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ас пі рант ка фед ры гіс то рыі Бе ла ру сі БДПУ

ПРА ФСА Ю ЗЫ БЕ ЛА РУ СІ Ў СІС ТЭ МЕ СА ЦЫ ЯЛЬ НА-ПРА ЦОЎ НЫХ 
АД НО СІН У ПЕ РЫ ЯД НЭ Па: ГІС ТА РЫ ЯГ РА ФІЯ ПРА БЛЕ МЫ

Са цы яль на-пра цоў ныя ад но сі ны – гэ та  
сіс тэ ма гра мад скіх ад но сін, што ўз ні ка-

ю ць па між лю дзь мі ў пра цэ се пра цоў най і ін шых 
форм дзей нас ці па пры чы не іх удзе лу ў гра-
мад скай пра цы. Важ ная ро ля ў ёй тра ды цый на 
на ле жыць пра фса ю зам – са май ма са вай ар га-
ні за цыі пра цоў ных. Пра ктыч нае ажыц цяў лен не 
за дач рэ гу ля ван ня са цы яль на-пра цоў ных ад но-
сін пат ра буе глы бо ка га ана лі зу і аба гуль нен ня 
гіс та рыч на га во пы ту, на за па ша на га пра фса юз-
ны мі ор га на мі Бе ла ру сі ў га ды но вай эка на міч-
най па лі ты кі (НЭ Па), ка лі асоб ныя ўмо вы ў эка-
на міч най і пра цоў най сфе рах бы лі па доб ныя 
да сён няш ніх. З улі кам та го, што ў гэ ты пе ры яд 
бы лі зак ла дзе ны ас но вы мно гіх су час ных форм 
пра цы пра фса ю заў, склад ва лі ся пе ра ду мо вы 
для ста наў лен ня са цы яль на га пар тнёр ства 
ў пра цоў най сфе ры, гіс та ры яг ра фіч ны аг ляд 
пра бле мы ўдзе лу пра фса ю заў у рэ гу ля ван ні 
са цы яль на-пра цоў ных ад но сін мае не толь кі 
тэ а рэ тыч нае, але і пра ктыч нае зна чэн не. 

Гіс то рыя пра фса ю заў як са май ма са вай 
гра мад скай ар га ні за цыі бы ла ад ной з вя ду чых 
тэм са вец кай гіс та ры яг ра фіі. Ста наў лен не гіс-
та ры яг ра фіі пра фса юз на га ру ху ў са вец кай 
кра і не пры хо дзіц ца на па ча так 20-х гг. 7 ліс та-
па да 1920 г. на зак люч ным па ся джэн ні V Усе-
ра сій скай кан фе рэн цыі пра фса ю заў бы ло пры-
ня та ра шэн не «Аб вы ву чэн ні гіс то рыі ра сій ска га 
пра фру ху». Пры ін фар ма цый ным ад дзе ле 
УсеЦСПС ства ра ла ся ка мі сія па вы ву чэн ні гіс-
то рыі пра фру ху – гіс тпраф. Па доб ныя ка мі сіі 
пра па ноў ва ла ся ства рыць так са ма пры ЦК га лі-
но вых пра фса ю заў і гу бер нскіх са ве тах праф са-
ю заў [1]. Ра бо та гіс тпра фаў у БССР па ча ла ся 
ў 1923 г., ка лі для збо ру і вы ву чэн ня ма тэ ры я-
лаў пры Са ве це пра фса ю заў Бе ла ру сі бы ла 
ство ра на Ка мі сія на ча ле з яго стар шы нёй 
Ш.Ш. Хо да шам [2, с. 122]. 

Пуб лі ка цыі аб пра фса ю зах, якія вый шлі 
ў 20-я гг., ме лі у сва ёй боль шас ці на ву ко ва-па-
пу ляр ны і агі та цый на-пра па ган дыс цкі ха рак-
тар. Іх аў та ра мі, як пра ві ла, бы лі пра фса юз ныя 
дзе я чы. У пра цах М.П. Том ска га, А.А. Ан дрэ е ва 
і ін шых кі раў ні коў ра сій ска га пра фру ху ра бі ла ся 
спро ба асэн са ваць мес ца пра фса ю заў у гра-
мад стве пе ра ход на га пе ры я ду, змя нен не іх ро лі 
ў су вя зі з пры няц цем у са ка ві ку 1921 г. X з’ез дам 
РКП (б) но вай эка на міч най па лі ты кі. Прад ме там 
раз гля ду ў лі та ра ту ры тых га доў ста лі ле нін-
скае ву чэн не аб за да чах пра фса ю заў, фун кцыі 
і ме та ды дзей нас ці пра фса ю заў у пе ры яд са цы-

я ліс тыч на га бу даў ніц тва. Трэ ба вы лу чыць бра-
шу ру Н. Пят ро ва [3]. У ёй ко рат ка, але пас ля-
доў на раз гле джа ны та кія пы тан ні, як стан пра ф-
са ю заў і змя нен не іх ро лі з пе ра хо дам да НЭ Па, 
ар га ні за цый нае бу даў ніц тва праф са ю заў, аба-
ро на пра фса ю за мі ма тэ ры яль ных і куль тур-
ных ін та рэ саў ра бо ча га кла су суп раць бю рак-
ра тыч ных ска жэн няў, ба раць ба пра фса ю заў 
з эк сплу а та цы яй ра бо чых на пры ват ных прад-
пры ем ствах. У шэ ра гу кніг і бра шур, на пі са ных 
дзе я ча мі УсеЦСПС і Нар ка ма та пра цы, раз гля-
да ла ся ка лек тыў на-да га вор ная і та рыф на-эка-
на міч ная ра бо та пра фса ю заў, іх дзей насць на 
пры ват ных прад пры ем ствах, пра цоў ныя канф-
лік ты ў пе ры яд НЭ Па, пы тан ні бес пра цоўя. 
Ад нак звес ткі па БССР, як пра ві ла, не пры во-
дзяц ца ці но сяць эпі за дыч ны ха рак тар.

