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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

ВАЕННАЯКАМПАНІЯ1812г.УАЙЧЫННАЙГІСТАРЫЯГРАФІІ
САВЕЦКАГАПЕРЫЯДУ

Ся род бе ла рус кіх дас лед чы каў 1812 г. 
ня ма адзін ства пог ля даў на ай чын ную 

гіс та ры яг ра фію са вец ка га пе ры я ду. Ад ны з іх 
не вы лу ча юць асоб на бе ла рус кую са вец кую гіс-
та ры яг ра фію па дзей 1812 г., апіс ва ю чы тво ры 
прад стаў ні коў у агуль ным ма сі ве дас ле да ван-
няў са вец ка га пе ры я ду [1], ін шыя раз гля да юць 
яе як час тку бе ла рус кай гіс та ры яг ра фіі [2].

Ра сій скі дас лед чык І.А. Шэ ін вы лу чыў 
у са вец кай гіс та ры яг ра фіі ва ен най кам па ніі 
1812 г. нас туп ныя пе ры я ды: 1920-я – пер шая 
па ло ва 1930-х гг.; дру гая па ло ва 1930 – пер шая 
па ло ва 1950-х гг.; дру гая па ло ва 1950 – пер шая 
па ло ва 1980-х; дру гая па ло ва 1980-х гг. – 1990 г. 
[3, с. 23–24].

1920-я – пер шая па ло ва 1930-х гг. – па ча так 
зац вяр джэн ня мар ксіс цка-ле нін ска га па ды хо ду 
да ра зу мен ня гіс та рыч на га пра цэ су, што суп ра-
ва джа ў ся ба раць бой на ву ко вых школ і тэ о рый. 
Па на ва ла ацэн ка па дзей вай ны 1812 г. ака дэ-
мі ка М.М. Пак роў ска га, які лі чыў яе пры чы най 
ад мо ву Ра сіі ад кан ты нен таль най бла ка ды, а 
на шэс це На па ле о на на зы ваў «ак там не аб ход-
най са ма а ба ро ны», што па сут нас ці ад маў ля ла 
на род ны ха рак тар вай ны. Як вы нік, спе цы яль-
ныя ком плек сныя дас ле да ван ні па тэ ме не пра-
во дзі лі ся. Агуль ныя аг ля ды вай ны 1812 г. сус-
тра ка юц ца ў ас ноў ным на ста рон ках та га час-
ных пад руч ні каў.

Гэ тыя тэн дэн цыі пра соч ва юц ца ў кур се лек-
цый У.М. Іг на тоў ска га «Гіс то рыя Бе ла ру сі ў ХІХ 
і ў па чат ку ХХ ста лець ця» [4], вы да дзе ным 
у 1925 г. Дас лед чык пер шым у бе ла рус кай гіс-
та ры яг ра фіі раз гля даў кам па нію 1812 г. з марк-
сіс цкіх па зі цый. Ён, пад трым лі ва ю чы пог ля ды 
У.І. Ле ні на, на зы ваў да дзе ную вай ну ім пе ры я-
ліс тыч най. Аў тар амаль не ад люс троў ваў ход 
ба я вых дзе ян няў, больш ак цэн ту ю чы ўва гу на 
спро бах Аляк сандра І і На па ле о на вы ка рыс-
таць бе ла рус кія зем лі для да сяг нен ня сва іх мэт. 
Дас лед чык па ка заў цяж кае ста но ві шча жы ха-
роў Бе ла ру сі, асаб лі ва ся лян, якія вы му ша ны 
бы лі цяр пець ра бун кі як з бо ку фран цуз скай,  
так і ра сій скай ар міі. Ад нос на па лі ты кі На па-
ле о на на на шых зем лях У.М. Іг на тоў скі вы ка-
заў ся нас туп ным чы нам: «На па ле о наў скі ім пе-
ры я лізм, па це шыў шы польс кае і бе ла рус ка-лі-
тоў скае шля хец тва па лі тыч ны мі браз гот ка мі, 
вы ма гаў ад шы ро кіх мас но вых гас па дар стваў 
ма тэ ры яль най для ся бе ка рыс ці» [4, c. 43]. 
Аў тар вы каз ваў спа чу ван не як да фран цуз скіх 
сал дат – «на па ле о наў ска га “гар мат на га мя са”», 

так і да сал дат ра сій скай ар міі: «Рус кі зап ры го-
не ны се ля нін ішоў “выз ва ляць” Еў ро пу, ка то рая 
як-ні як пе ра жы ла Вя лі кую фран цуз скую рэ ва-
лю цыю» [4, c. 47].

