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Summary

The article is devoted to a critical understanding 
of the views of P. Chairrie, the representative of the 

modern French historiography, on the problem of his-
tory of regimental «eagles», the venerable symbols of 
honor of the French army in the 1812 campaign. Rec-
reating their objective history gives the opportunity 
to trace the development of the process of demoral-
ization of the army during the retreat and to find out 
the true reasons for its defeat in the Russian cam-
paign. P. Sharriere’s conclusion that the vast major-
ity of Eagles was saved is not supported by convinc-
ing data. As a consequence, the allegation that the 
French army was not defeated is unfounded and 
requires revision.

Пос ту пи ла в ре дак цию 13.02.2014 г.
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В.М. Баў дзей,
ас пі рант ка фед ры сла вян скай гіс то рыі і ме та да ло гіі гіс та рыч най на ву кі БДПУ

ТЭНДЭНЦЫІВЫВУЧЭННЯВАЕННАЙКАМПАНІІ1812г.
УПОСТСАВЕЦКАЙБЕЛАРУСКАЙГІСТАРЫЯГРАФІІ

Спро бы ана лі зу вы ву чэн ня ва ен най кам-
па ніі 1812 г. у су час най бе ла рус кай гіс-

та  ры яг ра фіі бы лі зроб ле ны А.У. Ера шэ ві чам, 
А.М. Лу ка шэ ві чам, А.С. Раб ко вым, В.В. Шве дам [1].

Юбі лей 1992 г. на фо не рас па ду СССР 
па вы сіў ці ка васць да кам па ніі 1812 г. З’яў ля ец ца 
шэ раг пуб лі ка цый у цэн таль ных і мяс цо вых 
пе ры я дыч ных вы дан нях. Ак ра мя тра ды цый най 
тэ ма ты кі па ча лі раз гля дац ца пы тан ні, звя за ныя 
з выз на чэн нем ро лі бе ла ру саў у па дзе ях, што 
пры вя ло да спроб пе ра асэн са ван ня ха рак та ру 
вай ны для Бе ла ру сі [2]. Нап рык лад, гра ма дзян-
скай яе наз ва лі В. Пі ліп чык, М. Цу ба [3], вай ной 
за на цы я наль нае ад ра джэн не А. Літ він скі [4]. 
У су вя зі з су пя рэч лі вым ха рак та рам ва ен най 
кам па ніі, абу моў ле ным удзе лам роз ных са цы-
яль ных груп на сель ніц тва Бе ла ру сі ў ар мі ях 
ваяваўшых ба коў, у бе ла рус кай гіс та ры яг ра фіі 
ў ад но сі нах да гэ тых па дзей за ма ца ва лі ся ней-
траль ныя тэр мі ны «вай на 1812 го да», «ва ен ная 
кам па нія 1812 го да». Іх аб грун та ван не ат ры-
ма ла ад люс тра ван не ў дас ле да ван нях вя ду-
чых бе ла рус кіх спе цы я ліс таў па гіс то рыі 1812 г. 
(І.А. Гру цо, А.У. Ера шэ віч, А.М. Лу ка шэ віч, 
В.В. Швед і інш.).

Ці ка васць да раз нас тай ных ас пек таў праб-
ле мы вык лі ка ла не аб ход насць па шы рэн ня кры-
ні цаз наў чай ба зы. З’яў ля ец ца шэ раг да сле да-
ван няў кры ні цаз наў ча га ха рак та ру. Нап рык-
лад, на мес нік ды рэк та ра На цы я наль на га гіс та-
рыч на га ар хі ва Бе ла ру сі Л.М. Лі са ва на пі са ла 
не каль кі ар ты ку лаў, пры све ча ных да ку мен там  
эпо хі 1812 г. у фон дах да дзе на га ар хі ва [5]. 
У пер шым з ар ты ку лаў аў тар пры во дзіць пер шас-
ную кла сі фі ка цыю вы яў ле ных суп ра цоў ні ка мі 
350 да ку мен таў, звя за ных з па дзе я мі 1812 г. 
Зроб ле на агуль ная ха рак та рыс ты ка кры ніц: 

