вышэйшай i сярэднеспецыяльнай адукацьй.
2. Разв1цце мастацтва i л1таратуры.
3. Развще навую i культуры.
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РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЯ ВЕДАУ

Тэматыка курсавых работ па вучэбнай дысцыплше “Псторыя БеларуЛ”

1. ПалiTbiиная псторыя Полацкага княства (IX -  першая палова XIII ст.).
2. Гарады старажытнай БеларуЛ (IX -  першая палова XIII ст.).
3. Культура Полацкай зямл1 (IX -  першая палова XIII ст.).
4. Эканомпса Бел ару ci у раннефеадальны перыяд (IX -  першая палова XIII 
ст.).
5. Утварэнне Вялжага княства Ютоускага, Ру ската i Жамойцкага.
6. Адметныя асобы палпычнай псторыя ВКЛ.
7. Сельская гаспадарка БеларуЛ у другой палове XIII -  першай палове 
XVII ст.
8. Г арады Бел ару ci у другой палове XIII -  першай палове XVII ст.
9. Культура Бел ару ci у другой палове XIII -  першай палове XVII ст.
10. Антыфеадальная вайна у БеларуЛ (1648 -  1651 гг.).
11. Беларусь у час Пауночнай вайны (1700 -  1721 гг.)
12. Сацыяльна-эканадпчнае становшча Бел ару ci у другой палове XVIII -  
першай палове XVIII ст.
13. Палпычны крыз1с Рэчы Паспал1тай.
14. Паустанне пад юраунщтвам Т. Касцюшкг
15. Культура Бел ару ci у другой палове XVIII -  першай палове XVIII ст.
16. Сацыяльна-эканадпчнае становшча БеларуЛ пасля даслучэння да 
Расшскай iMnepbii.
17. Беларусь у вайне 1812 г.
18. Грамадска-палпычны рух на Бел ару ci у канцы XVIII -  першай палове 
XIX ст.
19. Дзяржауная палпыка у БеларуЛ у 30-я -  50-я гады XIX ст.
20. Буржуазныя рэформы 60 -  70-х гг. i ix значэнне для развщця Беларуси.
21. Паустанне 1863 г. К. Калшоускт
22. Развщцё кагпталютычных адносш у вёсцы у 60 -  90-я гады XIX ст.
23. Развщцё прамысловасщ i транспарту. Рост Гарадоу у другой палове 
XIX ст.
24. Сялянсю рух. Дзейнасць народнпсау у 60 -  90-я гады XIX ст у БеларуЛ.
25. Рабочы рух. Утварэнне сацыял-дэмакратычных арган!зацый.
26. Культура БеларуЛ у 60 -  90-я гады XIX ст.
27. Асабл1всащ сацыяльна-эканадпчнага разв1цця БеларуЛ на рубяжы XIX 
-  XX ст.ст.
28. БСГ у час рэвалюцьй 1905 -  1907 гг.
29. Сталыпшская аграрная рэформа у БеларуЛ.
30. Грамадска-палпычнае жыццё у БеларуЛ у час выбарау у I i II 
Дзяржауныя думы.
31. “Наша шва” -  цэнтр нацыянальна-культурнага адраджэння (1906 -  
1905 гг.).
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32. Першая сусветная вайна на тэрыторьй Беларусь
33. Беларуси нацыянальны рух.
34. Савецкая улада у Беларуш у 1 9 1 7 -1 9 1 9 гг .
35. Утварэнне БССР.
36. НЭП у Беларуси.
37. Эканомпса савецкай Беларуси у гады першых пяцшодак (1928 -  1937 
гг.).
38. Грамадска-папйтычнае жыццё БССР у 1920 -  1930 гг.
39. Культурнае жыццё Савецкай Беларуш у 1920 -  1930 гг.
40. Палпыка беларушзацьй у 19202 -  1930 гг.
41. Заходняя Беларусь у складзе Польскай дзяржавы (1921 -  1939 гг.)
42. Уключэнне Заходняй Беларуш у склад БССР.
43. Беларусь напярэдадш нападу Германп на СССР.
44. Акупацыйны рэжым у Беларус1.
45. Барацьба з акупантам1 на тэрыторьй Беларус1 у гады Вялжай айчыннай 
вайны.
46. Вызваленне Беларус1 i заканчэнне другой сусветнай вайны.
47. Аднауленне i развщцё прамысловасц1 у першае пасляваеннае 
дзесяцшоддзе.
48. Сельская гаспадарка Беларуш у першае пасляваеннае дзесяц1годдзе.
49. Грамадска-папйтычнае жыццё у Беларус1 у першае пасляваеннае 
дзесяцшоддзе.
50. Дзейнасць БССР на м1жнароднай арэне у першае пасляваеннае 
дзесяцшоддзе.
51. Адукацьй i навука Беларуш у першае пасляваеннае дзесяц1годдзе.
52. Лпаратура i мастацтва у першае пасляваеннае дзесяцшоддзе.
53. Эканадйчнае развщцё БССР у сярэдзше 1950 -  1980 гг.
54. Грамадска-папйтычнае жыццё у другой палове 1950 -  1980 гг. Развщцё 
адукацьй i навую у сярэдзше 1950 -  1980 гг.
55. Культурнае жыццё рэспублпй у сярэдзше 1950- 180 гг.
56. БССР на м1жнароднай арэне у сярэдзше 1950 -  1980 гг.
57. Утварэнне незалежнай Рэспублш Беларусь.
58. Грамадска-пал1тычнае жыццё Рэспубл1к1 Беларусь на сучасным этапе.
59. Сацыяльна-эканам1чнае разв1ццё Рэспубл1к1 Беларусь на сучасным 
этапе.
60. Аграрная палпыка Рэспубл1ю Беларусь на сучасным этапе.
61. Знешняя палпыка Р эсп ублт Беларусь на сучасным этапе.
62. Культура БеларуЛ на сучасным этапе.
63. Адукацыя i навука Рэспублпа Беларусь.
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Патрабаванш да курсавой работы
Згодна з вучэбным планам установы вышэйшай адукацьй па 

спецыяльнасщ 1-02 01 01 Псторыя i грамадазнаучыя дысцыпл1ны студэнты 
дзённай формы атрымання адукацьй выконваюць курсавую работу на 3 курсе 
у 6 семестры, студэнты завочнай формы атрымання адукацьй выконваюць на 
4 курсе у 7 семестры.

Мэта курсавой работы -  сютэматызацыя i пашырэнне тэарэтычных i 
практычных ведау па спецыяльнасц1 i прымяненне гэтых ведау на практыцы, 
развщцё навыкау вядзення самастойнай працы студэнтау, авалоданне 
методыкай даследавання пры вырашэнш распрацоуваемых праблем i 
пытанняу.

Пры падрыхтоуцы курсавой работы стулэнты павшны авалодаць: 
-навыкам! самастойнага правядзення даследавання;
-умением працаваць з лггаратурным! крынщамц 
-веданнем неабходных метадау навуковага даследавання;
-умением самастойна анапйзаваць вын!Ki даследавання i фармуляваць ix; 
-умением правшьна аформщь курсавую работу.

Структура курсавой работы павшна быць наступнай:
-тытульны лют (першая старонка курсавой работы -  нумер староню не 
ставщца);
-змест (другая старонка курсавой работы -  нумар староню не ставщца, 
уключае назвы састауных частак работы);
-увядзенне (змяшчае у сябе абаснаванне актуальнасц! тэмы даследавання, 
мэту, заданы, аб’ект, прадмет, метады даследавання -  2-3 старой к(); 
-асноуная частка з главам! (параграфам!), уключаючую: тэарэтычную 
частку (прадстауляе сабой абзор i параунальна-супастауляльны анапйз 
сучасных падыходау да рашэння праблемы, заяуленай у рабоце, уключаючую 
разважанш,
ацэнк1 i вывады); практычную частку (якая адлюстроувае методыку 
даследавання, анапйз i абагульненн! вын!кау работы, астсанне i абаснаванне 
метадычных рэкамендацый);
-заключэнне (змяшчае вывады 5-7 каротюх адагульненняу, як1я 
адлюстроуваюць ступень вырашэння пастауленых у даследаванн! задач 2 - 3  
старошй);
-cnic выкарыстанай лНаратуры (не менын 8 крын1ц -  у алфавшым 
парадку, згодна патрабавання ВАК Беларус!);
-дадатю  (пры неабходнасц!).

Аб’ём курсавой работы -  25-40 старонак тэкста, уключая cnic 
л1таратуры, дадапй, табл1цы, шюстрацьй.

Згодна з вучэбным планам установы вышэйшай адукацы па напрамку 
спецыяльнасц1 1-02 01 01 Псторыя i грамадазнайчыя дысцыплшы на 
курсавую работу адводзщца 40 гадзш.
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Структура курсавой работы павшна садзейшчаць раскрыццю выбранай 
тэмы i яе састауных элементау. Усе частю курсавой работы павшны быць 
узаемазвязаны i выкладзены у строгай лапчнай паслядоунасцг 

Пры вызначэнш адзнаю курсавой работы ул1чваюцца:
-ступень распрацоум тэмы;
-пауната ахопа навуковай лыаратуры;
-выкарыстанне нарматыуных актау;
-творчы падыход да нагйсання курсавой работы.

Метадычныя рэкамендацьп па аргашзацьп i выкананню 
самастойнай работы студэнтау

Галоуная мэта -  фарм1раванне у студэнтау навыкау да самастойнай 
работы з крынщам1 i навуковай лыаратурай па тэмам, яюя не могуць быць 
вынесеныя у лекцыйны курс i на семшарсюя заняткг

Заданы:
-  выявщь сацыяльныя функцьй riстарычнай навукц
-  усвядомщь сутнасць ri стары чных крынщ i шфармацыйныя 

магчымасщ;
-  засвощь агульнанавуковыя метады i ix прымяненне у працэсе 

ri стар ыч нага пазнання.
Змест i формы к1руемай самастойнай работы студэнтау, а таксама мадэль 

рэйтынгавай адзнаю ведау (крэдытна-рэйтынгавай сютэмы), як1я 
забяспечваюць кантрольна-ацэначную дзейнасць выкладчыка па вын1ках 
навучання студэнтау, распрацоуваюцца кафедрам i у адпаведнасц1 з мэтай i 
задачам! падрыхтоук1 спецыял1стау. Для дыягностыю сфарм1раванасц1 
г1старычных ведау i уменняу рэкамендуецца выкарыстоуваць комплексныя 
тэсты з рознаузроуневым1 заданиям!.

Вывучэнне вучэбнай дысцыплшы мае на увазе сютэматычную 
самастойную работу студэнтау па выкарыстанш вучэбнай i вучэбна- 
матадычнай лидратуры, г!старычных крын!ц i сучасных камп’ютарных 
тэхналопй. Студэнт пав!нен выпрацаваць навык! канспектавання лекцый i 
г!старычных крынщ у сва!м рабочым сшытку па Айчыннай псторьй, весц! 
гласарый (слоушк незразумелых слоу i выразау па тэматыцы вучэбнай 
дысцыпл!ны з ix тлумачэннем).

Умовы засваення лекцыйнага курсу у практыцы, якая склалася на 
сучасным этапе, традыцыйныя. Неабходна не прапускаць лекцьй, мець 
навык1 канспектавання i па магчымасц1 падрабязна канспектаваць лекцьй. Да 
лекцьй пажаданна прачытаць матэрыял тэмы па падручн1ку. На працягу трох 
дзен пасля лекцьй -  падрабязна вычытаць канспект, уставщь фрагменты, яюя 
был1 прапушчаны, аднавщь ui скасаваць незразумелыя месцы. Прапушчаныя 
лекцьй аднав1ць па вучэбнай лыаратуры i канспектах добра паспяваючых 
студэнтау. Атрымоуваемую дадатковую 1нфармацыю устауляць з адпаведнай 
адзнакай на палях щ напрыканцы сшытка. Перад здачай экзаменау, 
неабходна абавязкова поунасцю прачытаць усе маючыся зап1сы у канспекце.
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Самастойная праца студэнтау прадугледжвае больш глыбокае 
вывучэнне i засваенне матэрыяла вучэбнай дысцыплшы, фарм1раванне 
навыкау даследчай працы шляхам:

-  канспектавання першакрынщ i шшай вучэбнай i навуковай лпдратуры;
-  прапрацоука вучэбнага матэрыялу (па канспектах лекцый, вучэбнай i 

навуковай лыаратуры) i падрыхтоука дакладау на семшарах, удзелу у 
тэматычных дыскуслях;

-  пошук i агляд навуковых публжацый i электронных крынщ шфармацьй 
i падрыхтоуш заключэння па вышках агляду;

-  выкананне кантрольных работ, творчых заданняу;
-  нап1санне рэфератау, эсэ;
-  работа з тэстам1 i пытанням1 для самаправеркц
-  удзел у навуковых студэнцюх канферэнцыях.

Самастойная работа студэнтау павшна медь сютэматычны характар. 
Вын1К1 самастойнай работы кантралююцца выкладчыкам i ул1чваюцца пры 
атэстацьй студэнта на экзамене (запйку). Прамежкавы кантроль ведау 
выкладчыкам можа ажыццяуляцца правядзеннем тэсщравання, 
заслухоування дакладау, рэфератау, праверкай тсьмовых работ, 
субяседвання па вызначанай тэме.

Пры падрыхтоуцы да экзамену у рамках кожнай тэмы вучэбнай 
дысцыпл1ны ‘TicTopbii БеларусС неабходна вылучыць асноуныя панятдд', 
г1старычных асоб, папрацаваць з тэрм1нам1. Неабходна слстэматычна 
карыстацца слоун1кам персанал1й i cnicaM асноуных паняццяу i тэрмшау. 
Пасля вывучэння кожнай тэмы у парадку самакантролю неабходна 
праверыць ui засвоены тэрм1ны, ui маецца уяуленне аб г1старычных асобах i 
ix poai у Айчыннай ricTopbii.

Пералж выкарыстоуваемых сродкау дыягностык1 
Для кантроля якасц1 адукацьй выкарыстоуваюцца наступныя сродю 

дыягностык1:
-складанне рэфератау па асобным раздзелам дысцыпл1ны з выкарыстаннем 
apxiyHbix матэрыялау, манаграф1чнай i перыядычнай лппратуры;
-тэсты па асобным раздзелам дысцыплшы;
-кантрольныя работы (для завочн1кау);
-вусныя 3ariKi па асобным дысцыплшам;
-вусныя экзамены па дысцыпл1не;

Адзнака ведау, уменняу i навыкау студэнтау адбываецца па 10-бальнай 
шкале (1, 2, 3 ........ 9, 10).
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Крытэрьп aiDiik’i ведау студэнтау (залж)

Не зал1чана
Адсутнасць адказу або адмова ад адказу. Распазнанне аб’екта 

вывучэння, асобных тэрмшау i фактау, праявы 1мкнення пераадолець 
вучэбныя цяжкасщ, праяуленне штарэсу да вывучэння прадмета, адл1чча 
вызначэнняу, стуктурных элементау ведау, праявы валявых намаганняу i 
матывацыя вучэння.

Зал1чана
Няпоунае знание праграмнага матэрыялу на узроуш памящ, наяунасць 

значных, але выпрауленых з дапамогай выкладчыка памылак, цяжкасщ у 
прымяненш специальных i штэлектуальных уменняу, 1мкненне да 
пераадолення цяжкасцей, праяуленне адказнасщ, самакрытычнасцг Асваенне 
вучэбнага матэрыялу на рэпрадукцыйным узроуш i няпоунае яго узнауленне, 
наяунасць памылак, як1я можна выправщь пры дадатковых пытаннях. 
Усвядомленае узнауленне праграмнага матэрыялу, у тым лжу рознай cryneHi 
складанасц1, з некаторьжп памылкам1. Поунае узнауленне праграмнага 
матэрыялу, у тым лжу прымяненне ведау, спецыяльных, агульнавучэбных i 
1нтэлектуальных уменняу з дапамогай выкладчыка. Праявы настошпвасщ i 
1мкненне пераадолеваць цяжкасц1. Авалоданне праграмным матэрыялам, у 
тым лжу рознай cryneHi цяжкасщ, праявы добрасумленнасщ, адказнасц1, 
самаацэнк1 i г. д. Свабоднае валоданне праграмным матэрыялам рознай 
ступеш цяжкасц1 у незнаёмай сАуацьп, выкананне заданняу творчага 
характару. Высок1 узровень самастойнасц1 i эрудыцьй.

Крытэрьп ацэнкм ведау студэнтау (экзамен)
1нтэргальная 10-бал ьная шкала ацэнк1 вучэбных дасягненняу 
навучэнцау

0 балау. Адсутнасць адказа або адмова ад адказу.

Шзк1 узровень (рэцэптыуны)
1 бал. Узнавание аб’екта вывучэння, распазнанне асобных вядомых 

тэрмшау i фактау, праяуленне 1мкнення пераадолець вучэбныя цяжкасц1, 
праявы слтуацыйнага i нтарэсу да вучобы i прадмету.

2 бала. Узнавание аб’екта вывучэння, распазнанне вызначэнняу, 
структурных элементау ведау, праяуленне валявых намаганняу i матывацыя 
вучэння.

Здавальняючы (рэцэптыуна-прадукцыйны)
3 бала. Няпоунае узнауленне праграмнага матэрыялу на узроуш памяц1, 

наяунасць сутных, але пераадоленых з дапамогай выкладчыка памылак, 
праявы спуацыйнага i нтарэсу да вучобы i прадмету.

4 бала. Асваенне вучэбнага матэрыялу на рэпрадукцыйным узроуш i 
няпоунае яго узнауленне, наяунасць памылак, яюя можна паправщь пры 
дадатковых пытаннях выкладчыка.
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Сярэдш (рэпрадукцыйна-прадукцыйны)
5 балау. Усвядомленае узнауленне праграмнага вучэбнага матэрыялу, у 

тым лшу рознай ступе Hi складанасщ з нязначньпш памылкамц цяжкасщ у 
прымяненш асобных спецыяльных уменняу i навыкау, защкауленасць у 
вучобе i дасягненш вышкау.

6 балау. Поунае узнауленне праграмнага матэрыялу з нязначным1 
памылкамц прымяненне ведау у знаёмай спуацьй па узору, прымяненне 
спецыяльных, агульнавучэбных i штэлектуальных уменняу i навыкау з 
нязначнай дапамогай выкладчыка, настойл1васць i 1мкненне пераадолеваць 
цяжкасщ.

Дастатковы (прадукцыйны)
7 балау. Валоданне праграмным вучэбным матэрыялам, у тым лжу i 

рознай ступен1 цяжкасц1, умение валодаць iM у знаёмай спуацьй, наяунасць 
адз1нкавых не1стотных памылак у дзеяннях; самастойнае прымяненне 
спецыяльных, агульнавучэбных i штэлектуальных уменняу i навыкау; праява 
1мкненняу да творчага пераносу ведау, арган1заванасц1, самакрытычнасц1, 
рэфлекс11.

8 балау. Валоданне праграмным вучэбным матэрыялам i аперыраванне 
iM у знаёмай i незнаёмай слтуацыях; наяунасць адзшых не1стотных памылак у 
дзеяннях, самастойна выпрауляемых навучэнцам; наяунасць вопыту творчай 
дзейнасщ; праявы добрасумленнасц1, адказнасц1, самаацэнкг

Высокч (прадуктыуны творчы)
9 балау. Свабоднае валоданне праграмным вучэбным матэрыялам 

рознай ступеш цяжкасщ у незнаёмай спуацьй; выкананне заданняу творчага 
характару, высою узровень самастойнасц1 i эрудыцыг

10 балау. Свабоднае валоданне праграмным вучэбным матэрыялам 
рознай ступеш цяжкасщ з выкарыстаннем звестак з шшых вучэбных 
дысцыпл1н; умение усвядомлена i аператыуна трансфармаваць атрыманыя 
веды для вырашэння праблем у нестандартных спуацыях; праявы 
мэтанак1раванасц1, адказнасц1, пазнавальнай актыунасщ, творчых аднослн да 
вучобы.
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ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ

ПРАГРАМА ПА ДЫСЦЫПЛ1НЕ “Г1СТОРЫЯ БЕЛАРУС1” 

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ

Раздзел 1. УВОД31НЫ У ДЫСЦЫПЛ1НУ “Г1СТОРЫЯ БЕЛАРУС1”
Псторыя Беларуси -  аргашчная i неад’емная частка еурапейскай i 

сусветнай г1сторьй. Метадалапчныя асновы i прынцыпы вывучэння г1сторьй, 
яе перыядызацыя. Фармацыйны i цывшзацыйны падыходы да вывучэння 
ricTopbii. Прадмет вывучэння псторьп Беларуси у кантэксце цывшзацыйнага 
развщця як складовай частю усх°Днеславянскай i агульнаеурапейскай 
ricTopbii. Айчынныя пстарыягра(}ячныя школы. Агульная характарыстыка 
асноуных крынщ i пстарыяграфп.

Раздзел 2. ПЕРШАБЫТНАЕ ГРАМАДСТВА НА ТЭРЫТОРЫ1 
БЕЛАРУС1 (100 тысяч гадоу да н.э. -  V ст. н.э.)

Тэма 2Л. Старажытны чалавек на тэрыторьп Беларус1
Пстарыяграф1я пытання. Пачатак засялення чалавекам тэрыторьп 

сучаснай Беларуси. Абл1чча, умовы жыцця, прылады працы i 
занятю.Асноуныя археалапчныя культуры 3noxi каменнага i бронзавага 
вякоу. Шлюбна-сямейныя адносшы i грамадсю лад. Распад радавой абшчыны 
i станауленне суседскай. Насел ьнщтва Беларуси у жалезным веку. Распад 
шдаеурапейцау. Асноуныя раёны пражывання балтау, славян, германцау i 
iHmbix народау. Сацыяльна-эканашчнае развщцё плямёнау anoxi жалеза. 
Змены у гаспадарцы, матэрыяльнай i духоунай культуры.

Тэма 2.2. Культура, быт i звыча1 старажытных людзей на 
тэрыторьп Беларус1

Пстарыяграф1я пытання. Сувязь творчай дзейнасщ з працай чалавека, 
кгпматычныхп i геаграф1чным1 умоваш, спосабадп гаспадарання, сацыяльным 
асяроддзем, фтасофсюхп i рэлнлйныхп уяуленнямт Сшкрэтызм 
першабытнай культуры. Узнпсненне веры старажытных людзей у 
звышнатуральныя уласщвасщ неадушаулённых прадметау. Фантастычныя 
уяуленш аб роднасщ труп людзей з татэмадп -  пэуным вщам жывёл, раслш i 
прыродных з ’яу. Разнастайнасць i разгалшаванасць паганства. Вера балтау i 
paHHix славян у юнаванне шматлшх багоу. Сонечны культ i культ агню. 
Персанажы народнай дэманалогп. Вербальная i невербальная мапя, замовы, 
праклёны. Ушанаванне продкау, пахавальныя рытуалы, пашню. Музычныя 
шструменты, мастацюя вырабы i упрыгожваннт Арнаментнае аздабленне 
глшянага посуду i прылад працы. Старажытная скульптура Беларусь 
Керадпчныя рэльефныя узоры. Характар i традыцьй выяуленчага мастацтва 
Беларуси у старажытнасцт
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Раздзел 3. БЕЛАРУСЬ У VI -  СЯРЭД31НЕ XIII ст.
Тэрмш “сярэднявечча”, яго сэнс. Храналапчныя рамкг 

Нераунамернасць развщця сярэднявяковых цывшзацый. Гi старыя графi я i 
анализ крынщ.

Тэма ЗЛ. Балты i славяне у VI -  VIII стст.
“Вялжае перасяленне” народау у Еуропе i насел ьнщтва Беларуси. 

Банцарауская, калочынская, пражская i шшая археалапчныя культуры. 
Змешанае пражыванне славян з б ал там i. Канчатковы распад патрыярхальнага 
роду. Занятю насельн1цтва, рэлтйны я вераванш, пахавальныя абрады. 
Ваенная дэмакратыя i зародю дзяржаунасщ у славян.

Тэма 3.2. Узшкненне класавага шматукладнага грамадства у IX -  
першай палове XIII ст.

Аб’яднанш крыв1чау-палачан, дрыгав1чоу, радз1м1чау. Плямёны 
яцвягау, лыоуцау у Верхн1м Панямоннт Славяшзацыя мясцовага балцкага 
насельнщтва. Асноуныя канцэпцьй аб паходжанш беларусау, вялжаросау, 
укра1нцау. Трансфармацыя радавой абшчыны у суседскую. Шматукладнае 
грамадства. Зараджэнне феадапйзму. С1нтэзны i бясслнтэзны шлях1 развщця 
феадал1зму. Сельская гаспадарка. Рамяство. Гандаль. Узншкненне гарадоу. 
Сацыяльная дыферэнцыяцыя насельнщтва. Сяляне-земляробы. Знаць i 
дружына. Княжацкая улада.

Тэма 3.3. Полацкае княства у X -  першай палове XIII ст.
Першыя п1сьмовыя звестк1 аб Полацку. Кзеуская Русь. Узаемааднослны 

Полацка з Ктевам i Ноугарадам. Полацкая дынастыя князёу. Рагвалод. 
Рагнеда. Захоп Уладз1м1рам Святаславав1чам Полацкай зямл1. Аднауленне 
незалежнасцг Полацк1 князь 1зяслау. Узмацненне Полацкага княства у XI ст. 
Брачыслау, Усяслау Чарадзей. БЧва на Нямгзе. Паустанне у KieBe 1068 г. i 
абранне Усяслава Полацкага вялiмм князем KieycKiM. Вяртанне Усяслава у 
Полацк. AnoniHia спробы KieycKix князёу падпарадкаваць Полацк i Менск. 
Барацьба пам1ж Полацкам i Менскам у другой палове XII ст. Грамадска- 
папйтычны лад у Полацкай зямлькнястве. Рысы сярэднявечнай рэспубл1к1 у 
Полацку. Гарады Полацкай зямл1. Феадальная раздробленасць. Распад 
Полацкай зямл1 на удзельныя княствы (гарады-дзяржавы): Полацкае, 
Вщебскае, Менскае, Друцкае, 1зяслаускае, Лагожскае.

Тэма 3.4. Княствы i гарады на тэрыторьп пауднёвай БеларуП, 
Пасожжа i Верхняга Панямоння

Тураускае княства. Бярэсце -  riстарычны цэнтр Сярэдняга Пабужжа. 
Выдзяленне Драг1чына пад Бугам у якасщ удзельнага княства. Смаленск1я 
крыв1чы. Узн1кненне i разв1ццё Слаугарада i Крычава. Mcnicaay i 
McnicaaycKae удзельнае княства. Узншненне Гомеля як племяннога цэнтра
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рад'тпчау. Развщцё горада у X—ХШ стст. Чачэрск i Рэчыца. Мазыр i Брагш 
-  дрыгавщюя гарады у складзе KieycKara княства. Беларуси я княствы i 
гарады у Верхшм Панямоннг Гарады Гародня, Ваукавыск, Слошм, 
Наваградак i Наваградская зямля. Пачатак барацьбы з рыцарамi-крыжакамi. 
Кукенойскае i Герцыкскае княствы- фарпосты Полацкай зямл1 у шжшм 
цячэнш Заходняй Дзвшы. Князь Вячка, Уладз1м1р Полацкц Якау Палачанш, 
Давыд Гарадзенскт Перадумовы утварэння беларуска-лЛоускай дзяржавы. 
Мшдоуг i яго барацьба з галщка-валынсюм княствам за валоданне Верхн1м 
Панямоннем. Узаемаадносшы Мшдоуга з Ордэнам i Полацкам. Каранацыя 
Мшдоуга у Наваградку. Узвышэнне Наваградскага княства. 1нтэграцыя 
насельнщтва Беларуси з суседшдп народам! у межах адзшай дзяржавы. 
Дыскусля пра леташсную назву “ЛЛва” i яе этшчнае паходжанне.