На ін шыя ас пек ты па дзей 1812 г. у Бе ла ру сі 
звер ну та ўва га ў «Гіс то рыі Бе ла ру сі» М.В. Доў-
нар-За польс ка га [5]. Ён адзна чаў, што «ў 1812 і 
ў 1830 г. удзел бе ла ру саў у польс кай спра ве 
быў знач на мац ней шым, чым удзел у 1863 г.» 
[5, c. 251]. Па ка за ны пры язныя ад но сі ны мяс цо-
вай шлях ты да На па ле о на і Вар шаў скай кан фе-
дэ ра цыі. На ас но ве гэ та га зроб ле ны вы вад, што 
«нас троі 1812 г. ха рак та ры зу юць ад но сі ны пэў-
най час ткі бе ла рус ка га гра мад ства да рус ка га 
па на ван ня» [5, c. 252].

У.І. Пі чэ та [6], раз гля да ю чы пра бле му ся лян-
скіх хва ля ван няў, звя за ных з вай ной 1812 г., 
вы лу чыў нас туп ныя іх пры чы ны на за ня тых 
на па ле о наў скі мі вой ска мі тэ ры то ры ях: ад мо ва 
вы кон ваць ста рыя па він нас ці, звя за ная з на дзе-
я мі на ад ме ну пры гон на га пра ва На па ле о нам, 
рэк руц кі на бор, цяж кае ста но ві шча ся лян. Дас-
лед чык адзна чаў, што хва ля ван ні ся лян у гэ ты 
час не сус тра ка лі моц на га суп ра ціў лен ня з бо ку 
па ме шчы каў. І, на о гул, «хва ля ван няў бы ло 
менш, чым ча ка лі перад на шэс цем На па ле о на 
і пас ля яго ады хо ду» [6, c. 77].

У дру гой па ло ве 1930-х гг. ці ка васць да 
па дзей 1812 г. уз рас ла. Гэ та тлу ма чыц ца не аб-
ход нас цю пра вя дзен ня ге ро і ка-пат ры я тыч най ра -
бо ты ся род са вец кіх гра ма дзян і зац вяр джэн нем 
куль ту асо бы Ста лі на. У кан цы 1930-х гг. Я.І. Тар-
ле вяр нуў тэр мін «ай чын ная» ў да чы нен ні да 
вай ны 1812 г., які не вы ка рыс тоў ваў ся з 1917 г.

У пас ля ва ен ны пе ры яд фар мі ру ец ца ста-
лін ская кан цэп цыя ра зу мен ня гіс то рыі вай ны 
1812 г. Зас лу га раз гро му На па ле о на пры піс ва-
ла ся ад на му Ку ту за ву. Прад ме там вы ву чэн ня 
ста ла кон трнас туп лен не рускай арміі – пе ра-
ход да ак тыў ных нас ту паль ных дзе ян няў, на кі-
ра ва ных на раз гром і зні шчэн не во ра га, ча му, 
ні бы та, пе ра шка джа ла ўмя шаль ніц тва ім пе ра-
та ра Аляк сан дра І.

У да ва ен ны час бы ла пад рых та ва на кан ды-
дац кая ды сер та цыя Я.І. Кар ней чы ка «Бе ла рус кі 
на род у Ай чын най вай не 1812 го да». Аба ро-
не на яна бы ла ў маі 1944 г. у БДУ, для ча го са іс-
каль нік быў ка ман дзі ра ва ны з фрон ту [7, л. 8]. 
Час тка пер ша га раз дзе ла ды сер та цыі пад наз-
вай «Ста но ві шча бе ла рус ка га на ро да на пя рэ-
дад ні Ай чын най вай ны 1812 го да» бы ла апуб-
лі ка ва ная ў ча со пі се «Вес ці АН БССР» у 1947 г. 
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Мэ та да дзе на га ар ты ку ла – па ка заць, «якія 
бы лі су ад но сі ны кла са вых сіл Бе ла ру сі на пя-
рэ дад ні гэ тай вай ны» [8, c. 26]. Аў тар аха рак та-
ры за ваў ста но ві шча па ме шчыц кіх і дзяр жаў ных 
ся лян (па він нас ці, дзяр жаў ныя па дат кі, удзел ва 
ўзвя дзен ні аба рон чых збу да ван няў, ся лян скія 
вы ступ лен ні), пра на па ле о наў скія нас троі маг-
на таў і шлях ты, па лі ты ку Аляк сан дра І у ад но сі-
нах да шлях ты.