Пер шыя пуб лі ка цыі аб ра бо чым кла се Бе ла-
ру сі і яго пра фе сій ных ар га ні за цы ях, аў та ра мі 
якіх з’яў ля лі ся пра фса юз ныя ра бот ні кі БССР 
Ш. Хо даш, М. Мі лень кі, бы лі неш мат лі кія. Яны 
ўяў ля юць ін та рэс перш за ўсё як кры ні ца дак-
лад ных звес так аб фор мах эка на міч най дзей-
нас ці пра фса ю заў Бе ла ру сі. Зас лу гоў вае ўва-
гі збор нік, у якім да ец ца ана ліз роз ных га лін 
жыц ця рэс пуб лі кі ў 1921 г., у тым лі ку ста но-
ві шча пра фса ю заў [4]. Важ нае зна чэн не для 
вы ву чэн ня гіс то рыі пра фса ю заў Бе ла ру сі і аба-
гуль нен ня во пы ту ра бо ты пра фса юз ных ар га-
ні за цый у га ды НЭ Па меў вы хад у свет ча со-
пі са «Пра фе сі я наль ны рух Бе ла ру сі» (вы да-
ваў ся ў 1925–1929 гг., уся го вый шла 100 ну ма-
роў). У ча со пі се іс на ваў раз дзел «З мі ну ла га», 
бы лі апуб лі ка ва ны не каль кі ар ты ку лаў па гіс-
то рыі пра фса ю заў [5]. Шэ раг ар ты ку лаў і на та-
так бы лі пры све ча ны та рыф на-эка на міч най 
і ка лек тыў на-да га вор най ра бо це пра фса ю заў; 
знай шлі ад люс тра ван не і ін шыя кі рун кі пра фса-
юз най дзей нас ці: ахо ва пра цы і са цы яль нае 
стра ха ван не, аба ро на ін та рэ саў асоб ных ка тэ-
го рый пра цоў ных – жан чын, мо ла дзі, iн жы нер-
на-тэх нiч ных ра бот нi каў, пра ца выт вор чых ка мі-
сій і на рад. Яны мо гуць слу жыць кры ні цай для 
вы ву чэн ня ро лі пра фса ю заў Бе ла ру сі ў пе ры яд 
НЭ Па. Асоб ныя ар ты ку лы аб дзей нас ці пра ф-
са ю заў бы лі над ру ка ва ны так са ма ў ча со пі сах 
«Баль ша вік Бе ла ру сі», «Са вец кае Бу даў ніц тва» 
і інш.

Ад нак з кан ца 20-х гг. на гіс та рыч ную на ву ку 
кра і ны ўсё боль шы ўплыў, і зу сім не па зі тыў ны, 
ста ла аказ ваць ба раць ба ў кі раў ніц тве пар тыі 
за ўла ду. Раз гром так зва на га «пра ва га ўхі лу» 
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ў кі раў ніц тве УсеЦСПС на ча ле з М.П. Том скім 
па чаў фак тыч на но вы этап у ас вят лен ні гіс то-
рыі пра фса юз на га ру ху. На ўсе са юз ных кан фе-
рэн цы ях па гіс то рыі пра фса ю заў 1930–1931 гг. 
вос трай кры ты цы пад вер гла ся «гіс тпра фаў ская 
спад чы на». Бы лых лі да раў са вец ка га пра фру ху 
і ак тыў ных дзе я чаў гіс тпра фаў аб ві на ва ці лі 
ў ім кнен ні суп раць пас та віць пра фса ю зы ка му-
ніс тыч най пар тыі, у «трэд-юні я ніз ме», у пра па-
вед ван ні мен ша віц кіх ус та но вак і ады хо дзе ад 
ле нін ска га ву чэн ня. «На ву ка» аб пра фса ю зах 
фак тыч на звя ла ся да цы та ван ня вы каз ван нняў 
У.І. Ле ні на і І.В. Ста лі на. Доў гі час во пыт ра бо ты 
пра фса ю заў ва ўмо вах НЭ Па пра ктыч на не 
вы ву чаў ся, а ідэ о ла гі і пра кты кі «но ва га кур су» 
пра фса ю заў М.П. Том скі і ін шыя бы лі ад не се ны 
да «во ра гаў на ро да». Са мо сло ва «трэд-юні я-
нізм» ста ла ла ян ка вым у вус нах пры хіль ні каў 
ка ман дна-ад мі ніс тра цый най сіс тэ мы. З лік ві да-
цы яй у 1930 г. гіс тпра фаў рас пра цоў ка пра блем 
пра фса юз на га ру ху у рэс пуб лі цы скан цэн тра ва-
ла ся ў Ін сты ту це гіс то рыі пар тыі і Кас трыч ніц кай 
рэ ва лю цыі пры ЦК КП(б)Б і Ін сты ту це гіс то рыі 
АН БССР. Але ў 30-я гг. у гіс та рыч най на ву цы 
пад уп лы вам фар мі ра ван ня аў та ры тар най сіс-
тэ мы кі ра ван ня кра і най і гра мад ствам на рас-
та лі ад моў ныя з’явы. Рэз ка па мен шы ла ся коль-
касць апуб лі ка ва ных на ву ко вых прац. Аб са лют-
ная боль шасць з іх на сі ла агі та цый на-пра па ган-
дыс цкі ха рак тар.  

Агуль нае зні жэн не на ву ко вай ці ка вас ці да 
пра блем НЭ Па ў гіс та ры яг ра фіі 30–50-х гг. 
вы я ві ла ся ў тым, што ў гэ ты пе ры яд не вый-
шла знач ная коль касць ра бот як бе ла рус кіх, 
так і агуль на са юз ных, пры све ча ных дзей нас ці 
праф са ю заў у 20-я гг. Пе ра ва жа лі ар ты ку лы 
пра ктыч на га ха рак та ру аб роз ных фор мах эка-
на міч най ра бо ты пра фса ю заў. Пры гэ тым дзей-
насць выт вор чых на рад і ка мі сій бы ла мэ тай 
аб мер ка ван ня як ад на го з эта паў пад рых-
тоў кі ма са ва га са цы я ліс тыч на га спа бор ніц тва. 
Праб ле ма пра цоў ных кан флік таў на фаб ры ках 
і за во дах са вец кай кра і ны на о гул не раз гля да-
ла ся ў пра цах дас лед чы каў. Па доб ны факт не 
сцвяр джае аб знік нен ні ак ту аль нас ці да дзе най 
пра бле мы. Іс тот най пры чы най за моў чван ня 
вос трых пра блем у пра цоў ных ад но сі нах ста-
ла не жа дан не па ка заць хі бы, сла быя мес цы 
ў са цы яль най па лі ты цы са вец кай дзяр жа вы. 
Та кім чы нам, дас ле да ван ні гэ та га эта пу гіс та ры-
яг ра фіі бы лі ары ен та ва ны на вуз капра гма тыч-
ныя за да чы – аб грун та ван не правільнасці кур-
су ка му ніс тыч най пар тыі на «згор тван не» НЭ Па 
і ажыц цяў лен не фар сі ра ва най ін дус тры я лі за-
цыі ў СССР. 