Тэма 3.5. Р эл т я  i культура беларусюх зямель у IX -  першай 
палове XIII ст.

Пагансюя вераваннг Прыняццё i распаусюджванне хрысщянства. 
Дваяверства. Значэнне прыняцця хрысщянства. Шсьменства. Леташсы i 
рукашсныя KHiri. ЛЛаратура. Шсьменства па археалапчных помнжах. 
Вусная народная творчасць. Паданш пра Рагнеду i Усяслава Чарадзея. Звычш 
i абрады. Народны каляндар. Рэлжшна-асветнщшя дзеячы Беларуси: 
Еуфрасшня Полацкая, Юрыла Typaycxi, Климент Смалящч, Аураамш 
Смаленскг Манументальнае дойлщства Полацкай зямл1 i Панямоння. 
Абарончае дойлщства XIII ст. АрхЛэктурныя школы. Манументальны 
жывашс. Кшжная графжа. Дэкаратыуна-прыкладное мастацтва. Развщцё 
перадумоу фарм1равання беларускай народнасцт

Раздзел 4. ВЯЛ1КАЕ КНЯСТВА Л1ТОУСКАЕ, РУСКАЕ I 
ЖАМОЙЦКАЕ У XIII -  XV стст.

Тэма 4.1 Унутрыпалггычнае становнпча у другой палове XIII -  
XV ст.

Вялжае княства ЛЛоускае -  цэнтр зб1рання беларусюх i шитых 
усходнеславянсюх зямель. Барацьба за вялжае княжанне пасля смерщ 
Мшдоуга. ПалЛыка в я л т х  князёу Вщеня, Г еды Mi на, Альгерда. IILnixi 
уключэння беларусюх зямель у склад Вялжага княства ЛЛоускага. 
Дынастычная барацьба у 70—90-я гады XIV ст. (Кейстут, Ягайла, Андрэй 
Полацю, В Лаут ). Крэуская ушя. Лжвщацыя удзельных княствау. Стварэнне 
ваяводствау. Гарадзельсю прывшей 1413 г. УнутрыпалЛычная барацьба 
пасля смерщ В Лаута. Раскол дзяржавы на Вялжае княства ЛЛоускае i 
Вялжае княства Рускае. Вялжакняжацюя npbmmei 1432, 1434 гг. Аб’яднанне 
дзяржавы Жыпмонтам Кейстутав1чам. Абмежаванне вялжакняжацкай улады 
у другой палове XV ст. Судзебнж Ka3iMipa 1466 г. -  першы збор законау 
беларуска-лЛоускай дзяржавы. Змова супраць Ka3iMipa (1481 г.) i яе BbiHiKi. 
Вялжакняжацш прывшей.
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Тэма 4.2 Знешняя палггыка ВКЛ
Адносшы Вялшага княства Лггоускага з Маскоускай дзяржавай, 

Польшчай, Крымам i Ордэнам. Вшьня -  адзш з цэнтрау аб’яднання 
усходнеславянсюх зямель. Пашырэнне тэрыторьй Вялжага Княства. Паходы 
Альгер да на Маскву. Бггва на Спих Водах (1362 г.) i далучэнне да княства 
Вальпй, Падолля i К1еушчыны. У  ни Вял1кага княства Штоускага з Польшчай. 
Грунвальдская бпва i яе значэнне.

Тэма 4.3 Сацыяльна-эканам1чнае развщцё Бел ару ci
Сельская гаспадарка i асабл1васщ яе разв1цця. Станов1шча сялян. 

Удасканаленне прылад працы i сютэмы апрацоую зямл1. Формы 
землеуладання. Прывеле1 феадалау. Землекарыстанне i пав1ннасц1 сялян. 
Формы феадальнай залежнасц1. Запрыгоньванне сялян. Гарады i мястэчк1. 
Склад i становшча гарадскога насельн1цтва. Магдэбургскае права. Асноуныя 
занятк1 гараджан. Унутраны гандаль i знешнеэканам1чныя сувяз1. 
Фарм1раванне асноуных класау -  саслоуяу феадальнага грамадства у ВКЛ -  
шляхты, сялянства, мяшчанства.

Тэма 4.4 Фарм1раванне беларускай народнасщ. Культура БеларуП 
другой паловы XIII -  XV ст.

Складванне этшчнай тэрыторьй беларусау. Утварэнне сацыяльна- 
эканам1чнай супольнасц1. Народная самасвядомасць. Народнасць i рэл1пя. 
Узн1кненне i станауленне беларускай мовы i яе дзяржауны статус у Вялшм 
княстве ЛЛоусюм. Паходжанне назвау “Белая Русь”, “лщвшы-беларусы”. 
Мштапйтэт беларуската народа. Народная творчасць. ЛЛаратура. Рукап1сныя 
KHiri. Кн1жная граф1ка. Беларуси я летап1сы. Творчасць Рыгора Цамбалака. 
Выяуленчае мастацтва. Арх1тэктура. Этн1чныя меншасц1. Татарскае i 
яурэйскае насельн1цтва Беларус! -  рассяленне, занятю, культура. 1ншыя 
народы у этн1чных працэсах на беларусюх землях.

Раздзел 5. БЕЛАРУСК1Я ЗЕМЛ1У XVI -  першай палове XVII ст.

Тэма 5.1. Сацыяльна-эканам1чнае развщцё. Афармленне 
фальваркава-паншчынай с1стэмы

Стан сельская гаспадаркт Станауленне фальварка-паншчыннай Лстэмы 
гаспадарання. Аграрная рэформа 1557 г. i яе сутнасць. Пачатак юрыдычнага 
афармлення прыгоннага права. Стан гарадоу i эвалюцыя гарадскога жыцця. 
Унутраны i знешн1 гандаль. Развщцё рыначных адносш. Гандлёва- 
эканам1чныя сувяз1 беларусюх зямель з еурапейсюм1 кра1нам1. Узмацненне 
антыфеадальнай барацьбы. Казацк1 рух пад юраунщтвам С. Нал1вайк1. 
Г арадсюя паустанн1.
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Тэма 5.2 Знешняя палггыка ВКЛ
Абвастрэнне адносш пам1ж Вялш м княствам Лыоусюм i Маскоускай 

дзяржавай. Войны Вял шага княства Штоускага i Вялшага княства 
Маскоускага, ix прычыны i вынш. Ha6eri крымсюх татар. Адносшы Вялшага 
княства Штоускага з Ордэнам i Польшчаю. Л i во некая вайна i яе вышкг 
1нтэрвенцыя Рэчы Паспапйтай у Маскоускую дзяржаву. Барацьба за Смаленск 
у 30-я гг. XVII ст.

Тэма 5.3 Унутрыпалпычнае становпнча. Усталяванне шляхецкай 
дэмакратьп

УнутрыпалАычная барацьба у Вялш м княстве ТПтоусшм у першай 
палове XVI ст. Прауленне Аляксандра i Жып монта I Старога. Абмежаванне 
улады вялжага князя i правоу паноу рады. Мяцеж Mixaiaa Глшекага. Адмена 
Гарадзельскага прывелея. Усталяванне палпычнай талерантнаецг 
Узрастанне poai сойма як юруючага органа дзяржаунай улады. Статуты 1529, 
1566 i 1588 гг. Адмппстрацыйна-тэрытарыяльная i судовая рэформы.

Тэма 5.4 Культура БеларуЛ у XVI -  першай палове XVII ст.
Уплыу 1дэй Адраджэння на развщцё беларускай культуры. 

Спецьк}лчныя рысы беларускага Рэнессансу. Полшнгв1зм. Францыск 
Скарына -  беларуеш i усходнеславянсш першадрукар-асветшк, гумашет, 
вучоны i nicbMeHHiK onoxi Адраджэння. Рэфармацыйнае кшгадрукаванне. 
Лацшамоуная паьля. Ян Вюлщкр Мшола Гусоускг Беларуска-лггоусюя 
леташсы, г!сторыка-мемуарная i палпычная лАаратура. Г рамадска- 
палыычная думка. Сымон Будны, Васшь Цяпшскц Феадосш Касы. Школа i 
школьная адукацыя. Праваслауныя брацтвы. Жывашс. Скульптура. 
Мураванае дошпдетва. Музыка. Тэатр.

Раздзел 6. ВОЙНЫ I САЦЫЯЛБНА-ПАЛ1ТЫЧНЫЯ КАНФЛ1КТЫ 
ДРУГОЙ ПАЛОВЫ XVII -  XVIII ст. САЦЫЯЛБНА-ЭКАНАМ1ЧНЫ, 
ПАЛ1ТЫЧНЫI КУЛЬТУРНЫ ЗАНЯПАД БЕЛАРУС1

Тэма 6.1 Войны еярэдзшы XVII ст.
Паустанне пад шраунщтвам Б. Хмялыпцкага ва У краше i яго роля у 

разгортванш казацка-сялянскай вайны 1648-1651 гг. у Беларусь Баявыя 
дзеянн1 казацка-сялянск1х атрадау супраць шляхецкага апалчэння i воскау 
наёмнпсау. Антыфеадальны, антыпольск1 i анты катал iuKi характар вайны. 
Баявыя дзеянш на поудш i пауднёвым захадзе Беларусь Вын1 Ki 
антыфеадальнай барацьбы для Беларусь Ваенныя дзеянш падчас вайны Pacii 
з Рэччу Паспапйтай у 1654-1667 гг. Адносшы насельнщтва да варагуючых 
бакоу. Папйтыка царызму. Народны рух у другой палове 50 -  пачатку 60-х гг. 
XVII ст. Вызваленне тэрыторый Беларусь Вынш вайны для Беларусь
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Тэма 6.2 Эканалпчны заняпад БеларуП у другой палове XVII -  
першай палове XVIII ст.

Стан сельскай гаспадарю пасля войнау сярэдзшы XVII -  палатку XVIII 
ст. Рост магнацкага землеуладання. Катэгорьй сялян i ix становшча. 
Феадальныя павшнасш i дзяржауныя падаткг Гаспадарка селянша. 
Супращуленне сялян феадальнаму прыгнёту. Паустанне сялян пад 
юраунщтвам В.Вашчылы у Крычаусюм старастве (1740 -  1744 гг.). 
Паустанне на Каменшчыне у сярэдзше XVIII ст. Становшча гарадоу i 
мястэчак у другой палове XVII -  першай палове XVIII ст. Прычыны заняпаду 
гарадскога жыцця. Колькасць i структура гарадсшх паселшчау i гарадскога 
насельнщтва. Рамесная вытворчасць i гарадсш гандаль. Гандлёвыя сувязг 
Самаюраванне. Грамадска-палАычнае жыццё i узмацненне нацыянальна- 
рэлтйнага прыгнёту. Сацыяльная барацьба гараджан Беларусь

Тэма 6.3 Сацыяльна-эканам1чнае развщцё Бел ару ci у другой 
палове ХУНТ ст.

Сацыяльна-эканадпчныя i папйтычныя умовы развщця сельскай 
гаспадаркь Шырокае распаусюджванне фальваркава-паншчыннай сзстэмы 
гаспадарання i панаванне у эканомщы буйных феадалау. Шзюя тэмпы 
развщця промыслау i сельскага рамяства. Вотчынная мануфактура i яе роля у 
эканомщы. Сялянская гаспадарка i становшча сялян. Рост беларусюх 
гарадоу i ix насельнщтва. Крынщы росту. Мястэчкь Развщцё гарадскога 
рамяства i фабрычна-мануфактурнай прамысловасць Сельскагаспадарчыя 
занятю гараджан. Адсутнасць у Бел ару ci значных кашталау i вузкасць 
унутранага рынку. Прычыны шзюх тэмпау развщця эканомпа Бел ару ci у 
другой палове XVIII ст.

Тэма 6.4 Палггычны крьшс Рэчы Паспалггай. Далучэнне Беларус! 
да Расшскай iMnepbii

Пстарыяграф1я пытання. Разлад дзяржаунай сютэмы юравання у Рэчы 
Паспапйтай. Падзе1 Пауночнай вайны у Беларусь Новыя спусташэнш i цяжюя 
людсюя страты. Паслабленне каралеускай улады i узмацненне феадальнай 
анархп. Права “Шберум вета” i недзеяздольнасць сойма. Роля павятовых i 
ваяводсюх сеймжау. Умяшанне Pacii, Аустрьй, Францьй i npycii ва 
унутраныя справы Рэчы Паспапйтай. Дысздэнты. Торуньская, Слуцкая, 
Барская канфедэрацыь Разгром барсюх канфедэратау у верасн1 1771 г. 
pycKiMi войскамь Першы падзел Рэчы Паспапйтай. Сацыяльна-эканам1чныя 
рэформы апошняй чвэрщ XVIII ст. у Рэчы Паспапйтай. Чатырохгадовы сойм. 
Прыняцце новай канстытуцьй 3 мая 1791 г. i яе значэнне. Стварэнне 
таргавщкай канфедэрацьй i лжвщацыя рэформау i канстытуцьй 1791 г. Друп 
падзел Рэчы Паспапйтай (1793 г.). Паустанне 1794 г. пад юраунщтвам 
Т.Касцюшкь Ход паустання у Беларусь Я.Ясшскц М.Агшскь Падауленне 
паустання. Трэщ падзел Рэчы Паспапйтай 1795 г. Лжвщацыя Рэчы Паспапйтай 
як самастойнай дзяржавы.
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Тэма 6.5 Культура Беларус1 у другой палове XVII -  XVIII ст.
П стары чныя умовы культурнага развщця беларускага народа. 

Узмацненне каталщкай рэакцыг Грамадска-палпычная думка. A. Фшпов1ч, 
К. Лышчынсю, I. KanieBi4, Г. KaHicKi. Стан асветы i спроба яе 
рэфарм1равання. Ллтаратура: М. Сматрыцю, С. Полацкт Музыка i тэатр. 
Школны тэатр. Батлейка. Прыгонны тэатр. Архггэктура. Панавнне стылю 
барока. “Вшенскае барока” Зараджэнне у мураваным дойл1 детве стылю 
класщызму. Выяуленчае мастацтва. Фрэскавы жыватс. Графжа. Скульптура. 
Дзейнасць беларусюх майстроу у Маскве. Мастацкая апрацоука металу. 
Развщцё дэкаратыунай кафлг Мастацкае шкло: напйбоцкая i уРэйкая 
мануфактуры, ix вырабы. Ювел1рнае мастацтва. Ткацтва, вышыука, каруню, 
дываны. “Слуцюя паясы” -  каштоуны уклаД У еурапейскае ткацкае 
мастацтва.

Тэма 6.6 Беларуская народнасць у XVII -  XVIII стст.
Пстарыяграф1я пытання. Этшчная тэрыторыя i структура беларускага 

насел ьнщтва. Этшчная свядомасць i р эл тя . Паступовы заняпад 
беларускасщ, напрамю i bbihiki гэтага працэсу. Фалькларызацыя беларускай 
культуры. Матэрыяльная культура беларусау. Быт, вераванш, звычац мараль, 
традыцыт Характар беларусау. Ментапйтэт беларусау. Уплыу войнау i 
сацыяльна-палпычных канфлжтау на этнасацыяльнае развщцё беларусау. 
1ншыя народы i ix уплыу на этшчныя працэсы у Беларуси. Захаванне 
патэнцыялу для развщця нацыт

Раздзел 7. КРЫ31С ПРЫГОНН1ЦКАЙ С1СТЭМЫ (канец XVIII -  
першая палова XIX ст.)

Тэма 7.1 Палпыка царызму на тэрыторьп Беларус1 у канцы 
XVIII -  пачатку XIX ст.

Тэрытарыяльна-адмшютрацыйныя падзелы Беларуси i новая 
адмшютрацыя. Органы юравання i суда. Лжвщацыя феадальнай aHapxii. 
Захаванне правоу i прывшеяу шляхты Беларуси. Раздача беларусюх зямель 
руск1м памешчыкам. Становшча еялян. Падала i павшнасцт “Дарчая 
грамата гарадам” 1785 г. i адмена юрыедыкцьй свецюх i царкоуных феадалау 
у адноелнах да пражываючых на землях гараджан. “Мяжа яурэйскай 
аседласщ” i яе роля у развщщ гарадоу. Аднослны царызму да ушяцкай i 
каталщкай канфеслй, дзейнасць езуАау. Сацыяльна-эканам1чныя
мерапрыемствы. Палпыка царызму у rani не духоунай культуры i асветы. 
Праект аднаулення Вялжага княства Лзтоускага.

Тэма 7.2 Вайна 1812 г. на тэрыторьп БеларуП
Пачатак вайны. Мабшзацыя беларусау у Pad й скую армпо. 

Адступленне pycKix армш i баявыя дзеянш на тэрыторьп Бел ару ci летам 
1812 г. Акупацыя Бел ару ci войскам! Напалеона. Акупацыйны рэжым.
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Пазщьп м агнату i шляхты. Дзейнасць KaMicii Часовага праулення Вялжага 
княства Лзтоускага. Рабаванне насельнщтва Беларуси. Падтрымка акупантам1 
прыгоннщюх парадкау. Партызансю рух. Барацьба супраць акупантау i 
мясцовых памешчыкау. Адступленне французау з Масквы. Ваенныя падзе1 на 
тэрыторьй Беларуси восенню 1812 г. Вызваленне Полацка, Вщебска, б1тва за 
мястэчка Чашн1к1. Разгром французскага войска на Бярэзше. Вызваленне 
Беларус1 ад захопнпсау у канцы снежня 1812 г. Разарэнне краю у ходзе вайны.

Тэма 7.3 Грамадска-палпычны рух. Паустанне 1830- 1831 гг.
Уздзеянне на Беларусь грамадска-пагйтычных падзей у Pacii i польскага 

нацыянальна-вызваленчага руху. В1ленск1 ун1верс1тэт як цэнтр польскага 
апазщыйнага i рэвалюцыйна-шляхецкага руху. “Таварыства фшаматау” 
(Адам М1цкев1ч, Тамаш Зан, Ян Чачот, Юзэф Яжоусю). Дзейнасць 
“Таварыства аматарау навук” Дзекабрысты у Беларус1. Тайнае “Пал1тычнае 
таварыства” i яго дзейнасць. “Таварыства ваенных сяброу” у Асобным 
лыоусюм корпусе (Гродзенская губерня). Разгром тайных таварыствау. 
Паустанне 1830 -  1831 гг. у Полынчы, Лггве i Беларусь Праграма юраунпсоу 
паустання. Ход баявых дзеянняу. Падауленне паустання i яго значэнне.

Тэма 7.4 Змена палпъна самадзяржауя у БеларуП
Спробы раскалоць польск1 нацыянальна-вызваленчы рух i 

антыфеадальную барацьбу еялян. Увядзенне “Прав1лау аб аддачы еялян па 
найму у зямельныя i 1ншыя чорныя работы”, люстрацьй казённых маёнткау i 
швентарызацьй маёнткау памешчыкау. Курс на руейфшацыю Беларус1. 
Насаджэнне рускага землеуладання i чыноун1цтва. “Разбор шляхты”. 
Закрыццё Вшенскага ун1верс1тэта. “Асобны камЧэт па справах заходшх 
губерняу”. Падрыхтоука л1кв1дацьй ушяцкай царквы. Полацк1 царкоуны 
сабор i яго рашэнн1. Супрац1уленне н1жэйшага ушяцкага духавенства. 
Зн1шчэнне ун1яцк1х кн1г i царкоунай маёмасц1. Адмена дзеяння у Бел ару ci i 
Штве Статута Вялпсага княства Штоускага 1588 г. Увядзенне расшскага 
заканадауства. Забарона назвау “Беларусь” i “Штва” у аф1цыйнай 
дакументацьй.

Тэма 7.5 Сацыяльна-эканам1чнае развщцё Беларус1 у канцы XVIII -  
першай палове XIX ст.

Сельская гаспадарка. Развщцё фальваркава-паншчыннай слстэмы. 
Панаванне у эканомщы буйных феадалау. Рост паншчыны i 1'нтттьтх 
пав1ннасцяу. Пачатак спецыял1зацьй сельскай гаспадаркт Павел1чэнне 
таварнасц1 сельскагаспадарчай вытворчасцт Рост ужывання наёмнай працы. 
Прамысловасць. Вотчынныя, местачковыя i гарадск1я прадпрыемствы. 
Рамёствы, мануфактуры, фабрык1. Прымусовы i вольны наём. Гал1новая 
структура прамысловасцт Рост гарадоу i мястэчак. Колькасць, саслоуны i 
нацыянальна-канфеслйны склад гарадскога насельн1цтва. Органы гарадскога 
самак1равання. Важнейшыя гандлёвыя шлях1 i к1рмашы. Вузкасць унутранага
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рынку. Фшансы. Слабасць кагпталау беларусюх гандляроу. Рэформа 
Кзсялёва. Спробы рэгулявання узаемаадносш памешчыкау i сялян паводле 
‘Тнвентарнай рэформы”. Няудача рэформы. Паншчынная сютэма як тормаз 
развщця сельскай гаспадарю, прамысловасщ i гарадоу. Грамадска-палпычны 
рух у 30 -  50-я гады. Зараджэнне рэвалюцыйна-дэмакратычнай плынь 
“Дэмакратычнае таварыства” Франц Сав1ч. Неабходнасць адмены 
прыгоннага права.

Тэма 7.6 Асвета i культура Белару<л у канцы XVIII -  першай палове XIX 
ст.

Палпыка царызму у rani не культуры. Непрызнанне 1снавання 
беларускага этнасу, яго мовы i культуры. Адукацыя. Тыпы школ i ix 
колькасць. Узмацненне паланпацьп у сзстэме народнай асветы. Полацкая 
езущкая акадэм1я. Вшенсю ушверсзтэт як цэнтр адукацьй i навую у Бел ару ci i 
Л1тве. Узмацненне щкавасщ да г1сторьй, быту i культуры беларускага народа. 
Этнаграф1чныя i riстарычныя даследаваннь Горы-Горашй земляробчы 
1нстытут. Кшгавыдавецкая дзейнасць. Перыядычны друк. Грамадска- 
пал1тычная думка. Русзф1кацыя сзстэмы народнай адукацьй пасля падаулення 
паустання 1830 -  1831 гг. Лггаратура. Беларуск1 фальклор. Паэмы “Энеща 
навыварат” i “Тарас на Парнасе”. Беларусюя матывы у творчасц1 
А. Мщкев1ча. Беларуская плынь у польскамоунай “краёвай” л1таратуры. Ян 
Чачот, Ян Баршчэускц Уладз1м1р Сыракомля. Музыка i тэатр. Зб1ранне i 
вывучэнне беларускай народнай песнь З’яуленне опернага мастацтва у 
Беларус1. Стан1слау Манюшка. З’яуленне прафесшнай беларускай 
драматургй. В.Дун1н-Марц1нкев1ч. Арх1тэктура. Панаванне класщызму з 
канца XVIII ст. Выяуленчае мастацтва. Партрэт, пейзаж, бытавы жанр. 
Пстарычны жывап1с i манументальна-дэкаратыуны жывап1с. Граф1ка. 
РосквЧ народнага лубка. Творчасць гравёрау. Скульптура. Дэкаратыуна- 
прыкладное мастацтва. Разв1ццё мануфактурнай вытворчасц1. Слуцюя паясы. 
Беларускае шкло. Выспяванне беларускай нацыянальнай 1дэ1.

Раздзел 8. СТ АИДУ. ЛЕТИТЕ БУРЖУАЗНАГА ГРАМАДСТВА У
БЕЛАРУСЬ ФАРМ1РАВАННЕ БЕЛАРУСКАЙ НАТТБТТ (1861 -  1900 гг.)

Тэма 8.1 Буржуазный рэформы i асабл1васц1 ix правядзення у 
Беларусь Стан гаспадарю у другой палове XIX ст.

Пстарыяграф1я пытання. Адмена прыгоннага права. Машфест i 
“Палажэнн1” 19 лютага 1861 г. Спецыфпса мясцовых “Палажэнняу” для 
Вщебскай, Магшёускай, Мшскай, Гродзенскай i Вшенскай губерняу. Новы 
парадак юравання сялянам1. Правы сялян. Умовы надзялення ix зямлёю. 
“Часоваабавязанае станов1шча”. Уздым сялянскага руху. Змены у рэапйзацьй 
рэформы, звязаныя з паустаннем 1863 г. Рэформы аграрных адносш 
дзяржауных сялян i 1ншых катэгорый сельскага насельнщтва. Вын1 Ki i 
значэнне сялянска-аграрных рэформ. Ваенная, земская, судовая, гарадская,
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цэнзурная, школьная рэформы. Буржуазная сутнасць рэформ, ix 
непаслядоунасць i абмежаванасць. Развщцё сельскай гаспадаркг 
Паглыбленне крызюу памешчыцкай гаспадаркг Скарачэнне дваранскага 
землеуладання i рост бессаслоунай зямельнай уласнасць Аграрны крызю 80-х 
гадоу i яго уплыу на спецыял1зацыю сельскай гаспадаркг Галоуныя нашруню 
спецыял1зацыь Транспарт, гандаль i крэдыт. Будаунщтва чыгунак. Дзейнасць 
банкау у Беларуси. Абмежаванш у адносшах да памешчыкау “польскага 
паходжання” Развщцё прамысловасщ i рост гарадоу. Спецыял1зацыя 
беларускай прамысловасщ. Яе галшовая структура. Высокая удзельная вага 
дробнай вытворчасцт Замаруджаныя тэмпы пераходу да машыннай 
вытворчасш (фабрьпй). Прамысловае развщцё гарадоу i мястэчак. 
Прамысловасць у сельскай мясцовасцг

Тэма 8.2 Вызваленчая барацьба на беларусюх землях у другой 
палове XIX ст.

ПстарыяграфЙ! пытання. Паустанне 1863 -  1864 гг. у Полынчы, Лггве i 
Beaapyci. Рэвалюцыйныя дэмакраты i шляхецк1я рэвалюцыянеры. 
К.Кал1ноуск1. Л1тоуск1 правшцыяльны кам1тэт (ЛПК). “Чырвоныя” i “белыя” 
“Мужыцкая прауда”. Узаемааднослны ЛПК i Варшаускага Цэнтральнага 
камЛэта. М.М. Мурауёу i яго дзейнасць у краг Падауленне паустання. Вын1к1 
i значэнне паустання. Сялянсю i рабочы рух. Народнщюя гуртк1 у Беларусь 
Характар i асабл1васц1 народн1цтва 80 -  90-х гадоу у Беларусь 1дэйна- 
аргашзацыйны крыз1с народн1цтва. Пачатак прапаганды марксизму у 
Беларусь Першыя сацыял-дэмакратычныя гуртк1. 1 з’езд РСДРП. Утварэнне 
“Рабочага саюза Л1твы” i Бунда. “Рабочая партыя палЛычнага вызвалення 
Раей”. Утварэнне сацыял-дэмакратьй Каралеуства Польскага i Л1твы. Уздым 
рабочага руху у другой палове 90-х гадоу. Асноуныя патрабаванн1 рабочых. 
Першыя пал1тычныя выступленш рабочых.

Тэма 8.3 Фарм1раванне беларускай нацьп. Культура Беларус1 у 60 -  
90 гады XIX ст.