У час Вя лі кай Ай чын най вай ны пуб лі ка-
ва лі ся шмат лі кія пра па ган дыс цкія ар ты ку лы і 
бра шу ры. У пла не на ву ко ва-дас лед чых ра бот 
АН БССР на 1944 г. бы ло прад угле джа на на пі-
сан не «се рыі па пу ляр ных бра шур на тэ мы, звя-
за ныя з аба рон чы мі за да ча мі» [9, л. 4]. У іх лі ку 
бы ла зап ла на ва на бра шу ра У.І. Пі чэ ты «Бе ла-
рус кі на род у Ай чын най вай не 1812 го да», якая 
хут чэй за ўсё не бы ла вы да дзе на, бо ў спі се 
ра бот дас лед чы ка за 1947 г. яна зна чыц ца як 
ру ка піс [10, л. 7]. Да пра па ган дыс цкай лі та ра-
ту ры мож на ад нес ці і ар ты кул Ф. Кан стан ці на ва 
«Ро ля бе ла рус ка га на ро да ў раз гро ме На па ле-
о на», апуб лі ка ва ны ў лі пе ні 1945 г. [11].

В. Бяр коў скі ў кра яз наў чым ар ты ку ле 
«Грод на ў 1812 г.» [12] шмат ува гі на даў выз ва-
лен ню го ра да Д. Да вы да вым.

Для дру гой па ло вы 1950 – пер шай па ло вы 
1980-х гг. ха рак тэр на, па вод ле І.А. Шэ і на, 
«ка рэк ці роў ка пог ля даў на дас ле ду е мую пра б-
ле му ў ад па вед нас ці са змен лі вы мі пар тый на-
ўра да вы мі ўста ноў ка мі» [3, c. 24].

У пе ры яд «ад лі гі» агуль ныя па ды хо ды да 
вы ву чэн ня вай ны 1812 г. не змя ні лі ся, але важ-
най тэн дэн цы яй ста ла па шы рэн не тэ ма ты кі на ву-
ко вых дас ле да ван няў. У дру гой па ло ве 1960-х гг. 
уз мац нен не ка ман дна-ад мі ніс тра тыў ных ме та-
даў кі раў ніц тва на ву ко вы мі кад ра мі пра яві ла ся ў 
«при укра ши ва нии» гіс то рыі вай ны 1812 г.

У су вя зі з 150 і 175-га до вы мі юбі ле я мі ва ен-
най кам па ніі 1812 г. па шы ра ла ся вы ву чэн не яе 
па дзей у асоб ных рэ гі ё нах, у тым лі ку і на зем-
лях Бе ла ру сі. Па каз ва ла ся сі ла сяб роў ства і 
ба я во га адзін ства рус ка га і бе ла рус ка га на ро-
даў, пры во дзі лі ся пры кла ды суп ра цоў ніц тва 
бе ла рус кіх ся лян з рус кі мі вой ска мі. Знач ная 
ўва га на да ва ла ся пра бле ме ан тып ры гон ніц кіх 
выс туп лен няў ся лян [13, c. 117].

Мэ тай ма наг ра фіі «Бе ла рус кі на род у Ай чын-
най вай не 1812 г.» [14], вы да дзе най да 150-га да-
во га юбі лею, Я.І. Кар ней чык лі чыў не аб ход-
насць «на яр кіх і пе ра ка наў чых фак тах» па ка-
заць «ба я вую сад руж насць па між бе ла рус кім і 
рус кім на ро да мі, ума ца ван не род нас ці абод вух 
бра тэр скіх на ро даў у вай не 1812 го да». Аў тар 
па ка заў ста но ві шча ў Бе ла ру сі на пя рэ дад ні вай-
ны 1812 г., у тым лі ку са цы яль на-эка на міч ныя 
ад но сі ны ў кан цы ХVІІІ – па чат ку ХІХ ст., пры-
чы ны вай ны, пад рых тоў чыя ме рап ры ем ствы, 
пра са чыў ход ба я вых дзе ян няў, за ся ро джва-
ю чы ўва гу на да па мо зе бе ла рус ка га на сель ніц-