коль касць, раз мер ка ван не па фон дах, склад, 
мо ва, хра на ла гіч ныя ме жы. Да лей пра во дзіц ца 
кла сі фі ка цыя да ку мен таў па тэ ма тыч ным прын-
цы пе: да ку мен ты пе ры я ду ва ен ных дзе ян-
няў; аб стра тах, на не се ных вай ной; ут ры ман ні 
ва ен на па лон ных; аб уз на га ро джан ні па мят-
ны мі ме да ля мі; аб уз вя дзен ні пом ні каў; аб свят-
ка ван ні 100-год дзя вай ны; да ку мен ты Мін скай 
Пра вас лаў най ду хоў най кан сіс то рыі. У наступ-
ным ар ты ку ле Л.М. Лі са вай па той жа пра бле ме 
ак цэнт зроб ле ны на ін фар ма цый ных маг чы мас-
цях да ку мен таў НГАБ аб стра тах, на не се ных 
краю, аб за ха дах ор га наў ра сій ска га дзяр жаў-
на га кі ра ван ня па ад наў лен ні раз бу ра най гас па-
дар кі. Аў тар прыйшла да выс но вы аб не аб ход-
нас ці пуб лі ка цыі да ку мен таў па гіс то рыі 1812 г. 
на зем лях Бе ла ру сі, якія за хоў ва юц ца ў НГАБ. 
Асоб на Л.М. Лі са вай раз гле джа ны да ку мен ты 
фон ду Ві цеб скай гу бер нскай ка мі сіі па ва ен на-
па лон ных. 

У пос тса вец кі пе ры яд ак ты ві за ва ла ся пуб лі-
ка цыя прац да рэ ва лю цый ных і эміг ран цкіх гіс то-
ры каў, якія ста лі біб лі яг ра фіч най рэд кас цю [6], 
а так са ма не вя до мых дас лед чы кам па пя рэд-
ня га пе ры я ду гіс та рыч ных кры ніц. Бы лі пе ра-
кла дзе ны з польс кай і рус кай мо вы і апуб лі ка-
ва ныя ме му а ры не ка то рых жы ха роў Бе ла ру сі, 
якія бы лі ўдзель ні ка мі па дзей 1812 г. [7]. Ды рэк-
та рам Цэн тра на па ле о наў скіх дас ле да ван няў, 
пра фе са рам Ф. Ба ку рам бы лі пе ра да дзе ны 
не каль кі важ ных кры ніц па гіс то рыі ва ен най 
кам па ніі 1812 г. у Бе ла ру сі. Дзя ку ю чы гэ та му 
суп ра цоў ніц тву апуб лі ка ва ны адзін з ра пар таў 
М. Са каль ніц ка га і ўсе ну ма ры «Ча со вай мін-
скай га зе ты» [8].

Да 200-га до ва га юбі лею пад рых та ва ны 
збор нік да ку мен таў «Бе ла русь і вай на 1812 г.» 
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[9]. У на ву ко вы ўжы так бы ла ўве дзе на знач ная  
коль касць кры ніц – уся го 135 да ку мен таў, з іх – 
119 з НГАБ (пры клад на па ло ва да ку мен таў 
эпо хі, вы яў ле ных у ар хі ве Л.М. Лі са вай), 19 – 
з НГАБ у Грод не, 1 – РДВГА, 1 – з ПЗЗРІ. Яны 
даз ва ля юць прааналізаваць пад рых тоў ку абод-
вух ба коў да вай ны 1812 г., ва ен ныя, па лі тыч-
ныя і эка на міч ныя па дзеі на бе ла рус кіх зем лях 
з чэр ве ня па сне жань 1812 г., аца ніць нас туп-
ствы вай ны для Бе ла ру сі і лёс ва ен на па лон ных 
Вя лі кай ар міі, а так са ма пра са чыць ком плекс 
ме рап ры ем стваў па ўве ка веч ван ні па дзей 
1812 г. у да рэ ва лю цый ны пе ры яд. Рас пра цоў ку 
струк ту ры, ад бор да ку мен таў, скла дан не збор-
ні ка і ка мен ці ра ван не да ку мен таў ажыц ця-
ві лі кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт БДУ 
А.М. Лу ка шэ віч і за гад чык ад дзе ла пуб лі ка цыі 
НГА Б Д.Л. Яц ке віч.