Пстарыяграф1я пытання. Пстарычныя умовы развщця беларускай 
культуры у другой палове XIX ст. i утварэнне беларускай нацыг Этн1чная 
тэрыторыя беларусау, нацыянальны склад насельн1цтва па губернях i 
паветах. Асабл1васц1 саслоунага i рэлтйнага складу, заняткау беларускага, 
рускага, польскага, яурэйскага i татарскага насельн1цтва Беларуси, яго 
размяшчэнне у гарадах i сельскай мясцовасц1. Разв1ццё кап1тал1стычнага 
рынку. Паступовы распад саслоунай структуры. Фардйраванне i 
нацыянальны склад пралетарыяту i буржуазй. Слабасць эканам1чных паз1цый 
беларускай нацыянальнай буржуазй. Фарм1раванне агульных нацыянальных 
прыкмет. Этн1чная i нацыянальная самасвядомасць. Станауленне беларускай 
л1тературнай мовы. Развщцё мастацкай лггаратуры. Творчасць 
Ф. Багушэв1ча, А. Гурынов1ча, Я. Лучыны, К. Каганца i 1нш. Студэнцк1я 
аргашзацьй у Пецярбургу i Маскве. Рост легальных публжацый на
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беларускай мове у 90-я гады. Асабл1васщ нацыянальна-культурнага руху. 
Асвета. Пачатковая i сярэдняя адукацыя. Афщыйны друк. Газета “Мшсю 
люток” Прапаганда щэалогп “заходнеруЛзму” Беларуси фальклор. Быт i 
матэрыяльная культура, звычац абрады, нормы марали народау Беларусь 
Этнаграф1чныя i ri стары чныя даследаваннь Музыка i тэатр.
Градабудаунщтва i архггэктура. Жывапю. Вядучая роля пстарычнага жанру. 
Развщцё бытавога жанру, краявщу i партрэта. Шматнацыянальны характар 
культуры у Беларусь

Раздзел 9. БЕЛАРУСЬ У ПАЧАТКУ XX ст. (1901 -  1914 гг.)

Тэма 9.1 Сацыяльна-эканалпчнае развщцё Бел ару ci у пачатку 
XX ст.

Пстарыяграф1я пытання. Развщцё капитализму у сельскай гаспадарцы. 
Феадальна-прыгоннщпя перажытп. Эмшрацыя. Перапляценне 
катталютычных i прыгоннщпх формау эксплуатации. Сацыяльныя i 
нацыянальныя працэсы у Беларуси да рэвалюцьп 1905 -  1907 гг. Сацыяльная 
структура населыпцтва. Эканам1чная пал1тыка царызму у Беларусь Развщцё 
прамысловасць Эканам1чны крыз1с (1900 -  1903 гг.). Структура i характар 
прамысловасщ у пачатку XX ст. Прашкненне буйнога кап1талу. 
Прамысловыя таварыствы i ix роля ва умацаванш цэнтрагйзацьй кап1талу у 
прамысловасць Павел1чэнне колькасц1 рабочага класу. Нацыянальны i 
сацыяльны склад рабочага класу Beaapyci i яго станов1шча. Уздым рабочага i 
сялянскага руху.

Тэма 9.2 Рэвалюцыя 1905 -  1907 гг. у Бел ару ci
Пстарыяграф1я пытання. Абвастрэнне сацыяльных супярэчнасцяу i 

нацыянальнага пытання. “Палщэйсп сацыял1зм”. Яурэйская незалежная 
рабочая партыя. Сацыял-дэмакратычныя арган1зацьй. Аргашзацыя партьй 
сацыял1стау-рэвалюцыянерау i Польскай партьй сацьишстычнай на Л1тве. 
Беларуск1 нацыянальна-вызваленчы рух. Утварэнне Беларускай 
сацыял1стычнай грамады. Пачатак рэвалюцьп: рэвалюцыйны рух у студзеш -  
верасн1 1905 г. Вяснова-летш уздым пал1тычных выступленняу i эканам1чнай 
барацьбы рабочых. Уплыу рабочага руху на сялянства. Новыя формы 
сялянскага руху. Салдацюя выступленн1. Адносшы пал1тычных партый, 
насельн1цтва Beaapyci да указа скл1канн1 Булып искан думы.
Кастрычнщкая палЛычная стачка у гарадах i мястэчках Beaapyci. Maнiфecт 
17 кастрычшка i рэпрэсй царызму. Курлоусю расстрэл у MiHCKy. 
Дыферэнцыяцыя грамадска-палпычных cia. Буржуазна-л1беральны рух i яго 
асабл1васщ у заходн1х губернях. Снежаньская папйтычная стачка у Beaapyci. 
Адступленне рэвалюцьп. Дэпутаты Beaapyci у I i II Дзяржауных думах. 
Беларуси нацыянальна-вызваленчы рух у перыяд рэвалюцьп 1905 -  1907 гг. 
Дзейнасць БСГ, яе лозунп i патрабаванш у 1905 г. II з’езд БСГ. Змены у 
праграме руху. Рэвалюцыйна-дэмакратычны характар газеты “Наша доля”.
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Агульная характарыстыка дзейнасщ БСГ у перыяд рэвалюцыь 
Сацыялютычная партыя Беларуси.

Тэма 9.3 Сацыяльна-эканалпчнае развщцё Беларусь Сталышнскля 
рэформы

Развщцё прамысловасцг Прамысловы уздым- Рост акцыянернага 
капралу i далейшая спецьиийзацыя прамысловасцг Асабл1васщ
прамысловасщ Беларусь Аграрная рэформа i развщцё сельскай гаспадаркг 
Мэты сталbiniискан аграрнай рэформы. Разбурэнне сялянскай абшчыны, 
насаджэнне хутароу. Узмацненне агранам1чнага, заатэхшчнага,
ветэрынарнага, тэхшчнага абслугоування вёскг Аргашзацыя перасялення 
сялян у аз1яцкую Раслю. ВынлKi i значэнне рэформы. Грамадсю рух у перыяд 
наступления рэакцыг Увядзенне земствау. Выбарчы закон ад 3 чэрвеня 1907 
г. i яго асабл1васщ у Беларусь Трэцячэрвеньская папйтычная слстэма. 
Спецыф1ка л1беральнага руху у Беларусь Пал1тычныя пазщьй урадавых 
партый i арган1зацый. Асабл1васц1 рабочага руху на тэрыторьй Бел ару ci у 
1911 -  1913 гг. Дынампса сялянскага руху. Значэнне увядзення выбарных 
земствау у Мшскай, Маг1лёускай i В1цебскай губернях. Грамадска-папйтычны 
рух падчас выбарау у IV Думу. Дэпутаты ад заходшх губерняу у Думе. 
Утварэнне Прагрэслунага блока. Беларуск1 нацыянальны вызваленчы рух у 
1907 -  1914 гг. Гуртаванне беларусюх нацыянальных дзеячау вакол “Нашай 
н1вы”.

Раздзел 10. БЕЛАРУСЬ У ГАДЫ ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ 
(1914-1918 гг.)

Тэма 10.1 Першая сусветная вайна на тэрыторьй БеларуЛ (1914 -  
1916 гг.)

Пстарыяграф1я пытання. Пачатак вайны. Увядзенне ваеннага 
становшча у беларуск1х губернях. Мабшзацыйныя мерапрыемствы. 
Адносшы да вайны розных слаёу насельн1цтва, пал1тычных i грамадск1х 
арган1зацый, газеты “Наша Шва” Ваенныя дзеянн1 на тэрыторьй БеларуЛ у 
1915 -  1916 гг. Нямецю акупацыйны рэжым. Дзейнасць “Беларускага 
кам1тэта дапамоп ахвярам вайны” на тэрыторьй, акупаванай немцам!. 
Беларускае школыйцтва, культурна-асветн!цкая справа ва умовах нямецкай 
акупацьй у 1915 -  1917 гг. Беларуси народны кам1тэт i Цэнтральны саюз 
беларуск1х нацыянальных грамадсюх арган!зацый. Стварэнне Беларускай 
сацыял-дэмакратычнай рабочай трупы. Заснаванне “Канфедэрацьй Вял1кага 
княства Лггоускага” Станов!шча на беларуск1х землях у складзе Pad искан 
дзяржавы падчас першай сусветнай вайны. Заняпад сельскай гаспадаркг 
Змены у складзе населыйцтва. Размяшчэнне войскау i органау ix к!равання. 
Бежанства у Беларусь Стварэнне “камтотау дапамог! ахвярам вайны” i ix 
дзейнасць. Узмацненне сацыяльнай напружанасщ у 1915 -  1916 гг.
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Паустанне салдат на Гомельсюм размеркавальным пункце. Пачатак 
разлажэння apMii, рост дэзерщрства.

Тэма 10.2 Беларусь пасли падзення самадзяржауя (сакавнс -  
кастрычнж 1917 г.)

Пстарыягра(}мя пытання. Асабл1васщ эканам1чнага, ваеннага i 
папйтычнага становйнча у Беларуси у пачатку 1917 г. Лютауская рэвалюцыя у 
Беларус1. Змены органау улады. Стварэнне Часовых грамадсюх камтотау 
парадку, назначэнне камшарау Часовага урада, выбары валасных, гарадск1х i 
павятовых камтотау. Утварэнне Саветау рабочых i сялянск1х дэпутатау у 
Беларуси. Стварэнне салдацк1х камггэтау у войсках Заходняга фронту i ix 
уплыу на станов1шча у Беларуси. Першы з’езд ваенных i рабочых дэпутатау 
армй i тылу Заходняга фронту i яго адносшы да пытання аб вайне, да 
папйтыю Часовага урада. З’езды сялянск1х дэпутатау, адносшы да ваеннага i 
аграрнага пытанняу. Арган1зацыя прафесшных саюзау рабочых i служачых. 
Уздым грамадска-пал1тычнай актыунасщ насельнщтва Беларуси. Папйтычныя 
партьй i грамадсюя арган1зацьй пасля падзення самауладдзя. Пазщьй 
асноуных партый (кадэтау, акцябрыстау, сацыял-дэмакратау, сацыял1стау- 
рэвалюцыянерау) па аграрным i нацыянальным пытаннях.

Тэма 10.3 Беларусью нацыянальны рух пасля падзення 
самадзяржауя

Пстарыяграф1я пытання. Аднауленне дзейнасц1 БСГ, яе аргашзацый у 
гарадах БеларуЛ, Раей, у армй i на флоце. Канферэнцыя у сакавшу 1917 г. 
Адносшы БСГ да Часовага урада, аутаномп Беларусь Канферэнцыя БСГ у 
чэрвеш 1917 г., абмеркаванне праекта новай праграмы БСГ, абранне часовага 
ЦК БСГ. З’езд прадстаушкоу беларусюх нацыянальных арган1зацый у 
Мшску 25 -  27 сакавпса 1917 г. Рашэнш з’езда па пытаннях аутаномп 
Беларуси, вызначэння яе тэрыторьй, арган1зацьй культурна-асветн1цкай 
працы. Утварэнне Беларускага нацыянальнага камЧэта (БНК), яго склад i 
дзейнасць. Адносшы Часовага урада да набыцця Беларуссю аутаномй. З’езд 
прадстаушкоу беларусюх партийных i грамадск1х аргашзацый 8 - 1 0  лшеня 
1917 г. Барацьба БСГ за л1дэрства еярод беларусюх аргашзацый. Абранне 
Цэнтральнай Рады беларусюх аргашзацый (ЦРБА). Дзейнасць ЦРБА. III з’езд 
Беларускай сацыялютычнай Грамады. Прыняцце новай праграмы БСГ. II 
сесля ЦРБА, пераутварэнне яе у Вял1кую Беларускую Раду (ВБР). Заснаванне 
Цэнтральнай беларускай вайсковай Рады (ЦБВР). Г дзета “Вольная Беларусь”. 
Стварэнне Беларускай сацыял-дэмакратычнай рабочай партьй, яе платформа. 
Беларусю абласны камЧэт пры усерасшеюм Савеце сялянск1х дэпутатау 
(БАК).

Тэма 10.4 Усталяванне Савецкай улады у БеларуЛ
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Пстарыягра(}ия пытання. Кастрычнщюя падзе1 у Петраградзе i ix 
водгук на тэрыторьй Беларусь Стварэнне ваенна-рэвалюцыйнага Камггэта 
(ВРК) Заходняй вобласщ i фронту. Лзквщацыя органау Часовага ураду i 
аргашзацыя савецкай улады на месцах. Барацьба за усталяванне савецкай 
улады у Мшску. Мшсю савет. Камггэт выратавання рэвалюцьй. Дапамога 
Заходняга фронта ва усталяванш савецкай улады у Мшску. Усталяванне 
савецкай улады у iHHibix гарадах Беларусь Пазщыя беларусюх нацыянальных 
партый да усталявання савецкай улады. Утварэнне Аблвыканкамзаха, 
стварэнне СНК Заходняй вобласцц савещйх органау юравання на месцах. 
Першыя папйтычныя, эканам1чныя i сацыяльныя пераутварэнш Савецкай 
улады. Байкот мерапрыемствау савецкай улады i барацьба з iMi ВРК. 
Ажыццяуленне Дэкрэта аб м1ры на Заход Hi м фронце. Адносшы савецкай 
улады да нацыянальнага пытання i нацыянальнага руху у Беларусь Адкрыццё 
усебеларускага з’езда (кангрэса) у снежш 1917 г. Склад яго удзельнжау, 
вызначэнне парадку дня, асноуных поглядау на лес Беларус1. Адносшы 
усебелару ската з’езда да улады Саветау, мясцовых органау савецкай улады. 
Разгон Усебеларускага кангрэса. Утварэнне Выканкама усебеларускага 
з’езда.

Тэма 10.5 Мяцеж польскага корпуса Доубар-Муснщкага. Ваенная 
штэрвенцыя Германп

Пстарыяграф1я пытання. Пал1тычныя мэты мяцяжу, яго тэрыторыя. 
Аднослны беларускага насельнщтва да польск1х лег1янерау. Партизанская 
барацьба. Мерапрыемствы Савецкай улады па падауленш мяцяжу. Ваенныя 
дзеянн1 супраць корпуса Доубар-Муснщкага. Сувязь польсюх лепянерау з 
нямецюм1 войскам!. Наступление нямецюх войскау у палатку 1918 г. Захоп 
новых тэрыторый Беларус1. Спробы Савецкай улады арган1заваць 
супрац1уленне нямецкаму наступу. Вышю Брэсцкага Mipy для Беларусь 
Нямецю акупацыйны рэжым на захопленай тэрыторьи Беларуси аднослны да 
яго насельнщтва. Партизанская i падпольная барацьба супраць нямецюх 
акупантау у 1918 г. Заканчэнне першай сусветнай вайны. Скасаванне 
Брэсцкага дагавору. Наступление Чырвонай Армй, вызваленне тэрыторьи 
Беларус1 ад нямецк1х войскау. Беларускае пытанне падчас афармлення 
Версальскай с1стэмы.

Тэма 10.6 Беларуская Народная Рэспублжа
Пстарыяграф1я пытання. Прыняцце Выканкамам Усебеларускага з’езда 

Першай Устауной Граматы. Стварэнне Народнага Сакратарыята на чале з 
БВаронкам. Другая устауная Грамата, яе змест. Абвяшчэнне Беларускай 
народнай Рэспубл1к1 (БНР). Рада БНР, яе склад i дзейнасць. Трэцяя устауная 
Грамата, абвяшчэнне незалежнасщ БНР. Адносшы БНР i германсюх улад. 
Пал1тычны крыз1с БНР. Раскол у БСГ. Утварэнне Беларускай сацыял- 
дэмакратычнай партьй (БСДП), Беларускай партьй сацыял1стау-федэрал1стау 
(БПСФ), Беларускай партьй сацыялютау-рэвалюцыянерау. Паз1цьй
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беларусюх нацыянальных партый па сацыяльна-эканам1чных, аграрных i 
нацыянальных пытаннях. Барацьба за дпжнароднае прызнанне БНР, адносшы 
да яе насельнщтва Беларуси, акупацыйных нямецюх i савецюх улад. 
Грамадска-палыычныя дзеячы беларускага адраджэнцкага руху. Пстарычнае 
месца БНР у працэсе стварэння беларускай дзяржаунасць

Тэма 10.7 Культура БеларуН у пачатку XX ст.
Узмацненне шавшгзму у палпыцы царызму, барацьба з беларусюм 

адраджэннем. 1дэалопя i практыка “западна-рушзма” Барацьба польсюх 
нацыянапйстычных груповак з беларусюм нацыянальным рухам. Газета 
“Наша Шва” -  цэнтр адраджэнцкага руху. Барацьба за адраджэнне i развщцё 
нацыянальнай мовы. Роля “Нашай Швы” у развщщ нацыянальнай 
лйаратуры, друку, фарм1раванш нацыянальнай беларускай штэлшенцыь 
Адукацыя. Школьная справа у Беларуси на пачатку XX ст. Прафесшна- 
тэхшчнае навучанне. Асветнщкая справа пасля лютаускай рэвалюцьй у 
дзейнасщ БНК, ЦРБА, падчас юнавання БНР. Стварэнне беларускай 
нацыянальнай школы. Аргашзацыя падрыхтоуш настаунщюх кадрау. 
Стварэнне падручшкау для нацыянальнай школы. Навуковыя даследаванш 
мовы, этнаграфп i псторьй Беларусь Якасныя 3pyxi у развщщ беларускай 
мастацкай лйературы, нацыянальнай драматурги, лйаратурнай крытым i 
публщыстыкь Беларуси я шсьменшкг Я.Купала, Я.Колас, М.Багданов1ч, 
Цётка, К.Каганец, Ц.Гартны, З.Бядуля, М.Гарэцкь Асабл1васщ беларускай 
лйаратуры нашашускага перыяду. Развщцё перыядычнага друку i 
кшгадрукавання. Беларусюя газеты. Беларусюя выдавецтвы. Станауленне 
беларускага прафесшнага тэатра. Развщцё i папулярызацыя беларускай 
народнай музыю i песнь Драулянае до!ш детва. Жывашс. Пераважнае 
развщцё жанру краявщу. Развщцё бытавога жанру. Разнастайнасць i 
супярэчл1васць выяуленчага мастацтва у рэвалюцыйны час. Графжа. 
Пластыка i дэкаратыуна-прыкладное мастацтва. Шматнацыянальны характар 
культуры Беларусь Адносшы беларускай штэлшенцьй да нацыянальна- 
вызваленчага руху, рэвалюцыйных падзей, усталявання Савецкай улады, 
абвяшчэння БНР.

Раздзел 11. БЕЛАРУСЬ ПАМ1Ж ДЗВЮМА СУСВЕТНЫМ1 ВОЙНАМ! 
(1919-1939 гг.)

Тэма 11.1 Утварэнне БССР
Пстарыяграф1я пытання. Папйтычныя перадумовы стварэння 

беларускай савецкай дзяржаунасць Роля Беларускага нацыянальнага 
кам1сарыята (Белнацкама) пры Наркамаце па справах нацыянальнасцяу 
РСФСР i беларусюх секцый у РКП(б). Пазщыя па беларусюм пытан Hi 
Аблвыканкамзаха i Пауночна-заходняга абласнога камйэта РКП(б). 
Супярэчнасщ працэсу станаулення беларускай савецкай дзяржаунасць 
Прыняцце вышэйшым1 партыйным1 органам! рашэння аб стварэнш БССР. VI
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абласная канферэнцыя балынавщкай партыь Абвяшчэнне БССР. Утварэнне 
КП(б) Беларусь Стварэнне Часовага рабоча-сялянскага уРаДа БССР. 
Вызначэнне тэрыторьй БССР. Уключэнне Вщебскай i Магшёускай губерняу 
у склад РСФСР. I з’езд Саветау БССР, яго рашэнш. Першая Канстытуцыя 
БССР. Прыняцце рашэння аб стварэнш Лггоуска-Беларускай ССР (ЛпБел). 
Скасаванне ЛНоуска-Беларускай ССР. Сацыяльна-эканам1чныя 
пераутварэнш на савецкай частцы тэрыторьй Беларуси у 1918 -  1920 гг. 
Папйтыка “ваеннага камушзму” i асабл1васщ яе ажыццяулення. 
Нацыянал1зацыя прамысловасц1. Надзяленне сялян зямлёй. Харчразвёрстка, 
яе эканадйчныя i сацыяльныя вын1к1. Камбеды у Бел ару ci. Адносшы 
насельн1цтва да пал1тык1 “ваеннага камушзму” Сялянск1я хваляванн1 i 
антысавецк1я выступленн1, выкл1каныя харчразвёрсткай, мабшзацыядй у 
Чырвоную Арм1ю. Падауленне антысавецюх выступленняу, кантрыбуцьй. 
Мяцеж Стракапытава у Гомел1.

Тэма 11.2 Савецка-польская вайна на тэрыторьй Беларуы
Пстарыяграф1я пытання. Наступление польск1х войскау, акупацыя 

тэрыторьй Беларусь Папйтыка польскага юраунщтва у дачыненн1 да БНР, 
беларускага нацыянальнага руху. Раскол у беларусюм грамадска-пал1тычным 
руху па пытаннях рэапйзацьй 1дэ1 беларускай дзяржаунасць Беларуск1я эсэры 
аб “трэц1м шляху” для Беларусь Аргашзацыя “Маладая Беларусь”. Стварэнне 
Беларускай камушстычнай арган1зацьй. У.1гнатоуск1. Супрац1уленне 
беларускага народа польсюм акупантам. Супрацоун1цтва беларусюх эсэрау i 
камун1стычных арган1зацый у барацьбе супраць польск1х акупантау. 
Беларуси паустанчы камЧэт i падрыхтоука паустання. Народная ваенная 
самаахова (НВС). Наступление Чырвонай Армй летам i восенню 1920 г. 
Контрнаступление польсюх войскау. Аднауленне савецкай улады на 
вызваленай ад палякау тэрыторьй. Дэкларацыя аб абвяшчэнш незалежнасц1 
Савецкай Сацыял1стычнай Рэспубл1ю Беларусь (ССРБ). Слуцкае паустанне. 
Барацьба супраць савецкай улады атрадау С.Булак-Балахов1ча. Л1кв1дацыя 
фарм1раванняу С.Булак-Балахов1ча, 1ншых антысавецюх выступленняу. 
Заканчэнне савецка-польскай вайны на тэрыторьй Беларусь Няудачы 
Чырвонай Армй на завяршальным этапе вайны. Рыжею м1рны дагавор i яго 
вьпйю для Беларус1.

Тэма 11.3 Умовы пераходу ад вайны да Mipy. Нацыянальна- 
дзяржаунае будаунщтва

Эканам1чнае i пал1тычнае станов1шча Беларус! пасля заканчэння вайны, 
на пачатку 20-х гадоу. Крызш пал1тык1 “ваеннага камун1зму”. Абвастрэнне 
сацыяльнай напружанасц1. Антысавецкая барацьба у памежных з Польшчай 
раёнах. Падрыхтоука антыбальшав1цкага i антыпольскага паустання. 
Увядзенне ваеннага становшча у Беларус1. Падауленне антысавецюх 
выступленняу. Тэрыторыя i насельнщтва БССР у пачатку 20-х гадоу. 
Нацыянальны склад насельн1цтва. М1грацыя насельнщтва, эвакуацыя i
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рээвакуацыя. Нелегальныя гандлёвыя зносшы, кантрабанда. Абмежаванасць 
эканаъпчных магчымасцяу савецкай улады, матэрыяльных рэсурсау. Пошую 
шляхоу выхаду з крьглсу. Пагадненш БССР з РСФСР i шшым1 рэспублпсамг 
Удзел БССР у стварэнш СССР. IV Усерасшсю з’езд Саветау. Падшсанне 
Дагавору аб стварэнш СССР. Статус БССР у складзе СССР.

Тэма 11.4 Прамысловасць Беларуы у 20 -  30-я гады XX ст.
Стан прамысловасщ БССР пасля пераходу да дпрных умоу развщця. 

Змены у арганпацьп мравання прамысловым1 прадпрыемствамц ва умовах ix 
дзейнасщ пры пераходзе да НЭПа. Лжвщацыя глаукау i стварэнне трэстау, 
сшдьжатау. Перавод прамысловасщ на гаспадарчы разлж. Арэнда 
прамысловых прадпрыемствау. Асноуныя галшы прамысловасщ Беларуси. 
Галоуныя вышю аднауленчага перыяду у прамысловасць Першы пяцжадовы 
план у прамысловасщ Беларусь З’яуленне новых галш вытворчасцг 
Вяртанне да камандна-адмшютрацыйнай Лстэмы, жорсткага планавання. 
Метады i сродю выканання заданняу пяцжадовага плана. Гаспадарчыя вын!ki 
першай пяцжодш у БССР. Прамысловасць Беларуси у гады другой пящгодкг 
Задан Hi па прамысловым развщцг Новабудоулц тэхшчная рэканструкцыя 
вытворчасцг Абвастрэнне цяжкасцяу з выкананнем пящгадовага плана. 
Зшжэнне тэмпау развщця у БССР. Асноуныя вын!ki II пящгодю у Беларусь 
Прамысловасць Беларус! у агульнасаюзным гаспадарчым комплексе.

Тэма 11.5 Сельская гаспадарка БеларуП у 20 -  30-я гады XX ст.
Становшча у сельскай гаспадарцы БеларуЛ на пачатку 20-х гадоу. 

Пераход да новай эканам1чнай палпыкг Замена харчразвёрстш харчовым 
падаткам. Дэкрэт аб вольным выбары формау землекарыстання. Хутары у 
Беларусь Калектыунае землекарыстанне. Закон аб Арэндзе зямль Дазвол 
найму рабочай сшы. Рост крэдытнай спажывецкай кааперацьй. BbiHiKi НЭПа 
у сельскай гаспадарцы. Змена папйтыю камушстычнай партьй на вёсцы. Курс 
на калектывпацыю. Kpbi3ic хлебанарыхтовак. Увядзенне надзвычайных мер. 
Канфюкацыя хлеба у сялянства. Забарона гандлю сельгаспрадуктамi. 
Забарона хутарской формы землеуладкавання. Пачатак суцэльнай 
калектывпацьп. Тэрмшы яе правядзення для Беларусь Роля мраушцтва 
КП(б)Б у паскарэнш калектывпацьп. Забарона арэнды зямл1 i найма рабочай 
сшы. Лжвщацыя “кулацюх” гаспадарак, прымусовае уступленне сялян у 
калгасы. Адток сялянсшх гаспадарак з калгасау вясной 1930 года. Новы 
наступ на сялянства восенню 1930 г. Калектывпацыя беларускай вёсю на 
працягу першай паловы 30 гадоу. “Раскулачванне”, прымусовыя высылку 
рэпрэсй. Аргашзацыя МТС. Голад 1932 -  1933 гг. у Беларусь Вынш 
калектывпацьп сельскай гаспадарк1 Беларусь
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Тэма 11.6 Грамад ска-пал пычнае жыццё Бел ару ci у 20 -  30-я гады 
XX ст.