тва рус кай ар міі і пад крэс лі ва ю чы пра вал раз лі-
каў На па ле о на скон чыць вай ну на бе ла ру скай 
тэ ры то рыі. Ён сцвяр джаў, што для пе раўтва-
рэн ня за ня тых тэ ры то рый у ва ен ную ба зу На па-
ле он пай шоў на са юз з па ме шчы ка мі, та му «ў 
пе ры яд Ай чын най вай ны 1812 го да на цы я наль-
на-выз ва лен чая ба раць ба бе ла рус ка га на ро да 
суп раць ін тэр вен таў злі ва ла ся з ма са вы мі паў-
стан ня мі ся лян ства суп раць па ма га тых На па-
ле о на – мяс цо вых па ме шчы каў» [14, с. 67]. Па 
вы ка рыс тан ні ар хіў ных ма тэ ры я лаў ма наг ра фія 
ўсту пае ўзга да най вы шэй пуб лі ка цыі аў та ра.  
У ёй ут рым лі ва ец ца спа сыл ка на ад ну ар хіў ную 
спра ву. Я.І. Кар ней чык так са ма на пі саў не каль кі 
ар ты ку лаў у пе ры я дыч ным дру ку: «Во і ны-бе ла-
ру сы ў Ба ра дзін скай біт ве» [15], дзе ад люс троў-
ваў удзел пал коў, укам плек та ва ных бе ла рус-
кі мі рэк ру та мі, у Ба ра дзін скай біт ве і «Бе ла рус-
кая ге ра і ня 1812 го да» [16], пры све ча ны лё су 
ся лян кі По лац ка га па ве та Фя до ры Мі ро на вай, 
якая бы ла пар ты зан скай раз вед чы цай, уз на га-
ро джа на ме да лём і са сва ёй сям’ёй ат ры ма ла 
выз ва лен не ад пры го ну.

В.У. Чап ко ў ма наг ра фіі «Кла са вая ба раць ба 
ў бе ла рус кай вёс цы ў пер шай па ло ве XIX ста-
год дзя» [17] зак ра ну ла пра бле му ба раць бы 
ся лян суп раць за хоп ні каў пад час вай ны 1812 г., 
якая пра яўля ла ся ў спраць дзе ян ні рэк ві зі цы ям, 
да па мо зе ра сій скай ар міі, а так са ма па ка-
за ла ба раць бу ся лян з улас ны мі па ме шчы ка мі. 
У пер шым вы пад ку гіс то рык спа сы ла ла ся на 
да рэ ва лю цый ныя вы дан ні па чат ку ХХ ст. і на 
пра цы са вец кіх гіс то ры каў, а ме на ві та Я. Тар ле 
і Я. Кар ней чы ка. У дру гім – на пра цу польс ка га 
дас лед чы ка Я. Іваш ке ві ча, на збор ні кі да ку мен-
таў і ар хіў ныя ма тэ ры я лы. Аў тар прыйшла да 
выс но вы аб тым, што выс туп лен ні ся лян суп-
раць пры гон ні каў у час вай ны 1812 г. злу ча лі ся 
з ба раць бой суп раць ін ша зем ных за хоп ні каў 
і асаб лі ва аб вас тры лі ста но ві шча ў Бе ла ру сі.

С.А. Ку дзій у ар ты ку ле «Грод на ў 1812 г.» 
[18] на ас но ве ар хіў ных ма тэ ры я лаў выз на чы ла 
дзей насць фран цуз скіх шпі ё наў на пя рэ дад ні 
вай ны; па дзел го ра да на квар та лы ў па лі цэй-
скіх ад но сі нах; су мы, саб ра ныя на пе ха цін цаў 
і ка ва ле рыс таў, іх коль касць; коль касць прад у-
ктаў, саб ра ных у гро дзен скі ма га зін; ут ры ман не 
шпі та ля; стра ты, на не се ныя вай ной; пры кла ды 
да па мо гі ра сій скай ар міі і ба раць ба з пар ты за-
на мі; коль касць фран цуз скіх ва ен на па лон ных, 
за хоп лен ных пры выз ва лен ні Грод на.

К.І. Та ра саў у на ву ко ва-па пу ляр ным вы дан ні 
«Па мяць пра ле ген ды» [19–20] па ка заў тра-
ге дыю 1812 г., ка лі «ў вы ні ку на па ле о наў скай 
аван ту ры Бе ла русь зноў стра ці ла кож на га чац-
вёр та га» [20, c. 244]. Упер шы ню аў тар пас пра-
ба ваў пад лі чыць коль касць бе ла ру саў у ра сій-
скай і фран цуз скай ар мі ях.

У 1990 г. вый шлі кра яз наў чыя ма тэ ры-
я лы, пры све ча ныя па дзе ям кан ца ХVІІІ – пер-
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шай па ло вы ХІХ cт. на Гро дзен шчы не (аў тар 
В.В. Швед) і вай не 1812 г. на Бе рас цей шчы не (аў-
тар Л.М. Нес цяр чук). Яны на пі са ны ў рэ чы шчы 
яшчэ іс ну ю чай кан цэп цыі вай ны, але ўтрым лі ва-
юць змяс тоў ны мяс цо вы ма тэ ры ял. Нап рык лад, 
В.В. Швед [21] вы ка рыс тоў ваў ар хіў ныя звес-
ткі пры ас вят лен ні ме рап ры ем стваў па эва ку а-
цыі ра сій скіх дзяр жаў ных ус та ноў, хо ду ба я вых 
дзе ян няў, дзей нас ці на па ле о наў скай ад мі ніс тра-
цыі, да па мо гі жы ха роў Бе ла ру сі ра сій скай ар міі. 
Л.М. Нес цяр чук [22] апі саў ход ба ёў пад Коб ры-
нам і Га ра дзеч на, звяр нуў ува гу на не аб ход насць 
за ха ван ня пом ні каў па дзе ям 1812 г.

Пра бле му гіс то рыі ва ен най кам па ніі 1812 г. 
не па кі ну лі без ува гі і гіс то ры кі бе ла рус кай эміг-
ра цыі.

У да ва ен ны пе ры яд ва ен най гіс то ры яй зай-
маў ся А. Ру жан цоў (дру ка ваў ся пад про зві шчам 
А. Ру жа нец). Яго ар ты кул «Лі тоў ска-бе ла рус кае 
вой ска цэ са ра На па ле о на» быў над ру ка ва ны 
ў ча со пі се «Кры віч». Упер шы ню ў бе ла рус кай 
гіс та ры яг ра фіі пра бле ма ства рэн ня і дзей нас ці 
ар міі ВКЛ ста ла прад ме там асоб на га вы ву-
чэн ня. Аў тар склаў таб лі цу з ну ма ра мі пал коў; 
мес цам, дзе зна хо дзі ла ся штаб-ква тэ ра; імё-
на мі і про зві шча мі шэ фаў; па ве та мі, што да лі 
рэк ру таў у полк [23, с. 30].

Прад стаў нік пас ля ва ен най бе ла рус кай эміг-
ра цыі А. Ка лу бо віч у ар ты ку ле «На шы па пя рэд-
ні кі» вы лу чыў асоб ныя хва лі эміг ра цыі, у тым лі ку 
і пас ля 1812 г. Пер ша па чат ко вы ва ры янт ар ты-
ку ла быў вы да дзе ны ў ча со пі се «Бе ла рус кая 
дум ка», дап ра ца ва ны – у збор ні ку «Кро кі гіс то-
рыі». У пер шым ва ры ян це эміг ра цый ныя хва лі 
пас ля па дзей 1793–1795 гг. і 1812 г. раз гля да-
юц ца ра зам. Да юц ца бі яг ра фіч ныя звес ткі най-
больш вя до мых прад стаў ні коў – М.К. Агін ска га і 
Я. Га ра і на [24]. У дап ра ца ва ным ва ры ян це эміг-
ра цыя пас ля 1812 г. вы лу ча на ў асоб ную, дру-
гую хва лю бе ла рус кай эміг ра цыі, ут рым лі ва-
ец ца ін фар ма цыя пра ад наў лен не ВКЛ і ар мію 
ВКЛ. Пе ра лік вя до мых эміг ран таў (з бі яг ра-
фіч ны мі звес тка мі) па шы ра ны. У яго тра пі лі, 
ак ра мя ўзга да ных вы шэй, С. Сол тан, Ф. Ельс кі, 
Я.І. Ка са коў скі, С. Гра боў скі, К. Не ся лоў скі, 
Я.Д. Ка са коў скі, Я.А. Ка са коў скі [25]. 