Дру гі этап у гіс та ры яг ра фіі пра фса юз на га 
ру ху кра і ны і рэс пуб лі кі па чаў ся пас ля ХХ з’ез да 
КПСС (лю ты 1956 г.). Дэ мак ра ты за цыя гра мад-
ска га жыц ця са дзей ні ча ла па вы шэн ню ро лі праф-
са ю заў у гас па дар чым і куль тур ным бу даў ніц-

тве і ства ры ла спры яль ныя ўмо вы для твор-
ча га по шу ку гіс то ры каў. У 1958 г. А.П. Куп рэ е-
вай бы ла аба ро не на кан ды дац кая ды сер та цыя 
па спе цы яль нас ці «Гіс то рыя СССР» на тэ му 
«Пра фса ю зы Бе ла ру сі ў ба раць бе за вы ка-
нан не пя ці га до ва га пла на ў га лі не пра мыс ло-
вас ці (1928–1932 гг.)», але раз гля да ец ца ў ёй 
дзей насць пра фса ю заў у час, ка лі ўжо фак-
тыч на ад бы ло ся згор тван не НЭ Па. У кан ды-
дац кай ды сер та цыі А.Р. Гар ба чо ва, аба ро не най 
у 1960 г., ана лі зу ец ца пе ра ход БССР да НЭ Па, 
ад нак пра фса ю зы толь кі згад ва юц ца аў та рам 
у раз дзе ле, дзе га вор ка ідзе аб удас ка наль ван ні 
ра бо ты пар тый на га і са вец ка га апа ра ту [6].

У апуб лі ка ва най у 1967 г. ма наг ра фіі 
М.Я. За ва ле е ва па гіс то рыі ра бо ча га кла са 
Бе ла ру сі знай шла ад люс тра ван не і дзей насць 
пра фса ю заў у пе ры яд са цы я ліс тыч на га бу даў-
ніц тва, у тым лі ку ў га ды НЭ Па [7]. Ас ноў ная ўва-
га аў та ра звер ну та на выт вор чую пра цу праф-
са ю заў. У кні зе пры во дзіц ца ба га ты фак тыч ны 
ма тэ ры ял, але ма юц ца і асоб ныя не дак лад-
нас ці ад нос на гіс то рыі ка лек тыў ных да га во раў 
і коль кас ці выт вор чых на рад і ка мі сій у БССР. 
Дзей насць апош ніх раз гле джа на і ў яго ар ты-
ку ле [8]. Па ка за ны ў ас ноў ным ста ноў чыя вы ні кі 
ра бо ты выт вор чых на рад, ха ця ў ёй бы ло шмат 
не да хо паў: не рэ гу ляр нае склі кан не, сла бы ўлік 
пас туп лен няў і кан троль за рэ а лі за цы яй пра па-
ноў. Вы я віць аб’ек тыў ныя пры чы ны, якія абу мо-
ві лі да во лі ніз кую эфек тыў насць та кой фор мы 
ўдзе лу ра бо чых у кі ра ван ні, аў тар не змог.

Зна мя наль най па дзе яй у гіс та ры яг ра фіі 
пра фса ю заў рэс пуб лі кі з’явіў ся вы хад з дру ку 
ў 1970 г. пад рэ дак цы яй стар шы ні Бел саў про фа 
І.М. Ма ка ра ва ка лек тыў най пра цы «На ры сы гіс-
то рыі пра фса ю заў Бе ла ру сі (1905–1969)» – пер-
ша га дас ле да ван ня, у якім да ва ла ся сіс тэ ма-
тыч нае хра на ла гіч нае ас вят лен не гіс то рыі дзей-
нас ці пра фса ю заў рэс пуб лі кі. Аў та ра мі кні гі ста лі 
ву чо ныя Ін сты ту та гіс то рыі АН БССР і праф са юз-
ныя ра бот ні кі. Гла вы IV і V кні гі, на пі са ныя кан-
ды да там гіс та рыч ных на вук М.Я. За ва ле е вым, 
рас кры ва юць дзей насць пра фса ю заў у пе ры-
я ды ад наў лен ня на род най гас па дар кі (1921–
1925 гг.) і па бу до вы фун да мен та са цы я ліс тыч-
най эка но мі кі (1926–1932 гг.). Але ўдзел пра-
фса ю заў у рэ гу ля ван ні са цы яль на-пра цоў ных 
ад но сін у пе ры яд НЭ Па не ат ры маў у гэ тых гла-
вах на леж на га ас вят лен ня. Ад нак у кні зе ад сут-
ні ча юць спа сыл кі на кры ні цы, ак ра мя як на пра-
цы кла сі каў мар ксіз му.