Пстарыягра(}ия пытання. Асноуныя тэндэнцьй у грамадска-папйтычным 
жыцщ Беларуси. Сютэма савецкай улады. Актыв1зацыя дзейнасщ Саветау у 
пачатку 20-х гадоу. Праявы дэмакратызму у дзейнасщ грамадска-папйтычных 
аргашзацый у першай палове 20-х гадоу. Прафесшныя саюзы Беларуси. 
Утварэнне камсамола у Беларуси. Кампартыя Беларуси у 20-я гады. Роля 
кампартьй у жыцщ беларускага грамадства. Самароспуск партьй беларусюх 
эсэрау. Утварэнне аднапартыйнай сютэмы. Канстытуцыя БССР 1927 г. 
Адмшютрацыйна-тэрытарыяльная рэформа. Вяртанне у склад БССР усходн1х 
губерняу. Нацыянальныя раёны i Саветы у Беларуси. Пал1тыка беларуспацьп 
у дзейнасц1 дзяржауных i грамадск1х арган1зацый. Перавод на беларускую 
мову справаводства у дзяржауных установах. Пал1тыка карэшзацыь Праявы 
папйтыю беларуспацьп у войску. Супярэчнасщ i цяжкасц1 у правядзенн1 
папйтыю беларусгзацыь Змены пал1тык1 Кампартьи у адносшах да 
беларуспацьп у канцы 20-х гадоу. Карэнныя змены грамадска-палпычнага 
жыцця у канцы 20-х гадоу. Умацаванне татапйтарнай тэндэнцьй у папйтыцы 
Кампартьй. Тэз1с аб узмацненн1 класавай барацьбы. Пашырэнне барацьбы з 
шшадумствам. Стварэнне рэпрэшунага апарату, пазасудовых органау. 
Пераход да барацьбы з беларусюм нацыянал-дэмакратызмам (нацдэмам1). 
Справа “Саюза вызвалення Беларуст’. Масавы характар рэпрэсш 1937 -  1938 
гг. у Беларусь Рэпрэсй унутры КП(б)Б. Трапчны лес юраушкоу рэспубл1к1.

Тэма 11.7 Культурнае жыццё у БССР
Пал1тыка Савецкай улады i к1раун1коу Кампартьй па пытаннях разв1цця 

нацыянальнай культуры у Беларус1. Уплыу пал1тык1 беларус1зацьй на 
актыв1зацыю нацыянальна-культурнага жыцця. Станауленне i разв1ццё у 
Беларус1 савецкай слстэмы адукацьй. Барацьба з неп1сьменнасцю. Стварэнне 
агульнаадукацыйнай, спецыяльнай i вышэйшай школы. Праявы папйтыю 
беларус1зацьй у сферы адукацьй. Забеспячэнне культурных патрэб 
нацыянальных меншасцяу. Фарм1раванне беларускай 1нтэл1генцьй i рэпрэсй у 
аднос1нах да яе. Навука у БССР. Стварэнне с1стэмы навуковых устаноу. 
Заснаванне i дзейнасць 1нбелкульта. Разгортванне навуковых даследаванняу 
па пытаннях беларускай мовы, псторьй, этнаграфй. Стварэнне Акадэмй 
навук БССР. У. 1гнатоускц С.Некрашэв1ч, В.Ластоусю, У.Шчэта, РЗамоцш i 
1нтттьтя вучоныя Беларус1. Галоуныя навуковыя цэнтры Беларус1 у 30-я гады. 
Здабытк1 i страты беларускай навук1. Рэпрэсй у адносшах да вучоных. 
Разв1ццё беларускай савецкай л1тературы. Умовы л1таратурнай дзейнасц1 у 
пачатку 20-х гадоу. Праявы адноснай дэмакратызацьй грамадска-пал1тычнага 
жыцця у творчай дзейнасць Стварэнне i дзейнасць лггаратурных аб’яднанняу 
“Маладняк”, “Узвышша”, “Полымя”. Беларуская асацыяцыя пралетарск1х 
п1сьменн1кау. Асноуныя тэмы у творах 20-30 гадоу Я.Купалы, Я.Коласа, 
М.Чарота, З.Бядул1, К.Чорнага, М.Зарэцкага, А.Дудара i шшых беларуск1х 
лггаратарау. Перабудова п1сьменнщк1х арган1зацый. Рэпрэсй у адносшах да
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беларусюх шсьменшкау. Тэатральнае, музычнае i выяуленчае мастацтва 
Савецкай Беларуси. Рэпертуар тэатрау у Беларуси, тэматыка творау мастакоу, 
кшарэжысёрау. Культурна-асветнщкая праца. Беларуская народная 
творчасць. Абмежаванасць працэсу нацыянальнага культурнага развщця у 
30-я гады.

Тэма 11.8 Беларускае замежжа у лпжваенны перыяд
Беларуская эм1грацыя як частка беларускай нацыг Папйтычныя i 

эканадпчныя падставы для эм1грацьй з Беларуси. З’яуленне аргашзаванай 
палпычнай эмпрацьй, яе памеры i асноуныя наюрункн Адносшы лщэрау 
беларускай эмшрацьй да Рыжскага Mipy, адстойванне 1ДЭ1 незалежнасщ 
Беларуси Адносшы беларускай эм i грации да савецкай Беларуси Кантакты 
юраушкоу БССР з эмшрацыяй. Уплыу амшстьй, пагптьш беларусизацьп, 
гаспадарчых поспехау у БССР на пазщьп беларускай эмшрацьй. Раскол у 
беларускай эмиграции Канферэнцыя у Берлше (1925 г.) i яе вын1к1. Рух за 
вяртанне. Уключэнне былых эм1грантау у нацыянальна-культурнае 
адраджэнне на савецкай частцы Беларуси Рэпрэсй у адносшах да беларусюх 
дзеячау, вярнуушыхся з эмшрацьй. Юруючыя органы беларускай эмшрацьй у 
другой палове 20-х i у 30-я гады. Нацыянальна-культурная дзейнасць 
беларускай эмиграции. Выдавецкая дзейнасць. Студэнцк1я аб’яднаннг Роля 
беларускай эм1грацьй у захаванш нацыянальнай спадчыны.

Тэма 11.9 Заходняя Беларусь у складзе Польскай дзяржавы
Заходнебеларуск1я земл1 у складзе Польскай дзяржавы. Папйтыка 

польск1х улад у адносшах да Заходняй Беларуси, нацыянальных праблем 
беларусау. Рост беспрацоуя. Рабочы рух на Заходняй Беларуси Аграрнае 
пытанне у Заходняй Беларуси Зямельная рэформа, парцэляцыя, камасацыя, 
л1кв1дацыя сервАутау. Асадн1цтва. Збядненне беларускага сялянства. 
Эканам1чная эм1грацыя. Нацыянальны прыгнет беларускага населыицтва. 
Таварыства беларускай школы (ТБШ), яго культурна-асветнщкая дзейнасць. 
Беларуси! пасольск1 клуб. Партыя беларуск1х эсэрау на тэрыторьй Заходняй 
Беларуси Стварэнне Беларускай рэвалюцыйнай арган1зацьй (БРА). 
Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя. Беларуская хрысщянская 
дэмакратыя. Беларуси! сялянсю саюз (БСС). Утварэнне камун1стычнай 
партьй Заходняй Беларуси (КПЗБ). Афармленне Беларускай сялянска-рабочай 
грамады (БСРГ). Яе праграма, палАычная i арган1зацыйная дзейнасць. 
Пераутварэнне грамады у масавую арган1зацыю. Б.Тарашкев1ч, С.Рак- 
Мгхайлоусю, П.Валошын, П.Мятла i !ншыя KipaymKi Беларускага 
нацыянальнага руху. Разгром i забарона БСРГ польсюм1 уладамг Выбары у 
сейм (1928 г.) у Заходняй Беларуси Беларуси! сялянска-рабочы пасольсю 
клуб “Змаганне” Спробы стварэння антыфашысцкага народнага фронта. 
Беларускае народнае аб’яднанне (БНА). Роспуск КПЗБ, рэпрэсй у адносшах 
да яе юраунйсоу. Культура Заходняй Беларус1. Школы, друк, лАаратура i 
мастацтва. Творы М.Танка, М.Васшька, В.Таулая, Я.Брыля, Б.Тарашкев1ча,
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I.Дварианта i шш. Народная творчасць. Р.Шырма. Драматычныя секцьй пры 
гуртках ТБШ.

Раздзел 12. БЕЛАРУСЬ У ГАДЫ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ

Тэма 12.1 Уключэнне Заходняй Беларуы у склад БССР
Савецка-германсю дагавор 1939 г., сакрэтныя пратаколы да яго. 

Пачатак другой сусветнай вайны. Напад фашысцкай Германй на Польшчу, 
разгром польскай дзяржавы. Ваенныя дзеянн1 на беларускай тэрыторьй. 
Уступленне Чырвонай Армй у Заходнюю Беларусь. Адносшы насел ьшцтва 
да прыходу Чырвонай Армй. Лес польсюх вайскоуцау, апынуушыхся у 
савецк1м палоне. Арган1зацыя часовых органау к1равання на тэрыторьп 
Заходняй Беларусь Хуткае стварэнне аргашзацый КП(б)Б, забарона дзейнасц1 
т тттьтх папйтычных партый. Выбары у Народны сход Заходняй Беларуси, яго 
склад. Рашэнн1 Народнага сходу, III сесп Вярхоунага Савета БССР. 
Павел1чэнне тэрыторьп i насельн1цтва БССР. Перадача частьi беларуск1х 
зямель Литве. Усталяванне савецкай улады у Заходняй Беларуси. Выбары у 
Вярхоуныя Саветы СССР i БССР. Нацыянал1зацыя прамысловасць Пачатак 
стварэння калгасау, МТС. Змены у культурным жыцць Антысавецкая 
барацьба у Заходняй Беларусь Польскае падполле. Дэпартацьй з Заходняй 
Беларус! асадшкау, чыноушкау, iHHibix труп насельн!цтва.

Тэма 12.2 Беларусь у гады Вялнсай Айчыннай вайны (1941-1945
гг.)
Нападзенне фашысцкай Германй на СССР. Bai у паграшчных раёнах 

БССР. Ваенныя дзеянш на тэрыторьй Бел ару ci у першыя месяцы вайны. 
Эвакуацыя прамысловых прадпрыемствау, дзяржаунай i калгаснай маёмасщ i 
насельнщтва у савецш тыл. Вынш двухмесячных баёу у Беларусь Акупацыя 
тэрыторьй Бел ару ci германсюм! войскам!. Мэты акупацыйнай папйтыкь 
Устанауленне акупацыйнага рэжыму. Сацыяльна-эканам!чныя i папйтычныя 
мерапрыемствы нямецк1х акупантау. Рабаванне гЛлерауцам! гаспадарчых i 
культурных каштоунасцяу. Масавае зн!шчэнне ваеннапалонных i 
насельн!цтва. Вываз насельн!цтва на работу у Герман!ю. Канцэнтрацыйныя 
лагеры i турмы. Карныя экспедыцьй. Яурэйск1я гета. Беларусь! нацыянальны 
рух, беларуск!я нацыянальныя арган!зацьй ва умовах акупацьй. Беларускйт 
калабарацыян!сцк!я арган!зацьй i ix дзейнасць. Беларуская народная 
самапомач. Беларуская самаахова. Саюз беларускай моладзь Беларуская 
цэнтральная рада. Беларуская краёвая абарона. Друп усебеларусю кангрэс. 
Аднос!ны насельн!цтва Бел ару ci да нямецкага акупацыйнага рэжыму. 
Разгортванне барацьбы супраць нямецюх войскау на акутраванай тэрыторьй 
Беларусь Першыя партызансюя атрады i падпольныя антыфашысцк!я 
камтоты i трупы. Дзейнасць КП(б)Б ва умовах акупацьй. Стварэнне сеть! 
падпольных партыйных i камсамольск!х органау i арган!зацый. MiHCKae 
падполле. Падпольныя аргашзацьй i барацьба з акупантам! у Магшёве,
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Вщебску, Оршы, Сюдапй, шшых раёнах Беларусь Антыфашысцюя 
патрыятычныя аргашзацьй у заходшх абласцях рэспублжь Супращуленне у 
гета. Уплыу ваенных падзей на ваенна-папйтычнае становшча у Беларуси 
Партызансюя брыгады, ix баявая дзейнасць. Стварэнне i роля Беларускага 
штаба партызанскага руху (БШПР). Аргашзацыйная структура савецкага 
партызанскага руху. Партызансюя зоны. Рэйды партызансюх фарм1раванняу. 
“Рэйкавая вайна” Дапамога савецкага тылу i мясцовага насельнщтва 
партизанам i падпольшчыкам. Узаемаадносшы м1рнага насельнщтва i 
партызан. Асабл1васщ антыфашысцкай барацьбы у Заходняй Беларуси Арм1я 
Краёва у Беларуси мэты, тактыка, дзейнасць, узаемаадносшы з савецюм1 
партызанамй Вызваленне Беларуси Пачатак вызвалення тэрыторьй Беларуси у 
канцы 1943 г. -  пачатку 1944 г. Сумесныя дзеянш партызан i часцей 
Чырвонай Армп. Беларуская наступальная аперацыя “Багращён” Акружэнне 
i разгром фашысцк1х войскау пад Вщебскам, Бабруйскам, М1нскам. 
Вызваленне Мшска, усёй тэрыторьй БССР ад нямецюх захопшкау. Значэнне 
разгрома птлераусюх войскау у Беларусь Аднауленчыя мерыпрыемствы на 
вызваленай тэрыторьй Беларус1 у гады вайны. Дапамога народау СССР у 
аднауленш гаспадарк1 Беларус1. Першыя крою па аднауленш прамысловасц1 i 
сельскай гаспадаркь Аднауленне устаноУ адукацьй i культуры. Удзел 
беларускага народа у разгроме фашысцкай Германй i Японй. Беларусы на 
франтах Вял1кай Айчыннай вайны, у еурапейск1м руху Супращулення. 
Эваку1раваныя жыхары Беларус1 у савецюм тыле. Людск1я, матэрыяльныя i 
культурныя страты Беларус1 у час другой сусветнай вайны.

Раздзел 13. БЕЛАРУСЬ У ПАСЛЯВАЕННЫ ПЕРЫЯД (1945 -  1985 гг.)

Тэма 13.1 Беларусь у першае пасляваеннае дзесящгоддзе
БССР пасля вызвалення ад нямецкай акупацыь Пяц1гадовы план 

аднаулення i развщця народнай гаспадарю Беларускай ССР 1946 -  1950 гг. 
Стварэнне новых галш прамысловасць Апераджальны рост цяжкай 
прамысловасц1. Адм1н1страцыйна-бюракратычная слстэма к1равання 
прадпрыемствамь Аднауленне калгасна-саугаснай слстэмы, МТС. 
Калектыв1зацыя у заходн1х раёнах БССР. Аднауленне дзейнасщ партыйных, 
савецк1х органау i грамадск1х арган1зацый пасля вайны. Падпольныя 
патрыятычныя арган1зацьй беларускай моладз1. Антысавецкая барацьба i 
бандытызм. Узмацненне адмшютрацыйна-каманднай слстэмы, культа асобы 
Стал1на i 1дэалаг1чнага уц!ску. Рэпрэсй у пасляваенныя гады. Першыя спробы 
дэмакратызацьй грамадска-папйтычнага жыцця пасля смерц1 Стал1на. Выхад 
БССР на м1жнародную арэну. Стварэнне Мшютэрства замежных спрау. 
Пашырэнне паунамоцтвау рэспубл1ю у гал1не знешн1х зносш. БССР -  адна з 
краш-заснавальнщ ААН. Удзел Беларус1 у дзейнасщ спецьиьпйзаваных 
м1жнародных устаноу. Дзейнасць прадстаушкоу БССР у ААН. Умовы 
развщця замежных сувязяу. Матэрыяльнае i бытавое станов! тттча 
насельн1цтва Беларус1 у пасляваенныя гады. Аднауленне у гал1не культуры.
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Становшча народнай адукацьй пасля вайны. Скарачэнне колькасщ 
беларусюх школ. Аднауленне сютэмы вышэйшай адукацьй. Аднауленне 
навуковых устаноу, дзейнасць Акадэмй навук БССР, развщцё навуковых 
даследаванняу. Лггаратура i мастацтва у пасляваеннае дзесящгоддзе. 
1дэалапчнае умяшанне у дзейнасць творчай штэлшенцыь Вядучая тэматыка у 
творчасщ мастакоу, лЧаратарау, Kiнематаграфiстау Беларуси у пасляваенныя 
гады. Рэпертуар тэатрау. Музычная культура. Аднауленне сетю культурна- 
асветнщюх устаноу. Павел1чэнне выпуску газет, часогйсау, KHir.

Тэма 13.2 БССР у 50 -  80-я гг. XX ст.
Сацыяльна-эканадйчнае развщцё. Асноуныя тэндэнцьй эканадйчнага 

развщця рэспублш ва умовах навукова-тэхшчнай рэвалюцьй. Асабл1васщ 
н аву ко ва-тэх н i ч н ага прагрэсу у Беларусь Структура прамысловасцг 
Стварэнне новых галш вытворчасцг Уплыу ваенна-прамысловага комплексу 
на тэхшчны прагрэс. Пагаршэнне экалапчнай абстаноукг Спробы 
эканам1чных рэформ. Тэмпы прамысловай вытворчасщ, прычыны ix 
зшжэння з канца 70-х гадоу. Становйнча у сельскай гаспадарцы рэспублш. 
Рэаргашзацыя МТС. Ажыццяуленне эканам1чнай рэформы у юраванш 
сельскай гаспадаркай. Мел1ярацыя. Стварэнне сельскагаспадарчых 
комплексау. Рост застойных тэндэнцый у сацыяльна-эканам1чным развщць 
Грамадска-папйтычнае жыццё. Спробы дэмакратызацьй грамадскага жыцця. 
Рэабштацыя ахвяр культу асобы. Кампартыя Беларусь Стыль i метады 
партыйнага юраунщтва дзяржаунай, гаспадарчай i культурнай сферам! 
жыцця. Саветы, прафсаюзы, маладзёжныя i шшыя аргашзацьй. Культурнае 
жыццё рэспублш. Пераход да абавязковай васьмшадовай i усеагульнай 
сярэдняй адукацьй. Адкрыццё у рэспублщы новых навучальных устаноу. 
Пашырэнне ушверштэцкай адукацьй, асноуныя напрамю навуковых 
даследаванняу. Галоуныя дасягненш у развщщ беларускай лггаратуры i 
мастацтва. Абмежаванасць нацыянальна-культурнага жыцця у Беларусь 
Выцясненне беларускай мовы са сферы адукацьй, навую i друку. Прычыны 
духоунага крьгйсу грамадства i яго сацыяльна-пслхалапчныя вын!ki.

Раздзел 14. БЕЛАРУСЬ СУЧАСНАЯ

Тэма 14.1 Сацыяльна-эканам1чнае станов1шча БеларуЛ
Неабходнасць кардынальных змен, пошую шляхоу ix ажыццяулення. 

Асабл1васщ i цяжкасщ ажыццяулення эканам1чных рэформ, перахода да 
рынкавых адносш. Чарнобыльская катастрофа i яе наступствы для 
рэспублш. Развал СССР i стварэнне СНД. Уплыу гэтых працэсау на 
эканам1чнае i сацыяльнае развщцё Беларусь Станауленне розных форм 
уласнасщ i гаспадарання. Цяжкасщ i супярэчнасщ у сацыяльна-эканам1чным 
развщщ у канцы 80-х -  пачатку 90-х гадоу. Распрацоука праграмы перахода 
да рынкавых адносш. Непаслядоунасць рэформ. Скарачэнне выпуска 
прамысловай прадукцьй, пагаршэнне становшча сельскай гаспадаркг
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Абвастрэнне эканаъпчнага крызюу. Заняпад у сацыяльнай сферы. 
Распрацоука i прыняцце праграмы неадкладных мер па вываду эканомш 
рэспублш з крызюу пасля абрання А.Р. Лукашэню Прэзщэнтам РБ у 1994 
годзе. Прыняцце першым Усебеларусюм народным сходам (кастрычн1к 
1996 г.) дакумента “Асноуныя напрамк1 сацыяльна-эканам1чнага развщця 
Рэспубл1к1 Беларусь на 1996 -  2000 гады”. Рэапйзацыя распрацаваных 
мерапрыемствау, ix вын1к1. Пераадоленне крыз1сных тэндэнцый у эканом1цы 
у другой палове 90-х гадоу. Пераход ад спаду да развщця эканомш, 
стаб1л1зацьй эканам1чнага росту. Асноуня тэндэнцьй сацыяльна-эканам1чнага 
развщця Рэспублш Беларусь. Распрацоука нацыянальнай стратэгп 
устойл1вага эканам1чнага разв1цця кра1ны. Станауленне беларускай мадэл1 
сацыяльна-арыентаванай рыначнай эканомпй.

Тэма 14.2 Новыя з’явы у грамадска-палпычным жыцщ Беларус1
Працэсы дэмакратызацьй грамадска-папйтычнага жыцця рэспубл1к1 у 

другой палове 80-х гадоу. Узрастанне poai саветау, выбары народных 
дэпутатау. Заканадаучая дзейнасць Вярхоунага Савета БССР. 
Рэфарм1раванне савецкай папйтычнай сютэмы. Узн1кненне новых палпычных 
партый i рухау, грамадсюх арган1зацый. Страта КПБ манаполй на уладу. Рост 
нацыянальных рухау. Прыняцце Дэкларацьй аб дзяржауным суверэштэце 
Беларускай ССР. Жшвеньсю путч 1991 г. i яго уплыу на становпнча Беларус1. 
Наданне Дэкларацьй аб дзяржауным суверэштэце Беларускай ССР статуса 
канстытуцыйнага закона. Прыняцце новай назвы дзяржавы i яе с1мвол1к1. 
Белавежскае пагадненне аб дэнансацьй саюзнага дагавора i стварэнн1 
Садружнасц1 Незалежных дзяржау (СНД). Прыняцце Канстытуцьй 
Рэспубл1к1 Беларусь. Станауленне прэзщэнцкай пал1тычнай слстэмы. 
Прэз1дэнцк1я выбары 1994 года. А.Р. Лукашэнка -  першы Прэзщэнт 
Рэспублш1 Беларусь. Рэспублпсансю рэферэндум у Mai 1995 г. Прыняцце 
сучаснай дзяржаунай ciMBoaiKi. Пытан Hi рэспублжанскага рэферэндума у 
л1стападзе 1996 г. Прыняцце новай рэдакцьй Канстытуцьй Рэспублш 
Беларусь. Рэспубл1ка Беларусь -  унЛарная дэмакратычная сацыяльная 
прававая дзяржава. Прэзщэнцюя выбары 2001 г. Перадвыбарная праграма 
А.Р. Лукашэнк1 i яго перамога на выбарах. Пытан Hi i BbiHixi рэспубл1канскага 
Рэферэндума 2004 года.

Тэма 14.3 Беларусь на мЪкнароднай арэне
Пачатак новага этапа у знешнепалЛычнай i м1жнароднай дзейнасц1 

Беларуси пасля набыцця ёй дзяржаунага суверэн1тэту. Прызнанне замежным1 
KpaiHaMi незалежнасц1 Рэспублш Беларусь, пашырэнне яе пал1тычных, 
эканам1чных i культурных сувязей. Актыв1зацыя удзелу Беларуси у дзейнасц1 
ААН i м1жнародных арган1зацыях. Пераход да статуса без’ядзернай 
дзяржавы, далучэнне да дагавору аб нераспаусюджванш ядзернай 36poi. 
Выступленш Прэз1дэнта РБ А.Р. Лукашэнк1 на сеслях Генеральнай Асамбле1 
Арган1зацьй Аб’яднаных нацый у 1995 i 2005 гг. Шматвектарнасць
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знешнепалпычнага курса Беларусь Курс на паглыбленне штэграцыйных 
працэсау з Расляй i у рамках СНД. Развщцё штэграцыйных працэсау пам1ж 
Беларуссю i Расляй. Падшсанне Дагавора аб стварэнш Саюзнай дзяржавы. 
Утварэнне адзшай эканам1чнай прасторы Бел ару ci, Pacii, Украшы i 
Казахстана. Праблемы узаемааднослн Беларусл з крашам1 Захада. Развщцё 
м1жнароднага эканам1чнага супрацоунщтва. Выкарыстанне геапалпычнага 
становшча, эканам1чнага i навуковага патэнцыяла Беларусл у [шжнародных 
эканам1чных сувязях. Месца Рэспублт Беларусь у штэграцыйных працэсах 
на постсавецкай i еуразшскай прасторы ва умовах глабал1зацьй i карыстання 
м1жнароднага тэрарызму. Рэспублжа Беларусь -  раунапрауны член сусветнай 
супольнасцг

Тэма 14.4 Культура сучаснай Беларущ
Духоунае i культурнае жыцце беларускага народа на мяжы XX -  

XIX стст. Нацыянальна-культурнае адраджэнне. Далейшае фарм1раванне 
беларускай нацыянальнай 1дэл. Месца рэлшй у духоуным адраджэннг 
узаемааднослн ы дзяржавы i царквы. Роля навуш у шфармацыйным 
грамадстве. Першы з’езд вучоных Рэспублш Беларусь. Мадэршзацыя 
нацыянальнай слстэмы адукацыг Асэнсаванне riстарычнага мшулага i 
сучаснасщ у творах лыаратуры i мастацтва. Сучасныя праблемы беларускага 
нацыянальна-культурнага адраджэння.
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Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыплшы па спецыяльнасщ 1-02 01 01 Гкторыя i грамадазнаучыя
дысцыплшы (дзённая форма атрымання адукацьп)

№
 р

аз
дз

ел
а,

 т
эм

ы

Назва раздзела, тэмы, занятка; пералж 
вывучаемых пытанняу

Колькасць аудиторных 
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П

аз
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уд
ыт

ор
на

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Першы семестр 26 10 39

1. Уводзшы у дысцыплшу “История 
БеларусГ’

2

1. Псторыя як навука. Метады i прынцыпы яе 
вывучэння.
2. Фармацыйны i щвшзацыйны падыходы у 
вывучэнHi ricT opbii.
3. Прадмет вывучэння i перыядызацыя псторьп 
Беларуси.
4. Псторыя Беларуси у дасле даваниях 
айчынных вучоных.

2 [4]
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2 Раздзел: Першабытнае грамадства на 
тэрыторьп Беларуы (100 тыс. год да н.э. -  V 
ст. н.э.)

10 4 16

2.1. Старажытны чалавек на тэрыторьп 
Беларуы
1. Пстарыягра(|йя псторьй Беларуси 
першабытнага перыяду.
2. Перыядызацыя першабытнай г1сторьй.
3. Пачатак засялення людзыуй сучаснай 
тэрыторьй Беларуси.

6 4 Атлас псторьй 
Беларуси

[4]
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4. Перыядызацыя каменнага веку.
5. Насельнщтва Беларуси у раншм каменным 
веку (палеалще).
6. Сярэдш каменны век (мезагйт) на тэрыторьп 
Беларуси.

2.1.1 1. Насельнщтва Беларуси у поздшм каменным 
веку (неалще).
2. Агульная характарыстыка бронзавага веку.
3. Гаспадарка бронзавага веку.
4. Насельнщтва перыяду бронзавага веку на 
тэрыторьп Беларусь Агульная характарыстыка 
жалезнага веку.
5. Г аспадарка у жалезным веку.
6. Насельнщтва жалезнага веку на тэрыторьп 
сучаснай Беларусь

2 4 [4] Апытанне

2.2 Культура, побыт i звыча1 старажытных 
людзей на тэрыторьп Беларуы
НСувязь дзейнасщ старажытнага чалавека з 
кшматычным1 i геаграф1чным1 умовамь
2. Пачатак засялення людзьм1 тэрыторьп 
Беларусь
3. Узшкненне вераванняу старажытных людзей
4. Разнастайнасць паганства.
5. Культура старажытных людзей каменнага 
веку.

4 4 Атлас г1сторьй 
Беларуси

[4]

2.2.1 Заняткт людзей бронзавага i жалезнага 
вякоу на тэрыторьп Беларус1
1. Асабл1васщ бронзавага веку на тэрыторьй 
Беларуси.