А. Ка лу бо віч зай маў ся так са ма дас ле да-
ван нем дзей нас ці ма гі лёў ска га епіс ка па Вар-
ла а ма Шы шац ка га ў 1812 г. [26] Аў тар вы ка заў 
мер ка ван не, што, пры сяг нуў шы на вер насць 
На па ле о ну, епіс кап пла на ваў ад ра дзіць бе ла-
рус ка-ўкра ін скую аў та ке фаль ную пра вас лаў ную 
царк ву, а ся бе раз гля даў як маг чы мую кан ды да-
ту ру на па са ду яе кі раў ні ка.

Та кім чы нам, у тым кі рун ку ай чын най гіс та-
ры яг ра фіі, што склаў ся ў БССР, мож на вы лу-
чыць эта пы, ха рак тэр ныя для са вец кай гіс та ры-
яг ра фіі ва ен най кам па ніі 1812 г. у прыватнасці. 
Пры гэ тым мож на заў ва жыць пэў ныя асаб лі-
вас ці. У 1920–1930-я гг. не пра соч ва ец ца зва-

рот да ідэй М.М. Пак роў ска га. Гіс то рык-марк-
сіст У.М. Іг на тоў скі па каз ваў сі ту а цыю, ка лі 
ра ба ва лі і рус кія, і фран цу зы, што паз ней пе ра-
ня ла су час ная бе ла рус кая гіс та ры яг ра фія.  
У 1930 – па чат ку 1980-х гг. тэ ма не на ле жа ла да 
лі ку ак ту аль ных, аб чым свед чыць на яў насць 
ад на го пра фе сій на га дас лед чы ка і толь кі ад ной 
спе цы яль най ма наг ра фіі. Ідэ а ла гіч ныя рам кі і 
пар тый на-кла са вы па ды ход зву жа лі ко ла дас-
ле ду е мых пра блем, не даз ва ля лі вы ву чэн не 
мно гіх ас пек таў гэ та га су пя рэч лі ва га пе ры я ду 
на шай гіс то рыі. Для пе ры я ду «пе ра бу до вы» 
ха рак тэр ны пуб лі ка цыі кра яз наў чых ма тэ ры-
я лаў, час та зас на ва ных на ар хіў ных звес тках.  
У гэ ты ж час па чы на юць твор чую дзей насць 
гіс то ры кі, якія зро бяць шмат для рас пра цоў кі 
су час на га пог ля ду на гіс то рыю кам па ніі 1812 г. 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

Пра цы эміг ра цый ных гіс то ры каў ня суць 
ад бі так пра па ган дыс цка га ха рак та ру, па лі тыч-
най прад узя тас ці, уп лы ву «ха лод най вай ны». 
У іх аб грун тоў ва ец ца ін шы пог ляд на ва ен ную 
кам па нію 1812 г., што ро біць больш поў най кар-
ці ну па дзей. Не ка то рыя тэ мы, рас кры тыя эміг-
ра цый ны мі дас лед чы ка мі, паз ней бу дуць глы-
бей рас пра ца ва ны ў пос тса вец кай бе ла рус кай 
гіс та ры яг ра фіі
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Summary

The article analyses the works of the Byelorussian 
soviet researchers on the problem of the 1812 cam-
paign. It is determined the main scientific problems, 
which were worked out by the representatives of soviet 
and emigrant historiography. According to the periodiza-
tion of studying the 1812 campaign in the USSR, the 
author picked out the periods in researching of this his-
torical event by the Byelorussian soviet historians. The 
distinctive features of the Byelorussian soviet historiog-
raphy of the 1812 campaign are shown in comparison 
with the trends of development of the soviet historiogra-
phy of this problem in general.

Пас ту піў у рэ дак цыю 12.10.2012 г.

УДК 94(476)«1812/1815»

Г.А. Іг наць е ва,
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

ПАЛІТЫКАРАСІЙСКАГАСАМАДЗЯРЖАЎЯЎАДНОСІНАХ
ДАДВАРАН-ПРЫХІЛЬНІКАЎНАПАЛЕОНАЎПАСЛЯВАЕННЫ
ПЕРЫЯД(1812–1815гг.)

Па лі ты ка ра сій ска га са ма дзяр жаўя ў да -
чы нен ні да два ран пра на па ле о наў скай 

ары ен та цыі ў пас ля ва ен ны пе ры яд не бы ла 
прад ме там спе цы яль на га вы ву чэн ня ў ай чын-
най гіс та рыч най на ву цы. Да рэ ва лю цый ныя 
ва ен ныя гіс то ры кі (А.І. Мі хай лоў скі-Да ні леў-
скі [1] і М.І. Баг да но віч [2]) толь кі пад крэс лі ва лі 
ла яль насць Аляк сан дра I да пры хіль ні каў На па-
ле о на, якая зак лю ча ла ся ў ам ніс тыі ўсіх жы ха-
роў за ход ніх гу бер няў. У са вец кі час, з пры-
чы ны па на ван ня кла са ва га па ды хо ду, два ран-
ская тэ ма ты ка ўво гу ле не ат ры ма ла шы ро ка га 
дас ле да ван ня. Так, бе ла рус кі са вец кі гіс то рык 
Я. Кар ней чык, вы ву ча ю чы ро лю бе ла рус ка га 
на ро да ў вай не 1812 г., ас ноў ную ўва гу звяр нуў 
на жор сткую пры гон ную па лі ты ку са ма дзяр жаўя 
да ся лян ска га сас лоўя [3]. Два ран-па ме шчы каў 
ён раз гля даў у якас ці пры гня таль ні каў бе ла рус-
ка га на ро да, якія, няг ле дзя чы на здра ду, ат ры-
ма лі ад ца ра пра ба чэн не і вяр ну лі кан фіс ка-
ва ную ма ё масць. У ця пе раш ні час В.В. Швед 
[4] і А. Ра дзюк [5] пад ра бяз на пра ана лі за ва лі 
пра цэс кан фі ска цыі два ран скай ма ё мас ці як 
ас ноў на га срод ку ба раць бы з пра на па ле о наў-
скі мі нас тро я мі ў за ход ніх гу бер нях. А. Лу ка шэ-
віч дас ле да ваў па лі ты ку са ма дзяр жаўя ў да чы-
нен ні да жы ха роў за ход ніх гу бер няў у пе ра два-
ен ны пе ры яд [6].

Мэ та да дзе на га дас ле да ван ня зак лю ча ец ца 
ў ком плек сным ана лі зе па лі ты кі ра сій скіх улад 
у ад но сі нах да два ран-пры хіль ні каў фран цуз-
ска га ім пе ра та ра пас ля ва ен най кам па ніі 1812 г.  
У ар ты ку ле раз гля да юц ца ас ноў ныя за ха ды, 
зроб ле ныя са ма дзяр жаў ем па лік ві да цыі пра на-
па ле о наў скіх нас тро яў у два ран скім ася род дзі.

Во сен ню 1812 г. рус кая ар мія па ча ла ак тыў-
нае нас туп лен не, выз ва ля ю чы тэ ры то рыю 
за ход ніх гу бер няў ім пе рыі ад Вя лі кай ар міі. 
Перад ула да мі паў ста ла пы тан не, як ста віц ца 
да два ран-пры хіль ні каў На па ле о на. Пер шы мі 
пас та но ва мі па вы ра шэн ні гэ та га пы тан ня ста лі 
за гад па ар міі ад 11 ліс та па да 1812 г., пад пі са ны 
га лоў на ка ман ду ю чым кня зем М.І. Ку ту за вым 
і Ма ні фест ад 12 снеж ня 1812 г., вы да дзе ны 
Аляк сан драм I. У за га дзе па ар міі га лоў на ка-
ман ду ю чы пат ра ба ваў ад вай скоў цаў стры ма-
ных ад но сін у да чы нен ні да усіх сас лоў яў Ма гі-
лёў скай і Ві цеб скай гу бер няў. Ён прад піс ваў 
«вос при тить вся кий дух мще ния и да же на ре ка-
ния в чем-ли бо жи те лям бе ло рус ским, тем па че 
при чи не ния им обид и при тес не ний» [7, л. 176–
177]. Ма ні фест ад 12 снеж ня да ра ваў ам ніс тыю 
ўсім пры хіль ні кам фран цуз ска га ім пе ра та ра, 
але выз на чаў двух ме сяч ны тэр мін вяр тан ня на 
ра дзі му асо бам, якія вы е ха лі за мя жу, у ін шым 
вы пад ку іх ма ё масць пад вяр га ла ся кан фіс ка цыі 
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