У 70–80-я гг. дзей насць пра фса ю заў Бе ла-
ру сі дас ле да ва ла ся асаб лі ва ак тыў на і плён на. 
Апуб лі ка ва ны шэ раг ма наг ра фій, шмат ар ты-
ку лаў і аба ро не на не каль кі ды сер та цый, ад нак 
пры све ча ных га лоў ным чы нам пас ля ва ен на му 
пе ры я ду гіс то рыі пра фса ю заў. Ра зам з тым, 
у кан ды дац кай ды сер та цыі Л.І. Па по ва, аба ро-
не най у 1971 г., раз гля да ец ца дзей насць Кам-
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пар тыі Бе ла ру сі па па вы шэн ні ро лі пра фса ю заў 
у ад наў лен ні пра мыс ло вас ці ў 1921–1925 гг. [9]. 
Аў тар па ка заў уз мац нен не пар тый на га кі раў-
ніц тва пра фса ю за мі і пе ра бу до ву іх ра бо ты  
ў су вя зі з пе ра хо дам да НЭ Па, кі раў ніц тва КП(б)Б  
дзей нас цю пра фса ю заў па вы ха ван ні са цы я-
ліс тыч най дыс цып лі ны пра цы, уцяг нен ні ра бо-
чых у ар га ні за цыю і кі ра ван не выт вор час цю, 
па па вы шэн ні ма тэ ры яль на га і куль тур на га 
ўзроў ню ра бо ча га кла са. Дас лед чык пры во дзіць 
шмат лі кія фак ты, якія рас кры ва юць роз ныя 
кі рун кі дзей нас ці пра фса ю заў у 1920–1925 гг. 
Але ак цэнт у ды сер та цый най ра бо це ро біц ца 
на пар тый ным кі раў ніц тве праф са ю за мі, што 
раз гля да ец ца як га лоў ная ўмо ва па вы шэн ня іх 
ро лі ў гас па дар чым і куль тур ным бу даў ніц тве 
ў пе ры яд ад наў лен ня пра мыс ло вас ці ў 1921–
1925 гг. Мно га мес ца ад ве дзе на ў ды сер та цыі 
кры ты цы «трац кіз му» (та кі па ды ход быў тра ды-
цый ным для та го ча су). Ар га ні за цый нае ўма ца-
ван не пра фса ю заў аў тар пра соч вае праз рост 
удзель най ва гі ка му ніс таў у праф са юз ных ор га-
нах, ін шыя яго па каз чы кі, на п рык лад, аду ка-
цый ны ўзро вень пра фса юз ных кад раў, не раз-
гля да ец ца. У ды сер та цыі вель мі ма ла ўва гі 
на да ец ца ка лек тыў на-да га вор най ра бо це пра-
фса ю заў, іх дзей нас ці па вы ра шэн ні кан флік-
таў, фак тыч на яны толь кі ўпа мі на юц ца. Зу сім 
не знай шлі мес ца ў ды сер та цыі пы тан ні пра-
цы пра фса ю заў з ін жы нер на-тэх ніч най ін тэ лі-
ген цы яй, сельс кім пра ле та ры я там. Дзей насць 
пра фса ю заў па па вы шэн ні твор чай ак тыў нас ці 
ра бо ча га кла са ў пе ры яд ад наў лен ня на род най 
гас па дар кі раз гля да ец ца і ў ар ты ку ле У.Д. Яку-
та ва [10]. 

Кан ды дац кая ды сер та цыя У.М. Яку боў-
ска га, аба ро не ная ў 1979 г., пры све ча на дзей-
нас ці пра фса ю заў БССР па пад няц ці ма тэ ры-
яль на га і куль тур на га даб ра бы ту ра бо ча га кла-
са ў га ды рэ кан струк цыі на род най гас па дар кі 
(1926–1937 гг.). Яго ж ма наг ра фія, якая ўба чы ла 
свет у 1986 г., пад ра бяз на рас кры вае дзей-
насць пра фса ю заў па па вы шэн ні ўзроў ню жыц-
ця ра бо ча га кла са рэс пуб лі кі ў 1926–1941 гг. 
[11]. Та кім чы нам, аў та рам дас ле ду ец ца дзей-
насць пра фса ю заў, па чы на ю чы толь кі з ча соў 
згор тван ня НЭ Па. Спе цы фі ка ра бо ты пра фса ю-
заў Бе ла ру сі ў пе ры яд НЭ Па не раз гля да ец ца, 
па коль кі ак цэнт ву чо ным ро біц ца на важ нас ці 
рэ кан струк цый на га пе ры я ду для па ляп шэн ня 
ўзроў ню жыц ця ра бо ча га кла са.

Гіс то рыя пра фса юз на га ру ху ў пе ры яд НЭ Па 
знай шла пэў нае ас вят лен не ў ка лек тыў ных 
пра цах па гіс то рыі Бе ла ру сі, з якіх трэ ба перш 
за ўсё вы лу чыць трэ ці том пя ці том най кні гі «Гiс-
то рыя Бе ла рус кай ССР» (Мінск, 1973 г.) і дру-
гі том – «Гіс то рыя ра бо ча га кла са Бе ла рус кай 
ССР» у ча ты рох та мах (1985 г.), пад рых та ва ных 
ву чо ны мі Ін сты ту та гіс то рыі АН БССР. Але дзей-
нас ці пра фса ю заў у сфе ры пра цоў ных ад но-

сін у гэ тых на ву ко вых пра цах ад ве дзе на не дас-
тат ко ва мес ца. Ра бо та ар га ні за цый пра фса ю за 
сельс ка гас па дар чых і ляс ных ра бо чых у вёс цы 
знай шла пэў нае ад люс тра ван не ў ма наг ра фіі 
(1979 г.) і док тар скай ды сер та цыі А.М. Са ро кі на, 
пры све ча ных ства рэн ню і дзей нас ці саў га саў 
у БССР у 1917–1941 гг. У ды сер та цыі М.А. Апі-
ма ха па ка за на ба раць ба са вец кай дзяр жа вы за 
лік ві да цыю бес пра цоўя ў Бе ла ру сі [12], у бра-
шу ры І.Я. Іваш нен кі – дзей насць пар тый ных, 
гас па дар чых і пра фса юз ных ар га ні за цый па 
кі ра ван ні пра мыс ло вай выт вор час цю ў ад наў-
лен чы пе ры яд 1921–1925 гг. [13]. Пэў нае зна-
чэн не ма юць так са ма на ву ко выя пра цы па гіс-
то рыі на род най гас па дар кі Бе ла ру сі, у пры-
ват нас ці пра мыс ло вас ці ў га ды НЭ Па [14–15]. 
Дзей насць пра фса ю заў у іх спе цы яль на не раз-
гля да ец ца, ад нак яны да па ма га юць зра зу мець 
ас ноў ныя тэн дэн цыі эка на міч на га раз віц ця рэс-
пуб лі кі ў гэ ты пе ры яд. 