2 4 Атлас г1сторьй 
Беларуси

[4]
]

Апытанне
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2. Насельнщтва Беларуси перыяда жалезнага 
веку.
3. Змены у гаспадарчым жыцщ людзей 
жалезнага веку.
4. Археалапчныя каультуры плямён бронзавага 
i жалезнага вякоу на тэрыторьп Беларуси

3 Раздзел: Беларусь у VI -  сярэдзше XIII ст. 14 4 23
3.1 Балты i славяне у VI -  VIII стст.

1. Балцюя плямёны на тэрыторьп Беларуси
2. Крыв1чы, дрэгав1чы i радз1м1чы.
3. Асноуныя канцэпцьй паходжання беларусау.
4. Сельская гаспадарка,узшкненне i развщцё 
гарадоу, промыслау i гандлю.

2 2 Атлас ricTopbii 
Бел ару ci

[4]

3.2
Узшкненне класавага шмату клад нага 
грамадства у IX -  першай палове XIII ст.
1. Пстарыяграф1я i крынщы.
2. Этшчныя працэсы на тэрыторьп Беларуси
3. Грамадсю лад i сацыяльныя адносшы.
4. Сацыяльная дыференцыяцыя насельн1цтва.

4 4 [2]
[4]

3.2.1. Этн1чныя i сацыяльна-эканам1чныя 
працэсы на беларусюх землях у VI -  XIII 
стагоддзях
1. Балты i славяне на тэрыторьп Беларуси
2. Крыв1чы, дрэгав1чы i радз1м1чы. Асноуныя 
канцэпцым паходжання беларусау.
3. Сельская гаспадарка у IX -  XIII ст.
4. Узшкненне i развщцё гарадоу.
5. Промыслы i ганедаль к IX -  XIII ст.

2 2 Атлас ricTopbii 
Бел ару ci

[4] Пюьмовае
апытанне

3.3 Полацкае княства у X -  першай палове XIII 
ст.

2 4 Атлас ricTopbii 
Бел ару ci

[2]
[4]
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1. Узвышэнне полацкай зямлг
2. Полацкая княская дынастыя.
3. Узаемадносшы Полацкага княства.
4. Грамадска-паштычны лад.
5. Распад на удзельныя княствы

3.4 Княствы i гарады на тэрыторьп пауднёвай 
Беларуси Пасожжа i Верхняга Панямоння
1. Тураускае княства..
2. Беларусюя княствы i гарады у Панямонш.
3. Перадумовы утварэння беларуска-лыоускай 
дзяржавы.

2 2 [2]
[4]

3.4.1 Узшкненне дзяржаунасщ на беларусюх 
землях
1. Дзяржауны лад у Полацюм княстве.
2. Турауская княжеская дынастыя.
3. Барацьба з татара-мангольсюм нашесцем i 
рыцарамькрыжакамг

2 2 [2]
[4]

3.5. Рэл1пя i культура беларуск1х зямель у IX -  
першай палове XIII ст.
1. Язычнщюя вераванн1.
2. З’яуленне i распаусюджанне хрысц1янства на 
беларусюх землях. Роля царквы у грамадсюм
Ж Ы Ц П 1 .

4 7 [4]

3.5.1 1. Культура беларусюх зямель у IX -  XIII ст.
2. Жыццё i дзейнасць рэл1г1йна-асветн1цк1х 
дзеячоу. Е. Полацкая, К. Тураусю, К. Смалящч.

2 [4]

Усяго за семестр 26 10 39 Залж

Друг! семестр 28 16 8 57
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4 Раздзел: Вялпсае княства Лггоускае, Рускае i 
Жамойцкае у XIII -  XV стст.

12 8 4 28

4.1. Унутрыпалпычнае станов1шча у другой 
палове XIII -  XV стст.
1. Пстарыягра(}4я i крынщы па псторьй ВКЛ.
2. Знешнепапйтычныя перадумовы утварэння 
ВКЛ.
3. Палпычныя i сацыяльна-эканам1чныя 
перадумовы утварэння ВКЛ.
4. Працэс стварэння ВКЛ.

4 4 Электронная 
карта “Вялшае 
княства 
Лыоускае”
Атлас псторьй 
Беларуси

[2]
[4]

4.1.1 Беларускзя земл1 падчас утварэння ВКЛ
1. Знешшя i унутраныя парадумовы утварэння 
ВКЛ.
2. Пачатак утварэння ВКЛ пры Мшдоугу.
3. Умацаванне дзяржавы i пашырэнне 
тэрыторьй пры Войшалке, Трайдзене, Вщеш.
4. ВКЛ пры прауленш Г едымша i Альгер да.

2 4 Электронная 
карта “Вялшае 
княства 
Лпоускае”
Атлас г1сторьй 
Беларуси

[2]
[4]

4.2. Знешняя палггыка ВКЛ
1. Умацаванне ВКЛ пры Гедымше i Альгердзе.
2. Дынастычная барацьба.
3. Крэуская ун1я.

4 2
Электронная 
карта “Вял1кае 
княства 
Лпоускае”
Атлас г1сторьй 
Беларуси

[4]

4.2.1 1. ВКЛ пры ВЛауце.
2. ВКЛ у 30 -  80-я гады XV ст.

2 4 [4] Рэйтынгав
ая
кантрольн 
ая работа 
№1
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4.3. Сацыяльна-эканалпчнае развщцё БеларуН
1. Сельская гаспадарка i становшча сялян.
2. Формы феадальнай залежнасцт
3. Гарады i мястэчкт Магдэбургскае права.
4. Адмш1страцыйна-тэрытарыяльны падзел 
Беларуси.

4 4 Электронная 
карта “Вялжае 
княства 
Лыоускае”
Атлас г1сторьй 
Беларуси

[2]
[4]

4.3.1 1. Улада i юраванне у ВКЛ.
2. Судовая i прававая с1стэма ВКЛ.
3. Эвалюцыя саслоунай структыры грамадства.

2 4 [2]
[4]

4.4. Фарлправанне беларускай народнасщ. 
Культура Беларуси другой паловы XIII - XV 
стст.
1. Складваннее этшчнай тэрыторьи беларусау.
2. Паходжанне назвы “Белая Русь”.
3. Народная творчасць i мастацтва.
4. Беларусюя леташсы i графжа.

4(л) 2

[4]

Натсанне
рэфератау

4.4.1. Унутрыпалпычнае развщцё беларуск1х 
зямель у складзе ВКЛ
1. Крэуская ушя.
2. Складванне феадальна-саслоунай рэспубл1ю.
3. Структура дзяржаунай улады i юравання.
4. Статуты ВКЛ як пстарычныя крын1цы.

2 4

[2]
[4]

Апытанне

5 Раздзел: Беларусюя земл1 у XVI -  першай 
палове XVII ст.

16 8 4 29

5.1. Сацыяльна-эканалпчнае развщцё. 
Афармленне фальварка-паншчынай 
с1стэмы
1. Землеуладанне у ВКЛ.
2. Станауленне фальваркава-паншчынай 
cicT3Mbi.

4 3

[2]
[4]
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3. Становппча сялянства.
4. Сялянская гаспадарка.
5. Урбашзацыйныя працэсы.
6. Грамадскае i сацыяльнае жыццё гарадоу.
7. Эканаъпчнае жыццё гарадоу. Ган даль i 
транспарт.

5.1.1. Развщцё феадальных адносш у сельскай 
гаспадарцы у XIV -  XVI стст.
1. Развщцё феадальнай гаспадарю на 
беларусюх землях.
2. “Устава на валою” i станауленне 
фальваркавай Лстэмы гаспадарання.
3. Увядзенне пашчыны, павшнасщ сялянства.
4. Канчатковае запрыгоньванне сялянства.

2 3

[2]
[4]

Рэйтынгав
ая
кантрольн 
ая работа 
№2

5.1.2. Сацыяльна-эканалпчнае жыццё гарадоу 
БеларуЛ у XIV -  XVI стст.
1. Крынщы росту гарадскога населыицтва.
2. Роля гарадоу у развщщ вытворчасцт
3. Магдэбургскае права беларусюх гарадоу.

4 4
[2]
[4]

5.2 Знешняя палпыка ВКЛ (Вялiката княтсва 
Лггоускага)
1. Абвастрэнне аднослн з Маскоускай 
дзяржавай.
2. Аднослны з крыжащл1щ ордэнам1.
3. Грюндвальская б1тва.
4. Ha6eri крымск1х татар
5. Л1вонская вайна.
6. Люблшская ушя.

2 (л) 2

Электронная 
карта “Вялжае 
княства 
Лпцускае”
Атлас ricTopbii 
БеларуЛ

[2]
[4]

5.2.1. Люблшская ун1я у ricTopbii БеларуЛ
1. Тнфлянская вайна i яе BbiHixi для ВКЛ

2 2 Электронная 
карта “Вялжае

[2]
[41

465



2. Унутрыпалпычныя перадумовы Люблшскай 
у mi.
3. Змест i умовы Люблшскай yHii.
4. Барацьба за захаванне самастойнасщ ВКЛ 
пасля Люблшскай yHii.

княства
Лыоускае”
Атлас псторьй 
Беларуси

5.3. Унутрыпалпычнае становнпча. 
Усталяванне шляхецкай дэмакратьп
1. Унутрыпапйтычная барацьба.
2. Абмежаванне улады Вял шага князя.
3. Статуты ВКЛ
4. Асабл1васш этнaкaнфeciйнaй ricTopbii ВКЛ.
5. Становшча праваслаунай царквы у ВКЛ.
6. Аргашзацыя каталiuкай царквы.
7. Рэфармацыя i контррэфармацыя.
8. Спробы рэапйзацьп царкоунай yHii.
9. Нехрысц1янск1я канфесп.

4 2

[2]
[4]

5.3.1. Рэл1гшнае жыццё у ВКЛ
1. Крызю праваслаунай царквы у ВКЛ.
2. Узмацненне уплывУ катал шызма на 
6eaapycKix землях.
3. Пpaтэcтaнцкiя арган1зацьп на тэрыторьй 
Беларуси.
4. Распаусюджанне ун1яцтва

2 4

[4]

Тэсты

5.4. Культура bc iapyci XIV -  XVI стст.
1. Адукацыя.
2. ЛЛаратура i кн1гавыдавецтва.
3. Музычнае i тэатральнае мастацтва.
4. Выяуленчае мастацтва.
5. Дойлщства.
6. Дэкаратыуна-прыкладнае мастацтва.

4 2

[4]
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5.4.1. Асветнщтва на беларусках землях у XIV -  
XVI стст.
1. Асабл1васщ развщця адукацьи у перыяд 
сярэднявечча.
2. З’яуленне кшгадрукавання на беларусюх 
землях.
4. Ф. Скарына -  еурапейсьа i беларусю 
асветнпс.

2 3

[4]

Рэйтынгав
ая
кантрольн 
ая работа 
№3

5.4.2. Мастацтва Беларуси XIV -  XVI стст.
1. Жанры лыаратурнай творчасщ i ix 
прадстаунпст
2. Народнае i прафесшнае тэатральнае 
мастацтва.
3. Вщы выяуленчага мастацтва перыяда XIV -  
XVI стст.

2 (л) 4

[4]

Усяго за семестр 28 16 8 57 Экзамен
Трэщ семестр 24 20 48

6. Раздзел: Войны i сацыяльна-пал1тычныя 
канфл!кты другой паловы XVII -  ХУНТ ст. 
Сацыяльна-эканам1чны, палпычны i 
культурны заняпад lie.iapyci

10 8 24

6.1 Войны сярэдзшы XVII ст.
1. Айчынная i замежная г1старыяграф1я 
ваенных падзей у Beaapyci (1648 -  1651 гг.)
2. Прадумовы сацыяльнага выбуху.
3. Баявыя дзеянн1 казацка-сялянск1х атрадау у 
вайне 1648 -  1651 гг. на поудш i пауднёвым 
усходзе Бел ару ci. Характар вайны.

4 4 Карта,
Хрестоматия по 
истории 
Белоруссии, 
Атлас

[4]
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6.1.1 1. Белацаркоусю дагавор i яго выню.
2. Галоуныя прычыны i пачатак вайны Pacii з 
Рэччу Паспагйтай (1654 -  1667 гг.).
3. Ваенныя дзеянн1 на беларуск1х землях.
4. Андрусаускае nepaMip’e 1667 г. i вынш 
вайны.
5. Пауночная вайна i яе вын1к1 для Беларусг

4 4

[2]
[4]

Апытанне

6.2. Сацыяльна-эканалпчнае развщцё Белару<л у 
другой палове XVIII ст.

1. Станов1шча сельскай гаспадарк1 у 
другой палове XVIII ст.

2. Распаусюджванне фальваркава- 
паншчыннай с1стэмы гаспадарання i 
панаванне у эканом1цы буйных 
феадалау.

3. Вотчынная мануфактура i яе роля у 
эканом1цы. Сялянская гаспадарка i 
станов1шча сялян.

[2]
[4]

6.2.1 1. Рост беларусюх гарадоу i ix населыпцтва. 
Крын1цы росту. Мястэчк1.
2. Развщцё гарадскога рамяства i 
мануфактурнай прамысловасцт
3. Прычыны н1зк1х тэмпау развщця эканом1к1 
Беларус1 у другой палове XVIII ст.

6.3 Палпычны крьгйс Рэчы ПаспалИай. 
Далучэнне Беларус! 
да Расшскай iM nepbii.

2 4 Карта,
Дакументы i 
матэрыялы па

Кантроль
канспектау
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5. Палпычнае становшча Рэчы Паспалггай 
напярэдадш першага падзелу.

6. Рэформы у Рэчы Паспалггай пасля першага 
падзелу. Чарохгадовы сейм. Таргавщкая 
канфедэрацыя. Друп падзел Рэчы 
Паспалыай.

7. Паустанне пад юраунщтвам Т. Касцюшкг Я.  
Ясшскг Ход паустання у Беларуси.

8. Трэш падзел Рэчы ПаспалАай, асноуныя 
прычыны i BbiHiKi распаду дзяржавы.

ricTopbii 
Беларуси, т.2. [2]

[4]

6.4 Культура Беларуа у другой палове XVII -  
XVIII ст.

1. Асабл1васщ развщця беларускай культуры у 
другой палове XVII -  XVIII ст.

2. Адукацыя i навука у другой палове XVII -  
XVIII ст.

3. ЛАаратура.
4. Музычная i тэатральныя творчасць у другой 

палове XVII -  XVIII ст.
5. Выяуленчае мастацтва i архЛэктура.

2 4 Псторыя 
беларускага 
мастацтва. У 6 
т,- Т. 2. Мн., 
1986,
Хрэстаматыя па 
ricTopbii 
беларускага 
тэатра.

[4]

7 Раздзел: Крызк прыгоннщкай сктэмы 
(канец XVIII - першая палова XIX ст.).

14 12 24

7.1 Палпыка царызму на тэрыторы! Беларус! у 
канцы XVIII -  пачатку XIX ст.
1. Тэрытарыяльна-адмтстрацыйныя падзелы 

Беларус! i новая адм1н1страцыя.
2. Органы к1равання i суда.
3. Лжвщацыя феадальнай анархй.
4. Захаванне правоу i прыв1леяу шляхты 

Беларуст Раздача беларусюх зямель pycxiM

2 2 Дакументы i 
матэрыялы па 
ricTopbii 
Беларусл, т.2. [1]

[2]
[4]
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памешчыкам.

7.1.1 1. Становшча сялян. Падатю i павшнасцт
2. “Дарчая грамата гарадам” 1785 г. i адмена 
юрысдыкцьй свецк1х i царкоуных феадалау у 
адносшах да пражываючых на землях 
гараджан.
3 “Мяжа яурэйскай аселасщ” i яе роля у 
развщщ гарадоу.

4 4

[1]
[2]
[4]

Апытанне

7.2 Вайна 1812 г. на тэрыторьп Беларус1
1. Утварэнне Варшаускага герцагства.
2. Уварванне Напалеонаусюх войск у межы 

Раслйскай iM nepbii. Адступленне p y c x ix  
арм1й. Баявыя дзеянш на тэрыторьп Беларус! 
летам 1812 г.

3. Стварэнне i дзейнасць K aM icii Часовага 
урада ВКЛ.

4. Ваенныя дзеянн1 на тэрыторьп Беларус! 
восенню 1812 г. Бярэзшская аперацыя. 
В ы н 1К1 вайны для Беларусь

2 2 Карта,
Дакументы i 
матэрыялы па 
ricT opbii 
Беларусл, т.2.

[1]
[2]
[4]

7.3 Грамадска-пал1тычны рух. Змена 
na ii i biR’i самадзяржауя у Беларусь

2 4 Дакументы i 
матэрыялы па
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Паустанне 1830- 1831 гг.
1. Палпыка царызму у Беларус! у канцы XVIII 

-  палатку XIX ст. Першыя тайныя 
аргашзацьп у Лггве i Беларус! пасля падзелу 
Рэчы Паспалггай.

2. Вшенсю ушверспэт -  цэнтр польскага 
апазщыйнага i рэвалюцыйна-шляхецкага 
руху.

3. Дзекабрысты i Беларусь.
4. Паустанне 1830 — 1831 гг. i яго вынпст

ricTopbii
Беларуси т.2. 
Хрестоматия по 
истории 
Белоруссии

[1]
[2]
[4]

7.4 Змена палпыка самадзяржауя у Бел ару с i
1. Увядзенне “Правшау аб аддачы сялян па 
найму у зямельныя i 1ншыя чорныя работы”.
2. Падрыхтоука лжвщацьп ушяцкай царквы.
3. Адмена дзеяння у Бел ару ci i Лпве Статута 
Вялшага княства Лпоускага 1588 г. Увядзенне 
расшскага заканадауства.

2 2

[1]
[2]
[4]

7.5 Сацыяльна-эканалпчнае разв!ццё 
Беларус! у канцы XVIII -  першай палове 
XIX ст.

1. Сельская гаспадарка i павшнасщ сялян.
2. Прамысловасць. Разв1ццё гандлю.
3. Гарады i мястэчк1. Падатк1 i павшнасщ 

гараджан.
4. Ваенныя пасяленн1 на тэрыторьй Бел ару ci у 

першай палове XIX ст.

4 2 Дакументы i 
матэрыялы па 
ricTopbii
Беларуси т.2. 
Хрестоматия по 
истории 
Белоруссии

[1]
[2]
[4]

7.5.1 Крьгнс феадальна-прыгонн!цкай сктэмы.
1. Рэформы П. Ктсялёва:

А) рэформа дзяржаунай вёск1;
Б) швентарная рэформа;

4 4 Дакументы i 
матэрыялы па 
ricTopbii
Беларуси т.2.

[1]
[2]
[4]

Апытанне, 
тэставыя 
заданHi
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В) рэформы сярод шшых катэгорый сялянства. Хрестоматия по
истории
Белоруссии,

7.6 Асвета i культура Беларус1 у канцы XVIII -  
першай палове XIX ст.
1. Адукацыя i навука.
2. Беларуская лггаратура у першай палове XIX 
ст.
3. Музычная i тэатральныя творчасць.
4. Выяуленчае мастацтва i архАэктура.
5. Дэкаратыуна-прыкладное мастацтва Беларуси 
у першай палове XIX ст.

2 2 Дакументы i 
матэрыялы па 
ricTopbii
Беларуси т.2. 
Хрестоматия по 
истории 
Белоруссии, 
Псторыя 
беларускага 
мастацтва. У 6 
т,- Т. 2. Ми., 
1986

[1]
[2]
[4]

7.6.1 Культурнае жыццё Белару<л у першай 
палове XIX ст.
1. ПалВыка царызму у галше культуры.
2. Вшенсю ушверсггэт -  цэнтр адукацьн i 
навую Беларуси.
3. Пстарычныя i этнагра(}лчныя даследаванш.
4. Палацава-паркавая культура Бел ару ci у 
XVIII -  першай палове XIX ст.

4 2 Дакументы i 
матэрыялы па 
ricTopbii
Беларусл, т.2. 
Хрестоматия по 
истории 
Белоруссии

[4]

Рэфераты,
прэзетацьн

Усяго за семестр 24 20 48 залж

Чацьвёрты семестр 26 22 56

8. Раздзел: Станауленне бу ржу азиата 
грамадства у Беларусь Фарм1раванне 
беларускай нацьп (1861 -  1900 гг.)

26 22 56
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8.1
Буржуазный рэформы i асабл1васщ ix 
правядзення у Беларусь Стан гаспадаркт у 
другой палове Х1Хст.
1. Пстарыяграф1я пытання.
2. Станауленне буржуазнага грамадства у 
Заходняй i Цэнтральнай Еуропе.
3. Агарна-сялянскае пытанне у Беларуси у 
першай палове XIX ст. Прычыны адмены 
прыгоннага права.
4. Адмена прыгоннага права i асабл1васщ яе 
правядзення у Беларусь Феадальныя 
перажыткь

6 8

Карта,
«Документы и 
материалы по 
истории
Беларуси» Мн.; 
«Хрестоматия 
по истории 
Беларуси»

[1]
[2]
[4]

8.1.1 1. Буржуазныя рэформы 70-80 гг. XIX ст.
2. Контррэформы 80-х гг. XIX ст.
3. Вынш i значэнне буржуазных рэформ.
4. Асабл1васщ палггыю царызма у Беларус! у 
другой палове XIX ст.
5. Асабл1васщ развщця сельскай гаспадарю у 
другой палове XIX ст.
6. Развщцё прамысловасщ у Беларусь

4

[1]
[2]
[4]

Вуснае
апытанне

8.1.2 Буржуазныя рэформы другой паловы XIX 
ст. Сацыяльна-экана1мчнае становшча 
Беларусь
1. Асабл1васщ адмены прыгоннага права на 
тэрыторьй Беларусь
2. Рэформы аграрных адносш сярод 
дзяржауных сялян i iH Hibix труп сялянскага 
насельнщтва. Значэнне рэформы.

4 4
Карта, атласы, 
хрэстаматьй па 
псторьй 
Беларуси, 
зборшю
дакументау i 
матэрыялау

[1]
[2]
[4]
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8.1.3 1. Буржуазныя рэформы другой паловы XIX ст. 
i ix вынш.
2. Асабл1васщ развщця сельскай гаспадарю у 
другой палове XIX ст.
3. Аграрны крыз1с 80-х гадоу XIX ст.
4. Прамысловае развщцё Беларус! у другой 
палове Х1Хст.

4 4 Карта, атласы, 
хрэстаматьй па 
псторьй 
Беларуси, 
зборн!ю
дакументау i 
матэрыялау

[1]
[2]
[4]

Рэйтынгав
ая
кантрольн 
ая работа 
№1

8.2 Вызваленчая барацьба на беларусках землях 
у другой палове XIX ст.
1. Пстарыяграф1я праблемы.
2. Паустанне 1863-1864 гг. у Лгтве i Беларусь
3. BbiHiKi, прычыны паражэння, значэнне 
паустання.

4 6

Мультымедыйна 
я прэзентацыя

[1]
[2]
[4]

8.2.1 1. Сялянсю рух у Бел ару ci у другой палове XIX 
ст.
2. Народнщтва.
3. Рабочы pyx i першыя сацыял-дэмакратычныя 
rypTKi у Беларусь
4. Утварэнне i дзейнасць палпычных партый у 
канцы XIX ст.

2 4

[4]

Вуснае
апытанне

8.2.2 Класавая барацьба у Беларус! у другой 
палове XIX ст.
1. Паустанне 1863 г. у Лгтве i Бел ару ci пад 
юраунщтвам К. Калшоускага, яго значэнне i 
вынш.
2. Сялянсю pyx i яго спецыфпса у Беларусь
3. Народнщю рух.

4 6 Карта,
хрэстаматьй па 
псторьй 
Беларуси, 
зборн!ю
дакументау i 
матэрыялау

[1]
[2]
[4]
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8.2.3 1. Рабочы pyx у Беларуси у другой палове 
Х1Хст.
2. Стварэнне i дзейнасць першых сацыял- 
дэмакратычных гурткоу.
3. Сацыял-дэмакратычны рух у 80-я -  90-я гады 
XIX ст. Узшкненне палпычных партый, ix 
дзейнасць.

4 6 Карта,
хрэстаматьй па 
ricTopbii 
Беларуси, 
зборнш
дакументау i 
матэрыялау

[3]
[4]

Рэйтынгав
ая
кантрольн 
ая работа 
№2

8.3 Фарлправанне беларускай нацьй. Культура 
Белару<л у 60-я -  90-я гады Х1Хст.
1. Пстарыягра(|ля праблемы.
2. Асноуныя прыкметы этнасу. Перадумовы 
пераутварэння народнасш у нацыю. 
Вызначэнне паняцця “нацыя”

4 Карта,
хрэстаматьй па 
псторьй 
Беларуси, 
зборшю 
дакументау i

[3]
[4]

8.3.1 1. Пстарычныя умовы утварэння беларускай 
нацьй. Паштыка царызму у нацыянальным 
пытанн!.
2. Асноуныя прыкметы утварэння беларускай 
нацьй (тэрыторыя, нацыянальны склад, 
эканомпса i mm ).
3. Духоуная i матэрыяльная культура Беларуси 
у другой палове XIX ст.

4 6
Карта,
хрэстаматьй па 
псторьй 
Беларуси, 
зборн1ю 
дакументау i

[3]
[4]

8.3.2 Нацыянальнае пытанне у Беларуы у другой 
палове XIX ст. Культура Беларусь
1. Прычыны i ri стары чныя умовы 
пераутварэння народнасш у нацыю.
2. Пстарычныя умовы утварэння беларускай 
нацьй. Папйтыка царызму у нацыянальным 
пытанн!.
3. Асноуныя прыкметы утварэння беларускай 
нацьй.

4 6 Карта,
хрэстаматьй па 
ricTopbii 
Беларуси, 
зборн1ю
дакументау i 
матэрыялау

[3]
[4]
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8.3.3 1. Паштыка царызму у rani не культуры у 
другой пагюве Х1Хст.
2. Духоуная культура Беларуси у другой Панове 
Х1Хст.
3. Матэрыяльная культура у другой Панове 
Х1Хст.

4 6 Карта,
хрэстаматьн па 
ricTopbii 
Беларуси, 
зборнш
дакументау i 
матэрыялау

[3]
[4]

Рэйтынгав
ая
кантрольн 
ая работа 
№3

Усяго за семестр 26 22 56 экзамен
Пяты семестр 22 18 46

9. Раздзел: Беларусь у пачатку XX ст. (1901 -  
1914 гг.)

18 14 38

9.2 Сацыяльна-эканам1чнае развщцё Беларун у 
пачатку XX ст.
1. Развщцё прамысловасщ, яе структура.
2. Нацыянаньны i сацыяльны склад рабочага 
класа, яго становшча.
3. Эканадпчная i паштычная барацьба рабочых.

2 2
Вучэбная карта: 
“Прамысловасць 
i гарады 
Беларуси у 
пачатку XX ст.”.

[1]
[3]
[4]
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9.3 Эканалпчнае развщцё Беларусклх губерняу у 
пачатку XX ст.
1. Развщцё прамысловасщ i гандлю. Транспарт 
i шлях1 зносш.
2. Сацыяльнае становшча рабочых: колькасць, 
склад, умовы працы..
3. Памешчыцкае i сялянскае землеуладанне.
4. Формы сялянсюх выступленняу.
5. Разлажэнне сялянства на мяжы XX ст.