Ва ен най кам па ніі 1812 г. пры све ча ны так-
са ма дас ле да ван ні біб лі яг ра фіч на га ха рак-
та ру. А.М. Сце бу ра ка звяр нуў ува гу на лёс  
эк зэм пля ра пры жыц цё ва га вы дан ня ўспа мі-
наў сяр жан та Бур го ня, які зна хо дзіц ца ў На цыя -
наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі. Аў тар па ве да-
міў аб вы дан ні ме му а раў Бур го ня (га зе та «Рэ ха 
па меж жа», 1856 г. (пры жыц цё вае) і «Но вы рэт-
рас пек тыў ны ча со пі с», 1898 г.). Апош няе з уз га-
да ных вы дан няў бы ло зроб ле на на ас но ве 
ары гі на ла ру ка пі су Бур го ня і по тым шмат ра-
зо ва пе ра вы да ва ла ся. Да ец ца ін фар ма цыя 
пра ўла даль ні каў эк зэм пля ра, ат ры ма ная дзя-
ку ю чы над пі сам на кні зе, па ка за ны ад роз-
нен ні ў змес це ў па раў нан ні з вы дан нем 1898 г. 
А.М. Сце бу ра ка прыйшоў да выс но вы аб тым, 
што «… вы дан не 1856 г. мае ўні каль ную рэ дак-
цыю і сэн са выя ак цэн ты ў тэк сце. … бу дзе не 
зу сім ка рэк тна ата я сам лі ваць кні гу 1856 г. як 
пер шае вы дан не ся род нас туп ных шмат лі кіх 
пе ра вы дан няў. … пры жыц цё вая кні га ўспа мі наў 
Бур го ня зас та ец ца асоб ным пом ні кам ме му ар-
най лі та ра ту ры аб вай не 1812 г. Пом ні кам, вя до-
мым уся го ў не каль кіх эк зэм пля рах» [10, c. 12].

А.М. Лу ка шэ віч [11] вы ка заў пра па но вы 
па ства рэн ні элек трон най біб лі я тэ кі збо ру 
І.Х. Ка ла дзе е ва і вір ту аль на га му зея І.Х. Ка ла-
дзе е ва, што даз во лі ла б уз на віць у пер ша па чат-
ко вым выг ля дзе і за ха ваць для Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь спад чы ну вя до ма га ка лек цы я не ра. Пры 
гэ тым аў тар вы лу чыў шэ раг пра блем, з які мі 
су тык нец ца рэ а лі за цыя пра екта як ар га ні за цый-
ных, так і фі нан са вых. На да дзе ны мо мант рэ а-
лі за цыя пра екта па ча ла ся. У рам ках вір ту аль-
на га пра екта На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі 
ў раз дзе ле «Біб лі я тэ ка І.Х. Ка ла дзе е ва – уні-
каль ная ка лек цыя рэ лік вій вай ны 1812 г.» прад-
стаў ле ны 13 аліч ба ва ных вы дан няў, якія ад но-
сі лі ся да збо ру ба ры саў ска га ка лек цы я не ра.

Бе зу моў на, пры ве дзе ныя вы шэй тэн дэн цыі 
ад бі лі ся на тэ ма ты цы на ву ко вых прац. Ас пек ты 
пра бле мы, якія ста лі прад ме там на ву ко ва га вы ву-

чэн ня ў пос тса вец кі пе ры яд, най больш дак лад на 
ад люс троў ва юць ма наг ра фіі і ды сер та цыі.