Боль шас ці гіс та рыч ных на ву ко вых прац 
бы лі ўлас ці вы не да хо пы, ха рак тэр ныя для тых 
га доў: стро гае пры трым лі ван не пар тый ных 
ус та но вак, не дас тат ко вая глы бі ня на ву ко ва га 
дас ле да ван ня, ад люс тра ван не толь кі пос пе-
хаў і да сяг нен няў, за моў чван не ня вы ра ша ных 
пра блем і хі баў у дзей нас ці пра фса ю заў. Так,  
ха рак тэр най асаб лі вас цю ас вят лен ня ў са вец-
кай гіс та ры яг ра фіі пра цоў ных кан флік таў пе рыя -
 ду НЭ Па з’яў ля ла ся ак цэн та ван не ўва гі на  
не га тыў ных мо ман тах ста но ві шча ра бо чых на 
пры ват ных прад пры ем ствах, якія раз гля да лі ся 
вык люч на з па зі цый тэ о рыі кла са вай ба раць бы. 
За моў чваў ся той факт, што за ра бот ная пла-
та на пры ват ных прад пры ем ствах бы ла ча сам 
вы шэйая, чым на ана ла гіч ных дзяр жаў ных, ды 
і цяж кас ці ў зак лю чэн ні ка лек тыў ных да га во раў 
так са ма час та ме лі мес ца на прад пры ем ствах, 
якія пад па рад коў ва лі ся ВСНГ БССР. Рас пра-
цоў ка гіс то рыї пра фса юз на га ру ху ажыц цяў ля-
ла ся ў цес най су вя зі з гіс то ры яй пар тыі. Ува гу 
дас лед чы каў пры цяг ва лі ў пер шую чар гу пра б-
ле мы пар тый на га кі раў ніц тва пра фса ю за мі.

У дру гой па ло ве 1980-х гг. пад час «пе ра бу-
до вы» знач на па вя лі чы ла ся коль касць да сле-
да ван няў па гіс то рыі НЭ Па і пра фса юз на га 
ру ху, уз рас ла аб’ек тыў насць ацэ нак. Ме на-
ві та ад чу ван не гіс та рыч на га па да бен ства эка-
на міч най па лі ты кі 1920-х гг. і дру гой па ло вы 
1980-х – па чат ку 1990-х гг. ста ла пры чы най 
рэз ка га па ве лі чэн ня ці ка вас ці да НЭ Па з бо ку 
прад стаў ні коў усіх гра мад скіх на вук. Як заў ва-
жыў ра сій скі гіс то рык І.Б. Ар лоў, у НЭ Пе ба чы лі 
«рэ аль ны шлях вы ха ду з эка на міч на га і па лі-
тыч на га ту пі ка, у якім ака за ла ся кра і на» [16, 
с. 104]. Ад сюль моц нае ім кнен не дас лед чы-
каў мя жы 1980–1990-х гг. знай сці ў эка на міч-
най па лі ты цы 20-х гг. тэн дэн цыі, па доб ныя да 
тых, што яны на зі ра лі ў су час най ім рэ аль нас ці. 
Ад нак якас ны пра рыў у дас ле да ван ні пра блем 
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пра фса юз на га ру ху ў пе ры яд НЭ Па нас ту піў 
толь кі з па чат ку 1990-х гг., ка лі перад гіс та рыч-
най на ву кай ад кры лі ся но выя дас лед чыц кія 
маг чы мас ці, што бы ло звя за на з гра мад ска-па-
лі тыч ны мі пе ра ме на мі ў кра і не. 

Трэ ці этап ай чын най гіс та ры яг ра фіі гіс-
то рыі пра фса ю заў ахоп лі вае пе ры яд 90-х гг. 
ХХ ст. – па ча так ХХI ст. Ён ха рак та ры зу ец ца 
тым, што з аб вя шчэн нем дзяр жаў на га су ве рэ ні-
тэ ту са вец кіх рэс пуб лік, рас па дам СССР, фар-
мі ра ван нем гра ма дзян скай су поль нас ці і пра ва-
вой дзяр жа вы па ча ло ся кан цэп ту аль нае пе ра-
асэн са ван не ай чын най гіс то рыі, пе ра адо лен не 
ідэ а ла гіч ных аб ме жа ван няў, улас ці вых са вец-
кай гіс та ры яг ра фіі. Ста лі з’яў ляц ца на ву ко выя 
пра цы, на пі са ныя з вы ка рыс тан нем но вых кры-
ніц, ар хіў ных ма тэ ры я лаў, сва бод ных ад кла са-
вых і пар тый ных пры яры тэ таў. У змя ніў шых ся 
ўмо вах пры ма юц ца спро бы рэ а лі за цыі сучасных  
па ды хо даў у вы ву чэн ні гіс то рыі пра фса ю заў 
Бе ла ру сі. Пры гэ тым абаз на чы ла ся тэн дэн цыя 
амаль поў най ад мо вы ад дас ле да ван ня пра б-
лем, звя за ных з дзей нас цю ка му ніс тыч най пар-
тыі, ажыц цяў лен нем яе кі ру ю чай ро лі ў гра мад-
стве. На су час ным эта пе тэ ма ты ка пар тый на га 
кі раў ніц тва пра фса ю за мі на о гул знік ла з по ля 
зро ку гіс то ры каў.

Ас ноў ным у пос тса вец кай гіс та ры яг ра фіі 
трэ ба пры знаць вы вад аб глы бо кай па мыл ко-
вас ці ажыц цёў ле на га І.В. Ста лі ным на ру бя жы 
1920–1930-х гг. пе ра ва ро ту ў дзей нас ці пра фса-
ю заў. Уда лая спро ба ас вят лен ня па лі тыч най 
ба раць бы, што раз гар ну ла ся ў 1928–1929 гг. 
па між стар шы нёй УсеЦСПС М.П. Том скім і ге не-
раль ным сак ра та ром ЦК ВКП(б) І.В. Ста лі ным, 
зроб ле на ра сій скім гіс то ры кам А.І. Га рэ ла вым 
[17]. У гэ тай і ін шых пра цах па ка за на пе ра тва-
рэн не пра фса ю заў у да да так дзяр жаў на га апа-
ра ту ў су вя зі з фар мі ра ван нем у СССР ка манд-
на-ад мі ніс тра цый най сіс тэ мы. Ра зам з тым, 
не ка то рыя з су час ных гіс то ры каў пра цяг ва юць 
нас той ваць на не аб ход нас ці вы ка нан ня пра ф-
са ю за мі выт вор чых фун кцый, бо, на іх пог ляд, 
эфек тыў ная аба ро на ін та рэ саў ра бо чых не маг-
чы ма без удзе лу пра фса ю заў у сіс тэ ме кі ра-
ван ня выт вор час цю. 

У апош нія га ды ў Ра сіі вый шлі грун тоў ныя 
пра цы па гіс то рыі пра цоў ных ад но сін у СССР 
у 1920-я гг. Перш за ўсё зас лу гоў вае ўва-
гі ма наг ра фія Л.В. Ба ры са вай [18]. Аў тар пад-
ра бяз на раз гля дае пар тый на-дзяр жаў ную па лі-
ты ку ў сфе ры пра цоў ных ад но сін пад час «ва ен-
на га ка му ніз му» і НЭ Па. Але ў кні зе фак тыч на 
ад сут ні ча юць кан крэт ныя фак ты, якія да ты-
чац ца Бе ла ру сі. На пі са на яна на ма тэ ры я лах 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Са цы яль на-пра цоў ныя 
ад но сі ны ў пе ры яд НЭ Па ста лі аб’ек там дас ле-
да ван ня ў кан ды дац кай ды сер та цыі С.В. Ха лі у-
лі най [19]. Аў тар спра вяд лі ва лі чыць, што выз-
на чаль нае зна чэн не для ха рак та рыс ты кі ўсёй 

сіс тэ мы са цы яль на-пра цоў ных ад но сін мае гру-
па ад но сін у сфе ры пра цаў лад ка ван ня, зак лю-
чэн ня ка лек тыў на га да га во ра, а так са ма ад но-
сі ны, звя за ныя з ап ла тай пра цы і ўдзе лам 
у пры няц ці кі раў ніц кіх ра шэн няў на выт вор-
час ці. Зас лу гоў вае ўва гі і збор нік, у якім раз гля-
да юц ца пра цоў ныя кан флік ты ў са вец кай Ра сіі 
ў 1918–1929 гг. і пры во дзяц ца асоб ныя фак ты 
за бас то вак у БССР [20].

Ак ту аль най зас та ец ца тэ ма ты ка но вай эка-
на міч най па лі ты кі, яе ро лі ў раз віц ці кра і ны. 
Не аб ход насць пры няц ця НЭ Па, пра бле мы, 
ра шэн ні, су пя рэч нас ці ста лі ў 1999 г. прад ме там 
грун тоў на га дас ле да ван ня ў ма наг ра фіі вя до-
ма га бе ла рус ка га ву чо на га-эка на міс та У.Р. Гу са-
ко ва (з 2013 г. Стар шы ня Прэ зі ды у ма НАН 
Бе ла ру сі). На пі са на яна ў ас ноў ным на ма тэ рыя -
лах сельс кай гас па дар кі [21]. Бе ла рус кая вёс-
ка ў пер шыя га ды НЭ Па (1921–1923 гг.) дас ле-
ду ец ца ў ма наг ра фіі М.А. Бяс па лай (1999 г.), 
па да дзе най тэ ме ёй аба ро не на док тар ская 
ды сер та цыя, дзе хра на ла гіч ныя рам кі па шы-
ра ны да 1927 г. Гэ тыя на ву ко выя пра цы ма юць 
вя лі кае ме та да ла гіч нае зна чэн не для ацэн кі 
пос пе хаў і су пя рэч нас цей НЭ Па ў Бе ла ру сі. Так, 
М.А. Бяс па лая не пад тры ма ла афі цый ную кан-
цэп цыю са вец кіх гіс то ры каў аб вык люч на па зі-
тыў най ро лі НЭ Па ў эка на міч ным жыц ці вёс кі. 
На яе дум ку, НЭП у бе ла рус кай вёс цы ў ас ноў-
ным пра явіў ся ў выг ля дзе па дат ко вай па лі ты кі, 
якая не ад па вя да ла эка на міч ным маг чы мас-
цям вёс кі і не са дзей ні ча ла ста ноў чым пер спек-
ты вам эка на міч на га ра віц ця [22, с. 13]. Ра зам 
з тым, дзей насць пра фса ю заў У.Р. Гу са ко вым 
і М.А. Бяс па лай фак тыч на не раз гля да ец ца, 
па коль кі ся ля не ў той час не з’яў ля лі ся чле на мі 
пра фса ю за.

Но выя па ды хо ды ў вы ву чэн ні гіс то рыі знай-
шлі мес ца ў вы дан ні «На ры сы гіс то рыі Бе ла-
ру сі» у дзвюх час тках (1995 г.). Раз дзел IX кні-
гі но сіць наз ву «Ва ўмо вах но вай эка на міч най 
па лі ты кі». У ім па ка за ны ад наў лен не і раз віц цё 
на рэй ках НЭ Па пра мыс ло вас ці і сельс кай гас-
па дар кі, тэн дэн цыі гра мад ска-па лі тыч на га жыц-
ця, па лі ты ка бе ла ру сі за цыі. Гра мад ска-па лі тыч-
нае жыц цё ў пе ры яд НЭ Па, ста но ві шча са ве таў 
і гра мад скіх ар га ні за цый у 20–30-я гг. ат ры ма ла 
ас вят лен не і ў пя тым то ме шас ці том най кні гі 
«Гiс то рыя Бе ла ру сі» (2007 г.), дзе спра вяд лі ва 
адзна ча ец ца, што пра фса ю зы з’яў ля лі ся най-
больш ма са вай ар га ні за цы яй і «дзя ку ю чы знач-
най рас паў сю джа нас ці на прад пры ем ствах праф-
са юз ныя ар га ні за цыі аказ ва лі пэў ны ўплыў 
на выт вор чую і са цы яль ную сфе ры. У па чат ку 
і ся рэ дзі не 20-х гг. гэ ты ўплыў быў дас тат ко ва 
эфек тыў ны, та му што ва ўмо вах ад нос на нэ паў-
скай дэ мак ра тыі жыц цё пра фса юз ных ар га ні-
за цый пра хо дзі ла на пэў най дэ мак ра тыч най 
ас но ве. У кан цы 20-х гг. у су вя зі з агуль ным пар-
тый на-дзяр жаў ным кур сам на ўвя дзен не ўні тар-
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ных ме та даў кі ра ван ня гра мад ствам гэ та ўсё 
больш па ча ло ад бі вац ца і на дзей нас ці пра фса-
ю заў. Яны цяс ней ста лі пры вяз вац ца да пар-
тый на-дзяр жаў най ула ды. Уз мац ні ла ся тэн дэн-
цыя іх адзяр жаў лен ня, пра па на ва ная Л. Троц кім 
яшчэ ў па чат ку 20-х гг. Гэ та знач на зву зі ла по ле 
дзей нас ці пра фса юз ных ячэ ек і маг чы мас ці 
пра яўлен ня іні цы я ты вы пра цоў ных» [23, с. 201]. 
Больш пад ра бяз нае ас вят лен не пра цэс адзяр-
жаў лен ня гра мад скіх ар га ні за цый знай шоў 
у пра цах ака дэ мі ка НАН Бе ла ру сі М.П. Кас цю ка 
[24] і кан ды да та гіс та рыч ных на вук Т.С. Проць кі 
[25], пры све ча ных ста наў лен ню та та лі тар най 
сіс тэ мы ў БССР у да ва ен ны пе ры яд.

Ас ноў ныя ве хі гіс та рыч на га шля ху пра фса-
юз на га ру ху кра і ны дае маг чы масць пра са чыць 
аба гуль няль ны ар ты кул «Пра фе сiй ныя са ю-
зы» ў «Эн цык ла пе дыi гiс то рыi Бе ла ру сi» (Т. 5, 
1999 г.). Гіс то рыя пра фса ю заў у пе ры яд НЭ Па 
знай шла пэў нае ад люс тра ван не так са ма ў кні зе 
П.Г. Да ві дзю ка [26], ма тэ ры я лах рэс пуб лі кан скіх 
і рэ гі я наль ных кан фе рен цый, ар ты ку лах у ча со-
пі се «Труд. Про фсо ю зы. Об щес тво» [27]. Вя лі кая 
ўва га ў апош нія га ды на да ец ца дас ле да ван ню 
са цы яль на га пар тнёр ства як пра кты кі ўза е ма-
дзе ян ня пра фса ю заў, дзяр жа вы і аб’яд нан няў 
най маль ні каў. Гіс та рыч ныя ас пек ты са цы яль-
на га пар тнёр ства, у тым лі ку яго эле мен ты ў выг-
ля дзе ка лек тыў на-да га вор най ра бо ты ў пе ры яд 
НЭ Па, раз гля да юц ца ў ар ты ку ле Б.Б. Сінь ко ва 
[28]. Ар ты кул У.М. Яку боў ска га пры све ча ны гіс-
то рыі са цы яль на га стра ха ван ня ў Бе ла ру сі 
ў пе ры яд ін дус тры я лі за цыі [29]. 

У вы ні ку вя лі кай пра цы, пра ве дзе най 
у хо дзе пад рых тоў кі да свят ка ван ня 100-год-
дзя пра фса юз на га ру ху Бе ла ру сі, у 2005 г. уба-
чы ла свет ка лек тыў ная ма наг ра фія [30], у якой 
вык ла дзе на гіс то рыя ай чын на га пра фса юз на га 
ру ху з ча соў з’яў лен ня ў кан цы ХIХ ст. у за ход-
ніх гу бер нях Ра сій скай ім пе рыі пер шых пра фса-
ю заў і да на шых дзён. У гэ тай пра цы ас вят ля-
юц ца роз ныя кі рун кі дзей нас ці пра фса ю заў, 
у тым лі ку ў пе ры яд НЭ Па, пад ра бяз на рас-
кры ты ход дыс ку сіі у пар тыі аб пра фса ю зах, 
па ка за на дзей насць пра фса ю заў па аба ро не 
пра цоў ных пра воў ра бот ні каў, але не дас ле да-
ва на грун тоў на ка лек тыў на-да га вор ная ра бо та 
пра фса ю заў, іх удзел ў вы ра шэн ні пра цоў ных 
кан флік таў. Па-ра ней ша му пры во дзіц ца бяз-
до каз ны тэ зіс аб тым, што пер шы ка лек тыў ны 
да га вор у Бе ла ру сі быў зак лю ча ны ў па чат ку 
1922 г. па між пра фса ю зам хі мі каў і гру па вым 
уп раў лен нем шкля ной пра мыс ло вас ці. Ад нак 
у кні зе, прэ зен та ва най вы даў ца мі як на ву ко-
вае вы дан не, ня ма спа сы лак на вы ка рыс та ныя 
кры ні цы, ха ця ў кан цы ка лек тыў най ма наг ра фіі 
зме шча ны спіс ас ноў ных кры ніц і лі та ра ту ры па 
гіс то рыі пра фса ю заў Бе ла ру сі.

Нас туп ным кро кам вы ву чэн ня гіс то рыі пра-
фса ю заў стаў вы хад у 2007 г. кні гі [31], у якой 

прад стаў ле на гіс то рыя рэс пуб лі кан скіх га лі но-
вых пра фса ю заў, а так са ма аб лас ных пра фса-
юз ных аб’яд нан няў. Асоб ныя фак ты ад но сяц ца 
да пе ры я ду НЭ Па. Пад рых та ва ны і над ру ка ва ны 
так са ма ка лек тыў ныя пра цы па гіс то рыі пра фса-
ю заў асоб ных аб лас цей рэс пуб лі кі. Так, у пра цы 
А.Р. Аге е ва і І.А. Пуш кі на (Ма гі лёў, 2005) пры во-
дзяц ца не ка то рыя ста тыс тыч ныя звес ткі аб дзей-
нас ці пра фса ю заў Ма гі лёў шчы ны ў 1920-я гг.

Важ най па дзе яй стаў вы хад у свет у 2011–
2012 гг. двух том най эн цык ла пе дыі «Пра фе сій-
ныя са ю зы Бе ла ру сі», у шмат лі кіх ар ты ку лах 
якой ас вет ле ны пра бле мы гіс то рыі пра фса ю заў 
рэс пуб лі кі, пры ве дзе ны бі яг ра фіч ныя звес ткі аб 
пра фса юз ных дзе я чах. Эн цык ла пе дыя пад рых-
та ва на вя лі кім аў тар скім ка лек ты вам, у склад 
яко га ўва хо дзіў і аў тар гэ та га ар ты ку ла. Ад нак 
у эн цык ла пе дыч ным вы дан ні ад сут ні чае спе цы-
яль ны ар ты кул аб но вай эка на міч най па лі ты цы 
і дзей нас ці пра фса ю заў у гэ ты пе ры яд, та ды як 
ар ты ку лы аб ін дус тры я лі за цыі, ка лек ты ві за цыі 
і ра бо це пра фса ю заў Бе ла ру сі па іх ажыц цяў-
лен ні ад люс троў ва юць паз на ча ныя пы тан ні.

Та кім чы нам, у гіс та ры яг ра фіі гіс то рыі пра ф-
са юз на га ру ху Бе ла ру сі ў пе ры яд НЭ Па мож-
на вы лу чыць тры эта пы: 1) 1921 г. – ся рэ дзі на 
1950-х гг.; 2) дру гая па ло ва 50 – ка нец 80-х гг.; 
3) па ча так 90-х гг. – наш час. Кож ны з іх ха рак та-
ры за ваў ся асаб лі вас ця мі, звя за ны мі з тэ ма тыч-
най на кі ра ва нас цю дас ле да ван няў, глы бі нёй 
рас пра цоў кі пра бле мы. Пры гэ тым вы ву чэн не 
гіс то рыі пра фса ю заў Бе ла ру сі бы ло цес на звя-
за на з гіс та ры яг ра фі яй ра сій скіх пра фса ю заў, 
па коль кі на пра ця гу доў га га ча су яны дзей ні-
ча лі ў скла дзе адзі най дзяр жа вы. Ацэнь ва ю чы 
ў цэ лым гіс та ры яг ра фію пра фса ю заў Бе ла-
ру сі, не аб ход на адзна чыць, што дас лед чы ка мі 
пра ве дзе на знач ная ра бо та па рас пра цоў цы 
мно гіх пра блем пра фса юз на га ру ху. Саб ра ны 
ба га ты фак тыч ны ма тэ ры ял, вы да дзе ны ма на-
г ра фіі і ар ты ку лы. У той жа час вы шэй паз на-
ча нае толь кі пак ла ла па ча так глы бо ка му вы ву-
чэн ню гіс то рыі пра фса ю заў рэс пуб лі кі. Ёсць 
пра бе лы ў вы ву чэн ні асоб ных пе ры я даў гіс та-
рыч на га шля ху пра фса ю заў, у тым лі ку ў га ды 
НЭ Па. Дзей насць пра фса ю заў Бе ла ру сі ў гэ ты 
пе ры яд, іх мес ца і ро ля ў рэ гу ля ван ні са цы-
яль на-пра цоў ных ад но сін не ста ла прад ме там 
спе цы яль на га ма наг ра фіч на га дас ле да ван ня. 
На наш пог ляд, іс нуе не аб ход насць ства рэн ня 
но вых буй ных, аба гуль няль ных прац па гіс то-
рыі пра фса ю заў, у якіх бы аб’ек тыў на, без уп ры-
гож ван ня, але і без ачар нен ня ас вят ляў ся гіс-
та рыч ны шлях пра фса юз на га ру ху Бе ла ру сі, 
у тым лі ку ў пе ры яд НЭ Па.
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Summary

The article gives historiographical overview and 
evaluation of the problem of the Belarus trade union 
activity in the system of social and labor relations in the 
period of new economic policy. Three stages of histo-
riography of trade unionism in the NEP period (1921 – 
the mid1950s; the second half of the 1950s – end of 
the 1980s; modern, from the beginning of the 1990s) are 
highlighted in the article. It is noted that the study of the 
history of trade unions of Belarus was closely connected 
with the Russian trade union historiography, because 
for a long period of time they worked in the same state. 
In the Soviet period the attention of researchers was 
attracted to the problem of the party leadership of trade 
unions. It is shown that the trade union operating activi-
ties are better investigated than their collective contract 
work and participation in solving labor conflicts in Bela-
rus. It is stated that the role of trade unions in Belarus 
in the regulation of social and labor relations in the NEP 
period has not yet become the subject of special mono-
graphic study.
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К.В. Скрын ник,
ас пи рант ка фед ры ис то рии Бе ла ру си БГПУ

СО ЦИ АЛЬ НО-ТРУ ДО ВАЯ РЕ А БИ ЛИ ТА ЦИЯ ИН ВА ЛИ ДОВ  
ПО ЗРЕ НИЮ В БССР В 20–60-е гг. ХХ в.

Со ци аль но-тру до вая ре а би ли та ция ин ва-
ли дов по зре нию в БССР про во ди лась 

пре иму щес твен но в сис те ме Бе ло рус ско го 
об щес тва сле пых (Бе лОС).

Соз дан ное 23 но яб ря 1924 г. по ини ци а ти ве 
са мих нез ря чих как са мо де я тель ная об щес твен-
ная ор га ни за ция и ут вер жден ное Пос та нов ле-

ни ем Цен траль но го ис пол ни тель но го ко ми те та 
и Со ве та на род ных ко мис са ров БССР 29 мар та 
1928 г. [1], встро ив шим ее в сис те му На род но го 
ко мис са ри а та со ци аль но го обес пе че ния БССР, 
Бе ло рус ское об щес тво сле пых ста ви ло сво ей 
целью вы яв ле ние и объе ди не ние сле пых и ока-
за ние им всес то рон ней по мо щи во всех сфе-
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