2 4 Вучэбныя
карты:
“Прамысловасць 
i гарады 
Беларус1 у 
пачатку XX ст.”, 
“Шлях1 зносш 
Бел ару ci у 
другой палове 
X IX -

[1]
[3]
[4]

Рэйтынгав
ая
кантрольн 
ая работа 
№1

9.4 Утварэнне палпычных па рты й i 
аргашзацый. Характар ix дзейнасщ на 
Беларуы напярэдадш i у перыяд першай 
Расшскай рэвалюцьп.
1. Перадумовы узшкнення палпычных партый 
i асабл1васщ станаулення апонпих на Беларуси.
2. Пачаткак дзейнасщ агульнараслйск1х партый 
i груповак.
3. Узшкненне беларуск1х партый i аргашзацый.
4. Паз1цьй партый i аргашзацый у перыяд 
уздыму першай Расшскай рэвалюцыт

2 2

Таблщы: “Pacific 
к\я партьй у 
пачатку XX ст.”, 
“Беларуси я 
партьй у пачатку 
XX ст.” схемы.

[1]
[2]
[3]
[4]

9.5 Палпычныя партьп у Беларус1 на 
пярэдадн1 рэвалюцьн 1905 -1907 гг.

1. “Палщэйсю сацыялпм”. Дзейнасць Зубатава 
1901 -  1903 гг.

2. Дзейнасць партьй сацыялютау- 
рэвалюцыянерау.

3. ППС на Лпве 1902 -  1903 гг.
4. Утварэнне i дзейнасць Беларускай 

сацыялютычнай грамады 1902 -  1904 гг.

2 4

“Дакументы i 
матэрыялы па 
г1сторьй 
Беларус1”.Т.2.

[1]
[2]
[3]
[4]

Навуковыя
паведамле
нш,
вусныя
адказы.
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9.6 Рэвалюцыя 1905 -  1907 гг. у Беларусь
1. Пстарыяграф1я пытання.
2. Прычыны i пачатак рэвалюцьй.
3. Булыгшская Дума.

2 2 Таблщы: 
“Рэвалюцыя 
1905 -  1907 гг”; 
дыяграмы, 
вучэбная карта: 
“Рэвалюцыя 
1905 -  1907 гг. у 
Беларуси.

[1]
[2]
[3]
[4]

Рэйтынгав
ая
кантрольн 
ая работа 
№2

9.7 Рэвалюцыя 1905 -  1907 гг. у Беларусь
1. Кастрычнщкая папйтычная стачка.
2. Снежаньсюя падзе1 1905 г. у Беларусь
3. Прычыны паражэння рэвалюцьй.

2 2 [1]
[2]
[3]
[41

9.8 Дзяржауная дума у грамадска-палпычным 
жыцщ Беларусь
1. Дзяржауная дума першага сюйкання.
2. Дзяржауная дума другога сюпкання.

2 2 [1]
[2]
[3]
[41

Праверка
канспектау

9.9 Рэвалюцыйныя падзе1 1905 -1907 гг. на 
Беларусь
1. Абвастрэнне сацыяльных супярэчнасцей i 
нацыянальнага пытання перад рэвалюцыяй 
1905-1906 гг.
2. Тры лагеры у грамадска-пал1тычным руху.
3. Пачатак рэвалюцьй. Вызваленчы рух у 
студзенш -  верасн1 1905 г.
4. Кастрычнщкая i снежаньская папйтычныя 
стачк1.

2 2

Вучэбная карта: 
“Рэвалюцыя 
1905 -  1907 гг. у 
Беларуси.

[1]
[2]
[3]
[4]

Вусныя 
адказы, 
самастойн 
ая работа.

9.10 Рэвалюцыйныя падзе1 1905 -1907 гг. на 
Беларусь
1. Машфест 17 кастрычнпса. Адносшы да 
машфеста пал1тычных партый.

2 2 [1]
[2]
[3]
[41

Рэйтынгав
ая
кантрольн 
ая работа
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2. Дыферэнцыяцыя грамадска-палпычных сш.
3. Выбары i дзейнасць дэпутатау ад Беларуси у I 
Дзяржаунай думе Pacii.
4. I Дзяржауная дума у грамадска-палпычным 
жыцщ Беларуси. Адступленне рэвалюцьй.

№3

9.11 Беларуси нацыянальны рух (1901 -  
1914 гг.).
1. Нацыянальна-вызваленчы рух у пачатку XX 
ст.
2. Нацыянальна-вызваленчы рух у гады 
рэвалюцьй (1905 -1907 гг.).
3. Польсю нацыянальны рух.

2 2

[1]
[2]
[3]
[4]

Рэфераты.

9.12. Сталышнская аграрная рэформа
1. Неабходнасць правядзення рэформы.
2. Ход рэформы.
3. Перасяленчая палпыка.

2 2 Карта:
“Сталыпшсюя 
рэформы у 
Беларуси, 
табл1цы, 
дыяграмы. 
“Дакументы i 
матэрыялы па 
ricTopbii 
Беларус1”.Т.З.

[1]
[3]
[4]

Праверка
канспектау

9.13 Сталышнская аграрная рэформа
1. Прамысловае развщцё Беларус1 у 1908 -  
1913 гг.
2. Вынйй i значэнне рэформы.

2 2
[2]
[3]
[41
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9.14 Сталыпшская рэформы у Беларус1 i ix 
вышка
1. Пстарыяграф1я пытання.
2. Пагйтычныя i щэалапчныя умовы 
правядзення рэформы.
3. Асабл1васщ эканам1чнай слтуацьп пящ 
заходшх губерняу.
4. Скасаванне абшчыны пераход надзельнай 
зямл1 ва уласнасць сялян.
5. Аргашзацыя перасялення сялян у аз1ацкую 
частку Pacii. Адыходнщтва.
6. Земская рэформа на Беларуси
7. Вынш рэформ для Беларусь
8. Развщцё прамысловасщ у Беларуш 1908 -  
1914 гг.

2 2

Карты:
“Сталыпшсюя 
рэформы у 
БеларусК, 
‘Адыходнщтва з 
Беларуш (1861 -  
1910 гг.), 
“Дакументы i 
матэрыялы па 
псторьп 
БеларусР’.Т.З.

[2]
[3]
[4]

Навуковыя
паведамле
шп,
вусныя
адказы

9.15 Беларусь у трэцячэрвеньска перыяд.
1. Трэцячэрвеньская палпычная с1стэма.
2. Выбары у III Дзяржауную думу ад заходн1х 
губерняу i ix bbihiki.
3. Адносшы дэпутатау ад Беларуси да палпъш 
царызму, ix пазщьп у думе па аграрнаму i 
нацыянальнаму патаннях.

2 2

[4]

9.16 Трэцячэрвеньска перыяд (1907- 1912 гг.).
1. Сутнасць трэцячэрвеньскай выбарчай 
cicT3Mbi.
2. Выбары у III i IV Дзяржауныя думы ад 
заходшх губерняу i ix вьппкг
3. IIIaBiHi3M у рангу дзяржаунай naaiTbiKi. 
Барацьба з беларусюм aдpaджэнcкiм рухам.
4. Палпычны застой (1912-1914 гг.).

2 4
[2]
[3]
[4]
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10.1 Раздзел: Беларусь у гады Першай сусветнай 
вайны (1914 -  1918 гг.)

4 4 8

10.1.1 Беларусь у гады Першай сусветнай вайны 
(1914-1916 гг.)
1. Пачатак Першай сусветнай вайны i 
стауленне да яе у Беларусь
2. Ваенныя падзе1 на тэрыторьп Беларус! у 1915 
-1916 гг.
3. Станов1шча на акупаванай тэрыторьп 
Беларусь
4. Змены у сацыяльна-эканадпчным 
станов1шчы. Беларуск1 нацыянальны рух.

2 2

“Дакументы i 
матэрыялы па 
ricTopbii 
БеларусН.Т.З. 
Карты.

[4]

10.1.2. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны 
(1914-1916 гг.)
1. Акупацыя германск1м1 вайскадп Заходняй 
Беларус1.
2. Уплыу вакнных падзей на паЫтычнае i 
эканам1чнае палажэнне у Беларусь
3. Беларуси нацыянальны рух.

2 2 [4]
Вусныя 
адказы, 
п1сьмовая 
работа па 
карце.

10.1.3 Культура БеларуП у пачатку XX ст. (1901 -  
1914 гг.)
1. Палпыка царызму у Беларус1 у галше 
культуры.
2. Адукацыя i асвета у Беларус1 у пачатку XX 
ст.
3. Развщцё лыаратуры i мастацтва.
4. Стварэнне беларускага друку i беларуск1х 
выдавецтвау.

2 2 [4]
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10.1.4 Культура БеларуН у пачатку XX ст. (1901 -  
1914 гг.)
1. Газета “Наша шва” у барацьбе за 
нацыянальнае адраджэнне.
2. Навука i навуковыя даследванш.
3. Беларуси тэатр у пачатку XX ст.
4. Распаусюджанне беларускай нацыянальнай 
д а .

2 2 Наглядны
матэрыял,
наведванне
мастацкага,
ri старый нага
музеяу.

[4] Апытанне

Усяго за семестр 22 18 46 экзамен
Шосты семестр 22 18 46

10.2 Беларусь пасля падзення самадзяржауя 
(сакавпс -  кастрычнж 1917 гг.)

6 8 14

10.2.1 Беларусь пасля падзення самаддзяржауя
1. Асабл1васщ сацыяльна-эканам1чнага 
становшча Беларуси пасля лютаускай 
рэвалюцьн.
2. Грамадска-палпычнае жыцце на Беларуси у 
сакавшу-кастрычшку 1917 г.
3. Беларуси нацыянальны рух у 1917 г.

2 2

“Дакументы i 
матэрыялы па 
г1сторьй 
Benapyci”.T.3 [4]

Праверка
канспектау

10.2.2 Станов1шча беларусюх зямель пасля 
падзення самадзяржауя.
1. Палпычныя партьй i арган1зацьй на Benapyci 
пасля падзення самадзяржауя.
2. Органы правання Часовага Урада i Саветы 
на Benapyci у сакавшу -  кастрычнпсу 1917 г.
3. З’езд прадстауншоу беларуспх 
нацыянальных арган1зацый у М1нску у сакав1ку 
1917 г.

2 2

“Дакументы i 
матэрыялы па 
г1сторьй 
БеларусР’.Т.З.

[4]
Вусныя
адказы
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10.3 Беларуси нацыянальны pyx пасля падзення 
самадзяржауя.
1. З’езд беларусюх нацыянальных аргашзацый 
у лшеш 1917 г.
2. Беларуская сацыял1стычная грамадау 1917 г. 
Вын1К1 выбарау ва Устаноучы сход на Беларус1 
i Заходн1м фронце.

2 2

[4]

10.4 Усталяванне Савецкай улады на Беларусь
1. Кастрычнщкая рэвалюцыя на Беларус1.
2. Стварэнне сютэмы Савецкай улады на 
Беларус1.
3. Першыя сацыяльна-эканам1чныя 
пераутварэнш савецкай улады.
4. Папйтыка “ваеннага камушзму” на Беларус1.

2 2
“Дакументы i 
матэрыялы па 
ricTopbii 
Беларусй’.Т.З. 
Карты.

[4]

10.5 Мяцеж польскага корпуса Доубар- 
Муснщкага. Ваенная штэрвенцыя Германн.
1. Палпычная мэта мяцяжу.
2. Мерапрыемствы Савецкай улады па 
падауленш паустання.
3. Ваенныя дзеянн1 супраць корпуса Доубар- 
Мусн1цкага.
4. Наступленне нямецк1х войскау у пачатку 
1918 г.
б.Брэсцю Mip.
6. Значэнне Першай сусветнай вайны. 
Наступленне Чырвонай Армй,вызваленне 
тэрыторьй беларус1 ад нямецк1х войскау.

2 2

[4]

Рэфераты,
апытанне

10.6 Беларуская Народная Рэспублпса
1. Усебеларусю з’езд у снежш 1917 г.
2. Абвяшчэнне Беларускай Народнай

2 2

[41
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Рэспублпй.
3. Рада ВНР, яе склад i дзейнасць.
4. Барацьба за дйжнароднае признание ВНР, 
адносшы да яе беларускага насел ьнщтва.

10.7 Культура БеларуН у пачатку XX ст.
1. Палпыка царызму у Беларуси у галше 
культуры.
2. Адукацыя i асвета у Беларуси у пачатку XX 
ст.
3. Газета “Наша шва” у барацьбе за 
нацыянальнае адраджэнне.
4. Распаусюджанне беларускай нацыянальнай 
д а .

2 2

Наглядны
матэрыял,
наведванне
мастацкага,
ri старый нага
музеяу.

[4]

И. Раздзел: Беларусь пам1ж дзвюмя сусветным! 
войнам! (1919 -  1939 гг.)

16 10 32

11.1 Утварэнне БССР
1. Перадумовы стварэння беларускай савецкай 
дзяржаунасцг
2. Роля Беларускага Нацыянальнага 
камшарыята.
3. Утварэнне КП(б) Беларуси.
4. Абвяшчэнне БССР.

2 2

Атлас ricTopbii 
Беларуси, 
Беларустзацыя. 
1920-я гады

[4]

11.1.1 Польская акупацыя Бел ару ci у 1919-1920 гг.
1. Польсю акупацыйны рэжым на тэрыторьй 
Беларуси.
2. А.Луцкев1ч аб польскай акупацьй Беларусь
3. Беларуси нацыянальны рух у гады вайны.
4. Барацьба супраць польскай акупацьй.

2 2 Атлас г1сторьй 
Беларуси, 
Знешняя 
пал1тыка 
Беларуси: зб. 
дакументау i 
матэрыялау: у 7

[4]
Вуснае
апытанне
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т. Мн., 1997- 
2004.

11.2. Савецка-польская вайна на тэрыторьп 
Беларуы
1. Мэты польска-савецкай вайны 1919 -  1920 
гг.
2. Ваенныя падзе1 на тэрыторьй Беларуси
3. Раскол у беларусюм грамадска-пал1тычным 
руху.
4. Рыжею м1рны дагавор i яго вышю для 
Беларус1.

2 2

Псторыя 
Беларую канца 
XVIII -  пачатку 
XX ст. у 
дакументах i 
матэрыялах: 
хрэстаматыя.

[4]

11.3 Умовы пераходу ад вайны да M ipy. 
Нацыянальна-дзяржаунае будаунщтва
1. Экана1мчнае i пагйтычнае станов1шча 
Беларус1 пасля заканчэння вайны.
2. Крызю палпыю ваеннага камушзму.
3. Абвастрэнне сацыяльнай напружанасц1.
4. Падтсанне дагавору аб стварэнн1 СССР. 
Статус БССР у складзе СССР.

2 2 Псторыя 
Беларус1 канца 
XVIII -  пачатку 
XX ст. у 
дакументах i 
матэрыялах: 
хрэстаматыя.

[4]

11.3.1 Антысавецкая барацьба
1. Падрыхтоука антыбалынавщкага i 
антыполькага паустання.
2. Увядзенне ваеннага становпнча у Беларус1.
3. Падауленне антысавецк1х выступления^.

2 2 Атлас псторьй
Беларуси,
Знешняя
пал1тыка
Беларуси

[4]

Рэйтынгав
ая
кантрольн 
ая работа 
№1

11.4 П рамы словасць Беларуы у 20 -  30-я гады XX ст.
1. Стан прамысловасщ БССР пасля пераходу на 
м1рных умоу развщця.
2. Асноуныя галшы прамысловасц1 Беларус1.
3. Першы пящгадовы план.

2 4 Псторыя Benapyci 
канца XVIII -  
пачатку XX ст. у 
дакументах i 
матэрыялах: 
хрэстаматыя.
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4. З’яуленне новых галш вытворчасцт
11.5 Сельская гаспадарка БеларуЛ у 20-я -  30-я 

гады XX ст.
1. Становшча сельскай гас п ад ар к i Беларуси на 
пачатку 20-х гадоу.
2. Пераход да НЭП.
3. Лжвщацыя “кулацюх” гаспадарак.
4. Калектыв1зацыя беларускай вёскг

2 2 Псторыя 
Беларуси канца 
XVIII -  пачатку 
XX ст. у 
дакументах i 
матэрыялах: 
хрэстаматыя.

11.5.1 Сельская гаспадарка Савецкай БеларуЛ у 
перыяд НЭПа i калектыв1зацы1
1. Аднауленне народнай гаспадарю Беларуси на 
падставах НЭПа.
2. Ажыццяуленне калектыв1зацьп сельскай 
гаспадарю БССР.
3. Вынш i наступствы калектыв1зацьп.

2 4 Псторыя
Бел ару ci канца
XVIII -  пачатку
XX ст. у
дакументах i
матэрыялах:
хрэстаматыя.

[4]

Рэйтынгав
ая
кантрольн 
ая работа 
№2

11.6 Грамадска-палпычнае жыццё БеларуЛ у 20 
-  30-я гады XX ст.
1. Актывгзацыя дзейнасц1 саветау у пачатку 20- 
х гадоу.
2. Прафсаюзы Беларуси.
3. Роля кампартьй у жыцц1 беларускага 
грамадства.

2 2
Псторыя 
БеларуЛ канца 
XVIII -  пачатку 
XX ст. 
хрэстаматыя.

11.7 Культурнае жыццё у БССР
1. Папйтыка Савецкай улады i юраушкоу 
Кампартьй па пытаннях разв1цця нацыянальнай 
культуры.
2. Уплыу nariTbiKi беларуЛзацьй на 
актыв1зацыю культурнага жыцця.
3. Стварэнне сютэмы навуковых устаноу.

2 2

11.7.1 Станауленне i разв1ццё культуры у Беларуы 2 4 Рэйтынгав
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1. Стварэнне 1нбелкульта.
2. Разгортванне навуковых даследаванняу.
3. Развщцё беларускай савецкай лыаратуры.
4. Тэатральнае, музычнае i выяуленчае 
мастацтва.

ая
кантрольн 
ая работа 
№3

11.8 Беларускае замежжа у м1жваенны перыяд
1. Беларуская эдпграцыя як частка беларускай 
нацьй.
2. Раскол беларускай эмйрацьи.
3. Рух за вяртанне.
4. Нацыянальна-культурная дзейнасць 
эмиграций.

2 2

11.9 Заходняя Беларусь у складзе Польскай 
дзяржавы
1. Рабочы рух у Заходняй Беларусь
2. Аграрнае пытанне у Заходняй Беларуси
3. Эканадпчная эдпграцыя.
4. Стварэнне БРА.
5. Беларуси пасольсю клуб.

2 2

Усяго за семестр 22 18 46 экзамен
Семы семестр 22 18 46

12 Раздзел: Беларусь у гады Другой сусветнай 
ванны

8 4 18

12.1 Уключэнне Заходняй БеларуН у склад БССР
1. Вызваленчы паход Чырвонай ApMii у 
Заходняю Беларусь. Вераснеуская кампашя 
1939 г.
2. Стварэнне органау новай улады i працэс 
аб'яднання беларускай нацьп.
3. Народны сход Заходняй Беларуси

2 2
Мультымедыйна 
я прэзентацыя № 
1. Вщэафшьм 
«1939.
Воссоединение»
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12.1.1 Сацыяльна-эканалпчныя, грамадска- 
палпычныя i культурныя пераутварэнш у 
Заходняй БеларуН
1. Развщце прамысловасщ i сельскай 
гаспадаркь
2. Грамадска-папйтычныя пераутварэнш.
3. Развщцё культуры i адукацьй.

2 4
Мультымедыйна 
я прэзентацыя № 
1. Вщэафшьм 
"1939.
Воссоединение".

[4]
Натсанне
рэфератау

12.1.2 Напад Германн на СССР. Абарончыя 6ai у 
БеларуН
1. Напад фашысцкай Германн на СССР.
2. Абарончыя 6ai на тэрыторьй Беларуси летам 
1941 г.
3. Мабшзацыя i эвакуацыя насельн1цтва з 
БССР

2 2

Мультымедыйна 
я прэзентацыя 
№2.

[4]

12.1.3 Акупацыйны рэжым на тэрыторьй Беларусь 
Калабарацыяшзм
1. Тэрытарыяльна-адм1н1страцыйны падзел i 
стварэнне органау акупацыйнай улады.
2. Эканам1чная i аграрная пал1тыка акупантау.
3. Злачынствы немецк1х акупантау на 
тэрыторьй Беларусь
4. Калабарацыя у Беларусь БЦР, БНС, СБМ, 
БКА.

2 4 Апытанне

12.1.4 Антыфашыская барацьба супраць 
фашысцкчх акупантау. Партызансю i 
падпольны рух
1. Аргашзацыя руху супрац1улення. 
Партызанск1 рух. ЦШПР, БШПР.
2. Падпольная барацьба.

2 4

Мультымедыйна 
я прэзентацыя 
№3. [4]

12.1.5 Вызваленне Беларусь Заканчэнне Другой 2 2 Мультымедыйна

488



сусветнай ванны
1. Заключны этап Другой сусветнай вайны.
2. Аперацыя “Багращен”
3. Удзел беларусау у Другой сусветнай вайне.
4. Асноуныя вышю Другой сусветнай вайны 
для Беларусь

я прэзентацыя 
№3. Вщэа CD 
"Партызанск1 
рух у Беларусь 
1941-1944 гг."

[4]

13. Раздзел: Беларусь у пасляваенны перыяд 
(1945-1985 гг.)

6 4 12

13.1. Беларусь у першае пасляваеннае 
дзесящгоддзе
1. Пачатак аднаулення Рэспублш у 1943-1955 
гг.
2. Аднауленне прамысловасц1 i сельскай 
гаспадаркь
3. Аднауленне i разв1ццё адукацьй, навук1 i 
культуры у першае пасляваеннае дзесящгоддзе.

2 2
[4]

13.1.2 Беларусь на лпжнароднай арэне. Удзел у 
працы ААН i шшых мвкнародных 
аргашзацый
1. Мзжнародная права суб’ектнасць БССР. 
Уступленне у ААН i 1ншыя дпжнародныя 
арган1зацьй.
2. Знешнепал1тычная i знешнеэканадпчная 
дзейнасц1 Беларуси.
3. Грамадска-пал1тычнае развщце БССР у 1945 
-  1955 гг.
4. Асноуныя тэндэнцьй сацыяльна-эканам1чнага 
i грамадска-пал1тычнага разв1цця БССР у 50-я - 
80-я гады XX ст.

2 4

[4]

Даклады,
апытанне
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13.2 Беларусь у 50-я -  80-я гады XX ст.
1. Спробы демакратызацьй беларускага 
грамадства. Эканомжа БССР ва умовах новага 
этапа НТР.
2. Прычыны i праявы застойных тэндэнцый у 
беларусюм грамадстве.

4 2

[4]

13.2.1 БССР ва умовах палггыю перабудовы
1. Нарастание крьшсных з’яу у грамадска- 
папйтычным i сацыяльна-эканам1чным жыцщ 
СССР.
2. Распад СССР i яго вынпа для эканам1чнага 
становшча Беларусь
3. Пошую шляхоу выхаду з крьгл су i 
пераадоленне негатыуных з'яу у эканомщы.

2 4

[4]

14 Раздзел: Беларусь сучасная 8 8 16
14.1. Сацыяльна-эканам1чнае станов1шча 

Беларус1
1. Сацыяльна-эканадпчныя змены у першай 
палове 90-х г.
2. Праблемы сацыяльна-эканадпчнага разв1цця 
Рэспубл1ю Беларусь.
3. Пераход ад камандна-адмшютрацыйнага 
к1равання эканом1кай ды рынкавай эканом1к1.

2 2

14.1.2 Сацыяльна-эканам1чнае развщце РБ у 
другой палове 90-2013-х гг.
1. Распрацоука нацыянальнай стратэгп 
устойл1вага эканам1чнага разв1цця.
2. Актуальныя праблемы разв1цця 
п рамы ело B acn i i сельскай гаспадаркт
3. Станауленне i рэапйзацыя беларускай мадэл1

2 2

[4]

Нагйсанне
рэфератау
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сацыяльна арыентаванай эканомш.
14.2 Новыя з’явы у грамадска-палпычным 

жыцщ Беларус1
1. Абвяшчэнне Рэспублпа Беларусь, 
заканадауча- прававое афармленне яе 
дзяржаунага суверэштэту.
2. Канстытуцыя Рэспублт Беларусь.
3. Станауленне прэзщэнцкай папйтычнай 
сютэмы. Стварэнне прэзщэнцкай вертыкаш 
улады.
4. Рэспублпсансюя рэферэндумы.

2 2

[4]

14.2.1 Грамадска-палпычнае развщце РБ на 
сучасным этапе
1. Грамадска-палпычныя працэсы у РБ на 
сучасным этапе развщця.
2. Пал1тычныя 1нстытуты i грамадзянская 
супольнасць

2 2 Даклады

14.3 Беларусь на лпжнароднай арэне
1. Мзжнароднае прызнанне суверэннай 
Рэспублш Беларусь
2. Стварэння Саюза Beaapyci i Pacii.
3. Месца i роля РБ у штэграцыйных працэсах 
на постсавецкай прасторы.
4. Пашырэнне пал1тычных, эканам1чных i 
культурных сувязей.

2 8

[4]

14.3.1 Беларусь у еурапейскай i сусветнай 
супольнасц1
1. Актывпацьп уДзелУ Бел ару ci у дзейнасц1 
ААН.
2. Пераход да статуса боз’ядзернай дзяржавы.

2
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З.Курс на паглыбленне штэграцыйных 
працэсау.

14.4 Культура сучаснай Беларуа
1. Здабытю i праблемы нацыянальна- 
культурнага развщця у Рэспублщы Беларусь.
2. Межканфесшныя адносшы у РБ.
3. Беларускае замежжа. Беларуская дыяспара.

2

[4]

14.4.1 Адукацыя, культура i навука на сучасным 
этапе развщця
1. Развщце вышэйшай i сярэдне-спецыяльнай 
адукацьй.
2. Развщце мастацтва i л1таратуры.
3. Разв1це навук1 i культуры.

2

[4]

ГИсьмовае
апытанне

Усяго за семестр 22 18 46 залж
Усяго: 192 110 8 338

492



Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыплшы па спецыяльнасцях 1-02 01 02 Псторыя i сусветная мастацкая 
культура i 1-02 01 03 Псторыя i экскурсшна-краязнаучая работа (дзённая форма атрымання адукацьп)

№
 р

аз
дз

ел
а,

 т
эм

ы

Назва раздзела, тэмы, занятка; пералж 
вывучаемых пытанняу

Колькасць аудыторных 
гадзш

М
ат

эр
ыя

ль
на

е 
за

бе
сп
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эн

не
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ня
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ау

 (н
аг

ля
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ыя
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)
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ра
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ра

Ф
ор

ма
 к

ан
тр

ол
я 

ве
да

у

ле
кц

ьп

ин64
сп
64

•ио
&к
S0)о ю

ру
ем

ая
 

са
ма

ст
. 

ра
б.

 
ау

ды
то

рн
ая

са
ма

ст
. 

ра
б.

 
па

за
ау

ды
то

рн
ая

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Першы семестр 26 10 30

1. Уводзшы у дысцыплшу “Гкторыя БеларусГ’ 2
1. Псторыя як навука. Метады i прынцыпы яе 
вывучэння.
2. Фармацыйны i щвшзацыйны падыходы у 
вывучэнHi ricTopbii.
3. Прадмет вывучэння i перыядызацыя ricTopbii 
Беларусь
4. Псторыя Беларуси у даследаваниях айчынных 
вучоных.

2 [4]
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2 Раздзел: Першабытнае грамадства на тэрыторьп 
Беларуы (100 тыс. год да н.э. -  V ст. н.э.)