Пад рых тоў кай тэ ры то рыі Бе ла ру сі як ве ра-
год на га тэ ат ра ва ен ных дзе ян няў, у тым лі ку 
бу даў ніц твам крэ пас цей, зай ма юц ца С.А. Пі ва-
вар чык, А.М. Лу ка шэ віч. С.А. Пі ва вар чык [12] 
пры вёў не рэ а лі за ва ны план ума ца ван ня Грод на 
на пя рэ дад ні ва ен най кам па ніі 1812 г., а так са ма 
звес ткі аб бу даў ніц тве Баб руй скай крэ пас ці. 
Най больш грун тоў ны ана ліз пра бле мы быў 
зроб ле ны ў ма наг ра фіі А.М. Лу ка шэ ві ча [13]. 
У ёй раз гля да ец ца ва ен на-ін жы нер ная пад-
рых тоў ка ве ра год на га тэ ат ра вай ны (пры чым 
не толь кі крэ пас ці), пла ны вы ка рыс тан ня шля-
хоў зно сін Бе ла ру сі ў ва ен ных мэ тах, а так са ма 
та паг ра фіч нае дас ле да ван не і кар таг ра фіч-
нае за бес пя чэн не ве ра год на га тэ ат ра ва ен ных 
дзе ян няў. А.М. Лу ка шэ віч дас ле да ваў так са ма 
па лі тыч ную сі ту а цыю ў за ход нім паг ра ніч ным  
рэ гі ё не на пя рэ дад ні 1812 г., выкарыстаўшы 
да ныя раз вед кі і кон трраз вед кі [14].

Кан ды дац кая ды сер та цыя Л.М. Нес цяр чу ка 
[15] з’яў ля ец ца пер шай у бе ла рус кай гіс та ры я-
г ра фіі спро бай па шы ра на вы ву чыць ком плекс 
ба я вых дзе ян няў 3-й За ход няй ар міі на тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі. У на ву ко вы ўжы так уве дзе ны но выя 
да ныя аб сас та ве 3-й ра сій скай ар міі, аў стрый-
ска га і сак сон ска га кар пу соў, бе ла рус кіх фар мі ра-
ван няў, стра тах, якія па нес лі абод ва ва яваўшыя 
ба кі і бе ла рус кі на род у ва ен най кам па ніі 1812 г.

У кні зе Ш.І. Бек ці не е ва [16] прад стаў ле ны 
ка рот кія звес ткі аб 232-х фар мі ра ван нях ра сій-
скай ар міі з 1772 па 1 са ка ві ка 1918 г., што 
ме лі наз вы, звя за ныя з ге аг ра фіч ны мі наз ва мі 
ў ме жах су час най Рэс пуб лі кі Бе ла русь, з ука-
зан нем войн, у якіх яны ўдзель ні ча лі, у тым лі ку 
ў кам па ніі 1812 г.

У ды сер та цыі А.У. Ера шэ ві ча [17] зроб-
ле ны ана ліз па лі ты кі ра сій скіх улад і На па лео-
 на ў Бе ла ру сі ў пе ры яд на па ле о наў скіх вой-
наў 1799–1815 гг., па ка за на рэ ак цыя роз ных 
плас тоў на сель ніц тва на яе. Рас кры ты пра цэс 
струк тур най ар га ні за цыі і ас ноў ных нап рам каў 
дзей нас ці на па ле о наў скай ад мі ніс тра цыі, аха-
рак та ры за ва ны ўплыў на па ле о наў скіх вой наў 
на гра мад скія нас троі і ад но сі ны роз ных плас-
тоў на сель ніц тва да па лі ты кі ра сій ска га ўра да 
і На па ле о на на зем лях Бе ла ру сі.

А.У. Сос на [18], раз гля да ю чы фар мі ра ван не 
сас лоў на-гру па во га скла ду ся лян ства Бе ла ру сі 
кан ца ХVІІІ – пер шай па ло вы ХІХ ст., па ка заў, як 
паў плы ва лі на ста но ві шча па ме шчыц кіх ся лян кан-
фіс ка цыя ма ён ткаў іх ула даль ні каў за пад трым ку 
На па ле о на на пя рэ дад ні і ў час кам па ніі 1812 г.

У ды сер та цыі Ю.І. Літ ві ноў скай [19] дас ле-
да ваў ся ўплыў вай ны 1812 г. на са цы яль на-эка-
на міч ную сі ту а цыю ў Бе ла ру сі, а так са ма яе 
нас туп ствы для на сель ніц тва краю.

А.Р. Ра дзюк [20] пры вы яў лен ні асаб лі вас-
цей пазбаўлення пры ват най улас нас ці на зем-
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лях Бе ла ру сі ў кан цы XVIII – пер шай па ло ве 
ХІХ ст. раз гле дзеў кан фіс ка цыю і сек вестр 
ма ён ткаў тых, хто ва я ваў на ба ку На па ле о на. 
Дас лед чы кам адзна ча на не пас ля доў насць ура-
да вай па лі ты кі пры вы ра шэн ні пра бле мы бу ду-
чы ні адабраных ма ён ткаў.