10 4 14

2.1. Старажытны чалавек на тэрыторьп БеларуП
1. Пстарыягра(|пя г1сторьй Беларуси першабытнага 
перыяду.
2. Перыядызацыя першабытнай г1сторьй.
3. Пачатак засялення людзыуй сучаснай тэрыторьй 
Беларусь
4. Перыядызацыя каменнага веку.
5. Насельнщтва Беларуси у ран Hi м каменным веку 
(палеалще).
6. Сярэдш каменны век (мезапйт) на тэрыторьп 
Беларусь

6 4 Атлас
псторьй
Беларуш

[4]

2.1.1 1. Насельнщтва Беларуси у поздшм каменным веку 
(неалще).
2. Агульная характарыстыка бронзавага веку.
3. Гаспадарка бронзавага веку.
4. Насельнщтва перыяду бронзавага веку на 
тэрыторьй Беларусь Агульная характарыстыка 
жалезнага веку.
5. Г аспадарка у жалезным веку.
6. Насельнщтва жалезнага веку на тэрыторьй сучаснай 
Беларусь

2 4 [4] Апытанне

2.2 Культура, побыт i звыча1 старажытных людзей на 
тэрыторьп Беларуы
НСувязь дзейнасщ старажытнага чалавека з 
юйматычньпуй i геаграф1чным1 умовам1.
2. Пачатак засялення людзыш тэрыторьй Беларусь

4 4 Атлас
г1сторьй
Beaapyci

[4]
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3. Узшкненне вераванняу старажытных людзей
4. Разнастайнасць паганства.
5. Культура старажытных людзей каменнага веку.

2.2.1 Занятка людзей бронзавага i жалезнага вякоу на 
тэрыторьп Беларуы
1. Асабл1васщ бронзавага веку на тэрыторьп Беларуси.
2. Насельнщтва Беларуси перыяда жалезнага веку.
3. Змены у гаспадарчым жыцщ людзей жалезнага 
веку.
4. Археалапчныя каультуры плямён бронзавага i 
жалезнага вякоу на тэрыторьп Беларусь

2 2 Атлас
г1сторьй
Беларуш

[4]
]

Апытанне

3 Раздзел: Беларусь у VI -  сярэдзше XIII ст. 14 4 16
3.1 Балты i славяне у VI -  VIII стст.

1. Балцюя плямёны на тэрыторьп Беларусь
2. Крыв1чы, дрэгав1чы i радз1м1чы.
3. Асноуныя канцэпцьй паходжання беларусау.
4. Сельская гаспадарка,узшкненне i развщцё гарадоу, 
промыслау i гандлю.

2 2 Атлас
г1сторьй
Беларуш

[4]

3.2
Узшкненне класавага шмату клад нага грамадства 
у IX -  першай палове XIII ст.
1. Пстарыяграсфя i крынщы.
2. Этшчныя працэсы на тэрыторьй Беларусь
3. Грамадсю лад i сацыяльныя адносшы.
4. Сацыяльная дыференцыяцыя насельнщтва.

4 2 [2]
[4]

3.2.1. Этн1чныя i сацыяльна-эканам1чныя працэсы на 
беларускмх землях у VI -  XIII стагоддзях
1. Балты i славяне на тэрыторьй Беларусь
2. Крыв1чы, дрэгав1чы i радз1хйчы. Асноуныя

2 2 Атлас
г1сторьй
Beaapyci

[4] ГЙсьмовае
апытанне
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канцэпцым паходжання беларусау.
3. Сельская гаспадарка у IX -  XIII ст.
4. Узнпсненне i развщцё гарадоу.
5. Промыслы i ганедаль к IX -  XIII ст.

3.3 Полацкае княства у X -  першай палове XIII ст.
1. Узвышэнне полацкай зямлг
2. Полацкая княская дынастыя.
3. Узаемадносшы Полацкага княства.
4. Грамадска-палпычны лад.
5. Распад на удзельныя княствы

2 2 Атлас
ricTopbii
Beaapyci

[2]
[4]

3.4 Княствы i гарады на тэрыторьп пауднёвай 
Беларуси Пасожжа i Верхняга Панямоння
1. Тураускае княства..
2. Беларуси я княствы i гарады у Панямоннт
3. Перадумовы утварэння беларуска-лЕоускай 
дзяржавы.

2 2 [2]
[4]

3.4.1 Узшкненне дзяржаунасщ на беларусшх землях
1. Дзяржауны лад у Полацюм княстве.
2. Турауская княжеская дынастыя.
3. Барацьба з татара-мангольсюм нашесцем i рыцарам1- 
кр ы жакам i.

2 2 [2]
[4]

3.5. P ) iii isi i культура беларускмх зямель у IX -  першай 
палове XIII ст.
1. Язычнщюя вераванн!.
2. З’яуленне i распаусюджанне хрысц1янства на 
беларусюх землях. Роля царквы у грамадсюм жыцщ\

4 4 [4]

3.5.1 1. Культура беларусюх зямель у IX -  XIII ст.
2. Жыццё i дзейнасць рэл1г1йна-асветн1цк1х дзеячоу. Е.

2 [4]
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Полацкая, К. Typaycici, К. Смалящч.
Усяго за семестр 26 10 30 Залж
Друп семестр 28 16 40

4 Раздзел: Вялпсае княства Лггоускае, Рускае i 
Жамойцкае у XIII -  XV стст.

12 8 20

4.1. Унутрыпалпычнае становннча у другой палове 
XIII -  XV стст.
1. Пстарыягра(}яя i крынщы па псторьй ВКЛ.
2. Знешнепалыычныя перадумовы утварэння ВКЛ.
3. Палыычныя i сацыяльна-эканам1чныя перадумовы 
утварэння ВКЛ.
4. Працэс стварэння ВКЛ.

4 2 Электронная
карта
“Вялшае
княства
Лыоускае”
Атлас
псторьй
Беларус1

[2]
[4]

4.1.1 Беларусктя земл1 падчас утварэння ВКЛ
1. Знешшя i унутраныя парадумовы утварэння ВКЛ.
2. Пачатак утварэння ВКЛ пры Мшдоугу.
3. Умацаванне дзяржавы i пашырэнне тэрыторьй пры 
Войшалке, Трайдзене, Вщен1.
4. ВКЛ пры прауленш Г едым1на i Альгер да.

2 2 Электронная
карта
“Вялшае
княства
Лицускае”
Атлас
псторьй
БеларуЛ

[2]
[4]

4.2. Знешняя палггыка ВКЛ
1. Умацаванне ВКЛ пры Гедымше i Альгердзе.
2. Дынастычная барацьба.
3. Крэуская ун1я.

4 2 Электронная
карта
“Вялшае
княства
Лыоускае”
Атлас

[4]
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ricTopbii
БеларуЛ

4.2.1 1. ВКЛ пры Вггауце.
2. ВКЛ у 30 -  80-я гады XV ст.

2 2 [4] Рэйтынгав
ая
кантрольн 
ая работа 
№1

4.3. Сацыяльна-эканалпчнае развщцё БеларуЛ
1. Сельская гаспадарка i становшча сялян.
2. Формы феадальнай залежнасцг
3. Гарады i мястэчкг Магдэбургскае права.
4. А д м ш i страц ы й н а-тэр ытар ы я л ь н ы падзел Беларусь

4 4 Электронная
карта
“Вялжае
княства
Лыоускае”
Атлас
ricTopbii
B eaapyci

[2]
[4]

4.3.1 1. Улада i юраванне у ВКЛ.
2. Судовая i прававая сютэма ВКЛ.
3. Эвалюцыя саслоунай структыры грамадства.

2 2 [2]
[4]

4.4. Фарлправанне беларускай народнасщ. Культура 
БеларуЛ другой паловы XIII - XV стст.
1. Складваннее этшчнай тэрыторьи беларусау.
2. Паходжанне назвы “Белая Русь”.
3. Народная творчасць i мастацтва.
4. Беларусюя леташсы i граф1ка.

2

[4]

Натсанне
рэфератау

4.4.1. УнутрыпалНычнае разв1ццё беларусктх зямель у 
складзе ВКЛ
1. Крэуская ун1я.
2. Складванне феадальна-саслоунай рэспубл1ю.

2 4
[2]
[4]

Апытанне
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3. Структура дзяржаунай улады i юравання.
4. Статуты ВКЛ як пстарычныя крынщы.

5 Раздзел: Беларуская земл1 у XVI -  першай палове 
XVII ст.

16 8 20

5.1. Сацыяльна-эканалпчнае развщцё. Афармленне 
фальварка-паншчынай Лстэмы
1. Землеуладанне у ВКЛ.
2. Станауленне фальваркава-паншчынай Лстэмы.
3. Становшча сялянства.
4. Сялянская гаспадарка.
5. Урбашзацыйныя працэсы.
6. Грамадскае i сацыяльнае жыццё гарадоу.
7. Эканам1чнае жыццё гарадоу. Гандаль i транспарт.

4 2

[2]
[4]

5.1.1. Развщцё феадальных адносш у сельскай 
гаспадарцы у XIV -  XVI стст.
1. Развщцё феадальнай гаспадарю на беларусюх 
землях.
2. “Устава на валою” i станауленне фальваркавай 
с1стэмы гаспадарання.
3. Увядзенне пашчыны, павшнасщ сялянства.
4. Канчатковае запрыгоньванне сялянства.

2 2

[2]
[4]

Рэйтынгав
ая
кантрольн 
ая работа 
№2

5.1.2. Сацыяльна-эканалпчнае жыццё гарадоу Беларуа у 
XIV-XVI стст.
1. Крын1цы росту гарадскога насельн1цтва.
2. Роля гарадоу у развщщ вытворчасц1.
3. Магдэбургскае права беларусюх гарадоу.

4 2
[2]
[4]

5.2 Знешняя палпыка ВКЛ (Вял1кага княтсва 
Iiioyckara)

2 Электронная
карта [2]
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1. Абвастрэнне адносш з Маскоускай дзяржавай.
2. Адносшы з крыжацюдп ордэнамт
3. Грюндвальская бггва.
4. Ha6eri крымсюх татар
5. Л1вонская вайна.
6. Люблшская ушя.

“Вялшае
княства
Лыоускае”
Атлас
псторьй
Beaapyci

[4]

5.2.1.
Люблшская ушя у ricTopbii БеларуЛ
1. 1нфлянская вайна i яе вын!ki для ВКЛ
2. Унутрыпапйтычныя перадумовы Люблшскай yHii.
3. Змест i умовы Люблшскай yHii.
4. Барацьба за захаванне самастойнасщ ВКЛ пасля 
Люблiнcкaй yHii.

2 2 Электронная
карта
“Вялшае
княства
Лыоускае”
Атлас
ricTopbii
БеларуЛ

[2]
[4]

5.3. Унутрыпалпычнае станов1шча. Усталяванне 
шляхецкай дэмакратьп
1. Унутрыпал^ычная барацьба.
2. Абмежаванне улады Вял1кага князя.
3. Статуты ВКЛ
4. Асабл1васш этнaкaнфeciйнaй ricTopbii ВКЛ.
5. Станов1шча праваслаунай царквы у ВКЛ.
6. Арган1зацыя каталщкай царквы.
7. Рэфармацыя i контррэфармацыя.
8. Спробы рэал1зацьп царкоунай yHii.
9. Нехрысщянсюя кaнфecii.

4 2

[2]
[4]

5.3.1. Рэл1гшнае жыццё у ВКЛ
1. Крызю праваслаунай царквы у ВКЛ.
2. Узмацненне уплыву катал 1цызма на беларусюх

2 2

[41

Тэсты

500



землях.
3. Пратэстанщйя аргашзацьп на тэрыторьй Беларусь
4. Распаусюджанне ушяцтва

5.4. Культура Беларуси XIV -  XVI стст.
1. Адукацыя.
2. Лггаратура i кшгавыдавецтва.
3. Музычнае i тэатральнае мастацтва.
4. Выяуленчае мастацтва.
5. Дошйдства.
6. Дэкаратыуна-прыкладнае мастацтва.

4 2

[4]

5.4.1. Асветнщтва на беларусюх землях у XIV -  XVI стст.
1. Асабл1васщ развщця адукацьй у перыяд 
сярэднявечча.
2. З’яуленне кн1гадрукавання на беларусюх землях.
4. Ф. Скарына -  еурапейсю i беларуск1 асветнш.

2 2

[4]

Рэйтынгав
ая
кантрольн 
ая работа 
№3

5.4.2. Мастацтва Бел а рус i XIV -  XVI стст.
1. Жанры лЛаратурнай творчасц1 i ix прадстаун1к1.
2. Народнае i прафесшнае тэатральнае мастацтва.
3. В1ды выяуленчага мастацтва перыяда XIV -  XVI 
стст.

2

[4]

Усяго за семестр 28 16 40 Экзамен
Трэщ семестр 24 20 38

6. Раздзел: Войны i сацыяльна-палпычныя 
канфлжты другой паловы XVII -  ХУНТ ст. 
Сацынльна-эк’анаупчны, па.йгычны i культурны 
заняпад Беларус!

10 8 20
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6.1 Войны сярэдзшы XVII ст.
1. Айчынная i замежная пстарыяграф1я ваенных 
падзей у Benapyci (1648 -  1651 гг.)
2. Прадумовы сацыяльнага выбуху.
3. Баявыя дзеянн1 казацка-сялянск1х атрадау у вайне 
1648 -  1651 гг. на поудш i пауднёвым усходзе 
Беларуси. Характар вайны.

4 2 Карта,
Хрестоматия 
по истории 
Белоруссии, 
Атлас

[4]

6.1.1 1. Белацаркоусю дагавор i яго выню.
2. Галоуныя прычыны i пачатак вайны Pacii з Рэччу 
Паспалыай (1654 -  1667 гг.).
3. Ваенныя дзеянш на беларуск1х землях.
4. Андрусаускае nepaMip’e 1667 г. i вынпа вайны.
5. Пауночная вайна i яе вын1к1 для Беларус1.

4 2

[2]
[4]

Апытанне

6.2. Сацыяльна-эканалпчнае развщцё Беларус1 у 
другой палове XVIII ст.

1. Становшча сельскай гаспадарк1 у другой палове 
XVIII ст.
2. Распаусюджванне фальваркава-паншчыннай 
слстэмы гаспадарання i панаванне у эканом1цы буйных 
феадалау.
3. Вотчынная мануфактура i яе роля у эканом1цы. 
Сялянская гаспадарка i становшча сялян.

[2]
[4]
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6.2.1 1. Рост беларусюх гарадоу i ix насельнщтва. Крынщы 
росту. Мястэчкг
2. Развщцё гарадскога рамяства i мануфактурнай 
прамысловасцт
3. Прычыны Hi3Kix тэмпау развщця эканомпа Беларуси 
у другой палове XVIII ст.

6.3 Палпычны крьгнс Рэчы Наспал п ай. Далучэнне 
Беларус!
да Расшскай iMnepbii.
1 .ПалАычнае стано вшча Рэчы Паспапйтай 
напярэдадш першага падзелу.
2. Рэформы у Рэчы Паспапйтай пасля першага падзелу. 
Чарохгадовы сейм. Таргавщкая канфедэрацыя. Друг! 
падзел Рэчы Паспапйтай.
3. Паустанне пад юраунщтвам Т. Касцюшю. Я. 
Ясшскг Ход паустання у Беларуси.
4. Трэщ падзел Рэчы Паспал1тай, асноуныя прычыны i 
вын!Ki распаду дзяржавы.

2 2 Карта,
Дакументы i 
матэрыялы 
па псторьй 
Benapyci, т.2.

[2]
[4]

Кантроль
канспектау

6.4 Культура Беларуа у другой палове XVII -  XVIII 
ст.
1. Асабл1васщ развщця беларускай культуры у другой 
палове XVII -  XVIII ст.
2. Адукацыя i навука у другой палове XVII -  XVIII ст.
3. Лггаратура.
4. Музычная i тэатральныя творчасць у другой палове 
XVII -  XVIII ст.

2 2 Псторыя 
беларускага 
мастацтва. У 6 
т,- Т. 2. Мн., 
1986,
Хрэстаматыя 
па псторьй 
беларускага 
тэатра.

[4]
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5.Выяуленчае мастацтва i архггэктура.
7 Раздзел: Крызк прыгоннщкай Лстэмы (канец 

XVIII - першая палова XIX ст.).
14 12 18

7.1 Палпыка царызму на тэрыторьп БеларуЛ у канцы 
XVIII -  пачатку XIX ст.
РТэрытарыяльна-адмшютрацыйныя падзелы Беларуси 

i новая адмшютрацыя.
2. Органы юравання i суда.
3. Лпсвщацыя феадальнай анархп.
4.3ахаванне правоу i прывшеяу шляхты Беларусь 
Раздача беларусюх зямель русюм памешчыкам.

2 2 Дакументы i 
матэрыялы 
па псторьй 
БеларуЛ, т.2. [1]

[2]
[4]

7.1.1 1. Слано вшча сялян. Падала i павшнасцг
2. “Дарчая грамата гарадам” 1785 г. i адмена 
юрысдыкцьп свецк1х i царкоуных феадалау у 
аднослнах да пражываючых на землях гараджан.
3 “Мяжа яурэйскай аселасц1” i яе роля у разв1цц1 
гарадоу.

4 2

[1]
[2]
[4]

Апытанне

7.2 Вайна 1812 г. на тэрыторьп БеларуП
1 .Утварэнне Варшаускага герцагства.
2. Уварванне Напалеонаусюх войск у межы Расшскай 
iMnepbii. Адступленне pycxix арм1й. Баявыя дзеянн1 на 
тэрыторьп БеларуЛ летам 1812 г.
3. Стварэнне i дзейнасць KaMicii Часовага урада ВКЛ.
4. Ваенныя дзеянн1 на тэрыторьй Бел ару ci восенню 
1812 г. Бярэзшская аперацыя. Вынш вайны для

2 2 Карта,
Дакументы i 
матэрыялы 
па псторьй 
БеларуЛ, т.2. [1]

[2]
[4]

504



Беларусь
7.3 Грамадска-палпычны pyx. Змена палпыю 

самадзяржауя у Бел ару ci. Паустанне 1830 -  1831 гг.
РПалпыка царызму у Беларуси у канцы XVIII -  
пачатку XIX ст. Першыя тайныя аргашзацьп у Штве i 
Бел ару ci пасля падзелу Рэчы Паспаштай.
2. Вшенсю ушверсзтэт -  цэнтр польскага апазщыйнага 
i рэвалюцыйна-шляхецкага руху.
3. Дзекабрысты i Беларусь.
4. Паустанне 1830 -  1831 гг. i яго вьппкг

2 2 Дакументы i 
матэрыялы 
па псторьй 
Beaapyci, т.2. 
Хрестоматия 
по истории 
Белоруссии

[1]
[2]
[4]

7.4 Змена палпънл самадзяржауя у Бел ару с i
1. Увядзенне “Правшау аб аддачы сялян па найму у 
зямельныя i 1ншыя чорныя работы”.
2. Падрыхтоука лжвщацьп ушяцкай царквы.
3. Адмена дзеяння у Бел ару ci i Штве Статута Вялжага 
княства Лггоускага 1588 г. Увядзенне расшскага 
заканадауства.

2 2

[1]
[2]
[4]

7.5 Сацыяльна-эканам1чнае развщцё Беларус! у 
канцы XVIII -  першай палове XIX ст.
1. Сельская гаспадарка i павшнасщ сялян.
2. Прамысловасць. Развщцё гандлю.
3. Гарады i мястэчк!. Падатю i павшнасц! 
гараджан.
4. Ваенныя пасяленн! на тэрыторьй Б ел ару ci у 
першай палове XIX ст.

4 2 Дакументы i 
матэрыялы 
па псторьп 
Beaapyci, т.2. 
Хрестоматия 
по истории 
Белоруссии

[1]
[2]
[4]

7.5.1 Крьгнс феадальна-прыгонн!цкай с1стэмы.
1. Рэформы П. Юсялёва:

А) рэформа дзяржаунай вёск1;

4 2 Дакументы i 
матэрыялы па 

псторьп

[1]
[2]
[4]

Апытанне, 
тэставыя 
заданHi
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Б) швентарная рэформа;
В) рэформы сярод шшых катэгорый сялянства.

Беларуси т.2. 
Хрестоматия 
по истории 
Белоруссии,

7.6 Асвета i культура Белару<л у канцы XVIII -  
першай палове XIX ст.
1. Адукацыя i навука.
2. Беларуская лггаратура у першай палове XIX ст.
3. Музычная i тэатральныя творчасць.
4. Выяуленчае мастацтва i архАэктура.
5. Дэкаратыуна-прыкладное мастацтва Беларуси у 
першай палове XIX ст.

2 2 Дакументы i 
матэрыялы 
па псторьн 
Беларуси т.2. 
Хрестоматия 
по истории 
Белоруссии, , 
Г 1сторыя 
беларускага 
мастацтва. У 
6 т,- Т. 2. 
Мн., 1986

[1]
[2]
[4]

7.6.1 Культурнае жыццё Беларус! у першай палове XIX 
ст.
1. ПалВыка царызму у галше культуры.
2. Вшенсю ушверсггэт -  цэнтр адукацьн i навум 
Беларуси.
3. Пстарычныя i этнаграф1чныя даследаванш.
4. Палацава-паркавая культура Беларус! у XVIII -  
першай палове XIX ст.

4 2 Дакументы i 
матэрыялы 
па псторьн 
Benapyci, т.2. 
Хрестоматия 
по истории 
Белоруссии

[4]

Рэфераты,
прэзетацьн

Усяго за семестр 24 20 38 залж

506



Чацьвёрты семестр 26 22 40

8. Раздзел: Станауленне буржуазиата грамадства у 
Беларусь Фарм1раванне беларускай нацьп (1861 -  
1900 гг.)

26 22 40

Буржуазный рэформы i асабл1васщ ix правядзення 6 4 Карта,
8.1 у Беларусь Стан гаспадаркт у другой палове Х1Хст. «Документы

1. Гi стары я графi я пытання. и материалы
2. Станауленне буржуазнага грамадства у Заходняй i по истории [1]
Цэнтральнай Еуропе. Беларуси» [2]
3. Агарна-сялянскае пытанне у Беларуси у першай Мн.; [4]
палове XIX ст. Прычыны адмены прыгоннага права. «Хрестомати
4. Адмена прыгоннага права i асабл!васщ яе я по истории
правядзення у Беларусь Феадальныя перажыткь Беларуси»

8.1.1 1. Буржуазныя рэформы 70-80 гг. XIX ст. 4 Вуснае
2. Контррэформы 80-х гг. XIX ст.
3. Вынш i  значэнне буржуазных рэформ. [1]

апытанне

4. Асабл1васщ n ariT b iK i царызма у Бел ару ci у другой [2]
палове XIX ст.
5. Асабл1васщ развщця сельскай гас п ад ар к i у другой 
палове XIX ст.
6. Развщцё прамысловасщ у Беларусь

[4]
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8.1.2 Буржуазный рэформы другой паловы XIX ст. 
Сацыяльна-экана1мчнае становннча Беларусь
1. Асабл1васщ адмены прыгоннага права на тэрыторьй 
Беларусь
2. Рэформы аграрных ад но Л н сярод дзяржауных сялян 
i iHHibix груп сялянскага насельнщтва. Значэнне 
рэформы.

4 4 Карта, 
атласы, 
хрэстаматьй 
па псторьй 
БеларуЛ, 
зборнпй 
дакументау i 
матэрыялау

[1]
[2]
[4]

8.1.3 1. Буржуазныя рэформы другой паловы XIX ст. i ix 
выню.
2. Асабл1васщ развщця сельскай гас п ад ар к i у другой 
палове XIX ст.
3. Аграрны крыз1с 80-х гадоу XIX ст.
4. Прамысловае разв!ццё БеларуЛ у другой палове 
Х1Хст.

4 4 Карта, 
атласы, 
хрэстаматьй 
па псторьй 
БеларуЛ, 
зборнпй 
дакументау i 
матэрыялау

[1]
[2]
[4]

Рэйтынгав
ая
кантрольн 
ая работа 
№1

8.2 Вызваленчая барацьба на беларускйх землях у 
другой палове XIX ст.
1. Пстарыяграф1я праблемы.
2. Паустанне 1863-1864 гг. у Лггве i БеларуЛ.
3. В ы н 1 К 1 ,  прычыны паражэння, значэнне паустання.

4 4
Мультымеды
йная
прэзентацыя

[1]
[2]
[4]

8.2.1 1. Сялянсю рух у Бел ару ci у другой палове XIX ст.
2. Народнщтва.
3. Рабочы pyx i першыя сацыял-дэмакратычныя rypTKi 
у Беларусь
4. Утварэнне i дзейнасць пал Лычных партый у канцы 
XIX ст.

2 4

[4]

Вуснае
апытанне
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8.2.2 Класавая барацьба у БеларуЛ у другой палове XIX 
ст.
1. Паустанне 1863 г. у Лгтве i БеларуЛ пад 
юраунщтвам К. Калшоускага, яго значэнне i вын!k i .
2. Сялянсю pyx i яго спецыфжа у Беларуси.
3. Народнщю рух.

4 4 Карта,
хрэстаматьй
па псторьй
БеларуЛ,
зборнш
дакументау i
матэрыялау

[1]
[2]
[4]

8.2.3 1. Рабочы рух у Бел ару ci у другой палове Х1Хст.
2. Стварэнне i дзейнасць першых сацыял- 
дэмакратычных гурткоу.
3. Сацыял-дэмакратычны рух у 80-я -  90-я гады XIX 
ст. Узнжненне палпычных партый, ix дзейнасць.

4 4 Карта,
хрэстаматьй
па псторьй
Беларуси
зборнш
дакументау i
матэрыялау

[3]
[4]

Рэйтынгав
ая
кантрольн 
ая работа 
№2

8.3 Фарлправанне беларускай нацьп. Культура 
БеларуЛ у 60-я -  90-я гады ХГХст.
1. Пстарыяграф1я праблемы.
2. Асноуныя прыкметы этнасу. Перадумовы 
пераутварэння народнасщ у нацыю. Вызначэнне 
паняцця “нацыя”

4 Карта, 
хрэстаматьй 
па псторьй 
БеларуЛ, 
зборнш 
дакументау i

[3]
[4]

8.3.1 1. Пстарычныя умовы утварэння беларускай нацьй. 
Палпъжа царызму у нацыянальным пытан H i .

2. Асноуныя прыкметы утварэння беларускай нацьй 
(тэрыторыя, нацыянальны склад, эканомжа i шш.).
3. Духоуная i матэрыяльная культура Беларус! у 
другой палове XIX ст.

4 4
Карта, 
хрэстаматьй 
па псторьй 
БеларуЛ, 
зборнш 
дакументау i

[3]
[4]
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8.3.2 Нацыянальнае пытанне у Беларуа у другой палове 
XIX ст. Культура Беларусь
1. Прычыны i пстарычныя умовы пераутварэння 
народнасщ у нацыю.
2. Пстарычныя умовы утварэння беларускай нацыт 
Папйтыка царызму у нацыянальным пытан H i .

3. Асноуныя прыкметы утварэння беларускай нацыт

4 4 Карта,
хрэстаматьй
па псторьй
Беларуси
зборнш
дакументау i
матэрыялау

[3]
[4]

8.3.3 1. Папйтыка царызму у rani не культуры у другой 
палове Х1Хст.
2. Духоуная культура Беларуси у другой палове Х1Хст.
3. Матэрыяльная культура у другой палове Х1Хст.

4 4 Карта,
хрэстаматьй
па псторьй
Беларуси
зборнш
дакументау i
матэрыялау

[3]
[4]

Рэйтынгав
ая
кантрольн 
ая работа 
№3

Усяго за семестр 26 22 40 экзамен
Пяты семестр 22 18 36

9. Раздзел: Беларусь у пачатку XX ст. (1901 -  1914 гг.) 18 14 28
9.1 Сацыяльна-эканам1чнае развщцё Беларуа у 

пачатку XX ст.
1. Гi старыя графi я праблемы развщця эканомш 
Бел ару ci у пачатку XX ст.
2. Развщцё каштапйзму у сельскай гаспадарцы. 
Сацыяльныя i нацыянальныя працэсы у Беларусь
3. Развщцё прамысловасщ, яе структура.
4. Нацыянальны i сацыяльны склад рабочага класа, 
яго станов! тттча.

2 2
Вучэбная
карта:
“Прамыслова 
сць i гарады 
Beaapyci у 
пачатку XX 
ст.”.

[1]
[3]
[4]
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9.2 Сацыяльна-эканалпчнае развщцё Беларуы у 
пачатку XX ст.
1. Развщцё прамысловасщ, яе структура.
2. Нацыянальны i сацыяльны склад рабочага класа, 
яго станов! тттча.
3. Эканам1чная i палпычная барацьба рабочых.

2 Вучэбная
карта:
“Прамыслова 
сць i гарады 
Beaapyci у 
пачатку XX 
ст.”.

[1]
[3]
[4]

9.3 Эканалпчнае развщцё Беларусюх губерняу у 
пачатку XX ст.
1. Развщцё прамысловасщ i гандлю. Транспарт i nniaxi 
зносш.
2. Сацыяльнае становшча рабочых: колькасць, склад, 
умовы працы..
3. Памешчыцкае i сялянскае землеуладанне.
4. Формы сялянсюх выступленняу.
5. Разлажэнне сялянства на мяжы XX ст.

2 2 Вучэбныя
карты:
“Прамыслова 
сць i гарады 
Beaapyci у 
пачатку XX 
ст.”, “IILiaxi 
зносш
Benapyci у 
другой 
палове XIX

[1]
[3]
[4]

Рэйтынгав
ая
кантрольн 
ая работа 
№1

9.4 Утварэнне палпычных па рты й i аргашзацый. 
Характар ix дзейнасщ на Беларуы напярэдадш i у 
перыяд першай Расшскай рэвалюцьп.
1. Перадумовы узн1кнення пал1тычных партый i 
асабл1васц1 станаулення anoniHix на Беларуст
2. Пачаткак дзейнасц1 агульнарас!йск1х партый i 
груповак.
3. Узн1кненне беларусюх партый i арган1зацый.
4. Пазщьп партый i арган1зацый у перыяд уз дыму 
першай Раслйскай рэвалюцьй.

2 2
Таблщы:“Рас 
i йск1я партьи 
у пачатку XX 
ст.”,
“Беларуск1я 
партьи у 
пачатку XX 
ст.” схемы.

[1]
[2]
[3]
[4]
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9.5 Палпычныя napTbii у Беларус1 на пярэдадш 
рэвалюцьп1905 -1907 гг.

5. “Палщэйсю сацьпшзм” Дзейнасць Зубатава 
1901 -  1903 гг.

6. Дзейнасць партьй сацыялютау-рэвалюцыянерау.
7. ППС на Лтгве 1902 -  1903 гг.
8. Утварэнне i дзейнасць Беларускай 

сацыял1стычнай грамады 1902 -  1904 гг.

2 2

“Дакументы i 
матэрыялы 
па псторьй 
Беларус1”.Т.2

[1]
[2]
[3]
[4]

Навуковыя
паведамле
нш,
вусныя
адказы.

9.6 Рэвалюцыя 1905 -  1907 гг. у Беларусь
1. Пстарыяграф1я пытання.
2. Прычыны i пачатак рэвалюцьп.
3. Булыгшская Дума.

2 Таблщы: 
“Рэвалюцыя 
1905 -  1907
гг”;
дыяграмы,
вучэбная
карта:
“Рэвалюцыя 
1905 -  1907 
гг. у 
БеларусУ.

[1]
[2]
[3]
[4]

Рэйтынгав
ая
кантрольн 
ая работа 
№2

9.7 Рэвалюцыя 1905 -  1907 гг. у Беларусь
1. Кастрычнщкая пагйтычная стачка.
2. Снежаньсюя падзе1 1905 г. у Беларус1.
3. Прычыны паражэння рэвалюцьп.

2 2 [1]
[2]
[3]
[41

9.8 Дзяржауная дума у грамадска-палпычным жыщц 
Беларусь
1. Дзяржауная дума першага сюпкання.
2. Дзяржауная дума другога сюпкання.

2 2 [1]
[2]
[3]
[41

Праверка
канспектау

9.9 Рэвалюцыйныя падзе11905 -1907 гг. на Беларусь 2 2
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1. Абвастрэнне сацыяльных супярэчнасцей i 
нацыянальнага пытання перад рэвалюцыяй 1905-1906 
гг.
2. Тры лагеры у грамадска-пагптычным руху.
3. Пачатак рэвалюцьп. Вызваленчы рух у студзенн1 -  
верасш 1905 г.
4. Кастрычн1цкая i снежаньская пал1тычныя стачк1.

Вучэбная
карта:
“Рэвалюцыя 
1905 -  1907 
гг. у 
Беларуси.

[1]
[2]
[3]
[4]

Вусныя 
адказы, 
самастойн 
ая работа.

9.10 Рэвалюцыйныя падзе11905 -1907 гг. на Беларусь
1. Машфест 17 кастрычн1ка. Адносшы да ман1феста 
пал1тычных партый.
2. Дыферэнцыяцыя грамадска-пал1тычных сш.
3. Выбары i дзейнасць дэпутатау ад Беларус1 у I 
Дзяржаунай думе Раей.
4. I Дзяржауная дума у грамадска-пал1тычным жыцщ' 
Беларус1. Адступленне рэвалюцьи.

2 2

[1]
[2]
[3]
[4]

Рэйтынгав
ая
кантрольн 
ая работа 
№3

9.11 Беларуси нацыянальны рух (1901 -  1914 гг.).
1. Нацыянальна-вызваленчы рух у пачатку XX ст.
2. Нацыянальна-вызваленчы рух у гады рэвалюцьи 
(1905 -1907 гг.).
3. Польсю нацыянальны рух.

2 2
[1]
[2]
[3]
[4]

Рэфераты.

9.12. Сталышнская аграрная рэформа
1. Неабходнасць правядзення рэформы.
2. Ход рэформы.
3. Перасяленчая палпыка.

2 2 Карта:
“Сталыпшсю 
я рэформы у 
Беларуси, 
таблщы, 
дыяграмы. 
“Дакументы i

[1]
[3]
[4]

Праверка
канспектау
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матэрыялы 
па псторьй 
Беларусй’.Т.З

9.13 Сталышнская аграрная рэформа
1. Прамысловае развщцё Беларусл у 1908 -  1913 гг.
2. Вынш i значэнне рэформы.

2 2
[2]
[3]
[41

9.14 Сталышнская рэформы у Беларус1 i ix вышка
1. Пстарыяграф1я пытання.
2. Пал1тычныя i 1дэалаг1чныя умовы правядзення 
рэформы.
3. Асабл1васц1 эканам1чнай спуацьп пяц1 заходн1х 
губерняу.
4. Скасаванне абшчыны пераход надзельнай зямл1 ва 
уласнасць сялян.
5. Аргашзацыя перасялення сялян у аз1ацкую частку 
Раей. Адыходнщтва.
6. Земская рэформа на Беларусл.
7. Вынш рэформ для Беларусл.
8. Развщцё прамысловасщ у Беларус1 1908 -  1914 гг.

2 2 Карты: 
“Сталыпшсю 
я рэформы у 
Benapyci”, 
‘Адьтходн1н,т 
ва з Беларусл 
(1861 -  1910 
гг.),
“Дакументы i 
матэрыялы 
па псторьй 
Беларусл” Т.З

[2]
[3]
[4]

Навуковыя
паведамле
нш,
вусныя
адказы

9.15 Беларусь у трэцячэрвеньска перыяд.
1. Трэцячэрвеньская палпычная с1стэма.
2. Выбары у III Дзяржауную думу ад заходн1х 
губерняу i ix bbihiki.
3. Адносшы дэпутатау ад Беларусл да naaiTbiKi 
царызму, ix паз1цьп у думе па аграрнаму i 
нацыянальнаму патаннях.

2 2

[4]
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9.16 Трэцячэрвеньсш перыяд (1907- 1912 гг.).
1. Сутнасць трэцячэрвеньскай выбарчай счстэмы.
2. Выбары у III i IV Дзяржауныя думы ад заходиix 
губерняу i ix BbiHiKi.
3. Шавшзм у рангу дзяржаунай палйгыкй Барацьба з 
беларусюм адраджэнсюм рухам.
4. Пагйтычны застой (1912-1914 гг.).

2 2
[2]
[3]
[4]

10.1 Раздзел: Беларусь у гады Першай сусветнай ванны 
(1914-1918 гг.)

4 4 8

10.1.1 Беларусь у гады Першай сусветнай вайны (1914 -  
1916 гг.)
1. Пачатак Першай сусветнай вайны i стауленне да яе 
у Беларуси
2. Ваенныя падзе1 на тэрыторьп Беларуси у 1915 -1916 
гг.
3. Становшча на акупаванай тэрыторьп Беларуси
4. Змены у сацыяльна-эканам1чным становшчы. 
Беларуси нацыянальны рух.

2 2

“Дакументы i 
матэрыялы 
па псторьй 
Беларусй’.Т.З

Карты.

[4]

10.1.2. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны (1914 -  
1916 гг.)
1. Акупацыя германсюм1 вайскам1 Заходняй Беларусь
2. Уплыу вакнных падзей на паойгычнае i эканам1чнае 
палажэнне у Beaapyci.
3. Беларуси! нацыянальны рух.

2 2 [4] Вусныя 
адказы, 
шсьмовая 
работа па 
карце.
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10.1.3 Культура БеларуН у пачатку XX ст. (1901 -  1914 
гг.)
1. Палпыка царызму у Беларуси у галше культуры.
2. Адукацыя i асвета у Бел ару ci у пачатку XX ст.
3. Развщцё лггаратуры i мастацтва.
4. Стварэнне беларускага друку i беларусюх 
выдавецтвау.

2 2 [4]

10.1.4 Культура БеларуН у пачатку XX ст. (1901 -  1914 
гг.)
1. Газета “Наша шва” у барацьбе за нацыянальнае 
адраджэнне.
2. Навука i навуковыя даследваннт
3. Беларуси тэатр у пачатку XX ст.
4. Распаусюджанне беларускай нацыянальнай 1дэ1 .

2 2 Наглядны
матэрыял,
наведванне
мастацкага,
пстарычнага
музеяу.

[4] Апытанне

Усяго за семестр 22 18 36 экзамен
Шосты семестр 22 18 36

10.2 Беларусь пасля падзення самадзяржауя (сакавнс -  
кастрычшк 1917 гг.)

6 8 10

10.2.1 Беларусь пасля падзення самаддзяржауя
1. Асабл1васщ сацыяльна-эканадпчнага становшча 
Бел ару ci пасля лютаускай рэвалюцьн.
2. Грамадска-палпычнае жыцце на Беларусл у 
сакавшу-кастрычн1ку 1917 г.
3. Беларуск1 нацыянальны рух у 1917 г.

2 2
“Дакументы i 
матэрыялы 
па псторьй 
Беларусй’.Т.З [4]

Праверка
канспектау
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10.2.2 Станов1шча беларусках зямель пасля падзення 
самадзяржауя.
1. Папйтычныя партьй i аргашзацьй на Бел ару ci пасля 
падзення самадзяржауя.
2. Органы юравання Часовага Урада i Саветы на 
Бел ару ci у сакавшу -  кастрычшку 1917 г.
3. З’езд прадстаушкоу беларуск1х нацыянальных 
арган1зацый у Мшску у сакавпсу 1917 г.

2

“Дакументы i 
матэрыялы 
па псторьй 
Beaapyci”. Т.З [4]

Вусныя
адказы

10.3 Беларуси нацыянальны рух пасля падзення 
самадзяржауя.
1. З’езд беларусюх нацыянальных аргашзацый у 
лшеш 1917 г.
2. Беларуская сацьишстычная грамадау 1917 г.
Вынш выбарау ва Устаноучы сход на Beaapyci i 
Заходн1м фронце.

2 2

[4]

10.4 Усталяванне Савецкай улады на Беларусь
1. Кастрычнщкая рэвалюцыя на Beaapyci.
2. Стварэнне сютэмы Савецкай улады на Beaapyci.
3. Першыя caubHbiibHa-3KaHaMi4HbHi пераутварэнн1 
савецкай улады.
4. Палггыка “ваеннага KaMyHi3My” на Beaapyci.

2 “Дакументы i 
матэрыялы 
па псторьй 
Beaapyci”. Т.З

Карты.

[4]

10.5 Мяцеж польскага корпуса Доубар-Муснщкага. 
Ваенная штэрвенцыя Германн.
1. Палпычная мэта мяцяжу.
2. Мерапрыемствы Савецкай улады па пaдayлeннi 
паустання.
3. Ваенныя дзeяннi супраць корпуса Доубар- 
Муснщкага.

2 2

[4]
Рэфераты,
апытанне
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4. Наступление нямецюх войскау у палатку 1918 г. 
б.Брэсцю Mip.
6. Значэнне Першай сусветнай вайны. Наступленне 
Чырвонай Армй,вызваленне тэрыторьй беларус1 ад 
нямецюх войскау.

10.6 Беларуская Народная Рэспублпса
1. Усебеларусю з’езд у снежш 1917 г.
2. Абвяшчэнне Беларускай Народнай 
Рэспублпа.
3. Рада БНР, яе склад i дзейнасць.
4. Барацьба за м1жнароднае прызнанне БНР, адносшы 
да яе беларускага насельн1цтва.

2 2

[4]

10.7 Культура БеларуН у пачатку XX ст.
1. Палпыка царызму у Беларус1 у гал1не культуры.
2. Адукацыя i асвета у Беларус1 у пачатку XX ст.
3. Газета “Наша шва” у барацьбе за нацыянальнае 
адраджэнне.
4. Распаусюджанне беларускай нацыянальнай 1дэ1.

2 2 Наглядны
матэрыял,
наведванне
мастацкага,
пстарычнага
музеяу.

[4]

11. Раздзел: Беларусь пам1ж дзвюмя сусветным1 
войнам! (1919 -  1939 гг.)

16 10 26

11.1 Утварэнне БССР
1. Перадумовы стварэння беларускай савецкай 
дзяржаунасщ.
2. Роля Беларускага Нацыянальнага кам1сарыята.
3. Утварэнне КП(б) Беларус1.
4. Абвяшчэнне БССР.

2 2 Атлас
ricTopbii
Беларуси
Беларус1зацы
я. 1920-я
гады

[4]

11.1.1 Польская акупацыя Бел ару ci у 1919-1920 гг. 2 2 Атлас [4] Вуснае
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1. Польсм акупацыйны рэжым на тэрыторьй Беларусь
2. А.Луцкев1ч аб польскай акупацьй Беларусь
3. Беларусь! нацыянальны рух у гады вайны.
4. Барацьба супраць польскай акупацьй.

г1сторьй 
Беларусй, 
Знешняя 
палпыка 
Беларус1: зб. 
дакументау i 
матэрыялау: 
у 7 т. Мн., 
1997-2004.

апытанне

11.2. Савецка-польская вайна на тэрыторьй Беларуы
1. Мэты польска-савецкай вайны 1919 -  1920 гг.
2. Ваенныя падзе1 на тэрыторьй Беларусь
3. Раскол у беларусюм грамадска-палпычным руху.
4. Рыжск1 дйрны дагавор i яго вын1к1 для Беларусь

2 2 Г юторыя 
Беларус1 
канца XVIII -  
пачатку XX 
ст. у 
дакументах i 
матэрыялах: 
хрэстаматыя.

[4]

11.3 Умовы пераходу ад вайны да M ipy. Нацыянальна- 
дзяржаунае будау шитва
1. Экана1мчнае i пал1тычнае станов1шча Бел ару ci 
пасля заканчэння вайны.
2. Крызю пал1тык1 ваеннага камушзму.
3. Абвастрэнне сацыяльнай напружанасц1.
4. Падтсанне дагавору аб стварэнн1 СССР. Статус 
БССР у складзе СССР.

2 2 Г юторыя 
Беларусй 
канца XVIII -  
пачатку XX 
ст. у 
дакументах i 
матэрыялах: 
хрэстаматыя.

[4]
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11.3.1 Антысавецкая барацьба
1. Падрыхтоука антыбалыпавщкага i антыполькага 
паустання.
2. Увядзенне ваеннага становппча у Беларуси.
3. Падауленне антысавецюх выступленняу.

2 2 Атлас
псторьй
Беларуси
Знешняя
папйтыка
Beaapyci:

[4]

Рэйтынгав
ая
кантрольн 
ая работа 
№1

11.4 Прамысловасць БеларуЛ у 20 -  30-я гады XX ст.
1. Стан прамысловасщ БССР пасля пераходу на 
м1рных умоу развщця.
2. Асноуныя галшы прамысловасщ Беларусь
3. Першы пящгадовы план.
4. З’яуленне новых галш вытворчасцт

2 2 Г icTopbia 
Beaapyci 
канца XVIII -  
пачатку XX 
ст. у 
дакументах i 
матэрыялах: 
хрэстаматыя.

11.5 Сельская гаспадарка БеларуЛ у 20-я -  30-я гады 
XX ст.
1. Становшча сельскай гас п ад ар к i Беларуси на 
пачатку 20-х гадоу.
2. Пераход да НЭП.
3. Лжвщацыя “кулацк1х” гаспадарак.
4. Калектыв1зацыя беларускай Becxi.

2 2 Г 1сторыя 
БеларуЛ 
канца XVIII -  
пачатку XX 
ст. у 
дакументах i 
матэрыялах: 
хрэстаматыя.

11.5.1 Сельская гаспадарка Савецкай БеларуН у перыяд 
НЭПа i калектыв1зацы1
1. Аднауленне народнай гаспадарк1 Беларуси на 
падставах НЭПа.
2. Ажыццяуленне калектыв1зацьй сельскай гаспадарю 
БССР.

2 2 Г юторыя 
БеларуЛ 
канца XVIII -  
пачатку XX 
ст. у 
дакументах i

[4]

Рэйтынгав
ая
кантрольн 
ая работа 
№2
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3. Вынш i наступствы калектыв1зацьи. матэрыялах:
хрэстаматыя.

11.6 Грамадска-палпычнае жыццё Беларус1 у 20 -  30-я 
гады XX ст.
1. Актыв1зацыя дзейнасщ саветау у пачатку 20-х 
гадоу.
2. Прафсаюзы Беларусь
3. Роля кампартьи у жыцщ беларускага грамадства.

2 2 Г юторыя 
Beaapyci 
канца XVIII -  
пачатку XX 
ст.
хрэстаматыя.

11.7 Культурнае жыццё у БССР
1. Палпыка Савецкай улады i юраушкоу Кампартьи па 
пытаннях развщця нацыянальнай культуры.
2. Уплыу пагптьш беларустзацьп на актывпацыю 
культурнага жыцця.
3. Стварэнне сютэмы навуковых устаноу.

2 2

11.7.1 Станауленне i развщцё культуры у Беларус1
1. Стварэнне 1нбелкульта.
2. Разгортванне навуковых даследаванняу.
3. Развщцё беларускай савецкай лггаратуры.
4. Тэатральнае, музычнае i выяуленчае мастацтва.

2 2 Рэйтынгав
ая
кантрольн 
ая работа 
№3

11.8 Беларускае замежжа у м1жваенны перыяд
1. Беларуская эм i граны я як частка беларускай нацьй.
2. Раскол беларускай эмiграныi.
3. Pyx за вяртанне.
4. Нацыянальна-культурная дзейнасць эмКрацьп.

2 2

11.9 Заходняя Беларусь у складзе Польскай дзяржавы
1. Рабочы рух у Заходняй Беларусь
2. Аграрнае пытанне у Заходняй Беларусь
3. Экарточная эм1грацыя.

2 2
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4. Стварэнне БРА.
5. Беларуси пасольсю клуб.
Усяго за семестр 22 18 36 экзамен
Семы семестр 22 18 38

12 Раздзел: Беларусь у гады Другой сусветнай ванны 8 4 16
12.1 Уключэнне Заходняй БеларуН у склад БССР

1. Вызваленчы паход Чырвонай Армп у Заходняю 
Беларусь. Вераснеуская кампашя 1939 г.
2. Стварэнне органау новай улады i працэс аб'яднання 
беларускай нацьп.
3. Народны сход Заходняй Беларусь

2 2 Мультымеды
йная
прэзентацыя 
№ 1 . 

Вщэафшьм 
«1939.
Воссоединен
не»

12.1.1 Сацыяльна-эканам1чныя, грамадска-палпычныя i 
культурный пераутварэнш у Заходняй БеларуН
1. Развщце прамысловасц1 i сельскай гаспадаркт
2. Грамадска-пал1тычныя пераутварэнш.
3. Развщцё культуры i адукацьп.

2 2 Мультымеды
йная
прэзентацыя 
№ 1 . 

Вщэафшьм 
"1939.
Воссоединен
не".

[4] Натсанне
рэфератау

12.1.2 Напад Германн на СССР. Абарончыя 6ai у 
БеларуН
1. Напад фашысцкай Германн на СССР.
2. Абарончыя 6ai на тэрыторьй БеларуН летам 1941 г.
3. Мабшзацыя i эвакуацыя насельн1цтва з БССР

2 2 Мультымеды
йная
прэзентацыя
№2.

[4]
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12.1.3 Акупацыйны рэжым на тэрыторьп Беларусь 
Калабарацыяшзм
1. Тэрытарыяльна-адмшютрацыйны падзел i 
стварэнне органау акупацыйнай улады.
2. Эканадйчная i аграрная палпыка акупантау.
3. Злачынствы немецюх акупантау на тэрыторьп 
Беларусь
4. Калабарацыя у Беларусь БЦР, БНС, СБМ, БКА.

2 2 Апытанне

12.1.4 Антыфашыская барацьба супраць фашысцкчх 
акупантау. Партызансю i падпольны рух
1. Аргашзацыя руху супращулення. Партызансю рух. 
ТТТТТПР БТТТТТР
2. Падпольная барацьба.

2 4 Мультымеды
йная
прэзентацыя
№3. [4]

12.1.5 Вызваленне Беларусь Заканчэнне Другой 
сусветнай ванны
1. Заключны этап Другой сусветнай вайны.
2. Аперацыя “Багращен”
3. Удзел беларусау у Другой сусветнай вайне.
4. Асноуныя вын!К1 Другой сусветнай вайны для 
Беларусь

2 2 Мультымеды
йная
прэзентацыя 
№3. Вщэа CD 
"Партызансю 
рух у 
Беларусь
1941-1944
гг."

[4]

13. Раздзел: Беларусь у пасляваенны перыяд (1945- 
1985 гг.)

6 4 10

13.1. Беларусь у першае пасляваеннае дзесящгоддзе
1. Пачатак аднаулення Рэспублт у 1943-1955 гг.
2. Аднауленне прамысловасц1 i сельскай гаспадарю.
3. Аднауленне i разв1ццё адукацьй, навук1 i культуры у

2 2
[4]
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першае пасляваеннае дзесящгоддзе.
13.1.2 Беларусь на лпжнароднай арэне. Удзел у працы 

ААН i шшых мгжнародных аргашзацый
1. Мзжнародная права суб’ектнасць БССР. 
Уступленне у ААН i шшыя дйжнародныя аргашзацьй.
2. Знешнепапйтычная i знешнеэканашчная дзейнасщ 
Беларуси.
3. Грамадска-папйтычнае развщце БССР у 1945 -  1955 
гг.
4. Асноуныя тэндэнцьй сацыяльна-эканам1чнага i 
грамадска-пал1тычнага развщця БССР у 50-я -80-я 
гады XX ст.

2 2

[4]

Даклады,
апытанне

13.2 Беларусь у 50-я -  80-я гады XX ст.
1. Спробы демакратызацьй беларускага грамадства. 
Эканомпса БССР ва умовах новага этапа НТР.
2. Прычыны i праявы застойных тэндэнцый у 
беларусюм грамадстве.

4 2

[4]

13.2.1 БССР ва умовах палггыка перабудовы
1. Нарастание крыз1сных з’яу у грамадска-папйтычным 
i сацыяльна-эканам1чным жыцц1 СССР.
2. Распад СССР i яго вышю для эканам1чнага 
станов1шча Беларусь
3. Пошук1 шляхоу выхаду з крыз1су i пераадоленне 
негатыуных з'яу у эканом1цы.

2 4

[4]
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14 Раздзел: Беларусь сучасная 8 8 112
14.1. Сацыяльна-эканалпчнае становпнча Беларус1

1. Сацыяльна-эканаъпчныя змены у першай палове 90- 
х г.
2. Праблемы сацыяльна-эканам1чнага развщця 
Рэспублт Беларусь.
3. Пераход ад камандна-аддйшстрацыйнага юравання 
эканомшай ды рынкавай эканомпа.

2 2

14.1.2 Сацыяльна-эканалпчнае развщце РБ у другой 
палове 90-2013-х гг.
1. Распрацоука нацыянальнай стратэгп у стой л i вага 
эканадйчнага развщця.
2. Актуальныя праблемы развщця прамысловасщ i 
сельскай гаспадаркь
3. Станауленне i рэал1зацыя беларускай мадэл1 
сацыяльна арыентаванай эканомжт

2 2

[4]

Натсанне
рэфератау

14.2 Новыя з’явы у грамадска-палггычным жыцщ 
Беларус1
1. Абвяшчэнне Рэспублпа Беларусь, заканадауча- 
прававое афармленне яе дзяржаунага суверэштэту.
2. Канстытуцыя Рэспублт Беларусь.
3. Станауленне прэзщэнцкай палпычнай сютэмы. 
Стварэнне прэзщэнцкай вертыкал1 улады.
4. Рэспублпсансюя рэферэндумы.

2 2

[4]

14.2.1 Грамадска-палпычнае развщце РБ на сучасным 
этапе
1. Грамадска-палпычныя працэсы у РБ на сучасным 
этапе развщця.

2 2 Даклады
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2. Пшптычныя шстытуты i грамадзянская супольнасць
14.3 Беларусь на лпжнароднай арэне

1. Мзжнароднае прызнанне суверэннай Рэспублш 
Беларусь
2. Стварэння Саюза Беларуш i Pacii.
3. Месца i роля РБ у штэграцыйных працэсах на 
постсавецкай прасторы.
4. Пашырэнне палпычных, эканадпчных i культурных 
сувязей.

2 4

[4]

14.3.1 Беларусь у еурапейскай i сусветнай супольнасщ
1. Актывпацьп удзелу Беларуси у дзейнасщ ААН.
2. Пераход да статуса боз’ядзернай дзяржавы.
3. Курс на паглыбленне штэграцыйных працэсау.

2

14.4 Культура сучаснай Беларус1
1. Здабытк1 i праблемы нацыянальна-культурнага 
развщця у Рэспублщы Беларусь.
2. Межканфеслйныя аднослны у РБ.
3. Беларускае замежжа. Беларуская дыяспара.

2

[4]

14.4.1 Адукацыя, культура i навука на сучасным этапе 
разв1цця
1. Развщце вышэйшай i сярэдне-спецыяльнай 
адукацьп.
2. Разв1цце мастацтва i лыаратуры.
3. Раз в i це навук1 i культуры.

2

[4]

Пюьмовае
апытанне

Усяго за семестр 22 18 38 залж
Усяго: 192 110 258
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