Лё сам ва ен на па лон ных на зем лях Бе ла-
ру сі зай ма лі ся В.М. Ча ра пі ца і А.Л. Са мо віч. 
В.М. Ча ра пі ца [21] рас крыў роз ныя ас пек ты 
зна хо джан ня ва ен на па лон ных на тэ ры то-
рыі Гро дзен скай гу бер ні, у тым лі ку ме ды цын-
скае за бес пя чэн не і ад праў лен не ва ен на па-
лон ных уг лыб Ра сій скай ім пе рыі. А.Л. Са мо віч 
[22] да сле да ваў пра бле му раз мя шчэн ня і ўтры-
ман ня за меж ных ва ен на па лон ных эпо хі на па-
ле о наў скіх войн, а ме на ві та ўт ры ман не і пра-
цоў нае вы ка рыс тан не, ме ды цын скае за бес-
пя чэн не, ар га ні за цыю ўлі ку, фар мі ра ван не 
за меж ных ле гі ё наў, уцё кі, пры няц це ра сій ска га 
пад дан ства, польс кае пы тан не, рэ пат ры я цыю 
і інш. Ка лі ў пра цы В.М. Ча ра пі цы ўтрым лі ва-
ец ца пе ра каз зной дзе ных у Гро дзен скім ар хі ве 
да ку мен таў, то ў А.Л. Са мо ві ча га лоў ным да сяг-
нен нем з’яў ля ец ца сіс тэ ма ты за цыя, па каз 
комп лек су ме рап ры ем стваў кі раў ніц тва Ра сій-
скай ім пе рыі па ўтры ман ні ва ен на па лон ных.

І.А. Гру цо – аў тар не каль кіх ма наг ра фій, 
пры све ча ных лё су мас коў скіх тра фе яў На па-
лео  на ў 1812 г. [23]. У дру гой кні зе аў тар вы сту-
пае за бя рэ зін скую вер сію мес цаз на хо джан ня 
тра фе яў, што ад бі ла ся на наз ве ма наг ра фіі.

А.М. Лу ка шэ віч, дас ле ду ю чы пом ні кі 1812 г. 
у Бе ла ру сі [24], раз гле дзеў фар ты фі ка цый-
ныя пом ні кі 1812 г., ме ма ры яль ныя збу да ван ні 
і дош кі на мес цах ба ёў 1812 г., пер са наль ныя 
і ка лек тыў ныя па ха ван ні, ім пе ра тар скія мес цы 
1812 г. і га лоў ныя ква тэ ры ар мій у Бе ла ру сі. 

У су час най бе ла рус кай гіс та ры яг ра фіі зас та-
юц ца ак ту аль ны мі дас ле да ван ні, у якіх раз гля-
да ец ца ком плекс пра блем, звя за ных з эпо хай 
1812 г. у асоб ных рэ гі ё нах Бе ла ру сі. Най больш 
знач ная з іх ма наг ра фія В.В. Шве да і С.У. Дан-
скіх «За ход ні рэ гі ён Бе ла ру сі ў ча сы на па ле о наў-
скіх вой наў. 1805–1815 га ды» [25], дзе ас вят ля-
юц ца нас туп ныя пы тан ні: за ход ні рэ гі ён Бе ла-
ру сі ў 1805 – па чат ку 1812 г., ба я выя дзе ян ні 
ў чэр ве ні-лі пе ні 1812 г. у за ход нім рэ гі ё не Бе ла-
ру сі, за ход ні рэ гі ён Бе ла ру сі пад ула дай фран-
цуз ска га цэ са ра, кру шэн не «на па ле о наў ска га 
мі фа», за ход ні рэ гі ён Бе ла ру сі ў 1813–1815 г.

З кан ца 1990-х гг. пра ве дзе на знач ная коль-
касць кан фе рэн цый, пры све ча ных ва ен най кам-
па ніі 1812 г. Ся род іх між на род ныя на ву ко выя 
кан фе рэн цыі «Фран цуз ская рэ ва лю цыя і лё сы 
све ту» (Мінск, 21–22 крас. 1999 г.), «Фран цуз-
ска-рус кая вай на 1812 го да: еў ра пей скія дыс-
кур сы і бе ла рус кі пог ляд» (Мінск, 29–30 ліс-
тап. 2002 г.), «Вай на 1812 го да: па дзеі, лё сы, 
па мяць» (Ві цебск, 17–18 мая 2012 г.), «Мір-
скі за мак у кан тэк сце па дзе лаў Рэ чы Пас па лі-

тай і вай ны 1812 г.» (г. п. Мір, 16 чэрв. 1812 г.), 
«Вай на 1812 г. і Бе ла русь» (Мінск, 23–24 ліс тап. 
2012 г.) і інш. З 2009 г. у Ба ры са ве пра во дзяц ца 
«Ка ла дзе еў скія чы тан ні», ас ноў ны мі тэ ма мі 
якіх з’яў ля юц ца роз ныя ас пек ты жыц ця і дзей-
нас ці І.Х. Ка ла дзе е ва і па дзеі ва ен най кам па ніі 
1812 г. Да 200-га до ва га юбі лею вый шлі спе цы-
яль ны ну мар ча со пі са «Гіс то рыя і гра ма даз наў-
ства» і вы пуск рэ гі я наль на га ва ен на-гіс та рыч-
на га збор ні ка «Ма гі лёў скі по шу ка вы вес нік».

Та кім чы нам, у пос тса вец кі пе ры яд на зі ра-
ец ца па вы шэн не ці ка вас ці да пра бле мы ва ен-
най кам па ніі 1812 г., што пра яві ла ся ў пе ра-
вы дан ні дас ле да ван няў па пя рэд ніх эпох, пуб-
лі ка цыі да ку мен таў, пра вя дзен ні пры све ча-
ных 1812 г. кан фе рэн цый, па шы рэн ні тэ ма ты кі 
да сле да ван няў за кошт вы ву чэн ня пад рых тоў кі 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі як ве ра год на га тэ ат ра ва ен-
ных дзе ян няў, раз вед кі і кон трраз вед кі, гра мад-
ска-па лі тыч на га ру ху на пя рэ дад ні і ў час кам-
па ніі 1812 г., зна хо джан ня ў Бе ла ру сі ва ен на па-
лон ных на па ле о наў скай ар міі, мас коў скіх тра-
фе яў На па ле о на. Скла ла ся ко ла дас лед чы каў, 
якія спе цы я лі зу юц ца на пе ры я дзе на па ле о наў-
скіх вой наў, пры чым не ка то рых з іх ці ка вяць 
па дзеі 1812 г. не толь кі на тэ ры то рыі Бе ла ру сі.
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Summary

The article analyses distinctive characteristics of 
the works by Belarusian post-Soviet researchers on the 
problem of the 1812 campaign. The author determines 
the main trends in research of the 1812 campaign in 
post-Soviet historiography, which are connected with 
publishing of sources, selection of subjects of research 
works and organization of scientific cooperation.
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А.А. Иг нать е ва, 
ас пи рант ка фед ры сла вян ской ис то ри и и ме то до ло гии ис то ри чес кой на у ки БГПУ

БОРЬБАСАМОДЕРЖАВИЯСПРОНАПОЛЕОНОВСКИМИ
НАСТРОЕНИЯМИВДВОРЯНСКОЙСРЕДЕПЯТИСЕВЕРО-
ЗАПАДНЫХГУБЕРНИЙНАКАНУНЕВОЕННОЙКАМПАНИИ1812г.

В сов ре мен ной оте чес твен ной ис то ри о-
гра фии про бле ма ре ак ции са мо дер жа-

вия на про на по ле о нов ские нас тро е ния в бе ло-
рус ских зем лях на ка ну не во ен ной кам па нии 
1812 г. не од нок рат но рас смат ри ва лась та ки ми 

ис то ри ка ми, как А. Еро ше вич, А. Лу ка ше вич, 
В.В. Швед [1–3]. Ис сле до ва те ли от во ди ли зна-
чи тель ную роль про ектам вос ста нов ле ния 
Польс ко го ко ро лев ства и Ве ли ко го Кня жест ва 
Ли тов ско го как спо со бам при вле че ния на свою 

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ




