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Тэма 1. Уводзіны ў дысцыпліну “Гісторыя Беларусі ў 

кантэксце еўрапейскай цывілізацыі” 
 

1. Метадалагічныя асновы і прынцыпы вывучэння гісторыі. 

2. Праблема перыядызацыі гісторыі Беларусі. 

3. Крыніцы па вывучэнню гісторыі Беларусі. 

4. Асноўныя айчынныя гістарыяграфічныя школы. 

 

1. Метадалагічныя асновы і прынцыпы вывучэння гісторыі 

 

Для вырашэння канкрэтных задач у розных навуках, у т.л. і ў 

гістарычнай, выкарыстоўваюцца спецыяльныя метады даследавання. У 

самым простым сваім вызначэнні, метад – гэта пэўным чынам упарадкаваная 

дзейнасць па дасягненню пастаўленай навуковай мэты. 

Усю сукупнасць метадаў, якімі карысталіся і карыстаюцца гісторыкі, 

можна падзяліць на тры асноўныя групы – агульнанавуковыя (з дапамогай 

якіх працуюць не толькі гісторыкі, але і прадстаўнікі іншых, як 

гуманітарных, так і прыродазнаўчых навук), спецыяльнагістарычныя і 

інавацыйныя метады. 

Да агульнанавуковых метадаў адносяцца: 

1) агульныя лагічныя прыёмы: аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, 

аналогія, параўнанне, мадэліраванне, абагульненне; 

2) метады эмпірычнага даследавання: назіранне, параўнанне, 

эксперымент; 

3) метады тэарэтычнага даследавання: ідэалізацыя, фармалізацыя, 

метад узыходжання ад канкрэтнага да абстрактнага і ад абстрактнага да 

канкрэтнага, класіфікацыя і тыпалагізацыя. 

Спецыяльнагістарычныя метады атрымалі сваё развіццё ў працэсе 

станаўлення гісторыі як навукі – у эпоху Асветніцтва (XVIII ст.) У ХІХ ст. – 

“залатым стагоддзі” гісторыі – яны ўжо даволі актыўна выкарыстоўваліся ў 

гістарычных даследаваннях. Да іх адносяцца: 

1) класавы падыход, на падставе якога доўгі час развівалася ўся 

савецкая (а значыць, і беларуская) гістарычная навука. Ён быў звязаны з 

падзелам грамадства на вышэйшыя і ніжэйшыя класы, якія знаходзіліся 

паміж сабой у стане пастаяннай барацьбы. Любая падзея грамадска-

палітычнай, сацыяльна-эканамічнай і нават культурнай гісторыі павінна была 

разглядацца праз прызму класавай барацьбы і насіць адпаведную (станоўчую 

ці адмоўную) класавую характарыстыку; 

2) гісторыка-генетычны метад, што накіраваны на аналіз дынамікі 

гістарычных працэсаў. З яго дапамогай вывучаюцца гістарычныя з’явы ў 

працэсе іх развіцця, ад зараджэння да сучаснага становішча ці знікнення. 

Пры выкарыстанні гісторыка-генетычнага метаду вялікая ўвага надаецца 

апісанню канкрэтных гістарычных фактаў і падзей, можна сказаць, што ён 

дае “біяграфію” гістарычнага аб’екту (дзяржавы, нацыі); 
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3) гісторыка-параўнаўчы метад заключаецца ў супастаўленні 

гістарычных аб’ектаў у прасторы і часе і выяўленні на яго аснове 

падабенства ці адрозненняў паміж імі. Лагічнай падставай гэтага метаду 

з’яўляецца аналогія, калі на аснове падабенства адных прыкмет вывучаемага 

аб’екту робіцца выснова аб падабенстве другіх. Гісторыка-параўнаўчы метад 

паспяхова прымяняў яшчэ “бацька гісторыі” Герадот, параўноўваючы звычаі 

і лад жыцця грэкаў з традыцыямі персаў, егіпцян, скіфаў і іншых народаў. 

Прымяненне яго ў спалучэнні з гісторыка-генетычным метадам дазваляе 

вытлумачыць падабенства аб’ектаў іх радством па паходжанні і фіксаваць 

узаемаўплывы розных гістарычных падзей і з’яў; 

4) гісторыка-тыпалагічны метад выяўляе агульныя рысы ў групах 

гістарычных падзей і з’яў і вылучае аднародныя стадыі ў іх развіцці. 

Гістарычная тыпалагізацыя мае сваёй мэтай сістэматызацыю і ўпарадкаванне 

аб’ектаў па ўласцівым ім агульным прыкметам, падзяленне розных аб’ектаў 

на пэўныя тыпы (стадыі); 

5) прыём гістарычнай рэтраспекцыі заключаецца ў паслядоўным 

пранікненні ў мінулае з мэтай выяўлення непасрэднай прычыны дадзенай 

з’явы ці падзеі. 

Сярод спецыяльнагістарычных метадаў (асноўныя, але далёка не ўсе 

прааналізаваны вышэй) на сучасным этапе ўсё больш шырокае 

распаўсюджанне атрымлівае гісторыка-сістэмны метад. Ён прадугледжвае 

вывучэнне гістарычнага аб’екта як сістэмы, што сама ўваходзіць у склад 

другой сістэмнай цэльнасці, а таксама змяшчае сістэмныя ўтварэнні 

ніжэйшага парадку. Пры гэтым маецца на ўвазе, што ў сістэме існуюць 

розныя пераменныя, пад уздзеяннем якіх функцыя пэўнай яе структуры можа 

змяняцца. Сістэмны падыход уключае ў сябе кампанентны аналіз (метад 

характарыстыкі цэльнай сутнасці з’явы праз выяўленне складаючых яе 

структурных кампанентаў) і структурна-функцыянальны метад, г. зн. 

спосаб аналізу сістэмы, пры якім прымаецца, што назіраемыя элементарныя 

структуры выконваюць пэўныя функцыі ўнутры сістэмы, ці для структур 

больш высокага парадку. Такое раздзяленне даследуемага аб’екту на 

складовыя часткі дазваляе праводзіць аналіз цэлых грамадска-гістарычных 

сістэм, раскрываючы ўнутраныя механізмы іх функцыянавання і развіцця. 

У другой палове, а асабліва ў апошняй трэці ХХ ст., межы пазнання 

гістарычнай рэальнасці значна пашырыліся дзякуючы ўкараненню 

інавацыйных метадаў даследавання, якія грунтуюцца на выкарыстанні 

інфармацыйных (у першую чаргу камп’ютэрных) тэхналогій. Так, у 1986 г. 

была створана Міжнародная асацыяцыя “Гісторыя і камп’ютэр”, колькасць 

членаў якой на сучасным этапе складае некалькі тысяч чалавек, што 

прадстаўляюць больш 20 краін свету. У 1992 г. узнікла асацыяцыя “Гісторыя 

і камп’ютэр” краін СНД. У выніку карыстання гісторыкамі інфармацыйнымі 

тэхналогіямі адбываецца фарміванне новага падыхода да самой 

даследчыцкай дзейнасці, якая характарызуецца большай дакладнасцю, 

лагічнасцю, аналітычнасцю і канструктыўнасцю. 

 



6 
 

2. Праблема перыядызацыі гісторыі Беларусі 

 

Пры вывучэнні мінулага кожнай краіны ўзнікае патрэба падзелу яго на 

храналагічныя перыяды, якія б адлюстроўвалі спецыфіку кожнага з этапаў 

гістарычнага шляху, пройдзенага народам. У аснову гэтага падзелу павінны 

быць пакладзены такія факты і падзеі, якія выклікалі найбольш глыбокія 

перамены ва ўсіх сферах жыцця – палітычнай, сацыяльна-эканамічнай, 

культурнай, вызначыўшы далейшы лёс краіны і яе насельніцтва. Для гэтага 

трэба выбраць найбольш істотны крытэрый перыядызацыі, які дазволіў бы 

ўбачыць своеасаблівасць кожнага перыяду, усебакова ўлічваў змены ў 

грамадстве. Пошукі такога універсальнага крытэрыю вядуцца на працягу 

ўсяго існавання гістарычнай навукі. 

Гісторыя Беларусі вядзе свой адлік з часоў з’яўлення на нашых землях 

першых людзей. Згодна з археалагічнай перыядызацыяй, у аснову якой 

пакладзены матэрыял для вырабу прылад працы і зброі, вылучаюцца 

каменны, бронзавы і жалезны вякі. На працягу каменнага веку адбыліся 

істотныя змены ў развіцці чалавечага грамадства, таму на беларускіх землях 

ён падзяляецца на палеаліт, ці старажытнакаменны век (100/40–10 тысяч 

гадоў да н.э.); мезаліт, або сярэднекаменны век (10–6 тыс. да н.э.); неаліт, ці 

новы каменны век (5–3 тыс да н.э.). Бронзавы век на Беларусі працягваўся з 

канца 3 тыс. да н.э. па 8–7 ст. да н.э., а жалезны век – з 7–6 ст. да н.э. па 5 ст. 

н.э. У гісторыі чалавецтва гэтыя тры тысячагоддзі займаюць адносна невялікі 

прамежак часу, аднак менавіта яны сталі падмуркам для развіцця 

цывілізацыі.  

У сваім імкненні стварыць універсальную перыядызацыю, якая б 

ахоплівала ўвесь шлях развіцця народа і дазваляла разглядаць гісторыю 

Беларусі ў кантэксце гісторыі ўсходнеславянскай, савецкая навука зыходзіла 

з марксісцка-ленінскага разумення гістарычнага працэсу. У яго аснову было 

пакладзена вучэнне аб тым, што гісторыя чалавецтва ўяўляе сабой працэс 

паслядоўнай змены грамадска-эканамічных фармацый, фундаментам якіх 

з’яўляюцца ўзровень тэхналагічнага развіцця і эканамічны лад, што 

вызначаюць характар усіх астатніх сфер жыцця грамадства. На гэтай 

падставе выдзялялася пяць спосабаў вытворчасці матэрыяльных 

каштоўнасцей, кожны з якіх быў больш прагрэсіўны за папярэдні: 

першабытнаабшчынны, рабаўладальніцкі, феадальны, капіталістычны і 

камуністычны (сацыялізм разглядаўся як першая фаза камунізму). Паводле 

фармацыйнага падыходу, у гісторыі Беларусі выдзяляліся наступныя 

перыяды: 

-- першабытнаабшчынны лад (100 тыс да н.э. – 8 ст н.э.); 

-- феадальнае грамадства (IX ст. н.э. – 1861г.); 

-- перыяд капіталізму ( 1861–1917 гг); 

-- эпоха сацыялізму (з 1917 г). Аднак сёння стала відавочным, што 

гэтая перыядызацыя не мае таго універсальнага характару, на які яна 

прэтэндавала ў савецкія часы. Так, напрыклад, усходнія славяне ў сваім 

развіцці амаль не зведалі рабаўладальніцкай стадыі, а эпоха сацыялізму ў 



7 
 

гісторыі Беларусі завяршылася ў 1991 г. са спыненнем існавання СССР. 

Нягледзячы на тое, што айчынная гістарычная навука канчаткова не 

адмовілася ад фармацыйнага падыходу, рабіць перыядызацыю толькі на яго 

падставе сёння ўжо нельга. 

У апошнія гады ў беларускую навуку ўсё болей пранікае 

цывілізацыйны падыход, які забяспечвае лепшае разуменне нацыянальнай 

гісторыі ў кантэксце сусветна-гістарычнага працэсу. Згодна з гэтым 

падыходам, адлюстраваным у работах заходніх вучоных Д. Бэла, Р. Арона, 

У. Растоу, О. Тофлера, у гісторыі чалавецтва выдзяляюцца даіндустрыяльны 

(аграрна-рамесны), індустрыяльны і постіндустрыяльны (інфармацыйны) 

перыяды развіцця. Даіндустрыяльнаму тыпу развіцця чалавечай 

цывілізацыі (яшчэ яго называюць традыцыйным) уласціва арыентацыя на 

аграрны сектар эканомікі. У такім грамадстве ўладараць натуральная 

гаспадарка і саслоўная іерархія, яно адрозніваецца невялікай колькасцю 

якасных змяненняў, галоўную ролю ў ім адыгрываюць традыцыі, якія 

рэгламентуюць усе сферы жыцця людзей. Узнікненне індустрыяльнай 

цывілізацыі звязана з узнікненнем і развіццём буйной машыннай 

вытворчасці, фабрычна-заводскай арганізацыі працы. Аграрны сектар 

страчвае сваю вядучую ролю, пачынае дамінаваць прамысловы спосаб 

вытворчасці, у выніку чаго актывізуюцца працэсы урбанізацыі і сацыяльнай 

мабільнасці. У другой палове ХХ ст., а асабліва ў апошняй яго чвэрці, 

пачынае фарміравацца постіндустрыяльная цывілізацыя, якая карэнным 

чынам адрозніваецца ад сваіх папярэднікаў. Галоўную ролю пачынае 

адыгрываць так званы “трэці сектар” – сектар сферы паслуг, вядучую ролю ў 

якім маюць навука і адукацыя. Адцясняючы цяжкую прамысловасць і 

сельскую гаспадарку, на першы план выходзяць навукаёмкія інфармацыйныя 

тэхналогіі, а галоўнай каштоўнасцю становіцца валоданнем інфармацыяй у 

самым шырокім сэнсе гэтага слова. 

У адпаведнасці з цывілізацыйным падыходам, у гісторыі чалавечага 

грамадства на тэрыторыі Беларусі выдзяляюцца наступныя перыяды: 

-- старажытнасць (100 тыс да н.э. – V ст н.э.); 

-- сярэднія вякі (VІ–ХV ст.); 

-- новы час (ХVІ ст. – 1918 г.); 

-- навейшы час ці навейшая гісторыя – з 1918 г. па сучасныя дні. 

Пры вывучэнні гісторыі важным фактарам з’яўляецца веданне 

перыядызацыі дзяржаўнасці Беларусі: 

-- перыяд першых дзяржаваў княстваў (ІХ - пач. ХІІІ стст.) 

-- перыяд Вялікага княства Літоўскага  (сяр. ХІІІ  ст. – 1569 г.) 

-- перыяд існавання Вялікага княства Літоўскага у складзе Рэчы 

Паспалітай (1569 – 1795 гг.) 

-- беларускія землі ў складзе Расійскай імперыі (1795 – 1917 гг.) 

-- савецкі перыяд беларускай дзяржаўнасці (1921 – 1991 гг.)  

--перыяд суверэннай Рэспублікі Беларусь (з 1991 г.) 

Спалучэнне дадзеных падыходаў забяспечвае аптымальныя магчымасці 

для высвятлення заканамернасцей і спецыфікі сацыяльна-эканамічнага, 
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палітычнага і культурнага развіцця Беларусі і яе народа з глыбокай 

старажытнасці да сённяшніх дзён і дазваляе лепш успрымаць матэрыял. 

 

3. Крыніцы па вывучэнню гісторыі Беларусі 

 

Гісторыя Беларусі вывучаецца на падставе даных разнастайных 

гістарычных крыніц, якія падзяляюцца на 6 асноўных груп: 

1) археалагічныя; 

2) этнаграфічныя; 

3) вусныя; 

4) пісьмовыя; 

5) кіна-фота-фона матэрыялы. 

Асабліва важнае значэнне сярод іх маюць пісьмовыя крыніцы. Яны 

класіфікуюцца на заканадаўчыя акты, матэрыялы справаводства, эканоміка-

геаграфічныя і гаспадарчыя апісанні, статыстычныя матэрыялы, летапісы і 

хронікі, мемуарную літаратуру, літаратурныя і публіцыстычныя творы, 

матэрыялы перыядычнага друку. 

Першым дайшоўшым да нас заканадаўчым дакументам, які дзейнічаў 

на тэрыторыі Беларусі, была так званая “Руская праўда” (ХІ ст). Больш 

шматлікія заканадаўчыя дакументы перыяду Вялікага княства Літоўскага 

(ХІІІ–ХVІІІ ст.) Сярод іх неабходна адзначыць прывілеі, якія выдаваліся 

вялікімі князямі літоўскімі і каралямі Рэчы Паспалітай гарадам на 

самакіраванне (магдэбургскае права), свецкім і духоўным феадалам на 

зямельныя ўладанні, на вызваленне ад выплаты падаткаў, на адкрыццё 

кірмашоў, таргоў у гарадах і мястэчках. Выдаваліся таксама агульназемскія і 

валасныя прывілеі, дзе вызначаліся ўзаемаадносіны свецкіх і царкоўных 

феадалаў з вялікакняжацкай уладай, арганізацыя мясцовага самакіравання. 

Кодэксамі асноўных норм феадальнага права з’яўляліся Судзебнік вялікага 

князя Казіміра 1468 г., Статуты Вялікага княства Літоўскага 1529, 1566, 1588 

гг. У якасці крыніц выкарыстоўваюцца таксама пастановы сеймаў, 

дакументы аб уніях Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Помнікі 

заканадаўства часоў знаходжання беларускіх зямель у складзе Расійскай 

імперыі прадстаўлены законамі, маніфестамі, палажэннямі, указамі, 

рэскрыптамі расійскага ўрада, што дазваляюць прасачыць рэальную палітыку 

расійскага самадзяржаўя на Беларусі. Да заканадаўчых крыніц навейшага 

часу адносяцца акты заканадаўчых і выканаўчых органаў Савецкага Саюза, 

міжваеннай польскай дзяржавы, БССР, незалежнай Рэспублікі Беларусь. 

Вялікай і разнастайнай групай крыніц з’яўляюцца матэрыялы 

справаводства. Для вывучэння гісторыі Беларусі XIV–XVIII ст. вялікае 

значэнне маюць “Літоўская метрыка” (дзяржаўны архіў Вялікага княства 

Літоўскага), сеймавыя матэрыялы ХVІ–ХVІІІ ст., сярод якіх асобнае месца 

належыць “Дзённіку Люблінскага сейма 1569 г.”, які ўяўляе сабой запіс 

перамоваў паміж прадстаўнікамі Вялікага княства Літоўскага і Польскага 

каралеўства. Эпоха канца ХVІІІ – пачатку ХХ ст. прадстаўлена 

дакументацыяй дзяржаўных устаноў (напрыклад, справаздачы губернатараў 
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беларускіх губерняў ці матэрыялы “Камітэта па справах заходніх губерняў”), 

банкаў, прыватных прадпрыемстваў. Вялікую цікавасць у гісторыкаў 

выклікаюць дакументы палітычных партый і грамадска-палітычных 

арганізацый, што дзейнічалі на Беларусі ў мінулым ці працягваюць сваю 

работу на сучасным этапе. 

Эканоміка-геаграфічныя і гаспадарчыя апісанні, як тып пісьмовых 

крыніц, падзяляюцца на пісцовыя кнігі, інвентары фальваркаў, матэрыялы 

генеральнага межавання канца ХVІІІ ст., інвентары памешчыцкіх маёнткаў 

першай паловы ХІХ ст., ваенна-тапаграфічныя апісанні. 

Пры вывучэнні гісторыі Беларусі новага і навейшага часу асабліва 

вялікае значэнне маюць статыстычныя крыніцы, да якіх адносяцца 

пазямельныя даследаванні, ваенна-конскія перапісы, спісы фабрык і заводаў і 

г.д. Сярод найбольш каштоўных крыніц такога роду можна назваць «Первую 

всеобщую перепись населения Российской империи 1897 года», матэрыялы 

перапісаў прамысловых прадпрыемстваў пачатку ХХ ст., усесаюзныя 

перапісы насельніцтва, перапісы насельніцтва Рэспублікі Беларусь, апошні з 

якіх праходзіў у 2009 г. 

Прааналізаваныя вышэй групы пісьмовых крыніц даследчыкі гісторыкі 

яшчэ называюць дакументальнымі. Важнейшай групай апавядальных 

крыніц з’яўляюцца летапісы і хронікі. У аснове пачатковай часткі многіх 

летапісаў ляжыць “Аповесць мінулых гадоў” (пачатак ХІІ ст.), якая змяшчае 

звесткі аб рассяленні ўсходнеславянскіх супольнасцей на тэрыторыі 

Беларусі, іх звычаях, занятках, грамадскім ладзе. Шмат інфармацыі 

утрымліваюць таксама Лаўрэнцьеўскі, Іпацьеўскі, а таксама Радзівілаўскі 

(Кёнігсбергскі) летапісы. У межах Вялікага княства Літоўскага паступова 

склалася самастойнае летапісанне: “Летапісец вялікіх князёў літоўскіх” узнік 

не пазней другой паловы XV ст., “Хроніка Вялікага княства Літоўскага і 

Жамойцкага”, “Хроніка Быхаўца” складзены ў XVI ст. Тут апісваюцца 

галоўным чынам агульнадзяржаўныя падзеі – войны, дынастычная барацьба, 

народныя рухі, рэлігійнае супрацьстаянне. Асобнае месца ў беларускім 

летапісанні належыць Баркулабаўскаму летапісу канца XVI – пачатку XVII 

ст. Увага яго аўтара сканцэнтравана галоўным чынам на сяле Баркулабаве, 

гарадах Магілёве, Віцебску, Полацку. Падрабязна апісваецца гаспадарчае 

становішча і побыт беларускіх сялян, праводзяцца звесткі аб ураджаі, 

галодных гадах пачатку XVII ст. Шэраг звестак па сярэднявечнай гісторыі 

Беларусі мы знаходзім у нямецкіх і польскіх хроніках ХІ–XVI ст., сярод якіх 

найбольшай інфарматыўнасцю вылучаюцца работы храністаў Я. Длугаша, М. 

Стрыйкоўскага. Так, у "Хроніцы польскай, літоўскай, жамойцкай і ўсяе Русі" 

(1582) Мацея Стрыйкоўскага апісваецца палітычная гісторыя Польшчы, 

Вялікага княства Літоўскага і Русі. Яна вылучаецца шырынёй ахопу падзей, 

асвятляе праблемы паходжання славян, сцвярджае іх адзінства. У творы 

даволі падрабязна выкладзена гісторыя Вялікага княства Літоўскага ад 

легендарнага Палямона да часоў Стэфана Баторыя, змешчаны звесткі па 

культуры Беларусі, яе помніках археалогіі, архітэктуры і жывапісу. 

Стрыйкоўскі лічыў, што ВкЛ з’яўляецца пераемніцай Кіеўскай Русі. 
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Мемуары і дзённікі належаць да крыніц асабістага характару, яны 

перадаюць гістарычную падзею праз прызму ўспрымання аўтара гэтых 

твораў. 

Важнай крыніцай па гісторыі культуры, светапогляду, грамадска-

палітычнага руху з’яўляюцца літаратурныя і публіцыстычныя творы, якія 

развіваюцца ў цеснай сувязі з грамадскім жыццём, адчуваюць на сабе ўплыў 

часу і з’яўляюцца спецыфічнай формай выяўлення духоўнага жыцця народа. 

У перыяд новага і навейшага часу беларускай гісторыі вялікае значэнне 

набыў перыядычны друк, які стаў не толькі сродкам інфармацыі, але і 

трыбунай для выражэння палітычнай пазіцыі, рэлігійнай палемікі і інш. 

 

4. Асноўныя айчынныя гістарыяграфічныя школы 

 

Станаўленне беларускай гістарыяграфіі непарыўна звязана з 

зараджэннем у пачатку ХІХ ст. беларускай нацыянальнай ідэі і 

нацыянальнага руху. На гэты працэс паўплывала, з аднаго боку, традыцыя 

даследаванняў па гісторыі Вялікага княства Літоўскага, якая сфарміравалася 

яшчэ ў XVI–XVIII ст., з другога – уздзеянне вялікапольскай і вялікарускай 

шавіністычных канцэпцый, якія зводзіліся да адмаўлення самога факта 

існавання беларускага этнасу, яго самастойнай мовы, культуры і прызнання 

Беларусі часткай Польшчы ці Расіі. 

Першымі прафесійнымі гісторыкамі, якія заклалі падмурак канцэпцыі 

уласнабеларускай гісторыі, былі прафесары Віленскага універсітэта І. 

Анацэвіч, М. Баброўскі, І. Даніловіч, І. Лабойка, Т. Нарбут, Ю. Ярашэвіч і 

інш. Менавіта яны пачалі збіраць і друкаваць многія гістарычныя крыніцы, 

садзейнічаць абуджэнню цікавасці да гістарычнага мінулага сярод студэнтаў 

універсітэта. У працах гэтых гісторыкаў пераважала лакальная, краязнаўчая 

тэматыка, было шмат фактычных недакладнасцей, аднак іх творчасцю 

закладвалася аснова для развіцця прафесійных гістарычных ведаў.  

Адным з першых даследчыкаў беларускага летапісання з’яўляецца І. 

Даніловіч. Ён упершыню апублікаваў Статут Вялікага княства Літоўскага 

1529 г., Беларуска-літоўскі летапіс 1446 г. і іншыя крыніцы па гісторыі 

Беларусі (1827). Ю.Ярашэвіч з’яўляецца аўтарам фундаментальнага 

даследвання “Вобраз Літвы з пункту гледжання цывілізацыі ад 

найстаражытнейшых часоў да канца ХVІІІ ст” (1844–1845). Аўтар 

дзевяцітомнай “Гісторыі літоўскага народа” (1835–1841) Т. Нарбут адным з 

першых вызначыў, што курганы – гэта месца старажытных пахаванняў. Ён 

лічыў Вялікае княства Літоўскае XVI ст. “залатым векам” у гісторыі Беларусі 

і Літвы. 

Пад кіраўніцтвам І. Лабойкі студэнты Віленскага ўніверсітэта апісалі 

80 мястэчак і гарадоў Заходняй Беларусі і Літвы. Значны ўклад у развіццё 

гістарычнага краязнаўства Беларусі ўнеслі таксама браты Яўстах і 

Канстанцін Тышкевічы – пачынальнікі беларускай археалогіі; З. Даленга-

Хадакоўскі – заснавальнік беларускай фалькларыстыкі, мовазнаўства і 

археалогіі; П. Шпілеўскі, аўтар этнаграфічных твораў “Путешествие по 
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Полесью и Белорусскому краю» (1858), «Белоруссия в характеристических 

описаниях и фантастических ее сказках” (1853–1856). 

У першай ХІХ ст. вывучэннем гісторыі Беларусі займаліся таксама ў 

Гомелі. Для стымулявання даследчых прац у гэтай галіне шмат зрабіў 

мецэнат граф М. Румянцаў. У Гомеле ён сабраў каштоўныя рукапісы, 

этнаграфічную і нумізматычную калекцыі, вялізарную бібліятэку. 

Бліжэйшым паплечнікам графа быў заснавальнік беларускай археаграфіі І. 

Грыгаровіч. Ён сабраў і на сродкі Румянцава выдаў «Белорусский архив 

древних грамот», быў аўтарам гістарычнага даследавання «Беларуская 

іерархія” (1824), галоўным рэдактарам “Актов археографической 

экспедиции» (1834–1838, у 4 тамах) і “Актов исторических” (1841–1842, у 4 

тамах), прымаў удзел у выданні “Актов Западной России». 

У 30-50 гг. ХІХ ст. на Беларусі і Літве даволі бурнае развіццё атрымала 

гістарычная журналістыка ("Дзённік Віленскі", "Кур’ер Літоўскі", "Газета 

Літоўска" і г.д.). Адным з самых яскравых журналістаў-выдаўцоў быў А. 

Кіркор – знакаміты этнограф, археолаг і гісторык. Ён выдаваў альманах 

"Разумовыя дзённікі", неперыядычны "Віленскі зборнік", а таксама галоўную 

газету літоўска-беларускага рэгіёну "Віленскі вестнік". Для работы ў гэтых 

выданнях Кіркор запрашаў самых лепшых дзеячоў культуры краю: 

пісьменнікаў У. Сыракомлю, В. Дуніна-Марцінкевіча, гісторыкаў Т. Нарбута, 

Я. Тышкевіча, І.Крашеўскага і інш. 

Якасна новы перыяд у асэнсаванні гісторыі Беларусі быў звязаны з 

дзейнасцю беларускіх народнікаў у канцы 70-х – першай палове 80-х гадоў 

ХІХ ст. Важнае значэнне мелі іх падпольныя выданні “Пісьмы пра Беларусь”, 

два нумары часопіса “Гоман”. У іх упершыню быў агучаны тэзіс аб існаванні 

самастойнага беларускага этнасу, акрэслена этнічная тэрыторыя беларусаў, іх 

этнічныя прыкметы і асаблівасці гістарычнага шляху. У якасці праграмнага 

патрабавання “гоманаўцы” вылучалі лозунг федэратыўнай самастойнасці 

Беларусі ў сям’і іншых славянскіх народаў. Станоўчы ўплыў на развіццё 

гістарычных ведаў мелі выдадзеныя ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. гісторыка-

этнаграфічныя і лінгвістычныя даследаванні М. Янчука, І. Насовіча, М. 

Федароўскага, Е. Раманава, М. Нікіфароўскага і інш. 

Перыяд 20-х гадоў ХХ ст., перыяд беларусізацыі, быў асабліва 

плённым у распрацоўцы шматлікіх пытанняў айчыннай гісторыі. У гэты час 

з’явіліся новыя грунтоўныя даследаванні беларускіх гісторыкаў, якія аказалі 

істотны ўплыў на развіццё ўсёй беларускай гістарычнай навукі і не страцілі 

сваёй актуальнасці і сёння. Сярод іх варта асабліва вылучыць трохтомную 

працу “Беларусы” (1903–1922) Я. Карскага, якая з’яўляецца найвышэйшым 

дасягненнем беларусазнаўства гэтага перыяду. У рабоце ўпершыню была 

навукова абгрунтавана нацынальная самабытнасць беларусаў як 

самастойнага славянскага этнасу. Асаблівую каштоўнасць маюць змешчаныя 

тут этнаграфічныя карты рассялення беларусаў, складзеныя на аснове 

пераважнага карыстання насельніцтва беларускай мовай. 

Важную ролю ў справе распаўсюджання гістарычных ведаў сярод 

шырокіх колаў грамадства адыгралі “Кароткая гісторыя Беларусі” В. 
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Ластоўскага (1910); “Кароткі нарыс гісторыі Беларусі” У. Ігнатоўскага (які ў 

20-я гады з’яўляўся падручнікам па айчыннай гісторыі для вучняў школ); 

“Гісторыя Беларусі” М. Доўнар-Запольскага (1926). Нельга абысці ўвагай і 

гістарычныя даследаванні Ф. Турука, У. Пічэты, А. Цвікевіча, М. Гарэцкага, 

А. Луцкевіча, А. Станкевіча, З. Жылуновіча.  

Аднак ужо ў 30-я гады, у перыяд станаўлення сталінскага таталітарнага 

рэжыму, многія гісторыкі былі рэпрэсаваны, а іх працы аб’яўлены 

памылковымі ці нават злачыннымі. Марксізм-ленінізм становіцца адзінай 

тэарэтыка-метадалагічнай асновай гістарычнай навукі. Гісторыкі, якія не 

пажадалі ці не змаглі авалодаць гэтай метадалогіяй, пазбаўляліся работы, а ў 

некаторых выпадках і жыцця. 

Істотны крок наперад беларуская гістарыяграфія здолела зрабіць толькі 

ў другой палове 50-х – 80-х гг. ХХ ст. У гэты час з’яўляюцца манаграфічныя 

даследаванні З. Абезгауза, М. Біча, М. Болбаса, Э. Загарульскага, І. Ігнаценкі, 

З. Капыскага, В. Рабцэвіча, С. Самбук, В. Чапко, К. Шабуні і інш., якія не 

страцілі навуковай каштоўнасці да сённяшняга дня. 

Пасля абвяшчэння незалежнасці Рэспублікі Беларусь айчыннымі 

гісторыкамі робяцца значныя намаганні для максімальна аб’ектыўнага 

даследавання яе гісторыі з новага пункту гледжання, які грунтуецца на 

прыцягненні больш шырокага кола крыніц і прызнанні факта шматвяковага 

існавання беларускага этнасу і беларускай дзяржаўнасці (А. Мальдзіс, М. 

Ермаловіч, П. Лойка, М. Біч і інш). Вяртанню гістарычнай памяці народа 

садзейнічала выданне часопісаў "Спадчына", "Беларускі гістарычны часопіс", 

"Беларуская мінуўшчына". Намаганнямі рэдакцыі “Беларускай 

энцыклапедыі” выпушчана "Энцыклапедыя гісторыі Беларусі" у шасці тамах, 

энцыклапедычны даведнік "Археалогія і нумізматыка Беларусі" і інш. 

Не прыніжаючы значэння дзейнасці многіх пакаленняў беларускіх 

гісторыкаў, грунтоўныя працы якіх прадстаўлены ў спісах асноўнай і 

дадатковай літаратуры ў дадзеным вучэбна-метадычным комплексе, можна 

адзначыць, што многія пытанні і тэмы, асабліва праблемнага, дыскусійнага 

характару, яшчэ чакаюць сваіх даследчыкаў. 
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Тэма 2. Гістарычныя этапы фарміравання беларускага этнасу 

 

1. Найстаражытнае насельніцтва на тэрыторыі беларускіх зямель 

2. Паходжанне беларусаў і назвы "Белая Русь" (Беларусь) 

3.Эканамічныя і палітычныя фактары фарміравання беларускага 

этнасу ў XIV - XVIII стст. 

4. Асаблівасці працэсу фарміравання беларускай нацыі. 

 

1. Найстаражытнае насельніцтва на тэрыторыі беларускіх зямель 

 

На тэрыторыю Еўропы першыя людзі праніклі каля 600 тыс. гадоў таму 

назад. На тэрыторыі Беларусі яны з’явіліся значна пазней, дзесьці каля 100-

35 тыс. гадоў да н.э. Гэта здарылася таму, што ў старажытнасці нашыя землі 

былі пакрыты ледавікамі.  

Прыкладна паміж 100-м і 40-м тыс. да н.э., у перыяд міжледавікоўяў, у 

паўднёва-усходнюю частку Беларусі трапілі невялікія групы неандэртальцаў. 

Гэта былі толькі папярэднікі людзей сучаснага тыпу, якія, аднак, ужо маглі 

вырабляць з крэмню прылады працы, валодалі  мовай, пастаянна карысталіся 

агнём, будавалі сховішчы-жытлы. Аб пранікненні неандэртальцаў на 

поўдзень Беларусі сведчаць археалагічныя знаходкі каля вёскі Абідавічы 

Быхаўскага раёна Магілёўскай вобласці і каля вёскі Клеявічы 

Касцюковіцкага раёна Гомельскай вобласці. Людзі гэтага перыяду вялі 

паўкачавы лад жыцця, які залежыў ад наяўнасці ў навакольнай мясцовасці 

расліннай і жывёльнай ежы. 

Але праз некаторы час наступіла новае абледзяненне – ледавік 

таўшчынёй у многія сотні метраў заняў тэрыторыю цяперашніх Віцебскай, 

паўночных частак Мінскай і Гродзенскай абласцей. На доўгі час 

першабытныя людзі вымушаны былі пакінуць беларускія землі. 

Несумненныя сведчанні сталага засялення першабытным чалавекам 

тэрыторыі паўднёвай Беларусі адносяцца да перыяду 26–23 тыс. гадоў да н.э., 

калі тут з’явіліся людзі сучаснага тыпу – краманьёнцы. Найбольш 

старажытнымі стаянкамі краманьёнцаў на тэрыторыі Беларусі з’яўляюцца 

стаянкі ля вёсак Бердыж Чачэрскага і Юравічы Калінкавіцкага раёнаў 

Гомельскай вобласці. 

Важнейшымі заняткамі краманьёнцаў з’яўляліся загоннае паляванне на 

мамантаў, збіральніцтва і рыбная лоўля. З костак мамантаў, жэрдак і скур 

яны будавалі жытло з агнішчам пасярэдзіне, цела прыкрывалі вопраткай са 

скур жывёл. Тагачасныя людзі выраблялі разнастайныя прылады працы і 

зброю – коп’і, да якіх часам мацаваліся крамянёвыя наканечнікі, крамянёвыя 

скрабкі для апрацоўкі скур, разцы для работы па косці, нажы, праколкі. Для 

палеаліту былі характэрны самыя прымітыўныя спосабы апрацоўкі камню – 

адколы, рэтушаванне. Некаторыя вырабы, асабліва іголкі, былі касцянымі. 

У эпоху палеаліту зарадзіліся рэлігія і мастацтва, звязаныя пераважна з 

паляўнічай магіяй і ўяўленнямі пра замагільнае жыццё. Ва ўмовах панавання 

прыроды над старажытным чалавекам, яго няўпэўненасці ў заўтрашнім дні, 
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шырокае распаўсюджанне атрымала магія – вера чалавека ў свае 

звышнатуральныя здольнасці ўздзейнічаць на прыроду і іншых людзей 

шляхам выканання разнастайных абрадаў і рытуалаў. Панавала вера ў 

звышнатуральныя сілы духаў (анімізм); неадушаўлёныя прадметы і з’явы 

прыроды надзяляліся ў свядомасці людзей чалавечымі якасцямі, розумам, 

магчымасцю дзейнічаць (фетышызм). З развіццём палявання пашыраліся 

ўяўленні пра татэмных, роднасных чалавеку жывёл, якія ў свядомасці людзей 

выконвалі ролю родапачынальнікаў (татэмізм). 

Развіццё матэрыяльнай культуры і рэлігійных вераванняў у 

першабытных людзей было цесна звязана з развіццём мастацтва. Сярод 

твораў першабытнага мастацтва ў насельніцтва Беларусі эпохі позняга 

палеаліту сустракаюцца жаночыя статуэткі, малюнкі розных жывёл, якія 

служылі аб’ектам палявання. Першабытны мастак маляваў чалавека і жывёлу 

такімі, якімі ён бачыў іх у штодзённым жыцці. Толькі ў асобных выпадках 

даваліся ўмоўныя стылізаваныя малюнкі. Сярод археалагічных знаходак на 

стаянках першабытных людзей на тэрыторыі Беларусі сустракаюцца таксама 

і ўпрыгажэнні – разнастайныя падвескі, вырабленыя з пласцінак біўня 

маманта, каралі з зубоў пясца і ваўка, ракавіны з прасвідраванымі для 

нанізвання адтулінамі. Найбольшую цікавасць выклікаюць ракавіны, якія, 

паводле апошніх навуковых дадзеных, трапілі на нашыя землі з раёна 

Чарнаморскага ўзбярэжжа або з Дняпроўска-Бугскага лімана. Гэта сведчыць 

аб значных перамяшчэннях паляўнічых калектываў і, магчыма, пра пачатак 

абмену. 

Каля 10 тыс. да н.э. ледавік растаў нават у Скандынавіі. Пачаўся 

сярэднекаменны век – мезаліт, у перыяд якога былі заселены людзьмі 

цэнтральная і паўночная часткі Беларусі. На працягу мезаліту ў жыцці 

першабытных людзей адбыліся значныя змены, звязаныя ў першую чаргу з 

удасканаленнем вырабу прылад працы. Чалавек стаў ужываць масіўную 

крамянёвую сякеру і цясло, вырабляць нажы з дробных апрацаваных 

крамянёвых пласцін. Да эпохі мезаліту адносіцца з’яўленне і шырокае 

распаўсюджванне лука, які стаў першым механічным прыстасаваннем, 

вынайдзеным чалавекам. Лук з’яўляўся эфектыўнай зброяй пры паляванні, 

дзякуючы яму магла весціся не толькі калектыўная загонная, але і 

індывідуальная здабыча дзічыны. Таму загоннае паляванне на буйных жывёл, 

якое патрабавала вялікай колькасці ўдзельнікаў, саступіла месца паляванню 

на параўнальна дробных лясных звяроў.  

Калі да эпохі палеаліту адносяцца толькі два паселішчы, пакуль што 

выяўленыя археолагамі, то ў мезаліце на тэрыторыі Беларусі існавала не 

менш 80 чалавечых пасяленняў, галоўным чынам на Палессі, у Пасожжы і 

Панямонні. Павялічылася колькасць радоў, узніклі цэлыя аб’яднанні сваяцкіх 

па паходжанні родавых калектываў – плямёны, якія з’яўляліся зародкавай 

стадыяй фарміравання этнічных супольнасцей. Шлюбны парадак унутры 

племені быў эндагамным, г.зн., што муж і жонка павінны былі быць 

супляменнікамі. Эндагамія садзейнічала захаванню адметных рыс племені: 

мовы, абрадаў, арнаментацыі керамікі, вытворчых навыкаў, характару 
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домабудаўніцтва, упрыгожванняў. Разам з тым, заблытанасць шлюбных 

адносін, якая ўзнікла ў сувязі з павелічэннем колькасці родаў, выміраннем 

або асіміляцыяй некаторых з іх, прыводзіла да парушэння эндагамнасці; 

назіраліся шлюбы паміж прадстаўнікамі розных плямён. 

У часы мезаліту атрымалі далейшае развіццё рэлігійныя вераванні і 

мастацтва першабытных людзей. Больш сталых формаў дасягнуў татэмізм: ва 

ўмовах складаных узаемаадносінаў родаў і плямён татэм стаў выступаць як 

радавое імя або назва племені. Мастацтва адлюстроўвала татэмістычныя 

ўяўленні і адносілася да ліку важных племянных прыкмет. 

У 5 тыс. да н.э. у развіцці старажытнага грамадства Беларусі 

пачанаецца заключны перыяд каменнага веку – неаліт. У неалітычную эпоху 

насельніцтва на тэрыторыі Беларусі значна павялічылася – археолагамі 

адкрыта звыш 500 пасяленняў, якія канцэнтраваліся галоўным чынам на 

Палессі (150), Панямонні (больш 100) і Пасожжы (110) (для параўнання, у 

Падзвінні пакуль адкрыта 16 неалітычных помнікаў). 

У неаліце чалавек упершыню навучыўся ляпіць гліняны посуд, які 

прызначаўся для гатавання ежы і захоўвання яе запасаў, пачаў вырабляць 

новыя прылады працы – шліфаваныя сякеры і цяслы. Адначасова з раней 

вядомымі (адколы, рэтушоўка), шырокае распаўсюджанне атрымалі новыя 

спосабы апрацоўкі камня – шліфоўка, пілаванне, свідраванне. Шырэй, чым 

раней, выкарыстоўвалася дрэва. З яго рабілі чаранкі зброі, стрэлы, дрэўкі 

коп’яў, выдзёўбвалі чаўны, стаўшыя першым транспартным сродкам 

чалавека, узводзілі свайныя пабудовы, рабілі пасткі і заколы для лоўлі звяроў 

і рыбы. 

У эпоху неаліту пачалася таксама распрацоўка шахтавым спосабам 

крэмненосных радовішчаў, адно з якіх знаходзіцца паблізу пасёлка 

Краснасельскі Ваўкавыскага раёна Гродзенскай вобласці на ўзбярэжжы ракі 

Рось. Капанне шахтаў (у сярэднім глыбінёй 2–3 м) і здабыча крамянёвай 

сыравіны адбываліся з дапамогай розных прыстасаванняў – рагавых 

інструментаў, драўляных і касцяных лапат, кошыкаў і мяхоў, лесвіц. 

Здабытая сыравіна апрацоўвалася ў размешчаных побач майстэрнях. З яе 

выраблялася мноства дасканалых сякер, якія шляхам абмену 

распаўсюджваліся на ўсім паўночным захадзе Беларусі. Краснасельскія 

шахцёры валодалі зачаткамі геалогіі, выкарыстоўвалі эканомныя і бяспечныя 

прыёмы праходкі пароды. Краснасельскія шахты, адзіныя на ўсім усходзе 

Еўропы, з’яўляюцца унікальнейшым помнікам нашай першабытнасці. 

У канцы неаліта на Беларусі пачалі распаўсюджвацца прынцыпова 

новыя формы гаспадарання – земляробства і жывёлагадоўля. 

Позненеалітычныя жыхары Беларусі гадавалі кароў, свіней, авечак і коз, 

коней. Свойскую жывёлу і чалавечыя паселішчы ахоўваў сабака. Першыя 

палеткі былі невялікімі, яны закладаліся на выпаленых месцах сярод 

зараснікаў і апрацоўваліся палкамі або матыкамі. Вырошчваўся пераважна 

ячмень. Так пачынаўся працэс пераходу ад прысвойваючых да вытворчых 

форм гаспадаркі, які атрымаў назву неалітычнай рэвалюцыі. Аднак, 

неабходна адзначыць, што ў адрозненне ад Паўднёвай і Заходняй Еўропы, на 
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беларускіх землях земляробства і жывёлагадоўля засвойваліся і 

распаўсюджваліся запаволена. Гэта тлумачыцца прыроднымі ўмовамі азёрна-

лясной Беларусі, дзе паляванне, рыбалоўства і збіральніцтва працягвалі 

прыносіць вялікую колькасць прадуктаў харчавання.  

Новыя віды гаспадарчай дзейнасці значна папаўнялі запасы харчавання 

чалавека, рабілі яго больш незалежным ад прыроды. Усё гэта вяло да 

павелічэння колькасці жыхароў, а часам і да перанаселенасці і міграцый у 

пошуках урадлівейшых глеб. Змянялася матэрыяльная і духоўная культура, 

ускладняліся адносіны паміж чалавечымі калектывамі і асобнымі людзьмі. 

Згодна з этнаграфічнымі назіраннямі, роды новакаменнага веку не толькі вялі 

супольную гаспадарку, але і супольна спажывалі яе плён, клапаціліся пра 

старых, нямоглых і дзяцей. Большае значэнне стала надавацца мужчынскай 

працы, што патрабавала пераходу жонкі ў род мужа. Гэта сведчыла пра 

пачатак разлажэння матрыярхату. 

У неалітычны час ужо праяўляецца нераўнамернасць у развіцці 

асобных рэгіёнаў. На поўдні Беларусі раней з’явілася вытворчая гаспадарка 

(земляробства і жывёлагадоўля), прышліфаваныя, а затым і цалкам 

загладжаныя сякеры, жніўныя нажы, трохкутныя наканечнікі стрэл. На 

поўначы на працягу ўсёй эпохі дамінавалі традыцыйныя для лясной зоны 

формы прысвойваючай гаспадаркі. З-за адсутнасці мясцовых радовішчаў 

крэменю тут асабліва шырока апрацоўвалі косць і рог, з якіх выраблялі 

наканечнікі стрэл, кінжалы, гарпуны, рыбацкія кручкі, шылы, а таксама 

ўпрыгожванні – падвескі з зубоў жывёл, розныя арнаментаваныя пласцінкі. 

У пачатку 2-га тысячагоддзя да н.э. жыхары Беларусі пазнаёміліся з 

першымі металічнымі рэчамі – спачатку меднымі, а потым і бронзавымі 

(бронза ўяўляе сабой сплаў медзі і волава, які пераўзыходзіць па сваіх 

якасцях чыстую медзь). Аднак цэнтры старажытнай металургіі знаходзіліся 

далёка (у Сярэдняй Азіі, Закаўказзі, на Блізкім Усходзе), таму бронзавых і 

медных вырабаў было мала і цаніліся яны вельмі высока. Гэта былі 

пераважна ўпрыгажэнні, а таксама сякеры, наканечнікі дзідаў, долаты і 

цяслы, шылы. Пераважная ж большасць прылад працы і зброі па-ранейшаму 

выраблялася з крэмню. Больш таго, у яго апрацоўцы былі зроблены 

ўдасканаленні – наносілася доўгая струменьчатая рэтуш, ад чаго рэжучыя і 

колючыя краі рабіліся асабліва вострымі. У бронзавым веку шырока 

распаўсюдзілася ўмельства шліфаваць камень і высвідроўваць у вырабах 

адтуліны для рукаятак – быў вынайдзены свідравальны станок, які стаў 

другім пасля лука механічным прыстасаваннем чалавека. 

Адной з самых характэрных адзнак бронзавага веку на Беларусі стала 

паўсюднае з’яўленне пласкадоннага глінянага посуду, што сведчыла аб 

канчатковым пераходзе насельніцтва беларускіх зямель да аседлага ладу 

жыцця. Посуд стаў разнастайным: вядомы гаршкі, збаны, міскі, кубкі, 

цадзілкі. 

Новая эпоха азнаменавалася значнымі поспехамі ў гаспадарцы. Зем-

ляробства і жывёлагадоўля з дапаможных заняткаў паступова ператварыліся 

ў вядучыя. Больш распаўсюджанымі сталі прадзенне і ткацтва. 
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 Поспехі ў эканамічным развіцці спрыялі зараджэнню сацыяльнай і 

маёмаснай няроўнасці, вылучалі мужчыну перад жанчынай у сацыяльна-

гаспадарчым жыцці роду і племя. Багатыя пахаванні мужчын-ваяроў з 

вялікай колькасцю медных і бронзавых рэчаў сведчаць пра існаванне сталага 

патрыярхальнага ладу і зараджэнне родаплемянной арыстакратыі. 

Назапашванне пэўных багаццяў, імкненне авалодаць самымі 

ўрадлівымі землямі або крамянёвымі радовішчамі вялі да пашырэння 

міжплемянных узброеных сутычак. Стваралася зброя, прызначаная не для 

звера, а для чалавека – мячы, баявыя сякеры, наканечнікі стрэл з шыпамі. 

Нераўнамернасць развіцця розных рэгіёнаў, попыт на карысныя 

выкапні, якія таксама залягаюць вельмі нераўнамерна, спрыялі развіццю 

абмена. З Беларусі ў Прыбалтыку ішоў крэмень, у адваротным кірунку – 

бурштын. Пераважна каўказскага і прыкарпацкага паходжання нашы першыя 

металы. 

Новыя формы гаспадарання прывялі і да змен у духоўным жыцці. З 

сярэдзіны 2-га тысячагоддзя да н.э. пад уплывам земляробча-

жывёлагадоўчых культаў, звязаных з абагаўленнем сонца і агню як 

жыватворных сіл, распаўсюджваецца звычай спальвання нябожчыкаў, які 

праіснаваў на Беларусі да ўсталявання хрысціянства. Культавыя абрады ўжо 

маглі практыкаваць “прафесіяналы” – язычніцкія святары. 

У бронзавым веку працягвала развівацца мастацтва. Посуд пакрываўся 

багатым арнаментам – трохкутнікамі, крыжамі, ромбамі, якія з’яўляліся 

магічнымі сімваламі плоднасці, агню і нябесных свяціл. Пашыраны былі 

ўпрыгажэнні з костак, бурштыну, медзі. Удзялялася ўвага дасканаласці 

формы і аздабленню прылад працы і зброі. У паўночнай Беларусі, дзе мацней 

трымаліся архаічныя традыцыі, выявы людзей, звяроў і птушак выразаліся з 

дрэва і косці. 

У бронзавым веку па ўсёй тэрыторыі Беларусі рассяліліся ваяўнічыя 

плямёны, характэрнымі адзнакамі якіх былі баявыя лодкападобныя сякеры і 

шнуравая арнаментацыя керамікі. Мясцовае насельніцтва пачало паступова 

змешвацца з імі, успрымаючы новыя здабыткі матэрыяльнай і духоўнай 

культуры. Яскравым прыкладам уплыву шнуравікоў і распаўсюджання 

набыткаў новай эпохі сталі плямёны паўночнабеларускіх культур. Пры 

вывучэнні іх паселішчаў, асабліва на Віцебшчыне, вызначана, як тутэйшыя 

жыхары з цягам часу страчваюць традыцыі лепкі вострадонных гаршкоў, 

вырабу інвентару, характэрнага для ляснога неаліту, і паступова вучацца 

карыстацца плоскадонным посудам, шліфаваць і свідраваць камень, 

успрымаюць магічную земляробчую сімволіку, а галоўнае – знаёмяцца з 

першымі меднымі і бронзавымі рэчамі. 

Усе гэтыя прышлыя плямёны вядомы даследчыкам пад агульнай назвай 

індаеўрапейцаў. У глыбокай старажытнасці індаеўрапейцы рассяліліся на 

Балканскім паўвостраве, у Малой Азіі, у заходнім і паўночна-заходнім 

Прычарнамор’і. На рубяжы 3 і 2 тыс. да н.э. у сувязі з развіццём 

жывёлагадоўлі (пастаянным павелічэннем пагалоўя жывёлы, для якой 

патрабаваліся новыя выпасы), ростам насельніцтва, а магчыма, нават 
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дэмаграфічным выбухам, яны пачалі рассяляцца па тэрыторыі Цэнтральнай і 

Усходняй Еўропы ад Рэйна на захадзе да сярэдняй Волгі на ўсходзе і ад 

Швецыі і Фінляндыі на поўначы да цэнтральнай Украіны на поўдні. Гэтае 

перасяленне паклала пачатак утварэнню многіх еўрапейскіх і азіяцкіх 

этнасаў: галаў, грэкаў, кельтаў, германцаў, іранцаў, балтаў, славян і інш. 

Большую частку тэрыторыі Беларусі, асабліва паўночнай і 

цэнтральнай, у бронзавым веку заняло індаеўрапейскае насельніцтва 

балцкай галіны (продкі сучасных літоўцаў і латышоў) і толькі ў асобных 

месцах паўднёвага захаду – славянскай. Індаеўрапейцы знаходзілася на 

больш высокім узроўні развіцця, чым іх папярэднікі, менавіта яны прынеслі 

на тэрыторыю Беларусі земляробства і жывёлагадоўлю. Змяшаўшыся з 

мясцовым даіндаеўрапейскім насельніцтвам, яны паступова асімілявалі яго, 

навязалі сваю мову і культуру. 

У VII–VI ст. да н.э. ў гісторыі старажытнага грамадства Беларусі 

наступіў жалезны век. Ён пачаўся са здабычы жалеза з балотнай і лугавой 

руды. Гэтая сыравіна была шырока распаўсюджана, перапрацоўка яе ў 

невялікіх домніцах не ўяўляла тэхналагічнай складанасці, таму жалеза хутка і 

амаль цалкам выцесніла камень. Медзь жа і бронзу пачалі выкарыстоўваць 

выключна для вырабу ўпрыгожванняў. 

Разнастайныя і эфектыўныя прылады працы, металічная зброя, 

развітыя жывёлагадоўля і земляробства паскорылі грамадскае і гаспадарчае 

развіццё. Павялічылася маёмасная няроўнасць паміж родамі і нават асобнымі 

сем’ямі. Лішак прадуктаў ішоў на абмен, які быў пераважна натуральным 

(рэч за рэч). Аднак у якасці грошай ужо маглі выкарыстоўвацца грэчаскія і 

рымскія манеты. На Беларусь траплялі тавары з грэка-рымскага 

Прычарнамор’я, ад кельтаў Цэнтральнай Еўропы. Край быў пасрэднікам у 

гандлі прыбалтыйскім бурштынам. 

У выніку росту прадукцыйных сіл, асабліва ў земляробстве і 

жывёлагадоўлі, шырокага распаўсюджання жалезных прылад працы з’явілася 

магчымасць назапашваць унутры роду ці племені больш матэрыяльных 

каштоўнасцей – збожжа, свойскай жывёлы, прадуктаў палявання, зброі. 

Узброеныя сутычкі і ваенныя набегі з мэтай захопу рознага роду багаццяў, а 

таксама людзей хутка сталі звычайнай з’явай. У гэтых умовах у грамадска-

палітычным жыцці асноўная роля стала належыць мужчынскаму 

насельніцтву. Вярхоўнай уладай у родзе і племені стаў агульны сход 

узброеных воінаў. Ён вырашаў пытанні вайны і міру, выбіраў старэйшыну 

роду і правадыра племені. Гэта сведчыла аб пачатку разлажэння 

першабытнаабшчынных адносін і станаўленні новага грамадска-палітычнага 

ладу, які атрымаў назву ваеннай дэмакратыі. 

Надзейным спосабам захавання багаццяў ад суседніх плямёнаў стала 

будаванне вакол паселішчаў умацаванняў з зямлі і дрэва, што ператварала іх 

у гарадзішчы. Самі паселішчы пачалі размяшчаць на цяжкадаступных 

узгорках, абводзіць іх валамі і равамі. За ўмацаваннямі гарадзішчаў 

знаходзіліся жылыя і гаспадарчыя пабудовы, загоны для жывёлы. З 

дапамогай сякер і цёслаў узводзіліся складаныя (у параўнанні з лёгкімі 
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пабудовамі эпохі неаліту і бронзы) жылыя і гаспадарчыя памяшканні. 

Першапачаткова ўзводзіліся бярвенчатыя пабудовы слупавай канструкцыі, а 

з цягам часу – і пабудовы зрубнага тыпу. 

Тэрыторыю Беларусі ў жалезным веку засялялі плямёны розных 

археалагічных культур, якія адрозніваліся паміж сабой характарам жылля, 

формай і арнаментацыяй посуду, упрыгажэннямі, асаблівасцямі пахавальнага 

абрада. 

Паўднёвы ўсход Беларусі і прылеглую частку Украіны ў VIII–III ст. да 

н.э. займалі прадстаўнікі мілаградскай культуры (па гарадзішчы каля вёскі 

Мілаград на Гомельшчыне). Прадстаўнікі гэтай культуры першымі на 

Беларусі асвоілі выплаўку жалеза. Акрамя гэтага, на поўдні Беларусі раней 

пачалі карыстацца ворнымі прыладамі тыпу драўлянага рала, чаму 

садзейнічаў уплыў суседніх плямёнаў, у першую чаргу скіфаў. Мілаградцы 

жылі на гарадзішчах і ў неўмацаваных вёсках – селішчах. Памерлых хавалі 

пад невялікімі курганамі або ў грунтовых магілах па абраду трупаспалення – 

крэмацыі. Грэчаскі гісторык Герадот, што жыў у V ст да н.э., апісваў 

паўночных суседзяў скіфаў – неўраў. Некаторыя даследчыкі адносяць да 

неўраў носьбітаў мілаградскай культуры. Тым больш, што на Беларусі 

захаваліся назвы паселішчаў тыпу Наўры, Наўране. 

З III ст. да н.э. да сяр 1-га тыс. н.э. на тэрыторыі мілаградцаў жылі 

прадстаўнікі зарубінецкай культуры (па могільніку каля вёскі Зарубінцы на 

Кіеўшчыне). Зарубінцы занялі гарадзішчы сваіх папярэднікаў, пашырылі іх і 

абнавілі ўмацаванні. Жылі таксама і на селішчах. З разнастайных жалезных 

вырабаў асабліва былі пашыраны сякеры, наканечнікі дзідаў і стрэл, сярпы, 

нажы. 

Цэнтральную і большую частку паўночна-заходняй Беларусі каля 

тысячагоддзя (з V ст. да н.э. па V ст. н.э.) займалі плямёны культуры 

штрыхаванай керамікі, названай так па характэрнай арнаментацыі посуду. 

Штрыхавікі жылі амаль выключна на гарадзішчах у вялікіх наземных 

пабудовах слупнай канструкцыі. Беларускае Падзвінне і верхняе Падняпроўе 

на працягу ўсяго жалезнага веку засялялі плямёна блізкай да іх культуры – 

днепра-дзвінскай.  
Па меры асваення жалеза земляробства паступова ператваралася ў 

галоўны занятак прадстаўнікоў усіх гэтых культур. Па спосабу падрыхтоўкі 

ўчастка да сяўбы сістэма земляробства атрымала назву ляднай, ці падсечна-

агнявой. На абраным участку (ляда) лес высякаўся і спальваўся. Пасля гэтага 

верхні слой глебы станавіўся больш рыхлым, а попел адначасова ўгнойваў 

зямлю. Затым сеялі зерне і загортвалі яго “сукаваткай” – драўлянай бараной. 

Першыя гады на такіх участках ураджаі былі добрымі. Калі ўраджайнасць 

зніжалася, дзялянку пакідалі і пераходзілі на другую, папярэдне 

падрыхтаваную такім жа спосабам. Асноўнымі культурамі былі проса, 

пшаніца, гарох, бабы, віка. Ураджай зжыналі жалезнымі сярпамі, якія былі 

меншых памераў за сучасныя і мелі невялікую выгнутасць. Зерне расціралі 

на каменных зернецёрках. 
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Развіццё земляробства павысіла гаспадарчае значэнне жывёлагадоўлі. 

Выяўленыя рэшткі касцей сведчаць, што нашы далёкія продкі разводзілі 

перш за ўсё буйную рагатую жывёлу. Свінні, коні і дробная рагатая жывёла 

адыгрывалі другарадную ролю. 

Агульны ўзровень прадукцыйных сіл, натуральны характар гаспадаркі, 

у аснове якой было ляднае земляробства, дазваляюць меркаваць, што ўсе 

плямёны, якія засялялі тэрыторыю Беларусі ў другой палове I тыс. да н.э. – 

першай палове I тыс. н.э., жылі ва ўмовах патрыярхату. Асноўнай 

гаспадарчай адзінкай была вялікая патрыярхальная сям’я. Некалькі такіх 

сем’яў складалі род. Кожны род займаў пэўную тэрыторыю, меў свае палі, 

вадаёмы, паляўнічыя ўгоддзі і выпасы для жывёлы. Некалькі родаў утваралі 

племя, а некалькі плямён – саюз плямён. Аднак трывалыя саюзы плямён 

узнікалі рэдка – толькі тады, калі гэта дыктавалася меркаваннямі ваеннага 

характару. 

Разам з тым, паміж плямёнамі існавалі таксама і істотныя адрозненні. 

Прадстаўнікі культур штрыхаванай керамікі і днепра-дзвінскай адставалі ў 

сацыяльна-эканамічным развіцця ад плямёнаў паўднёвай Беларусі. На поўдні 

значна раней, чым на поўначы, пачаўся працэс разлажэння 

першабытнаабшчынных адносін, чаму садзейнічала суседства са скіфа-

сармацкімі плямёнамі, дзе гэтыя працэсы ішлі даволі інтэнсіўна. Штрыхавікі 

і днепра-дзвінцы запазніліся з авалоданнем жалезаробчай справы, таму на 

ранніх этапах сваёй гісторыі яшчэ шырока карысталіся каменнымі вырабамі. 

Больш увагі ўдзялялі паляванню, рыбалоўству, збіральніцтву, лясным 

промыслам. Адставалі яны і ў сацыяльным жыцці. Вялікія памеры жылля 

сведчаць пра захаванне архаічнай вялікай сям’і (якая магла складацца з 50–80 

чалавек), у той час як на Палессі асноўнай гаспадарчай адзінкай паступова 

становіцца малая сям’я. 

Развіццё гаспадаркі, змешванне насельніцтва ў час міграцый, 

суіснаванне прышлых людзей з абарыгенамі вялі да паступовага 

ператварэння родавай абшчыны ў сельскую (ці суседскую), члены якой былі 

звязаны паміж сабой не столькі кроўным сваяцтвам, колькі вядзеннем 

супольнай гаспадарчай дзейнасці (г.зн., што ў аснове аб’яднання людзей ужо 

былі не сваяцкія, а тэрытарыяльныя і эканамічныя сувязі). 

Сярод носьбітаў культур жалезнага веку Беларусі вучоныя шукаюць 

карані сучасных народаў. Штрыхавікі і днепра-дзвінцы засялялі землі, дзе 

назвы большасці вадаёмаў балцкія. Па гэтай прычыне большасць 

даследчыкаў насельніцтва жалезнага веку сярэдняй і паўночнай Беларусі 

лічаць продкамі сучасных латышоў і літоўцаў. Этнічнае вызначэнне 

паўднёвабеларускіх культур больш спрэчнае: іх адносяць то да старажытных 

балтаў, то да славян, то да плямён невядомай мовы, што затым растварыліся 

сярод суседзяў. 

Бясспрэчна славянскімі з’яўляюцца толькі археалагічныя помнікі 

пражскай культуры (па назве могільніку каля сталіцы Чэхіі), якія знаходзяць 

і на паўднёвым захадзе беларускага Палесся і датуюць V–VI ст н.э. Адсюль з 



21 
 

VI ст. групы славянскага насельніцтва распачынаюць рух на поўнач – у 

Падняпроўе і Падзвінне.  

 

2. Паходжанне беларусаў і назвы "Белая Русь" (Беларусь) 

 

Як ужо адзначалася вышэй, да VI–VII ст. н.э. славяне жылі толькі ў 

самых паўднёвых раёнах сучаснай Беларусі, у басейне ракі Прыпяць, 

пераважна на поўдзень ад яе. У VIII–IX ст. славяне значна ўзмацніліся і 

прыступілі да каланізацыі суседніх зямель. Вялікія групы славян пасяліліся 

ва ўсіх рэгіёнах Беларусі, пачаліся цесныя кантакты славян з мясцовым 

балцкім насельніцтвам. Славяне мелі даволі высокі ўзровень гаспадаркі, дзе 

дамінавалі ворнае земляробства і жывёлагадоўля з перавагай у статку кароў. 

Нават зерне яны ўжо перараблялі не на зерняцёрках, а ў жорнах. З прычыны 

таго, што перасяленцы значна апярэджвалі па ўзроўні сацыяльна-

эканамічнага развіцця балтаў, у большасці выпадкаў балцкае насельніцтва 

было асімілявана славянскім. У выніку гэтага да IX–X ст. на Беларусі 

сфарміраваліся новыя этнічныя супольнасці змешанага славяна-балцкага 

паходжання, што неаднаразова ўпамінаюцца ў пісьмовых крыніцах, – 

дрыгавічы, радзімічы і крывічы. 

Дрыгавічы займалі большую частку паўднёвай і частку сярэдняй 

Беларусі. Паўднёвая граніца тэрыторыі дрыгавічоў праходзіла ўздоўж 

Прыпяці на поўдзень ад яе. Паўночна-ўсходняя мяжа дрыгавічоў праходзіла 

прыкладна па водападзелу рэк Друці і Бярэзіны, а паўночная – па лініі 

Барысаў–Заслаўе. На захадзе дрыгавічы займалі вярхоўі Нёманскага басейна. 

Мова дрыгавічоў была славянскай. Славянскімі па паходжанні былі і такія 

элементы іх культуры, як буйныя металічныя пацеркі, пярсцёнкападобныя 

скроневыя кольцы. Славянскімі былі нажы, сярпы, кераміка. Да элементаў 

балцкага паходжання ў культуры дрыгавічоў адносіліся спіральныя 

пярсцёнкі, змяінагаловыя бранзалеты, зоркападобныя спражкі. Аб змешаным 

славяна-балцкім паходжанні дрыгавічоў, верагодна, сведчыць і сама назва 

гэтай супольнасці, якая з’яўляецца славянізаванай формай ранейшай балцкай 

назвы. 

Радзімічы пасяліліся на ўсходзе ад дрыгавічоў. Яны занялі землі 

Цэнтральнай Беларусі паміж Дняпром і Дзісной. Асноўным арэалам іх 

рассялення быў басейн рэк Сожа і Іпуці. Мова радзімічаў была славянскай. 

Славянскімі па паходжанні ў культуры радзімічаў былі таксама 

сяміпрамянёвыя кольцы, бразготкі, кераміка. Разам з тым у культуры 

радзімічаў былі і элементы балцкага паходжання: бранзалеты са змяінымі 

галовамі на канцах, бронзавыя спіралькі, касцяныя прывескі ў выглядзе 

качак, зоркападобныя спражкі. Назва “радзімічы”, верагодна, таксама 

змешанага славяна-балцкага паходжання. 

Крывічы занялі тэрыторыю на поўнач ад дрыгавічоў і радзімічаў. Іх 

заходняя граніца на тэрыторыі Беларусі праходзіла ўздоўж Асвейскага 

возера, затым апускалася на поўдзень, перасякала Заходнюю Дзвіну каля 

вусця Дрысы, далей ішла да басейна Дзясны (левага прытока Заходняй 
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Дзвіны). Самым заходнім крывіцкім пасяленнем быў Браслаў. На поўначы і 

на ўсходзе граніца крывічоў праходзіла за межамі тэрыторыі Беларусі. На 

Беларусі пражывала толькі іх полацка-смаленская група. Мова крывічоў была 

славянскай. Славянскімі па паходжанні элементамі культуры крывічоў 

з’яўляліся бранзалетападобныя скроневыя кольцы, крывіцкія бранзалеты, 

кераміка. Адначасова ў культуры крывічоў ёсць і элементы балцкага 

паходжання: бранзалеты са змяінымі галовамі, шыйныя грыўны балцкага 

тыпу, галаўны вянок і інш. Змешанага славяна-балцкага паходжання і сама 

назва гэтай супольнасці. 

У IX–X ст. адбываецца значнае паскарэнне гаспадарчага развіцця 

крывічоў, дрыгавічоў і радзімічаў. У земляробстве пачалі выкарыстоўвацца 

больш дасканалыя прылады з жалезнымі наканечнікамі. У крывічоў і 

дрыгавічоў пашырылася выкарыстанне сярпоў новага тыпу, былі 

ўдасканалены кавальскае і ганчарнае рамёствы (з’явіліся сырадутныя печы, 

пачалі выкарыстоўвацца ганчарны круг і спецыяльныя печы для абпальвання 

вырабаў з гліны. Апрацоўка жалеза і гліны паступова становіцца 

прафесійным відам дзейнасці, асобным заняткам. Рамёствы пачынаюць 

аддзяляцца ад земляробства, што стварае спрыяльныя ўмовы для ўзнікнення 

пастаяннага гандлю. У IX–X ст. у крывічоў і дрыгавічоў з’яўляецца 

ўстойлівае грашовае абарачэнне. У выніку гэтых важных змен у гаспадарчых 

занятках у крывічоў і дрыгавічоў узнікаюць гарады (на тэрыторыі крывічоў у 

VIII–IX ст. узнікае Полацк, у X ст. – Віцебск, а на тэрыторыі дрыгавічоў у X 

ст. з’яўляецца Тураў). У адрозненне ад папярэдніх балцкіх супольнасцей, 

усталёўваецца другая сістэма кіравання: родаплемянное кіраванне змяняецца 

палітычным, узнікаюць першапачатковыя дзяржавы, якія называліся 

княжаннямі. 

Крывічы, дрыгавічы і радзімічы праіснавалі да сярэдзіны XII ст. 

(апошняе ўпамінанне дрыгавічоў датуецца 1149 г., крывічоў як асобнай 

этнічнай супольнасці – 1162 г., радзімічаў – 1169 г.) і стварылі 

высокаразвітую культуру, сімвалам якой з’яўляецца Сафійскі сабор у 

Полацку, пабудаваны ў сярэдзіне XI ст. Не толькі культура, у прыватнасці 

архітэктура, але і іх сацыяльны і палітычны лад сведчаць аб тым, што яны 

дасягнулі пэўнай стадыі цывілізацыі. 

Крывічы, дрыгавічы і радзімічы адыгралі велізарную ролю ў айчыннай 

гісторыі. Пагэтаму некаторыя вучоныя (Я. Карскі, У. Пічэта, М. Доўнар-

Запольскі, М. Грынблат) нават лічылі, што яны былі непасрэднымі продкамі 

беларускага народа. У прыватнасці, М Грынблат звяртае ўвагу на 

традыцыйныя земляробчыя прылады і асаблівасці гаворак у розных рэгіёнах 

Беларусі. На яго думку, саха з перакладной паліцай і “аканне” 

першапачаткова былі характэрны для крывічоў, а палеская саха і дыфтонгі 

ўо, іе на поўдні з’яўляліся элементамі культуры і мовы дрыгавічоў. 

Акрамя “крывіцка-дрыгавіцка-радзіміцкай”, існуюць і іншыя 

канцэпцыі паходжання беларусаў. Згодна з “фінскай” канцэпцыяй (яе аўтар 

І. Ласкоў), продкамі беларускага народа былі славяне і фіны. У якасці доказу 

ён спасылаецца на тое, што некаторыя назвы беларускіх рэчак і азёр, 
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напрыклад Дзвіна, Мардва, Свір, фінскага паходжання. Прыхільнікі 

“балцкай” канцэпцыі (В. Сядоў, Г. Штыхаў) лічаць, што продкамі беларусаў 

з’яўляюцца славяне і балты. Яны спасылаюцца на назвы беларускіх рэчак і 

азёр балцкага паходжання (Арэса, Клёва, Рэста і інш.), сцвярджаюць, што пра 

балтаў як продкаў беларусаў сведчаць некаторыя элементы традыцыйнай 

беларускай культуры і мовы (культ вужа, жаночы галаўны ўбор намітка, 

цвёрды гук “р” і інш.). Тыя, хто прытрымлваецца “старажытнарускай” 

канцэпцыі паходжання беларускага народа (Я. Карнейчык і інш.), 

сцвярджаюць, што продкам беларусаў была адна з частак так званай 

старажытнарускай народнасці. Вялікае значэнне яны надаюць існаванню ў 

мінулым старажытнай дзяржавы Русі, а потым яе распаду, а таксама назве 

старажытнарускай усходнеславянскай мовы (рускай) і элементам 

старажытнай культуры (напрыклад, былінам). 

Найбольш абгрунтаванай і падцверджанай шматлікім этнаграфічным, 

археалагічным, антрапалагічным, лінгвістычным матэрыялам, пісьмовымі 

крыніцамі з’яўляецца канцэпцыя М.Ф. Піліпенкі, які лічыць, што асноўнымі 

продкамі сучасных беларусаў былі групы насельніцтва, якія жылі ў нашым 

краі пасля таго, як зніклі крывічы, дрыгавічы і радзімічы. Імі сталі перш за 

ўсё насельнікі басейнаў рэк Дняпра і Заходняй Дзвіны і старажытныя 

палешукі, якія знаходзіліся ў Папрыпяцці. Першыя сфарміраваліся ў выніку 

трансфармацыі крывічоў, вяцічаў і паўночнай часткі радзімічаў, а другія – 

дрыгавічоў, драўлян і паўднёвых радзімічаў. 

Старажытныя палешукі і днепра-дзвінцы мелі агульную назву 

“русіны”. Яны адрозніваліся ад крывічоў, дрыгавічоў і радзімічаў новымі 

рысамі культуры і мовы. У жыхароў падзвіна-дняпроўскага рэгіёна была па-

шырана саха з перакладной паліцай, гумны прамавугольнай формы. У іх га-

ворцы ўзнікла “аканне” (вымаўленне галоснага гука “о” не пад націскам як 

“а”), а таксама “дзеканне” (зычны гук “д” сталі вымаўляць мякчэй). 

Характэрнымі рысамі культуры старажытных палешукоў з’яўляліся палеская 

саха, многавугольныя гумны, развітая фрома каравайнага абраду, зімовае 

навагодняе свята Каляды. У гаворцы старажытных палешукоў гукі “р” і “ч” 

пачалі вымаўляцца цвёрда. 

У фарміраванні культуры і мовы старажытнага насельніцтва беларускіх 

зямель пераважалі эвалюцыйныя працэсы. Фанетыка беларускай мовы 

ўзнікла шляхам злучэння некаторых рыс гутарковай мовы папрыпяцкага 

насельніцтва, з аднаго боку, і падзвінскага – з другога. Яно спачатку ад-

былося ў цэнтральным рэгіёне – панёманскіх і падняпроўскіх землях, а по-

тым праз цэнтральны рэгіён пашырылася далей у паўднёвыя і паўночныя 

часткі краю. З поўдня (Папрыпяцця) на поўнач (Падзвінне) распаўсюдзіліся 

цвёрдыя “р” і “ч”, а з поўначы на поўдзень – мяккі “д” (“дзеканне”), а таксама 

“аканне”. Узаемапранікненню культурных і моўных з’яў садзейнічалі 

таксама перасяленні як і неўсходнеславянскіх груп: заходнеславянскага 

(польскага), балцкага, цюркскага (татарскага) насельніцтва.  

Этнагенез беларусаў цесна звязаны з палітычнай гісторыяй края. Ён 

адбываўся як у час існавання старажытных княстваў – Полацкага і 
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Тураўскага, так і ў перыяд утварэння новай дзяржавы – Вялікага княства 

Літоўскага, Рускага і Жамойцкага.  

Розныя меркаванні існуюць у сучаснай навуковай літаратуры і 

наконт паходжання назвы «Белая Русь». Ніводнае з іх не мае 

пераканаўчай перавагі. Сёння можна вызначыць больш-менш акрэслена 

толькі яе палітычна-геаграфічны змест, у якім не падлягае сумненню 

гістарычная сувязь паміж тэрмінамі – «Русь» і «Белая Русь». Даследчыкі 

розных часоў звязвалі гэты тэрмін з мноствам снега, ільняным 

адзеннем белага колеру, белявымі валасамі. Некаторыя атаесамляюць 

тэрмін “белы” з незалежнасцю, якую беларускія землі здолелі захаваць 

у выніку мангола-татарскага нашэсця, ці з хрысціянскай верай, 

супрацьпастаўляючы яе “чорнай” – язычніцкай. Але больш 

даставернай з навуковага погляду з’яўляецца суаднясенне тэрміну 

“белы” з усходнім накірункам. Адначасова з тэрмінам “Белая Русь” 

існавалі “Чырвоная” (Кіеўская земля і Галіцка-Валынскае княства) і 

“Чорная” (звязваецца з тэрыторыяй Гродзеншчыны і Берасцейшчыны). 

Такім чынам, верагодна тэрмін “Белая Русь” першапачаткова 

датычыўся усходняй часткі Русі. 

У большасці польскіх і заходнееўрапейскіх крыніц XIV – сярэдзіны XVI 

ст. “Белая Русь” атаясамліваецца з тэрыторыяй, якая ахоплівае галоўным 

чынам Паўночна-Усходнюю (Уладзіміра-Суздальскае княства) ці Паўночна-

Заходнюю Русь (Наўгародска-Пскоўскія землі і інш.). У рускіх летапісах XV 

ст. «Белая Русь» таксама нярэдка звязваецца з тэрыторыяй “Вялікай 

Маскоўскай Русі”. 3 сярэдзіны XVI ст. у крыніцах усё больш выразна 

прасочваюцца ўяўленні аб «Белай Русі» як адасобленай уласна беларускай 

ці беларуска-ўкраінскай і часткова рускай тэрыторыі. Першае згадванне 

назвы «Белая Русь» самімі беларусамі ў дачыненні да этнічнай тэрыторыі 

беларусаў дакументальна зафіксавана ў 1592 г. 

 

3.Эканамічныя і палітычныя фактары фарміравання беларускага 

этнасу ў XIV - XVIII стст. 

 

Фарміраванне беларускага этнасу пачалося ў канцы XIII ст. і 

завяршылася ў асноўным у XVI ст. На працягу гэтага часу пераважна ў 

межах сучаснай Беларусі паступова складваліся і замацоўваліся 

эканамічныя,  культурныя, моўныя і іншыя асаблівасці тагачаснага 

насельніцтва, якое склала беларускі этнас. У дадзены перыяд паступова 

фарміравалася і этнічная тэрыторыя беларусаў. Знешнія абрысы этнічнай 

тэрыторыі беларусаў у асноўным сфарміраваліся ўжо ў XIV –  XV стст. 

Этнічная мяжа паміж этнаграфічнымі Літвой і Беларуссю, якая ўсталявалася 

яшчэ да XIII ст. прыкладна па лініі Мерач –Ашмяны –  воз. Свір, у 

наступныя тры стагоддзі амаль не змянілася. У поліэтнічнай сталіцы ВКЛ – 

Вільні, беларусы складалі значную частку гараджан.  

Пасля Крэўскай уніі 1385 г. у асноўным усталявалася заходняя мяжа 

Беларусі з Польшчай. Але тут таксама меўся вельмі спецыфічны рэгіён 
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поліэтнічнага насельніцтва (беларусы, палякі, літоўцы, яцвягі, украінцы) –  

заходняе Падляшша, якое прымыкала да Гарадзенскай і Берасцейскай зямель. 

Дзяржаўныя граніцы Кароны і ВКЛ у Падляшшы не былі дакладна акрэсле-

ны да Люблінскай уніі 1569 г.  

Паўднёвы   рэгіён   Беларусі – Палессе – быў    геаграфічна 

размежаваны з Украінай па басейну ракі Прыпяць з яе паўднёвымі 

прытокамі.  

Найбольш зменлівымі ў XIV –  XVI стст. былі ўсходнія межы ВКЛ. 

Тут у перыяд максімальнага пашырэння ВКЛ у яго уваходзілі бранскія, 

смаленскія і некаторыя іншыя землі. Таму насельніцтва гэтых княстваў 

было часова ўцягнута у этнічныя  працэсы, што адбываліся на тэрыторыі  

Беларусі. 

Важнейшай палітычнай умовай для фарміравання беларускага этнасу 

з’явілася знаходжанне зямель Беларусі ў складзе ВКЛ і ўдзел беларусаў у яго 
 

развіцці. Спачатку, у канцы ХІІІ –  XIV ст., значную ролю ў кансалідацыі 

беларускага этнасу адыграла пэўная самастойнасць (аўтаномія) у рамках 

ВКЛ Полацкага, Віцебскага і іншых княстваў на ўсходзе Беларусі. 3 

узмацненнем цэнтралізацыі ВКЛ у часы Вітаўта (пачатак XV ст.) гэтыя 

фактары страцілі сваё былое значэнне. Цяпер галоўным у дадзеным працэсе 

стала тое, што ВКЛ ператварылася ў адну э самых магутных дзяржаў Еўропы, 

якая магла за6яспечыць неабходныя  ўмовы для развіцця ўсіх этнічных  

супольнасцей ВКЛ, у тым ліку  і для беларускага этнасу. У некаторых 

землях ВКЛ часам зараджаліся сепаратысцкія тэндэнцыі,  звычайна 

абумоўленыя асобнымі інтарэсамі  мясцовых феадалаў, асабліва тых, хто 

быў звязаны роднасцю з правячай дынастыяй. Але такія праявы 

сепаратызму мелі месца больш у пачатковы перыяд ВКЛ і ў далейшым з 

узмацненнем цэнтральнай улады сталі рэдкай з’явай.  

Галоўнай умовай існавання і жыццядзейнасці любога народа 

з’яўляецца яго здольнасць да ўзнаўлення матэрыяльных каштоўнасцей і 

самога народанасельніцтва, якое магчыма толькі пры прагрэсіўным развіцці 

гаспадаркі і паступальным удасканаленні сацыяльных адносін у 

грамадстве. Менавіта прагрэс у сельскай гаспадарцы і рамястве ў 

беларускіх землях у XIV – XVI стст. стаў той эканамічнай асновай, на якой 

адбывалася фарміраванне беларускага этнасу. 

У XIV – XVI стст. на тэрыторыі Беларусі назіралася паступовае 

разбурэнне натуральнага характару сельскай гаспадаркі. Яна ўсё больш 

уцягвалася ў таварна-грашовыя адносіны, паміж вёскай і горадам 

устанаўліваліся больш шырокія гандлёвыя сувязі. Вакол буйных гарадоў 

складваліся рынкі, на якіх адбываўся гандаль таварамі сельскай і рамеснай 

вытворчасці не толькі бліжэйшых, але і значна аддаленых раёнаў 

Беларусі. У XV –  XVI стст. у Беларусі прыкметна пашырылася сетка 

сухапутных дарог, якія садзейнічалі паляпшэнню гандлёвых кантактаў паміж 

землямі Беларусі. У выніку на аснове грамадскага падзелу працы паміж 

горадам і вёскай, пашырэння цесных сувязей паміж імі, а таксама рознымі 
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рэгіёнамі Беларусі паступова складваліся агульныя рысы гаспадарчаq 

дзейнасці беларускага насельніцтва. 

Адначасова адбывалася складванне саслоўна-класавай структуры 

беларускага грамадства. Да сярэдзіны XVI ст. усе асноўныя класы і саслоўі 

(феадалы – шляхта, духавенства, гараджане –  мяшчане, сялянства) 

беларускага этнасу дасягнулі узроўню сталага феадальнага грамадства. 

Правы шляхецкага саслоўя знайшлі афармленне ў Статутах ВКЛ 

1529, 1566 і 1588 гг., мяшчан у магдэбургскіх граматах на самакіраванне 

гарадоў 

Працэс фарміравання этнічнай самасвядомасці беларусаў быў складаным 

і больш доўгім па часе, чым складванне агульных тэрытарыяльных, 

эканамічных, культурных рыс беларускага этнасу. Усведамленне сваёй 

адметнасці ад іншых усходнеславянскіх народаў у беларусаў расцягнулася 

на некалькі стагоддзяў. 

Асноўнай    саманазвай    насельніцтва    Беларусі    ў    XIII –  XVIII   

стст.   з’яўляўся тэрмін:   “русін”, “рускі люд”,  “рускі народ”. «Бібліяй 

Рускай» назваў свае пражскія выданні Францыск Скарына, прызначаючы іх 

для ўсіх беларусаў. Разам з тым для беларусаў у той час была характэрна і 

так званая мясцовая («зямляцкая») самасвядомасць («палачанін», 

«віцяблянін», «магілёвец» і г. д.). Асаблівасцю ў фарміраванні этнічнай 

самасвядомасці беларусаў было тое, што сялянства і значная частка 

мяшчанства, дробнай шляхты, духавенства больш моцна, чым феадальная 

знаць, трымалася сваіх каранёў у культуры, побыце, у сферы царкоўна-

рэлігійных традыцый.  

Нарэшце, самасвядомасць менавіта гэтай часткі насельніцтва Беларусі 

дазволіла захаваць беларускі этнас у часы цяжкіх выпрабаванняў другой 

паловы XVII –  XVIII ст., калі ўзмацніўся працэс паланізацыі беларусаў. 

У сучаснай гістарычнай літаратуры сустракаюцца меркаванні, што 

беларусы, асабліва заходніх раёнаў Беларусі, часам называлі сябе «ліцвінамі» 

ў этнічным сэнсе. Але вельмі часта сябе называлі «ліцвінамі» тыя, хто па 

розных прычынах знаходзіўся за мяжой (у сэнсе «жыхар Вялікага княства 

Літоўскага»). 3 другой паловы XVI ст. «ліцвінамі» нярэдка называлі ўсю 

шляхту Беларусі і Літвы, незалежна ад яе этнічнага паходжання. 

Памылковым з’яўляецца сцвярджэнне, што быццам насельніцтва Беларусі 

пачало называць сябе «беларусамі» ледзве не з XIII – XIV стст. У 

сапраўднасці, толькі з XVI ст. у некаторых мясцовых крыніцах сустракаецца 

назва вельмі блізкая да сучаснай –  «беларусцы» (у некаторых дакументах 

можна сустрэць назву –  «ліцвіны-беларусцы».) Такім чынам, можна 

сцвярджаць, што назва «беларусцы» мела тэрытарыяльны або канфесійны 

характар.  Фарміраванне беларускага этнасу ў XIV – XVI стст. выявілася 

таксама ў складванні своеасаблівага характару, псіхічнага складу, 

ментальнасці беларусаў. У характары беларусаў праяўляліся як 

агульначалавечыя рысы (любоў да радзімы, сям’і, ушанаванне продкаў, 

прыроды і інш.), так і этнічныя асаблівасці (працавітасць, міралюбівасць, 

лагоднасць і інш.). Гэтыя рысы фарміраваліся пад уплывам прыроднага. 
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наваколля, пад уздзеяннем эканамічных, палітычных, сацыяльных і 

рэлігійных асаблівасцей жыцця таго часу і выяўляліся ў паўсядзённых 

паводзінах і ўчынках, звычаях і абрадах, культуры і мове. Так, напрыклад, 

даследчыкі адзначаюць незвычайную ўстойлівасць у асяроддзі беларусаў 

старажытнай абрадавай міфалогіі, своеасаблівае змяшэнне, спалучэнне 

язычніцкіх уяўленняў з хрысціянствам. Відаць, менавіта адсюль зыходзяць 

гуманізм, цярпімасць, шчырая  гасціннасць,  і мкненне пазбегнуць жорсткіх 

разбуральных адносін у сваім асяроддзі і з іншымі асобамі, тонкасць 

пачуццяў беларусаў. Акрамя таго, частыя варожыя набегі, войны вучылі 

беларусаў цярплівасці, спачувальнасці да чужых бед. Напэўна  невыпадкова 

ў беларускім фальклоры ў параўнанні з рускім ці ўкраінскім не атрымаў 

такога шырокага развіцця эпічны жанр, звязаны з войнамі і сутыкненнямі. 

Затое вялікае пашырэнне атрымалі балады з іх глыбокім лірызмам, 

вытанчанасцю мастацкай формы, чарадзейныя казкі, дзе адлюстраваліся 

такія рысы характару беларусаў, як вынаходлівасць, кемлівасць, гумар, 

асуджэнне несумленка нажытага багацця жыцця і інш. 

 Такім чынам, па сукупнасці асноўных этнавызначальных адзнак 

(этнічная тэрыторыя, гаспадарчы ўклад, своеасаблівая культура, мова, 

асаблівасці характару, псіхічнага складу) можна пераканаўча гаварыць 

аб тым, што на працягу XIV – XVI стст. на землях Беларусі склалася 

новая супольнасць людзей –  беларускі народ. У гэты ж час пэўную 

сталасць набыла этнічная самасвядомасць беларусаў, хаця дадзены працэс 

яшчэ не быў завершаны. За той перыяд, што Беларусь знаходзілася ў 

складзе ВКЛ, беларускі народ прайшоў значны шлях у сваім  паступальным 

развіцці. Для тагачаснага беларускага грамадства былі характэрны даволі 

развітая гаспадарка, выразна акрэслены падзел на класы-саслоўі, 

своеасаблівая і багатая культура. 

Але далейшае этнічнае развіццё беларусаў у XVII –  сярэдзіне XVIII 

ст. праходзіла ўжо ў іншых і вельмі складаных сацыяльна-палітычных, 

эканамічных і культурных умовах новага дзяржаўнага  ўтварэння – Рэчы  

Паспалітай.  У гэты  перыяд, адзначаны шматлікімі войнамі, эпідэміямі і 

іншымі ўзрушэннямі,  магчымасці развіцця беларускага этнасу былі ў 

значнай  ступені абмежаваны. У гісторыі ВКЛ дадзены перыяд 

характарызуецца нарастаючымі праявамі крызісу дзяржаўна-палітычнага 

ладу, абвастрэннем сацыяльна-саслоўных адносін, адступленнямі ад 

талерантнасці ў царкоўна-рэлігійнай палітыцы, амаль поўным 

выцясненнем беларускай мовы і пісьменнасці з асноўных сфер 

палітычнага і дзяржаўнага справаводства. Тым не менш, нягледзячы на ўсё 

гэта, беларускі народ (найперш сяляне, мяшчане, частка шляхты і 

духавенства) здолеў выстаяць і захаваць свае асноўныя этнічныя рысы 

(мову, культуру, рэлігійныя традыцыі і г. д.). 

Знаходжанне Беларусі на пажежжы цывілізацыйнага і тэрытарыяльнага 

падзелу Захаду і Усходу Еўропы абумовіла пастаяннае яе ўцягванне ў 

гістарычныя працэсы, якія адбываліся на больш шырокім дзяржаўным і 

еўрапейскім узроўні. На тэрыторыі Беларусі, як на скрыжаванні шляхоў, 
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шмат стагоддзяў сутыкаліся і ўступалі ў зносіны розныя народы. Часовыя 

кантакты перарасталі ў пастаянныя сувязі, што неаднойчы прыводзіла да 

супольнага пражывання ў Беларусі вялікіх груп прадстаўнікоў іншых 

народаў (літоўцаў, палякаў, рускіх, украінцаў, татар, яўрэяў і інш.).  

Пражыванне літоўцаў на землях Беларусі было абумоўлена тым, што 

яны разам з беларусамі складалі аснову насельніцтва на ўсім працягу 

існавання Вялікага княства Літоўскага (сярэдзіна XIII – канец XVIII ст.). У 

XIV – XV стст. у склад ВКЛ увайшлі некаторыя рускія і ўкраінскія землі, 

што садзейнічала пашырэнню этнічнага складу насельніцтва Беларусі за 

кошт перасяленцаў. Асабліва трэба адзначыць спецыфічную групу 

перасяленцаў з Маскоўскай дзяржавы, якая з’явілася на тэрыторыі 

Беларусі ў XVI – XVII стст. Гэта былі прадстаўнікі рэлігійнай і 

палітычнай апазіцыі, асветнікі, якія зведалі праследаванні з боку маскоўскіх 

улад ці духавенства. 3 сярэдзіны. XVII ст. у паўночных раёнах Беларусі 

з’явілася вялікая група рускіх старавераў. 

Дзяржаўныя уніі ВКЛ з Польшчай (канец XIV – XVI ст.) садзейнічалі 

росту польскага насельніцтва ў Беларусі, асабліва ў яе заходніх землях. 

Яно складалася з прадстаўні«оў розных саслоўных груп (шляхты, 

духавенства, рамеснікаў і інш.). У XIII – XIV стст. на тэрыторыі Беларусі 

з’явіліся яўрэі і татары, якія з цягам часу склалі значную частку 

насельніцтва Беларусі. 

Татарскае насельніцтва ў Беларусі з’явілася ў першай палове XIV ст., 

калі Гедымін (1316 – 1341 гг.) неаднойчы выкарыстоўваў конныя атрады 

татар у барацьбе з Тэўтонскім ордэнам. Шырокае рассяленне татар у 

Беларусі пачалося ў канцы XIV – першай трэці XV ст. Гэта былі спачатку 

прадстаўнікі золатаардынскай і крымскай родавай і служылай знаці. Так у 

1394 г. пасля разгрому Залатой Арды сярэднеазіяцкім палкаводцам 

Цімурам у ВКЛ ўцёк са сваёй дружынай хан Тахтамыш, якому Вітаўт 

абяцаў вярнуць уладу. Другой крыніцай папаўнення татарскага 

насельніцтва ў Беларусі былі палонныя, захопленыя ў час набегаў крымскіх 

татар, якія былі асабліва частымі ў канцы XIV – пачатку XV ст. 

Прывілеяваную частку татар складалі князі –  прамыя нашчадкі 

ардынскіх ханаў. Вярхоўная ўлада ВКЛ, улічваючы паходжанне татарскай 

знаці, вельмі часта выкарыстоўвала яе ў адносінах з Крымскім ханствам і 

Турцыяй. Маёмаснае становішча татарскай знаці ў значнай ступені 

вызначалася зямельнымі падараваннямі з боку вярхоўнай улады, асобных 

феадалаў, а таксама дзяржаўнымі пасадамі і заслугамі. Яны мелі даволі 

значныя вотчыны з сялянамі, за што неслі ваенную службу на карысць 

вялікага князя. У прававых адносінах служылыя татары-землеўласнікі 

паступова набліжаліся да статусу шляхты. 

Другую прывілеяваную частку татарскага насельніцтва складалі 

нашчадкі простых воінаў. Яны мелі меншыя зямельныя ўладанні, за 

карыстанне якімі павінны былі несці ваенную службу, а таксама 

выконваць на карысць вялікага князя каравульную, кур’ерскую, падводную 

і іншыя павіннасці. 
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Трэцюю і найбольш шматлікую сацыяльную групу татар складалі 

“простыя людзі». Яны паходзілі з перасяленцаў, якія на радзіме таксама 

былі простымі людзьмі –  воінамі або залежнымі ад феадалаў. Іх сялілі ў 

гарадах і мястэчках, дзе адводзілі ў карыстанне невялікія надзелы зямлі 

для сядзібы і агародаў. Таму яны займаліся ў асноўным агародніцтвам, 

а таксама гарбарствам, возніцтвам. Даволі вялікія пасяленні татар у 

Беларусі былі ў Гародні, Берасці, Лідзе, Наваградку, Менску і іншых 

гарадах і мястэчках. 

Ва ўмовах рэлігійнай талерантнасці ў ВКЛ татарам удалося даволі 

доўга захоўваць свае племянныя традыцыі, матэрыяльную і духоўную 

культуру, мову. Ім свабодна дазвалялася вызнаваць іслам і  будаваць 

мячэці.  У той жа  час татары не мелі права ўдзельнічаць у выбарах у 

прадстаўнічыя органы ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Таму некаторыя 

прадстаўнікі татар здолелі вызначыцца ў такіх відах дзейнасці, як пісарская 

служба ў канцылярыях ВКЛ або дыпламатычная служба. Пачынаючы   з   

XVI –  пачатку   XVII   ст.,  большасць  татар сталі  карыстацца   ў  

паўсядзённым  жыцці  беларускай   альбо польскай мовамі. На гэтых 

мовах з выкарыстаннем арабскага алфавіту былі напісаны і свяшчэнныя 

кнігі беларускіх татар – Аль Кітабы. У іх апісваюцца каноны і рытуалы 

мусульманскай рэлігіі, маральна-этычныя і бытавыя нормы паводзін, 

традыцыі і легенды.  У XVI – XVII  стст.  на землях  Беларусі  і Літвы 

дзейнічала  17 мячэцяў, а агульная колькасць татарскага насельніцтва 

складала 7 – 16 тыс. (па іншых звестках 40 – 100 тыс. чалавек, што яўна 

перабольшана). 

Пасля заключэння Люблінскай уніі і стварэння Рэчы Паспалітай у 

1569 г. становішча татар значна пагоршылася. Ва ўмовах наступлення 

каталіцтва і Контррэфармацыі татарам чыніліся перашкоды ў будаўніцтве 

мячэцяў. Статутам 1588 г. і шэрагам   пастаноў   сойма   ў   пачатку   XVII   

ст.   татарскай   знаці забаранялася мець прыгонных сялян-хрысціян, 

набываць шляхецкія   ўладанні,   служыць   у   войску  на   афіцэрскіх   

пасадах. У выніку многія татары ў гэты, час з’ехалі ў Крым і Турцыю. У 

канцы XVII ст. і асабліва ў 60 – 90-х гг, XVIII ст., калі Рэч Паспалітая 

ўступіла ў перыяд значных палітычных і сацыяльных рэформаў, многія 

правы татар-феадалаў былі адноўлены.  

Яўрэйскія абшчыны ў Беларусі пачалі сяліцца ў канцы XIV – XV ст. 

з Заходняй Еўропы. Гэта было звязана са шматвяковымі рэлігійнымі 

праследаваннямі яўрэяў з боку хрысціян як прыхільнікаў іншай веры – 

іудаізму. У каталіцкіх абшчынах Заходняй Еўропы яўрэі зведвалі асабліва 

жорсткі рэлігійны і сацыяльны ўціск. У гэты ж час улады ВКЛ 

прытрымліваліся палітыкі талерантнасці ў адносінах да прыхільнікаў 

розных рэлігій, таму сюды і пацягнулася яўрэйскае насельніцтва 

заходнееўрапейскіх краін. Ужо ў часы Вітаўта (1392 – 1430 гг.) існавалі 

пяць яўрэйскіх абшчын: у Берасці, Гародні, Троках, Уладзіміры-Валынскім, 

Луцку. У цэнтральных і ўсходніх землях Беларусі яўрэі з’явіліся ў XVI 

ст. 
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Аднак і ў ВКЛ у сувязі з пануючымі тады ў Еўропе царкоўнымі 

традыцыямі на яўрэяў накладваліся пэўныя абмежаванні, згодна якім 

яны не маглі набываць зямельную ўласнасць, служыць у шляхецкім 

войску і інш. Тыя ж прадстаўнікі яўрэйскага насельніцтва, якія 

перайшлі ў хрысціянства, нічым не адрозніваліся ў сваіх правах ад шляхты 

ці мяшчанства. 

Як і ў краінах Заходняй Еўропы, яўрэі ў розных населеных пунктах 

Беларусі жылі ізалявана – у асобных кварталах і асобнымі абшчынамі 

(кагаламі), маліліся ў сваіх храмах (сінагогах). 3 XVI ст. на тэрыторыі ВКЛ 

дзейнічаў цэнтральны орган самакіравання яўрэяў – Ваад, які вырашаў 

спрэчныя рэлігійныя, судовыя і адміністрацыйныя справы яўрэйскага 

насельніцтва. Вярхоўная ўлада, магнаты ВКЛ прыхільна ставіліся да 

яўрэяў, таму яны, як і татары, карысталіся ў ВКЛ некаторымі 

прывілеямі. Але такія адносіны да яўрэяў з боку вярхоў ВКЛ тлумачыліся 

не столькі талерантнасцю да іх веры ці ваеннымі інтарэсамі, як гэта было 

ў дачыненні татар, а найперш эканамічнымі прычынамі.  Яўрэі 

паспяхова займаліся рамяством, гандлем, прадпрымальніцтвам . 

Яны, як ніхто іншы, умелі арганізаваць такія важныя галіны 

функцыяніравання дзяржавы, як збор падаткаў, гандлёвых пошлін, 

крэдытарскую дзейнасць. Усё гэта прыносіла нямалы прыбытак дзяржаве, 

прыватным уладальнікам гарадоў і мястэчак. Адначасова існаванне ў 

яўрэяў кагальнай сістэмы значна аблягчала дзяржаўнай уладзе збор 

падаткаў з яўрэйскага насельніцтва.  

Абмежаванні, звязаныя з зямельнай уласнасцю, не давалі 

магчымасці яўрэям займацца сельскай гаспадаркай, таму яўрэйскае 

насельніцтва пераважна сялілася ў гарадах і мястэчках Беларусі.  

Гэтаму спрыяла  і зацікаўленасць вярхоўнай улады і   прыватных  

уладальнікаў  гарадоў  і   мястэчак  у  пашырэнні яўрэйскага насельніцтва. 

У 60-х гг. XVI ст. у Беларусі пражывала, па прыблізных падліках, каля 20 

тыс. яўрэяў, у  1628 г. – каля 40 тыс. чалавек. У першай палове XVII ст. 

яны складалі па асобных гарадах і мястэчках ад 2 да 10 % іх 

насельніцтва. У сярэдзіне XVII –  пачатку XVIII ст. ва ўмовах нярэдкіх 

войнаў Рэчы Паспалітай са сваімі суседзямі, асабліва Расіяй і Швецыяй, 

а таксама барацьбы магнацкіх груповак у межах ВКЛ колькасць 

беларусаў, літоўцаў і этнічных меншасцей (рускіх, украінцаў, татар, 

яўрэяў і інш.) значна хісталася. 

Такім   чынам,  на  тэрыторыі   Беларусі  на   працягу  XIII – XVII   

стст. сфарміраваўся поліэтнічны склад насельніцтва, у якім яго 

пераважную частку складалі беларусы, а таксама былі прадстаўлены 

розныя па сваёй колькасці этнічныя меншасці. 

 

4. Асаблівасці працэсу фарміравання беларускай нацыі. 

 

Працэс фарміравання беларускай нацыі вызначыўся асаблівасцямі і 

характарам сацыяльна-эканамічнага развіцця, палітыкай расійскага ўрада, 
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традыцыйнымі рысамі нацыянальна-культурнага развіцця і іншымі 

фактарамі. Праз шэраг складаных этапаў у сваёй эвалюцыі этнагенез 

беларусаў у ХІХ ст. і на пачатку ХХ ст. паскорыўся і выйшаў на стадыю 

фарміравання нацыі. Існаванне нацыі адзначалася наяўнасцю наступных рыс: 

агульнасцю тэрыторыі і эканамічнага жыцця, супольных рыс нацыянальнага 

характару, культуры і літаратурнай мовы.  

Асноўная тэрыторыя беларусаў уваходзіла ў межы пяці губерняў – 

Віленскай, Гродзенскай, Віцебскай, Магілёўскай, Мінскай. Колькасць 

насельніцтва, паводле першага ўсерасійскага перапісу 1897 г., у вучасных 

межах Беларусі складала 6 млн. 387 тыс. чалавек. Удзельная вага 

прадстаўнікоў карэннай нацыянальнасці перавышала 73 %. Каля 90% 

прадстаўнікоў беларускага этнасу жылі ў сельскай мясцовасці. Каля 40 – 50% 

гарадскога і местачковага насельніцтва складалі яўрэі (гэта з’яўлялася 

вынікам існавання ў 10 заходніх губернях мяжы яўрэйскай аселасці), 20% 

гараджан былі рускімі. Беларусы сярод гарадскога насельніцтва складалі 

17,1%.  

Паскарэнне пасля рэформы 1861 г. тэмпаў эканамічнага развіцця, 

пашырэнне капіталістычнага прадпрымальніцтва ў прамысловасці і сельскай 

гаспадарцы, развіццё гандлю і шляхоў зносін, інтэнсіўнае чыгуначнае 

будаўніцтва спрыялі стварэнню на тэрыторыі Беларусі адзінага эканамічнага 

рэгіёну і станаўленню беларускай нацыі.  

Значнай перашкодай на шляху фарміравання беларускай нацыі пасля 

падаўлення паўстання 1863 – 1864 гг. стала афіцыйная ідэалогія 

“заходнерусізму”. “Заходнерусізм” – канцэпцыя адмаўлення гістарычнасці 

беларусаў як самастойнай і самабытнай этнічнай адзінкі, атаясамленне іх з 

велікарускім этнасам, была распрацавана ў сярэдзіне ХІХ ст. праваслаўнымі 

дзеячамі І. Сямашкай, М. Каяловічам. Галоўны ідэолаг гэтага руху – Міхаіл 

Каяловіч. Сярод праваслаўных папулярнай была ідэя заходнерусізму, вельмі 

блізкая да царскай дактрыны расійскага народа, які складалі “велікарусы” 

(рускія), “маларусы” (украінцы) і “заходнерусы” (беларусы). Паводле 

Каяловіча, палякамі лічыліся ўсе каталікі, што жылі на Беларусі. Не дапускаў 

Каяловіч магчымасці ўзнікнення нацыянальнай катэгорыі беларусаў-

каталікоў. Тыя беларусы якія перайшлі ў каталіцтва, самі адракліся ад сваёй 

нацыянальнасці і сталі палякамі. Заходнерусізм меў пэўны ўплыў на 

творчасць беларускіх вучоных, дзеячаў культуры з рускамоўнага навуковага і 

культурнага асяроддзя. 

Заходнерусізм паспрыяў таму, што каталіцкія эліты перасталі думаць 

пра Беларусь ў катэгорыях традыцыі Рэчы Паспалітай, і тым самым стаў 

прычынай адарвання беларускай ідэі ад псіхалагічна-культурнага польскага 

кантэксту. Такім чынам, насуперак неспрыяльным умовам фарміраванне 

беларускай нацыі ў агульных рысах завяршылася да пачатку ХХ стагоддзя. 

Напрыканцы ХІХ ст. з’явілася новае пакаленне беларускай інтэлігенцыі, 

нацыянальная свядомасць якога склалася пераважна не ў выніку працяглых 

роздумаў, а праз выхаванне. 
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Станаўленне буржуазнага грамадства ў другой палове ХІХ – пачатку 

ХХ ст. мела ў Беларусі шэраг спецыфічных рыс. Забарона яўрэям сяліцца па-

за межамі гарадоў і мястэчак, эканамічная слабасць гарадоў, немагчымасць 

знайсці ў іх працу для шматлікіх беззямельных і малазямельных сялян, 

стрымліванне разлажэння памешчыкага землеўладання адмоўна адбілася на 

ўтварэнні класаў буржуазнага грамадства, дэфармавала склад гарадскога 

насельніцтва і ў канчатковым выніку стрымлівала фарміраванне беларускай 

нацыі. Пры гэтым беларуская нацыянальная буржуазіі знаходзілася на стадыі 

станаўлення і ўяўляла найбольш слабую праслойку мясцовай 

шматнацыянальнай буржуазіі. Асноўныя капіталы краю знаходзіліся ў руках 

рускіх і апалячаных памешчыкаў, яўрэйскіх банкіраў, купцоў і 

прамыслоўцаў. Беларуская аграрная буржуазія, будучы падзеленая па 

канфесійнай прыкмеце (католікі і праваслаўныя) не ўсвядамляла свайго 

нацыянальнага адзінства і абыякава ставілася да праблемаў беларускага 

нацыянальнага руху. Наогул канфесійны падзел на католікаў і праваслаўных 

адмоўна адбіўся на фарміраванні беларускай нацыі. Слабасць нацыянальнай 

эканамічнай эліты (буржуазіі і дварансвта), а таксама рэпрэсіі з боку 

расійскага ўраду (высылкі з тэрыторыі Беларусі недабранадзейных), 

адсутнасць вышэйшых навучальных устаноў і г.д. сталі прычынай 

нешматлікасці і павольнага фарміравання нацыянальнай інтэлігенцыі. Эліта 

беларускага грамадства фактычна не дарасла да асэнсавання сваіх асобных ад 

расійскай рэчаіснасці ці польскай ідэі дзяржаўна-палітычных ідэалаў. Адной 

з асаблівасцяў беларускай інтэлігенцыі была страта пераемнасці паміж 

рознымі яе пакаленнямі, з-за прычын перша за ўсё палітычнага характару. 

Нягледзячы на неспрыяльныя ўмовы (паланізацыя і русіфікацыя) ужо ў 

першай палове ХІХ ст. з’явілася кола інтэлігентаў, якім быў уласцівы 

“краёвы”. па сутнасці беларускі, патрыятызм. Гэта былі прафесары 

Віленскага ўніверсітэта І. Анацэвіч, М. Баброўскі, І. Даніловіч, І. Лабойкі, а 

таксама філаматы – Я. Чачот, Т. Зан і інш. У сярэдзіне ХІХ ст. адчувальным 

становіцца ўплыў беларускай ліберальнай думкі, прадстаўленай гурткамі А. 

Кіркора, В. Дуніна-Марцінкевіча, А. Вярыгі-Дарэўскага. Творчасць і погляды 

гэтага кола інтэлігенцыі не заўсёды мелі акрэслены нацыянальны змест, але 

аб’ектыўна садзейнічалі развіццю нацыянальнай культуры і нацыянальнай 

самасвядомасці. У 60-я гг. ХІХ ст. сфарміравалася адносна невялікая група, 

для якой было абсалютна зразумелым уяўленне, што Беларусь мае ўсе ўмовы 

для самастойнага развіцця. Лідэрам гэтай групы быў К. Каліноўскі. Таксама 

вялікае значэнне для фарміраання нацыянальнай самасвядомасці была 

дзейнасць шматлікіх збіральнікаў і даследчыкаў беларускага фальклору, 

лінгвістаў, этнографаў, гісторыкаў. У другой палове ХІХ ст. з’явіліся 

грунтоўныя працы І. Насовіча, М. Нікіфароўскага, Е. Раманава. Асаблівае 

значэнне мела трохтомнае даследаванне Я. Карскага “Беларусы”.  

У апошнія дзесяцігоддзі ХІХ ст. тэрмін “Беларусь” замацавалася за 

ўсёй этнічнай тэрыторыяй беларусаў. Аднак саманазва беларусаў не набыла 

яшчэ выразнага агульнанацыянальнага зместу. Адначасова з гэтай 

саманазвай ужываліся канфесіянізмы “рускія” і “палякі” адпаведна падзелу 



33 
 

на праваслаўных і католікаў. Частка насельніцтва працягвала называць сябе 

“тутэйшымі”. Тым не менш, паводле дадзеных перапісу 1897 г. аб роднай 

мове, 51,8 % агульнай колькасці прадстаўнікоў спадчыннага дваранства 

прызнавалі сябе беларусамі. З ліку асабістых дваран (у асноўным чыноўнікі) 

25,9 % назвалі сваёй роднай мовай беларускую. Роднай прызнавалі 

беларускую мову 20 % урачоў, 60 % настаўнікаў і г.д. Сялянства, 

пралетарыят і паўпралетарыят пераважна складаліся з карэннага беларускага 

насельніцтва. 

У ХІХ – пачатку ХХ ст. працягнулася станаўленне новай беларускай 

літаратурнай мовы. Яе фарміраванне пераважна адбывалася ў жанрах 

мастацкай літаратуры і публіцыстыкі.  

Працэс развіцця нацыі праявіўся ў нацыянальным руху. Беларускі 

нацыянальны рух развіваўся паміж спрэчкамі польскіх і расійскіх шавіністаў 

за панаванне на тэрыторыі краю. Глыбокія якасныя змены ў нацыянальным 

руху адбыліся ў час рэвалюцыі 1905 – 1907 гг. Са з’яўленнем 

беларускамоўнага друку (газеты “Наша доля” і “Наша ніва”), пашырэннем 

прафесійных, грамадска-культурных аб’яднанняў і гурткоў (Беларускі 

настаўніцкі саюз, Беларускі музычна-драматычны гурток і г.д.), заснаваннем 

выдавецкіх суполак, нацыянальных тэатральных калектываў узраслі розныя 

формы і кірункі беларускага нацыянальнага руху. 

Нягледзячы на неспрыяльныя дзяржаўна-палітычныя ўмовы, 

спецыфічную этна-сацыяльную сітуацыю, фарміраванне беларускай нацыі на 

пачатку ХХ ст. у агульных рысах завяршылася. 
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Тэма 3. Дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях у IХ–

ХVIII стст. 
 

1. Першыя дзяржавы-княствы. Палітычнае развіццё беларускіх зямель у 

IX – XI стст. 

2. Беларускія землі ў перыяд феадальнай раздробленасці. Барацьба з 

крыжакамі і татара-манголамі. 

3. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у IX – XIII стст. 

4. Прыняцце хрысціянства і культура беларускіх зямель у IX–XIII стст. 

5. Стварэнне Вялікага княства Літоўскага. Унутраная і знешняя 

палітыка ВКЛ у XIV – XVI стст. 

 6. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у XIV–XVI стст. 

Аграрная рэформа 1557 г. 

7. Культура беларускіх зямель у XIV–XVI стст.  

8. Люблінская ўнія. Унутраная і знешняя палітыка Рэчы Паспалітай у 

канцы XVI – пачатку XVIІ стст. 

 9. Войны сярэдзіны XVIІ – пачатку XVIІІ стст. і іх наступствы для 

Беларусі. Палітычны крызіс і падзелы Рэчы Паспалітай. 

10. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у XVІІ–

XVIІІ стст.  

11. Рэлігійная сітуацыя на беларускіх землях. Культура беларускіх 

зямель у XVІІ–XVIІІ стст. 

 

 

1. Першыя дзяржавы-княствы. Палітычнае развіццё беларускіх зямель у 

IX – XI стст. 

 

Полацкае княства было першай дзяржавай, якая сфарміравался на 

беларускіх землях. Недзе на мяжы VІІІ–ІХ ст. вакол Полацка пачало склад-

вацца аб’яднанне крывічоў, якое ў далейшым ператварылася ў самастойную 

тэрытарыяльную, палітычную і эканамічную адзінку.  

Сваім раннім узнікненнем і інтэнсіўным развіццём Полацкае княства 

абавязана ў першую чаргу размяшчэнню на сутоцы рэк Балтыйскага і 

Чорнага мораў, у басейне Заходняй Дзвіны, на традыцыйным гандлёвым 

шляху “з вараг у грэкі”, які звязваў Паўднёвую Русь, Візантыю і арабскі 

Усход з Паўночнай Руссю, Прыбалтыкай і Скандынавіяй. Акрамя гэтага, тут 

былі надзвычай урадлівымі ворныя землі, да таго з-за прыродна-кліматычных 

асаблівасцей на Полаччыне на 7–12 дзён раней пачынаюцца 

сельскагаспадарчыя работы.  

Паводле сучаснага адміністрацыйнага падзелу ў склад Полацкай зямлі 

ўваходзілі Віцебская вобласць, паўночная палова Мінскай і паўночна-

заходняя частка Магілёўскай. Тэрыторыя княства складала каля 60 тыс. 

кв.км. Да пачатку ХІІІ ст. пад яго пратэктаратам знаходзілася ніжняе 

Падзвінне (у межах сучаснай Латвіі да Рыжскага заліва). Асаблівасцю 



35 
 

Полацкага княства была поліэтнічнасць яго насельніцтва (крывічы, 

дрыгавічы, рэшткі балцкіх плямёнаў). Полацкае княства мела ўсе важнейшыя 

атрыбуты дзяржаўнасці: заканадаўчую ўладу ў выглядзе веча; выканаўчую 

ўладу ў асобе князя; уласную княжацкую дынастыю Рагвалодавічаў–; 

стабільную тэрыторыю і магутнае войска; што дазваляла яму праводзіць 

самастойную ўнутраную і знешнюю палітыку.  

Горад Полацк ўпершыню ўзгадваецца крыніцамі пад 862 г. У другой 

палове Х ст. летапісы згадваюць першага полацкага князя Рагвалода, які 

прыйшоў з-за мора, “трымаў, валадарыў і княжыў Полацкую зямлю”. 

Рагвалод стаў першым персанажам беларускай гісторыі, чыё імя данеслі да 

нас пісьмовыя крыніцы. Вызначэнне, якое далі летапісцы полацкаму князю, 

сведчыць аб завяршэнні першага этапа ў станаўленні Полацкага дзяржавы: 

з’яўленне межаў; зацвярджэнне пэўнай палітычнай сістэмы; упарадкаванне 

ўнутраных гаспадарчых адносін. 

У канцы Х ст. на землях Усходняй Еўропы ўсталяваліся тры моцныя 

дзяржаўныя цэнтры: Полацк, Ноўгарад і Кіеў. Каля 980 г. да полацкай 

князёўны Рагнеды – дачкі Рагвалода – пасваталіся два браты: Уладзімір 

наўгародскі і Яраполк кіеўскі. Яны шукалі падтрымку з боку Рагвалода, бо 

Полаччына кантралявала водныя шляхі, што злучалі Ноўгарад і Кіеў, а 

таксама валодала значнай ваеннай сілай. Рагнеда абрала Яраполка, пасля чаго 

абражаны адмовай Уладзімір нападае на Полацк, забівае Рагвалода і яго 

сыноў і прымусам бярэ Рагнеду ў жонкі. Пасля ён падманам забівае свайго 

брата і становіцца валадаром Кіева, а Полацкае княства на некаторы час 

губляе самастойнасць. Рагнеда зрабіла няўдалы замах на жыццё Уладзіміра, 

пасля чаго князь выслаў жонку разам з сынам Ізяславам у спецыяльна 

заснаваны горад Ізяслаўль (сучаснае Заслаўе). Менавіта Ізяслаў, які памёр у 

1001 г., і паклаў пачатак полацкай княжацкай дынастыі. 

Пры яго сыне князю Брачыславе Ізяславічу (1003–1044) самастойнасць 

Полацкай зямлі аднавілася. У часы Брачыслава пашыраюцца межы княства, у 

першую чаргу на захад і на поўнач; паўстаюць новыя гарады: Брачыслаўль 

(сучасны Браслаў), Кукенойс і Герсіка (у сярэднім цячэнні Заходняй Дзвіны, 

на тэрыторыі сучаснай Латвіі). Палачане цалкам кантралююць гандлёвы 

шлях па Заходняй Дзвіне аж да Балтыйскага мора, збіраючы даніну з 

балтыйскіх плямён. Разам з тым абвастрыліся адносіны паміж Полацкам і 

Ноўгарадам. Гэта было выклікана барацьбой за прыярытэтнае права 

кантролю над скандынаўска-візантыйскім экспартам-імпартам па шляху з 

“варагаў у грэкі”. Два буйнейшыя адгалінаванні гэтага шляху праходзілі праз 

Полацк і Ноўгарад. У 1021 г. Брачыслаў нападае на Ноўгарад і час захоплівае 

яго. Тады ж паміж Брачыславам і яго братам наўгародскім князем Яраславам 

Мудрым адбылася бітва на рацэ Судамір. У выніку была заключана мірная 

дамова, па якой Полацкай дзяржаве былі перададзены Віцебск і Усвяты. 

Гэтыя падзеі паклалі пачатак зацятай барацьбе Полацка з Кіевам за кантроль 

над Псковам, Ноўгарадам, Менскам, Смаленскам, якая цягнулася з 

перапынкамі і пераменным поспехам больш за сто гадоў. 
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Пасля смерці Брачыслава ў Полацку стаў княжыць яго сын Усяслаў, 

празваны Чарадзеем. На гады яго праўлення (1044–1101) прыйшоўся 

найбольшы росквіт Полацкага княства. Да яго належаць Віцебск, Заслаўе, 

Друцк, Браслаў, Менск, Орша, Лагойск, Лукомль, Кукенойс і Герсіка. 

Растуць плошчы гарадоў, часам нават адбываецца іх перанос на новыя 

месцы. Уласна Полацк займае ў гэтыя часы больш за 20 га з насельніцтвам 

10–15 тысяч чалавек. Тут хутка развіваюцца гандаль і рамяство.  

У 1065 г. Усяслаў нападае на Пскоў, але той застаўся непрыступным. У 

1066 г. полацкая дружына рушыла на Ноўгарад, разрабавала яго, спаліла 

частку горада, захапіла палонных. У адказ князі Ізяслаў кіеўскі, Святаслаў 

чарнігаўскі і Усевалад пераяслаўскі (сыны кіеўскага князя Яраслава Мудрага) 

аб’ядналі свае сілы і накіраваліся да Менску, які ў той час быў памежнай 

крэпасцю Полацкага княства. Расправа з жыхарамі Менску была выключна 

жорсткай: усе мужчыны былі перабіты, а жанчыны і дзеці ўзяты ў палон. 

Пасля гэтага, 3 сакавіка 1067 г. адбылася бітва на Нямізе паміж Усяславам і 

злучаных сіл паўднёвай Русі – адна з самых крывавых у нашай 

сярэднявечнай гісторыі. 

Усяславу прыйшлося адступіць, але і яго супернікі не атрымалі 

пераканаўчай перамогі. Яны запрасілі Чарадзея на перамовы ў Смаленск, 

гарантаваўшы яму асабістую бяспеку. Калі полацкі князь з двума сынамі 

з’явіўся да Яраславічаў, яны парушылі свае абацянні, схапілі іх і адвезлі ў 

Кіеў, дзе пасадзілі ў поруб – падземную турму з адным акенцам, праз якое 

падавалі ежу. У затачэнні Усяслаў прабыў каля 14 месяцаў. 15 верасня 1068 

г. Чарадзей быў вызвалены паўстаўшымі супраць Ізяслава кіеўлянамі, і 

абвешчаны вялікім кіеўскім князем. Аднак, займаў ён кіеўскі “залаты стол” 

толькі сем месяцаў, а потым добраахвотна адмовіўся ад гэтага княжання і 

вярнуўся ў Полацк. Вядомы беларускі гісторык М.І. Ермаловіч тлумачыць 

гэта варожасцю кіеўскіх баяр да князя, абранага “чорным (г.зн. простым) 

людам”. Ізяслаў, сабраўшы вялікае войска, прымусіў Усяслава ратавацца 

ўцёкамі і з роднага горада. Апошні знайшоў сабе часовае прыстанішча на 

зямлі фінскага племені водзі. 

У 1071 г. Усяслаў прыйшоў пад Полацк і выгнаў адтуль кіеўскіх 

намеснікаў. Змаганне Полацка з Кіевам, працягвалася і ў пазнейшыя гады. 

Так, Уладзімір Манамах (спачатку ўдзельны князя у Пераяслаўлі, Чарнігаве, 

Смаленску, пазней – вялікі кіеўскі князь), у 1077–1078 гг. зрабіў два 

спусташальныя паходы на Полацк, у 1084 г. напаў на Менск, не пакінуўшы ў 

ім “ані чалядзіна, ані скаціны”. 

Апошнія гады жыцця Усяслаў пражыў мірна. З 1084 па 1101 г. летапісы 

маўчаць аб войнах супраць Полацка і Полацкай зямлі. На гэты перыяд 

прыпадае росквіт магутнасці Полацкага княства, яго ўлада 

распаўсюджваецца на Ніжняе Падзвінне і дасягае Балтыйскага мора. Такім 

чынам, у канцы Х–ХІ ст. Полацкае княства з’яўлялася адным з буйнейшых і 

магутнейшых на тэрыторыі Усходняй Еўропы і супернічала з Ноўгарадам і 

Кіевам у барацьбе за аб’яднанне ўсходнеславянскіх зямель. 
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Тураўскае княства ўтварылася ў межах рассялення дрыгавічоў – у 

паўднёвай Беларусі, у басейне ракі Прыпяць. Сталіца княства – горад Тураў – 

прыгадваецца пад 980 г. Тураўскія землі знаходзіліся ў выгадным 

геаграфічным становішчы: яны ляжалі на шляху з Польшчы ў Кіеў. Праз 

Тураў праходзіла адно з адгалінаванняў шляху з “вараг у грэкі”. Дзякуючы 

гэтаму, Тураў меў шырокія гандлёвыя сувязі з Кіевам, Паўночным 

Прычарномор’ем, Блізкім Усходам, Сярэдняй Азіяй, Прыбалтыкай і 

Валынню, быў адным з важнейшых рамесніцкіх цэнтраў, дзе паспяхова 

развіваліся жалезаапрацоўчае, ювелірнае, кастарэзнае, дрэваапрацоўчае, 

шавецкае, ганчарнае рамёствы. Акрамя гэтага, тут былі надзвычай 

ураджайныя ворныя землі. 

Упершыню Тураўская зямля згадваецца ў старажытных 

усходнеславянскіх летапісах пад 980 г. у сувязі з імем Тура, ад якога жыхары 

княства нібыта і празваліся тураўцамі. Калі існаванне Рагвалода як 

гістарычнай асобы ўсімі даследчыкамі прызнаецца, то ў адносінах да Тура 

такой адзінай думкі няма. Аднак, нягледзячы на магчымую легендарнасць 

асобы Тура, заслугоўвае ўвагі той факт, што Тураў згадваецца побач з 

Полацкам, сталіцай самастойнага княства. Гэта дае падставы меркаваць, што 

да канца Х ст. у Тураве кіравала ўласная дынастыя князёў. 

Летапісныя паведамленні, што непасрэдна адносяцца да Тураўскай 

зямлі, на жаль, носяць урывачны і несістэматычны характар. Яны падаюць 

звесткі аб яе гісторыі ў асноўным у сувязі з тымі ці іншымі падзеямі 

агульнаўсходнеславянскага плана. Размешчаная ў непасрэднай блізкасці ад 

Кіева і доўгі час будучы ў сферы яго палітычнага прыцягнення, Тураўская 

зямля не магла адыгрываць той ролі, якую мела Полацкае княства. Так, 

прыкладна ў час свайго паходу на Полацк, Уладзімір падпарадкаваў Тураў з 

яго землямі Кіеву. 

У 988 г. Уладзімір кіеўскі перадаў Тураўскую зямлю свайму трэцяму 

сыну Святаполку, які імкнуўся да незалежнасці ад Кіева. Гэтаму мясцоваму 

сепаратызму садзейнічалі такія фактары, як палітычныя традыцыі раней 

незалежнага княжання, а таксама эканамічныя, этнічныя і культурна-

рэлігійныя асаблівасці Тураўскай зямлі. 

У 1012 г. Святаполк зрабіў спробу адасобіцца ад Кіева, узяўшы шлюб з 

дачкой польскага караля Баляслава Харобрага і запрасіўшы да сябе 

каталіцкага епіскапа Рэйнберна. Намеры Святаполка сталі вядомымі 

Уладзіміру Святаславічу, і тураўскі князь разам з жонкай і яе спадарожнікам 

епіскапам Рэйнбергам аказваюцца ў кіеўскай турме. Пагроза вайны з 

Баляславам прымусіла Уладзіміра вызваліць зняволеных, але князь не 

адпусціў іх у Тураў. Святаполк заставался тураўскім князем, але вымушаны 

быў жыць у Кіеве, потым яго адправілі ў Вышгарад. 

Пасля смерці Уладзіміра ў 1015 г. Святаполк тураўскі становіцца 

кіеўскім князем, але пакідае за сабой і Тураўскую зямлю, што сведчыла аб яе 

значнасці. У выніку палітычных інтрыг загінулі старэйшыя браты 

Святаполка – Барыс і Глеб, – забойцам якіх, па волі пазнейшых кіеўскіх 

правіцеляў, заказчыкаў “Аповесці мінулых гадоў”, доўгія часы лічыўся 
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Святаполк. Хутчэй за ўсё, страшэннае непрыняцце асобы Святаполка 

кіеўскімі летапісцамі звязана з яго прыхільнасцю да заходняга накірунку 

хрысціянства. Даследчыкі даўно звярнулі ўвагу на тэндэнцыйнасць і нават 

поўную неадпаведнасць летапісных паданняў пра злачынствы Святаполка. 

Таму можна сказаць, што ён, які амаль тысячагоддзе насіў мянушку 

“Акаянны”, сёння “рэабілатаваны” судом гісторыі.  

Са знаходжаннем Святаполка на кіеўскім прастоле не пагадзіўся яго 

брат Яраслаў, празваны пазней Мудрым, які распачаў супраць Святаполка 

вайну. Пасля бітвы на рацэ Альце ў 1019 г. па дарозе ў Польшчу Святаполк 

памірае. З гэтых часоў Тураўшчына доўгі час знаходзілася ў залежнасці ад 

Кіева. 

Завяршэнне барацьбы Святаполка і Яраслава азначала змену лёсу 

Тураўскай зямлі – яна зноў увайшла ў склад Кіеўскай Русі і кіравалася 

непасрэдна з Кіева. Кіеў моцна трымаў яе як тэрыторыю, па якой ішлі 

важныя гандлёвыя шляхі, і як плацдарм для барацьбы з яцвягамі, Польшчай, 

Літвой, Полацкам. 

Напрыканцы свайго жыцця Яраслаў Мудры перадаў Тураўшчыну 

свайму сыну Ізяславу. Верагодна, гэта адбылося да смерці Яраслава ў 1054 г., 

што сведчыць пра ўстойлівасць дзяржаўна-княжацкай традыцыі ў Тураве. 

Пасля смерці свайго бацькі Ізяслаў становіцца вялікім князем кіеўскім, але 

пакідае за сабой і Тураў, што чарговы раз падкрэслівае эканамічную і 

палітычную важнасць гэтых палескіх зямель. Два сыны Ізяслава – Яраполк і 

Святаполк – кіравалі Туравам да 1113 г., калі са смерцю апошняга княства 

канчаткова падпала пад уладу Кіева. Увогуле, 8 з 11 кіеўскіх князёў валодалі 

адначасова і Тураўскай зямлёй. 

Самастойнасць Тураўскага княства аднавілася толькі ў 50-х гг ХІІ ст., у 

часы феадальнай раздробленасці, пры князю Юрыі Яраславічу, які вярнуў 

зямлю ва ўладанне дынастыі Ізяславічаў (нашчадкаў старэйшага сына 

Яраслава Мудрага Ізяслава). Ён жа спыніў практыку драблення і раздачы 

гарадоў і зямель сваякам і саюзнікам кіеўскага князя. Акрамя Турава, Юрый 

меў спадчыннае права таксама і на кіеўскі прастол; таму яго ўзвышэнне 

выклікала неадкладную рэакцыю кіеўскага князя Ізяслава Давыдавіча. У 

хуткім часе (1158 г.) апошні збірае кааліцыю з смаленскіх, галіцкіх, 

валынскіх і іншых князёў і з вялікім войскам ідзе на Тураў і Пінск. 

Відавочна, што Юрый Яраславіч быў не толькі ўдалым военачальнікам, але 

і карыстаўся павагай тураўцаў, іх поўнай падтрымкай. Ён клапаціўся ў 

першую чаргу пра жыхароў зямлі, разглядаючы княства як сваю законную 

спадчыну. Толькі гэтым і моцнай фартыфікацыяй горада можна 

растлумачыць, што быў адбіты напад кааліцыі, а пазней, у 1160 г., напад на 

Тураў валынскіх князёў. 

Такім чынам, праз цяжкую барацьбу Тураўскае княства аднавіла 

сваю самастойнасць. На Тураўшчыне аднавілася самастойная княжацкая 

дынастыя – неабходная ўмова дзяржаўнага існавання, а Тураў па-

ранейшаму разглядаўся як цэнтр усёй дзяржавы. Унікальнай асаблівасцю 
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грамадска-палітычнага ладу Тураўскага княства з’яўляецца існаванне ў 

горадзе і князя, і пасадніка, што назіралася толькі ў Ноўгарадзе Вялікім. 

 

2. Беларускія землі ў перыяд феадальнай раздробленасці. Барацьба з 

крыжакамі і татара-манголамі 

 

У ХІІ – першай палове ХІІІ ст. дзяржаўныя ўтварэнні на Беларусі 

перажывалі этап феадальнай раздробленасці: у межах старажытнабеларускіх 

дзяржаў-княстваў абуджаюцца мясцовыя інтарэсы і наступае іх 

тэрытарыяльнае драбленне. Гэта быў заканамерны і прагрэсіўны крок на 

шляху станаўлення і далейшага развіцця беларускай дзяржаўнасці. 

Аналагічныя працэсы адбываліся паўсюдна ў Еўропе. Аб’ектыўныя працэсы, 

што садзейнічалі пераходу да феадальнай раздробленасці: 

1) пашырэнне феадальнага землеўладання і ў сувязі з гэтым умацаванне 

эканамічнай і палітычнай незалежнасці асобных князёў;  

2) рост гарадоў, якія таксама імкнуліся да эканамічнай незалежнасці: 

рамеснікі, гандляры, кроўна зацікаўленыя ў развіцці свайго горада, бяруць у 

рукі вырашэнне многіх пытанняў; 

3) узмацненне ролі веча (агульны сход свабодных гараджан), якое пры 

нестабільнасці знешнепалітычнай абстаноўкі станавілася гарантам абароны 

інтарэсаў жыхароў пэўнага горада і княства. У ХІІ ст. гарадское веча ўжо 

выганяла і запрашала князёў, заключала мірныя дамовы і аб’яўляла войны, 

рэгулявала адносіны паміж рамеснікамі, заключала гандлёвыя дагаворы. 

Увогуле, феадальная раздробленасць вызначаецца самымі рознымі 

(геаграфічнымі, этнічнымі), але перш за ўсё эканамічнымі прычынамі. 

У пачатку ХІІ ст. Полацкая зямля была падзелена паміж сынамі 

Усяслава Чарадзея: узніклі асобныя княствы з цэнтрамі ў Менску, Друцку, 

Віцебску, Лагойску, Заслаўі і інш. Полацк хутчэй духоўна, а не палітычна 

заставаўся носьбітам ідэі агульнай дзяржавы і “старэйшым” горадам. Іншыя 

княствы істотна адрозніваліся паміж сабой па тэрыторыі, магутнасці, ступені 

незалежнасці. 

На першае месца ў пачатку ХІІ ст. стала вылучацца Менскае княства, 

якім кіраваў адзін з сыноў Чарадзея Глеб Усяславіч. Гэты князь уступіў у 

зацятую барацьбу з Кіевам за самастойнасць паўночных дрыгавіцкіх зямель, 

імкнуўся падпарадкаваць сабе племя земгалаў. Менскае княства хутка 

набірае моц. У 1104 г. Глеб паспяхова адбівае напад кааліцыі паўднёварускіх 

князёў: войска Святаполка Ізяславіча, войска Яраполка, сына Уладзіміра 

Манамаха, і Алега Святаславіча. Да паходу на Менск далучыўся і полацкі 

князь Давыд Усяславіч. Пасля гэтага Глеб менскі памірыўся са Святаполкам 

кіеўскім і больш 10 гадоў умацоўваў сваю “отчыну”. Яго ўлада 

распаўсюдзілася аж да Дняпра – Друцкага княства і вярхоўяў Нёмана. Але 

пасля ўвакняжання ў Кіеве Уладзіміра Манамаха (1113 г.) адносіны Глеба з 

паўднёварускімі князямі зноў пагаршаюцца. У 1116 г. ён нападае на Слуцк. У 

адказ Манамах з сынамі ідзе паходам на Менск, па дарозе займаючы Оршу і 

Копысь. У сакавіку таго ж года Менск быў узяты ў аблогу. Убачыўшы 
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перавагу праціўніка, Глеб здаўся. Яму ва ўладанне быў пакінуты толькі 

Менск. Не пагадзіўшыся са стратай іншых сваіх зямель, Глеб у 1117 г. разам 

з палачанамі нападае на смаленскія землі, чым выклікае паўторны паход 

сына Манамаха Мсціслава на Менск. На гэты раз Глеб быў узяты ў палон і 

вывезены ў Кіеў, дзе ў 1119 г. ён і памёр, хутчэй за ўсё ад атруты. 

Да сваёй смерці ў 1125 г. Уладзіміру Манамаху ўдавалася навязваць 

сваю волю полацкім удзельным князям. Але як толькі ён памёр, палачане 

адмовіліся падпарадкоўвацца яго сыну Мсціславу. Тым самым яны выклікалі 

вялікі паход паўднёварускіх князёў “на крывічы” ў 1128 г. Варожыя войскі 

наступалі з дзевяці розных накірункаў, нападаючы на Заслаўе, Лагойск, 

Барысаў, Друцк. У выніку ў палон былі захоплены ўсе полацкія князі 

Усяславічы і разам з сем’ямі высланы ў Візантыю. На іх месца былі 

пасаджаны родзічы Мсціслава. Толькі двое князёў з полацкай дынастыі, 

Васіль ды Іван, засталіся ў жывых і ў 1138 г. вярнуліся на радзіму. 

Полацкая зямля зноў апынулася пад уладай прадстаўнікоў мясцовай 

дынастыі. Гэтаму спрыяла і тое, што кіеўскія князі былі вымушаны 

сканцэнтраваць усю сваю ўвагу на паўднёвым накірунку, дзе актывізаваліся 

полаўцы. 

Раздробленасць перажывалі і іншыя беларускія землі. Ад Тураўскага 

княства аддзяліліся Пінскае, Клецкае, Слуцкае, Дубровіцкае з гарадамі 

Берасце, Кобрын, Камянец, Драгічын, Бельск, Мельнік, Мазыр, Рагачоў, 

Брагін. У кожным з іх кіравалі нашчадкі Юрыя Яраславіча. Сярод іншых 

вылучаецца Пінскае княства, дзе ў канцы ХІІ ст. сядзяць князі Яраслаў і 

Яраполк, а ў 1204 г. прыгадваецца князь Уладзімір. Паступова княствы 

Тураўскай зямлі падпадаюць пад уплыў Галіцка-Валынскай Русі. 

У перыяд феадальнай раздробленасці вялікае значэнне, акрамя 

адзначаных вышэй Полацкага, Тураўскга, Пінскага і Менскага княстваў, 

адыгрывалі таксама Гарадзенскае і Наваградскае княствы. Апошняе мела 

вельмі выгаднае геапалітычнае становішча і з цягам часу стала цэнтрам 

аб’яднання многіх беларускіх зямель. Акрамя гэтага, самастойнымі 

дзяржаўна-палітычнымі ўтварэннямі былі Слонімскае і Ваўкавыскае 

княствы, вядомыя з 1252 г.  

Неабходна адзначыць, што менавіта ХІІ – першая палова ХІІІ ст. (час 

феадальнай раздробленасці) – самы багаты перыяд на розныя праявы матэ-

рыяльнай культуры. Актыўна развіваліся рамяство і гандаль. У другой палове 

ХІІ ст. з’яўляецца большасць помнікаў мураванага дойлідства часоў развітага 

сярэднявечча. У гэты ж час узнікаюць прататыпы будучых цэхавых рамесных 

арганізацый. Пагэтаму, феадальную раздробленасць памылкова лічыць 

цалкам адмоўнай з’явай і бачыць у ёй толькі міжусобіцы, крывавыя 

братазабойчыя войны і г.д. 

За міжусобіцамі, якія ў ХІІ ст. сталі звычайнай з’явай айчыннай 

гісторыі, стаялі не толькі карыслівыя мэты той ці іншай княжацкай групоўкі, 

але нярэдка і гандлёва-эканамічныя ці грамадска-палітычныя інтарэсы 

мясцовага насельніцтва. Таму прычыну тагачасных канфліктаў нельга 

бачыць толькі ў міжкняжацкіх сварках. У ХІІ ст. на старонкі летапісаў усё 
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часцей трапляюць гараджане: “палачане”, “дручане”, “меняне” і інш. У гэты 

час узмацняецца актыўнасць як гарадской вярхушкі, так і народных мас. У 

апісанні ваенных падзей часта фігуруе народнае апалчэнне – “воі”. Нярэдка 

перамагаў менавіта той князь, за якім ішло больш вояў, бараніўшых інтарэсы 

сваіх валасцей і гарадоў. “Неабходна адмовіцца ад разумення ўсёй эпохі 

феадальнай раздробленасці як часу рэгрэсу, руху назад. Старажытная 

дзяржава – Кіеўская Русь – была як маці, якая вырасціла многіх сыноў, што 

склалі новае пакаленне”, – адзначаў акадэмік Б.А. Рыбакоў. 

Такім чынам, час феадальнай раздробленасці на Беларусі быў 

заканамерным этапам пераходу ад пачатковай дзяржаўнасці Полацкай і 

Тураўскай зямель да больш высокага ўзроўню дзяржаўнай кансалідацыі ў 

Вялікім княстве Літоўскім. 

У канцы XII ст. у стэпах Цэнтральнай Азіі склалася моцная 

Мангольская дзяржава на чале з Чынгізханам. У 1219 годзе манголы 

распачынаюць паход на Захад. У хуткім часе яны знішчаюць 

сярэднеазіяцкую дзяржаву Харэзмшахаў, праходзяць праз Іран, Закаўказзе, 

разбіваюць плямёны полаўцаў у Прычарнаморскіх стэпах, а 31 траўня 1223 г. 

атрымоўваюць перамогу над славянскімі паўднёварускімі дружынамі ў бітве 

на р.Калка. У канцы 1237 г. унук Чынгісхана Бату (у славянскай традыцыі - 

Батый) распачаў паход на землі Русі. На працягу зімы 1238 г. мангола-татары 

захапілі і разрабавалі гарады Разань, Каломну, Маскву і Уладзімір. У 

сакавіку 1238 г. ў бітве на рацэ Сіці пацярпелі паражэнне галоўныя сілы 

старажытнарускіх князёў. Зімой 1239 г. мангола-татарскія войскі ўварваліся ў 

паўднёварускія землі, пераправіліся праз Днепр, у выніку аблогі і 

кровапралітнай бітвы ўзялі і разрабавалі ў снежні 1240 г. Кіеў. Затым 

мангола-татарскія войскі накіраваліся ў Галіцка-Валынскую зямлю. Пад удар 

манголаў трапілі і беларускія землі. Першая хваля мангольскай навалы 

закранула паўднёвую Беларусь. Па археалагічных звестках, яны напалі на 

Гомель, разрабавалі Мазыр, Тураў і Бярэсце. 

Паводле легендарнай часткі летапісаў, вялікі князь літоўскі Міндоўг 

разграміў у 1249 г. каля горада Крутагор’е войскі хана Койдана. З таго часу 

мястэчка пачало называцца Койданава (сучасны Дзяржынск). Набегі татар 

паўтараліся ў 1258, 1259, 1275 і 1287 гг. Падчас гэтых паходаў яны рабавалі 

маёмасць, зводзілі людзей у палон, каб прадаць пасля на нявольніцкіх 

рынках. Але накласці пастаянную даніну, усталяваць сваю уладу і сістэму 

кіравання праз выдачу мясцовым князям “ярлыкоў” (як ім удалося зрабіць на 

славянскіх землях сучасных Расіі і Украіны), на Беларусі татары не змаглі і 

набегі іх насілі эпізадычны характар, 

Большая небяспека насоўвалася на беларускія землі з паўночнага 

захаду – з боку нямецкіх крыжацкіх ордэнаў, першым з якімі сутыкнулася 

Полацкае княства. Калі агрэсія манголаў на ўсходнеславянскія землі насіла 

выключна ваенны характар пры амаль поўнай адсутнасці разнастайных 

палітычных сродкаў (да таго ж, прышэльцы з усходу знаходзіліся на 

ніжэйшым узроўні сацыяльна-эканамічнага развіцця), то наступленне больш 

цывілізаваных крыжакоў было замаскіравана місіянерскай дзейнасцю.  
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У 1186 г. полацкі князь Уладзімір дазволіў немцу Мейнарду “дзеля 

справы Хрыстовай і толькі для пропаведзі” весці хрысціянізатарскую 

дзейнасць сярод падуладных Полацку ліваў. У гэтым жа годзе ён атрымаў 

сан біскупа інфлянцкага. Такая наіўнасць у адносінах да крыжакоў была 

дапушчана і ў іншых землях Усходняй Еўропы. Пасля смерці Мейнарда ў 

1196 г., яго пераемнікам стаў біскуп Бертольд, які быў зацікаўлены не толькі 

і не столькі ў распаўсюджанні хрысціянства сярод язычнікаў, колькі ў 

далучэнні да сваёй улады новых зямель і атрымання з іх новых прыбыткаў. 

Каб паскорыць падпарадкаванне ліваў, ён упершыню паклікаў у Інфлянты 

саксонскіх рыцараў і дамогся таго, што рымскі папа прыраўняў інфлянцкія 

паходы да паходаў у Палестыну. У 1198 г. супраць быў арганізаваны першы 

крыжовы паход рыцараў, аднак у бітве з лівамі загінуў і сам біскуп. 

Працягваць яго справу па нямецкай каланізацыі Прыбалтыкі быў 

прызначаны біскуп Альберт. З яго імем звязана планамерная заваёва зямель 

ліваў, латгалаў і іншых балцкіх і фіна-угорскіх плямёнаў. У 1201 г. немцы 

пабудавалі крэпасць Рыга, якая на доўгія часы стала іх апорным пунктам у 

ніжнім Падзвінні. Пасля заснавання Рыгі ўпершыню выявілася непасрэдная 

пагроза Полацку – яна перакрывала яму выхад да Балтыйскага мора.  

З мэтай хрысціянізацыі, а фактычна заваёвы ніжнядзвінскіх полацкіх 

зямель, Альберт у 1202 г. заснаваў у Рызе вайскова-манаскі ордэн Братоў 

Хрыстовага воінства. Па чырвонай выяве мяча на белых плашчах ён больш 

вядомы як Ордэн мечаносцаў (з 1237 г. – Лівонскі ордэн). Былі таксама 

ўмацаваны крэпасці Ікскюль і Гольм. 

Зразумеўшы нарэшце рэальныя мэты дзейнасці гэтых “місіянераў”, 

Полацкае княства першым з усіх усходнеславянскіх зямель уступіла ў 

барацьбу з крыжацкай агрэсіяй, якая найперш пагражала яе інтарэсам. У 1203 

г. полацкі князь Уладзімір узяў у аблогу замак Ікскюль паблізу Рыгі, а потым 

крэпасць Гольм. У гэтым жа годзе дружына князя Герсікі Усевалада разам з 

атрадамі літвы напала на Рыгу. Крыжацкія замкі захапіць не ўдалося, бо 

перавага сіл ужо была не на баку палачан і іх саюзнікаў. 

У 1205 г. атрад крыжакоў пасяліўся ўсяго ў трох мілях ад Кукейноса – 

невялікага княства, падначаленага раней Полацку. Кукенойскі князь Вячка 

(Вячаслаў) не адразу пайшоў на адкрытую канфрантацыю з Рыгай, бо 

вайсковыя сілы былі яўна няроўнымі. У 1205 і 1207 гг. Вячка заключае з 

ордэнскім біскупам мірныя пагадненні, згодна з якімі ён губляў частку 

падначаленай яму тэрыторыі і ўласную незалежнасць. Хутка ў самім 

Кукенойсе пасяліліся нямецкія рыцары. Вячка фактычна з’яўляўся не 

гаспадаром у сваім горадзе, а ганаровым вязнем. 

Таму ў 1208 г. кукенойская дружына на чале з Вячкай расправілася з 

варожым гарнізонам у замку. Вячка паслаў полацкаму князю Уладзіміру свае 

лепшыя трафеі і папрасіў яго дапамогі, раючы скарыстацца зручнай 

сітуацыяй для сумеснага паходу на немцаў. Але крыжацкія дзеянні апярэдзілі 

гэтую дапамогу. Альберт сабраў рассеяных па ўсёй Лівоніі крыжакоў і 

накіраваўся да Кукенойса. Не атрымаўшы своечасовай дапамогі ад полацкага 

князя і не маючы магчымасці далей адзін на адзін весці барацьбу з 
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крыжакамі, Вячка адважыўся на рашучы крок – спаліў замак і з дружынай у 

200 чалавек накіраваўся ў Ноўгарад. Немцы лічылі яго “галавой і мозгам” 

барацьбітоў з крыжакамі, “коранем усялякага зла ў Лівоніі”. Восенню 1209 г. 

на чале магутнага войска Альберт нападае на Герсіке, які быў разрабаваны і 

спалены. 

Пасля авалодання Кукенойсам і Герсіке, крыжакі сталі пагражаць 

самому Полацку, які заставаўся галоўнай сілай у барацьбе з імі. У 1216 г. 

эсты звярнуліся да полацкага князя Уладзіміра з прапановай сабраць вялікае 

войска і аб’яднанымі сіламі выступіць супраць ордэна. Але ў той момант, 

калі ўсё было падрыхтавана да паходу, Уладзімір раптоўна памёр (магчыма, 

ён быў атручаны крыжакамі). Пранікненне немцаў у глыбіню славяна-

балцкіх зямель працягвалася. 

Прычынай поспехаў крыжакоў стала недаацэнка Полацкам, як і іншымі 

суседнімі славянскімі землямі, выключнай небяспекі рыцарскай агрэсіі, што 

дало магчымасць немцам з самага пачатку заняць моцныя плацдармы для 

далейшага прасоўвання на ўсход. Ордэн умела выкарыстоўваў 

міжплемянныя супярэчнасці і, распальваючы іх, яшчэ больш схіляў на свій 

бок частку мясцовых сіл. Да таго ж, суседнія ўсходнеславянскія землі не 

адразу заключылі саюз у барацьбе з крыжакамі, Полацк доўгі час 

супрацьстаяў ім без усялякай падтрымкі. 

Толькі пасля захопу крыжакамі ў 1224 г. горада Юр’ева (сучасны 

Тарту), падчас якой загінуў ужо вядомы нам князь Вячка, у барацьбу 

ўцягваюцца Пскоў і Ноўгарад, бо прасоўванне немцаў у эсцкія землі 

закранала іх жыццёвыя інтарэсы. Паступова наспяваюць умовы для 

стварэння антыкрыжацкай кааліцыі, якая і была фактычна аформлена 

шлюбам наўгародскага князя Аляксандра (будучага Неўскага) з дачкой 

полацкага князя Брачыслава. У бітве 15 ліпеня 1240 г. на Няве разам з 

наўгародцамі прымалі ўдзел і палачане. 5 красавіка 1242 г. полацкія 

дружыны разам з наўгародцамі зноў разбіваюць крыжакоў на Чудскім 

возеры. Але гэтыя перамогі, значэнне якіх да нядаўніх часоў яўна 

перабольшвалася, карэнным чынам сітуацыю на беларускіх землях не 

змянілі. 

У 1230 г. мазавецкі князь Конрад запрасіў на свае землі для барацьбы з 

ваяўнічымі плямёнамі прусаў рыцараў Ордэна святой дзевы Марыі 

(Тэўтонскі Ордэн). Адзіным абавязкам крыжакоў было змаганне суп¬раць 

прусаў, пакуль тыя не прымуць хрысціянства. Папа Рымскі аб'явіў кры¬жовы 

паход супраць прусаў, яго ўдзельнікам адпускаліся грахі нароўні з 

крыжакамі, якія хадзілі ваяваць за Святую зямлю. Вялікую дапамогу ў 

заваёве Прусіі Тэўтонскаму ордэну давалі крыжакі з Еўропы, галоўным 

чынам з Германіі, а таксама польскія князі. У 1237 г. Тэўтонскі ордэн і Ордэн 

мечаносцаў аб’ядналіся. Цяпер яны ўяўлялі сур’ёзную небяспеку для ўсіх 

балцкіх плямёнаў, у першую чаргу для Жамойці, якая на сушы раздзяляла 

тэрыторыі іх дзяржаў. Узрастала пагроза і для Русі.  
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Адстаяць сваю незалежнасць балтыйскія і славянскія землі здолелі 

дзякуючы стварэнню новай магутнай цэнтралізаванай дзяржавы – Вялікага 

княства Літоўскага. 

 

3. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у IX – XIII стст. 

 

Перыяд ІХ – першай паловы ХІІІ ст. адзначаны на беларускіх землях 

якаснымі зменамі ў арганізацыі грамадскай вытворчасці і ўвогуле ў 

сацыяльна-эканамічным развіцці: тут, як і ва ўсёй Еўропе, развіваюцца 

феадальныя адносіны. Тэрмін “феадалізм” абазначае не толькі сацыяльна-

эканамічны, але і грамадска-палітычным лад, які існаваў у сярэдневечнай 

Еўропе і характарызаваўся наступнымі рысамі:  

-- панаваннем аграрнай вытворчасці і натуральным характарам 

гаспадаркі (прадукцыя якой забяспечвала толькі ўнутраныя патрэбы 

землеўладальніка ці землекарыстальніка і не была арыентавана на продаж); 

-- эканамічным, а пазней і асабістым, падпарадкаваннем 

землекарыстальнікаў (сялян) землеўладальнікам (феадалам). Сяляне 

карысталіся надзелам зямлі, мелі сродкі вытворчасці, але паступова 

пазбаўляліся права распараджацца сваім надзелам, а потым і сваёй асобай, 

траплялі пад юрысдыкцыю феадалаў і станавіліся часткай іх маёмасці. 

-- складанай саслоўнай іерархіяй, спадчыннасцю сацыяльна-

юрыдычнага статусу са шматлікімі прывілеямі ці абавязкамі. 

Характар эканамічнага жыцця беларускіх зямель раннефеадальнага 

часу ў асноўным вызначала сельская гаспадарка – земляробства і 

жывёлагадоўля. З іх развіццём паляванне, рыбалоўства, бортніцтва страчвалі 

ранейшае значэнне і ўсё больш набывалі характар падсобных заняткаў. 

Асноўнымі прыладамі для апрацоўкі глебы былі шмат- і двухзубыя 

сохі. Такімі сохамі можна было толькі ўзрыхляць глебу. Сохі з 

прыстасаваннем для адкідвання глебы ўвайшлі ва ўжытак у больш позні час, 

прыблізна ў XIV–XV ст. Сеялі ўручную, баранавалі драўлянай бараной. 

Найбольш распаўсюджанымі культурамі былі проса, жыта і пшаніца, а 

таксама авёс, ячмень. Збожжа жалі жалезнымі сярпамі. Зерне малацілі на 

таку драўлянымі цапамі, ачышчалі пры дапамозе драўляных лапат і рэшэтаў. 

Зерне малолі на ручных каменных жорнах, а крупы абдзіралі ў драўляных 

ручных і нажных ступах. Ураджайнасць зернявых культур вагалася 

прыкладна ад сам-3 да сам-5. Сярод агародных культур, акрамя бабовых, 

былі шырока распаўсюджаны агуркі, капуста, морква, рэпа і цыбуля.  

Важную ролю ў гаспадарцы земляроба займала жывёлагадоўля. 

Разводзілі буйную і дробную рагатую жывёлу, свіней, коней, кур, гусей, 

качак. 

З ІХ па ХІІІ ст. пісьмовыя крыніцы называюць больш за 40 пасяленняў 

гарадскога тыпу на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Горад – гэта населены 

пункт, што гістарычна склаўся пры пераходзе ад першабытнага да класавага 

грамадства ў выніку аддзялення рамяства ад земляробства і з’яўлення 

дзяржавы. Рост прадукцыйных сіл у сельскай гаспадарцы суправаджаўся 



45 
 

выдзяленнем рамяства ў якасці асобнага самастойнага занятку. Многія 

сельскія рамеснікі выходзілі з абшчыны і сяліліся там, дзе быў большы 

попыт на іх вырабы. Так узнікалі гарады, у якіх канцэнтравалася рамеснае і 

гандлёвае насельніцтва, якое ў той ці іншай ступені было адарвана ад 

земляробства і забяспечвала сваімі вырабамі ўжо не асобную абшчыну, а 

больш шырокую тэрыторыю.  

Такім чынам, гарады ўзнікалі менавіта там, дзе з асноўнай масы 

насельніцтва, занятага сельскай гаспадаркай, вылучаліся рамеснікі і 

гандляры, што клапаціліся пра наяўнасць умацаванага пункта, які гарантаваў 

бы ім бяспеку. Найбольш старажытнымі з’яўляюцца Полацк (упершыню 

ўпамінаецца ў 862 г.), Тураў (980), Бярэсце (1019), Віцебск (1021) і інш. Пра 

ўзнікненне гарадоў мы даведваемся з летапісаў, якія змяшчаюць упамінанне 

пра іх у сувязі з рознымі палітычнымі ці рэлігійнымі падзеямі. Аднак, 

неабходна адзначыць, што летапісная дата першай згадкі пра той ці іншы 

горад, як правіла, не адзначае часу яго ўзнікнення. Толькі ў адзінкавых 

выпадках летапісцы паведамілі нам пра заснаванне беларускіх гарадоў: 

Барысава, Камянца, магчыма, Навагрудка. Большасць іншых населеных 

пунктаў, згодна археалагічных даследаванняў, узнікла задоўга да таго, як пра 

іх першы раз паведамілі летапісы. 

Калі глыбінныя сацыяльна-эканамічныя і палітычныя прычыны 

ўзнікнення старажытных беларускіх гарадоў былі аднолькавымі, то 

канкрэтныя шляхі іх фарміравання былі вельмі разнастайнымі. Можна 

меркаваць, што Полацк бярэ пачатак ад умацаванага паселішча крывічоў, 

культурныя слаі якога датуюцца VІІІ–ІХ ст. Аднак у аснове большасці 

беларускіх гарадоў былі княжацкія і феадальныя замкі. Так былі заснаваны 

Заслаўе (988), Браслаў (1065), Друцк (1078), Гародня (1127) і інш. З пачаткам 

феадальнай раздробленасці з’яўляюцца гарады-крэпасці асобных княстваў. 

Такой крэпасцю быў Менскі замак – важнейшы фарпост Полацкага княства 

на яго паўднёвых рубяжах, пабудаваны ў другой палове ХІ ст. у сутоцы 

Нямігі і Свіслачы (упершыню Менск упамінаецца ў 1067 г). Магчыма, 

некаторыя гарады ўзнікалі і на базе сельскіх пасяленняў шляхам паступовага 

павелічэння ў іх ролі рамяства. Рамеснікі сяліліся ля вялікіх водных шляхоў 

(Орша, Копысь), ля волакаў і перапраў (Усвяты, Друцк). 

Старажытныя беларускія гарады мелі высокаразвітую рамесную 

вытворчасць: тут пражывалі кавалі, збройнікі, ювеліры, бондары, ткачы, 

шаўцы і інш (усяго налічвалася звыш 40 спецыяльнасцей). У той жа час 

неабходна адзначыць, што працэс аддзялення горада ад вёскі ў разглядаемы 

перыяд поўнасцю не завяршыўся, бо, згодна пісьмовых крыніц, значная 

частка гарадскіх жыхароў яшчэ «делала нивы своя», г.зн., займалася 

земляробствам. 

Гарады з’яўляліся не толькі цэнтрамі рамеснай вытворчасці, але і 

гандлю, як унутранага (паміж горадам і вёскай), так і знешняга. У часы 

існавання першых дзяржаўных утварэнняў і феадальнай раздробленасці 

ўнутраны гандаль меў большае значэнне, чым знешні. З вёскі дастаўляліся 
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сельскагаспадарчыя прадукты і сыравіна для рамеснай вытворчасці, а вырабы 

гарадскіх рамеснікаў збываліся сярод вясковага насельніутва.  

У той жа час, нягледзячы на войны і феадальныя міжусобіцы, 

развіваліся і знешнеэканамічныя сувязі. Напрыклад, у ХІІ ст. у Ноўгарад 

сістэматычна прыязджалі полацкія купцы. Значным гандлёвым цэнтрам быў і 

старажытны Менск. Шлях па рэкам Свіслач, Бярэзіна і Днепр звязваў яго з 

Кіевам. З паўночнага захаду блізка да горада падыходзілі прытокі Віліі, якая 

ўпадала ў Нёман. Купцы з беларускіх зямель падтрымлівалі шырокія 

гандлёвыя сувязі не толькі з суседнімі, але і з больш далёкімі краінамі, бо 

праз нашыя землі праходзіў вялікі водны шлях “з вараг у грэкі” (Балтыйскае 

мора – Нява – Ладажскае возера – Волхаў – возера Ільмень – Ловаць – Днепр 

– Чорнае мора). Гандляроў з беларускіх зямель можна было сустрэць на ўсёй 

тэрыторыі Русі, у Візантыі, на Аравійскім паўвостраве, у Германіі, 

Прыбалтыцы. 

З Візантыі і Блізкага Усходу на беларускія землі паступалі прадметы 

раскошы: шаўковыя квяцістыя тканіны, вострыя прыправы, шкляны посуд 

тонкай мастацкай работы, распісаны золатам і эмаллю. Каўказ пастаўляў 

самшыт, з Прычарнамор’я прывозілі амфары з віном і аліўкавым алеем. З ХІ 

ст. стаў павялічвацца гандаль з заходнееўрапейскімі краінамі. Галоўнымі 

аб’ектамі вывазу з беларускіх зямель былі пушніна і прадукты бортнага 

промыслу – воск, мёд. 

У вывучаемы намі час на тэрыторыі Беларусі ўмацоўвалася і 

пашыралася феадальнае землеўладанне, якое з цягам часу стала пануючай 

формай уласнасці на Беларусі. Уласнікамі зямлі з’яўляліся князі (г.зн. 

дзяржава), баяры, царква. Працэс росту колькасці феадалаў і плошчаў іх 

уладанняў праходзіў шляхам захопу пануючым класам абшчыннай зямлі. 

Сяляне-абшчыннікі (смерды) пазбаўляліся правоў на зямлю і ператвараліся ў 

залежных ад феадала людзей. 

Сяляне-абшчыннікі траплялі ў феадальную залежнасць рознымі 

шляхамі. Значная частка сялян бяднела ад уплаты цяжкіх княжацкіх данін, ад 

працяглых войнаў, падчас якіх іх гаспадарка рабілася аб’ектам рабаўніцтва. 

Абрабаваныя сяляне-абшчыннікі трацілі свабоду і зямлю. У некаторых 

выпадках сяляне, ратуючыся ад штодзённага гвалту і ўціску з боку многіх 

феадалаў, самі вымушаны былі аддаваць сябе пад уладу аднаго з іх. Па сваім 

гаспадарчым і прававым становішчы сяляне падзяляліся на дзве асноўныя 

групы: вольных у распараджэнні сваёй асобай і асабіста залежных ад 

землеўладальнікаў, прычым колькасць першых няўхільна скарачалася. 

Першыя звесткі аб княжацкіх уладаннях на Беларусі адносяцца да Х ст. 

Летапіс паведамляе, што дачцы полацкага князя Рагвалода і жонцы вялікага 

кіеўскага князя Уладзіміра Рагнедзе належаў Ізяслаўль (сучаснае Заслаўе). 

Шэраг вучоных лічыць Заслаўе першым феадальным уладаннем ва Усходняй 

Еўропе. 

Па меры ўзнікнення і развіцця старажытных дзяржаўных утварэнняў 

уся зямля спачатку лічылася дзяржаўнай: яе ўласнікам быў спадчынны ці 

абіраемы (у перыяд феадальнай раздробленасці) правіцель – князь. З цягам часу 
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феадальная ўласнасць на зямлю пашырылася: вёскамі валодалі як князі, так і 

іх дружыннікі, якія атрымлівалі княжацкія падараванні за ваенную службу. 

Спачатку феадальнае землеўладанне было памесным – яно давала права 

часовага карыстання зямлёй без перадачы яе ў спадчыну. Паступова такія 

падараванні набывалі форму вотчыны, якая знаходзілася ў поўнай уласнасці 

феадала, перадавалася ў спадчыну, магла быць прададзена ці, у сваю чаргу, 

падаравана. Феадалы атрымлівалі права імунітэту – права збору падаткаў і 

правядзення суда ў сваіх уладаннях. 

На працягу ХІ – ХІІІ ст. на Беларусі развівалася не толькі свецкае, але і 

царкоўнае землеўладанне. Росту царкоўных уладанняў садзейнічала, па-пер-

шае, іх неадчужальнасць, а па-другое, тое, што яны ў адрозненне ад 

княжацкіх і баярскіх уладанняў не раздрабляліся на часткі, паколькі ў спад-

чыну не перадаваліся. Акрамя гэтага, цэрквы і манастыры багацелі за кошт 

паступлення ў іх распараджэнне падатку, які складаў 1/10 частку ўсіх 

даходаў сялянскіх гаспадарак (“царкоўная дзесяціна”), а таксама за кошт 

княжаскіх і баярскіх ахвяраванняў як у форме матэрыяльных каштоўнасцей, 

так і ў выглядзе ворных зямель разам з вёскамі, жыхары якіх вымушаны былі 

апрацоўваць манастырскія землі, плаціць феадальную рэнту. 

Сялянскі надзел і гаспадарка, якая вялася на ім, былі асноўнай 

крыніцай даходаў для феадалаў і феадальнай дзяржавы. Сяляне, што жылі на 

землях свецкіх і духоўных феадалаў, абавязаны былі выконваць розныя 

павіннасці, якія паступова ператвараліся ў паншчыну – апрацоўку сваім 

інвентаром і рабочай жывёлай панскіх зямель. Грашовая рэнта была рэдкай 

з’явай, што тлумачыцца натуральным характарам гаспадаркі.  

На карысць дзяржавы сяляне плацілі перш за ўсё даніну – прадукцыяй 

сельскай гаспадаркі, футрам, мёдам, воскам. Даніну можна лічыцьпершай 

формай дзяржаўнага падатку на ўтрыманне органаў княжацкай улады. Даніна 

збіралася з насельніцтва шляхам перыядычнага аб’езду князем і яго 

дружынай падуладных яму зямель. Плата даніны была звязана з такімі 

павіннасцямі, як палюддзе, павоз і інш. Палюддзем называліся дадатковыя 

паборы, якія браліся з насельніцтва пры зборы даніны, павозам – павіннасць, 

звязаная з дастаўкай даніны ў пэўныя месцы. Сяляне абавязаны былі таксама 

выконваць ваенную павіннасць – выстаўляць “вояў”, якія прыцягваліся да 

будаўніцтва гарадоў, абарончых ліній, мастоў, да пракладкі дарог. 

Такім чынам, у разглядаемы намі перыяд часу на беларускіх 

землях актыўна праходзілі працэсы феадалізацыі: фарміруюцца саслоўі 

землеўладальнікаў (свецкія і духоўныя феадалы) і землекарыстальнікаў 

(сяляне), якія знаходзіліся паміж сабой у адносінах панавання–

падпарадкавання. Феадальны ўклад паступова станавіўся пануючым, 

выцясняючы родаплемянны і рабаўладальніцкі. Эканамічныя 

ўзаемаадносіны сялян з феадаламі рэгуляваліся феадальнай рэнтай, якая 

насіла ў асноўным натуральны характар.  
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4. Прыняцце хрысціянства і культура беларускіх зямель у IX–XIII стст. 

 

Як вядома, крывічы, дрыгавічы і радзімічы на пачатковых этапах сваёй 

гісторыі вызнавалі язычніцкую рэлігію. Гэта збліжала іх з балцкім 

насельніцтвам і стала адной з прычын станаўлення і развіцця старажытных 

дзяржаўных утварэнняў з поліэтнічным насельніцтвам – Полацкага і 

Тураўскага княстваў. 

Аднак у эпоху станаўлення феадалізму язычніцкая рэлігія 

ператварылася ў фактар, які тармазіў развіццё грамадства: 

1) яна не забяспечвала адносін панавання–падпарадкавання, што ляжалі 

ў аснове феадальнай сістэмы; 

2) прыводзіла да дарэмнага знішчэння матэрыяльных і людскіх 

рэсурсаў падчас ахвярапрынашэнняў (у т.л. і чалавечых) і пахавальных 

абрадаў; 

3) адмоўна сказвалася на міжнародным гандлі, міжнародных 

палітычных сувязях з хрысціянскімі краінамі, ускладняла азнаямленне з 

дасягненнямі замежнай культуры. 

Такім чынам, замена язычніцтва хрысціянскай верай была абумоўлена 

сацыяльна-эканамічнымі, палітычнымі і культурнымі зменамі канца І тыс н.э. 

Патрэба ў адэкватнай рэлігійнай ідэалогіі была рэалізавана за кошт знешніх 

магчымасцей – запазычання яе ў Візантыі, якой належала тады лідзіруючае 

становішча ў хрысціянскім свеце. 

На беларускія землі хрысціянства пачало пранікаць з ІХ ст. Першымі 

хрысціянамі на Беларусі маглі быць мясцовыя купцы. Прыняцце імі гэтай 

веры было абумоўлена зручнасцю вядзення гандлёвых спраў з хрысціянскімі 

краінамі. Новую веру маглі прыняць і выхадцы з Полацкай зямлі, якія 

ўдзельнічалі ў ваенных паходах на Візантыю. Хрысціянства трапляла на 

нашыя землі і іншымі шляхамі: у ходзе дзелавых кантактаў, дынастычных 

шлюбаў, праз місіянераў. Не выключана і тое, што да часу афіцыйнага 

прыняцця новай рэлігіі з ёй былі знаёмы Рагвалод і Рагнеда. Інакш цяжка 

патлумачыць пастрыжэнне Рагнеды ў манашкі пад імем Анастасіі і 

заснаванне ёй манастыра ў Заслаўі. Прыхільна ставіўся да хрысціянства і сын 

Рагнеды – князь Ізяслаў. 

Прамых звестак пра хрышчэнне Беларусі падчас прыняцця 

хрысціянства кіеўскім князем Уладзімірам у 988 г. няма. Такія падзеі, як у 

Кіеве і Ноўгарадзе ў 988 г. (знішчэнне язычніцкіх багоў, прымусовае 

хрышчэнне кіеўлян на Дняпры і крывавая бойка ў Ноўгарадзе) абмінулі 

нашыя землі. Свой афіцыйны адлік гісторыя хрысціянскай царквы на 

Беларусі пачынае з 992 г. – з часу стварэння Полацкай епархіі, першым 

епіскапам якой стаў Міна. Хрысціянства магло пранікаць на нашыя землі не 

толькі з Кіева ці праз Кіеў, але і ходзе непасрэдных, прамых кантактаў 

Полацкага княства з Візантыяй. У 1005 г. заснавана Тураўская епархія. Пер-

шым тураўскім епіскапам быў пастаўлены Фама. 

Неабходна дакладна адрозніваць афіцыйнае прыняцце хрысціянства ад 

хрысціянізацыі – доўгатэрміновага, складанага працэсу ўспрыняцця новай 
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веры. Адзначаныя вышэй падзеі сталі толькі пачаткам гэтага працэсу, на 

фактычнае ажыццяўленне якога спатрэбіліся многія стагоддзі. Новая вера 

распаўсюджвалася па схеме: князь – дружына – горад – вёска. Асабліва доўга 

супраціўлялася хрысціянізацыі вясковае насельніцтва. 

Археолагі сцвярджаюць, што няма ніякіх падстаў гаварыць пра 

суцэльную хрысціянізацыю беларускіх зямель, асабліва вёскі, да канца ХІІ і 

нават ХІІІ ст. Так, у канцы Х – пачатку ХІ ст. паўсюдна панаваў звычай 

спальвання нябожчыкаў, характэрны для язычніцтва. У ХІ–ХІІІ ст. 

адбываюцца паступовыя змены ў пахавальным абрадзе, крэмацыю змяняе 

інгумацыя. Гэты працэс хутчэй праходзіў на ўсходзе і поўдні сучаснай 

Беларусі. Даўжэй за ўсё язычніцтва трымалася ў паўночна-заходняй частцы 

Панямоння. Там абрад трупаспалення праіснаваў да ХІІІ ст., а звычай 

насыпаць курганы над пахаванымі – да пачатку XIV ст. Язычніцкіх 

традыцый прытрымліваліся і некаторыя князі ВКЛ, напрыклад, Гедымін. 

Двухвер’е захавалася на беларускіх землях і ў наступныя стагоддзі; існуе 

думка аб фармальным характары прыняцця новай веры, бо не ўсе рабілі гэта 

ахвотна і свядома. 

У той жа час прыняцце хрысціянства аказала вялікі ўплыў на культур-

нае развіццё Беларусі: 

1) яно садзейнічала стварэнню многіх выдатных помнікаў архітэктуры. 

У сярэдзіне ХІ ст. у Полацку быў пабудаваны вялікі саборны храм – 

Полацкая Сафія. Як і аналагічныя храмы ў Кіеве і Ноўгарадзе, яна паўтарала 

традыцыі галоўных хрысціянскіх храмаў Канстанцінопаля і з’яўлялася 

сімвалам магутнасці, адзінства і незалежнасці Полаччыны. У ХІІ ст. толькі ў 

Полацку было ўжо восем храмаў, акрамя Сафіі і царквы ў імя Багародзіцы; 

тры царквы існавалі ў Гародні, па адной у Віцебску, Менску, Навагрудку, 

Ваўкавыску, Тураве і Пінску. Сярод дойлідаў ХІІ ст. вядома імя Іаана, які 

кіраваў узвядзеннем Спаскай царквы Ефрасіннеўскага манастыра. Разам з 

храмавым дойлідствам з’явілася хрысціянскае выяўленчае мастацтва. 

2) у цеснай сувязі з хрысціянствам знаходзілася і распаўсюджванне 

пісьменства. У ХІІ ст. пісьмом пачалі карыстацца не толькі царкоўнікі і князі, 

але і людзі іншых сацыяльных груп. Аб гэтым сведчаць знаходкі берасцяных 

грамат у Мсціславе і Віцебску, а таксама ў Ноўгарадзе і Смаленску, якія 

належалі полацкім купцам. Найбольш знакамітым узорам старажытнай 

эпіграфікі з’яўляецца надпіс на крыжы, які ў 1161 г. зрабіў полацкі майстар 

Лазар Богша па заказе Ефрасінні Полацкай. У ім пералічваецца, колькі 

матэрыялу пайшло на выраб крыжа, колькі было выплачана майстру за 

работу, а таксама ўтрымліваецца страшэннае пракляцце магчымым 

рабаўнікам. Выдатнымі помнікамі пісьменнасці з’яўляюцца так званыя 

“Барысавы” і “Рагвалодавы” камяні. Гэта былі культавыя язычніцкія аб’екты, 

на якіх полацкія князі загадвалі выбіваць надпісы хрысціянскага зместу, каб 

дамагчыся пакланення язычнікаў хрысціянскім святыням. 

3) пачало развівацца летапісанне, узнікаюць бібліятэкі і першыя школы 

пры манастырах. 
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4) на беларускія землі сталі пранікаць творы замежных аўтараў, якія 

ўтрымлівалі ў сабе важныя звесткі па цэламу шэрагу галін культуры і 

мастацтва. На іх аснове пачала стварацца ўласная старажытнабеларуская 

літаратура (“Жіціе Ефрасінні Полацкай”, творчасць Кірылы Тураўскага, 

Аўрамія Смаленскага, Клімента Смаляціча). 

5) добратворны ўплыў з боку візантыйскай і заходнееўрапейскай 

культуры зведаў на сябе шэраг рамёстваў. 

Неабходна падкрэсліць, што замежная хрысціянская культура не 

пераймалася механічна, а спалучылася з мясцовымі традыцыямі, творча 

перапрацоўвалася ў адпаведнасці са старажытным славяна-балцкім 

светаўспрыманнем і светаразуменнем, звычаямі, этыкай і побытам. Гэта 

абумовіла перапляценне хрысціянскіх і язычніцкіх традыцый, прывяло да 

ўзнікнення арыгінальных твораў літаратуры, дойлідства і выяўленчага 
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5. Стварэнне Вялікага княства Літоўскага. Унутраная і знешняя 

палітыка ВКЛ у XIV – XVI стст. 

. 

 Працэс утварэння Вялікага княства Літоўскага пачаўся ў сярэдзіне XIII 

ст. з узнікненнем на землях Верхняга і Сярэдняга Панямоння дзяржавы з 

назвамі “Літва”, “княства Літоўскае”, а закончыўся ў другой палове XIV ст., 

калі канчаткова сфарміравалася тэрыторыя гэтай дзяржавы.  

Утварэнне Вялікага княства Літоўскага адбывалася пад уплывам многіх 

унутраных і знешніх абставін. Аб'яднанне cлавянскіх і балцкіх зямель у адну 

дзяржаву стала вынікам сацыяльна-эканамічных з'яў, якія тады адбываліся 

(развіццё сельскай гаспадаркі, рост гарадоў і г. д.). Галоўнай асаблівасцю 

утварэння новай дзяржавы было тое, што адна яе частка (балцкая) значна 

адставала ад другой (усходнеславянскай) у сацыяльным і палітычным 

развіцці.  

Аб'яднанне балтаў і славянаў у адной дзяржаве значна паскорыла 

неабходнасць барацьбы са знешняй небяспекай якая зыходзіла з боку 

мангола-татар і крыжакоў. Ва умовах феадальнай раздробленасці 

супрацьстаяць захопнікам было немагчыма. 

У сучаснай гістарыяграфіі пытанні аб паходжанні назвы “Літва” і аб яе 

месцазнаходжанні з’яўляюцца спрэчнымі і канчаткова невырашанымі. 

Упершыню тэрмін “Літва”прыгадваецца ў нямецкіх хроніках пад 

1009 г. (у сувязi з забойствам мiсiянера бiскупа Бруна "на сумежжы Русi i 

Лiтвы"), ва ўсходнеславянскiх летапiсах – пад 1040 г. (у сувязi з паходам 

Яраслава Мудрага на Лiтву.). "Аповесць мінулых гадоў" называе Лiтву сярод 

плямён i народаў, якiя плацiлi данiну Русi. Асноўныя версіі паходжання 

назвы “Літва”: легендарнае паходжанне тэрмiна "Лiтва" ад лацiнскага выразу 

"лiтус туба" (бераг), якiмi нiбыта называлi прынёманскiя землi рымляне, што 

нiбыта перасялiлiся сюды з Iталii; сучасныя даследчыкi звязваюць назву з 

каранямi lieta, lieti (лiць, цячы), з назвай р. Лiетаўка цi Лiетава, з кельцкiм 

выразам Li¬tawia (прыбярэжная краiна), з беларускiм дыялектным "лютвiн" 

(люты, лютіч). 

Па пытанню месцазнаходжання летапіснай Літвы ў сучаснай 

гістарычнай навуцы таксама вядуцца вострыя дыскусіі. Па меркаванню 

большасці літоўскіх даследчыкаў, летапісная Літва размяшчалася ва 

ўсходняй частцы сучаснай Літоўскай Рэспублікі. Беларускі гісторык М.I. 

Ермаловіч у сваёй манаграфіі «Старажытная Беларусь» (1990 г.) выказвае 

меркаванне, што Літва XII–XIII стст. знаходзілася ў Верхнім Панямонні на 

тэрыторыі сучаснай Беларусі ў прасторы паміж Маладзечнам, Наваградкам, 

Слонімам і Менскам. Аднак большасць даследчыкаў пагаджаюцца з 

меркаваннем А.К. Краўцэвіча аб тым, што летапісная Літва размяшчалася на 

тэрыторыі сучасных усходнелітоўскіх і суседніх паўночна-заходніх 

беларускіх зямель. 

Галоўнай арэнай, дзе пачала складвацца новая дзяржава, сталі землі 

вакол Наваградка (сучасны Навагрудак). Гэта тлумачыцца шэрагам прычын. 
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Па-першае, Наваградак у XIII ст. быў ужо даволі развітым цэнтрам рамяства і 

гандлю. Ён, сярэдні па сваіх памерах, у гэты час па знаходках прадметаў 

раскошы стаяў на ўзроўні буйных гарадоў Усходняй Еўропы. Па-другое, у 

XIII ст. Наваградак – цэнтр незалежнага княства. У Іпацьеўскім летапісе пад 

1235 г. упамінаецца наваградскі князь Ізяслаў, а ў другой палове 40-х гг. 

Наваградскае княства выходзіць з-пад улады магутнага на той час Галіцка-

Валынскага княства. Па-трэцяе, Наваградак у першай палове XIII ст. не 

закранулі ні паходы крыжакоў, ні мангола-татараў. У тых складаных умовах 

жыццё тут было адносна спакойным, што і абумовіла імклівы эканамічны 

ўздым у рэгіёне. 

Да сярэдзіны XIII ст. літоўскія плямёны яшчэ не мелі трывалай 

дзяржаўнай арганізацыі. Аднак пастаянныя паходы і войны спрыялі іх 

аб'яднанню ў ваенна-палітычны саюз. Пад 1235 г. летапіс нагадвае «Літву 

Міндоўга». Міндоўг быў адным з літоўскіх племянных князёў, які ў 20–30-х 

гг. XIII ст. здолеў падпарадкаваць сваёй уладзе значную частку літоўскіх 

плямёнаў. У «Хроніцы Быхаўца» гаворыцца, што Міндоўг адных сваіх 

сапернікаў забіў, другіх выгнаў з Літвы і “пачаў княжыць адзін ва ўсёй зямлі 

Літоўскай і вельмі гэтым ганарыўся, меў славу і гонар вялікі і не цярпеў 

супраць сябе нікога”.  

У сярэдзіне 40-х гг. Міндоўг церпіць няўдачу ў бітве з крыжакамі, і яго 

пазіцыі значна слабеюць. Праціўнікі Міндоўга выганяюць яго з Літвы. Ён 

вымушаны з рэштай сваёй дружыны ўцякаць ў суседні Наваградак, дзе 

княжыць яго саюзнік Ізяслаў. 3 1246 г. Міндоўг стаў княжыць у Наваградку 

са згоды вечавога сходу гараджан, як гэта нярэдка здаралася ў тыя часы. Як 

князь Наваградка, Міндоўг выконваў волю і памкненні наваградскіх баяр, 

якія, між іншым, супадалі з яго асабістымі інтарэсамі. 3 дапамогам сілы 

Міндоўг адваёўвае для сябе Літву і далучае яе да Наваградка. Гэта абвяргае 

ранейшую версію ў гісторыі, згодна з якой Літва заваёўвала 

ўсходнеславянскія землі. 

Каля 1248 г. супраць Міндоўга склалася магутная кааліцыя. У ёй 

удзельнічалі галіцка-валынскія князі Даніла і Васілька, пляменнік Міндоўга 

Таўцівіл, Лівонскі ордэн і інш. Міндоўг пачынае шукаць выхады са 

складанага становішча. Каб адвесці пагрозу з боку крыжакоў, ён шукае 

падтрымку на Захадзе. У 1253 г. Міндоўг прымае каталіцтва і карануецца ў 

Наваградку з благаславення Папы Рымскага Інакенція XIV. Міндоўг стаў 

першым каралём на беларускіх і літоўскіх зямлях. Дзякуючы гэтаму кроку 

кааліцыя распалася – у вачах крыжакоў Міндоўг з язычніка пераўтварыўся ў 

каталіцкага манарха. Аднак гэта не пазбавіла Міндоўга ад вайны з галіцка-

валынскімі князямі. Іх войска ўвайшло ў Новагародскую зямлю. Навагарадак 

узяць не ўдалося, аднак галіцка-валынскія князі парабавалі і папалілі іншыя 

гарады дзяржавы Міндоўга. Новагарадцы былі незадаваленыя тым, што 

Міндоўг кепска бароніць дзяржаву, і ў 1254 г. новагародскае веча пазбавіла 

яго пасады. 

На княжанне быў пакліканы сын Міндоўга – Войшалк, сам жа Міндоўг 

застаўся каралём Літвы. Навагародская дзяржава перастала быць 
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каралеўствам, а Літва зноў стала самастойнаю. Аднак не паспеў Войшалк 

увакняжыцца ў Наваградку, як Даніла Раманавіч Галіцкі пачаў рыхтавацца да 

новай вайны. У 1255 г. ягонае вайска рушыла ў Навагародскую зямлю. 

Войшалк разыгрывае складаную палiтычную камбiнацыю, мэтай якой было 

захаванне незалежнасцi Наваградка ад галiцкiх князёў. Ён аддае сваё 

княжанне Раману, сыну Данiлы Галiцкага За другога сына Данілы Раманавіча 

– Шварна – ён выдаў сваю сястру. Сам жа новагарадскі князь пайшоў 

заложнікам у Галіцка–Валынскую зямлю. 

У Галіцка–Валынскай зямлі Войшалк пастрыгся ў манахі. У 1258 г. 

князь-манах вярнуўся ў Новагародскую эямлю і заснаваў на Нёмане 

манастыр, на месцы якога цяпер знаходзіцца вёска Лаўрышава. У 1260 г. да 

Лаўрышава дайшла вестка, што татары збіраюцца ў паход у Галіцка-

Валынскую зямлю. Войшалк звярнуўся за дапамогай да свайго родзіча 

Таўцівіла, які на той момант княжыў у Полацку. Разам яны пайшлі на 

Наваградак, у выніку чаго Войшалк зноў стаў князем. 

У гэтым жа 1260 г. Міндоўг разбіў ордэнскае войска на возеры Дурбе. 

Увосень 1263 г., калі войска Міндоўга знаходзілася ў паходзе на Бранск, ён і 

два яго малодшыя сыны былі забіты змоўшчыкамі, на чале якіх стаяў князь 

Трайнята. Затым ад рук Трайняты загінуў і Таўцівіл. Войшалк пакінуў 

Наваградак і ўцёк у Пінск. Трайнята становіцца адзінаасобным гаспадаром 

Літвы, аднак праз некаторы час яго зарэзаў конюх Міндоўга. Войшалк 

вяртаецца ў Наваградак, расправіўся з забойцамі бацькі, вяртае сабе яго 

спадчыну і далучае да сваёй дзяржавы балцкія землі – Нальшаны, 

Аукштайцію і Дзяволтву. Такім чынам Войшалк, зноў аб’яднаў Літву і 

Наваградак. 

У 1267 г. Войшалк аддае княжэнне Шварну Данiлавiчу і зноў прымае 

манаскi сан. Шварн упершыню ў гiсторыi ВКЛ быў рускiм князём, якi, 

застаючыся князём Галiцка-Валынскай Русi, быў адначасова i правiцелем 

Лiтвы. На наступны год Войшалк быў забіты, братам Шварна – галiцкім 

князем Львом Данiлавiчам, а ў 1269 г. нечакана памёр Шварн, не пакінуўшы 

пасля сабе нашчадкаў. 

Пасля непрацяглай барацьбы ў 1270 г. літоўскім князем стаў Трайдзен, 

уладзе якога падпарадкоўваліся Літва, Наваградская зямля і Жамойць. 

Трайдзен шмат ваяваў, і відаць не без поспехаў, крыжакі называлі яго 

“хіжым” – г.зн. драпежным, а галіцка-валынскі летапіс дае такую 

характарыстыку Трайдзену: "окаянный и беззаконный, проклятый, 

немилостивый”. Ён кіраваў дзяржавай 12 гадоў, а пасля яго смерці на 

прастоле да 1293 года змяніліся некалькі князёў.  

Унутраная і знешняя палітыка ВКЛ у XIV – XVI стст. У 1293 

князем стаў Віцень, які кіраваў дзяржавай 23 гады (1293–1316). Віцень 

асабіста вёў у бой сваё войска, вызначаўся храбрасцю і ўвайшоў у гісторыю 

як князь-палкаводзец. Віцень не толькі паспяхова абараняў княства, але і 

значна пашырыў яго межы. 

У 1307 г. заключаны дагавор з Полацкiм княствам аб уваходжаннi ў 

ВКЛ. У канцы ХIII ст. Полацк знаходзiўся ў сферы ўплыву Рыжскага 
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арцыбiскупства. У Полацку пачало распаўсюджвацца каталiцтва, што 

супра¬ваджалася бясчынствамi немцаў. Гэта выклiкала моцнае абурэнне 

насельнiцтва. У 1307 г. палачане з дапамогай князя Вiценя прагналi 

чужынцаў. З таго часу Полацкае княства ўвайшло ў склад ВКЛ, верагодна, на 

аснове пагаднення Віценя i полацкага баярства. Лічыцца, што менавіта 

Віцень увёў герб «Пагоня», які спачатку выкарыстоўваўся як сімвал у 

барацьбе з крыжакамі. 

Пасля смерці Віценя вялікім князем стаў Гедымін (1316–1341), якога 

розныя крыніцы называюць братам ці сынам Віценя. Кіраванне Гедыміна 

стала часам імклівага росту дзяржавы і яе ўмацавання. Менавіта пры 

Гедыміне ў 1323 г. сталіца ВКЛ была перанесена з Наваградка ў Вільню. 

Адной з першых да Гедымінавай дзяржавы была далучана Віцебская 

зямля. У 1318 г. Альгерд Гедымінавіч ажаніўся з Марыяй – дачкой апошняга 

віцебскага князя Яраслава Васільевіча, і калі ў 1320 г. той памёр, княства 

дасталося Альгерду. У выніку вайны з паслабленым Галіцка-Валынскім 

княствам, Гедымін на пачатку свайго княжэння далучыў да ВКЛ 

Берасцейшчыну, а ў 1325 г. Любарт (Дзмітры) Гедымінавіч, ажаніўшыся з 

дачкой апошняга валынскага князя Льва Юр'евіча, атрымаў у спадчыннае 

валоданне Валынь. Прыкладна ў сярэдзіне 1320-х г. уладу літоўскага князя 

прызналі і цэнтральныя землі Беларусі. Васаламі Гедыміна сталі таксама 

князь друцкі і лукомскі. У 1326 г. сярод лiтоўскiх паслоў у Ноўгарадзе 

Вялiкiм знаходзiўся "Васiль, менскi князь", якi быў васалам Гедымiна. У 

Менскiм княстве, якое трапiла пад вярхоўную ўладу вялiкага князя 

лiтоўскага, спачатку яшчэ захоўвалася мясцовая княжацкая дынастыя. 

У далейшым да ВКЛ было далучана Палессе. У 1330-х г. у Пінскай 

зямлі княжыў Нарымонт-Глеб Гедымінавіч. Праўда, у Тураве і Гарадку яшчэ 

доўгі час заставаліся мясцовыя Рурыкавічы. Пісьмовыя крыніцы не падаюць 

ніякіх фактаў гвалтоўнага падпарадкавання ці барацьбы з мясцовымі князямі 

або насельніцтвам. Праўдападобна, што і Палессе было далучана 

дабраахвотна. У васальную залежнасць да Гедыміна трапіла і Смаленскае 

княства, хоць яно і захавала сваю самастойнасць. Пад уплыў княства трапілі 

Пскоў і Вялікі Ноўгарад. 

У мэтах супольнай барацьбы супраць Тэўтонскага ордэна Гедымін 

пайшоў на збліжэнне з Польшчай. У 1325 г. саюз ВКЛ і Польшчы быў 

замацаваны шлюбам дачкі Гедыміна з сынам польскага караля Уладыслава 

Лакетка (1320–1333). У 1326 г. саюзнікі здзейснілі паход на Брандэнбург, у 

якім вызначыўся гарадзенскі стараста Давыд. 

Імклівы рост дзяржавы адлюстраваўся ў змене яе назвы і змене тытула 

кіраўніка. Гедымін называў сябе «каралём Літвы і Русі», «каралём літоўцаў і 

многіх рускіх». Таму дзяржава стала называцца «Вялікае княства Літоўскае і 

Рускае». Пад “рускімі” маюцца на ўвазе беларускія і украінскія землі, якія 

складалі звыш 70 % тэрыторыі краіны. 

Поспехі Гедыміна ў справе ўмацавання краіны тлумачацца шэрагам 

фактараў. Адным з галоўных фактараў, які спрыяў поспеху ў “збіранні 

зямель”, стала антытатарская палітыка. Моцнае ВКЛ у вачах жыхароў 
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усходнеславянскіх зямель успрымалася як альтэрнатыва Залатой Ардзе. 

Вялікую ролю адыграла і рэлігійная талерантнасць. Хоць сам Гедымін 

заставаўся язычнікам, але ён паважаў рэлігію сваіх падданых. Гедымінавы 

сыны, якія атрымалі ўдзелы ў Беларусі, былі аточаны мясцовым баярствам, 

прымалі праваслаўе ды мясцовую культуру. Карыят пасля хрышчэння ў 

праваслаўе стаў звацца Міхаілам, Любарт – Дзмітрыем, Нарымонт – Глебам, 

а Яўнут – Іванам. Стараннямі Гедыміна для праваслаўных жыхароў ВКЛ у 

1317 г. адкрылася асобная літоўская мітраполія з цэнтрам у Наваградку, якая 

існавала да 1330 г. У яе ўваходзілі Полацкая, Тураўская і Пінская епархіі.  

Талерантнасць Гедыміна мела таксама і палітычны характар. 

Аб'ядноўваючы ўсходнеславянскія землі пад сваёй уладай, Гедымін 

абыходзіўся, як правіла, без падаўлення і заваявання. У адносінах да 

далучаных зямель Гедымін ужываў прынцып «не рушыць даўніны, не 

ўводзіць навіны». Далучаныя землі захавалі ў дзяржаве Гедыміна пэўную 

аўтаномію і сваю палітычную вагу. Так, Полацк па-ранейшаму самастойна 

падпісваў дамовы з Рыгай. 

Загінуў Гедымін пры асадзе нямецкай крэпасці Баербург у 1341 годзе. 

Вялікім князем стаў яго малодшы сын Яўнут-Іван, які валодаў Вільняй. Але 

тое, што вялікакняскі пасад заняў не старэйшы з Гедымінавічаў, выклікала 

разлад сярод братоў. Значна пагоршылася і знешнепалітычнае становішча 

краіны – узмацніцся націск з боку крыжакоў. У 1345 годзе старэйшыя 

Гедымінавічы Альгерд і Кейстут ажыццявілі дзяржаўны пераварот. Кейстут 

захапіў Вільню і абвясціў уладаром Альгерда. Яўнут уцёк у Маскву, але праз 

два гады вярнуўся, памірыўся з братамі і атрымаў ва ўладанне Заслаўскае 

княства. 

У краіне распачаўся перыяд дыярхіі – панавання двух князёў, Альгерда 

і Кейстута. Браты паздзялілі тэрыторыю дзяржавы на дзве часткі. Кейстут 

атрымаў у валоданне заходнюю палову – Жамойць, Трокі, Горадню, 

Падляшша і Берасцейскую зямлю, а Альгерд – усе ўсходнія землі. Кейстут 

меў сталіцай Трокі і займаўся заходняй палітыкай, найперш – барацьбой з 

крыжакамі, а Альгерду належала Вільня і ягонай справай былі дачыненні з 

Масквой, Ноўгарадам, Псковам ды Залатой Ардой. 

У гады кіравання Альгерда і Кейстута галоўная небяспека для ВКЛ 

заставалася з боку Ордэна. У 1348 г. у бітве на раце Стрэва (прыток Нёмана) 

нямецкія рыцары сыйшліся з войскам Альгерда і Кейстута. У выніку бітвы 

абодва бакі панеслі вялізныя страты, войска ВКЛ адступіла і вынік бітвы быў 

расцэнены ў Ордэне як трыумф. 

У сярэдзіне XIV ст. па вялізнай прасторы ад Кітая да Францыі 

пракацілася страшэнная эпідэмія чумы. Гэтая падзея аказала значны уплыў 

на знешнюю палітыку ВКЛ. Скарыстаўшыся паслабленннем Залатой Арды, 

Альгерд распачынае актыўныя дзеянні на ўсходзе. У склад ВКЛ увайшлі 

Свіслацкае, Бранскае, Чарнігава-Северскае княствы, заходняя частка 

Смаленскага княства з гарадамі Орша і Мсціслаўль. У 1363 г. Альгерд 

перамог ардынскае войска на р. Сінія Воды (прыток Паўднёвага Буга, суч. 
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Украіна). У выніку гэтай перамогі да ВКЛ былі далучаны Кіеўшчына і 

Падолле (тэрыторыя цэнтральнай Украіны). 

У гэты ж перыяд пачынае прэтэндаваць на лідэрства на 

ўсходнеславянскіх землях і Маскоўскае княства. Тры паходы Альгерда на 

Маскву (1368, 1370, 1372) не прынеслі жадаемых вынікаў. Роля Масквы ўсё 

больш павялічвалася, што азначала ўзнікненне двух цэнтраў збірання зямель, 

канфлікт між якімі быў непазбежны. 

Пасля смерці Альгерда ў 1377 г. ў ВКЛ разгарнулася дынастычная 

барацьба за вярхоўную ўладу. Пасля сябе Альгерд пакінуў 12 сыноў ад двух 

шлюбаў. Найбольш здольнымі з іх былі Андрэй Полацкі ад першага шлюбу з 

віцебскай князёўнай Марыяй і Ягайла – першы сын ад шлюбу з цвярской 

князёўнай Уллянай. Яны і з’яўляліся галоўнымі прэтэндэнтамі на 

вялікакняскую пасаду. На першым этапе барацьбы Ягайлу падтрымаў 

Кейстут. У выніку гэтага Андрэй Полацкі вымушаны быў пакінуць Полацк і 

заключыць саюз з Маскоўскім князем Дзмітрыям Данскім, з якiм у 1380 г. 

удзельнiчаў у Кулiкоўскай бiтве супраць войскаў залатаардынскага 

палкаводца Мамая. Саюзнікам Мамая выступаў Ягайла, аднак ён не давёў 

сваё войска да месца бітвы. 

Пасля таго як Ягайла ў 1380 г. заключыў сепаратны мір з Тэўтонскім 

Ордэнам, значна пагоршыліся яго адносіны з Кейстутам. У 1382 г. Кейстут 

захапіў Вільню і абвясціў сабе аднаасобным кіраўніком, ён распачаў вайну 

супраць Ягайлы, аднак поспеху не меў. Запрошаны на перагаворы, Кейстут 

быў зняволены ў Крэўскім замку і там па загаду Ягайлы задушаны. Сын 

Кейстута Вітаўт здолеў уратавацца і збег у Ордэн, адкуль, заручыўшыся 

падтрымкай крыжакоў, распачаў набегі на ВКЛ. Падчас усобіцы Андрэй 

Полацкі здолеў аднавіць кантроль над Полацкам. У гэтых умовах Ягайла 

вымушаны быў шукаць падтрымкі ў Польшчы. 

Ініцыятыва уніі зыходзіла з польскага боку. У 80-я гг. XIV ст. Польшча 

перажывала цяжкія часы сваёй гісторыі. Яна цярпела ўціск не толькі ад 

крыжакоў, але і ад ВКЛ, войска якога ў 1376, 1383, 1384 гг. зрабіла 

паспяховыя паходы ў польскія землі. 

14 жніўня 1385 г. у замку Крэва была падпісана персанальная унія 

(саюз) паміж ВКЛ і Польшчай. На чале абедзвюх дзяржаў станавіўся вялікі 

князь Вялікага княства Літоўскага Ягайла. Падпісваючы унію, Ягайла і 

іншыя князі далі абяцанне «на вечныя часы далучыць свае землі, літоўскія і 

рускія, да Кароны Польскай». Ужо ў наступным, 1386 г. Ягайла ажаніўся з 

польскай каралеўнай Ядвігай, прыняў каталіцтва і імя Уладзіслава II, пасля 

чаго каранаваўся – стаў каралём Польшчы, адначасова застаючыся вялікім 

князем літоўскім. Насельніцтва ВКЛ павінна было прыняць каталіцтва, але 

на самой справе гэта тычылася толькі літоўцаў-язычнікаў, бо славянскае 

насельніцтва было праваслаўным і не жадала мяняць веру. Тым не менш з 

гэтага часу каталіцтва пачало хутка распаўсюджвацца ў ВКЛ. У 1387 г. 

Ягайла выдаў прывілей, па якому каталіцкім феадалам ВКЛ надаваліся правы 

польскай шляхты. Прывілей паставіў у няроўнае становішча праваслаўных 

феадалаў у адносінах да феадалаў-каталікоў, стаў прычынай размежавання 
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пануючага саслоўя па канфесійнай прыкмеце. У тым жа, 1387 годзе, Вільня 

атрымала гарадское самакіраванне – магдэбургскае права. 

Разам з тым, гэтыя пастановы выклікалі ў асяроддзі шматлікай 

праваслаўнай арыстакратыі рэзкае незадавальненне палітыкай вярхоўнай 

улады. Вітаўт, абапіраючыся ўнутры дзяржавы на апазіцыйную каталіцкай 

экспансіі Польшчы праваслаўную знаць, а за межамі Вялікага княства – на 

Ордэн, якому было выгадна пагаршэнне адносін паміж Княствам і Польскай 

дзяржавай, распачаў актыўную барацьбу за ўладу. 

Ва ўмовах пагрозы саюзу ВКЛ і Польшчы Ягайла накіраваў да Вітаўта 

сваіх паслоў з прапановай міру. Перамовы закончыліся падпісаннем у 1392 г. 

у мястэчку Вострава каля Ліды пагаднення аб падзеле ўлады, па якому Вітаўт 

стаў вялікім князем літоўскім. 

Вітаўт на працягу 1393–1395 гг. ліквідаваў буйныя ўдзельныя княжанні 

ў Полацку, Віцебску, Смаленску, Ноўгарадзе Северскім, Кіеве, на Валыні і 

Падоллі. Ва ўсе «вызваленыя» ад папярэдняй улады ўдзелы Вітаўт прызначаў 

сваіх намеснікаў. Усе яны былі служылымі людзьмі і свята выконвалі волю 

гаспадара. Увядзенне намесніцтваў, па-першае, скіравала абласныя ўскраіны 

Вялікага княства Літоўскага да больш цеснай сувязі з цэнтрам, па-другое, 

умацавала вярхоўную ўладу дзеля падтрымкі ўнутранага адзінства і 

цэласнасці дзяржавы. 

Вялікі князь Вітаўт працягваў барацьбу супраць Арды. У 1397 г. пад 

кіраўніцтвам Вітаўта войска ВКЛ зрабіла паспяховы паход супраць ардынцаў 

на раку Дон, у выніку якога да ВКЛ былі далучаны землі ў нізоўях Дона і 

Дняпра. Межы дзяржавы дасягнулі Чорнага мора. У гістарычнай літаратуры 

гэты паход называюць братаннем Вітаўта з Чорным морам. Аднак у 1399 г. 

войска Вітаўта было разгромлена ардынцамі на р. Ворскле (прыток Дняпра, 

Украіна). Загінула шмат воінаў і амаль усе князі, у тым ліку князь Андрэй 

Полацкі. Сам Вітаўт з невялікай дружынай ледзь уратаваўся ад ардынцаў. 

Паражэнне на Ворскле мела сваім вынікам Віленска-Радамскую унію 

паміж ВКЛ і Польшчай (1401 г). Паводле пагаднення, дзяржавы павінны былі 

разам дзейнічаць супраць ворагаў, польскія феадалы абавязаліся не выбіраць 

караля без згоды феадалаў Вялікага княства Літоўскага, пацвярджаліся правы 

Вітаўта на самастойнае кіраванне, але прызнаваліся спадчынныя правы 

Ягайлы і яго аўтарытэт у кіраванні агульнымі справамі. 

Вітаўт працягнуў правядзенне актыўнай усходняй палітыкі, у якой ён 

падтрымліваў цвярскіх і разанскіх князеў у барацьбе супраць палітыкі 

Масквы. У 1404 г. Вітаўт заваяваў Смаленск, у 1408 г. вызначыў мяжу з 

Маскоўскай дзяржавай па рацэ Угра. 

Фіналам барацьбы славянскіх і балцкіх народаў з тэўтонамі стала 

Вялікая вайна 1409–1411 гг. ВКЛ і Польшчы супраць Тэўтонскага Ордэна. 15 

ліпеня 1410 г. на полі каля вёскі Грунвальд, адбылася генеральная бітва 

войскаў Вялікага княства Літоўскага і Польскага каралеўства з крыжакамі. 

На грунвальдскім полі войскі Вялікага княства Літоўскага, Рускага, 

Жамойцкага налічвалі 40 харугваў, сярод якіх значыліся Гарадзенская, 

Лідская, Полацкая, Віцебская, Наваградская, Ваўкавыская, Берасцейская, 
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Пінская, палкі Мсціслаўскі, Аршанскі, Слуцкі, Магілёўскі, воіны з Нясвіжа, 

Кобрына, Крэва, Лукомля, Ашмянаў. 

Агульнае кіраўніцтва войскам крыжакоў ажыццяўляў вялікі магістр 

Тэўтонскага ордэна Ульрых фон Юнгінген, які загінуў падчас бітвы. 

Паражэнне Тэўтонскага ордэна ў Грунвальдскай бітве азначала крах 200-

гадовай крыжацкай агрэсіі ва Усходняй Прыбалтыцы. Пасля перамогі над 

крыжакамі значна ўзрос міжнародны аўтарытэт Вялікага княства Літоўскага і 

Польскага каралеўства. 

У 1413 г. была заключаная Гарадзельская ўнія ВКЛ і Польшчы – Саюз 

Вялікага княства Літоўскага і Польшчы, юрыдычна замацаваны ў 3 граматах. 

1-я грамата выдадзена ад імя 47 польскіх феадалаў, якія надзялялі 47 

феадалаў Вялікага княства Літоўскага сваімі гербамі і тым самым прымалі ў 

сваё гербавае брацтва. У 2-й грамаце 47 феадалаў Вялікага княства 

Літоўскага прымалі гербы польскіх феалалаў і абяцалі быць з імі ў дружбе і 

саюзе, у выпадку смерці вялікага князя Вітаўта абяцалі не выбіраць сабе 

князя без парады і згоды польскіх феадалаў. Польскія феадалы ў выпадку 

смерці Ягайлы таксама не павінны былі выбіраць новага караля без парады і 

згоды феадалаў Вялікага княства Літоўскага. У 3-й грамаце Ягайла і Вітаўт 

абяцалі прызначаць на дзяржаўныя пасады выключна феадалаў-католікаў, 

якія прынялі польскія гербы, ім таксама дазвалялася свабодна распараджацца 

ў сваіх маёнтках, даваць ільготы касцёлам, манастырам і іншым каталіцкім 

установам. 

У 1420-я гг. пад уплывам Вітаўта знаходзіліся Крымская і Заволжская 

арды. У саюзе з ім былі Маскоўскае княства, Пскоў, Ноўгарад, Цвярская і 

Разанская землі. Вялікае княства Літоўскае дасягнула дасягнула найбольшай 

моцы і прасціралася ад Балтыйскага да Чорнага мораў. Вітаўт хацеў прыняць 

тытул караля, але заходнія суседзі Вялікага княства – палякі – баяліся згубіць 

першынство ў рэгіёне. Дзякуючы інтрыгам Ягайлы, каранацыя Вітаўта так і 

не адбылася – карона, якую даслаў Вітаўту Папа Рымскі, была перахоплена 

палякамі. У 1430 г. Вітаўт памёр. 

Пасля смерці Вітаўта вялікім князем Літоўскім быў выбраны 

Свідрыгайла Альгердавіч. Ён быў праціўнікам уніі з Польшчай, абапіраўся на 

феадалаў праваслаўнага веравызнання. Гэта выклікала супраціў каталіцкай 

партыі грамадства і Ягайлы. Свідрыгайла быў пазбаўлены ўлады і быў 

вымушаны бегчы ў Полацк. Пачалася грамадзянская вайна (1432–1437). Пры 

падтрымцы Ягайлы ўладу атрымаў Жыгімонт Кейстутавіч (1432–1440), брат 

Вітаўта, які ў адрозненні ад брата займаў прапольскую пазіцыю. Літва і 

частка Заходняй Беларусі прызналі ўладу Жыгімонта, усходняя і паўднёвая 

частка краіны падпарадкоўваліся Свідрыгайле. Свідрыгайла меў колькасную 

перавагу, аднак скарастацца ёй не здолеў. Каб схіліць на свой бок 

праваслаўных феадалаў, Жыгімонт Кейстутавіч у 1432 г. распаўсюдзіў на іх 

прывілеі 1387 і 1413 гг., а ў 1434 г. гарантаваў ім недатыкальнасць асобы і 

вызваліў ад павіннасцей і плацяжоў з маёнткаў. У 1435 г. войска, якім кіраваў 

сын Жыгімонта Кейстутавіча Міхайлушка, атрымала перамогу над войскам 
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Свідрыгайлы ў бітве пры Вількаміры. Свідрыгайла яшчэ працягваў барацьбу 

на Кіеўшчыне, аднак беспаспяхова. 

Палітыка Жыгімонта і яго жорсткасць у адносінах да падначаленых 

выклікалі незадаволенасць беларускіх, украінскіх і літоўскіх феадалаў. У 

выніку змовы у 1440 г. Жыгімонт Кейстутавіч быў забіты князем 

Чартарыйскім. 

У 1440 г. вялікім князем ВКЛ без згоды польскага боку быў абраны 13-

гадовы сын Ягайлы Казімір. З-за малалетняга ўзросту падчас абрання на 

пасаду ён атрымаў мянушку Ягелончык. Казімір кіраваў ВКЛ да 1492 г., а з 

1447 г. адначасова з’яўляўся каролём Польшчы. Пры ім узрасла роля 

дарадчага органа – паноў-рады і яго ўплыў на вялікага князя. Ён выдаў 

прывілей 1447 г., які паклаў пачатак юрыдычнага афармлення залежнасці 

сялян ад феадалаў. Прывілей замацаваў эканамічныя і палітычныя правы 

феадалаў на зямельную ўласнасць і на суд над залежным ад іх насельніцтвам, 

забараняў ім прымаць беглых сялян. 

У 1468 г. быў выдадзены Судзебнік Казіміра – першы кодэкс 

крымінальнага і працэсуальнага права Вялікага княства Літоўскага. 

Судзебнік быў напісаны на старабеларускай мове. Ён устанавіў адзіныя для 

ўсёй дзяржавы віды пакаранняў за злачынствы, абмежаваў адказнасць жонкі і 

дзяцей за злачынствы мужа і бацькі. 

Пасля абрання польскім каралём, Казімір большую частку часу 

праводзіў у Польшчы. Дасягнуўшы пэўных поспехаў на Захадзе, Казімір не 

ўдзяляў дастатковай увагі ўсходняму вектару палітыкі, дзе ініцыятыва ў 

збіранні рускіх зямель пераходзіць да Масквы. Пасля захопу 

Канстанцінопаля туркамі ў 1453 г., Масква паступова стала прэтэндаваць 

яшчэ і на ролю цэнтра праваслаўнага свету. 

У 1481 г. праваслаўныя князі М. Алелькавіч, I. Гальшанскі, Ф. Бельскі і 

інш. арганізавалі змову супраць Казіміра з мэтай захопу ўлады ў Вялікім 

княстве Літоўскім, але змова не ўдалася. 

У 1492 г. пасля смерці Казіміра вялікім князем паны-рада абралі яго 

сына – Аляксандра (1492–1506). З 1501 г. Аляксандр адначасова з’яўляўся 

каролём Польшчы. Паміж ВКЛ і Маскоўскай дзяржавай распачаўся чарговы 

ваенны канфлікт (1492–1494). У 1495 г. Аляксандр ажаніўся з дачкой 

маскоўскага цара Івана ІІІ Аленай. Але сваяцтва манархаў не дапамагло. У 

1500 г. распачалася новая вайна (да 1503 г.). Фармальнай прычынай 

развязвання гэтай вайны стаў быццам бы пераслед праваслаўнай царквы ў 

ВКЛ, аб якім нібыта пісала бацьку жонка Аляксандра. Вайна 1500–1503 гг. 

была няўдалай для Вялікага княства Літоўскага. Няўдачы ў вайне – разгром 

войскаў на чале з гетманам К. Астрожскім на р. Ведрашы (1500 г.), каля 

Мсціслава (1501 г.) – прымусілі Вялікае княства Літоўскае ў 1503 г. 

заключыць 6-гадовае перамір'е, паводле якога да Маскоўскай дзяржавы 

адыходзілі 25 гарадоў і 70 валасцей у вярхоўях Акі, Дзясны, Дняпра (гарады 

Бранск, Гомель, Мцэнск, Старадуб і інш.). 

Аляксандр значна пашырыў правы феадалаў і значна абмежаваў сваю 

ўладу. Ён выдаў Прывілей 1492 г., у якім абяцаў не прымаць важных 
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рашэнняў без згоды рады. Пры Аляксандры сейм прыняў у 1505 г. збор 

законаў, вядомы пад назваю Радамская канстытуцыя, які пашырыў правы 

шляхты. 

Адкрыта варожую палітыку ў адносінах да ВКЛ праводзіла Крымскае 

ханства, прычым ад набегаў татараў пакутвалі не толькі жыхары памежных 

тэрыторый. Так, у 1503 г. татары двойчы ўрываліся на беларускія землі, а ў 

1505 г. іх 5-тысячная конніца дайшла да Менска, разрабавала цэнтральную 

Беларусь і вывяла ў няволю дзесяткі тысяч жыхароў. У 1506 г. князь Міхаіл 

Глінскі здолеў разграміць татараў у бітве пад Клецкам і вызваліў дзясяткі 

тысяч палонных беларусаў. Аляксандр аднак аб перамозе так і не даведаўся – 

звесткі аб ёй прыйшлі ужо пасля смерці князя. 

Вялікім князем літоўскім і каролём Польшчы быў абраны Жыгімонт I 

Стары, брат Аляксандра, (1506–1548 гг.). Ён спрабаваў умацаваць 

дзяржаўную ўладу ваеннымі і фінансавымі рэформамі, што выклікала 

ўзброенае выступленне магнатаў і шляхты (т.зв. «курыная вайна» 1537 г.). 

Пры ім шляхта дамаглася роўных правоў з магнатамі, выбарнасці ў сейм; быў 

уведзены Статут Вялікага княства Літоўскага 1529 г. 

У пачатку княжання Жыгімонта І ў 1507–1508 гг. адбылася вайна 

паміж Вялікім княствам Літоўскім і Маскоўскай дзяржавай. Яна не прынесла 

поспеху ніводнаму з бакоў і закончылася “вечным мірам” 1508 г., паводле 

якога Вялікае княства Літоўскае прызнала за Маскоўскай дзяржавай землі, 

што адышлі да яе ў 1503 г. У 1508 г. Міхал Глінскі, які раней меў значны 

ўплыў на вялікага князя Аляксандра, узняў паўстанне супраць Жыгімонта І, 

але няўдала. 

У 1512–1522 гг. адбылася новая вайна паміж паміж Вялікім княствам 

Літоўскім і Маскоўскай дзяржавай. У час гэтай вайны маскоўскія войскі ў 

жніўні 1514 г. авалодалі Смаленскам. 8 верасня 1514 г. войска гетмана ВКЛ 

Канстанціна Астрожскага атрымала бліскучую перамогу ў бітве пад Оршай. 

Напады саюзных Вялікаму княству Літоўскаму татараў аслабілі маскоўскае 

войска; яно вымушана было пакінуць занятыя гарады Дуброўна, Крычаў, 

Мсціслаў. У 1517 г. пачаліся мірныя перагаворы, хоць ваенныя дзеянні і не 

спыніліся. У 1522 г. заключана перамір’е на 5 гадоў. Смаленская зямля 

адыйшла да Маскоўскай дзяржавы. 

У 1534–1537 гг. паміж ВКЛ і Маскоўскай дзяржавай адбылася чарговая 

вайна. У час вайны войскі Вялікага княства Літоўскага ў саюзе з крымскімі 

татарамі беспаспяхова нападалі на Чарнігава-Северскія землі, пацярпелі 

няўдачу і пад Смаленскам. Маскоўскія войскі з верасня 1534 г. вялі баявыя 

дзеянні каля Віцебска, Полацка, Браслава, Крычава, Радамлі, Мсціслава, 

Магілёва. У 1537 г. было заключана перамір’е на 5 год, якое затым 

падоўжана, Маскоўская дзяржава захавала заваяваныя Себеж і Завалочча, 

Вялікае княства Літоўскае – Любеч і Гомель. 

У 1529 г. быў прыняты І Статут Вялікага княства Літоўскага – адзін з 

першых у Еўропе сістэматызаваных збораў законаў. Напісаны на 

старабеларускай мове. Статут юрыдычна замацаваў асновы грамадскага і 

дзяржаўнага ладу, парадак утварэння, склад і паўнамоцтвы дзяржаўных і 
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судовых устаноў, прывілеяванае становішча шляхты і абмежаванне правоў 

сялян, спрыяў цэнтралізацыі дзяржавы, умацаванню законнасці і пэўнаму 

абмежаванню феадальнага самавольства. У аснове Статута закладзены новыя 

прынцыпы: суверэннасць дзяржавы, адзінства права, прыярытэт пісанага 

права. 

У 1548 г. вялікім князем літоўскім і каролём Польшчы стаў апошні 

прадстаўнік дынастыі Ягелонаў – Жыгімонт ІІ Аўгуст (1520–1572). Ён быў 

каранаваны яшчэ пры жыцці бацькі Жыгімонта І Старога ў 1530 г. У час яго 

праўлення найбольшых поспехаў дасягнула Рэфармацыя ў Вялікім княстве 

Літоўскім, уведзены ІІ Статут ВКЛ (1566 г). 

Дзяржаўна-палітычны лад ВКЛ. Уладаром дзяржавы быў вялікі 

князь, альбо гаспадар. Улада вялікага князя напачатку нічым не 

абмяжоўвалася, і дзяржаўны лад Вялікага княства Літоўскага да канца XIV 

ст. можна ахарактызаваць як спадчынную манархію з амаль неабмежаванай 

уладай вялікага князя. Але ўжо ў XV ст. яе абмяжоўвалі дадзеныя шляхце 

прывілеі, а потым і палітычныя органы. У выніку Крэўскай уніі з Польшчай 

быў зацверджаны прынцып выбарнасці манарха, які быў інструментам 

абмежавання яго ўлады. Выбар ажыццяўляўся з кандыдатаў адной дынастыі. 

Падчас кіравання Вітаўта з’явіліся першыя дзяржаўныя пасады: 

канцлер – кіраўнік канцэлярыі і хавальнік дзяржаўнай пячаткі; падскарбі – 

кіраўнік скарба (дзяржаўнай казны) і інш. У канцы XV ст. была ўтворана 

пасада гетмана найвышэйшага – галоўнакамандуючага войскам. Той, хто 

атрымліваў пасаду, валодаў ёю пажыццёва, а пакінуць мог пры пераходзе на 

іншую, звычайна вышэйшую. Пазбаўленне пасады было справай рэдкай. 

Многія ўрадавыя функцыі маглі спалучацца ў руках адной асобы. 

Першым крокам па абмежаванні ўлады вялікага князя стала княжацкая 

рада (паны-рада). Інстытут дараднікаў мелі яшчэ першыя літоўскія князі. 

Міндоўг, напрыклад, абмяркоўваў важныя палітычныя пытанні ў коле асоб з 

бліжэйшай арыстакратыі. Вітаўт змяніў склад дараднікаў і абкружыў сябе 

новымі людзьмі – баярамі, супрацьпаставіўшы іх удзельным князям. 

Набліжаную да ўладара групу ўтварылі тыя баяры, якія дапамагалі Вітаўту 

здабываць уладу і атрымалі за гэта зямельныя ўладанні.  

Роля рады значна узрасла ў гады Казіміра Ягелончыка(1440–1492). 

Прывілей 1447 г. пацвердзіў права паноў і баяраў выбіраць новага манарха 

пасля яго смерці. У тыя дзесяцігоддзі, з прычыны частых ад’ездаў вялікага 

князя ў Польшчу, рада пачала выконваць функцыі вярхоўнай улады. Яна 

ажыццяўляла дыпламатычныя зносіны, кіравала ўзброенымі сіламі, разбірала 

канфлікты, раздавала землі служылым людзям і г.д. Тады ж больш выразна 

акрэсліўся і склад рады. 

Поўнае юрыдычнае замацаванне ролі гаспадарскай рады як 

дзяржаўнага органа зафіксавалі прывілеі Аляксандра Казіміравіча ад 1492 і 

Жыгімонта Старога ад 1506 г. – гаспадар абавязваўся надалей кіраваць 

дзяржавай не самастойна, а толькі супольна з радаю, не мяняючы без яе 

згоды нічога ва ўнутраных справах, не раздаючы без яе ведама пасадаў. 

Згодна з прывілеем 1506 г., усе дзяржаўныя пастановы маглі выдавацца 
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вялікім князем толькі пасля іх абавязковага абмеркавання з гаспадарскаю 

радаю. 

3 канца XV ст. канчаткова сцвердзіўся склад рады. У раду ўваходзілі 

каталіцкія біскупы – віленскі, луцкі, жамойцкі і кіеўскі, ваяводы (ці старасты) 

– віленскі, троцкі, жамойцкі (стараста), кіеўскі, полацкі, смаленскі (да 1514 

г.), наваградскі, віцебскі, падляшскі, луцкі стараста і валынскі маршалак, 

наступнымі былі кашталяны (намеснікі ваяводаў), а таксама цэнтральныя 

земскія і дворныя ўраднікі – канцлер і падканцлер, гетман, маршалак земскі і 

дворны, падскарбі. 3 агульнага складу гэтага органа вылучылася праднейшая, 

або старшая рада – вузкае кола, якое абмяркоўвала найбольш важныя 

дзяржаўныя пытанні. У яе склад ўваходзілі біскуп, ваявода і кашталян 

віленскія ды ваявода і кашталян троцкія. 

На пачатку XVI ст. дакладна вызначыліся паўнамоцтвы рады. Яна 

займалася дыпламатычнымі стасункамі дзяржавы, абаронай і фінансавымі 

пытаннямі, а таксама займалася справамі шляхецтва, кантралявала раздачу 

зямель ды выконвала шэраг судовых функцый. Толькі з ведама паноў радных 

займаліся дзяржаўныя пасады, ім жа належала і права выбару вялікага князя. 

Палітычная вага паноў-рады пачала змяншацца ў сярэдзіне XVI ст., калі 

ўтварыўся новы, таксама надзелены вярхоўнай уладай дзяржаўны орган, – 

шляхецкі вальны сойм. 

З’яўленню сойма папярэднічала значнае пашырэнне правоў шляхты. 

Пастаянна ж склікацца соймы пачалі ў часы княжання Жыгімонта I Старога. 

У кампетэнцыі вальнага сойму былі праблемы ўнутранага жыцця, пытанні 

уніі, абрання новага манарха і ўвядзення новых падаткаў. Спачатку на соймы 

запрашалі ўсю шляхту пагалоўна. Але ў час вайны ад’езд шляхты на сойм 

быў немагчымым. Таму ў 1512 г. была прынята норма прадстаўніцтва – па 

два шляхцічы ад зямлі ці павета. Пры гэтым асабістая прысутнасць іншых не 

забаранялася. 

Пры Вітаўце склалася і сістэма мясцовай адміністрацыі. Пераемнікамі 

ўдзельных князёў станавіліся велікакняжацкія намеснікі. Іх правы і 

паўнамоцтвы былі велізарныя. Ім належала ўся адміністрацыйна-

гаспадарчая, фінансавая, судовая ўлада ў былых самастойных княствах. 

На пасады намеснікаў, а пазней ваявод князь рабіў прызначэнні 

асабіста. Але разам з тым вялікі князь павінен быў улічваць настроі мясцовай 

знаці і ўключаць у склад мясцовага кіраўніцтва яе прадстаўнікоў. 

Кіруючым ніжэйшым звяном дзяржаўнай улады на месцах з’яўлялася 

вясковая адміністрацыя: цівуны. сотнікі, прыставы, старцы. Гэтыя 

адміністрацыйныя пасады займалі звычанна заможныя сяляне. Функцыі 

цівуноў, старцаў і іншых мелі дваісты характар: з аднаго боку, яны 

размяркоўвалі і збіралі чынш і даніну з сялян, наглядалі ла работамі ў 

велікакняжацкай гаспадарцы, з другога – абаранялі сялян ад свавольстваў і 

празмернага прыгнёту з боку аканомаў. 

Аснову войска ВКЛ складала ўсеагульнае апалчэнне – паспалітае ру-

шанне. Па заканадаўству Вялікага княства Літоўскага ваеннаабавязанымі 

былі практычна ўсе мужчыны, якія мелі ва ўласнасці зямлю. Са сваіх 
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зямель¬ных уладанняў шляхціц павінен быў выстаўляць добра ўзброенага і 

спрактыкавананага да вайсковай службы ратніка: аднаго ад 8 службаў (1 

служба – прыкладна 2 сялянскія гаспадаркі). Калі ж шляхціц не меў зямлі і не 

валодаў сялянамі, ён сам выпраўляўся служыць у войска. 

Войска Вялікага княства ў часы войнаў і небяспекі з боку ворагаў 

збіралася наступным чынам. Рашэнні аб распачынанні баявых дзеянняў і 

зборы паспалітага рушання прыймаў вальны сойм; калі ён аб'яўляў аб гэтым, 

вялікі князь рассылаў па паветах загады-універсалы, дзе паведамляў аб 

месцы і часе агульнага збору. У кожным павеце збіралася свая харугва. 

По¬тым яны злучаліся на ўзроўні ваяводства і на чале аб'яднаных харугваў 

станавіўся кашталян. 3 ваяводстваў войска рухалася да месца агульнага збору 

ўсяго велікакняжацкага апалчэння, дзе гетман прымаў яго пад сваю каманду. 

Як бачна, для збору войска патрабавалася даволі шмат часу. 

 

6. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у XIV–

XVI стст. Аграрная рэформа 1557 г. 

 

У феадальным грамадстве асновай багацця і ўлады з’ялялася зямля. У 

XIV–XV стст. зямля ў Беларусі належала дзяржаве, феадалам і царкве. 

Невялікай яе колькасцю валодалі таксама гарады і гараджане. Сяляне ў той 

час былі толькі землекарыстальнікамі. 

Вярхоўным уладальнікам дзяржаўных зямель з’яўляўся вялікі князь 

(гаспадар). Даходы ад гэтай уласнасці выкарыстоўваліся непасрэдна ім 

самім. За кошт дзяржаўных зямель пашыраліся прыватныя ўладанні, асабліва 

шмат зямель у час свайго княжання раздаваў Вітаўт. 

Група феадалаў была вельмі неаднароднай як па памерах сваіх 

уладанняў, так і па паходжанню. Буйныя феадалы атрымлівалі зямлю па 

спадчыне. З канца XIV ст. яны ўсё часцей называліся «панамі». Некаторыя з 

феадалаў мелі княжацкі тытул. Значныя зямельныя ўладанні належалі князям 

Слуцкім, Кобрынскім, панам Гаштольдам, Гальшанскім, Радзівілам. Дробныя 

феадалы – баяры – валодалі землямі за службу вялікаму князю ці буйному 

феадалу. Феадалы атрымлівалі ўладанні на розных умовах – ці на тэрмін 

службы, ці пажыццёва. Часам яны мелі права перадаць зямлю сваім 

нашчадкам. Як правіла, служылыя людзі валодалі невялікай колькасцю зямлі. 

Многія з іх працавалі на ёй самі, бо сялян не мелі. Каб заахвоціць 

землеўладальнікаў да прыняцця каталіцтва, вялікі князь Ягайла ў 1387 г. 

выдаў грамату (прывілей). Згодна з ім феадалы-католікі вызваляліся ад 

усялякіх работ на дзяржаву і гаспадара. Выключэнне складалі тыя работы, 

якія былі звязаны з узвядзеннем абарончых збудаванняў. Грамата дазваляла 

феадалам перадаваць у спадчыну свае ўладанні. Гэта было пацверджана 

прывілеем 1413 г. Упершыню тут баяр назвалі шляхтай. Наступныя ж 

гра¬маты пашырылі правы і праваслаўных феадалаў. 

Асаблівае значэнне меў прывілей 1447 г. Ён яшчэ раз прызнаў правы 

ўсіх феадалаў на перадачу зямель у спадчыну і на свабоднае распараджэнне 

імі. Гэты прывілей пацвярджаў і залежнасць ад паноў сялян, што жылі на іх 
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землях. Паводле яго феадалы вызваляліся ад дзяржаўных павіннасцей, 

ак¬рамя вайсковай службы і невялікага зямельнага падатку. Яны атрымалі 

маг¬чымасць займаць дзяржаўныя пасады, удзельнічаць у прыняцці законаў. 

Вярхоўная ўлада абавязвалася таксама не раздаваць чужаземцам зямель, 

па¬сад і ганаровых званняў. Прывілеем быў забаронены і пераход сялян ад 

феадалаў на дзяржаўныя землі. 

Не з’яўляліся аднародным саслоўем і беларускія сяляне. У залежнасці 

ад таго, чыю зямлю апрацоўвалі сяляне, іх падзялялі на дзяржаўных, 

прыватнаўласніцкіх і манастырскіх. За карыстанне зямлёй сяляне былі 

абавязаны выконваць павіннасці, якія ўстанаўліваліся на кожную сялянскую 

сям’ю. Але за спраўнае выкананне павіннасцей адказвала ўся сельская 

абшчына. Паводле існаваўшага тады правіла, абшчыннікі былі звязаны паміж 

сабой кругавой парукай. 

Да канца XV ст. асноўным відам павіннасцей была даніна прадуктамі – 

аброк або дзякло; яна выплочвалася зернем, мясам, мёдам і інш. Сялян, якія 

плацілі аброк натурай называлі «даннікамі». Даніна мясам, яйкамі, 

прадуктамі палявання і бортніцтва называлася “мезлева”. У XV ст. феадалы 

ўвялі і грашовы аброк («чынш»). Вельмі распаўсюджанай была праца сялян у 

панскай гаспадарцы. Розныя віды работы ў двары феадалаў атрымалі назву 

паншчыны. Існавалі і розныя дадатковыя павіннасці. Сяляне прыцягваліся да 

пракладкі дарог, выканання будаўнічых работ, узвядзення ўмацаванняў. У 

час войнаў яны вымушаны былі аддаваць сваіх коней у войска і павялічваць 

колькасць пастаўляемых прадуктаў харчавання. Акрамя гэтага, сяляне 

плацілі яшчэ дзесяціну – дзесятую частку ўраджаю на ўтрыманне 

праваслаўнай царквы ці каталіцкага касцёла. 

Усе сяляне знаходзіліся ў залежнасці ад феадалаў, аднак яе ступень 

была неаднолькавай. Таму сяляне дзяліліся на людзей “пахожых” (вольных) і 

“непахожых”, а таксама “чэлядзь нявольную”. Большую частку сельскага 

насельніцтва складалі “пахожыя” людзі, якіх нельга было перадаць па 

спад¬чыне. Ім дазваляўся пераход да другога феадала. Але права іх пераходу 

было абумоўлена грашовай кампенсацыяй, што значна ўскладняла такі 

пераход. Даволі значную частку сялян складалі “непахожыя” людзі – гэта тая 

частка сялян, якая не змагла заплаціць доўг і страціла права выкупу, якое 

мела ра¬ней. Лічачы іх сваёй уласнасцю, феадалы перадавалі “непахожых” 

людзей у спадчыну, прадавалі, куплялі, абменьвалі, дарылі, закладвалі 

ўзамен пазыкі. Разам з тым “непахожыя” сяляне не маглі быць прададзены 

без адпаведнага зямельнага надзелу. 

Поўнай уласнасцю феадалаў з’яўлялася адносна невялікая група 

“чэлядзі нявольнай”. Яе можна лічыць найбольш бяспраўнай часткай тага-

часнага сельскага насельніцтва. Яна была прадметам куплі-продажу і без 

надзела зямлі. “Чэлядзь нявольная” пераважна жыла ў панскім двары і, як 

правіла, не мела сваёй гаспадаркі. 

Спецыфічную катэгорыю складалі сяляне-слугi, асноўным абавязкам 

якiх была вайсковая служба, а таксама выкананне павiннасцей, што 

патрабавалi спецыяльных навыкаў. Да сялян-слуг належалi: ваенна-дваровыя 
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(панцырныя i путныя баяры, пушкары, пiвавары, кухары), сельскiя рамеснiкi 

(кавалi, калеснiкi, саннiкi, ганчары i iнш.), сельскагаспадарчыя слугi 

(бортнiкi, баброўнiкi, рыбаловы, садоўнiкi, конюхi). Сяляне-слугi былi ў 

дзяржаўных, шляхецкiх i царкоўных уладаннях. Сацыяльны статус сялян-

слуг быў больш высокi, чым iншых катэгорый сялянства. 

Пачынаючы з прывілея 1447 г., у ВКЛ юрыдычна пачала афармляцца 

залежнасць сялян ад феадалаў – прыгоннае права. Працэс гэты завершыўся 

Статутам ВКЛ 1588 г. Селянін, што больш за 10 гадоў пражыў на зямлі 

шляхціца, лічыўся яго ўласнасцю. Такім чынам, раней існаваўшыя катэгорыі 

сялян – «людзі пахожыя» (вольныя), «непахожыя» (без права пераходу з 

аднаго ўладання ў другое), «чэлядзь нявольная» (рабы) – да канца XVI ст. 

пераўтварыліся ў адзіны клас-саслоўе – прыгоннае сялянства. 

Згодна гістарычных крыніц, магчыма адзначыць наступныя формы 

супраціўлення сялянства прыгонніцтву ў XIV – першай палове XVI стст. у 

ВКЛ: забойства вялікакняжацкіх слуг, адмова ад выканання павiннасцей, 

падпалы, псаванне памежных знакаў, уцёкi сялян у горад, патравы, напісанне 

скарг, уцёкі да другіх феадалаў. 

У 1557 г. па прапанове вялікай княгіні Боны, маці Жыгімонта ІІ 

Аўгуста, была праведзена аграрная рэформа – валочная памера. Усе землі, на 

якіх праходзіла памера, падзяляліся на роўныя надзелы – валокі (прыкладна 

21,36 га). З трэцяй часткі валок складаўся фальварак – комплексная панская 

гаспадарка, прадукцыя якой была разлічана на рынак. Астатнія валокі 

перадаваліся ў карыстанне сялянам і падзяляліся на цяглыя і асадныя. 

Цяг¬лыя сяляне павінны былі адпрацоўваць у фальварку паншчыну, асадныя 

ж у асноўным выплочвалі чынш. Былая чэлядзь нявольная атрымоўвала 

невялікія кавалкі зямлі і ператваралася ў агароднікаў. У выніку рэформы 

была ліквідавана сялянская абшчына. У час правядзення аграрнай рэформы 

былі устаноўлены дакладна вызначаныя павіннасці. Памер павіннасцей за 

карыстанне валокай залежаў ад якасці зямлі. Спачатку рэформа адбывалася 

на дзяржаўных землях, але імклівы рост прыбытковасці фальваркаў вымусіў 

царкву і феадалаў правесці яе і ў сваіх уладаннях. Толькі на ўсходзе і 

поўначы Беларусі, дзе ішла Лівонская вайна, прыйшлося абмежавацца 

пераводам сялян на чынш. Сялянская абшчына ў гэтых землях захавалася. 

Увядзенне валокі ў якасці пазямельнай меры і адзінкі абкладання сялян 

павіннасцямі дазволіла землеўласнікам значна павялічыць прыбытковасць 

сваіх маёнткаў і павысіць эксплуатацыю сялянства. 

Развіццё гарадоў. У XIV – першай палове XVI стст. iшоў iнтэнсiўны 

рост гарадоў – урбанiзацыя. У XІV ст. у ВКЛ вядома 83 гарады, а 

напрыканцы XVI ст. ужо 530. У крынiцах першай паловы XV ст. 

прыгадваецца прыкладна 387 гарадскiх пасяленняў на тэрыторыi сёняшняй 

Беларусi. Яны падзялялiся на вялiкакняжацкiя-свецкiя (Скiдзель, Азёры), 

прыватнаўласныя-свецкiя (Зэльва, Смаргонь) i царкоўныя (Жыровiчы, 

Iгумен). 

У сярэдзіне XV ст. з 15 найбольш буйных гарадоў Вялікага княства 

Літоўскага 7 знаходзіліся на тэрыторыі Беларусі – Полацк, Віцебск, Слуцк, 
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Менск, Гародня, Наваградак, Берасце. 3 канца XV ст. вельмі хутка расце 

Магілёў. Адначасова ўзнікалі невялікія паселішчы гарадскога тыпу – 

мястэчкі. Яны былі цэнтрамі гандлю, бытавых паслуг, асветы ў адносінах да 

насельніцтва навакольных вёсак. Буйнейшым горадам на тэрыторыі сучаснай 

Беларусі з’яўляўся Полацк, насельніцтва якога перавышала 10 тысяч чалавек. 

У іншых гарадах жыло 4–5 тысяч чалавек. У мястэчках пражывала ад 

некалькіх дзесяткаў да некалькіх соцень жыхароў. 

Гарадское насельніцтва павялічвалася ў асноўным за кошт збеглых 

сялян. Колькасць жыхароў горада папаўнялі таксама рамеснікі, пераселеныя 

сюды феадаламі. Пераважную большасць гараджан складала карэннае 

насельніцтва. Акрамя іх, у гарадах Беларусі жылі рускія, палякі, літоўцы, 

немцы, латышы і прадстаўнікі іншых народаў. 3 канца XIV ст. сярод 

жыхароў Ліды, Наваградка, Ашмян, Маладзечна і іншых беларускіх гарадоў 

з’яўляюцца татарскія пасяленцы. 3 часоў Вітаўта ўзрастае колькасць 

яўрэйскага насельніцтва. Яно ўтварыла асобныя абшчыны са сваімі правамі і 

прывілеямі. Іх першыя абшчыны існавалі ў Берасці і Гародні. 

Гарадское насельніцтва, якое жыло на землях вялікага князя, было 

асабіста свабодным. Жыхары ж прыватнаўласніцкіх гарадоў і мястэчак 

выконвалі не толькі дзяржаўныя, але і феадальныя павіннасці. 

3 цягам часу многія гарады вызваліліся ад феадальнай залежнасці. У 

1387 г. права на самакіраванне атрымала Вільня. Права на самакіраванне 

базіравалася на зводзе законаў горада Магдэбурга (Усходняя Германія), па 

назве якога і атрымала назву – магдэбургскае. Першымі на тэрыторыі 

сучаснай Беларусі атрымалі права на самакіраванне жыхары Берасця і 

Гародні, адпаведна ў 1390 і 1391 гг. Пазней гэтага права дабіліся жыхары 

Слуцка у 1441г. і Полацка у 1498г. Менску яно было дадзена ў 1499 г. 

Запа¬зычаныя ў Заходняй Еўропе органы ўлады былі прыстасаваны да 

мясцовых умоў і звычаяў. 

На чале горада стаяў войт, які прызначаўся вялікім князем з феадалаў. 

Войт меў вельмі шырокія паўнамоцтвы. Ён фактычна ўзначальваў усе органы 

кіравання горадам, у тым ліку і раду. Яе члены выбіраліся гараджанамі, але 

зацвярджаліся войтам. У склад рады ўваходзілі бурмістры і радцы з ліку 

заможных гараджан, яе колькасны склад хістаўся ад 6 да 24 чалавек. На чале 

рады стаялі два бурмістры. На паседжаннях судовага органа – лавы – 

старшынстваваў войт, а ў яго адсутнасць – лентвойт, намеснік войта. У 

вы¬падку, калі рада і лава зліваліся ў адзін орган для сумеснага вырашэння 

гарадскіх спраў, утвараўся “магістрат”. Рада з бурмістрамі і судом 

называ¬лася магістратам. За насельніцтвам, што знаходзілася пад яго ўладай, 

замаца¬валася назва “мяшчане”. Магістрат вяршыў над імі суд, сачыў за 

гандлем, правільнасцю мер і вагаў, збіраў падатак. Для новых органаў улады 

ў гарадах будаваліся спецыяльныя будынкі – ратушы. 

Частка горада, якая належыла феадалу (свецкаму альбо царкоўнаму) і 

не падпарадкоўвалася магістрату, называлася юрыдыкай. 

Устанаўленне самакіравання палепшыла ўмовы рамеснай і гандлёвай 

дзейнасці гараджан. Яно вызваліла мяшчан ад засілля вялікакняжацкіх 
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чыноўнікаў і феадалаў. Жыхары гарадоў не выконвалі цяпер разнастайных 

адпрацовачных павіннасцей на карысць землеўладальнікаў. Замест іх 

гарад¬ское насельніцтва плаціла дзяржаве і феадалам грашовы падатак. 

Гарады багацелі і ўносілі ў дзяржаўную казну значныя сумы грошай. 

Гараджане за свой кошт рамантавалі абарончыя збудаванні, а ў час вайны 

накіроўвалі ратнікаў у вялікакняжацкае войска. 

У XIV – сярэдзіне XVI ст. у гарадах ВКЛ панавала дробная рамесная 

вытворчасць. Рамеснікі адной спецыяльнасці былі аб’яднаны ў цэхі. Яны 

ствараліся з мэтай абароны грамадскіх, палітычных і маёмасных правоў 

га¬раджан. Гэта былі своеасаблівыя манапалістычныя структуры, якія 

дапамагалі рамеснікам пазбегнуць канкурэнцыі, а таксама засцерагчы мяс-

цовы гарадскі рынак ад вырабаў іншагародніх і іншаземных рамеснікаў. 

Пад¬час ваенных дзеянняў цэхі пераўтвараліся ў вайсковыя атрады. 

Упершыню рамесніцкі цэх на беларускіх землях прыгадваецца ў 1522 г. у 

Менску. У час сярэднявечча ў ВКЛ у рамесна-цэхавых арганізацыях падчас 

здачы экзамену на званне майстра прэтэндэнт павінен быў зрабіць за пэўны 

тэрмін якасны выраб (шэдэўр ці штуку). Каб стаць кавалём, трэба было за 

дзень выкаваць цясак, падкову і сякеру. За якасцю працы сачылі лепшыя 

прафесіяналы. Экзамен на майстра можна было здаваць тры разы. 

Няўдачнікам (партачам) адмаўлялі ў прыёме ў цэх. 

Разам з ростам гарадоў адбывалася развіццё гандлю, у тым ліку і 

міжнароднага. Таму найбольш буйныя беларускія гарады падтрымлівалі 

сувязі з суседнімі і далёкімі землямі. Значна павялічылася гандлёвае значэнне 

Менска. Праз яго праходзілі важнейшыя шляхі зносін з усходу на захад і з 

поўначы на поўдзень. Гарады Беларусі ўсё шырэй уключаліся ў еўрапейскі 

гандаль, у прыватнасці з гарадамі Прыбалтыкі, Польшчы і Свяшчэннай 

Рымскай імперыі. Мацнелі гандлёвыя сувязі з рускімі і ўкраінскімі землямі. 

Нягледзячы на ваенныя канфлікты з Маскоўскай дзяржавай, гандаль з ёю не 

спыняўся. Найважнейшымі прадметамі вывазу ў Заходнюю Еўропу ў час 

з’яўляліся футра і воск. Вывозілі таксама смалу, дзёгаць, попел, лес, прадзіва, 

сала, хмель і некаторыя рамесніцкія вырабы, галоўным чынам гарбарныя. У 

канцы XV ст. у заходнееўрапейскія краіны сталі пастаўляць з Беларусі 

збожжа, пяньку і лён. Асноўнымі прадметамі ўвозу на яе землі былі нямецкія 

і англійскія сукны, галандскае палатно, селядцы, медзь, волава, свінец і 

вырабы з металу. Вялікімі партыямі завозілася соль з Францыі і ўкраінскіх 

зямель, а таксама шаўковыя тканіны і розныя прыправы. 

Знешні гандаль аказваў значны ўплыў на ўнутраны. У беларускіх га-

радах і мястэчках існавалі хлебныя, мясныя і іншыя лаўкі. Акрамя таго, 1–2 

разы ў тыдзень працавалі рынкі. У найбольш буйных гарадах Беларусі 

наладжваліся кірмашы – выстаўка і продаж прадуктаў, рамесных мясцовых і 

прывазных вырабаў. Звычайна яны праводзіліся некалькі разоў у год у пэўна 

вызначаны тэрмін. На іх, як правіла, прысутнічалі не толькі мясцовыя, але і 

іншаземныя купцы. Рынкі і кірмашы спрыялі ўмацаванню сувязей паміж 

беларускімі землямі. 
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7. Культура беларускіх зямель у XIV–XVI стст. 

 

Развіццё культуры беларускіх зямель у XIV–XVI стст. адбывалася на 

аснове багатай спадчыны мінулага. Разам з гэтым, яна развівалася ў цесным 

узаемадзеянні з культурамі суседніх народаў. 

У ВКЛ старабеларуская мова мела статус дзяржаўнай. Першымі 

помнікамі старабеларускай пісьменнасці былі дзяржаўныя граматы, 

дагаворы, акты, вопісы маёмасці і іншыя дакументы службовага 

прызначэння. Віднае месца ў гэты час і займала кніжная справа. Выдатнымі 

помнікамі беларускай кніжнай культуры XIV ст. з’яўляюцца Друцкае і 

Лаўрышаўскае евангеллі. У XV ст. на старабеларускую мову былі 

перакладзены і перапісаны некаторыя помнікі сусветнай літаратуры. Сярод іх 

аповесці «Троя», «Александрыя», «Страсці Хрыстовы» і інш. Актыўна 

развівалася летапісанне, а з 80-х гг. XV ст. пачалі стварацца кнігі Літоўскай 

Метрыкі – запісы дзяржаўнай канцэлярыі ВКЛ. 

XV – першая палова XVII стст. – перыяд развіця культуры, які атрымаў 

у Еўропе назву Адраджэнне (Рэнесанс). Ён характарызаваўся ўздымам 

свецкай навукі і мастацтва, станаўленнем нацыянальных моў, літаратур і 

нацыянальнай самасвядомасці, гуманістычным светапоглядам. Гуманісты ў 

цэнтр светабудовы ставілі чалавека, які не з’яўляецца «рабом божым», што 

ўсё жыццё пакорліва чакае вечнага блажэнства на небе пасля смерці, а – 

творца, які валодае ўсебаковымі ведамі ў розных галінах навукі і мастацтва, 

чалавека, прыгожага маральна і фізічна. На Беларусі эпоха Рэнесанса мела 

свае адметнасці. Галоўным чынам гэта праяўлялася ў сутыкненні заходняй і 

ўсходняй культурных традыцый. Сацыяльнай аснавай рэнесансавай культуры 

ў ВКЛ былі пераважна прадстаўнікі шляхецкага саслоўя, а таксама частка 

мяшчанства. 

Да ліку выдатных дзеячоў не толькі беларускага, але і 

агульнаеўрапейскага Адраджэння адносіцца ўраджэнец Полацку Францыск 

Скарына – першадрукар, асветнік, вучоны, паэт, філосаф. Менавіта ў 

Полацку Скарына атрымаў першапачатковую школьную адукацыю. У 1504 г. 

Францыск – студэнт Кракаўскага універсітэта. У 1506 г. ён заканчвае 

філасофскі факультэт са ступенню бакалаўра. Пазней атрымлівае званне 

доктара філасофіі. У 1512 г. Францыск Скарына ў Падуі – асноўным 

універсітэцкім цэнтры Венецыянскай рэспублікі – паспяхова вытрымлівае 

экзамен на доктара медыцыны. 6 жніўня 1517 г у Празе Скарына друкуе сваю 

першую кнігу “Псалтыр” з уласнымі прадмовай і пасляслоўем. Пасля 

вяр¬тання на Радзіму Скарына заснаваў друкарню ў Вільні. Тут у 1522 і 1525 

г. выйшлі два ягоныя выданні: «Малая падарожная кніжка» і «Апостал». 

Атрымлівае развіццё і лацінамоўная літаратура. На лаціне піша сваю 

паэму «Песня пра зубра» выдатны паэт Мікола Гусоўскі (1470?—каля 1533). 

Прыкладна ў гэты ж час яшчэ адзін паэт-лацініст Ян Вісліцкі (каля 1485/90 – 

1520) стварае паэму «Пруская вайна» (1516 г.) аб падзеях Вялікай вайны 

1409–1411 гг. і Грунвальдскай бітве. 
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Перыяд Рэфармацыі паскорыў развіццё кнігадрукавання. У 1550-я гг. у 

Бярэсці пачала працаваць пратэстанцкая друкарня Мікалая Радзівіла Чорнага 

– першая на Беларусі. Пратэстанцкія друкарні ў 1560 – 1570-я гг. дзейнічалі ў 

Нясвіжы, Вільне, Слуцку, Уздзе, Лоску, Іўе, Ашмянах. Сярод найбольш 

вядомых выданняў пратэстантаў – “Брэсцкая біблія” (1563 г.), “Нясвіжская 

біблія” (1572 г.), “Новы запавет” (1574 г.), “Размова паляка з літвінам” (1564 

г.). 

Напрыканцы XVI ст. у княстве дзейнічалі шматлікія друкарні: 

прыватныя, пры буйных праваслаўных брацтвах, пратэстанцкія, вельмі 

актыўную дзейнасць распачалі езуіцкія друкарні. Выдавалася самая розная 

літаратура на старабеларускай, польскай, лацінскай мовах – як багаслоўская, 

так і свецкая, у тым ліку, прававая. Так, ў 1588 г. у друкарне Мамонічаў у 

Вільне ўпершыню быў выдадзены Статут ВКЛ. 

Адукацыя, як і ў папярэдні перыяд, захоўвала рэлігійны характар. Пры 

праваслаўных цэрквах і манастырах існавалі школы, у іх праграму навучання 

ўваходзілі: царкоўна-славянская граматыка, матэматыка, філасофія, тэалогія. 

Асабліва хутка развівалася каталіцкая сістэма адукацыі ў XVI ст. Каталіцкія 

манаскія ордэны адчынялі свае сярэднія навучальныя ўстановы – калегіўмы. 

Асабліва вядомымі былі езуіцкія калегіўмы. Першы езуіцкі калегіўм быў 

заснаваны ў Вільне (1570 г.), на тэрыторыі Беларусі – у Полацку (1581 г.). 

Калегіўмы давалі класічную гуманітарную адукацыю. Навучанне было 

бясплатным, прымаліся юнакі любых саслоўяў і веравызнанняў, навучанне 

працягвалася 6–7 гадоў. Калегіўмы садзейнічалі ўсталяванню на Беларусі 

заходнееўрапейскай сістэмы адукацыі. На базе Віленскага езуіцкага 

калегіўма ў 1579 г. была створана езуіцкая акадэмія – першая вышэйшая 

навучальная ўстанова ў ВКЛ. Першым яе рэктарам быў выдатны палеміст, 

дзеяч ордэна езуітаў – Петр Скарга. 

У XIV–XVI стст. шырокую папулярнасць у народзе атрымаў лялечны 

тэатр – батлейка. Яе рэпертуар складаўся з 2 частак – кананічнай і свецкай. 

Прадстаўленні даваліся падчас ярмарак, на рынках, запрашалі лялечнікаў і да 

двароў феадалаў. 

На архітэктуру XIV–XV стст. значны уплыў аказалі знешнепалітычныя 

абставіны. Мураванае дойлідства ў XIV ст. носіць пераважна абарончы 

характар. Найбольш магутныя абарончыя збудаванні былі ўзведзены ў 

Наваградку, Лідзе, Крэве і Віцебску. У XV ст. пачала складвацца беларуская 

готыка. Першым гатычным мураваным храмам на тэрыторыі сучаснай 

Беларусі стаў Троіцкі касцёл, які пабудаваны ў в. Ішкальдзь Баранавіцкага 

раёна. Рысы архітэктуры Рэнесансу мае замак у Міры. Са змяненнем стыляў 

у будаўніцтве прыватныя замкі пачалі трансфармавацца ў палацава-замкавыя 

комплексы (Нясвіж, Гродна, Гальшаны). 

З пашырэннем магдэбурскага права ў гарадах узнікла грамадзянская 

архітэктура – ратушы, дзе месціліся органы самакіравання (Нясвіж, другая 

палова XVI ст.). 

Для тагачаснага беларускага мураванага дойлідства ўласціва 

спалучэнне рыс раманскіх збудаванняў, готыкі і айчыннага будаўніцтва, што 
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сведчыць аб яго цесных сувязях з усходнеславянскай і заходнееўрапейскай 

архітэктурай. 

 

8. Люблінская ўнія і стварэнне Рэчы Паспалітай. Унутраная і знешняя 

палітыка Рэчы Паспалітай у канцы XVI – пачатку XVIІ стст. 

 

 

У сярэдзіне XVI ст. значна абвастрыліся унутраныя супярэчнасці у 

Вялікім княстве Літоускім. Рэальнае становішча шляхты тут было непадоб-

нае да той прававой сітуацыі, у якой знаходзілася шляхта ў Кароне Польскай. 

На землях Літвы і Беларусі сацыяльнае і эканамічнае жыццё кантралявала не-

шырокае кола вялікіх паноў, якія валодалі вялізнымі латыфундыямі і займалі 

галоўныя дзяржаўныя пасады. Інакш было ў суседняй Кароне, дзе ў канцы 

XV–першай палове XVI ст. шляхта дамаглася дэмакратызацыі дзяржаўнага 

ладу і ўмацавала свае пазіцыі. Ужо ў акце Мельніцкага сойма 1501 г., была 

абмежавана судовая ўлада караля, яго прэрагатыва прызначаць ураднікаў. 

Манарх абавязваўся кіраваць з радай сенатараў. Беларуска-літоўская шляхта 

дабівалася такіх жа “залатых вольнасцей”, магчымасці ўдзелу ў прававым 

жыцці дзяржавы. З паслоў шляхецкіх соймікаў утваралася пасольская палата 

(ізба) кароннага сойма, а канстытуцы 1505 г. узаконіла яе ролю: згода паслоў 

сойму стала абавязковай умовай ухваляння кожнай новай пастановы. Сойм 

1504 г. забараніў раздаваць панам ва ўладзе дзяржаўныя землі. У 1520-х гг. 

каронная шляхта выступала з патрабаваннямі ўраўнання правоў і абавязкаў 

заможных родаў з усім рыцарствам, забароны займаць больш за адзін 

дзяржаўны ўрад, вяртання магнатамі разданых каралём уладанняў, 

адміністрацыйнай, судовай і вайсковай рэформы, змены падатковай сістэмы і 

іншых пераўтварэнняў. Дасягненні кароннага рыцарства сталі прыкладам для 

шляхты ВКЛ, якая актывізавалася ў 1540-х гг. і ўключылася ў рух за свае 

правы. Нпйчасцей шляхта ВКЛ на соймах прасіла вызвалення ад падаткаў, 

змяншэння судовых і канцэлярскіх пошлін, стварэння агульнага выбарнага 

суда (каб пазбавіць магнатаў імунітэту), прыцягнення да земскай службы 

духавенства і мяшчан. Патрабаванні шляхты склалі цэлую праграму, якая 

акрамя сацыяльных прывілеяў ставіла і палітычныя мэты – 

пераразмеркавання рэальнай улады ў Вялікім Княстве на карысць усяго 

“палітычнага народа”. Узорам для пераймання былі шляхецкія вольнасці 

Кароны. Адной з прынцыповыз задач шляхты стала дамаганне абавязковага 

ўдзелу сваіх паслоў у заканадаўстве, для чаго трэба было адкарэктаваць 

Статут. Упершыню просьба шляхты аб “паправе Статута” прагучала ў 1544 г. 

на Берасцейскім сойме. Новы кодэкс законаў, ухвалены Віленскім соймам 

1565 – 1566 г., стаў важнай заваёвай шляхты ў яе барацьбе за дэмакратыю. 

Другі Статут умацаваў палітычна-прававую суб’ектыўнасць Вялікага 

Княства як дзяржавы, дэклараваўшы прынцыпы тэратэрыяльнай цэласнасці, 

прэрагатыва ўвядзення і змянення законаў перадавалася толькі вальнаму 

сойму.  
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Вайна, распачатая Іванам IV у 1558 г. супраць Інфлянцкага 

(Лівонскага) ордэна, стала надзвычай важным фактарам, што паўплывала на 

далейшае развіццё палітычна-прававога ладу Вялікага Княства Літоўскага. 

Асноўнай мэтай маскоўскага цара было атрыманне выхаду да Балтыйскага 

мора, давала магчымасць Маскве больш актыўна ўдзельнічаць у еўрапейскіх 

справах. Лівонія была аб’яўлена спадчынай маскоўскіх князёў на падставе 

таго, што ў старажытныя часы гэтай тэрыторыяй знаходзілася ва ўладанні 

кіеўскіх князёў. Па ранейшай дамове, Лівонія перайшла пад пратэкцыю 

(абарону) ВКЛ. У выніку Іван IV пачаў вайну супраць ВКЛ і ўвёў войскі на 

беларускія землі, абвяшчаючы, што яны, як і землі Лівоніі, з’яўляюцца 

спадчынай маскоўскіх князёў. 

У 1562 г. маскоўская армія ўварвалася ў Беларусь, спустошыла раёны 

Мсціслава, Дуброўны, Копысі, Оршы, Шклова і Віцебска. А 15 лютага 1563 

г. пасля двухтыднёвай аблогі 60-тысячная маскоўская армія захапіла Полацк. 

Пасля страты Полацка і акупацыя амаль усяго Беларускага Падзвіння стала 

зразумела, што без знешняй дапамогі агрэсію не стрымаць, не гаворачы пра 

вызваленне ўжо захопленых земляў. Менавіта гэтыя ваенныя цяжкасці 

абвастрылі пытанне пра ўнію (саюз) з Каронай Польскай.  

Шляхецкае рушанне 1562 г., сабранае пад Віцебскам на палявы з’езд, 

утварыла канферэнцыю і накіравала вялікаму князю Жыгімонту Аўгусту 

(1529–1572) пасланне з просьбай скласці агульны сойм для заключэння уніі. 

Нягледзячы на тое, што Жыгімонт Аўгуст, як і вялікія паны, якія ўпарта 

адстойвалі самастойнасць дзяржавы, быў супраць уніі, ён вымушаны быў 

пагадзіцца. Гэты саюз быў адзіным рэальным выйсцім ў ваенных умовах. 

10 студзеня 1569 г. пачаўся Люблінскі сойм, які доўжыўся 6 месяцаў. 

Кожны з бакоў ставіў свае ўмовы, якія не прымаліся супрацьлеглым. 

Прадстаўнікі ВКЛ выступалі за ваенна-палітычны саюз з Каронай Польскай. 

Польская дэлегацыя імкнулася да простага ўключэння земляў ВКЛ у склад 

Кароны. У складаных ваенна палітычных умовах Жыгімонт Аўгуст 

вымушаны быў пайсці на пэўныя саступкі. У выніку да Каралеўства 

Польскага пераходзілі Падляшша, Валыні, Падолля і Кіеўшчыны.  

Акт Люблінскай уніі быў аформлены ў выглядзе дагавора ад 1 ліпеня 

1569 г. і замацаваны пастановай Люблінскага сойма. 

Умовы аб’яднання былі наступнымі: вышэйшым органам улады 

станавіўся агульны сойм, асобных соймаў як для Кароны, так і для ВКЛ не 

прадугледжвалася; Рэч Паспалітая ўзначальвалася адным манархам, пры 

каранацыі ён абвяшчаўся каралём Польскім, вялікім князем Літоўскім, 

Рускім, Прускім, Мазавецкім, Жмудскім, Кіеўскім, Валынскім, Падляшскім і 

Інфляцкім і іншых зямель; касаваліся законы ВКЛ, што супярэчылі уніі; 

феадалам дазвалялася набываць маёнткі і валодаць імі “паляку ў Літве, а 

літоўцу – у Польшчы”; ліквідаваліся мытні паміж краінамі; украінскія 

тэрыторыі ВКЛ адыходзілі да Польшчы, а Лівонія знаходзілася ў сумесным 

валоданні ВКЛ і Польшчы; знешняя палітыка рабілася сумеснай. 

Разам з тым, Вялікае Княства захавала пэўныя федэратыўныя правы. 

Тут поўнасцю захоўваліся былы адміністрацыйны апарат, асобнае ад Кароны 
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заканадаўства, судовая органы і скарб; тытул і пячатка Вялікага князя, 

уласнае войска, дзяржаўнай мовай заставалася старабеларуская, заставаўся 

герб “Пагоня” і права біцця сваёй манеты. 

Такім чынам, Люблінская ўнія Рэч Паспалітая (з лат. Рэспубліка) стала 

канфедэрацыяй дзвюх дзяржаў (Кароны Польскай і Вялікага княства 

літоўскага). У складзе Рэчы Паспалітай беларускія землі знаходзіліся да 

канца XVIII ст. 

Унутраная і знешняя палітыка Рэчы Паспалітай у канцы XVI – пачатку 

XVIІ стст.У выніку стварэння Рэчы Паспалітай значна ўзрасла паалітычная 

роля шляхты, а пазіцыі магнатаў Вялікага княства, якія раней фактычна 

кантралявалі жыццё краіны, пагоршыліся, у сувязі з чым яны робяць 

неаднаразовыя спробы перагледзець умовы ўніі. На працягу 70-80 гадоў XVI 

ст. у ВКЛ працягвалі збірацца асобныя соймы. У 1581 годзе была створана 

вышэйшая судовая ўстанова – Трыбунал ВКЛ, суддзямі якога маглі быць 

выключна ўраджэнцы Вялікага княства. Юрыдычна самастойнасць ВКЛ 

замацоўвалася ў трэцім Статуце ВКЛ 1588 года. Згодна са Статутам 

іншаземцы, у тым ліку і палякі, не мелі права набываць маёнткі і займаць 

дзяржаўныя пасады ў ВКЛ. У 1673 годзе  была прынята пастанова, згодна з 

якой кожны трэці сойм Рэчы Паспалітай павінны быў праходзіць на 

тэрыторыі ВКЛ у Гродна. 

Аднак, негледзячы на гэтыя мерапрыемствы, польскі ўплыў у Вялікім 

княстве паступова пашыраўся. Шляхта і магнаты ВКЛ, атрымаўшы “залатыя 

шляхецкія вольнасці” далучалася да польскай культуры і каталіцкай веры.  З 

цягам часу фарміруецца «народ шляхецкі», які аб'ядноўваўся не толькі 

адзінымі правамі і прывілеямі, але і адзінай рэлігіяй (каталіцызмам), і адзінай 

мовай (польскай). 

Пасля смерці Жыгімонта ІІ Аўгуста ў 1572 годзе прыпынілася 

дынастыя Ягелонаў і ў Рэчы Паспалітай прайшлі першыя выбары караля 

(элекцыя). У 1573 годзе ім стаў 21-гадовы французкі прынц Генрых Валуа 

(1573-1574). Пад час свайго абрання Генрых падпісаў два дакументы, якія 

вызначалі палітычны лад дзяржавы - Пакта канвента (pacta conventa) і 

“Генрыхавы артыкулы”. Згодна з імі кароль павінен быў выплочваць даўгі 

свайго папярэдніка, аказваць фінансавую дапамогу дзяржаве, захоўваць 

шляхецкія вольнасці, падтрымліваць рэлігійны мір у краіне. Разам з гэтым 

кароль пазбаўляўся заканадаўчай і судовай улады, не меў права ўводзіць 

новыя падаткі і склікаць войска. Дзейнасць караля кантралявалася 

сенатарамі. У выпадку парушэння сваіх правоў шляхта атрымала права 

ствараць канфедэрацыі (часовыя ваенна-палітычныя саюзы) і абвяшчаць 

рокашы (узброеныя паўстанні супраць караля). 

У 1574 годзе Генрых атрымаў звесткі аб смерці свайго брата 

французкага караля і таемна збег з Рэчы Паспалітай у Францыю, дзе атрымаў 

трон караля. У 1576 годзе каралём Рэчы Паспалітай быў абраны князь 

Трансільваніі Стэфан Баторы (1576 – 1586). Ён правёў адзначыўся ў гісторыі 

як таленавіты ваеначальнік, правёў мадэрнізацыю войска і завяршыў 

Лівонскую вайну. У  1579 годзе Стэфан Баторы вызваліў Полацк і перанёс 
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ваенныя дзеянні на тэрыторыю Маскоўскай дзяржавы. Вайна завяршылася ў 

1582 годзе падпісаннем Ям-Запольскага пагаднення.  Яно канстатавала 

паражэнне Маскоўскай дзяржавы і не толькі вызваленне ўсіх беларускіх 

тэрыторый, занятых, але і вяртанне Вялікаму Княству шэрагу зямель, 

страчаных на пачатку ХVІ ст. У сумеснае  валоданне Польшчы і ВКЛ 

пераходзіла таксама большая частка Лівоніі. 

У 1587 годзе каралём Рэчы Паспалітай стаў сын караля Швецыі 

Жыгімонт ІІІ Ваза. Пасля смерці бацькі ён атрымаў і шведскую карону, але 

пасля адмовы прыняць пратэстанства і пераехаць жыць у Швецыю шведскія 

дваране пазбавілі яго ўлады. Імкнучыся вярнуць сабе трон, Жыгімонт 

Ваза распачаў вайну. Каб атрымаць падтрымку шляхты, Жыгімонт III 

ахвяраваў Рэчы Паспалітай землі Эстоніі, занятай шведамі.  У 1600 годзе 

вялікае шведскае войска ўступіла ў Лівонію. Яно хутка захапіла 

Эстонію, падышло да Рыгі і аблажыла яе. Супраць шведаў кароль Рэчы 

Паспалітай накіраваў войска на чале з гетманамі Крыштафам 

Радзівілам і Янам Хадкевічам. Рашаючая бітва адбылася 27 

верасня 1605 года каля Кірхгольма (Саласпілса). Перамога войска 

ВКЛ выратавала Рыгу, аднак і вайна працягвалася. У 1621 г. кароль 

Швецыі Густаў ІІ Адольф (сын Карла IX), узмацніўшы армію і 

падпісаўшы мір з Даніяй і Расіяй, захапіў большую частку Лівоніі і 

Рыгу. У 1622 годзе было падпісана асобнае перамір’е магнатаў ВКЛ са 

Швецыяй, а ў 1629 годзе у Альтмарку ў Польшчы – паміж дзвюма 

дзяржавамі перамір’е на 6 гадоў.  

Такім чынам, мэты Рэчы Паспалітай у вайне са Швецыяй на захоп 

Прыбалтыкі не былі дасягнуты.  

У 1598 годзе памёр маскоўскі цар Фёдар Іванавіч, дынастыя 

Рурыкавічаў прыпынілася і наступіў «Смутны час». Увосень 1604 года з 

тэрыторыі Ўкраіны на Маскву з 3 тысячамі ахвотнікаў накіраваўся  як быццам 

цудам ацалелы царэвіч Дзмітрый  –  сын Івана IV Васільевіча, забіты яшчэ ў 

дзіцячым узросце. Самазванцу аказвала падтрымку кіраўніцтва Рэчы 

Паспалітай, а ў войску яго было багата шляхты, якая разлічвала на багацце і 

славу. На шляху войскі Ілжэдзмітрыя сталі хутка папаўняцца 

незадаволеным рускім людам, да яго далучылася і частка маскоўскага 

войска. Пасля смерці маскоўскага цара Барыса Гадунова ў 1605 годзе 

пры падтрымцы маскоўскага баярства Самазванец увайшоў у Маскву і 

каранаваўся ў Крамлі. Аднак знаходжанне яго на маскоўскім прастоле 

было нядоўгім. Чуткі аб прыхільнасці новага цара да каталіцкай веры і 

яго патаемных сувязях з Рэччу Паспалітай выклікалі баярскую змову, у 

выніку якой Ілжэдзмітрый быў забіты. Царом стаў былы баярын Васіль 

Шуйскі. Адносіны паміж Масквой і Рэччу Паспалітай  рэзка абвастрыліся. 

Вясной 1607 года ў Шклове з’явіўся і абвясціў сябе новым цудам 

уратаваным «царом Дзмітрыем» другі самазванец. Ён перайшоў мяжу і 

сабраўшы войска з авантурыстаў рушыў на Маскоўскае царства. У пачатку 

1608 года Ілжэдзмітры II кантраляваў ужо палову Маскоўскага царства і быў 

спынены арміяй Шуйскага перад самай сталіцай, у вёсцы Тушына, таму 
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атрымаў мянушку “тушынскі злодзей”. Васіль Шуйскі заключыў ваенны саюз 

са Швецыяй і Жыгімонт ІІІ адкрыта распачаў вайну. 

У 1610 годзе войска Рэчы Паспалітай захапіла Смаленск і рушыла 

на Маскву. Маскоўскае баярства звергла Шуйскага і ўпусціла шляхецкае 

войска пад кіраўніцтвам гетмана Станіслава Жалкеўскага ў сталіцу. Тут 

баяры абралі царом сына Жыгімонта Вазы – Уладзіслава IV. Аднак 

Жыгімонт Ваза, хвалюючыся за жыццё сына, не пусціў яго ў Маскву.  

Да сталіцы ў 1612 годзе  прыйшло апалчэнне і  польскі гарнізон у Крамлі 

пасля доўгай абароны капітуляваў. На Земскім саборы 1613 года быў абраны 

царом Міхаіл Раманаў.У 1617 годзе ў паход на Маскву павёў войска 

каралевіч Уладыслаў і вялікі гетман Ян Хадкевіч, да якіх далучыліся і 

ўкраінскія казакі. Заняць сталіцу не яны не здолелі, а маскоўскі ўрад перайшоў 

да перамоў. У 1618 годзе у Дэўліне была падпісана мірная дамова  на 14,5 

гадоў, паводле якой у склад Вялікага Княства Літоўскага ўвайшлі Смаленск, 

Мажайск, Дарагабуж і Вязьма, а да Кароны адышлі землі Чарнігаўская і 

Северская. Каралевіч Уладыслаў заставаўся з тытулам маскоўскага цара. 

У 1632 г., пасля абрання каралём Рэчы Паспалітай Уладзіслава IV, 

маскоўскі цар Міхаіл Раманаў паспрабаваў вярнуць Смаленск. Вайна 

завяршылася 27 мая 1634 г. падпісаннем Палянаўскага міра, які пацвердзіў 

асноўныя ўмовы Дэвулінскага пагаднення. Уладзіслаў IV за выкуп 

адмаўляўся ад сваіх правоў на маскоўскі прастол і тытул.  

Складана складваліся адносіны Рэчы Паспалітай з паўднёвымі суседзямі - 

Крымскім ханствам і Асманскай імперыяй. У 1620 годзе туркі разграмілі 

польскія войскі і ўварваліся на тэрыторыю Ўкраіны. На наступны год султан 

Асман II абяцаў спустошыць усю Рэч Паспалітую. Толькі гераізм абаронцаў 

лагера пад Хацінам на Днястры, пад кіраўніцтвам гетмана Яна Хадкевіча, 

скаваў велізарную турэцкую армію і дазволіў у кастрычніку 1621 года 

заключыць з мір, захаваўшы нязменнай ранейшую мяжу па Днястры. 

Неспакойная сітуацыя склалася і ўнутры краіны. У выніку Люблінскай 

уніі украінскія землі адыйшлі да Польшчы. Масавае запрыгонванне сялян, 

практыка арэнды дзяржаўных зямель, скасаванне вольнасцей казацтва і 

перавод праваслаўных у грэка-рымскую (уніяцкую) веру прывялі да 

абвастрэння сітуацыі і казацкіх паўстанняў. Першым выбухнула паўстанне 

пад кіраўніцтвам Севярына Налівайкі ў 1595 годзе. Паўстанне пачалося на 

тэрыторыі Ўкраіны, але даволі хутка ахапіла значную частку Беларусі. 

Паўстанцы занялі Петрыкаў, Слуцк, Магілёў, дзе да іх далучаліся сяляне, 

бедныя мяшчане і дробная шляхта. У снежні 1595 года паўстанцы адышлі на 

тэрыторыю Украіны, дзе на наступны год былі разбіты, а іх кіраўнікі 

пакараны смерцю. У далейшым казацкія паўстанні адбываліся ў 1625, 1630, 

1635, 1637 і 1638 гадах, але ўсе яны былі падаўлены. Польскі ўрад, мясцовыя 

магнаты і шляхта разлічвалі на ваенную моц і не жадалі прымаць крокаў да 

вырашэння прычын незадаволенасці, між тым у Рэчы Паспалітай наступіў 

непрацяглы мірны час. 
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9. Войны сярэдзіны XVIІ – пачатку XVIІІ стст. і іх наступствы для 

Беларусі. Палітычны крызіс і падзелы Рэчы Паспалітай. 

 

У 1648 годзе гетманам запарожскіх казакаў стаў Багдан Хмяльніцкі. Ён 

заключыў саюз з Крымскім ханствам і вясной 1648 года пачаў паўстанне. 

Мэтай паўстання было стварэнне асобнай казацкай дзяржавы, у склад якой, 

акрамя уласна украінскіх зямель, планавалася ўключыць тэрыторыю 

паўднёва-усходняй Беларусі. На тэрыторыі Ўкраіны паўстанне насіла 

нацыянальна-вызваленчы, антыпольскі і антыкаталіцкі характар. З улікам 

сацыяльнай базы паўстанцаў яно разглядаецца як антыфеадальная казацка-

сялянская вайна. Вылучаліся паўстанцы і асаблівай жорсткасцю ў дачыненні 

да яўрэйскага насельніцтва. 

У маі 1648 года войска Хмяльніцкага разграміла польскія войскі ў бітвах на 

Жоўтых Водах і пад Корсунем, і паўстанне ахапіла амаль усю Украіну. На 

тэрыторыю Беларусі Хмяльніцкі дасылаў свае пракламацыі, у якіх заклікаў 

мясцовае насельніцтва далучыцца да паўстання і змагацца супраць шляхты.  

Летам 1648 года на тэрыторыі Беларусі з’явіліся казацкія загоны (атрады), 

што выклікала масавае далучэнне да паўстання бяднейшага сялянства і 

мяшчанства. Насельніцтва гарадоў амаль не аказвала супраціўленне казацкім 

загонам, а частка гараджан далучалася да іх. Выключэнне складалі гарады з 

моцнымі ўрадавымі ці магнацкімі гарнізонамі. Часам сяляне, не чакаючы 

падыхода запарожцаў, узбройваліся і самастойна выступалі супраць сваіх 

паноў. Паўстанцы грамілі шляхецкія маёнткі, знішчалі маёмасць шляхты і 

падатковую дакументацыю. Кіраўніцтва Вялікага княства не здолела 

належным чынам арганізаваць абарону краіны. Сітуацыя ўскладнялася і ў 

сувязі з палітычным крызісам, выкліканым смерцю Уладзіслава IV. Да восені 

1648 года ў руках паўстанцаў  апынуліся Гомель, Мазыр, Тураў, Рэчыца, 

Пінск, Бабруйск і іншыя гарады.  

Восенню 1648 года войска ВКЛ узначаліў Януш Радзівіл. У кастрычніку 

ўрадавыя войскі пасля ўпартай барацьбы авалодалі Пінскам і Чэрыкавам. У 

студзені 1649 года  войскі Януша Радзівіла рушылі ўздоўж Палесся. Былі 

занятыя Тураў, Мазыр, Лоеў, Давыд-Гарадок, Бабруйск, Рэчыца. Казакі і 

паўстанцы бязлітасна знішчаліся. Ужо на працягу зімы 1649 года увесь 

поўдзень Беларусі знаходзіўся пад кантролем войска Вялікага княства 

Літоўскага.  

Але вясной, з надыходам з тэрыторыі Ўкраіны новых казацкіх загонаў, 

баявыя дзеянні ўзнавіліся. Буйнейшая бітва адбылася 31 ліпеня 1649 года пад 

Лоевам, куды было паслана 12 тысяч казакаў на чале з С.Падабайлам, а 

таксама 30-тысячныя сілы пад кіраўніцтвам Міхаіла Крычэўскага. Казацка-

сялянскае войска было разгромлена. Цяжка паранены Крычэўскі быў узяты ў 

палон і неўзабаве памёр.  

На працягу 1650-1651 гадоў Хмяльніцкі імкнуўся аднавіць паўстанне на 

тэрыторыі Беларусі, аднак беспаспяхова. У 1651 годзе кароль Ян Казімір 

Ваза (1648 – 1668) са 100-тысячнай арміяй рушыў на казакаў. Каб 

нейтралізаваць Януша Радзівіла, Хмяльніцкі вырашыў атакаваць войскі 
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Вялікага княства Літоўскага з поўдня і паўднёвага ўсходу. Да Гомеля і 

Крычава былі накіраваны буйныя сілы, што актывізавала мясцовы 

антыфеадальны рух, аднак гэта не прынесла чакаемых вынікаў. Рашаючая 

бітва адбылася 6 ліпеня 1651 года пад Лоевам. 15-тысячная казацкая армія на 

чале з М. Нябабам панесла сакрушальнае паражэнне. Неўзабаве пасля гэтага 

асноўныя сілы Хмяльніцкага на Украіне былі ўшчэнт разбітыя каралеўскімі 

войскамі пад Берасцечкам (10 ліпеня 1551 года). Януш Радзівіл рушыў на 

Кіеў і заняў яго без боя.  

18 верасня 1651 года быў падпісаны Белацаркоўскі мірны дагавор. Згодна з 

ім казацкія загоны не маглі знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Народныя 

хваляванні былі канчаткова ліквідаваны. У выніку ваенных дзеянняў значныя 

тэрыторыі паўднёва-ўсходняй Беларусі былі разрабаваны і спустошаны. 

Асабліва пацярпелі Мазырскі, Пінскі і Рэчыцкі павет. Разам з гэтым 

прычыны народных хваляванняў заставаліся не вырашанымі. На тэрыторыі 

Украіны барацьба працягвалася і Хмяльніцкі звягнуўся за дапамогай да 

Расійскай дзяржавы. У 1654 годзе адбылася Переяслаўская рада, на якой 

было прынята рашэнне аб пераходзе Запарожскага войска пад пратэктарат 

Расіі. Гэтыя падзеі паклалі пачатак новай вайны паміж Расійскай дзяржавай і 

Рэччу паспалітай (1654-1667). 

Расійская дзяржава вяла падрыхтоўку да вайны з вясны 1653 года: закупляла 

рыштунак, наймала ваенных спецыялістаў, вяла дыпламатычныя перамовы з 

магчымымі саюзнікамі Рэчы Паспалітай; таму рашэнне Пераяслаўскай рады 

стала толькі падставай для пачатку баявых дзеянняў. Рэч Паспалітая была не 

падрыхтаваная да вайны. Памежныя замкі не мелі дастатковых запасаў зброі, 

амуніцыі і правіянту, умацаванні знаходзіліся ў занядбаным стане, грошай на 

наём жаўнераў не хапала. 

У маі 1654 года маскоўскае войска колькасцю каля 100-тысяч чалавек з 

трох накірункаў пачало наступ на тэрыторыю Беларусі. На дапамогу ім было 

накіравана 20-тысячнае казацкае войска на чале з Іванам Залатарэнкам. Ім 

супрацьстаяла 10-тысячная армія ВКЛ на чале з Янушам Радзівілам. Гетман 

са сваімі невялікімі сіламі рабіў адчайныя спробы затрымаць непрыяцеля і 

нават атрымаў перамогу ў адной з сутычак, але 24 жніўны ббыў разбіты.  

Наступленне расійскіх войскаў развівалася даволіі паспяхова. Напрацягу 

кампаніі 1654 года былі занятыя Полацк, Дуброўна, Чавусы, Крычаў, Дзісна, 

Мсціслаў, Друя, Орша, Шклоў, Смаленск і інш. Казацкія атрады Залатарэнкі 

захапілі Гомель, Чачэрск, Новы Быхаў. Без боя здаўся буйнейшы беларускі 

горад – Магілёў. Сяляне, мяшчане і частка шляхты, у тым ліку каталіцкага 

веравызнання, давалі прысягу маскоўскаму цару. Завалодаць Слуцкам і 

Старым Быхавым расійскія войскі не здолелі. 

Поспехі расійскага боку на працягу першага перыяду вайны можна 

растлумачыць лаяльнасцю часткі насельніцтва і жорсткасцю і дачыненні да 

тых, хто аказваў супраціўленне. Так, пасля захопу Мсціслаўля было знішчана 

ці вывезена ў палон звыш 10 тысяч чалавек. Быў разрабаваны і знішчаны 

горад Дуброўна, насельніцтва якога капітулявала пасля працяглай асады. 

Тым, хто прысягаў новай уладзе, гарантавалася недатыкальнасць асобы і 
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маёмасці, аднак на справе гэтыя гарантыі нічога не давалі. Жыхары Беларусі, 

асабліва высокакваліфікаваныя рамеснікі, вывозіліся ў глыбінныя раёны 

Расіі, падвяргаліся рэквізіцыям, пазбаўляліся жылля. Вываз насельніцтва 

Беларусі на ўсход адбываўся як па ініцыятыве прыватных асоб, так і 

планамерна царскім урадам. Насельніцтва занятых раёнаў пераводзілася ў 

праваслаўе, уніяцкія цэрквы, каталіцкія касцёлы і кляштары зачыняліся, іх 

маёмасць канфіскоўвалася. Адначасова з Беларусі вывозіліся каштоўнасці, у 

тым ліку рэчы царкоўнага абіходу, абразы, кнігі, друкарні.. 

Зімой 1654-1655 гадоў Януш Радзівіл арганізаваў контрнаспупленне ў 

накірунку Магілёва, аднак асаблівых поспехаў не дасягнуў. А вясной 1655 

года расійскія войскі аднавілі наступленне. 3 ліпеня 1655 года яны занялі 

Менск, а 8 жніўня – Вільню. Адначасова з гэтым, вайну Рэчы Паспалітай 

абвясціла Швецыя, войскі якой захапілі амаль усю тэрыторыю Польшчы. У 

гэтай сітуацыі частка кіраўніцтва ВКЛ на чале з Янушам Радзівілам пайшла 

на заключэнне пагаднення са Швецыяй, якое было падпісана ў кастрычніку 

1655 года ў Кейданах. Па ўмовах Кейданскай уніі, шведскі кароль атрымаў 

тытул вялікага князя літоўскага, а Люблінская ўнія скасоўвалася. Супраць 

саюза са Швецыяй выступіла значная частка шляхты і магнатаў на чале з 

віцебскім ваяводам Паўлам Сапегай. Смерць Януша Радзівіла напрыканцы 

1655 года і супраціўленне шляхты не далі ўніі рэалізавацца. 

У 1656 годзе Расійская дзяржава і Рэч Паспалітая заключылі Віленскае 

перамір’е на два гады з нагоды вайны са Швецыяй. Баявыя дзеянні аднавіліся 

ў 1658 годзе і праходзілі ў новых умовах: пасля смерці Багдана Хмяльніцкага 

частка казацкага кіраўніцтва перайшла на бок Рэчы Паспалітай, а на занятых 

расійскімі войскамі  землях разгарнуўся шырокі партызанскі рух, удзельнікаў 

якога ў расійскіх крыніцах называлі “шышы”. Мясцовае насельніцтва 

выступала супраць свавольства і прыгнёту расійскай адміністрацыі, нападала 

на гарнізоны і маёнткі лаяльнай шляхты.  

У маі 1660 года паміж Швецыяй і Рэччу Паспалітай быў заключаны 

Аліўскі мір, паводле якога Ян Казімір адмаўляўся ад прэтэнзій на шведскі 

трон, а краіны захоўвалі свае ўладанні ў Прыбалтыцы. Войскі Рэчы 

Паспалітай накіраваліся на тэрыторыю Беларусі. 

У чэрвені 1660 г. расійскія войскі  былі разбіты пад Палонкай (каля 

Ляхавічаў), у кастрычніку –  на рацэ Бася (пад Чавусамі), а восенню 1661 г. 

пацярпелі паражэнне пад Кушлікамі (каля Полацка). З надыходам войскаў 

Рэчы Паспалітай на тэрыторыі Беларусі адбыўся шэраг гарадскіх паўстанняў. 

1 лютага 1661 года паўсталі супраць маскоўскага гарнізона і знішчалі яго 

жыхары Магілёва. Народныя паўстанні адбыліся таксама ў Дзісне, 

Мсціслаўлі, Себежы, Шклове, Гомеле. У снежні 1661 года капітуляваў 

маскоўскі гарнізон Вільні. Аднак войска Рэчы Паспалітай не здолела развіць 

поспех. Жаўнеры адмовіліся падпарадкоўвацца кіраўніцтву і патрабавалі 

выплаты грошаў. Выплаты былі арганізаваны толькі ў 1663 годзе, пасля чаго 

баявыя дзеянні аднавіліся, аднак сіл для працягу вайны ніводны з бакоў не 

меў. У студзені 1667 года ў вёсцы Андрусава каля Смаленска было 

падпісанва перамір’е на 17 год. Тэрыторыя Левабярэжнай Украіны разам з 
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Кіевам, Чарнігаўскія і Смаленскія землі адыйшлі да Расійскай дзяржавы. 

Вайна 1654-1667 гадоў нанесла значны ўрон беларускім землям. Ваенныя 

спусташэнні, вывад людзей у палон, марадзёрства і рэквізіцыі дапаўняліся 

неўраджаямі і эпідэміямі. Голад набываў такія страшныя масштабы, што 

назіраліся выпадкі людаедства. Страты насельніцтва па некаторых падліках 

дасягнулі 52%. Асабліва абязлюдзелі ўсходнія раёны Беларусі, дзе 

налічвалася да трэці ад даваеннага насельніцтва. Сельская гаспадарка, 

рамяство і гандаль прыйшлі ў заняпад, скарацілася плошча ворных зямель. 

Аднак найбольш адчывальным вынікам было парушэнне сацыяльнай 

структуры быларускага народа. Знішчэнне нацыянальнага мяшчанства і 

паланізацыя шляхты, якая з новай сілай разгарнулася пасля вайны, аказалі 

адмоўны ўплыў на развіццё беларускай культуры і абумовілі далейшы шлях 

фарміравання беларускага этнасу як этнасу пераважна сялянскага. .  

У 1668 годзе Ян Казімір выракся кароны і швецкая дынастыя Вазаў 

перапынілася, каралём польскім і вялікім князем літоўскім быў выбраны 

Міхаіл Карыбут Вішнявецкі (1669 – 1673). У гады яго кіравання Рэч 

Паспалітая вяла войны з Турцыяў, у выніку чаго страціла значную частку 

украінскіх зямель з Камянцом-Падольскім. Пасля смерці Міхала 

Вішнявецкага каралём Рэчы Паспалітай стаў Ян Сабескі (1674-1696), які 

вызначыўся як таленавіты … 

У 1683 годзе Ян Сабескі заключыў наступальна-абарончы саюз з 

Аўстрыяй, скіраваны супраць Турцыі.Войскі пад яго кіраўніцтвам разбілі 

туркаў у бітве пад Венай (1683), аднак далейшая барацьба з Турцыяй ішла з 

пераменным поспехам. У 1686 годзе Ян сабескі арганізаваў Свяшчэнную 

Лігу – ваенна-палітычны саюз супраць Турцыі. У склад Лігі ўвайшла і Расія, 

з якой Рэч Паспалітая заключыла “Вечны мір”(1686). Вярнуць украінскія 

землі Рэч Паспалітая здолела толькі ў 1699 годзе.  

Напружанай заставалася сітуацыя і ўнутры краіны. Супрацьстаянне 

магнацкіх груповак Сапегаў з аднаго боку і Вішнявецкіх і Агінскіх з іншага 

вылілася, фактычна, у грамадзянскую вайну. Сапегі пайшлі на фарміраванне 

казацка-сялянскіх атрадаў для барацьбы са сваімі праціўнікамі. У 1697 годзе 

новы кароль Рэчы Паспалітай Аўгуст ІІ Моцны (1697-1733) спрабаваў 

замірыць варагуючыя бакі, аднак безпаспяхова. У лістападзе 1700 г. пад 

Алькенікамі адбылася рашаючая бітва паміж сіламі Сапегаў і паспалітым 

рушэннем антысапегаўскай кааліцыі на чале з Грыгорам Агінскім. Сапегі 

былі разгромлены і пазбаўлены усіх пасад і ўладанняў. 

Тым часам ва Усходней Еўропе пачынаўся новы ваенны канфлікт. У 

1699 годзе. расійскі цар Пётр І заключыў “Паўночны” антышвецкі саюз з 

Даніяй і Аўгустам ІІ, які правіў адначасова ў Саксоніі і Рэчы Паспалітай. У 

лютым 1700 г. Аўгуст ІІ атакаваў швецкія ўладанні ў Лівоніі і ўзяў у аблогу 

Рыгу. У сакавіку ваенныя дзеянні распачалі датчане. Аднак шведы рашучымі 

дзеяннямі вымусілі Данію пайсці на заключэнне міра. У жніўні 1700 года 

вайну Швецыі абвясціла Расія, але яе войскі ў лістападзе былі разгромлены 

пад Нарвай. Пасля гэтага швецкі кароль Карл ХІІ скіраваў свае сілы супраць 

Аўгуста ІІ, разбіў саксонскія войскі пад Рыгай і ў пачатку 1702 года ўступіў 
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на тэрыторыю Вялікага княства Літоўскага. Тут яго падтрымалі Сапегі, якія 

жадалі аднавіць былы ўплыў і адпомсціць праціўнікам.  

У красавіку 1702 года. шведы захапілі Вільню і Гродна, пасля чаго 

рушылі ў Польшчу, каб адхіліць ад улады Аўгуста ІІ і паставіць каралём 

Рэчы Паспалітай свайго стаўленіка. У 1703 годзе генеральная канфедэрацыя 

Вялікага княства Літоўскага абвясціла саюз з Расіяй. У маі 1704 г. у Польшчы 

прыхільнікі Аўгуста ІІ таксама стварылі канфедэрацыю ў Сандаміры. У сваю 

чаргу Карл ХІІ арганізаваў у ліпені 1704  года Варшаўскую канфедэрацыю, 

якая выбрала каралём познаньскага ваяводу Станіслава Ляшчынскага. У 

адказ на гэта Сандамірская канфедэрацыя ў жніўні 1704 г. пад Нарвай 

таксама заключыла саюз з Расіяй і абвясціла вайну Швецыі. Рэч Паспалітая 

афіцыйна ўступіла ў вайну.  Расійская армія ўступіла на беларускія землі і 

пачала канцэнтравацца каля Полацка.  

Летам 1705 года галоўныя сілы Пятра І занялі Гародню, дзе да іх 

далучыліся некалькі палкоў Аўгуста ІІ. У пачатку 1706 г. Карл ХІІ вярнуўся з 

Польшчы. Ён узяў Гародню ў аблогу, аднак расійская армія здолела 

вырвацца і адысці праз Берасце да Кіева. Швецкія войскі і атрады Сапегі 

прайшлі па тэрыторым Беларусі, спусташаючы ўладанні прыхільнікаў 

Аўгуста ІІ. Былі спалены Карэлічы, Мір, разрабаваны Наваградак, Слонім, 

Клецк, Слуцк, Пінск, Кобрын, Ляхавічы і Нясвіж. 

У чэрвені 1706 года шведы зноў накіраваліся ў Польшчу, а потым у 

Саксонію. Аўгуст ІІ быў вымушаны падпісаць сепаратны Альтранштацкі мір, 

адмовіцца ад кароны Рэчы Паспалітай і ад саюзу з Расіяй. Частка шляхты 

прызнала паўнамоцтвы Станіслава Ляшчынскага. У 1707 годзе на тэрыторыі 

Беларусі зноў сканцэнтраваліся расійскія войскі. У студзені 1708 года шведы 

зноў з’явіліся ў Беларусі. яны разграмілі расійскія войскі каля Галаўчына, 

пасля чаго занялі Магілёў і на Украіну, дзе ім абяцаў дапамогу украінскі 

гетман Іван Мазепа. 

28 верасня 1708 года паблізу ад вёскі Лясная (сучасны Слаўгарадскі раён 

Магілёўскай вобласці) быў разбіты 16-тысячны корпус Адама Левенгаўпта, 

які ішоў з Рыгі на злучэнне з галоўнымі швецкімі сіламі. 27 ліпеня 1709 года 

пад Палтавай на Украіне войскі Карла ХІІ былі цалкам разгромлены войскамі 

Пятра І. 

Пасля гэтага расійскія войскі ачысцілі тэрыторыю Рэчы Паспалітай ад 

шведаў і ваенныя дзеянні былі перанесены ў Прыбалтыку. Аўгуст ІІ вярнуўся 

ў Польшчу і зноў заключыў саюз з Пятром І. Ваенныя дзеянні паміж Расіяй і 

Швецыяй завяршыліся падпісаннем Ніштацкага міра у (1721). 

У 1717 годзе дзеля замірэння Аўгуста ІІ са шляхтай і магнатамі пры 

пасрэдніцтве Пятра І адбыўся сойм. У гісторыю ён увайшоў пад назвай 

“нямы”.Паводле ягоных умоў, саксонскія войскі выводзіліся з тэрыторыі 

Рэчы Паспалітай. Улада караля і гетманаў абмяжоўвалася, падцвярджаліся 

правы шляхты, у тым ліку liberum veto. Войска Кароны Польскай скарачалася 

да 18 тысяч, а Вялікага княства Літоўскага – да 6 тысяч чалавек. Рэч Пас-

палітая трапляла ў залежнасць ад сваіх суседзяў. 
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Паўночная вайна мела для Беларусі цяжкія вынікі. Цяжар забяспячэння 

расійскіх і шведскіх войскаў быў ускладзены на мясцовае насельніцтва. На 

чужой тэрыторыі арміі не цураліся рабавання жыхароў, а насельніцтва 

апынулася паміж двума агнямі. Прыхільнікаў шведаў і тых, хто адносіўся да 

іх лаяльна, рабавалі рускія войскі і канфедэраты, шведы і прыхільнікі 

Сапегаў адказвалі тым жа. У выніку ваенных дзеянняў, голада і эпідэмій З 

1700 па 1717 г. насельніцтва беларускіх зямель зменшылася амаль на трэць – 

з 2 мільёнаў 200 тысяч да 1 мільёна 500 тысяч чалавек. 

У 1733 годзе Аўгуст ІІ памёр. Пры падтрымцы Францыі на трон Речы 

Паспалітай быў выбраны былы стаўленік Швецыі Станіслаў Ляшчынскі. Гэта 

супярэчыла інтарэсам Расіі, якая ўвяла на землі Рэчы Паспалітай свае войскі. 

У выніку новых выбараў каралём польскім і вялікім князем літоўскім стаў 

сын Аўгуста ІІ, саксонскі курфюрст Аўгуст ІІІ (1733 – 1763). Пад час ягонага 

праўлення палітычны крызіс у Рэчы Паспалітай яшчэ больш паглыбіўся. 

Палітычны крызіс і падзелы Рэчы Паспалітай. Пасля Паўночнай 

вайны Рэч Паспалітая стала спаўзаць да поўнай анархіі і зусім страчваць 

палітычную самастойнасць. Кароль больш не кантраляваў сітуацыю ў 

дзяржаве. Фактычна яму заставалася толькі камандаваць войскам і раздаваць 

пасады. Рэальная ўлада ў Рэчы Паспалітай, асабліва ў Вялікім Княстве, 

належала самым вялікім магнацкім родам. У Беларусі і Літве ў сярэдзіне 

XVIII ст. зноў пачалі дамінаваць Радзівілы, якія зводзілі свае рахункі з 

праціўнікамі – Агінскімі, Пацеямі, Сапегамі. Не лічачыся з дзяржаўнымі 

інтарэсамі, развязваючы сапраўдныя войны між сабою, магнацкія групоўкі 

імкнуліся ажыццяўляць уласныя палітычныя праграмы. Пры гэтым, нарады 

вальных соймаў зрываліся праз liberum veto апазіцыйнымі дэпутататамі. На 

працягу 1734 – 1762 гг. былі сарваныя практычна ўсе соймы. А на павятовых 

сойміках учыняліся бойкі, узброеныя сутычкі, забіваліся палітычныя 

апаненты. Грубым ціскам і тэрорам алігархі дабіваліся падпарадкавання 

соймікаў уласным мэтам, ператвараючы галасы шляхты ў зброю для 

барацьбы за гегемонію у краіне. 

Бязладдзе паралізавала дзяржаву, абыякавасць манархаў 

дэмаралізавала шляхту, якая пачала перажываць стан апатыі і выраджэння. 

Вялізарная шматнацыянальная дзяржава толькі вонкава заставалася адзінай. 

Пры гэтым суседнія дзяржавы імкнуліся яшчэ больш дэстабілізаваць жыццё 

ў аслабленай Рэчы Паспалітай і ў мацаваць над ёй сваю гегемонію. Іх войскі 

амаль бесперапынна знаходзіліся на яе тэрыторыі, гатовыя ўмяшацца ва 

ўнутраныя справы сувярэннай дзяржавы.  

З 1763 г. пачалася чарговая барацьба за вызвалены трон Рэчы 

Паспалітай. Галоўную ролю ў гэтай барацьбе сталі адыгрываць Расія і 

Прусія. Яшчэ ў 1762 г. сакрэтны артыкул расійска-прускага сакрэтнага 

дагавора прадугледжваў увядзенне на трон Рэчы Паспалітай кандыдата, які 

будзе выгодны расійскаму ўраду. Імператрыца Кацярына ІІ накіравала 

сакрэтны ліст свайму паслу ў Варшаве, якім загадвала рабіць каралём Рэчы 

Паспалітай літоўскага стольніка графа Станіслава Панятоўскага. У літсападзе 

1763 г. Панятоўскі быў азнаёмлены з умовамі, на якіх Расія падтрымае яго 
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абранне. Кацярына ІІ адкрыта патрабавала, каб ён абараняў інтарэсы 

Расійскай імперыі ў Рэчы Паспалітай. Прыняўшы гэтыя ўмовы, Станіслаў 

Панятоўскі прадвызначыў сваю трагедыю і гібель Рэчы Паспалітай.  

У красавіку 1764 г. у Пецярбургу Кацярына ІІ і прускі кароль Фрыдрых 

ІІ падпісалі дамову з сакрэтным артыкулам, у якім бакі абавязваліся нават 

сілай зброі зберагаць у Рэчы Паспалітай тагачасны лад, не дапускаючы 

пераўтварэння выбарнага каралеўства ў спадчыннае і правядзення іншых 

радыкальных рэформаў, а таксама разам выступіць за вяртанне дысідэнтам 

правоў і свабодаў. Найбольш поўна гэтую змову ахарактарызаваў К. Маркс: 

“Сусветная гісторыя не ведала іншага акта падобнай подласці! Дзве 

дзяржавы заключаюць саюз, каб перашкодзіць трэцяй дзяржаве вылячыць яе 

ўнутраныя язвы і такім шляхам, у выпадку неабходнасці з дапамогай 

узброенай сілы, асудзіць яе на разлажэнне”.  

Дзякуючы захадам Расіі 7 верасня 1764 г. каралём і вялікім князем 

адзінагалосна быў абраны былы фаварыт Кацярыны ІІ Станіслаў Антоні 

Панятоўскі, які пры каранацыі ўзяў імя Аўгуст. Панятоўскі, не ведаючы пра 

тайныя дамовы, лічыў, што пратэктарат Расіі дапаможа яму правесці 

рэформы, неабходныя для ўмацавання ўнутранага ладу дзяржавы, 

утаймаваць магнацкую алігархію і выратаваць Рэчы Паспалітую ад галоўнага 

(на яго думку) ворага – Прускага каралеўства. Аднак Пецярбург 

пераследаваў свае мэты. Спасылаючыся на права абараняць праваслаўных, 

Кацярына ІІ хутка выкарыстала даўнюю праблему дысідэнтаў. Яна 

патрабавала ўраўняць правы праваслаўных і пратэстантаў з правамі 

католікаў. Шэф расійскай дыпламатыі М. Панін у 1766 г. перадаў на разгляд 

сойма праект, які прадугледжваў допуск дысідэнтаў да ўдзелу ў соймах, 

пашырэнне на іх публічных правоў (хаця за каталіцкім веравызнаннем 

захоўвалася роля панавальнай канфесіі). Адначасова граф М. Панін 

расійскаму паслу ў Варшаве князю М. Рэпніну прызнаваўся, што паляпшэнне 

становішча праваслаўных і пратэстантаў у Рэчы Паспалітай было б з любога 

боку некарыснае для Расіі. Развіццё праваслаўнай царквы ў Рэчы Паспалітай 

павялічыла б уцёкі сялян з Расіі ў Беларусь і Украіну. Фактычна М.Панін 

пацвердзіў, што дысідэнцкая праблема з’яўляецца толькі інструментам 

расійскай палітыкі, скіраванай на стварэнне прарасійскай партыі ў Рэчы 

Паспалітай.  

Праз год стараннямі М. Рэпніна, які адшукаў праваслаўных шляхціцаў, 

гатовых дамагацца саіх правоў, у Слуцку была створана канфедэрацыя 

праваслаўны. Акт канфедэрацыі падпісала 248 чалавек праваслаўных, а 

таксама 22 кальвіністы і лютэране Вялікага Княства. Колькасць слуцкіх 

канфедэратаў была нязначнай, але Кацярына ІІ адразу ўзяла іх пад сваю 

апеку і ўвяла дзеля абароны канфедэрацыі праваслаўных 40-тысячнае 

расійскае войска. На тэрыторыі Кароны Польскай у Торуне паўстала 

пратэстанцкая канфедэрацыя, якую падтрымала Прусія. З праціўнікаў 

Панятоўскага ў мэтах “абароны веры і вольнасці” пачалі ўтварацца 

лакальныя каталіцкія канфедэрацыі, якія аб’ядналіся ў Радаме. Узначаліць 

генеральную канфедэрацыю католікаў (налічвала дзесяткі тысяч чалавек) 
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было прапанавана Каролю Радзівілу, якому дзеля гэтага Кацярына ІІ 

дазволіла вярнуцца з Дрэздана ў Рэч Паспалітую. Моцная каталіцкая 

канфедэрацыя накіравала ў Пецярбург дэлегацыю, просячы Кацярыну ІІ 

гарантаванасць захаванасці палітычнай сістэмы Рэчы Паспалітай. У выніку 

імператрыца выступіла ў ролі абаронцы шляхецкай рэспублікі. 

Сойм 1767 г. прадэманстраваў метады, якімі Расійская імперыя бралася 

гарантаваць унутраны мір Рэчы Паспалітай. Загадам М. Рэпніна былі 

арыштаваныя найбольш уплывовыя апаненты, якіх пад канфоем адправілі ў 

расійскі горад Калугу. Усе асноўныя прынцыпы старога ладу былі названыя 

“кардынальнымі правамі” і заставаліся некранутыя – выбарнасць караля, 

манаполія шляхты на ўрадавыя пасады і валоданне зямлёй, права на 

супраціў, шляхецкая роўнасць і libelum veto. Дысідэнты атрымалі поўныя 

палітычныя правы, у тым ліку і доступ да сенатарскіх і міністэрскіх пасад. У 

1768 г. сойм зацвердзіў гэтыя пастановы. У выніку былі захаваныя тыя 

асновы дзяржаўнага ладу Рэчы Паспалітай, якія падточвалі яе. З гэтага часу 

ўнутраны лад Рэчы Паспалітай нельга было змяніць без згоды Расіі і Прусіі, 

бо Кацярына ІІ станавілася гарантам непарушнасці “кардынальных правоў”. 

Расія дамаглася фармальных прававых падстаў для сваёй гегемоніі над 

шляхецкай рэспублікай.  

Праціўнікі расійскай гегемоніі і ўраўнавання правоў дысідэнтаў 

аб’ядналіся ў лютым 1768 г. і ўтварылі Барскую канфедэрацыю (Бар – 

гарадок на тэрыторыі Украіны). Да Барскай канфедэрацыі далучыліся 

значныя сілы беларускай і літоўскай шляхты, а таксама мяшчане і сяляне. 

Партызанская барацьба ахапіла Берасцейскае, Полацкае, Мсіцслаўскае 

ваяводствы, Ашмянскі, Браслаўскі і Ваўкавыскі паветы, райн Гомеля, 

Рагачова і інш. Антырасійскі рух набыў масавы характар, пры гэтым 

канфедэраты спадзяваліся на дапамогу заходніх краін. Францыя прыслала 

сваіх ваенных інструктараў, Аўстрыя паставілася з увагай. Турцыя абвесціла 

вайну Расіі і запатрабавала вывесці з Рэчы Паспалітай расійскую армію. 

Гэтыя крокі спрыялі руху, але рэальнай падтрымкі не было. Канфедэраты 

самастойна вялі няроўную барацьбу з расійскім войскам і вернымі 

Панятоўскаму фарміраваннямі. Ваенныя дзеянні працягваліся да 1772 г., калі 

ў сакавіку быў раззброены апошні партызанскі атрад у Рэчыцкім павеце. 

Тысячы канфедэратаў былі пакараныя высылкай у Сібір.  

Прусія тбаялася, што расійская імперыя ў аднабаковым парадку 

анексуе Рэч Паспалітую, і кароль Фрыдрых ІІ выступіў з ініцыятывай 

падзелу шляхецкай рэспублікі. Кацярына ІІ прыняла прапанову. Пазней і 

Аўстрыя далучылася да гэтага плана. % жніўня 1772 г. у Пецярбургу была 

падпісана тайная канвенцыя аб падзеле часткі Рэчы Паспалітай. Расія 

атрымлівала усходнія землі Беларусі (Полацкае, Мсціслаўскае і ўсходнюю 

частку Менскага ваяводства, а такасама Інфлянты (92 тыс. кв. км 1 300 тыс. 

насельніцтва). Аўстрыя (паўднёвыя раёны Польшчы і частку заходняй 

Украіны 83 тыс. кв. км 2 650 тыс. чал), а Прусія (Памор’е і заходнепрускія 

землі (36 тыс. кв км і 580 тыс чал). Каб перад сусветнай супольнасцю гэта не 

выглядала як звычайная агрэсія і рабаванне, у красавіку 1773 г. у Горадні быў 
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сабраны сойм Рэчы Паспалітай, каб падцвердзіць акт падзелу. Нягледзячы на 

пратэсты некаторых дэлегатаў, сойм ратыфікаваў першы падзел. У выніку 

амаль трэцяя частка Беларусі з насельніцтвам больш за 1 мільён чалавек 

апынулася ў складзе Расійскай імперыі. 

Пасля першага падзелу пачалася кансалідацыя грамадства Рэчы 

Паспалітай і ў краіне пачалі праводзіцца праводзіцца рэформы ўнутранага 

ладу. Пераўтварэнням паспрыяла тое, што ў 1780 г. Расія вывела сваю армію. 

У 1788 г. у Варшаве быў скліканы вальны сойм, названы пазней 

“Чатырохгадовым” ці “Вялікім” (1788–1792), які пачаў працу над праграмай 

рэформ. Ён працаваў вельмі эфектыўна і прымаў радыкальныя пастановы: 

была ўведзена рэкрутчына, што павялічыла войска; створана агульная 

Ваенная камісія; часткова ўраўняліся правы мяшчан са шляхтай (дазвол 

мяшчанам набываць зямлю, а шляхце дазволілі займацца рамяством); 

складзена праграма арганізацыі ўласнай праваслаўнай царквы Рэчы 

Паспалітай незалежнай ад Масквы. Нарэшце 3 мая 1791 г. Вялікі сойм 

большасцю галасоў прыняў новую канстытуцыю – Урадавую установу. 

Канстытуцы яадмяняла выбарнасць караля, liberum veto і канфедэрацыі, 

выканаўчую ўладу перадавала каралю і радзе міністраў (названай “Вартай 

законаў”). У тэксце Канстытуцыі зусім не згадвалася Вялікае княства 

Літоўскае, зрэшты, як і Рэч Паспалітая: дзяржава азначалася тэрмінам 

“Польшча”. Аднак, Канстытуцыя 3 мая не ліквідавала дзяржаўна-прававую 

адасобленасць Вялікага Княства Літоўскага, яна ўвогуле не закранала гэту 

праблему. Гэта быў кампраміс, які дазволіў дэлегатам ВКЛ захаваць 

палітычную суб’ектнасць сваёй дзяржавы. 20 кастрычніка 1791 г. сенатары і 

паслы ад ВКЛ правялі праз Вялікі сойм асобную пастанову – “Узаемнае 

заручэнне Абодвух Народаў”, якое замацавала федэрацыйную аснову Рэчы 

Паспалітай, яе палітычны дуалізм. Была захавана роўнасць прадстаўніцтва 

ВКЛ у цэнтральных органах кіравання супольнай дзяржавай, у Вайсковай і 

Скарбавай камісіях. Паводле новага адміністарцыйнага падзела ад 1791 г. 

агульную дзяржаву ўтварылі тры правінцыі – Малапольшча, Вялікапольшча і 

Вялікае Княства Літоўскае, якое ў сваю чаргу складалася з Віленскага, 

Троцкага, Полацкага, Берасцейскага, Менскага, Смаленскага ваяводстваў. а 

таксама з Жамойцкага і Інфлянцкага княстваў.  

Большасць беларускай і літоўскай шляхты прыязна паставілася да 

Канстытуцыі 3 мая, аднак кансерватыўныя колы магнатаў і шляхты выступілі 

супраць рашэнняў Вялікага сойма. Таксама Канстытуцыя 1791 г. выклікала 

незадаволенасць ураду Расійскай імперыі. Яна перакрэслівала спадзяванні 

Пецярбурга на тое, што Рэч Паспалітая добраахвотна вернецца пад расійскі 

пратэктарат. Падставай для пераходу мяжы 60-тысячнай рускай арміі была 

просьба некалькіх нензадаволеных канстытуцыяй магнатаў, якія аб’ядналіся 

ў Таргавіцкую канфедэрацыю. Летам 1792 г. расійскае войска было ўведезна 

ў Беларусь. Былі заняты гарады Браслаў, Бабруйск, Менск, Нясвіж, 

Наваградак, Слонім, Горадня. Пасля капітуляцыі Вільні і Берасця руская 

армія рушыла ў Польшчу. Такім чынам Канстытуцыя была адменена 

гвалтоўна пры дапамозе ваеннага ціску. На пачатку 1793 г. у Польшчу 
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ўвайшло і Прускае войска. Кацярына ІІ выступіла з прапановай чарговага 

падзелу. Расія атрымала Менскае, частку Берасцейскага і Віленскага 

ваяводства, а таксама усходнюю Валынь, Кіеўскае, Браслаўскае і Падольскае 

ваяводствы. Прусія атрымала заходнія тэрыторыі Польшчы. Аўстрыю 

саюзнікі паабяцалі ўзнагародзіць за кошт тэрыторыі Францыі. 

Летам 1793 г. быў скліканы апошні вальны сойм ў Горадні. Яго 

байкатавала грамадскасць, месца было акружана расійскімі вайскамі, але 

фармальна ён быў правамоцным. Гэты сойм узаконіў чарговы захоп зямель 

Расіяй і Прусіяй і афіцыйна адмяняў канстытуцыю 3 мая 1791 г. 

Рэакцыяй на другі падзел стала нацыянальна-вызваленчае паўстанне, 

якое пачалося ў Кракаве 24 сакавіка 1794 г. Кіраўніком паўстання быў 

ўраджэнец беларускіх зямель Тадэвуш Касцюшка (1746–1817 гг.), герой 

вайны Паўночнаамерыканскіх штатаў за незалежнасць. На мэце паўстання 

ставілася вызваленне краіны ад акупантаў, поўны суверэнітэт і цэласнасць 

Рэчы Паспалітай у межах 1772 г. Праз месяц паўстанне пачалося ў Літве і 

Беларусі, дзе яго арганізатарам і кіраўніком стаў палкоўнік Якуб Ясінскі 

(1761–1794 гг.), званы за радыкалізм “якабінцам”. Разбіўшы расійскі гарнізон 

у Вільні, паўстанцы ў ноч з 22 на 23 красавіка 1794 г. авалодалі горадам і 

стварылі “найвышэйшую Літоўскую Раду” – выканаўчы орган паўстання ў 

ВКЛ. 

На канец красавіка 1794 г. вызваленчы рух ахапіў практычна ўсю 

тэрыторыю Рэчы Паспалітай у межах 1793 г. У маі – чэрвені ў Беларусі 

актыўна дзейнічалі паўстанцы, а расійскія войскі адступалі. У заходніх 

паветах Беларусі вялася антырасійская прапаганда, збіралася зброя. У 

паўстанні актыўны ўдзел бралі сяляне, духавенства і, нават, жанчыны. Аднак 

з канца чэрвеня 1794 г. расійскае войска пачало перамагаць. У ліпені 1794 г. 

расійскія армія кантралявала Наваградскае і частку Берасцейскага 

ваяводства, а 12 жніўня 1794 г. расійская армія ўвайшла ў Вільню. 

Паўстанцы рассейваліся. 

У верасні 1794 г. на поўдні Беларусі з’явіліся войскі генерала Суворава, 

перакінутыя Кацярынай ІІ з паўднёвага фронту пасля замірэння з Турцыяй. 

Апошнюю кропку ў нацыянальна-вызваленчай барацьбе на беларускіх 

землях войскі Аляксандра Суворава паставілі каля вёскі Крупчыцы пад 

Кобрыным і потым каля Берасця ў верасні 1794 г., дзе былі разгромлены 

паўстанцкія аддзелы Кароля Серакоўскага. Каля вёскі Крупчыцы з войскам 

Суворава змагаліся 2 тысячы беларускіх сялян-касінераў, амаль усе яны 

загінулі. 

Найдаўжэй сілы паўстанцаў трымаліся ў Горадні, куды прыехаў сам 

Касцюшка. Па яго загадзе рэшткі паўстанцаў Вялікага няства мусілі 

адступіць да Варшавы. Аднак 10 кастрычніка 1794 г. у бітве пад Мацеёвіцамі 

атрады Т. Касцюшкі былі разгромлены, сам ён быў паранены і патрапіў у 

палон. 4 лістапада 1794 г. Сувораў штурмам захапіў прадмесце Варшавы 

Прагу, бязлітасна расправіўшыся не толькі з паўстанцамі, але і з цывільным 

насельніцтвам. Пасля таго, як Варшаву пакінулі вайсковыя аддзелы, сталіца 
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капітулявала. Частка паўстанцаў здалася расійскім і прускім войскам, іншыя 

рассеяліся і адправіліся ў эміграцыю.  

Ініцыятарам трэцяга падзела Рэчы Паспалітай выступіла Аўстрыя. 

Канчатковае пагадненне паміж дзяржавамі-саюзніцамі было прынята ў 

жніўні 1795 г. Прусія і Аўстрыя атрымалі рэшту тэрыторыі Польшчы і 

Зходняй Украіны (48 тыс. км і 1 млн жыхароў і 47 тыс км і 1,5 млн. чал), а 

Расія забрала землі Заходняй Беларусі і Літвы (120 тыс кв. км і 1,2 млн. 

насельніцтва), толькі невялікая тэрыторыя, населеная пераважна беларусамі 

(Беластоцкая акруга), адышла да Прусіі, але ў 1807 г. яна таксама апынулася 

пад расійскай уладай. 

25 лістапада 1795 г. у Горадні апошні кароль Рэчы Паспалітай 

Станіслаў Аўгуст Панятоўскі добраахвотна адмовіўся ад кароны. З канцом 

Рэчы Паспалітай перастала існаваць і Вялікае княства Літоўскае, а беларускія 

землі на догія часы патрапілі ў склад Расійскай імперыі. 

 

10. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у XVІІ–

XVIІІ стст.  

 

У канцы XVI – першай палове XVII ст. на беларускіх землях 

канчаткова замацавалася фальваркава-паншчынная сістэма. Асноўным відам 

сялянскіх павіннасцей з’яўляецца паншчына. Павіннасці сялян з цягам часу 

павялічваліся. Так, паншчына ў XVI ст. складала 2 дні на тыдзень, а ў першай 

палове XVII ст. павялічылася да 3 дзён. Памер павіннасцей для сваіх сялян 

землеўласнік вызначаў асабіста. Шмат уладанняў здавалася ў арэнду. 

Часовых гаспадароў асабліва не цікавіла далейшае жыццё сялян, і за кароткі 

тэрмін свайго гаспадарання яны імкнуліся атрымаць як мага больш 

прыбыткаў. Узмацненне феадальнай эксплуатацыі і гвалт арандатараў 

выклікалі незадаволенасць сялянства. Адным з найбольш распаўсюджаных і 

масавых выяўленняў антыфеадальнага пратэсту беларускіх сялян былі скаргі. 

Адкрытым супраціўленнем былі ўцёкі прыгонных. Уцякалі сяляне ў 

асноўным на поўдзень, у казацкую вольніцу. Больш радыкальнымі формамі 

барацьбы сялянства былі адмовы ад выканання павіннасцей, парубкі лесу, 

патрава пасеваў, забойствы панскіх слуг і нават саміх гаспадароў. Вялікія 

памеры набыло казацка-сялянскае выступленне пад кіраўніцтвам Севярына 

Налівайкі (1595–1596). У 1595 г. Налівайка ўзняў паўстанне казакаў і сялян у 

Правабярэжнай Украіне. Хутка ён перайшоў на тэрыторыю Беларусі, дзе да 

яго далучыліся мясцовыя сяляне, мяшчане і дробная шляхта. Паўстанцы 

ўзялі Петрыкаў, Слуцк, Магілёў. Пацярпеўшы паражэнне ад урадавых 

войскаў пад Магілёвам, Налівайка вымушаны быў адыйсці на поўдзень, 

паўстанцы ўзялі Давыд-Гарадок, Тураў, Пінск. Вясной 1596 г. Налівайка быў 

разбіты на Украіне і пакараны смерцю ў Варшаве. 

У адзначаны перыяд працягвалася актыўнае развіццё гарадоў. Полацк, 

які ў XV ст. з’яўляўся буйнейшым горадам на сучасных беларускіх землях, 

пасля Лівонскай вайны так і не здолеў аднавіць свой ранейшы статус. У XVI 

ст. хутка развіваюцца Магілёў, Берасце, Віцебск і Пінск. Новай прыкметай 
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гарадскога жыцця з’яўляецца развіццё мястэчак – невялікіх пасяленняў, 

насельніцтва якіх займалася рамёствамі, гандлем і сялянскай працай. 

Мястэчкі ўзнікалі на гандлёвых шляхах на месцы ранейшых вёсак. Значнае 

развіцце атрымаў гандаль. Хутка развіваліся гандлёвыя адносіны ўнутры 

дзяржавы, што паспрыяла прамысловай спецыялізацыі рэгіёнаў. 

 Гарадское жыццё таксама не было бесканфліктным. Гараджанне 

выступалі за ліквідацыю юрыдык. Злоўжыванні і самавольствы гарадской 

вярхушкі таксама прыводзілі да выбухаў сацыяльнага пратэсту гараджан. 

Найбольш вядомыя гарадскія паўстанні ў Магілёве ў 1606–1608 гг. і 1610 г. 

Больш за 2 гады Магілёвам кіравала рада, якая праводзіла палітыку ў 

інтарэсах гарадскіх нізоў. Аднак паўстанні былі жорстка падаўлены, і ў 

горадзе аднавіла сваю ўладу ранейшая адміністрацыя. 

У другой палове XVII – першай палове XVIII ст. у гаспадарцы Рэчы 

Паспалітай назіраецца перыяд глыбокага эканамічнага заняпада. Прычынамі 

заняпаду былі вынішчальныя войны: антыфеадальная 1648–1654 гг.; вайна 

Расіі з Рэччу Паспалітай 1654–1667 гг.; польска-шведская 1655–1660 гг.; 

Паўночная вайна 1700–1721 гг. Іх вынікам было поўнае разбурэнне гарадоў і 

сельскай гаспадаркі, асабліва ў усходніх і паўночных раёнах. Рэзка ска-

рацілася колькасць насельніцтва. Калі ў 1654 г. на Беларусі было каля 2,9 

млн. жыхароў, то ў 1667 г. – каля 1,4 млн. Абязлюдзелі ўсходнія і паўночныя 

паветы Беларусі. Да 1700 г. колькасць насельніцтва ўзрасла да 2,2 млн, але 

пасля Паўночнай вайны – зменшылася да 1,5 млн. чалавек. Значна 

паменшыліся ворыўныя плошчы, а разам з гэтым і прыбытковасць 

гаспадарак. Феадалы часова ішлі на саступкі сялянам, але з аднаўленнем 

гаспадаркі феадальная эксплуатацыя сялянства ўзмацнялася. 

На працягу другой паловы XVII–XVIII ст. норма павіннасцей 

працягвала павялічвацца. Акрамя штотыднёвай паншчыны, сяляне выконвалі 

і такія адработачныя павіннасці, як гвалты, талокі, згоны – работы, што былі 

звязаны са жнівом, сенакосам, узорваннем зямлі феадала. Вельмі цяжкай для 

беларускага селяніна, для ягонай гаспадаркі была падводная павіннасць – 

селянін на сваім кані павінен быў дастаўляць панскія грузы ў гандлёвыя 

цэнтры. Абавязковым быў удзел сялян у аблавах падчас панскага палявання, 

у рыбнай лоўлі для панскага стала. За права ажаніцца сяляне выплочвалі 

“куніцу”. За дазвол на выраб гарэлкі і піва феадал спаганяў з сялян так званае 

“чопавае”. 

Акрамя павіннасцей на карысць феадалаў сяляне былі галоўнымі 

падаткаплацельшчыкамі ў дзяржаўную казну. Кожная сялянская гаспадарка 

(дым) штогод выплочвала дзяржаве так званае “падымнае”. З сялянаў 

спаганяліся і падаткі на ўтрыманне войска – з дзяржаўных сялян спаганялася 

так званая “гіберна”, а з прыватнаўласніцкіх – “рэйтаршчына”. 

Узрастала і сацыяльная безабароннасць сялян. Селянін быў цалкам 

залежны ад уласніка зямлі. У любы момант той мог адабраць у свайго падда-

нага зямельны надзел, перасяліць яго ў іншае месца. Пан на сваёй ахвоце меў 

права прадаць прыгоннага з усёй маёмасцю, зямлёй ці без яе іншаму 

шляхціцу. Мог закласці пэўную грашовую суму, мог судзіць, караць, нават 
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адбіраць жыццё. Пры гэтым сямейнае становішча сяляніна землеўладальніка 

не цікавіла – мужа маглі прадаць без жонкі, бацькоў – без дзяцей. 

Узрастаючыя павіннасці і сацыяльная безабароннасць прымушалі 

сялян у крайніх выпадках хапацца за зброю. У Беларусі ў XVIII ст. адбыліся 

два буйныя сялянскія выступленні – Крычаўскае і Камянецкае паўстанні.  

Паўстанне сялян Крычаўскага староства на чале з Васілём Вашчылам 

было самым буйным на Беларусі ў XVIII ст. Доўгія гады сяляне Крычаўскага 

староства вялі ўпартую барацьбу супраць самавольства арандатараў. 

Звычайныя формы барацьбы – скаргі, адмовы выконваць павіннасці, уцёкі, –

вынікаў не давалі. Таму ў канцы 1743 г. выбухнула ўзброенае паўстанне. 

Сяляне і мяшчане Крычава прагналі радзівілавых арандатараў, замест іх 

абралі іншых. Пры гэтым сяляне па-ранейшаму выплочвалі падаткі 

ўладальніку стараства Гераніму Радзівілу. У 1744 г. супраць паўстаўшых 

былі накіраваны войскі – паўстанне было падаўлена, а яго кіраўнікі пакараны 

смерцю. 

Не менш моцным было паўстанне на Каменшчыне 1754–1756 гг. Хва-

ляванні сялян у 1754 г. перараслі ва ўзброенае паўстанне. Гэтаму паспрыяла 

пашырэнне на поўдзень Беларусі гайдамацкага руха, што ўзнік на Ўкраіне. 

Толькі ў 1756 г. паўстанне было задушана. 

Войны сярэдзіны XVII ст. і Паўночная вайна нанеслі гарадам і мяс-

тэчкам Беларусі яшчэ большую страту, чым сельскай мясцовасці. Была раз-

бурана большасць гарадоў, а некаторыя цалкам разрабаваны і спалены. 

Падчас вайны 1654–1667 гг. беларускія рамеснікі ў масавым парадку 

выводзіліся ў Маскоўскую дзяржаву. Мясцовае мяшчанства, як клас, было 

фактычна знішчана. 

Пасля ваенных спусташэнняў гарады пачалі папаўняцца яўрэйскім 

насельніцтвам. Прыток яўрэяў у асноўным з Польшчы і Украіны 

падтрымліваўся дзяржаўнай уладай і буйнымі землеўласнікамі. У буйных га-

радах Беларусі яўрэі складалі ў гэты час каля 30–40 % насельніцтва, а ў мяс-

тэчках – часцей за ўсё палову і болей. 

З аднаўленнем сельскай гаспадаркі ў сярэдзіне XVIII ст. паступова 

пачынае адраджацца рамяство. З’яўляюцца першыя мануфактуры – 

капіталістычныя прадпрыемствы, якія былі заснаваны на ручной працы і 

шырокім яе падзеле. Мануфактуры з’яўляліся пераважна ў мястэчках і 

сельскай мясцовасці і належылі ў асноўным магнатам, таму зваліся 

вотчыннымі. Першыя на Беларусі мануфактуры з'явіліся ў 10–30-х гадах 

XVIII ст. – Налібоцкая і Урэцкая шкляныя мануфактуры, а таксама 

Свержаньская – фаянсавая. Шырокую вядомасць атрымалі Слуцкая і 

Нясвіжская мануфактуры шаўковых паясоў. 

Такім чынам, да сярэдзіны XVIII ст. крызіс у гаспадарцы Рэчы 

Паспалітай быў пераадолены. 
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11. Рэлігійная сітуацыя на беларускіх землях. Культура беларускіх 

зямель у XVІІ–XVIІІ стст. 

 

У другой палове XIV—XV ст. ВКЛ і Масква імкнуліся выкарыстаць 

праваслаўную царкву ў мэтах пашырэння свайго палітычнага ўплыву на ўсе 

ўсходнеславянскія землі. Асабліва ўпартае суперніцтва паміж ВКЛ і 

Маскоўскай дзяржавай вялося за пасаду кіеўскага мітрапаліта, які з пачатку 

XIV ст. знаходзіўся ў Маскве. Значную актыўнасць у гэтай барацьбе 

праяўлялі вялікія князі Альгерд і Вітаўт. У 1415 г. пры Вітаўце ў Наваградку 

адбыўся царкоўны сабор, які прызнаў новым мітрапалітам Рыгора Цамблака і 

абвясціў незалежнасць праваслаўнай царквы ВКЛ ад кіеўскага мітрапаліта ў 

Маскве. 

Канчатковае адасабленне праваслаўнай царкоўнай арганізацыі ВКЛ ад 

маскоўскай адбылося ў 1458 г. 3 гэтага часу на ўсходнеславянскіх землях 

сталі дзейнічаць дзве асноўныя арганізацыі праваслаўнай царквы, з якіх адна 

захоўвала традыцыйную назву – «мітраполія Кіеўская і ўсяе Русі» , а другая з 

1461 г. стала называцца мітраполія «Масквы і ўсяе Русі». Першымі 

мітрапалітамі ў ВКЛ былі грэкі ці балгары. Пазней мітрапалітамі ў ВКЛ 

пераважна станавіліся ўраджэнцы Беларусі. Мясцовымі ўраджэнцамі з 

сярэдзіны XV ст. былі, як правіла, епіскапы і прыходскія святары. Кіеўскія 

мітрапаліты ВКЛ звычайна жылі ў Наваградку, Вільні, Менску, радзей у 

Кіеве, дзе доўгі час было даволі небяспечна. 

Тэрыторыя сучаснай Беларусі ўваходзіла ў склад Полацкай, Турава-

ІІінскай, часткова мітрапаліцкай, Уладзіміра-Берасцейскай, Смаленскай і 

Чарнігаўскай епархій. Ніжэйшым структурным элементам праваслаўнай 

царкоўнай арганізацыі быў прыход з мясцовым храмам. 

Праваслаўная царква ў ВКЛ была даволі разгалінаванай. У сярэдзіне 

XVI ст. у Пінску было 14 цэркваў, у Наваградку – 10, у Берасці і Полацку – 

па 9, у Віцебску – 7, Гародні і Слоніме — па 6. У сталіцы ВКЛ – Вільні ў 

першай палове XVI ст. налічвалася 17 цэркваў. 

Праваслаўная царква адыгрывала значную ролю ў грамадскім жыцці 

ВКЛ. Важнай сферай грамадскай дзейнасці царквы было судаводства 

(разглядаліся пераважна традыцыйныя справы, звязаныя з парушэннем 

царкоўных асноваў у сямейна-бытавым жыцці – шлюбы, іх скасаванне, 

распуста, святатацтва). Вялікую ролю адыгрывала царква і ў духоўным 

жыцці: захаванні і пераемнасці культурнай спадчыны, пашырэнні кніжнай 

справы і пісьменнасці сярод насельніцтва, развіцці адукацыі, мастацтва, 

музыкі, спеваў, некаторых рамёстваў. Духоўныя дзеячы актыўна займаліся 

летапісаннем, палемічнай і літургічнай пісьменнасцю, перакладам біблейскіх 

кніг і інш.  

У адрозненне ад праваслаўя, распаўсюджанне каталіцызму ў Беларусі і 

ва ўсім ВКЛ пачалося значна пазней. Пачатку актыўнага распаўсюджвання 

каталіцтва ў ВКЛ спрыяла збліжэнне з Польшчай і падпісанне Крэўскай уніі 

1385 г. 
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У 1387 г. было заснавана Віленскае біскупства (епархія), якая ахапіла 

амаль усю тэрыторыю Беларусі. Пры Вітаўце ў 1417 г. пасля канчатковага 

далучэння Жмудскай (Жамойцкай) зямлі да ВКЛ узнікла Жмудскае 

біскупства.  

Пры дзейснай падтрымцы вярхоўнай улады і літоўскай знаці, менш 

чым за стагоддзе, каталіцкая царква стала буйным землеўладальнікам. Так, 

Віленскае біскупства ў сярэдзіне XVI ст. па памерах свайго землеўладання 

(каля 11 тыс. дымоў – сялянскіх гаспадарак) значна пераўзыходзіла ўладанні 

ўсіх праваслаўных епархій ВКЛ. Каталіцкія біскупы паходзілі звычайна з 

прывілеяваных саслоўяў, мелі добрую адукацыю і ўваходзілі ў групу 

магнацкай арыстакратыі. 

У канцы XIV – першай палове XVI ст. у ВКЛ узніклі першыя манаскія 

каталіцкія ордэны, непасрэдна падначаленыя рымскаму папе і незалежныя ад 

віленскіх або польскіх епіскапаў. На тэрыторыі Беларусі былі заснаваны 

манастыры Ордэна францысканцаў – у Лідзе (1397 г.), Пінску (у першай 

чвэрці XV ст.), бернардзінцаў – у Полацку (1498 г.). 

Такім чынам, усталяванне каталіцызму ў ВКЛ, у тым ліку і ў Беларусі, 

адбылося вельмі хутка. Гэтаму ў значнай стунені садзейнічала 

знешнепалітычная сітуацыя, якая прымушала ВКЛ шукаць саюзу з 

Польшчай. Але разам з тым велікакняжацкая ўлада не магла не ўлічваць 

інтарэсаў праваслаўнай царквы, паколькі ў XIV–XV стст. праваслаўе 

спавядала большасць насельніцтва ВКЛ. 

Рэфармацыйныя рухі ў Еўропе распаўсюдзіліся ў першай палове XVI 

ст., калі абвастрыліся супярэчнасці паміж каталіцкай духоўнай іерархіяй і 

свецкай уладай, феадаламі, узрасла незадаволенасць розных пластоў 

насельніцтва ўмяшальніцтвам духавенства ў нецаркоўныя сферы дзейнасці, 

паборамі, злоўжываннямі, падзеннем яго маральнага ўзроўню. 

Рэфармацыйныя рухі у цэлым былі накіраваны супраць панавання каталіцкай 

царквы ў Еўропе, але ў розных яе рэгіёнах мелі свае напрамкі і сваіх 

заснавальнікаў. Па іх імёнах ямы нярэдка атрымлівалі і свае назвы: 

лютэранства, кальвінізм і інш. Рэфарматары выступалі пад лозунгамі 

ачышчэння і рэфармацыі (перабудовы) царквы, вяртання да чыстага 

старажытнага хрысціянства, супраць рэлігійнага дагмату аб тым, што 

каталіцкая царква з’яўляецца адзіным пасрэднікам паміж Богам і чалавекам, 

супраць продажу індульгенцый (дакументаў, якія вызвалялі іх уладальнікаў 

ад грахоў). Яны не прызнавалі пастаноў усяленскіх сабораў, вучэння айцоў 

царквы, большасці традыцыйных абрадаў і таінстваў, лічылі, што асновай 

сапраўднай веры з’яўляецца выключна Біблія. Тэрмін «пратэстантызм» для 

вызначэння ўсіх напрамкаў Рэфармацыі ўзнік пасля таго, як у 1529 г. 

некалькі князёў і група гарадоў Свяшчэннай Рымскай імперыі выступілі з 

пратэстам супраць рашэння імператара аб забароне далейшага 

распаўсюджання некаталіцкіх хрысціянскіх рухаў. 

Найбольш моцныя рэфармацыйныя рухі ў Еўропе пракаціліся ў 

пачатку XVI ст. у раздробленых германскіх княствах; потым яны 

перакінуліся ў Швейцарыю, Нідэрланды, Францыю, Аўстрыю, праніклі ў 
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Скандынавію, Англію, Прыбалтыку, Венгрыю, Польшчу. Непасрэдна на 

землях Беларусі Рэфармацыя пачала распаўсюджвацца з сярэдзіны XVI ст. 

Рэфармацыя ў ВКЛ была складовай часткай еўрапейскага 

рэфармацыйнага руху, але мела пры гэтым свае асаблівасці палітычнага і 

сацыяльнага характару. Значны ўплыў на Рэфармацыю ў ВКЛ зрабілі 

ідэалогія асноўных напрамкаў заходнееўрапейскага пратэстантызму, 

рэнесансава-гуманістычныя павевы, у пэўнай ступені – гусіцкі і анабаптысцкі 

рухі (анабаптысты выступалі за хрышчэнне людзей дарослых, свядомых.)  

У рэфармацыйны рух у ВКЛ былі ўцягнуты розныя сацыяльныя групы 

грамадства, але галоўным чынам рэфармацыйныя дзеячы ВКЛ арыентаваліся 

ў сваёй дзейнасці пераважна на шляхту. Акрамя таго, улічваючы 

антыкаталіцкія настроі сярод часткі насельніцтва, яны разлічвалі на 

паступовае пашырэнне рэфармацыйных ідэй і сярод простага люду. 

Большасць пратэстанцкіх абшчын (або збораў) у Беларусі складалі 

кальвінісцкія. Многія прыхільнікі Рэфармацыі схіліліся да кальвінізму, таму 

што ім даспадобы былі рэспубліканскія прынцыпы яго арганізацыі. 

Кальвінісцкія абшчыны (у адрозненне ад лютэранскіх) былі больш 

самастойнымі, іх свецкія апекуны (феадалы ці гараджане) вырашалі ўсе 

пытанні іх дзейнасці: выбар міністраў (прапаведнікаў) абшчын, збор сродкаў 

на іх утрыманне і інш. Першая кальвінісцкая абшчына на тэрыторыі Беларусі 

ўзнікла каля 1553 г. у замку галоўнага апекуна Рэфармацыі віленскага 

ваяводы Мікалая Радзівіла (Чорнага) у Берасці. У 60–70-х гг. былі заснаваны 

кальвінісцкія зборы ў Нясвіжы, Клецку, Полацку, Койданаве, Лоску і іншых 

гарадах і мястэчках. Усяго ў XVI ст. на землях Беларусі і Літвы было 

створана каля 80 кальвінісцкіх збораў, галоўным чынам ва ўладаннях 

магнатаў і заможнай шляхты. 

У гэты ж перыяд у ВКЛ узніклі некалькі арыянскіх, ці 

антытрынітарскіх збораў (назву яны атрымалі ад імя александрыйскага 

свяшчэнніка Арыя, які ў 318 г. выступіў супраць царкоўнага дагмату аб 

трыадзінстве Бога.) Усе антытрынітарыі ВКЛ былі аднолькава жорсткія, 

больш чым іншыя рэфарматары, у крытыцы царкоўнай дагматыкі і 

царкоўнай традыцыі (пастаноў усяленскіх сабораў), але ў адносінах да 

сацыяльна-палітычных пытанняў падзяліліся на дзве плыні. Першая – 

асабліва крытычная, выступала супраць прыгнёту, нявольніцтва, дзяржаўнага 

насілля і войнаў, за ліквідацыю прыватнай уласнасці, феадальных прывілеяў 

і г. д. Другая, больш памяркоўная, – за паступовыя перамены ў феадальным 

грамадстве, маральнае і сапраўды хрысціянскае выхаванне і асветніцтва 

пануючых саслоўяў і ўсяго насельніцтва. Найбольш вядомымі прадстаўнікамі 

памяркоўнага напрамку ў Беларусі былі Сымон Будны і Васіль Цяпінскі. 

Кальвінісцкія і арыянскія зборы адыгралі значную ролю ў пашырэнні 

асветы і дабрачыннасці ў грамадстве ВКЛ. Пры зборах ствараліся школы, 

«шпіталі» (прытулкі), часам дзейнічалі друкарні. У 1563 г. у Берасці быў 

надрукаваны першы ва Усходняй Еўропе поўны звод Бібліі (у перакладзе на 

польскую мову). У Нясвіжы ў 1562 г. Сымон Будны выдаў «Катэхізіс» – 

першае друкаванае выданне ў межах сучаснай Беларусі (на старабеларускай 
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мове). Такім чынам, Рэфармацыя ў ВКЛ, у тым ліку ў Беларусі, была 

складовай часткай еўрапейскага рэфармацыйнага руху і ў гэтым сэнсе мела з 

ім шмат агульнага. Але тут ёй быў ўласцівы і шэраг адметных рыс. Асноўнае 

адрозненне было ў тым, што Рэфармацыя ў ВКЛ развівалася ў іншых, чым у 

Заходняй Еўропе, сацыяльна-эканамічных і палітычных умовах. Гэта ў сваю 

чаргу абумовіла пашырэнне ідэй Рэфармацыі пераважна ў шляхецка-

магнацкім асяроддзі. Мяшчанства і тым больш сялянства ВКЛ Рэфармацыя 

мала закранула. 

Рэфармацыя пакінула глыбокі след у гісторыі як заходнееўрапейскіх 

дзяржаў, так і Вялікага княства Літоўскага і мела пэўныя станоўчыя вынікі. 

Па-першае, Рэфармацыя садзейнічала таму, што да яе прымкнулі 

многія магнаты ВКЛ (Радзівілы, Сапегі, Хадкевічы, Глябовічы і інш.), якія з 

пазіцый дзяржаўнага патрыятызму імкнуліся не дапусціць пашырэнння 

ўплыву Польшчы і захаваць незалежнасць Княства. 

Па-другое, Рэфармацыя, пратэстанцкія школы, друкарні, пісьменніцтва 

садзейнічалі пашырэнню асветы ў грамадстве, распаўсюджанню ідэй 

гуманізму, верацярпімасці, міралюбства. Рэфармацыя дазволіла пэўнаму колу 

насельніцтва ВКЛ азнаёміцца са здабыткамі еўрапейскай культуры. 

Разам з тым, Рэфармацыя ў ВКЛ не дасягнула таго ўзроўню і тых 

маштабаў, што мелі месца ў заходнееўрапейскіх краінах. Аграрны характар 

гаспадаркі ВКЛ, шырокія прывілеі феадалаў затрымлівалі развіццё гарадоў і 

тых гандлёва-прадпрымальніцкіх колаў мяшчанства, якія на захадзе Еўропы 

сталі сацыяльнай асновай многіх рэфармацыйных рухаў. Непасрэдна на спад 

рэфармацыйнага руху ў ВКЛ у апошняй трэці XVI – пачатку XVII ст. 

паўплывалі Люблінская унія 1569 г. і ўтварэнне Рэчы Паспалітай, дзе 

вядучыя пазіцыі займалі каталіцкія царква і шляхта. 

У другой палове XVI ст. каталіцкая царква зрабіла рашучыя захады па 

аднаўленню свайго адзінства і сваёй манаполіі ў Еўропе. Гэты рэлігійна-

палітычны рух атрымаў назву Контррэфармацыі. Пад кіраўніцтвам рымскіх 

пап і пры падтрымцы свецкай улады некалькіх заходнееўрапейскіх краін 

каталіцкая царква разгарнула бязлітасную барацьбу з Рэфармацыяй. У 40-х 

гг. XVI ст. былі створаны інквізіцыя і ордэн езуітаў, якія сталі асноўнымі 

сродкамі барацьбы з іншадумствам, рэфармацыйнымі плынямі ў Заходняй 

Еўропе. Контррэфармацыя ў краінах Заходняй Еўропы суправаджалася 

крывавымі сутычкамі, пагромамі (Варфаламееўская ноч 1572 г.), рэлігійнымі 

войнамі. Па абвінавачванню інквізіцыі былі кінуты ў турмы, спалены на 

кастры многія тысячы людзей. 

Контррэфармацыя ў Польшчы і ВКЛ не мела такога жорсткага 

характару, як у Заходняй Еўропе. Фармальна ў Польшчы яна пачалася ў 

1564 г., калі кароль Жыгімонт Аўгуст (1548–1572 гг.) пагадзіўся на допуск 

сюды езуітаў. У 1569 г. езуіты былі запрошаны ў ВКЛ, дзе яны хутка сталі 

галоўнымі абаронцамі і адначасова праваднікамі каталіцызму. У перыяд 

праўлення Жыгімонта Аўгуста дзейнасць езуітаў не набыла яшчэ значнай 

маштабнасці, таму што яго рэлігійная палітыка вызначалася верацярпімасцю. 

Сітуацыя змянілася пры наступных каралях Рэчы Паспалітай. Асаблівую 
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актыўнасць пачалі праяўляць езуіты, калі каралём стаў католік Жыгімонт III 

Ваза (1587–1632 гг.). 

Контррэфармацыя ў ВКЛ найбольш выразна выявілася ў формах 

місіянерска-прапаведніцкай дзейнасці (пераважна сярод заможнай шляхты і 

магнатаў), у пашырэнні функцый і ўладанняў каталіцкай царквы, стварэнні 

новых рэзідэнцый, касцёлаў, манаскіх ордэнаў, узрастанні яе ўплыву ў 

палітычным жыцці дзяржавы. Ва ўмовах ВКЛ Контррэфармацыя адмоўна 

адбілася не толькі на пратэстанцкім руху, але і праваслаўнай царкве, якая не 

здолела арганізаваць ёй моцнага супрацьдзеяння. Многія праваслаўныя князі 

і магнаты, а таксама магнаты-пратэстанты і заможная шляхта ў 70–90-х гг. 

XVI ст. перайшлі ў каталіцкую веру. Галоўным вынікам наступу каталіцызму 

на праваслаўе стала заключэнне ў 1596 г. Берасцейскай уніі, якая пасля 

зацвярджэння яе каралём Рэчы Паспалітай афіцыйна ўтварыла новую грэка-

каталіцкую царкву замест традыцыйнай праваслаўнай. 

Ідэя аб’яднання праваслаўя і каталіцтва ў адзіную хрысціянскую 

царкву выношвалася рознымі палітычнымі сіламі Еўропы на працягу 

некалькіх стагоддзяў, пачынаючы ад царкоўнага расколу 1054 г.  

У ВКЛ ідэя царкоўнай уніі ўзнікла ў канцы XIV ст. пасля афіцыйнага 

прыняцця кіруючымі коламі Княства каталіцызму ў 1387 г. У выніку 

каталіцызм вельмі хутка заняў пануючае становішча ў дзяржаве, а каталіцкае 

духавенства і каталіцкія феадалы пачалі карыстацца вялікімі правамі і 

прывілеямі. Гэта выклікала супрацьдзеяння з боку праваслаўных феадалаў і 

насельніцтва. Таму вярхоўная ўлада ВКЛ, выступаючы з ідэяй царкоўнай 

уніі, разлічвала на ліквідацыю расколу сярод грамадства, умацаванне 

дзяржаўна-палітычнага і царкоўнага адзінства. 

Першыя спробы ажыццявіць царкоўную унію ў ВКЛ былі зроблены 

вярхамі Княства і Польшчы ў канцы XIV – першай палове XV ст. У 1396 г. з 

прапановай склікаць уніяцкі сабор у «рускіх» землях ВКЛ выступаў Ягайла. 

У 1439 г. на Фларэнтыйскім усяленскім саборы была абвешчана унія 

каталіцкай і грэкаўсходняй царквы. Але Фларэнтыйская унія не знайшла 

шырокай падтрымкі ў праваслаўнага насельніцтва ВКЛ. 

Сітуацыя карэнным чынам змянілася ў сярэдзіне XVI ст. Ідэя ўніі стала 

разглядацца як адказ на рэлігійныя прэтэнзіі Маскоўскай дзяржавы. Але 

найбольшую зацікаўленасць у стварэнні уніяцкай царквы ў гэты час пачалі 

праяўляць некаторыя праваслаўныя іерархі ВКЛ. Яны такім чынам разлічвалі 

захаваць свае ўладанні, дасягнуць роўнасці ў правах з каталіцкай царквой 

 У 1577 г. была выдадзена кніга езуіта Пятра Скаргі «Аб адзінстве 

царквы Божай». Аўтар ад імя каталіцкага духавенства выклаў план і ўмовы 

царкоўнай уніі. Сутнасць іх зводзілася да наступнага: мітрапаліт кіеўскі як 

галоўны кіраўнік праваслаўнай царквы ў беларускіх, рускіх і ўкраінскіх 

землях выходзіць з-пад улады канстанцінопальскага патрыярха і 

падпарадкоўваецца Папе Рымскаму; праваслаўныя прызнаюць вяршэнства 

Ватыкана, але пры гэтым захоўваюць ранейшыя царкоўныя абрады. Такія 

ўмовы заключэння уніі былі ўспрыняты і падтрыманы пэўнымі коламі 



93 
 

вышэйшай праваслаўнай іерархіі ВКЛ і Польшчы. Апошнім штуршком да 

рэалізацыі гэтых планаў стала ўтварэнне ў 1589 г. маскоўскай патрыярхіі. 

Неўзабаве епіскапамі Іпаціем Пацеем і Кірылам Цярлецкім быў 

складзены праект дэкларацыі аб уніі, якую падтрымалі мітрапаліт кіеўскі 

Міхаіл Рагоза і яшчэ пяць епіскапаў. Супраць уніі выступіла значная частка 

праваслаўнай шляхты, духавенства і гараджан на чале з князем Канстанцінам 

Астрожскім. У канцы 1595 г. Рымскі Папа зацвердзіў умовы уніі і даў 

гарантыі іх выканання. 5 кастрычніка 1596 г. у Берасці сабраўся царкоўны 

сабор, ва які з’ехаліся прадстаўнікі вышэйшага духавенства праваслаўнай і 

каталіцкай цэркваў. Сярод іх былі як прыхільнікі, так і праціўнікі уніі. 

Удзельнікі сабора падзяліліся на дзве групоўкі, якія збіраліся паасобку. 

Урэшце, 10 кастрычніка прыхільнікі уніяцтва зацвердзілі акт уніі і 

адначасова адлучылі ад хрысціянскай веры праваслаўнае духавенства. 

Праваслаўная частка сабора уніі не прызнала. 

Такім чынам, Берасцейскі царкоўны сабор заснаваў новую 

хрысціянскую царкву, якая стала называцца грэка-рымскай або уніяцкай. 3 яе 

ўтварэннем у ВКЛ і ў цэлым у Рэчы Паспалітай пачалася маштабная 

царкоўная рэформа, якая прывяла да значных змен у палітычным, 

сацыяльным і духоўным жыцці грамадства. 

У працэсе станаўлення уніяцкай царквы ў ВКЛ можна вылучыць 

некалькі асноўных перыядаў. Першы з іх прыпадае на канец XVI – першыя 

дзесяцігоддзі XVII ст. Гэта быў перыяд жорсткага і насільнага навязвання 

ўніі, што выклікала вострае супрацьдзеянне праваслаўнага насельніцтва. 

Абарона праваслаўя ў свядомасці гэтай часткі жыхароў ВКЛ атаясамлівалася 

са справай аховы сваіх старадаўніх звычаяў і традыцый, мовы, культуры, 

сацыяльнага спакою. Антыўніяцкія выступленні моцна стымуляваліся 

фактычнай забаронай праваслаўнай царквы, перадачай яе маёнткаў і іншай 

уласнасці ўніятам. 

Справа даходзіла да адкрытых выступленняў супраць уніі. У 1623 г. у 

Віцебску ў час хваляванняў праваслаўнага насельніцтва быў забіты полацкі 

уніяцкі архіепіскап Іясафат Кунцэвіч, які асабліва жорстка праводзіў унію. 

Апошняй кропляй стаў загад І. Кунцэвіча выкапаць пахаваных па 

праваслаўнаму абраду. 

Жорсткая царкоўна-рэлігійная палітыка не дала пажаданых вынікаў. 

Насільнае навязванне ўніяцтва не прывяло да кансалідацыі грамадства і 

ўмацавання дзяржаўнай улады. Вынікі аказаліся адваротнымі. Канфрантацыя 

на рэлігійнай глебе набыла для дзяржавы небяспечны характар. 

Другі перыяд у станаўленні уніяцкай царквы ў ВКЛ пачаўся ў 30-х гг. 

XVII ст. Па свайму характару ён быў кампрамісным, адносна памяркоўным. 

Кіруючыя колы прызналі царкоўна-рэлігійныя правы праваслаўнай царквы, 

магчымасць яе легальнай дзейнасці. У сваю чаргу значныя рэформы 

(арганізацыя Базыльянскага манаскага ордэна, падрыхтоўка вопытных 

прапаведніцкіх кадраў, стварэнне ўласнай сістэмы асветы і інш.) спрыялі 

паступоваму росту ўплыву уніяцкага духавенства ў больш шырокіх слаях 

насельніцтва. 
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У выніку гэтай палітыкі ў канцы XVII–ХVIII ст. у царкоўна-рэлігійнай 

структуры ВКЛ адбыліся вялікія змены. Напярэдадні падзелаў Рэчы 

Паспалітай на тэрыторыі Беларусі засталася толькі адна праваслаўная – 

Магілёўская – епархія, колькасць прыходаў якой паменшылася да некалькіх 

соцень. У гэты ж час уніяцкая царква на тэрыторыі Беларусі ахоплівала 

больш за 1000 прыходаў. 

Такое хуткае распаўсюджанне ўніяцкай царквы ў Беларусі можна 

растлумачыць тым, што яна мела дзейсную падтрымку з боку правячых 

колаў. Істотным было і тое, што уніяцкае кіраўніцтва прыклала вялікія 

намаганні для таго, каб уніяцкая царква па сваёй абраднасці не вельмі 

адрознівалася ад праваслаўнай і была цесна звязана з паўсядзённым жыццём 

простага народа. У літургічнай храмавай службе уніяты карысталіся 

польскай, царкоўна-славянскай, старабеларускай, і нават лацінскай мовамі. А 

ў звычайных адносінах з сялянамі і мяшчанамі яны размаўлялі з народам на 

мясцовай гаворцы. 

Даволі хуткае пашырэнне ўніяцкай царквы тлумачылася і іншымі 

прычынамі. 3 псіхалагічнага пункту гледжання уніяцтва мала ў чым 

супярэчыла рэлігійным поглядам праваслаўных. Ва ўмовах ціску з боку 

кіруючых колаў Рэчы Паспалітай, калі назіралася значнае аслабленне і 

заняпад праваслаўнай царквы, уніяцкая царква шмат у чым пераняла і пачала 

выконваць тыя функцыі, якія раней несла на сабе праваслаўная царква. Але 

уніяцкай царкве не ўдадося набыць усіх тых правоў, якімі карысталася ў 

Рэчы Паспалітай каталіцкае духавенства. Гэта сведчыла аб адносінах 

дзяржаўнай улады да ўніяцкай царквы як другараднай. 

Культура беларускіх зямель у XVІІ–XVIІІ стст.Вялікія 

пераўтварэнні ў палітычным і рэлігійным жыцці (Люблінская ўнія, 

Берасцейская ўнія), у другой палове XVI – пачатку XVII ст. вызначылі 

якасныя перамены ў развіцці беларускай культуры. Ужыванне званай тады 

“русчызны” старабеларускай мовы ўсё больш абмяжоўвалася колам простага 

люду. Вядомы з агульнай гісторыі падзел культуры кожнага грамадства на 

элітарную і народную ў рэаліях беларускай гісторыі меў асаблівую 

выразнасць. Калі культура сацыяльных вярхоў дастаткова хутка 

ўніфікавалася і ўбіралася ў польскія формы, жыццё простага наролу па самой 

сваёй сутнасці было кансерватыўным, трымалася мясцовых традыцый, сваёй 

мовы і веры. Бар’ер паміж дзвюма гэтымі культурамі спачатку нязначны, 

пачаў паглыбляцца ў XVII ст. 

Першыя страты беларуская культура панесла ў часы Рэфармацыі. 

Пратэстанцкія друкарні (палова ад ўсіх друкарняў) выпускалі кнігі на 

польскай мове. Таксама русіны не здолелі адрадзіць сваіх школ, неабходных 

для інтэлектуальнага супрацьстаяння пратэстантам і каталікам, што і 

абумовіла заняпад праваслаўнай царквы. Наступ каталіцкага касцёла прывёў 

да яшчэ большых стратаў. Контррэфармацыя карысталася падтрымкай 

дзяржаўных улад, у першую чаргу караля Рэчы паспаліта, Жыгімонта ІІІ 

Вазы. У адрозненні ад папярэднікаў ён не вызначаўся талетантнасцю і 

адкрыта спрыяў касцёлу палітыкай урадавых прызначэнняў. Некаталікі або 
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не прызначаліся, або атрымлівалі зусім нязначныя ўрадавыя пасады. 

Авангардам контррэфармацыі з’яўляўся ордэн іезуітаў з яго дасканалай 

сістэмай школьнай адукацы. Калегіўмы і місіі езуітаў паўсталі ў 

найважнейшых гарадах Беларусі. Да сярэдзіны XVII ст. акрамя Віленскай 

акадэміі было створана яшчэ дзесяць устаноў, у якіх езуіты навучалі 

беларускую моладзь: у Полацку, Горадні, Нясвіжы, Оршы, Хойніках, 

Берасці, Пінску, Наваградку, Віцебску і Смаленску. Праз стагоддзе іх было 

ўжо 17. 

Каталіцызм як вера грамадскіх вярхоў супрацьстаяла веравызнанню 

дробнай шляхты, сялян і мяшчан. Беларуская шляхта паступова адыходзіла 

ад мясцовых традыцый, услед за верай пераймала польскую мову і сістэму 

вартасцей. Аднак з яепаланізацый беларуская мова не спыніла свайго 

існавання. Яна працягвала развівацца на мяшчанска-сялянскай аснове. 

Канфесійны раскол выклікаў такія глыбокія перамены, якія вялі да страты 

народам цэльнага нацыянальнага аблічча, да найбольшага заняпаду 

беларускай нацыянальнай культуры. Напружаная царкоўна-рэлігійная 

барацьба, якая пачалася пасля 1596 г., умацоўвала атаясамленне 

праваслаўнай веры і грэка-візантыйскага абраду з беларускай і ўкраінскай 

культурай, з “рускай” народнасцю (паводле тагачаснай тэрміналогіі). Пры 

гэтым, праваслаўная традыцыя з’яўлялася толькі часткай культуры народа, 

ягоя сярэдніх і ніжэйшых слаёў. Культура ж грамадскіх вярхоў Беларусі 

развівалася пераважна ў сферы лацінамоўнай “заходняй” традыцыі. 

Контррэфармацыя прынесла ў край высокі ўзровень рэгулярнай адукацыі, 

лацінскую мову і цэлую плынь еўрапейскіх кніжных выданняў. Лацінская 

мова была мовай школы і навукі, мастацтва і дыпламатыі, касцёльных 

набажэнстваў і соймавых выступленняў.  

Галоўным асяродкам заходнееўрапейскай культурнай традыцыі 

з’яўляліся езуіцкая Акадэмія ў Вільні, а таксама езуіцкія калегіўмы ў 

беларускіх гарадах. Сярод прафесараў і выпускнікоў гэтых навучальных 

устаноў было нямала беларусаў: выхадзец з Полаччыны Саламон Рысінскі 

(лацінамоўны пісьменнік і філосаў, першы збіральнік беларускіх прымавак), 

Казімір Каяловіч (рэктар Віленскай ізуіцкай акадэміі і Полацкага калегіўма), 

Мацей Сарбеўскі (выкладчык езуіцкіх калегіўмаў у Полацку, Нясвіжы і 

Вільні), правазнаўцы Аляксандра Алізароўскага, філосафа Казіміра 

Лышчынскага і інш. Сваёй вяршыні лацінамоўная культура Беларусі 

дасягнула ў XVIII ст. у творчасці найбуйнейшых паэтаў-лаціністаў 

беларускага паходжання Міхала Карыцкага і Францішка Князьніна. Гэтыя 

вядомыя творцы, як і шэраг іншых, карыстаючыся лацінскай мовай, 

узбагачалі нацыянальную культуру Беларусі скрабамі антычнай спадчыны. 

Разам з контррэфармацыяй на ўсход рухалася Барока як сістэма 

поглядаў, як з’ява духоўнай і эстэтычнай культуры. У Беларусі гэты стыль 

выявіўся ў дойлідстве і выяўленчым мастацтве (хоць і тут знашло адбітак 

размежаванне на Барока “заходняе”, заснаванае на традыцыях 

заходнееўрапейскай культуры, і “ўсходняе”, якое больш засвоіла 
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ўсходнеславянскія рэгіянальныя традыцыі. Найбольш істотныя змены ў 

гэтую эпоху перажывала літаратура, жывапіс, архітэктура.  

Стаўшы галоўным сродкам ідэалагічнай барацьбы, літаратура перыяду 

контррэфармацыі развівалася найперш у публіцыстычных жанрах. Гэта 

шматлікія палемістычныя трактаты, казанні, пасланні, памфлеты, лісты. 

Асобна адзначаюцца творы Мялеція Сматрыцкага, Хрыстафора Філалета, 

Лявонція Карповіча.  

У гэты ж час у Беларусі з’явіліся творы новых жанраў – дыяруушы, 

дзённікі, мемуары. У адрозненні ад летапісаў, аўтараў цікавіла не толькі 

гісторыя дзяржавы і вялікія палітычныя падзеі, але і лёс чалавека, яго роля ў 

грамадска-культурным жыцці. Сярод першых помнікаў літаратуры гэтага 

тыпу – “лісты” аршанскага старасты Філона Кміты-Чарнабыльскага, 

мемуары наваградскага падсудка Хфедара Еўлашоўскага, Баркулабаўскі 

летапіс, дыярыуш наваградскага шляхціца Самуэля Маскевіча, а таксама 

дыярыуш праваслаўнага манаха Апанаса Філіповіча і інш.  

Асаблівай увагі заслугоўвае творчасць першага прафесійнага 

беларускага паэта XVII ст. Самуіла Емельянавіча Пятроўскага-Сітніяновіча, 

больш вядомым пад манаскім імем Сімяона Полацкага. Выпускнік Кіева-

Магілянскага калегіума, ён потым адвучыўся ў Віленскай езуіцкай акадэміі, а 

затым у полацкіх езуітаў. Пісаў па-старабеларуску, па-польску і па-лацінску. 

Яго вершы сталі адным з першых узораў літаратуры высокага мастацкага 

гучання. Але падчас ваны 1654 – 1667 гг. Сімяон Полацкі, працуючы ў 

полацкай брацкай школе, вітаў маскоўскага цара, рыхтаваў для яго 

публічныя дэкламацыі, і потым, баючыся застацца ў краі, перасяліўся ў 

Маскву. З яго ініцыятывы там паўстала г.зв. Вярхоўная друкарня, якая амаль 

не падлягала кантролю царкоўных ерархаў. Адзін з самых адукаваных 

людзей эпозі, Сімяон Полацкі, прынёс у Маскоўскую дзяржаву пачаткі паэзіі, 

прышчапіў свецкае мастацтва заходніх узораў на глебу расійскай культуры. 

У Маскве ён выявіў сябе як таленавіты педагог, стварыўшы там школу 

“лацінікаў” – прыхільнікаў заходнееўрапейскай адукацыі.  

Адлюстраваннем погляду сялянства заставаўся фальклор. Асаблівасцю 

вуснапаэтычнай творчасці беларусаў стала тое, што пры неразвітасці 

гістарычна-гераічнага эпасу беларускі казачны эпас з’яўляецца адным з 

самых багатых у славянскім свеце. Найбольш хпрпктэрныя для яго казкі пра 

асілкаў-валкалакаў, якія перамагаюць злых пачвараў. Важнае месца ў 

беларускім фальклоры займалі гістарычныя песні, у якіх адлюстроўвалася 

барацьба з чужынцамі. У найбагацейшым цыкле сямейна-абрадавай паэзіі 

асаблівае месца займаюць валачобныя і вясельныя песні, невядомыя ў 

фальклорнай спадчыне іншых народаў 

Высокага ўзроўню ў часы контррэфармацыі дасягнуў беларускі 

жывапіс. Іканапіс перажыаваў, з аднаго боку, вяртанне візантыйскіх і 

старажытнарускіх канонаў, а з другога – пачатак працэсу фалькларызацыі. 

Спецыфічныя рысы мясцовага іконапісання сталі афармляцца ў беларускую 

традыцыю сакральнага мастацтва 
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Развіццё навуковых уяўленняў у Беларусі ў XVII – XVIII ст. было 

абмежаванае рамкамі навучальных школьных дысцыплін. Навука развівалася 

дзякуючы працы геніяльных вучоных-адзіночак. Сярод іх – Казімір 

Семяновіч, які ў 1650 г. выдаў у Амстэрдаме кнігу “Вялікае мастацтва 

артылерыі” (пазней перавыдавалася шмат разоў). Ён першы ў сусветнай 

навуцы стварыў праект шматступенчатай ракеты. У другой палове XVIIІ ст. 

адбываецца працэс вызвалення філасофіі і прыродазнаўства ад 

сераднявечнай тэалогіі і схаластыкі. Пра гэта сведчыць творчасць вядомых 

мысліцеляў Казіміра Нарбута, Бенядзікта Дабшэвіча, Анёла Доўгірда. Вытокі 

экспераментальнага прыродазнаўства ў Беларусі звязаны з дзейнасцю 

вучоных Ж. Жылібера і Г. Форстэра. Цікавую спадчыну пакінуў астраном і 

асветнік Марцін Пачобут-Адляніцкі. Ён стаў адным з арганізатараў і 

дырэктарам Віленскай абсерваторыі. За навуковыя дасягненні ён выбіраўся 

членам-карэспандэнтам Парыжскай акадэміі навук і Лонданскага 

астранамічнага таварыства. Шэраг трактатаў на беларускай, польскай і 

лацінскай мовах па філасофіі, эканоміі, эстэтыцы належаць апошняму 

канцлеру Вялікага Княства Літоўскага Іаахіму Храптовічу. Вялікую 

вяломасць мела яго бібліятэка ў Шчорсах. Ён быў дастаткова вядомы і ў 

навуковых колах Заходняй Еўропы. Адным з першых даследчыкаў 

расліннасці Беларусі стаў Станіслаў Юндзіл, які напісаў кнігу “Апісанне 

раслін у правінцыі Вялікага Княства Літоўскага” (1791 г.). 

На тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII ст. былі папулярны ідэі 

фізіякратаў, якія адстойвалі тэзіс аб натуральнай роўнасці людзей і 

крытыкавалі прыгоннае права. Іх прыхільнікамі былі І. Храптовіч, І. 

Стайноўскі, М. Карповіч. Шырокую вядомасць меў філосаф і царкоўны дзеяч 

Георгій Канінскі, які высока цаніў прыродазнаўчыя навукі і іх ролю ў 

пазнанні свету. Папярэднікам матэматычнай логікі, адным з першых 

інтэрпрэтатараў філасоўскай сістэмы І. Канта быў С. Майман. Яго ведалі і 

высока цанілі І. Гётэ і Ф. Шылер. Знаёмства з многімі французскімі 

асветнікамі меў Антоній Тызенгаўз. Гродзенскі мецэнат нават прапанаваў 

Ж.-Ж. Русо пераехаць у Беларусь.  

У другой палове XVIII адбылося паступовае абнаўленне сістэмы 

адукацыі ў Рэчы Паспалітай. Гэта было звязана са зменамі ў эканамічным 

жыцці грамадства, з равіццём навукі. У 1773 г. была створана Камісія па 

нацыянальнай адукацыі. Дзякуючы яе дзейнасці школа набыла свецкую 

накіраванасць. Агульнае кіраванне справай асветы ад духавенства 

перадавалася дзяржаўным органам. У школьнай адукацыі большае месца 

сталі займаць прадметы прыродазнаўчага цыкла. Больш чым за 20 гадоў 

сваёй дзейнасці Адукацыйная камісія заснавала шэраг новых школ. 

Асаблівую вартасць мелі закладзеныя ў Гародні і Паставах мецэнатам А. 

Тызенгаўзам шматлікія прафесійныя ўстановы. У 70-я гг. XVIII ст. ён 

арганізаваў першыя ў Рэчы Паспалітай медыцынскую, ветэрэнарную, 

акушэрскую, чарчэння і малявання, фінансавых кантралёраў, мастацка-

тэатральную школы. У іх вучыліся пераважна дзеці беларускіх прыгонных 

сялян. Значную ролю ў распаўсюджванні навуковых ведаў адыгрывала 
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медыцынская школа ў Гародні. 3 70-х гадоў яе кіраўніком быў французскі 

вучоны Ж.Э. Жылібер. Пры школе былі створаны прыродазнаўчы, 

анатамічны кабінеты, аптэка, батанічны сад. 

Літаратурнае жыццё Беларусі другой паловы XVIII ст. вызначалася 

яшчэ большым полілінгвізмам, чым у папярэдні эпоху. Аднак класіцызм, які 

панаваў у перыяд Асветніцтва, асобнага этапа ў развіцці беларускай 

літаратуры не склаў. З-за існаваўшых у гэты час культурна-палітычных 

абставін многія выхадцы з беларускіх зямель пакінулі след у гісторыі 

прыгожага пісьменства суседніх народаў. Сярод іх Ю. Нямцэвіч, А. 

Нарушэвіч, Ф. Князьнін, Ф. Багамолец – пісьменнікі, якія занялі вядучае 

месца ў польскай літаратуры. Тэатральнае жыццё на мяжы XVII – XVIII ст. 

было прадстаўлена школьным тэатрам і народным лялячным – батлейкай. 

Тэатры дзейнічалі, перш за ўсё, пры езуіцкіх навучальных установах. У 

рэпертуары пераважалі пастаноўкі на лацінскай і польскай мовах. Спектаклі 

ўяўлялі пышныя відовішча з музыкай, песнямі, танцамі. Паміж дзеямі 

выконваліся інтэрмедыі, хоры, балеты. Сярод батлеячнікаў папулярны былі 

народныя драмы “Цар Ірад” і “Цар Максімільян”.  

У другой палове XVIII ст. на беларускіх землях адбылося станаўленне 

прафесійнага тэатра. Пры гэтым пераважалі прыватнаўласніцкія тэатры. Яны 

былі блізкія па сваім прафесійным узроўні да сталічных. Рэпертуар 

адлюстроўваў агульнаеўрапейскую тэматыку. Магнаты актыўна запрашалі на 

прыдворную сцэну замежных артыстаў і музыкантаў, а таксама тэатральныя 

трупы з Італіі, Аўстрыі, Францыі. У Беларусі асабліва высокім быў 

прафесійны ўзровень прыгонных тэатраў і капэл Нясвіжа, Слуцка, Шклова, 

Гродна, Ружан, Слоніма, Магілёва. Адным з першых быў Нясвіжскі тэатр, 

заснаваны Францішкай Уршуляй Радзівіл. Было пабудавана спецыяльнае 

памяшканне, арганізаваны балетная і тэатральная школы, пазней – музычная. 

У другой XVII – XVIII ст. працягваўся ўздым у беларускім іконапісе. 

Узбагацілася вобразная мова і жывапісная манера іканапісцаў. У іх творы 

пранікаюць рысы рэалістычнасці. Вядучае месца ў свецкім жывапісе займаў 

партрэт. Склалася некалькі яго тыпаў – парадны, рэпрэзентатыўны, рыцарскі 

(“сармацкі”), пахавальны. 

На ўзроўні лепшых еўрапейскіх узораў развівалася кніжная графіка, 

найлепшы ўзровень афармлення кніг дэманстравалі супрасльская і 

магілёўская друкарні. Асновы магілёўскай гравёрнай школы былі закладзены 

Максімам і Васілём Вашчанкамі. Вядомымі майстрамі станкавай гравюры 

былі Аляксандр і Лявонцій тарасевічы.  

Шырокую вядомасць па-за межамі Беларусі атрымала майстэрства 

рэзьбароў. З Масквы ў вялікае Княства Літоўскае пасылалі ганцоў для 

падбору рэзьбароў, збройнікаў, “залатых і срэбных спраў майстроў” для 

работы пры царскім двары. Славу і прызнанне беларускім майстрам 

прынесла будаўніцтва Каломенскага палаца. Беларускія майстры стварылі 

шэраг высокамастацкіх іканастасаў для Данскога, Сімяонаўскага і 

Новадзявочага манастыроў. Імі ж упрыгожаны многія саборы і памяшканні 

Маскоўскага крамля. Беларускія майстры прынеслі ў Расійскую дзяржаву 
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тэхніку вытворчасці паліхромнай (“цаніннай”) кафлі, з якой выраблялі 

складаныя дэталі, што дазваляла будынкам надаваць разнастайны 

паліхромны дэкор. 

У XVII – перашай палове XVIII ст. у мураваным дойлідстве Беларусі 

выявіліся асаблівасці барока. У гарадах і вёсках будаваліся пампезныя 

касцёлы, манастыры, магнацкія рэзідэнцыі. Да такіх пабудоў адносяцца 

бернардынскі, брыгідскі, езуіцкі касцёлы ў Гродне, францысканскі касцёл і 

манастыр у Пінску і інш. Рысы барока прысутнічалі ў манеры пабудовы і 

аздаблення праваслаўных і ўніяцкіх храмаў – Мікалаеўская царква ў 

Магілёве, базыліянская царква і іканастас у Супраслі, манастырскі комплекс 

у Жыровічах. З цягам часу барока пранікла ў свецкае дойлідства, жыллёвае 

будаўніцтва. Характэрны помнік у гэтым стылі – дом на рынку ў Нясвіжы 

(1721 г.). Своеасаблівым заканчэннем развіцця барока стала фарміраванне ў 

сярэдзіне XVIII ст. стылю ракако, у аснову мастацтва якога быў пакладзены 

крывалінейны асіметрычны арнамент. У стылі ракако былі пабудааныя 

палацы М. Радзівіла ў Дзятлаве, М. Агінскага ў Слонім. Таксама ракако 

знайшло праяўленне ў культавым дойлідстве.  

Станаўленне класіцызму ў архітэктуры Беларусі адносіцца да 70 – 80-

х гг. XVIII ст. і супадае з часам далучэння да расійскай імперыі. Асновай для 

пранікнення рыс класіцызму ў архітэктуру стала дзейнасць па 

перапланіроўцы ўсходнебеларускіх гарадоў. Планы іх пабудовы і кварталы 

набылі геаметрычныя рысы, у якасці кампазіцыйных восей вылучаліся 

галоўныя вуліцы і гарадскія плошчы. У Цэнтральнай і Заходняй Беларусі 

класіцызм не меў значнага развіцця. 

Такім чынам, нягледзячы на неспрыяльныя унутрыпалітычныя, 

знешнепалітычныя ўмовы развіцця Рэчы Паспалітай, перыяд з XVII – XVIII 

ст. стаў перыядам значнага і разнастайнага развіцця культуры Беларусі. 
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Тэма 4. Становішча беларускіх зямель у складзе Расійскай 

імперыі (канец XVIII ст. – кастрычнік 1917 г.) 

 
1. Адміністратыўна-палітычныя пераўтварэнні расійскіх улад. Вайна 

1812 г. 

2. Грамадска-палітычны рух у першай палове ХІХ ст. Паўстанне 1830 – 

1831 гг. 

3. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў першай палове ХІХ ст. 

Рэформа Кісялёва 

4. Адмена прыгоннага права. Буржуазныя рэформы 1860–1870-х гг. і іх 

асаблівасці на Беларусі 

5. Грамадска-палітычны рух у другой палове ХІХ –п ачатку ХХ ст. 

Рэвалюцыя 1905–1907 гг. 

6. Развіццё капіталізму ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ стст. 

Сталыпінская аграрная рэформа 

7. Культура Беларусі ў ХІХ–пачатку ХХ ст. Фарміраванне беларускай 

нацыі 

8. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны. Лютаўская і 

Кастрычніцкая рэвалюцыі 

 

1. Адміністратыўна-палітычныя пераўтварэнні расійскіх улад. Вайна 

1812 г. 

 

Пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай у 1772 г. да Расійскай імперыі 

былі далучаны паўночна-усходнія землі Беларусі, што раней уваходзілі ў 

склад Полацкага, Віцебскага і Мсціслаўскага ваяводстваў. Новая тэрыторыя 

ўвайшла ў склад Пскоўскай (Пскоўская, Вялікалуцкая, Дзвінская, Полацкая 

правінцыі) і Магілёўскай (Магілёўская, Аршанская, Рагачоўская, Віцебская 

правінцыі) губерняў, якія былі аб’яднаны ў генерал-губернатарства. 

Губернскімі гарадамі сталі Магілёў і Апочка. Але па прычыне таго, што 

Апочка быў невялікім горадам, губернскае праўленне неўзабаве перанеслі ў 

Полацк. У жніўні 1776 г. замест Пскоўскай была заснавана Полацкая губерня 

(з аддзяленнем яе ад вялікарускіх правінцый). Магілёўская ж губерня пакіда-

лася без змен. Вясной 1777 г. гэтыя губерні былі падзелены на паветы. У 

склад Магілёўскай губерні ўвайшлі Магілёўскі, Чавускі, Старабыхаўскі, Ар-

шанскі, Бабінавіцкі, Сенненскі, Мсціслаўскі, Чэрыкаўскі, Копыскі, 

Клімавіцкі, Рагачоўскі і Беліцкі паветы. У склад Полацкай – Полацкі, Дры-

сенскі, Себежскі, Невельскі, Дынабургскі, Рэжыцкі, Люцынскі, Веліжскі, 

Гарадоцкі і Суражскі паветы. У сувязі з гэтым мястэчкі Дрыса, Люцын, Су-

раж, Чавусы, Копысь, Бабінавічы, Клімавічы і Беліца атрымалі статус 

гарадоў і сталі павятовымі цэнтрамі. З 1778 г. Магілёўская і Полацкая губерні 

называліся намесніцтвамі.  

У 1793 г., пасля другога падзелу Рэчы Паспалітай, да Расіі, акрамя 

ўкраінскіх, адышлі беларускія землі: рэшткі Полацкага ваяводства (на левым 
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беразе Заходняй Дзвіны), Віцебскага і Аршанскага паветаў Віцебскага 

ваяводства; Мінскі, Мазырскі - Мінскага ваяводства; частка Рэчыцкага павета 

(па правым беразе Дняпра); усходнія часткі Навагрудскага і Слонімскага 

ваяводстваў; Сініцкі павет Слуцкага княства; усходнія часткі Браслаўскага і 

Ашмянскага паветаў - Віленскага і Пінскі павет Брэсцкага ваяводстваў. 

Указам ад 13 красавіка 1793 г. рэшткі Полацкага ваяводства былі далучаны 

да Полацкага намесніцтва, а ўсе землі ад яго мяжы да ракі Бярэзіны – да 

Магілёўскага; Мазырскі павет быў далучаны да Чарнігаўскай губерні, а на 

астатняй тэрыторыі - ўтворана Мінская губерня. 

У сувязі з падаўленнем паўстання 1794 г. і канчатковым, трэцім 

падзелам Рэчы Паспалітай Кацярына ІІ загадала ліфляндскаму, эстляндскаму 

і літоўскаму генерал-губернатару князю М.Рэпніну падзяліць рэшткі Вялікага 

княства Літоўскага на тры часткі з цэнтрамі ў Вільні, Гродне і Коўне (або ў 

Кейданах). 14 снежня 1794 г. было загадана падзяліць новадалучаныя землі 

на Віленскую і Слонімскую губерні. У жніўні 1796 г. губерні перайменаваны 

ў намесніцтвы: Віленскае ў складзе 11 паветаў (Віленскага, Завілейскага, 

Троцкага, Браслаўскага, Ашмянскага, Ковенскага, Упіцкага, Вілкамірскага, 

Цельшаўскага, Расіенскага і Шавельскага) і Слонімскае – з 8 паветамі 

(Слонімскім, Навагрудскім, Гродзенскім, Ваўкавыскім, Лідскім, Брэсцкім, 

Кобрынскім, Пружанскім). 

Такі падзел праіснаваў да канца 1796 г., калі Павел І правёў новую 

адміністрацыйна-тэратарыяльную рэформу. Указам ад 12 снежня 1796 г. на 

тэрыторыі Беларусі і Літвы былі створаны губерні: Беларуская (яна аб’яднала 

Магілёўскае і Полацкае намесніцтвы), Мінскае (з далучаным да яе Рэчыцкім 

паветам) і Літоўская (у яе склад увайшлі Слонімскае і Віленскае 

намесніцтвы). 

У 1801 г. для зручнасці кіравання Александр І у 1801 г. увёў новы 

адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел. Паводле яго Беларуская губерня 

была падзелена на Магілёўскую і Віцебскую (абедзве губерні ўвайшлі ў 

склад Беларускага генерал-губернатарства); Літоўская – на Віленскую і Гро-

дзенскую губерні. Да Мінскай губерні адышлі Браслаўскі і Ашмянскі паветы. 

Віленская і Мінская губерні склалі Літоўскае генерал-губернатарства. 

Пасля ўключэння беларуска-літоўскіх земляў у склад Расійскай імперыі 

царскі ўрад пачаў распаўсюджваць на іх сваю сістэму мясцовага дзяржаўнага 

кіравання. Яна будавалася па аналогіі з расійскімі губернямі. Галоўнай асо-

бай у губернях быў генерал-губернатар, які лічыўся намеснікам цара і 

ўзначальваў мясцовую адміністрацыю падпарадкаваных яму тэрыторый. 

Фактычна генерал-губернатар быў надзелены неабмежаванымі 

паўнамоцтвамі. Яму былі падпарадкаваны вайсковыя і грамадзянскія губер-

натары (або правіцелі). 

У абавязак грамадзянскага губернатара, які камандаваў мясцовым гар-

нізонам, уваходзіў нагляд за зборамі падаткаў, рэкрутаў, ходам следства, 

заключэннем казённых падрадаў і паставак, падтрыманнем грамадскага па-

радку і інш. Персанальны склад вышэйшай адміністрацыі набіраўся з рускіх 

саноўнікаў і чыноўнікаў. Паколькі канчатковае рашэнне прымаў генерал-
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губернатар, то ўлада грамадзянскіх губернатараў ў канцы XVIII – І палове 

ХІХ ст. была даволі абмежаванай. Да таго ж адбываліся іх частыя 

персанальныя змены. 

У кожнай губерні дзейнічала губернскае праўленне ў складзе “общего 

присутствия” і канцылярыі. Гаспадарчай і фінансавай справай кіравала 

казённая палата, якую ўзначальваў віцэ-губернатар. Яна займалася раскладам 

і зборам падаткаў, кіраваннем і наглядам за казённай маёмасцю. У губернях 

дзейнічалі і такія органы кіравання, як: рэкруцкія ўправы, прыказ грамадскай 

апекі, межавая кантора і інш. 

Галоўным органам павятовай улады лічыўся ніжні земскі суд, які 

адначасова выконваў адміністрацыйна-паліцэйскія і судовыя функцыі. 

Узначальваў яго земскі спраўнік. У адрозненне ад расійскіх губерняў, ён не 

выбіраўся, а прызначаўся Сенатам. У склад суда ўваходзілі два-тры 

засядацелі, прызначаныя ад дваран. Ніжні земскі суд сачыў за падтрыманнем 

парадку ў павеце, забяспечваў своечасовую выплату жыхарамі падаткаў і 

выканання імі розных павінасцей. 

У сувязі з недахопам рускіх чыноўнікаў Кацярына ІІ дазваляла 

прызначаць на адміністрацыйныя пасады ў новаўтвораных губернях 

мясцовых жыхароў. Чыноўнікаў неабходна было ”выбіраць з тых, хто 

непахіснай вернасці, пры валоданні ўласнасцю і пры іншых якасцях мелі 

чыны польскія”. Таксама мясцовая шляхта атрымала правы выбіраць сваіх 

прадстаўнікоў у органы мясцовага кіравання і суда, аналагічныя з правамі 

расійскага дваранства. На беларуска-літоўскія губерні была таксама 

распаўсюджана расійская (уведзеная яшчэ Пятром І) 14-класная сістэма 

чыноў і рангаў. 

З пераходам да Расійскай імперыі шляхта (вышэйшае саслоўе Рэчы 

Паспалітай) страціла свае палітычныя правы, але ўсё ж заставалася 

прывілеяваным саслоўем. Перш за ўсё яна, пад пагрозай пазбаўлення 

нерухомай маёмасці, як і іншыя станы насельніцтва, павінна была прынесці 

прысягу на вернасць расійскай імператрыцы. Прысяга прыносілася 

калектыўна ў публічных месцах. У 1778 – 1785 гг. пры паступленні на 

расійскую службу шляхціч павінен быў даваць пісьмовае абавязацельства аб 

няўхільным паслушэнстве расійскім уладам. Звычайнай практыкай у імперыі 

з’яўлялася і тое, што вышэйшае саслоўе новых земляў павінна было 

пацьвярджаць свае правы на прывілеі і таму, пачынаючы з 1772 г., шляхце 

належала прадставіць у губернскія гарады дакументы аб сваім паходжанні. 

Даволі проста гэта было зрабіць для магнатаў і буйной шляхты, якія мелі свае 

прыватныя архівы. І вельмі цяжка для прадстаўнікоў дробнай шляхты (ў 

канцы XVIII ст. складала каля 95 % ад агульнай колькасці саслоўя), якая не 

мела не толькі неабходных дакументаў, але і грошай для іх пошукаў у 

дзяржаўных архівах. Тым больш, што частка дакументаў засталася на 

тэрыторыях, якія адышлі да Прусіі або Аўстрыйскай імперыі. Асобы, што 

пацвердзілі сваё высакароднае паходжанне, упісываліся ў дваранскія радавыя 

кнігі і набывалі новы (адрозны ад шляхецкіх прывілеяў Рэчы Паспалітай) 

сацыяльны, юрыдычны і палітычны статус, які ў больш поўным выглядзе 
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быў зафіксаваны Кацярынай ІІ у “Даравальнай грамаце дваранству” (1785 г.). 

Асновай палітычнай і эканамічнай магутнасці дваранства з’яўлялася 

валоданне не толькі зямлёй, але і прыгоннымі, на што не мелі правоў іншыя 

саслоўі. Дваранства было вызвалена ад усялякіх падаткаў, цялесных 

пакаранняў, магло быць асуджана толькі роўнымі сабе. Ва ўсіх 

новаўтвораных губернях і паветах дваранству было дазволена кожныя тры-

чатыры гады збіраць сходы. У іх функцыі ўваходзіла выбранне губернскіх і 

павятовых прадвадзіцеляў дваранства, а таксама прадстаўнікоў у саслоўныя 

суды і ўстановы, раскладка земскіх павіннасцяў, вырашэнне гаспадарчых і 

грамадскіх спраў мясцовага жыцця. 

Вайна 1812 г. Галоўнымі прычынамі вайны 1812 г. былі канфлікты 

паміж Францыяй і Расіяй з-за кантынентальнай блакады Англіі і сутыкненне 

прэтэнзій Напалеона на сусветнае панаванне з імкненнямі расійскага 

царызму да еўрапейскай гегемоніі. З-за таго, што былі разарваны 

традыцыйныя сувязі з Англіяй, знешні гандаль Расіі за 1808 – 1812 гг. 

скараціўся на 43 %. Блакада разладзіла расійскую фінансавую сістэму. Ужо з 

1809 г. бюджэтны дэфіцыт узрос у параўнанні з 1801 г. з 12,2 млн. да 157,5 

млн. руб., амаль у 13 разоў. З 31 снежня 1810 г. расійскі ўрад прыняў 

забароны на тавары, “увазныя па сушы”, які ўдарыў, галоўным чынам, па 

французкім гандлі. Напалеон расцаніў гэта, як парушэнне ўмоваў 

Тыльзіцкага дагавора 1807 г. Таксама, згодна з гэтым дагаворам, Напалеон 

стварыў з польскіх зямель, якія належылі Прусіі, Вялікае герцагства 

Варшаўскае – у якасці свайго плацдарма на выпадак вайны з Расіяй. Ён 

дэклараваў, што гатовы аднавіць Рэч паспалітую ў межах 1772 г. Такія 

пагрозы абвастрылі руска-французкія адносіны, тым больш, што і Аляксанд І 

жадаў далучыць да Расіі не толькі Варшаўскае герцагства, але і ўсе землі 

былой Рэчы Паспалітай. 

Да пачатку 1810 г. адносіны паміж Францыяй і Расіяй абвастрыліся і 

яны пачалі рыхтавацца да новай вайны. Узрос ваенны бюджэт Францыі, яе 

войска папоўнілася навабранцамі: 24 лютага 1812 г. Напалеон заключыў 

дагавор з Прусіяй, а 14 сакавіка – з Аўстрыяй. Прусія абавязалася даць яму 

20 тыс. салдат, Аўстрыя – 30 тыс. Армія Варшаўскага герцагства ўжо ў 

сакавіку 1811 г. налічвала 60 тыс. чалавек. Супраць Расіі Напалеон, такім 

чынам, здолеў выставіць 647158 чал. войска і 1372 гарматы. Павялічыліся і 

ваенныя выдаткі Расіі, якія склалі ў 1811 г. толькі на сухапутныя войскі 113,7 

млн. руб.. У жніўні 1810 г. было вырашана пабудаваць ваенныя цытадэлі ў 

Бабруйску і Дынабургу і ваенны лагер каля Дрысы, а каля Барысава – масты 

праз Беразіну. Расійскае войска на заходняй мяжы імперыі складалася з трох 

армій і трох асобных карпусоў.  

10 (22 па новаму стылю) чэрвеня 1812 г. Напалеон прыбыў у Вілкавішкі 

(Літва), дзе паведаміў сваім салдатам аб пачатку вайны. У ноч на 12/24 

чэрвеня пачалася пераправа войск праз Нёман. Адразу было занята Коўна. 

Вечарам аб пачатку вайны даведаўся Александр І, які знаходзіўся ў Вільні. 13 

(25) чэрвеня 1812 г. імператар падпісаў аб пачатку вайны з Францыі і адбыў у 

Свянцяны. Барклай-дэ-Толі, удакладніўшы колькасць войск праціўніка, праз 
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тры дні пачаў адступленне у бок Свянцян. 16 (28) чэрвеня, практычна праз 

гадзіну пасля адыходу з Вільні апошніх расійскіх войскаў у горад увайшла 

французская дывізія Бруйера. У той жа дзень прыехаў і Напалеон. 

З Гродзенскай губерні і Беластоцкай вобласці пачалася эвакуацыя 

казённай маёмасці, архіваў, зброі, ад’язджалі рускія чыноўнікі. 16 (28) 

чэрвеня Гродна пакінулі казакі генерала М.Платава, якія прыкрывалі 2-ю 

Заходнюю армію. Яны адступілі праз Шчучын на Ліду. У Гродна ўвайшла 

польская кавалерыя князя Ю.Панятоўскага, якая ваявала ў складзе 

напалеонаўскіх войскаў. 17 (29) чэрвеня 2-я армія Баграціёна выступіла з 

Ваўкавыска праз Навагрудак у напрамку Мінска з мэтай злучэння з 1-й 

арміяй. Яна адыходзіла з баямі і сутычкамі каля вёсак Вароны, Закрэўшчына, 

Пудзевічы, мястэчак Вішнева і Карэлічы. Эвакуацыя казённай маёмасці, 

архіўных спраў, казны з Мінска пачалася запознена – толькі 24 чэрвеня (6 

ліпеня). Праваслаўнае духавенства горада забраўшы царкоўныя каштоўнасці, 

выехала ў Смаленск. 1 (12) ліпеня П.І. Баграціён у Слуцку даведаўся, што 

маршал Даву з Мінска накіраваўся ў бок Барысава. Гэта перакрывала шлях 2-

й арміі на Віцебск, дзе планавалася злучэнне расійскіх армій. Баграціён 

накіраваў войска праз Нясвіж-Слуцк-Бабруйск на Магілёў. 3 (14) ліпеня каля 

мястэчка Раманава яго казакі ўступілі ў бой з французкай конніцай, у выніку 

якога былі знішчаны два палкі непрыяцеля.  

1-я расійская армія прайшла праз Свянцяны да Дрысенскага лагера, дзе 

была ўжо 26 чэрвеня (8 ліпеня). Але агляд лагера паказаў, што ён не закрые 

шлях ні на Пецярбург, ні на Маскву. 3 (14 ліпеня) Барклай-де-Толі выступіў з 

Дрысы да Віцебска. 13 (25) ліпеня 2-гі пяхотны корпус на чале з генералам 

Остэрманам-Талстым уступіў у бой з французкай кавалерыяй каля мястэчка 

Астроўна. На наступны дзень расійскія войскі стрымлівалі націск французаў 

ля вёскі Кукавячына. Пераканаўшыся ў немагчымасці злучыцца ў Віцебску з 

Баграціёнам, Барклай-дэ-Толі загадаў войску адыходзіць да Смаленска, куды 

павінна была прыбыць і 2-я расійская армія. Надзеі Напалеона на 

генеральную бітву пад Віцебскам, таксама як і пад Вільняй, не спраўдзіліся. І 

ён вырашыў ісці на Маскву. 

Пераправіўшыся каля Бабруйска праз Беразіну, войска Баграціёна 

накіравалася да Магілёва, аднак 8 (20) ліпеня маршал Даву заняў горад. Праз 

некалькі дзён каля вёскі Салтанаўка і мястэчка Дашкаўка (паблізу Магілёва) 

адбыліся баі. Расійскаму ар’ергарду пад камандаваннем генерала Раеўскага 

ўдалося затрымаць французаў, што дазволіла Баграціёну з асноўнымі сіламі 

пераправіцца каля Новага Быхава праз Дняпро. Затым 2-я армія праз Чэрыкаў 

і Мсціслаўль адыйшла да Смаленска. 

У тыя ж дні 3-я армія генерала Тармасава пачала наступленне на поўнач 

і ўступіла ў Гродзенскую губерню. 15 (27) ліпеня яна атакавала праціўніка 

каля Кобрына, дзе знаходзіліся саксонскія войскі на чале з генералам 

Кенгелем. У ходзе бою ён быў захоплены ў палон. Затым расійскія войскі 

занялі Пружаны. Супраць арміі Тармасава выступілі аб’яднаныя сілы 

саксонскага корпуса Ранье і аўстрыйскага корпуса Шварцберга. 31 ліпеня (11 
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жніўня) адбыўся бой пад Гарадзечна. Улічваючы перавагу сіл непрыяцеля, А. 

Тармасаў адступіў у Валынскую губерню. 

У Віцебскай губерні расійскаму корпусу графа П.Вітгенштэйна, які 

павінен быў дзейнічаць у тыле французкай арміі і ахоўваць шляхі да 

Пецярбурга, супрацьстаялі 2-гі французкі корпус маршала Удзіно і 6-ты – 

маршала Сен-Сіра, якія ўтрымлівалі правы бераг Дзвіны, прыкрывалі Віцебск 

і шляхі зносін з Вільняй. Для прыкрыцця Мінска і Магілёва і нейтралізацыі 

незахопленай Бабруйскай крэпасці Напалеон выдзеліў дывізію генерала Я. 

Дамброўскага. Армію Тармасава стрымлівалі саксонскі корпус Рэнье і 

аўстрыйскі – Шварцэнберга. 

Значная частка літоўска-беларускага дваранства спадзявалася на 

аднаўленне пры дапамозе Напалеона Польшчы ў межах 1772 г. Пры 

адступленні расійскіх войск у гарадах Літвы і Беларусі ствараліся часовыя 

саветы або камітэты для аховы правіянцкіх крамаў і грамадзкага парадку. Па 

меры акупацыі тэрыторыі Беларусі на змену расійскай адміністрацыі 

праходзіла французкая. Указам Напалеона ад 19 чэрвеня (1 ліпеня) 1812 г. 

быў створаны Часовы ўрад Вялікага княства Літоўскага. Яго кампетэнцыя 

распаўсюджвалася на Віленскую, Гродзенскую, Мінскую і Беластоцкую 

губерні. Урад складаўся з 5 членаў і генеральнага сакратара. Камісіі Часовага 

ўрада было даверана кіраванне фінансамі краю, дастаўкай правіянта, 

арганізацыя мясцовага апалчэння і паліцэйскіх фарміраванняў. Члены ўрада 

былі і старшынямі камітэтаў: харчавання і магазінаў – Сланіслаў Солтан; 

паліцыі – Карл Прозар; фінансаў – Юзэф Серакоўскі; ваеннага – князь 

Аляксандр Сапега; судовага – граф Францішак Іельскі; унутраных спраў – 

граф Аляксандр Патоцкі; народнай асветы і рэлігіі – рэктар Віленскага 

універсітэта Ян Снядзецкі; сакратаром – Юзаф Касакоўскі. Пры Часовым 

урадзе знаходзіўся французскі імперскі камісар Біньён. 

Праз два тыдні пасля ўказу губерні былі перайменаваны ў 

дэпартаменты, а губернскія камісіі заменены адміністрацыяй дэпартаментаў, 

на чале якіх былі пастаўлены французкія губернатары і інтэнданты. Паветы 

перайменавалі ў падпрэфектуры. Іх камісіі павінны былі выконваць усе 

загады французкіх ваенаначальнікаў. Падпрэфектуры дзяліліся на 

дыстрыкты, а тыя – на кантоны. Акрамя таго, існавала і сельская 

адміністрацыя. Гарады кіраваліся муніцыпалітэтамі, якія былі 

падпарадкаваны падпрэфектам. Віцебская і Магілёўская губерні не былі 

падпарадкаваны Часоваму ўраду, імі кіраваў ваенны губернатар Шарпанцье. 

Французскай арміі патрэбны былі афіцэры і салдаты, харчаванне, коні і 

фураж. Стварэнне войска і збор правіянта сталі асноўным накірункам 

дзейнасці Часовага ўрада ВКЛ. Указам Напалеона ад 19 чэрвеня (1 ліпеня) 

было аб’яўлена аб стварэнні 5 пяхотных палкоў на чале з А.Хадкевічам, 

К.Тызенгаўзам, А.Біспінгам, К.Пжэздзецкім і С.Чапскім і палка стральцоў 

пад камандаваннем Ю.Касакоўскага. Палкі павінны былі фармавацца за кошт 

саміх палкоўнікаў. Негледзячы на матэрыяльныя і арганізацыйныя 

складанасці ўдалося сфарміраваць для французскай арміі полк лёгкаконнай 

гвардыі, 6 палкоў пяхоты, полк стральцоў агульнай колькасцю каля 15 тыс. 
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чалавек. Па ўказу Часовага ўрада ад 13 (25) ліпеня Віленскі дэпартамент 

павінен быў прадставіць 3 тыс. рэкрутаў, Мінскі – 3 тыс., Гродзенскі – 2,5 

тыс., Беластоцкі – 1,5 тыс. Аднак, нягледзячы на зварот ўрада да сялян, у якім 

абяцалася, што тэрмін службы будзе толькі шэсць гадоў і за яе будуць 

плаціць грошы, рэкруты паступалі слаба. У большасці выпадкаў і сяляне 

супраціўляліся набору ў войска, і памешчыкі не былі зацікаўлены ў тым, каб 

аддаць сваіх лепшых прыгонных. У такіх умовах урад вымушаны быў 

адпраўляць у войска нават марадзёраў з Варшаўскага Герцагства і дэзярціраў 

з расійскай арміі. 

Адной з найважнейшых функцыяў Часовага ўрада з’яўлялася пастаўка 

харчавання і фуражу для французскай арміі. Напалеон абвясціў аб 

рэквізіцыях, неабходных для папаўнення запасаў фуражу і харчавання. З 

беларуска-літоўскіх губерняў павінны былі сабраць 3 млн. пудоў жыта, 1,5 

млн. чвэрцяў аўса, 2,5 млн. пудоў сена, 2,5 млн. пудоў саломы і 60 тыс. галоў 

рагатай жывёлы. Устаноўленыя аб’ёмы паставак былі непасільныя для 

насельніцтва. Зборы правіянта з насельніцтва суправаджаліся пагрозамі з 

боку французскіх улад.  

Каб папоўніць казну, Часовы ўрад ў ліпені абавязаў насельніцтва да 

сярэдзіны жніўня выплаціць усе нядоімкі па падатках, устаноўленых 

расійскімі ўладамі. Было абкладзена падаткамі і духавенства. Насельніцтва 

некаторых мясцовасцей абкладалася кантрыбуцыямі.  

З пачаткам ваенных дзеянняў насельніцтва паветаў, праз якія праходзілі 

рускія і французкія войскі, хавалася ад іх з сваёй рухомай маёмасцю у лясах, 

пазбягаючы рабаўніцтва і гвалту. Прыгонныя сяляне не спяшаліся вяртацца 

дамоў і пасля адыходу войскаў, не зважаючы увагі на загады Часовага ўрада, 

якія прадпісывалі ім прыступіць да выканання сваіх павіннасцяў. Нярэдка 

яны аб’ядноўваліся ў партызанскія атрады і выступалі як супраць 

французскіх рабаўнікоў, так і супраць сваіх памешчыкаў. Некаторыя 

патрызанскія атрады беларускіх сялян у барацьбе з французскімі акупантамі 

ўзаемадзейнічалі з расійскімі войскамі. Да іх ліку належаў атрад Максіма 

Маркава, сфармаваны з сялян вёскі Жарцы (вёска старавераў) Полацкага 

павета, якая знаходзілася на нейтральнай паласе паміж корпусам Удзіно і 

Вітгенштэйна. Атрад удзельнічаў у вызваленні Полацка. М.Маркаў і некалькі 

яго паплечнікаў атрымалі расійскія баявыя ўзнагароды. 

У верасні – лістападзе 1812 г. тэрыторыя Беларусі зноў стала арэнай 

баявых дзеянняў асноўных сіл расійскай і французскай армій. Галоўнай 

мэтай расійскага камандавання ў гэты час з’яўлялася акружэнне і знішчэнне 

рэшткаў “Вялікай арміі” Напалеона ў раёне верхняга і сярэдняга цячэння ракі 

Беразіны. У цэнтры стратэгічных разлікаў абодвух бакоў апынуўся горад 

Барысаў. У пачатку кастрычніка ў раёне Полацка пачаў наступленне і корпус 

П.Вітгенштэйна, павялічаны да гэтага часу з 15 да 40 тыс.чалавек. Войскі 

праціўніка (карпусы Удзіно і Віктора), якія супрацьстаялі яму, налічвалі каля 

25 тыс чалавек. Пасля паражэнняў пад Полацкам і Чашнікамі (Лепельскі 

павет) яны адступілі ў раён мястэчка Чарэя (Сенненскі павет). У пачатку 

лістапада ў межы Беларусі вярнуліся галоўныя сілы Напалеона, якія 
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адступалі з Масквы па спустошанай Смаленскай дарозе. Колькасць іх у 

выніку няспынных баёў, страшэннага голаду і холаду скарацілася да 60-70 

тыс. чалавек. З іх больш за палову былі нябоездольныя. 9 (21) лістапада 1812 

г. Напалеон пакінуў Оршу і накіраваўся на Барысаў, загадаўшы корпусу 

Удзіну заняць мястэчка Бобр, выйсці ў авангард французскай арміі і выбіць 

Чычагова з Барысава. Корпус Віктора атрымаў заданне перакрыць шлях 

войску Вітгенштэйна, якое з Лепельскага павета накіроўвалася на злучэнне з 

Чычаговым. Гэтыя загады Удзіно і Віктор выканалі. Напалеону ўдалося 

дэзінфармаваць расійскае камандаванне адносна выбранага ім месца 

пераправы праз Бярэзіну. Яно паверыла імітацыі падрыхтоўкі пераправы каля 

вёскі Ухалод (ніжэй Барысава), куды і адвёў Чычагаў амаль усю сваю армію. 

Не паспелі своечасова выйсці да Барысава і асноўныя сілы Вітгенштэйна. У 

такіх умовах корпус Удзіно змог навесці два масты каля вёскі Студзёнка (на 

поўнач ад Барысава), праз якія 14 (26) лістапада пачаўся пераход найбольш 

боездольных французкіх часцей. Яны замацаваліся на правым беразе 

Беразіны. Збіць французаў з подступаў да мастоў не ўдалося нават асноўным 

сілам Чычагава. Пераправа працягвалася пад шквальным агнём расійскіх 

гарматаў да раніцы 17(29) лістапада, калі па загаду Напалеона масты былі 

ўзарваны. На Беразіне загінула каля 20 тыс. французаў і да 50 тыс. трапілі ў 

палон (у большасці параненыя). Пераправіліся не больш за 10 тыс. чалавек. 

Яны адступалі на Вільню праз Зембін – Плешчаніцы – Маладзечна. 23 

лістапада (5 снежня) Напалеон са Смаргоні, даручыўшы камандаванне 

Мюрату, спешна ад’ехаў у Парыж. Большая частка французкіх 

фарміраванняў на чале з Мюратам працягвала адступленне на Вільню, адкуль 

яны былі выгнаны рускімі войскамі 28 лістапада (10 снежня) на тэрыторыю 

Прусіі. Польскі корпус Ю. Панятоўскага са Смаргоні адступаў на Варшаву. 

Пераследваў яго генерал Міларадавіч. Яго войска ў канцы лістапада ўступіла 

ў Гродна. Карпусы Шварцэнберга і Ренье, якія размяшчаліся ў раёне 

Ваўкавыска, Слоніма і Пружанаў, у пачатку снежня таксама адыйшлі ў 

Герцагства Варшаўскае. Іх праследавала армія Тучкова. Такім чынам, да 

пачатку снежня 1812 г. уся баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі скончыліся. 

Вайна 1812 г. нанесла беларускім землям велізарныя людзкія, 

матэрыяльныя і культурныя страты. Амаль абязлюдзелі многія гарады, 

мястэчкі і вёскі, якія апынуліся ў зоне баявых дзеянняў і руху войскаў. 

Бясконцыя рэквізіцыі і рабаванні разбурылі гаспадарку. Многія паветы былі 

ахоплены голадам, масавымі эпідэміямі. Нягледзячы на ваенныя бедствы, 

беларуска-літоўскія губерні ў 1813 – 1814 гг. не былі вызвалены ад рэкруцкіх 

набораў і паставак на патрэбы расійскай арміі. Аляксндр І прабачыў здраду 

мясцовым памешчыкам, што пайшлі на службу да акупантаў, але нічога не 

зрабіў для сялян, нават тых, што змагаліся ў партызанскіх атрадах на баку 

расійскіх войскаў. 
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2. Грамадска-палітычны рух у першай палове ХІХ ст. Паўстанне 1830 – 

1831 гг. 

 

Вынікі Венскага кангрэсу 1815 г., прадастаўленне аўтаноміі і 

канстытуцыі Царству (іншая назва Каралеўства) Польскаму выклікалі ў 

адукаваных колах Літвы і Беларусі адпаведныя спадзяванні і надзеі на 

далучэнне беларуска-літоўскіх зямель да Царства Польскага. Гэтыя надзеі 

падмацавала стварэнне ў 1817 г. асобнага Літоўскага корпуса з ураджэнцаў 

беларуска-літоўскіх і ўкраінскіх губерняў. Узначаліў яго галоўнакамандуючы 

польскім войскам, вялікі князь Канстанцін Паўлавіч. Штандарам была 

зацверджана “Пагоня” Вялікага княства Літоўскага, змешчаная на 

двухгаловым срэбным арле. У прыватных размовах Аляксандр І абяцаў, што 

не пройдзе і двух гадоў, як да Каралеўства Польскага будуць далучаны Літва, 

Валынь і Падолія. Рост польскіх патрыятычных настрояў у Літве і Беларусі ў 

той час адлюстраваўся ў мясцовых і літаратурных выданнях. У школах 

настаўнікі заклікалі вучняў вывучаць польскую гісторыю. Бурамістры ў 

гарадах і мястэчках звярталіся да насельніцтва з адозвамі, у якіх гаварылася 

аб хуткім далучэнні да Польшчы. Такія ж настроі былі шырока 

распаўсюджаны сярод студэнцкай моладзі. 

У канцы 1817 г. сярод студэнтаў Віленскага універсітэта ўзнікла тайнае 

таварыства філаматаў, у склад якога ўвайшлі 12 чалавек (Т.Зан, Я.Чачот, 

А.Міцкевіч, І.Дамейка і інш.). Вакол сябе яны стварылі некалькі легальных і 

паўлегальных студэнцкіх гурткоў (“Саюз літаратараў”, “Саюз натуралістаў”). 

У маі 1820 г. па просьбе Т.Зана рэктар універсітэта дазволіў загарадныя 

сходкі студэнтаў дзеля “карыснай забавы”. Удзельнікі іх атрымалі назву 

“прамяністых”. Сходкі мелі культурна-асветніцкі і забаўляльны характар. З 

ліку “прамяністых” Т.Зан выбраў 40 чалавек і ў верасні заснаваў тайнае 

таварыства філарэтаў, мэтай якога была вызначана “узаемная дапамога ў 

нястачы, у набыцці ведаў і замацаванні ў духоўнасці”. Арганізацыю падзялілі 

на 6 аддзяленняў, якія адпавядалі факультэтам універсітэта. На чале іх 

паставілі філаматаў, што як бы аб’ядноўвала гэтыя таварыствы ў адно цэлае, 

у якім філарэты былі на ніжэйшай ступені. Таемнай мэтай таварыства 

з’яўлялася падрыхтоўка і аб’яднанне сіл для аднаўлення Польшчы. 

У 1819 г. былі створаны два таварыствы вучнямі Свіслацкай гімназіі. 

На пачатку 20-х гадоў у піярскім вучылішчы Полацка таксама была ўтворана 

тайная група пад назвай “Таварыства філарэтаў”. Яго заснавальнікамі былі 

выкладчыкі вучылішча, былыя студэнты Віленскага універсітэта Брадовіч і 

Львовіч. 

28 красавіка 1822 г. папячыцель Віленскай навучальнай акругі князь 

А.Чартарыйскі загадаў скласці камітэт для даследавання дзейнасці тайных 

таварыстваў. Для правядзення следства ў Вільню прыбыў у 1823 г. сенатар 

М.Навасільцаў. Па яго загаду было арыштавана каля 100 чал. Пасля 

вынясення прысуду ў 1824 г. 20 чал. былі высланы ў Пецярбург і ў 

аддаленныя губерні Расіі (А.Міцкевіч, Ю.Яноўскі, Ф.Малёўскі і інш.), а 
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найбольш актыўныя (Т.Зан, Я.Чачот, А.Сузін) павінны былі адбываць 

турэмнае зняволенне з наступнай высылкай на Урал. 

Філамат М.Рукевіч, які ў 1823 г. за недахопам улік быў адпушчаны на 

волю, стаў адным з арганізатараў у мястэчку Бранск Беластоцкага павета 

тайнага таварыства “Ваенныя сябры”. У ім былі аб’яднаны афіцэры 

Літоўскага корпуса, мясцовае дваранства і чыноўнікі, вучнёўская моладзь. 

Таварыства мела тры ступені: “Ваенныя сябры” – кіраўнікі таварыства і 

афіцэры; “Згода” – грамадзянскія асобы і “Заране”- вучні Свіслацкай і 

Беластоцкай гімназій. Мэта таварыства была вызначана як “дабрабыт усяго 

грамадства”. 

У рускіх дзекабрысцкіх тайных арганізацыях “польскае пытанне” 

выклікала вострую рэакцыю, асабліва абяцанні Аляксандра І вярнуць 

палякам землі, якія адыйшлі да Расіі пасля падзелаў Рэчы Паспалітай. Так, у 

створаным у 1816 г. “Саюзе ўратавання” (членамі якога былі Н. і А. 

Мураўёвы, С.Трубяцкой, П.Пестэль і інш.) палічылі гэтыя выказванні за 

непавагу з боку імператара да нацыянальнага гонару Расіі і яе дзяржаўных 

інтарэсаў. Тэрытарыяльнае пытанне ставілася і пры перамовах у пач. 20-х 

гадоў паміж дзекабрыстамі і польскім “Патрыятычным таварыствам”. Так, 

вясной 1824 г. П.Пестэль інфармаваў у Пецярбургу кіраўнікоў “Паўночнага 

таварыства” аб выніках перамовахў па пытаннях, звязаных з прызнаннем 

незалежнасці Польшчы і далучэння да яе “польскіх губерняў”. Такая ідэя не 

спадабалася кіраўнікам таварыства, якяя лічылі далучаныя землі 

“старажытнай маёмасцю нашай”. 

У снежні 1825 г., па ініцыятыве афіцэраў К.Ігельстрома і А.Вягеліна, 

Літоўскі піянерскі батальён адмовіўся прысягаць імператару Мікалаю І. За 

гэта, а таксама за ўдзел у тайных таварыствах капітан К.Ігельстром, паручнік 

А.Вягелін, М.Рукевіч, М.Вільканец і інш. былі асуджаны да смяротнага 

пакарання, пазней замянілі на розныя тэрміны катаргі, або вайсковай службы 

на Каўказе. 

Разгром дзекабрыстаў у Расіі прывёў да росту апазіцыйнага руху ў 

Царстве Польскім. Ідэі ўзброенага паўстання супраць самадзяржаўя, якія 

існавалі ў польскіх тайных таварыствах, знайшлі водгук і сярод студэнцкай 

моладзі Віленскага універсітэта. У 1827 г. ва універсітэце было ўтворана 

тайнае таварыства “Сармацкае племя” (або “Прыхільнікі Айчыны”), мэтай 

якога было аднаўленне Польшчы, як самастойнай і незалежнай дзяржавы. 

Членамі яго былі студэнты К.Зах, Грантоўскі, Лісоўскі і інш. У 1828 г. улады 

раскрылі таварыства. Яго члены ў большасці былі аддадзены ў салдаты і 

адпраўлены на Каўказ. 

Паўстанне 1830–1831 гг. На тэрыторыі Царства Польскага адбывалася 

далейшая ідэалізацыя Рэчы Паспалітай, аднаўленне якой у былых межах да 

1772 г. было асноўнай мэтай для тайных арганізацый. Рэвалюцыя ў Францыі, 

нацыянальна-вызваленчыя рухі ў Бельгіі, Італіі паскорылі набліжэнне 

паўстання ў Царстве Польскім. У ноч на 17 (29 – новы стыль) лістапада 1830 

г. пачалося паўстанне ў Варшаве. Паміж арыстакратычным лагерам, які 

ўзначаліў князь Адам Чартарыйскі і адноўленым “Патрыятычным 
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таварыствам” пачалася барацьба за кіраўніцтва паўстаннем. 2 снежня 

А.Чартарыйскі ад імя Адміністрацыйнага савета, які захапіў кіраўніцтва 

паўстаннем, звярнуўся з заклікам да палякаў, у якім нагадваў, што царскі 

ўрад павінен дакладна прытрымлівацца канстытуцыі 1815 г. і далучыць да 

Каралеўства Польскага былыя ўсходнія правінцыі Рэчы Паспалітай. 3 снежня 

“Патрыятычнае таварыства” прад’явіла Адміністрацыйнаму савету шэраг 

патрабаванняў, сярод якіх было і патрабаванне, каб Савет заклікаў жыхароў 

Літвы, Беларусі і Украіны далучыцца да паўстання.  

Замест савета быў створаны Часовы ўрад, у склад якога ўвайшлі 

А.Чартарыйскі, І Лялевель, Ю.Нямцэвіч і іншыя. Урад аб’явіў аб скліканні 

сейма і ўстанаўленні дыктатуры галоўнакамандуючага польскіх войск 

Ю.Хлапіцкага. 18 снежня пачаў працаваць сейм, які аб’віў паўстанне 

ўсенародным, а 20 – быў прыняты “Маніфест польскага народа”, які заклікаў 

“вярнуць сваю незалежнасць і старажытную магутнасць” і дасягнуць 

“злучэння” са сваімі братамі, якія пакутуюць пад прыгнётам “пецярбургскага 

кабінету”. 

Дыктатар, які быў праціўнікам вайны з Расіяй, накіраваў адно 

пасольства да Мікалая І для пачатку перамлў, а другое – за падтрымкай да 

еўрапейскіх двароў. Мікалай І адмовіўся ўступаць у перамовы і 18 студзеня 

1831 г. Ю. Хлапіцкі зняў з сябе паўнамоцтвы дыктатара. 29 студзеня 

рашэннем сейма быў створаны Нацыянальны ўрад на чале з А.Чартарыйскім. 

Галоўнакамандуючым польскага войска быў прызначаны М.Радзівіл. 

Царскі ўрад прымаў меры, каб абмежаваць распаўсюджванне паўстання 

ў заходніх губернях. 1 снежня 1830 г. Заходняя Беларусь, Літва і Заходняя 

Украіна былі аб’яўлены на ваенным становішчы і на гэтых тэрыторыях была 

павялічана колькасць войска. На маёнткі памешчыкаў, якія з’ехалі ў Царства 

Польскае, быў накладзены арышт, звольнены многія з мясцовых чыноўнікаў.  

Нягледзячы на гэта, сярод насельніцтва пачаўся збор грошай і зброі для 

падтрымкі паўстання, распаўсюджваліся, атрыманыя з Польшы, лістоўкі з 

заклікамі да паўстання. У студзені 1831 г. пры падтрымцы эмісараў з 

Варшавы быў утвораны Віленскі цэнтральны паўстанцкі камітэт (у склад 

якога ўвайшлі С.Шумскі, А.Гарэцкі, М.Балінскі, В.Пяткевіч, Л.Замбржыцкі, 

Э.Рамер, Ю.Грабніцкі). Камітэт распрацаваў план паўстання, згодна з якім на 

месцах было вырашана стварыць тайныя павятовыя паўстанцкія камітэты. У 

паветы былі накіраваны прадстаўнікі камітэту. У лютым 1831 г. Цэнтральны 

камітэт сабраў у Вільні прадстаўнікоў павятовых камітэтаў. Было вырашана 

пачаць паўстанне з Віленскай губерні, дзе, у адрозненні ад Гродзенскай 

губерні і Беластоцкай вобласці, знаходзілася невялікая колькасць царскіх 

войскаў. У канцы сакавіка 1831 г. пачалося паўстанне ў Літве і Заходняй 

Беларусі. Віленскі цэнтральны камітэт не змог кантраляваць ход гэтага 

паўстання. У кожным павеце быў створаны свой павятовый ўрад, які 

ўзначальвалі мясцовыя памешчыкі. Урад кожнага павета прыводзіў 

насельніцтва да прысягі, у чым яму дапамагала каталіцкае духавенства, 

аб’яўляў рэкруцкі набор у войска, выдаваў розныя звароты да насельніцтва.  
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У красавіку паўстанне ахапіла ўсю Віленскую губерню, але сувязь 

паміж паветамі была перарвана. Таму Віленскі Цэнтральны камітэт вырашыў 

пачаць падрыхтоўку да захопу Вільні і стварыць аб’яднанае войска на чале з 

К.Залускім, кіраўніком паўстання Упіцкага павету. У дапамогу яму быў 

утвораны спецыяльны камітэт, якому былі падпарадкаваны войскі 7 паветаў. 

Залускі разаслаў загады ў Віленскі, Свянцянскі, Браслаўскі, Ашмянскі, 

Троцкі, Вілкамірскі і Упіцкі паветы аб неабходнасці сканцэнтраваць 

паўстанскія войскі да 24 красавіка каля Вільні. Але замест 15 – 20 тыс. 

войска, якое спадзяваліся сабраць, падыйшло каля 7 тыс. Таму было 

вырашана перанесці захоп горада на пазнейшы тэрмін. Паўстанне 

распаўсюдзілася і на Мінскую губерню. Да сярэдзіны мая 1831 г. паўстанне 

ахапіла Барысаўскі, Мазырскі і Рэчыцкі паветы.  

У канцы мая на тэрыторыю беларуска-літоўскіх губерняў уступіў атрад 

генерала Д.Хлапоўскага (каля 700 чал.), які быў пасланы з Польшчы для 

падтрымкі паўстанцаў. Да яго далучылася некаторая частка паўстанцкіх 

аддзелаў, у хуткім часе атрад налічваў каля 5 тыс. чалавек. Неўзабаве з 

Польшчы прыйшоў і 12-тысячны корпус генералаў А. Гелгуда і Г. 

Дэмбінскага, які пачаў наступленне на Вільню, куды накіроўваўся і атрад Д. 

Хлапоўскага. Камандаваў аб’яднанымі войскамі А.Гелгуд. 11 чэрвеня 1831 г. 

ён сфарміраваў Часовы паўстанцкі ўрад, старшынёй якога быў абраны Т. 

Пінкевіч. Аб’яднаныя сілы каля Вільні склалі каля 24 тыс. чалавек. 19 

чэрвеня 1831 г. пачаўся штурм горада. Але сілы былі не роўнымі, і дрэнна 

ўзброеным паўстанцамдавялося адступіць. 

У маі – жніўні 1831 г. у Гродзенскай губерні паўстанцкім рухам былі 

ахоплены Лідскі, Наваградскі, Пружанскі, Кобрынскі і Слонімскі паветы. У 

мястэчку Картуз-Бяроза ў канцы мая ксяндзом Камінскім быў арганізаваны 

атрад з 30 чал., але ён хутка быў разбіты. У маёнтку Плянты стварыў свой 

атрад Т. Пуслоўскі, які ўзяў Драгічын, але хутка з яго быў выбіты і потым 

разбіты ў Пінскім павеце. У наваградскім павеце ў ліпені стварыў атрад 

павятовы маршалак дваранства Ю.Кашыц. 9 ліпеня паўстанцы ўзялі 

мястэчкак Беліца, а потым Навагрудак. 15 ліпеня гэты атрад злучыўся з 

атрадам Г. Дэмбінскага і яны адыйшлі ў бок Белавежскай пушчы. Некалькі 

атрадаў дзейнічала ў Слонімскім павеце таксама перамясціліся ў 

Белавежскую пушчу. Супраць іх былі выстаўлены ўзмоцненыя сілы 

расійскага войска на чале з генераламі Баленам і Саваіні. Не маючы надзеі на 

поспех аб’яднаныя сілы паўстанцаў 19 ліпеня рушылі ў Польшчу. 

Некалькі атрадаў (М. Гедройца, М. Шыманскага, С. Панкоўскага) яшчэ 

дзейнічалі ў Налібокскай пушчы. Але вестка аб узяцці рускімі войскамі 8 

верасня Варшавы, 9 кастрычніка – Модліна, а 21 кастрычніка – Замосця 

вымусілі паўстанцаў, якія яшчэ заставаліся ў лясах, разысціся. 

Рэпрэсіўныя меры супраць асоб, якія прымалі ўдзел у ваенных дзеяннях 

на баку паўстанцаў, пачаліся яшчэ да падаўлення паўстання. Указам Мікалая 

І ад 22 сакавіка 1831 г. Сенатам быў зацверджаны парадак “аб ажыццяўленні 

і выкананні прысуду над бунтаўшчыкамі”. Згодна з ім шляхту, якая прымала 

ўдзел у паўстанні с зброяй, належыла судзіць ваенным судом і прыгавор 



112 
 

выконваць на месцы, маёнткі браць у казну, а дзяцей асуджаных аддаваць у 

ваенныя кантаністы. Прадстаўнікоў падатных саслоўяў павінны былі 

адпраўляць на вайсковую службу ў Сібір. Сялянам жа, якія пасля выхаду 

ўказу вярталіся да свайго памешчыка, давалася дараванне. 

Указам 6 мая 1831 г. былі выдзелены тры разрады “злачынцаў”: да 

першага адносілі кіраўнікоў, да другога – тых, хто ўдзельнічаў у баявых 

дзеяннях, да трэцяга – усіх іншых. Маёнткі абвінавачанных - секвестраваліся. 

Ад секвестра былі пазбаўлены тыя, хто з’явіўся на працягу месяца пасля 

публікацыі гэтага ўказу і пакаяўся, або даказаў, што яго прымусілі 

далучыцца да паўстання. Да следства за ўдзел у паўстанні ў беларуска-

літоўскіх губернях было прыцягнута 2878 чал. З іх 1091 чал. (38 %) 

пражывалі ў Віленскай, 931 (32,3 %) – у Гродзенскай, 837 (29, 8 %) – у 

Мінскай губернях. З Віцебскай губерні было 15 чал., а з Магілёўскай – 4. 

Сярод іх было 336 памешчыкаў, 103 – прыватныя служачыя, 86 – студэнтаў, 

73 – афіцэры, 6 аднадворцаў, 627 сялян.  

Паўстанне 1830 – 1831 гг. выклікала рэзкую перамену палітычнага 

курса царскага урада ў Беларусі, Літве і Правабярэжнай Украіне. 

Пераканаўшыся ў палітычнай недобранадзейнасці мясцовага двранаства, 

урад Мікалая І зрабіў стаўку на поўную ўніфікацыю 9 заходніх губерняў з 

цэнтральнай Расіяй, г.зн. на русіфікацыю іх як адзіную надзейную гарантыю 

ўтрымання гэтай тэрыторыі ў складзе Расійскай імпрыі. У верасні 1831 г. у 

Пецярбурзе быў створаны Заходні камітэт для выпрацоўкі палітыкі ўрада ў 9 

заходніх губернях адносна сістэмы кіравання, суда, асветы, культуры, 

шляхецкага саслоўя і інш. 

Для абмежавання польскага ўплыву праз асвету і мову яшчэ ў лютым 

1831 г. забаранілі выкарыстоўваць у справаводстве Гродзенскай і Віленскай 

губерняў польскую мову. У 1832 г. быў зачынены Віленскі ўніверсітэт. 

Указам 1836 г. забаранялася выкладаць у навучальных установах польскую 

мову як самастойны прадмет. 

Дваранства і шляхта былі галоўным элементам, які актыўна ўдзельнічаў 

у паўстанні, звязваючы свае спадзяванні на паляпшэнне эканамічнага і 

сацыяльнага становішча з аднаўленнем Рэчы Паспалітай у межах 1772 г. 

Царскі ўрад неаднаразова спрабаваў скараціць колькасць шляхты, асабліва 

немаёмаснай, шляхам высялення на ўкраінскія і крымскія землі. У 1825 г. 

дробная зямельная шляхта (не пацвердзіла свайго высакароднага 

паходжання) была абкладзена натуральнымі павіннасцямі нароўні з 

дзяржаўнымі сялянамі. Па ўказу 19 кастрычніка 1831 г. шляхта, не 

зацверджаная ў дваранскім званні, пераводзілася з дваран у саслоўе 

аднадворцаў або грамадзян. Паколькі значная колькасць дробнай шляхты так 

і не змагла прадставіць дакументы аб сваім паходжанні, то яе колькасць 

сярод беларускага і літоўскага насельніцтва зменшылася з 6,2 % у 1816 г. да 

5,5 % у 1834 г. 

У мясцовыя адміністрацыйныя органы заходніх губерняў прызначалі 

рускіх чыноўнікаў, а мясцовых жыхароў прымалі толькі з пасведчаннямі аб 
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іх “добранадзейнасці”, зацверджанымі губернатарамі. Для заахвочвання 

рускіх да пераезду ім давалася перавага ў аплаце і павышэнні па службе. 

Указам ад 25 чэрвеня 1840 г. было адменена дзеянне Статута ВКЛ на 

ўсёй тэрыторыі беларуска-літоўскіх губерняў. Усе судовыя, 

адміністрацыйныя акты павінны былі складацца толькі на рускай мове. 

Каб узмацніць пазіцыі імперыі ў заходніх губернях Мікалай І пайшоў 

на ліквідацыю уніяцкай царквы. Мэтай гэтага мерапрыемства было 

павелічэнне колькасці праваслаўнага насельніцтва як сацыяльнай апоры 

расійскіх уладаў. У канцы 1827 г.- пачатку 1828 гг. з’явіўся праект 

скасавання ўніяцкай царквы, падпісаны міністрам народнай асветы і 

галоўным кіраўніком дэпартамента замежных веравызнанняў А.Шышковым. 

Асноўная яго ідэя заключалася ў тым, каб адарваць уніятаў ад уплыву 

каталіцтва шляхам скасавання часткі базыліянскіх кляштараў, стварэння 

асобнай ад каталіцкай грэка-уніяцкай духоўнай калегіі; адкрыцця новых 

навучальных устаноў для перападрыхтоўкі юнакоў у праваслаўных 

традыцыях. Указам ад 28 красавіка 1828 г. была засноўвана асобная ад 

каталіцкай грэка-уніяцкая духоўная калегія. Адначасова замест 4 уніяцкіх 

епархій ствараліся 2 – Беларуская і Літоўская. Улады звярнулі ўвагу і на 

адукацыю уніяцкага духавентва. Забаранялася накіроўваць юнакоў–уніятаў 

на вучобу ў Рым і Галоўную каталіцкую семінарыю ў Вільню; тыя, хто там 

ужо вучыліся былі адкліканы. Было прызнана мэтазгодным адкрыццё грэка-

уніяцкай акадэміі ў Полацку. Каб паменшыць уплыў польскай мовы на 

ўніяцкіх вернікаў паступіў загад выключыць яе з казанняў і навучання 

Закону Божаму, а карыстацца мясцовымі гаворкамі. За ўдзел базыльянскіх 

манахаў у паўстанні 1830 – 1831 гг. 2/3 іх кляштараў было ліквідавана (з 83 

засталося толькі 23). Урад дазволіў манахам скасаваных кляштараў, якія 

раней былі католікамі, вярнуцца ў каталіцызм. 23 лютага 1838 г. памёр 

уніяцкі мітрапаліт Іясафат Булгак, які быў апошняй перашкодай у справе 

скасавання уніі. Грэка-уніяцкую калегію ўзначаліў літоўскі епіскап 

І.Сямашка, які сумесна з епіскапамі В.Лужынскім, А.Зубко падтрымалі ідэю 

ліквідацыі уніяцтва. 12 лютага 1839 г. у Полацку, у прысутнасці вышэйшага 

уніяцкага духавенства, быў падпісаны Саборны Акт з просьбай аб далучэнні 

уніяцкай царквы да праваслаўнай. Пастанова СвяцейшагаСінода была 

зацверджана Мікалаем І. 

 

3. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў першай палове ХІХ ст. 

Рэформа Кісялёва 

 

У канцы XVIII ст. у Беларусі панскае землеўладанне, якое склалася ў 

часы Вялікага княства Літоўскага, было непадзельна пануючае. Пасля 

далучэння тэрыторыі Беларусі да Расійскай імперыі царскі ўрад праводзіў 

палітыку насаджэння рускага памеснага землеўладання ў краі. Былыя 

дзяржаўныя і духоўныя ўладанні, канфіскаваныя маёнткі мясцовых 

памешчыкаў, якія адмовіліся прысягнуць на вернасць новай уладзе, а таксама 

ўдзельнікаў паўстання 1794, 1830 – 1831 гг. і рэвалюцыйнага руху ў 30 – 40-я 
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гады ХІХ ст. раздаваліся расійскім вяльможам, ваенным і чыноўнікам. У 

1772 – 1801 гг. у 5 беларуска-літоўскіх губернях ім падаравалі 250,4 тыс. 

рэвізскіх (мужчынскіх) душ сялян. Раздача дзяржаўных і канфіскаваных 

прыватных маёнткаў рускім тытулаваным дваранам з’яўлялася для расійскага 

ўрада сродкам умацавання яго сацыяльнай апоры на далучаных землях. 

Падараванне казённай зямлі свецкім феадалам пагаршала прававое і 

маёмаснае становішча сялян, якія гублялі магчымасць звяртацца са скаргамі 

на сваіх уладальнікаў у дзяржаўны суд і залежалі ад іх самавольства.  

Да часу адмены прыгону ўдзельная вага панскай зямельнай уласнасці 

заставалася вельмі высокай. У 1859 г. у маёнтках сярэдне- і буйнапамесных 

уласнікаў (больш за 100 рэвізскіх душ прыгонных) 5 губерняў налічвалася 

16071,1 тыс. дзес. прыдатнай зямлі, або 66,8 % усёй яе плошчы. Па адносных 

памерах панскай зямельнай уласнасці Беларусь да канца другой трэці ХІХ ст. 

займала першае месца ў Еўрапейскай Расіі. 

Рост таварнай прадукцыі ў панскай гаспадарцы, асабліва павелічэнне 

вытврчасці збожжа на продаж, патрабаваў пашырэння плошчы фальварковай 

ворнай зямлі. Яна павялічвалася не толькі за кошт асваення новых зямель, 

але і ў выніку захопу сялянскіх угоддзяў. У многіх маёнтках замест 

традыцыйна належачых сялянам 2/3 такой зямлі ім адводзілі ад 2/5 да 1/3, 

іншы раз і менш. Хуткае пашырэнне плошчы фальварковай ворнай зямлі 

абумовіла значнае ўзмацненне феадальнага прыгнёту сялянства, павелічэнне 

адпрацовачных павіннасцей. 

Галоўнай прадукцыйнай сілай панскай гаспадаркі з’яўляліся прыгонныя 

сяляне. У 5 беларуска-літоўскіх губернях у 1795 г. яны складалі 84,8 % усяго 

сялянства, або 75,1 % народанасельніцтва. У 1858 г. -- адпаведна да 70,9 і 

57,6 %. Гэта тлумачыцца крызісам феадальна-прыгонніцкай сістэмы, частымі 

неўраджаямі, голадам на панскай вёсцы. Разам з тым ужо ў канцы XVIII ст. у 

магнацкай сельскай гаспадарцы Заходняй Беларусі наёмная рабочая сіла 

склала 17,2 %, Усходняй – 7,4 % усёй рабочай сілы. Скарыстанне мышын і 

наёмнай працы ў панскай сельскай гаспадарцы сведчыць аб фарміраванні 

капіталістычнага ўкладу. 

У структуры панскіх пасеваў першае месца займала азімае жыта, якое 

з’яўлялася галоўнай харчовай і рыначнай культурай. Сярод яравых 

пераважалі авёс і ячмень. З тэхнічных культур сеялі лён, каноплі, з канца 20-

х гадоў ХІХ ст. на панскіх палях пачалі саджаць бульбу. Ураджайнасць 

збожжавых некалькі ўзрасла. Земляробства ўсё больш падпарадкоўвалася 

попыту ўнутранага і знешняга рынкаў. 

Другой па значнасці галіной панскай гаспадаркі была жывёлагадоўля. 

Разводзілі пераважна прадукцыйную жывёлу – кароў, свіней, авечак. Многія 

памешчыкі заводзілі пародзістую малочную і мясную жывёлу. 

Землеўладальнікі, што пачалі скарыстоўваць у фальварках наёмную працу, 

набывалі валоў і коней. З ростам суконнай вытворчасці ў 30 – 40-я гады ХІХ 

ст. у заходніх паветах значнае развіццё атрымала гандлёвая панская 

мерыносавая авечкагадоўля. Распаўсюджвалася і таварная мяса-малочная 

жывёлагадоўля. 
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Узрастала вотчыннае прадпрымальніцтва. Побач з вінакурнямі ў 

маёнтках ствараліся суконная, палатняныя, шкляныя, гарбарныя, паташныя і 

іншыя мануфактуры, другія прадпрыемствы. З 1796 па 1860 г. у Беларусі 

колькасць вотчынных мануфактур павялічылася з 51 да 70 (27,1 %) У канцы 

20-х гадоў ХІХ ст. з’явіліся першыя панскія фабрыкі. Да сялянскай рэформы 

1861 г. колькасць іх узрасла з 2 да 18. На прамысловых прадпрыемствах 

скарыстоўвалася як паншчынная праца прыгонных, так і наёмная праца. 

З далучэннем тэрыторыі Беларусі да Расійскай імперыі дзяржаўны 

зямельны фонд зменшыўся. Царскі ўрад раздаваў казённыя землі разам з 

сялянамі расійскім саноўнікам. Пасля другога і трэцяга падзелаў Рэчы 

Паспалітай Кацярына ІІ падаравала ў Мінскай, Слонімскай і Віленскай 

губернях былыя каралеўскія і старасцінскія маёнткі з 40,4 тыс. душ, Павел І у 

Літоўскай губ. – з 19,8 тыс. душ. У 1810 – 1816 гг. расстройства дзяржаўных 

фінансаў прымусіла царызм прадаць многія казённыя маёнткі ў прыватныя 

рукі. Аднак у далейшым у казну перайшлі канфіскаваныя землі ўдзельнікаў 

паўстання 1830 – 1831 гг. Дзяржаўны зямельны фонд у 30-я – пачатку 40-х 

гадоў ХІХ ст. папоўніўся таксама за кошт секулярызацыі царкоўных і 

манастырскіх уладанняў. У выніку да часу рэформы дзяржаўных сялян 

(канец 60-х гадоў) у 5 заходніх губернях казне належала 4472 тыс. дзес., або 

18,7 % зямлі (столькі ж як у апошняй чвэрці XVIII ст.) 

Сяляне атрымлівалі ў карыстанне ад феадала зямельны надзел, за які 

абавязаны былі адбываць паншчыну або плаціць грашовы аброк. З развіццём 

фальваркова-паншчыннай гаспадаркі ішоў працэс абеззямелення сялянства. 

У 90-я гады XVIII ст. у Заходняй і Цэнтральнай Беларусі налічвалася 17,8 

тыс., або 7 % сялян (агароднікаў і халупнікаў), якія не мелі палявога надзела. 

Абеззямеленне сялян найбольшых памераў дасягнула перад адменай 

прыгону. Памешчыкі захоплівалі лепшыя надзельныя ўчасткі, каб у будучым 

прымусіць сялян адпрацоўваць за зямлю або ператварыць іх у пастаянных 

наёмных рабочых-парабкаў. У выніку напярэдадні рэформы 1861 г. у 

маёнтках сярэдне- і буйнапамесных уласнікаў 5 заходніх губерняў землі, што 

знаходзіліся ў сялянскім карыстванні, складалі толькі 26,6 % панскай зямлі.  

З развіццём таварна-грашовых адносін, абеззямеленнем часткі сялянскіх 

двароў, пры розным зябеспячэнні іх рабочай і прадукцыйнай жывёлай 

паглыблялася маёмасная дыферанцыяцыя сялянства. У другой палове 50-х 

гадоў ХІХ ст. у маёнтках сярэдне-і буйнапамесных уласнікаў і дзяржаўных 

уладаннях Беларусі было звыш 100 тыс. беззямельных сялян-бабылёў 

абодвух полаў. Апрача таго, тут налічвалася прыкладна столькі ж 

малазямельных сялян-агароднікаў. Для большасці беззямельных і 

малаземельных асноўнай крыніцай існавання з’яўлялася наёмная праца. З 

другога боку, вылучалася праслойка заможнага сялянства, якое мела вялікія 

надзелы і значную колькасць жывёлы. Іншы раз заможныя сяляне ў якасці 

падрадчыкаў арандавалі ў феадальнай дзяржавы і ўладальнікаў маёнткаў 

зямлю і прамыслова – гандлёвыя прадпрыемствы (корчмы, млыны, лаўкі і 

інш.), займаліся гандлем, дзе эксплуатавалася наёмная праца сялянскай 

беднаты.  
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З пашырэннем плошчы фальварковай ворнай зямлі адбываўся перавод 

сялян з аброчных у паншчынныя. Да сярэдзіны ХІХ ст. у параўнанні з 

апошнім дзесяцігоддзем XVIII ст. удзельная вага паншчыннага сялянства ў 

панскіх маёнтках Беларусі павялічылася з 77 да 97%. На працягу першай 

паловы ХІХ ст. памер паншчыны, што прыпадала на сялянскую гаспадарку, 

узрос ў сярэднім у 1,5 – 2 разы. У 30 – 40-я гады ў большасці маёнткаў 

найбольш пашырана была паншчына ў 6 дзён у тыдзень з сялянскай 

гаспадаркі. Павялічыліся нормы талок, гвалтаў, іншых работ. Захоўваліся 

шматлікія павіннасці па абслугоўванні панскага двара і натуральны аброк 

(“даніна”) – абавязак даваць землеўладальніку прадукты сваёй гаспадаркі: 

палатно, птушку, яйкі, мёд, а таксама грыбы, ягады і інш. Многія памешчыкі  

аддавалі сваіх прыгонных у наём падрадчыкам па кантрактах на будаўнічыя і 

дарожныя работы, адпраўлялі на нарыхтоўку і сплаў лесу. 

Апрача павіннасцей за карыстанне зямлёй, сяляне неслі дзяржаўныя 

грашовыя і натуральныя павіннасці. Да першых належалі падушны падатак, 

земскі збор, якія ў 40-я гады ХІХ ст. складалі 5 – 7 руб. з сялянскага двара. 

Сяляне адбывалі дарожную, кватэрную (пастойную) натуральныя павіннасці, 

абавязаны былі перавозіць ваенныя грузы. Новым для Беларусі відам цяжкай 

павіннасці стала рэкруцкая павіннасць, што забірала з сялянскіх сямей 

маладых, здаровых работнікаў. Кожны рэкрут прыпадаў на 200 сялянскіх 

двароў. Забеспячэнне яго ляжала на абавязку сельскай грамады. 

Крызіс феадальна-прыгонніцкіх форм гаспадаркі, узмацненне сялянскага 

руху прымусілі расійскі ўрад пайсці на некаторыя змены ў сістэме 

феадальнай эксплуатацыі сялянства. У снежні 1839 г. пачалася перабудова 

адміністрацыйна-гаспадарчага кіравання дзяржаўнай вёскай заходніх 

губерняў. Яна з’яўлялася састаўной часткай агульнарасійскай рэформы 

П.Д.Кісялёва. Праводзілася люстрацыя, г.зн. падрабязнае апісанне маёнткаў і 

вызначэнне памераў сялянскага землекарыстання і павіннасцей. Уводзіўся 

падушны надзел, роўны 3 дес. ворнай зямлі і 1 дзес. сенажацей. На аснове 

маёмаснай няроўнасці на дзяржаўнай вёсцы сяляне былі падзелены на 

цяглых, паўцяглых, агароднікаў і бабылёў. Цягламу двару паншчына 

вызначалася памерам у 6 дзён на тыдзень, паўцягламу – 3 дзён. Агароднікі за 

карыстанне агародамі і пашамі павінны былі выконваць розныя дваровыя 

работы, а ў выпадку неабходнасці прыцягвацца і на паншчыну. Бабылі 

працавалі ў маёнтку за натуральную ці грашовую плату. Рэформа палепшыла 

становішча дзяржаўных сялян. У выніку праведзенай люстрацыі павіннасці 

казённых сялян Віцебскай і Магілёўскай губерняў зменшыліся на 62 – 65 %, 

Гродзенскай і Мінскай на 30 – 35 %; зямельныя надзелы ў апошніх губернях 

павялічыліся на 32 – 36 %, у Магілёўскай – на 15 %. З 1844 г. у дзяржаўных 

уладаннях Беларусі ліквідаваліся фальваркі, сяляне пераводзіліся на грашовы 

аброк. Памеры яго адпавядалі даходу, які атрымлівала казна па інвентарах і 

арэндных кантрактах. Пазней былі адменены даніна і дадатковыя 

адпрацовачныя павіннасці. Перавод на аброк істотна змяніў эканамічны стан 

сялян: яны атрымалі большую свабоду для гаспадарчай дзейнасці. Была 

спынена таксама здача дзяржаўных маёнткаў у арэнднае карыстаннею. 
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У 1844 г. Мікалай І зацвердзіў Палажэнне, згодна з якім у гэтым годзе ва 

ўсіх заходніх губернях былі створаны губернскія дваранскія камітэты для 

складання абавязковых інвентароў панскіх маёнткаў. Камітэты павінны былі 

перагледзець старыя інвентары ў маёнтках, а дзе яны адсутнічалі – скласці 

новыя. Увядзенне ў дзеянне перагледжаных і складзеных ўпершыню 

інвентароў у Беларусі пачалося ў 1845 г. Павіннасці сялян у іх вызначаліся 

адпаведна колькасці і якасці надзельнай зямлі, але не маглі перавышаць 1/3 

валавага даходу з пазямельных участкаў. Інвентары фіксавалі і велічыню 

надзелаў з мэтай некалькі абмежаваць сялянскія павіннасці. Зямля, што 

знаходзілася ў фактычным карыстанні сялян, захоўвалася за імі. Разам з тым 

для цяглага двара вызначаліся нормы надзела ад 4,75 да 9 дзес. Такая 

гаспадарка абавязана была адпрацаваць у тыдзень на паншчыне 3 дні з канём 

(мужчынская паншчына) і 1 дзень без яго (жаночая паншчына). Памешчыкам 

было забаронена самавольна вызначаць згонныя дні, а таксама абкладаць 

сялян натуральнымі паборам. 

Інвентарная рэформа выклікала незадавальненне памешчыкаў, якія 

ўвогуле выступілі супраць умяшання дзяржавы ва ўнутрапамеснае 

размеркаванне ўгоддзяў і рэгламентацыю сялянскіх павіннасцей. Яны ўсяляк 

тармазілі перагляд старых і ўвядзенне новых інвентароў. Уваходзячы ў 

інвентарныя камітэты, памешчыкі дабіліся па многіх маёнтках не толькі 

захавання ранейшых прыгонніцкіх павіннасцей, але часта і павелічэння іх. 

Увядзенне абавязковых інвентароў ішло павольна. У панскіх уладаннях 

Заходняй і Цэнтральнай Беларусі абавязковыя інвентары былі складзены і 

ўведзены ў другой палове 40-х гадоў ХІХ ст. Ва ўсходніх паветах яны былі 

ўведзены ў частцы маёнткаў. Тут інвентары некалькі разоў пераглядаліся і 

выпраўляліся. Перагляд і выпраўленне іх ва Усходняй Беларусі зацягнуліся 

да 1857 г., калі пачалася падрыхтоўка адмены прыгону. У сувязі з гэтым 

неабходнасць ва ўвядзенні абавязковых інвентароў у маёнтках зусім адпала. 

У цэлым інвентарная рэформа, выкліканая крызісам прыгонніцкага ладу, 

засталася незавершанай і не аблегчыла становішча панскіх сялян. Вынікам яе 

было абвастрэнне класавай барацьбы на панскай вёсцы. Толькі за 1858 – 

1860 гг. у беларуска-літоўскіх губернях адбылося больш за 40 выступленняў 

сялян, іх значная частка была падаўлена з дапамогай войска.  

 

4. Адмена прыгоннага права. Буржуазныя рэформы 1860–1870-х гг. і іх 

асаблівасці на Беларусі 

 

Першая прапанова пра неабходнасць адмены прыгоннага права была 

зроблена Аляксандрам ІІ у сакавіку 1856 г. Прадстаўнікі памесных дваран 

Літвы і Заходняй Беларусі першымі далі згоду на вызваленне памешчыцкіх 

сялян, але без зямлі. У студзені 1857 быў створаны Сакрэтны камітэт на чале з 

з імператарам (з 1858 г. рэарганізаваны ў Галоўны камітэт па сялянскай 

справе), які павінен быў выпрацаваць план паступовага вызвалення сялян. 

Памешчыкі беларуска-літоўскіх губерняў пачалі дасылаць свае прапановы па 

рэфармаванні на імя расійскага ўраду.  
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20 лістапада 1857 г. быў абвешчаны рэскрыпт Аляксандра ІІ віленскаму 

генерал-губернатару У.І. Назімаву, які фактычна быў сціслай праграмай па 

аграрнаму пытанню. Памешчыкам рэкамендавалася даць сялянам невялікія 

надзелы за выкуп, бо ўрад разумеў небяспечнасць вызвалення сялян без зямлі. 

Рэкамендавалася стварыць у Віленскай, Гродзенскай і Ковенскай губернях 

камітэты і агульную камісію ў Вільні для распрацоўкі праекта аб адмене 

прыгоннага права. Аналагічны рэскрыпт быў накіраваны іншым генерал-

губернатарам еўрапейскай часткі Расійскай імперыі. 

19 лютага 1861 г. Аляксандр ІІ падпісаў маніфест і зацвердзіў ухваленыя 

Дзяржаўным саветам праекты “Палажэнняў” аб адмене прыгону ў Расійскай 

імперыі, якія атрымалі сілу закону. Адмена прыгону абвяшчалася 

добраахвотным ахвяраваннем і дабрадзействам дваранства. Адначасова 

сялянам настойліва ўнушалі думку пра абавязак падпарадкавання ўладам і 

выканання прызначаных павіннасцяў. Закон аб адмене прыгону складаўся з 

“Агульнага палажэння”, мясцовых “Палажэнняў”, “Палажэнняў” аб 

уладкаванні дваровых людзей, выкупе, губернскіх і павятовых па сялянскіх 

справах установах, а таксама дадатковых правілаў, што тычыліся асобных 

груп насельніцтва. У “Агульным палажэнні” былі выкладзеныя правілы для 

ўсіх губерняў Расійскай імперыі, дзе меліся прыгонныя. Яно вызначала 

асабістыя і маёмасныя правы сялян, парадак кіравання і выканання імі 

казённых, земскіх і грамадскіх павіннасцяў. 

З адменай прыгону панскія сяляне сталі асабіста свабоднымі. 

Памешчыкі былі пазбаўленыя права распараджацца імі як сваёй уласнасцю, 

прадаваць, закладаць, дарыць, біць, самавольна перасяляць з месца на месца і 

інш. Сяляне атрымалі шэраг грамадзянскіх (асабістых, сямейных, 

маёмасных) правоў: заключаць дагаворы, узбуджаць іскі, несці асабістую 

адказнасць перад судом, свабодна ўступаць у шлюб, браць удзел у рабоце 

органаў сялянскага кіравання, пераходзіць у іншыя саслоўі і сялянскія 

абшчыны, адлучацца з месца жыхарства, паступаць на службу і ў 

навучальныя ўстановы, свабодна займацца гандлем і промысламі, валодаць 

рухомай і нерухомай маёмасцю. Вызваленне сялян ад прыгоннай залежнасці 

было адной з галоўных прагрэсіўна-гістарычных праяў рэформы. 

Разам з тым у значнай меры захаваўся з адменай прыгону 

пазаэканамічны прымус сялян. Памешчыкі засталіся ўласнікамі ўсёй зямлі 

маёнткаў. Сяляне на працягу 9 гадоў па-ранейшаму былі прымацаваны да 

надзелаў. Да заключэння выкупных здзелак сяляне былі на становішчы 

“часоваабавязаных”. але і пасля заканчэння зазначанага тэрміну селянін 

толькі з дазволу памешчыка меў права выкупу палявой зямлі. Памешчык жа 

мог прымусіць сялян выкупляць палявы надзел без іх згоды. Праўда, сядзібу 

яны маглі выкупіць адразу, без дазволу землеўласніка. Памеры надзелаў 

вызначаліся канчаткова, сяляне пазбаўляліся права прырэзкі зямлі ў 

будучым. Яны былі звязаны кругавой парукай пры адбыванні павіннасцяў 

дзяржаве, а пры абшчынным карыстанні ўсімі ўгоддзямі – і памешчыку, 

падлягалі цялесным пакаранням у сялянскіх валасных судах, іх аддавалі ў 

“пабочныя заработкі”. Да спынення часоваабавязаных адносінаў памешчыкі 
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захоўвалі права вотчыннай паліцыі ў сялянскай грамадзе і апекі над сялянамі. 

З пераходам на выкуп часоваабавязанае становішча спынялася, і сялян 

залічвалі ў разрад так званых сялян-уласнікаў. Але і пасля гэтага сялянства 

заставалася непаўнапраўным, падатковым саслоўем. 

Мясцовыя “Палажэнні” вызначалі парадак надзялення сялянства зямлёй 

і выканання павіннасцей за карыстанне ёю. У беларуска-літоўскіх губернях 

рэфармаваннем былі ахоплены 1860,3 тыс. (78%) душ абодвух полаў 

прыватнаўласніцкіх сялян. Рэформа праводзілася паводле агульных 

узаканенняў і двух мясцовых “Палажэнняў”. На Магілёўскую і Віцебскую 

(акрамя Дрысенскага і латгальскіх паветаў) губерні распаўсюджвалася 

мясцовае “Палажэнне” для губерняў “вялікарасійскіх, наварасійскіх і 

беларускіх”. У Віленскай, Гродзенскай, Ковенскай, Мінскай губернях, 

Дрысенскім і латгальскіх паветах Віцебскай губ. дзейнічала асобнае 

мясцовае “Палажэнне”. 

Наяўнасць двух мясцовых “Палажэнняў” тлумачыцца тым, што да 

адмены прыгону ў панскіх маёнтках усходніх паветаў Беларусі, падобна да 

рускіх губерняў, існавала сялянскае абшчыннае землекарыстанне, якое 

распаўсюджвалася на ўсе ўгоддзі. Павіннасці на карысць памешчыкаў 

вызначаліся з цягла, але фактычна сяляне адбывалі іх з рабочай душы. У 

другой палове 40-х – 50-я гады ХІХ ст. у мностве панскіх маёнткаў названага 

рэгіёна абавязковыя інвентары не былі ўведзены. У заходніх жа і 

цэнтральных паветах Беларусі, як і ў Літве, панскія сяляне карысталіся 

ворнай і сенакоснай зямлёй падворна, а сялянскія павіннасці на карысць 

памешчыкаў вылічвалі з падворнага зямельнага ўчастка, з другой паловы 40-

х гадоў – у адпаведнасці з абавязковымі інвентарамі. Прымаючы асобнае 

“Палажэнне” для Заходняй, Цэнтральнай Беларусі і Літвы, расійскі ўрад 

кіраваўся і палітычнымі меркаваннямі – небяспека сялянскага руху ў гэтым 

рэгіёне, які межаваў з Царствам Польскім, Прыбалтыкай, Прусіяй, дзе сяляне 

ўжо карысталіся асабістай свабодай.  

Мясцовыя “Палажэнні” аддавалі перавагу “добраахвотным 

пагадненням” сялян з памешчыкамі аб памерах надзелаў і павіннасцей. Калі 

ж такое было немагчыма, уступалі ў сілу пэўныя іх нормы, вызначаныя 

гэтымі “Палажэннямі”. У апошнім выпадку велічыня надзелаў і павіннасцей 

сялян на ўсходзе і захадзе Беларусі вызначалася на аснове розных 

прынцыпаў. Паводле мясцовага “Палажэння” для рускіх, паўднёваўкраінскіх 

і ўсходнебеларускіх губерняў, у Віцебскай (8 паветаў) і Магілёўскай 

губернях, як і ў цэнтральных рэгіёнах Расіі, быў устаноўлены душавы 

зямельны надзел. Для кожнай мясцовасці былі ўведзены вышэйшая і 

ніжэйшая яго нормы (памеры вышэйшага душавога надзела па асобных 

паветах вагаліся ад 4 да 5,5 дзес., ніжэйшага – ад 1,3 да 1,8 дзес.). Калі 

дарэформенны надзел перавышаў вышэйшую норму, то памешчык меў права 

адрэзаць лішак зямлі на сваю карысць. У выпадку, калі ў памешчыка 

заставалася менш за 1/3 агульнай плошчы ўгоддзяў маёнтка, ён мог утрымаць 

за сабой да трэці ўсіх прыдатных зямель. Са згоды сялян землеўласнік 
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атрымаў права памяншаць надзел да чацвяртнога (1/4 вышэйшага), што 

даваўся бязвыплатна (“дармовы”, або “жабрацкі” надзел). 

Паводле мясцовага “Палажэння” для Віленскай, Гродзенскай, 

Ковенскай, Мінскай і часткі Віцебскай губерняў, за сялянскай грамадой 

замацоўваліся надзельныя землі, якія знаходзіліся ў пастаянным карыстанні 

сялян на 19 лютага 1861 г. Але калі памер надзела быў вышэйшы за 

інвентарны ці ў памешчыка заставалася менш чым 1/3 угоддзяў маёнтка, 

праводзілася адпаведная адрэзка сялянскай зямлі. Разам з тым дарэформенны 

надзел не мог быць паменшаны больш чым на 1/6 частку. Паколькі сялянам 

адводзілася зямля, што лічылася за імі на момант абнародавання рэформы, то 

ўзаконьвалася абеззямеленне сялянства памешчыкамі, якое ўзмоцнена 

праводзілася з увядзеннем абавязковых інвентароў панскіх маёнткаў і з 

падрыхтокай адмены прыгону прыняло ў многіх мясцовасцях названага 

рэгіёна масавы характар.  

Мясцовыя “Палажэнні” неакрэслена, невыразна вызначалі сялянскія 

правы на агульныя ўгоддзі і сервітуты, памешчыкі,  імкнуліся пазбавіць 

сялян карыстання імі, асабліва пашамі, у якіх сялянская гаспадарка мела 

вялікую патрэбу. Мясцовыя “Палажэнні” рэгламентавалі сервітутныя правы 

сялян у адносінах карыстання панскім лесам, агульным вадапоем, прагонам 

для жывёлы і г.д. На ўсёй тэрыторыі Беларусі памешчыкі не абавязаны былі 

адпускаць сялянам будаўнічы лес. У тых маёнтках, дзе да рэформы сялянам 

давалі паліва, яны маглі атрымліваць яго за асобную плату або павіннасці на 

працягу 9 гадоў пасля адмены прыгону.  

Праводзячы адрэзкі, адмежаванне і развярстанне агульных і цераспалос-

ных зямельных угоддзяў, памешчыкі мелі магчымасць забіраць у сялян 

лепшыя ворныя землі, сенажаці, пашу, вадапоі, што выкарыстоўвалася для 

закабалення іх. У выніку “Палажэнні” 19 лютага 1861 г. абумовілі рост абез-

зямелення сялянства, пралетарызацыю яго асноўнай масы.  Згодна з імі за 

пастаяннае карыстанне надзельнай зямлёй часоваабавязаныя сяляне да пе-

раводу на выкуп павінны былі па-ранейшаму адбываць грашовыя (аброк) і 

адпрацовачныя (паншчына) феадальныя павіннасці. Памер іх вызначаўся 

ўстаўнымі граматамі. Сяляне, якія да 1861 г. знаходзіліся на паншчыне, 

павінны былі адбываць яе і пасля адмены прыгону. 

Мясцовае “Палажэнне” для рускіх, паўднёваўкраінскіх і 

ўсходнебеларускіх губерняў вызначала памеры павіннасцей адпаведна 

велічыні душавога надзела. Паводле яго, сяляне павінны былі абкладвацца 

аброкам да тых памераў, у якіх апошні збіраўся з іх на час адмены прыгону. 

На самой жа справе аброк, які існаваў ва Усходняй Беларусі напярэдадні 

рэформы, часта завышаўся. У Віцебскай (8 паветаў) і Магілёўскай губернях 

за вышэйшы душавы надзел сяляне абавязаны былі выплачваць 8 руб. аброку 

ў год. Калі яны атрымалі надзел менш за вызначаную вышэйшую норму, то 

памеры плацяжоў паніжаліся, але не прапарцыянальна памяншэнню 

колькасці зямлі, а на аснове прынцыпу так званай градацыі павіннасцей. Ён 

заключаўся ў тым, што на першую дзесяціну душавога надзела прыпадала 

палова аброку, на другую – 25 %, на астатнія дзесяціны, разам узятыя, – 
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таксама 25 %. Такім чынам, пры памяншэнні вышэйшага надзела ў выніку 

адрэзкі сялянскай зямлі, памешчыкі былі забяспечаны адносна большым 

аброкам. Градацыі павіннасцей дазвалялі апошнім у значнай меры захаваць 

тыя даходы, якія яны атрымлівалі ад асобы селяніна да рэформы. 

Паводле мясцовага “Палажэння” для заходнебеларускіх і літоўскіх 

губерняў, у аснову вызначэння памераў аброку і паншчыны была пакладзена 

агульная вартасць павіннасцей з надзельнага ўчастка, азначаных у інвентары 

маёнтка. Гранічная велічыня сялянскіх плацяжоў у параўнанні з інвентарнай 

некалькі зніжалася, вызначаўся максімум іх не вышэй чым 3 руб. з дзесяціны 

палявога надзела ў год. Аднак і такі аброк быў не пад сілу для аброчных 

сялян. З часу адмены прыгону па 1863 г. у Гродзенскай губ. яны плацілі 

аброку штогод у сярэднім 2 руб. 35 кап. з дзесяціны надзела, у Мінскай – 2 

руб. 12 кап., у Віленскай – 2 руб. 11 кап. Такім чынам, аброчныя плацяжы іх 

у сярэднім амаль у 2 разы перавышалі даходнасць сялянскай зямлі. 

Да рэформы 1861 г. асноўная маса панскіх сялян Беларусі адбывала 

паншчыну. З адменай прыгону паншчынная павіннасць на ўсходзе Беларусі 

была некалькі аблегчана. Як і ў цэнтральных рэгіёнах Расіі, да зацвярджэння 

ўстаўных грамат паншчына павінна была не перавышаць 5 дзён у тыдзень. 

Але многія памешчыкі насуперак “Палажэнню” захоўвалі яе ў 

дарэформенных памерах або нават павялічвалі. У мясцовасцях з абшчынным 

карыстаннем усёй зямлёй сяляне, звязаныя кругавой парукай, павінны былі 

адбываць паншчыну і за адсутных аднасяльчан. З зацвярджэннем устаўных 

грамат за вышэйшы душавы надзел (незалежна ад яго велічыні) сяляне 

Усходней Беларусі абавязаны былі адпрацоўваць 40 мужчынскіх і 30 

жаночых дзён у год, ці 13 – 18 дзён з дзесяціны. Пры паніжэнні памераў 

душавога надзела паншчына памяншалася, аднак не суразмерна скарачэнню 

плошчы надзельнай зямлі. Як і пры аброчнай павіннасці, большая колькасць 

паншчынных дзён прыпадала на першыя дзесяціны надзела. 

На захадзе і ў цэнтры Беларусі, як і ў Літве, з адменай прыгону сяляне да 

зацвярджэння ўстаўных грамат павінны былі адбываць паншчыну ў памерах, 

устаноўленых інвентарамі панскіх маёнткаў. У гэтых умовах, паколькі 

надзелы мноства сялян перад рэформай былі ўрэзаны памешчыкамі, велічыня 

паншчыннай павіннасці іх фактычна ўзрасла. Пасля зацвярджэння ўстаўных 

грамат колькасць паншчынных дзён у параўнанні з інвентарнымі адпаведна 

мясцоваму “Палажэнню” для заходнебеларускіх і літоўскіх губерняў 

паменшылася на 10 % і не павінна была перавышаць 23 мужчынскія і 

жаночыя дні з дзесяціны ў год. Але і гэтыя нормы былі настолькі высокія, 

што амаль не ўжываліся. З адменай прыгону некаторыя памешчыкі 

павялічвалі памер паншчыны. 

Праз два гады пасля абвяшчэння рэформы сяляне атрымалі права 

пераходу з паншчыны на аброк, пры ўмове адсутнасці нядоімак па падатках 

дзяржаве і павіннасцях памешчыку, а таксама выплаты аброку апошняму за 

паўгода наперад. 

Надзельную зямлю сяляне набывалі на аснове “Палажэння аб выкупе”, 

агульнага для ўсёй Расійскай імперыі. Вартасць надзела па выкупу вылічвалі 
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шляхам капіталізацыі аброку з 6% гадавых. Атрыманы такім чынам капітал 

пры штогоднім абароце прыносіў суму ранейшага гадавога аброку і 

дадатковую суму на пагашэнне выкупнога капіталу і на выдаткі па выкупной 

аперацыі. Апошнюю праводзіла дзяржава, якая выдавала сялянам выкупную 

пазыку. Пры згодзе сялян на выкуп, калі яны атрымлівалі поўны надзел, гэта 

пазыка складала 80 % выкупной сумы, пры паменшаным надзеле – 75 %. 

Астатнюю частку выкупной сумы (20 – 25 %) сяляне павінны былі выплаціць 

памешчыку наяўнымі пры заключэнні выкупнога пагаднення. Пры выкупе 

ўсяго надзела па аднабаковым патрабаванні яго такой даплаты не патрабава-

лася. Выкупную пазыку сяляне абавязаны былі пагашаць на працягу 49 гадоў 

штогоднімі выкупнымі плацяжамі ў памеры 6 % выкупнога доўгу. 

Фактычна выкуплялася не зямля, а феадальныя паншчынная і аброчная 

павіннасці сялян на карысць памешчыка. Суадносіны так званых выкупных 

цэн на зямлю з мясцовымі рыначнымі цэнамі яе былі розныя. У 5 заходніх 

губернях сярэдняя цана дзесяціны зямлі па выкупу вагалася ад 7 руб. 87 кап. 

да 20 руб. 75 кап., а цана яе на мясцовым зямельным рынку ў 1863 – 1872 гг. 

– у сярэднім ад 6 руб. 58 кап. да 15 руб. 26 кап., у залежнасці ад губерні. У 

Віленскай і Гродзенскай губернях выкупны кошт дзясяціны надзела ў 

сярэднім быў на 18,2 – 26,9 % ніжэйшы за прадажны, што было абумоўлена 

як больш высокім рыначным коштам зямлі, так і меншымі памерамі аброку, 

пакладзенага ў аснову выкупной сумы. Нягледзячы на меншы памер цаны 

зямлі па выкупу ў параўнанні з рыначным коштам яе ў гэтым рэгіёне, сяляне 

і тут значна пераплацілі за свае надзелы ў сувязі са шматгадовым спагнаннем 

дзяржавай высокіх (%) працэнтаў па выкупной пазыцы.  

Новы ўздым сялянскага руху супраць памешчыкаў у Беларусі і Літве, 

абумоўлены спадзяваннямі сялян атрымаць “сапраўдную волю” ў дзень 

другой гадавіны абвяшчэння рэформы, пачатак паўстання ў Царстве 

Польскім прымусілі царскі ўрад пайсці на пэўныя ўступкі былым 

прыгонным, каб прыцягнуць іх на свой бок. Указам ад 1 сакавіка 1863 г. у 

Віленскай, Гродзенскай, Мінскай, Ковенскай, Дрысенскім і латгальскіх 

паветах Віцебскай губерняў абавязковыя адносіны паміж сялянствам і 

памешчыкамі спыняліся з 1 мая 1863 г. Уводзіўся абавязковы выкуп са 

зніжэннем аброчных і адпаведна ім выкупных плацяжоў. Сялян, што адбы-

валі паншчыну, пераводзілі на аброк з памяншэннем яго на 20%. 2 лістапада 

названага года выдадзены ўказ аб спыненні з 1 студзеня 1864 г. абавязковых 

адносін у Магілёўскай, беларускіх і рускіх паветах Віцебскай губерняў. Тут 

таксама былыя панскія сяляне пераведзены на абавязковы выкуп са зніжэн-

нем выкупных плацяжоў адносна аброчных на 20 %. 

З мэтай адцягнення абеззямеленых сялян ад удзелу ў паўстанні, паводле 

цыркуляра віленскага генерал-губернатара М.М. Мураўёва ад 18 кастрычніка 

1863 г., у Заходняй і Цэнтральнай Беларусі, а таксама Літве ім павінны былі 

вярнуць землі, захопленыя памешчыкамі пасля 1857 г., калі яны не паступілі 

ў надзел іншым прыгонным або не знаходзіліся ў арэндзе. Сялянства, 

пазбаўленае зямлі ў 1846 – 1856 гг., атрымлівала 3-дзесяцінны сямейны 

надзел. У заходніх і цэнтральных паветах Беларусі былі надзелены зямлёй 
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19,2 тыс. двароў (каля 12,5 % двароў былых панскіх сялян). З вяртаннем 

часткі адрэзкаў, а таксама павелічэннем наяўных надзелаў, 

перакласіфікацыяй угоддзяў плошча сялянскага землеўладання ўзрасла. 

Датэрміновы перавод сялян на выкуп прымусіў царскія ўлады займацца 

сервітутамі і агульнымі пашамі. Пры складанні выкупных актаў, акрамя 

надзельнай зямлі, за сялянствам замацоўвалася права на сервітутныя і 

агульныя ўгоддзі. У 60-я гады ХІХ ст. зямельнымі сервітутамі і агульнымі 

пашамі карысталіся 56 % двароў былых панскіх сялян  

У выніку ажыццяўлення адзначаных мерапрыемстваў умовы 

правядзення рэформы на Беларусі сталі больш спрыяльнымі для сялян. 

Аднак яна па-ранейшаму насіла грабежніцкі характар. далёка не ўсе адрэзкі 

былі вернуты сялянству. 

У 60–70 гг. ХХ ст. у Расіі праводзіліся буржуазныя рэформы, але ў 

беларуска-літоўскіх губернях яны мелі значныя абмежаванні. 

Земская рэформа. Паводле палажэння ад 1 студзеня 1864 г. в паветах i 

губернях стваралiся выбарныя земскiя ўстановы. Яны павiнны былi кiраваць 

мясцовай земскай гаспадаркай, народнай асветай, медыцынскiм абслу-

гоўваннем насельнiцтва, мясцовай дабрачыннасцю i нават мелi права 

арганiзаваць мясцовую павятовую пошту. Яны маглi весцi земскае страха-

ванне ад пажараў, прымаць меры па ветэрынарнай ахове, дапамагаць у 

будоўлі цэркваў. Земствы мелi права вызначаць грашовыя зборы на мясцо-

выя патрэбы i хадатайнiчаць перад дзяржаўнай адмiнiстрацыяй аб iх 

задавальненнi. Яны былi абавязаны садзейнiчаць грамадзянскiм i вайсковым 

уладам у iх мясцовых мерапрыемствах. 

У адрозненне ад былых саслоўных органаў кiравання, земствы насiлi 

ўсесаслоўны характар. Усе землеўладальнiкі, гандляры i прамыслоўцы, якiя 

мелi нерухомую маёмасць вызначанай каштоўнасцi, а таксама сельскiя гра-

мады, атрымалi права выбiраць сваiх прадстаўнiкоў — гласных — на 

павятовыя земскiя сходы. Штогод гэтыя сходы пад кiраўнiцтвам павятовага 

кіраўніка дваранства збiралiся на кароткi тэрмiн для абмеркавання гаспа-

дарчых i iншых спраў. Павятовы земскi сход выбiраў пастаянна дзейнiчую 

павятовую земскую ўправу у складзе старшынi i двух членаў. Губернскi зем-

скі сход пад кiраўнiцтвам губернскага прадвадзiцеля дваранства так сама 

штогадова збiраўся у складзе дэпутатаў ад павятовых земскiх сходаў. Гу-

бернскi сход выбiраў губернскую земскую ўправу.  

Земствы не мелі органаў выканаўчай улады, i таму былi абавязаны 

звяртацца i карыстацца ўрадавым адмiнiстрацыйна-палiцэйскiм апаратам. 

Дзейнасць земстваў знаходзiлася пад кантролем мясцовай адмiнiстрацыi, гу-

бернатараў i Мiнiстэрства ўнутраных спраў. Земствы былi першым рэальным 

крокам самадзяржаўя на шляху палiтычнай перабудовы Расiйскай iмперыi. 

Але гэтая спроба, як i iншыя палiтычныя i грамадскiя рэформы, што 

праводзiліся “зверху”, мела вельмi абмежаваны характар i ахоплівала далёка 

не ўсе тэррыторыі дзяржавы. Згодна з палажэннем 1864 г. земствы стваралiся 

ў 33 губернях, прычым не адначасова, а па меры iх падрыхтаванасцi, якую 
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вызначаў мiнiстр унутраных спраў. Апошняе з 33 дазволенных губернскiх 

земстваў пачало дзейнiчаць толькi з 1871 г.  

На землi Беларусi, Лiтвы i Правабярэжнай Украiны палажэнні аб зем-

ской рэформе не распаўсюджвалiся. Справа ў тым, што як на выбарах, так i ў 

земскiх установах, асноўнай кiруючай фiгурай, па задуме ўлад, павiнны былi 

стаць мясцовыя памешчыкi. Аднак пасля паўстання 1863 — 1864 гг. царскi 

ўрад палiтычна не давяраў мясцовым памешчыкам “польскага паходжання”. 

А такiх у 1863 г. па дадзеным Галоўнага камiтэта аб усталяваннi сельскага 

стану толькi ў Вiленскай губ. было 85 %, Гродзенской — 95 %, Мiнскай — 94 

%. Пры выбарах земскiх устаноў менавiта яны надалей ўзялi б кiраванне ў 

свае рукi. Але i на пашырэнне правоў мясцовага сялянства, у першую чаргу 

павелiчэнне вагi сялянскай курыi на выбарах, улады не пайшлi таксама, бо 

гэта, разам з абмежаваннем правоў мясцовых памешчыкаў, падрывала пад-

муркi дваранскай Расiйскай iмперыi. 

Асаблiвасцi судовай рэформы. Першым крокам да судовай рэформы 

стала ўвядзенне ў чэрвені 1860 г. судовых следчых, дзякуючы чаму следчыя 

справы перайшлi ад палiцыi да судовага ведамства. 17 красавiка 1862 г. былi 

адменены жорсткiя цялесныя пакаранні, у тым лiку кляйменне. 29 верасня 

1862 г. Аляксандар II зацвярдзіў асноўныя палажэння судовай рэформы. 

Згодна з Судовымi статутамi, зацверджанымi Аляксандрам II 20 лiстапада 

1864 г., суд абвяшчаўся публiчным i з незалежнымi ад ўрада суддзямi. Неза-

лежнасць суддзяў забяспечвалася iх выбарнасцю, нязменнасцю, забаронай 

перавода на iншае месца без асабістай згоды. Кандыдаты на судовыя пасады 

павiнны былi мець адпаведны адукацыйны i службовы цэнз. Для ўсiх 

саслоўяў уводзiўся адзiны акруговы суд. У судовым працэсе праду-

гледжваўся ўдзел адвакатаў. Дзеля гэтага ствараўся спецыяльны iнстытут 

прысяжных павераных. Яны выконвалi адвакацкiя абавязкi ў судовых спра-

вах па крымiнальных учынках и па грамадзянскім справах. Калi падсудны не 

меў магчымасцi заплацiць прысяжнаму паверанаму за яго паслугi, суд вызна-

чаў бясплатнага абаронцу. Пытанне аб вiнаватасцi падсуднага вырашала 

калегiя з 12 прысяжных засядацеляў, якiх выбiралi па жэрабю з “мясцовых 

абывацеляў усiх саслоўяў”. 

Для разгляду дробных злачынстваў i нязначных па памерах iскаў быў 

утвораны мiравы суд са спрошчаным судаводствам. Мiравыя суддзi 

выбiралiся на земскiх i гарадскiх сходах гласных. Для кандыдатаў на гэту па-

саду быў вызначаны ўзроставы (не маладзей за 26 гадоў), маёмасны i 

адукацыйны цэнзы. Тэрыторыя, падсудная мiравому суду, складала мiравы 

участак — звычайна валасцей. Рашэнні мiравых суддзяў маглi быць апратэс-

таваны ў павятовы суд мiравых суддзяў. Найбольш важныя справы 

разглядалi акруговыя суды, якiя падзялялiся на грамадзянскiя i 

крымiнальныя. Склад акруговага суда назначаўся iмператарам па 

прадстаўленню мiнiстра юстыцыi. Апеляцыйнай iнстанцыяй для акруговых 

судоў служылi судовыя палаты, якiя стаялi начале судовых акругоў. Вышэй-

шай судовай iнстанцыяй прызначаўся сенат. Увядзенне судовых статутаў 



125 
 

пачалося ў 1866 г. са стварэння судовых акругоў пецербургскай i маскоўскай 

судовых палат. 

Судовая рэформа была значным крокам на шляху да прававога грамад-

ства і нават лiчыцца найбольш “радыкальнай” з усiх рэформаў 60-70-х гг. 

Але яна была непаслядоўнай, праводзiлася не на ўсёй тэрыторыi дзяржавы i 

захоўвала некаторыя старыя элементы, у прыватнасці нормы звычаёвага пра-

ва. 

Судовая рэформа на Беларусi была праведзена са значным спазненнем i 

адступленнямi ад палажэння 1864 г. У 1872 г. тут былi ўведзены мiравыя су-

ды. Аднак беларускiя губернi не мелi земскiх устаноў, на якiх, згодна з 

палажэннем 1864 г., выбiралiся мiравыя суддзi. Таму на гэтя пасады 

мiністрам юстыцыi назначалiся тыя, у чыёй палiтычнай надзейнасцi была 

ўпэўнена мясцовая адмiнiстрацыя. Такiм чынам, судовая рэформа на Бела-

русi была пазбаўлена адной з iстотных адзнак — выбарнасцi суддзяў.  

Акруговыя суды, судовыя палаты, пракуратура i адвакатура ў асобах 

прысяжных павераных у беларускiх губернях таксама былi ўведзены са спаз-

неннем, ужо пасля значнага звужэння царызмам судовай рэформы 1864 г. 

Толькi ў 1883 г. была ўтворена Вiленская судовая палата, якая стаяла на чале 

акруговых судоў Вiленскай, Гродзенскай, Ковенскай i Мiнскай губерняў. 

Акруговы суд Вiцебскай губернi падпарадкоўваўся Пецярбургскай судовай 

палаце, Магiлёўскай — Кiеўскай судовай палаце. 

Гарадская рэформа. Пасля земскай рэформы ўлады пайшлi на 

стварэнне новых форм гарадской адмiнiстрацыi. 18 чэрвеня 1870 г. было вы-

дадзена гарадавое палажэнне, якое ўвяло ўсесаслоўнае мясцовае 

самакiраванне ў гарадах. Па прускаму прыкладу ўсе жыхары, якiя плацiлi га-

радскiя падаткi, падзялялiся на тры групы адпаведна з памерамi гэтых 

падаткаў. Кожная група выбiрала ў гарадскую думу аднолькавую колькасць 

гласных. Гласныя гарадской думы выбiралi са свайго асяроддзя гарадскога 

галаву i членаў гарадской управы. У негубернскiх гарадах асобы, абраныя на 

пасаду гарадскога галавы, зацвярджалiся губернатарамi, у губернскiх — 

мiнiстрам унутраннiх спраў.  

Гарадская дума збiралася па меры патрэбы, гарадская ўправа 

дзейнiчала як пастаянны выканаўчы орган. Быў усталяваны чатырохгадавы 

тэрмiн паўнамоцтваў гласных. За дзейнасцю гарадавых дум i ўпраў назiрала 

губернскае па гарадавым справам “прысутствiе” пад старшынствам губерна-

тара. 

Гарадавое палажэнне 1870 г. захавала старое дзяленне гараджан на 

купцоў з iх гiльдыямi i рамеснiкаў з х цэхамi. Права браць удзел у выбарах 

дазвалялася мужчынам ва ўзросце не менш 25 гадоў. Не мелi выбарчых 

правоў жанчыны. Па-за выбарчай сiстэмай заставалася пераважная колькасць 

наемных рабочых i асоб так званай разумовай працы — чыноўнiкi, iнжыне-

ры, урачы, выкладчыкі i г.д., таму што большасць з iх здымала кватэры i не 

мела неабходнай для ўдзелу ў выбарах нерухомай маёмасцi, якая падлягала 

абкладанню падаткамi. Гэта абмяжоўвала ўсесаслоўнасць гарадскога са-

макiравання. 
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Як i земствы, новы парадак гарадскога самакiравання ўводзiўся пасту-

пова, спачатку толькi ў 41 губернскiм гораде i чатырох партовых гарадах. У 

цэлым новае палажэнне пераканаўча сведчыла, што гарады з 

адмiнiстрацыйных цэнтраў паступова сталi пераўтварацца ў цэнтры гаспа-

дарчай дзейнасцi. 

Рэформа ў галіне адукацыі. Падобна iншым рэформам, напрамак у 

бок усесаслоўнасцi мелi i рэформы ў галiне адукацыi. Школьная рэформа 

праводзiлася паводле “Палажэння аб пачатковых народных вучылiшчах” i 

Статута гiмназiй i прагiмназiй 1864 г. Сетка пачатковых школ пашыралася. 

Сярэдняя адукацыя давалi класічныя i рэальныя гiмназii (з 1871 г. пераўтво-

раны ў рэальныя вучылiшчы, тэрмiн навучання ў iх скарочаны з 7 да 6 гадоў). 

Выпускнiкам класiчных гiмназiй давалася права паступлення ва унiверсiтэты 

без уступных экзаменаў, рэальных гiмназiй —ў тэхнiчныя iнстытуты.  

Унiверсiтэцкая рэформа тычылася беларускiх земляў ускосна, бо яны 

на той час не меліi вышэйшых навучальных устаноў. З 1862 г. аднавiлася 

практыка замежных камандзiровак за дзяржаўны кошт для унiверсiтэцкiх ву-

чоных. У 1863 г. урад выдаў новы унiверсiтэцкi статут, згодна з якiм 

унiверсiтэты атрымалi шырокую аўтаномiю. Савет прафесароў меў права 

выбiраць усiх службовых асоб унiверсiтэцкай адмiнiстрацыi i прафесароў на 

вакантныя пасады. Пры паступленнi ў вышэйшыя навучальныя установы 

адмянялiся саслоўныя абмежаванні. У 70-х гг. пачалi дзейнiчаць першыя 

прыватныя вышэйшыя жаночыя курсы з праграмамi унiверсiтэцкага наву-

чання. 

4 студзеня 1864 г. было прынята новае палажэнне аб вучоных ступенях 

i званнях, больш прагрэсiўнае, чым былое палажэнне ад 6 красавiка 1844 г. 

Згодна яму была павялiчана колькасць магiстратур i колькасць разрадаў 

дактароў навук, адмянялiся iспыты на доктарскую ступень. Уводзiлася 

публiчная абарона дысертацый i магчымасць удзельнiчаць у дыспуце ўсiм 

жадаючым. Гэта, разам з правам, дадзеным унiверсiтэтам статутам 1863 г., 

зацвярджаць усе вучоныя ступенi (кандыдата, магiстра, доктара), што раней 

належала вышэйстаячым установам, значна спрашчала працэдуру атрымання 

вучоных ступеняў i стварала падставы для павелiчэння росту навуковых i 

педагагiчных кадраў. 

У цэлым, нягледзячы на абмежаванні, рэформы ў галiне адукацыi 

аб’ектыўна спрыялi пашыэнню пісьменнасцi, павелiчэнню колькасцi спе-

цыялiстаў з сярэднiм i вышэйшым адукацыйным цэнзам, развiццю навукi i 

культуры. 

Цэнзурная рэформа. 6 красавiка 1865 г. былі зацверджаны часовыя 

Правiла аб друку. Яны адмянялi папярэднюю цэнзуру для арыгiнальных тво-

раў памерам не менш як 10 друкаваных аркушаў, для перакладаў — 20 

друкаваных аркушаў. Кнiжныя выданні меншых памераў, што прызначалiся 

для шырокага кола чытачоў, павiнны былi праходзiць папярэднюю цэнзуру. 

Перыядычныя органы друку маглi быць вызвалены ад папярэдняй цэнзуры 

пры ўмове ўнясення вялiкага грашовага закладу i пасля атрымання спе-

цыяльнага дазволу мiнiстра ўнутраных спраў. Выдаўцы i рэдактары 
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вызваленных ад папярэдняй цэнзуры перыядычных выданняў неслi адказна-

сць толькi праз суд. Аднак асобныя правiлы прадугледжвалi магчымасць у 

некаторых выпадках адмiнiстрацыйныя спагнанні на перыядычныя органы 

друку аж да забароны iх выдання. Аднак датычылiся толькi Пецярбурга i 

Масквы, а для правiнцыяльных газет i часопiсаў па-ранейшаму iснавала 

папярэдняя цэнзура.  

У беларуска-літоўскіх губернях у 60-я гг. ХIХ ст. дзейнiчалi палажэнні 

асобных цыркуляраў віленскiх генерал-губернатараў М. Мураўёва i К. Каўф-

мана, згодна з якiмi друк поўнасцю аддаваўся пад нагляд i кантроль мясцовай 

адмiнiстрацыi. Толькi ў 1869 г. было вырашана скасаваць некаторыя надзвы-

чайныя меры i распаўсюдзiць на беларускiя губернi агульныя законы аб 

друку. 

Ваенная рэформа. Ваенная рэформа, пачатая ў 1862 г., стала падмур-

кам перабудовы царскай армii i флоту. На тэрыторыi імперыі былi утвораны 

15 ваенных акруг. Беларускiя губернi ўвайшлi ў склад Вiленскай ваеннай 

акругi. Пашыралася сетка ваенных вучылiшчаў, кадэцкiя карпусы пераўтва-

ралiся ў ваенныя гiмназii, з 1864 г. стваралiся юнкерскiя вучылiшчы.  

1 студзеня 1874 г. была ўведзена ўсеагульная воiнская павiннасць для 

мужчын, якiя дасягнулi 20-гадовага ўзросту. Выключэнне складала карэннае 

насельнiцтва Сярэдняй Азii, Казахстана, Сiбiры, Поўначы i Вялiкага княства 

Фiнляндскага. Вызвалялiся ад вайсковай службы тыя маладыя людзi, якiя 

з
’
яўлялiся адзiнымi кармiльцамi ў сям

,
i, хрысцiянскае i мусульманскае духа-

венства, вучоныя i некаторыя iншыя нязначныя па колькасцi катэгорыi 

насельнiцтва. Асобы iўдзейскага веравызнання не падлягалi прызыву на 

флот. Адбор прызыўнiкоў вёўся па жэрабю, астатнiя залiчалiся ў так званае 

апалчэнне. На вайсковую службу пападала прыкладна трэць мужчын 

прызыўнога ўзросту. Была магчымасць пайсцi на вайсковую службу i добра-

ахвотна.  

Тэрмiн абавязковай службы ў армii складаў 6, на флоце — 7 гадоў. Пры 

наяўнасцi адукацыйнага цэнзу тэрмiн службы знiжаўся: для выпускнiкоў 

ВНУ — да 6 месяцаў, гiмназiй — 1,5 гадоў, гарадскiх вучылiшчаў — 3, 

пачатковых школ — 4 гадоў. Звольненыя ў запас складалi мабiлізацыйны 

рэзерв: 9 гадоў у армii i 3 гады на флоце. Iстотным момантам з
,
яўлялася тое, 

што, пачынаючы з 1875 г. непiсьменныя за гады вайсковай службы абавязко-

ва вучылiся грамаце. 

Хоць фармальна саслоўны характар царскай армii i флоту адышлi ў 

нябыт, на самой справе служба ў афiцэрскiх чынах заставалася пераважна 

прывiлегiяй дваранскага саслоўя i, такiм чынам, захоўвала каставы характар. 

Увядзенне ўсеагульнай воiнскай павiннасцi i паслядоўнасць выканання вайс-

ковай рэформы зрабiлi яе найбольш удалай i дасканалай сярод усiх рэформ 

60-70-х гадоў. 
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5. Грамадска-палітычны рух у другой палове ХІХ –п ачатку ХХ ст. 

Рэвалюцыя 1905–1907 гг. 

 

Паўстанне 1863–1864 гг. Пачатак 1863 г. азнаменаваўся новым 

уздымам сялянскага руху на беларускіх землях, які быў выкліканы надзеямі 

былых памешчыцкіх сялян атрымаць “сапраўдную волю”. Рэвалюцыйная 

сітуацыя абвастрылася не толькі аграрна-сялянскім пытаннем, але і 

нацыянальным пытаннем, найперш – уздымам польскага нацыянальна-

вызваленчага руху ў Царстве Польскім. У нацыянальна-вызваленчым руху 

аформілася дзве плыныі – “белыя” і “чырвоныя”. “Белыя” (дваране – 

землеўладальнікі, буржуазія) імкнуліся да аднаўлення Рэчы Паспалітай у 

межах 1772 г. і выкарыстоўвалі палітычны ціск заходнееўрапейскіх дзяржаў 

на расійскі ўрад. Яны  разлічвалі на дасягненне сваёй мэты шляхам 

маніфестацый і перамоваў з урадам Расійскай імперыі пры дыпламатычнай 

падтрымцы заходніх дзяржаў. “Чырвоныя” прадстаўлялі дэмакратычныя 

пласты насельніцтва – шматлікую беззямельнае і малазямельнае дваранства і 

шляхту, рамеснікаў, сялян. Мэты барацьбы яны звязвалі не толькі з 

незалежнасцю ад Расійскай імперыі, але і з вырашэннем аграрнага пытання. 

“Чырвоныя” зыходзілі з прызнання неабходнасці агульнанацыянальнага 

ўзброенага паўстання супраць самадзяржаўя. Па метадзе іх вырашэння 

“чырвоныя” падзяляліся на “правых” (дваранскія рэвалюцыянеры – польскія 

нацыяналісты) і “левых” (рэвалюцыйных дэмакратаў). Для “правых” 

галоўным было пытанне аб аднаўленні польскай рэспублікі з уключэннем у 

яе склад зямель Беларусі, Літвы і Правабярэжнай Украіны. Прапагандуючы 

гэту ідэю, яны імкнуліся прыцягнуць да паўстання і памешчыкаў, і сялян. 

Памешчыкам абяцалі захаваць іх маёнткі, а сялянам –без выкупу і адбывання 

“часоваабавязаных адносін” перадаць у поўную ўласнасць зямельныя 

надзелы, атрыманыя па рэформе 1861 г. Прадугледжвалася ўраўнаванне 

грамадзянскіх правоў сялян і дваранства, замена падатковай сістэмы, замена 

15-гадовай рэкрутчыны трохгадовай ваеннай службай у сваім краі, 

аднаўленне уніяцкай царквы. “Левыя” прызнавалі права на нацыянальнае 

самавызначэнне беларусаў, украінцаў і літоўцаў. Поспех нацыянальна-

вызваленчага паўстання звязвалі з узаемадзеяннем з рэвалюцыйнымі рухамі 

Расіі. Для кіраўніцтва паўстаннем летам 1862 г. у Варшаве “чырвонымі” быў 

створаны Цэнтральны нацыянальны камітэт (ЦНК). Складаўся ён у асноўным 

з памяркоўных “чырвоных” і меў адпаведную праграму. 

Аналагічныя палітычныя плыні існвалі ў беларуска-літоўскіх губернях. 

Летам 1862 г. у Вільні таксама з мэтай падрыхтоўкі паўстання быў створаны 

Літоўскі правінцыйны камітэт (ЛПК), фармальна ён быў падпарадкаваны 

Цэнтральнаму нацыянальнаму камітэту ў Варшаве. У Літоўскі правінцыйны 

камітэт уваходзілі як “белыя”, так і “чырвоныя”. Па ініцыятыве ЛПК пачалі 

збірацца сродкі на паўстанне, былі створаны мясцовыя (павятовыя) 

рэвалюцыйныя арганізацыі (гродзенская, мінская, навагрудская і г.д.).  

У беларуска-літоўскіх губернях лідэрам “левых” стаў Кастусь 

Каліноўскі. Ён нарадзіўся 21 студзеня (2 лютага) 1838 г. у Мастаўлянах 
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Гродзенскага павета ў сям’і беззямельнага двараніна, уладальніка невялікай 

ткацкай мануфактуры. З 1849 г. шматдзетная сям’я Каліноўскіх жыла ў 

фальварку Якушоўка (220 дзесяцін зямлі) паблізу мястэчка Свіслач 

Ваўкавыскага павета. У 1852 г. Кастусь скончыў прагімназію ў Свіслачы. У 

1856 – 1860 гг. вучыўся на юрыдычным факультэце Пецярбургскага 

універсітэта, удзельнічаў у дзейнасці падпольных гурткоў польска-

беларуска-літоўскай моладзі – навучэнцаў цывільных і вайсковых устаноў 

Пецярбурга. Атрымаўшы званне кандыдата права, у сакавіку 1861 г. вярнуўся 

на радзіму. Той жа вясной пачаў ствараць на Гродзеншчыне рэвалюцыйную 

арганізацыю. Погляды левай, рэвалюцыйна-дэмакратычнай плыні 

“чырвоных” знайшлі адлюстраванне ў газеце “Мужыцкая праўда”, якая 

выдавалася К.Каліноўскім, В.Урублеўскім і Ф.Ражанскім з лета 1862 г. да 

лета 1863 г. у якасці неафіцыйнага органа ЛПК. Усяго выйшла 7 нумароў. 

Друкавалася газета на беларускай мове лацінскім шрыфтам у форме адозваў 

ад імя “Яські – гаспадара з-пад Вільні”, прысвечаных набалелым для сялян 

пытанням. Для газеты быў характэрны агітацыйны стыль, разлічаны на 

асяроддзе малапісьменных і непісьменных сялян. 

У ходзе паўстання, якое пачалося ў Варшаве ў ноч на 23 студзеня 1863 

г., Літоўскі правінцыйны камітэт прыняў праграму, якую раней абвесціў 

Цэнтральны нацыянальны камітэт (у Варшаве). Яна прадугледжвала 

раўнапраўе грамадзян незалежна ад саслоўя, нацыянальнасці і веравызнання; 

перадавала ў поўную ўласнасць сялянскія надзелы, якія знаходзіліся ў іх 

карыстанні, і адмяняла іх феадальныя павіннасці. Разам з тым захоўвалася 

памешчыцкае землеўладанне і выкуп зямлі, якая пераходзіла сялянам. 

Беззямельныя сяляне (удзельнікі паўстання) павінны былі атрымаць па 3 

моргі зямлі. Па сацыяльна-эканамічным характары гэта была буржуазная 

праграма, якая адказвала інтарэсам “чырвоных”.  

1 лютага 1863 г. Літоўскі правінцыйны камітэт, які ўзначальваў К. 

Каліноўскі, звярнуўся да насельніцтва беларуска-літоўскіх губерняў з 

заклікам падняцца на ўзброеную барацьбу. Першыя паўстанцкія атрады былі 

с твораны ў заходніх паветах у канцы студзеня 1863 г., а на астатняй 

тэрыторыі ў сакавіку – красавіку 1863 г. Яны фарміраваліся з дробнага 

дваранства, афіцэраў, вучнёўскай моладзі, рамеснікаў. Атрады паўстанцаў, 

якія дзейнічалі ў Гродзенскай губерні (В. Урублеўскага, Ф. Ражанскага), 

Мінскай губерні (А. Трусава), Магілёўскай губерні (Л. Звяждоўскага), 

Віленскай губерні (М. Чэрняка) імкнуліся прыцягнуць да ўдзелу ў паўстанні 

сялян і спрабавалі на падкантрольнай тэрыторыі рэалізаваць аграрную 

праграму.  

Асцерагаючыся дзеянняў паўстанцаў і ўплыву на сялян К.Каліноўскага, 

“белыя” захапілі кіраўніцтва паўстаннем. У сакавіку 1863 г. быў Літоўскі 

правінцыйны камітэт быў распушчаны, замест яго быў створаны “Аддзел 

кіраўніцтва правінцыямі Літвы”. Каб не ўносіць раскол у шэрагі паўстанцаў 

К.Каліноўскі падпарадкаваўся. У маі 1863 г. паўстанне ў Віцебскай, 

Магілёўскай і Мінскай губернях было падаўлена. Цэнтрам паўстання стала 
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Гродзенская губерня, куды ў красавіку 1863 г. у якасці камісара прыехаў 

К.Каліноўскі.  

Расійскі ўрад прымаў меры для падаўлення паўстання, у першую чаргу 

ваеннага характару. У адзінаборстве з магутнай расійскай арміяй паўстанцы 

былі асуджаны на паражэнне. У беларуска-літоўскіх губернях паўстанцаў 

налічвалася прыблізна 15 тысяч, а змагацца ім давялося супраць рэгулярнага 

войска, якое складалася з 318 рот салдатаў, 48 эскадронаў кавалерыі, 18 

казацкіх соцень і мелі на ўзбраенні 120 палявых гармат. З прычыны 

несувымернасці сіл баявыя дзеянні паўстанцаў, узброеных ў большасці 

косамі, пікамі і паляўнічымі стрэльбамі, з самага пачатку насілі характар 

партызанскай барацьбы: атрады пазбягалі сутычак з больш моцнымі сіламі і 

нападалі толькі тады, калі была надзея на поспех. Яны пастаянна знаходзіліся 

ў руху. Прыходзячы ў вёску ці мястэчка, паўстанцы склікалі сходы жыхароў, 

абвяшчалі ім маніфест і аграрныя дэкрэты, складалі акты аб перадачы зямлі 

ва ўласнасць сялян, прымалі ад іх прысягу на вернасць, забіралі казённыя 

грошы, а сабраныя з сялян падаткі вярталі ім. Іншы раз праводзілі публічныя 

суды і пакаранні людзей, якія аказвалі дапамогу ўладам у барацьбе з 

паўстаннем. Усяго на сучаснай тэрыторыі Беларусі з лютага па жнівень 1863 

г. зафіксавана 46 баёў і баявых сутычак паўстанцаў з царскім войскам. З іх 

2/3 адбыліся на Гродзеншчыне і Віленшчыне. 

Таксама для супакаення сялян беларуска-літоўскіх губерняў, указамі 

Аляксандра ІІ ад 1 сакавіка і 2 лістапада 1863 г. былі адменены 

часоваабавязаныя адносіны, уведзены абавязковы вукуп сялянскіх надзелаў, 

прадугледжанна неадкладнае вяртанне сялянскіх адрэзкаў, змяншэнне 

выкупных плацяжоў на 20%.  

У маі 1863 г. генерал-губернатарам быў прызначаны М.Мураўёў. 

Расійскі імператар ухваліў яго праграму “супакаення” краю і надзяліў 

дыктарскімі (неабмежаванымі) паўнамоцтвамі. У кастрычніку 1863 г. М. 

Мураўёў падпісаў загад аб надзяленні сялян, якія былі абеззямелены ў 1846 – 

1856 гг., 3 дзесяцінамі зямлі. А тым, каго памешчыкі пазбавілі зямлі пасля 

1857 г., надзелы вярталіся цалкам. Гэтыя меры значна скарацілі геаграфію 

сялянскага руху (у паўстанцкіх атрадах сялян было не больш за 18 %). М. 

Мураўёву падпарадкоўваліся ваенныя губернатары і ваенныя начальнікі 

паветаў, узброеныя сілы, жандармерыя і паліцыя, следчыя камісіі і ваенна-

палявыя суды. Прыгаворы апошніх пасля зацвярджэння ваеннымі 

губернатарамі і генерал-губернатарам выконваліся неадкладна, смяротныя 

пакаранні – публічна, на плошчах гарадоў. Усяго ў краі было пакарана больш 

за 15 тысяч чалавек. З іх 123 былі павешаны ці расстраляны, 12355 сасланы 

пад нагляд паліцыі па месцах жыхарства, 3776 высланы без следства і суда. 

Нерухомая і рухомая маёмасць пакараных па суду канфіскоўвалася, а 

высланых адміністрацыйна – секвестравалася. На ўсіх западозраных у 

спачуванні паўстанцам накладаліся ўсемагчымыя і нічым не 

рэгламентаваныя штрафы. Жыхарам мужчынскага полу (акрамя сялян), 

забаранялася без дазволу ўладаў адлучацца з дому далей, чым на 30 вёрстаў. 

У сельскай мясцовасці з ліку сялян ствараліся ўзброеныя каравулы ад 60 да 
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100 чалавек кожны, у якія ўключаліся некалькі салдатаў на чале з унтэр-

афіцэрамі. На спецыяльных заставах яны павінны былі правяраць усіх 

прахожых і праезджых, лавіць і пераследаваць паўстанцаў. За іх выдачу 

сялянам даваліся грашовыя ўзнагароды. Тыя ж вёскі, дзе паўстанцы 

знаходзілі падтрымку, цалкам спальваліся, маёмасць жыхароў прадавалася з 

аўкцыёну, а самі яны высылаліся ў аддаленыя губерні Расіі. Маёнткі 

памешчыкаў, якія не даносілі паліцыі аб з’яўленні ў іх уладаннях паўстанцаў, 

адбіраліся ў казну. Былі закрыты дваранскія сходы, а выбраныя імі 

прадвадзіцелі дваранства, міравыя пасрэднікі і ўвогуле ўсе чыноўнікі, якія па 

службовых абавязках мелі непасрэдныя зносіны з насельніцтвам, заменены 

расійскімі чыноўнікамі. Тое ж рабілі з настаўнікамі і медыцынскімі 

работнікамі. Выхадцаў з Расіі прыцягвалі на службу ў беларуска-літоўскі 

губерні павышаным на 50% жалаваннем, магчымасцю набыць на льготных 

умовах зямлю і зрабіць хуткую кар’еру. За падтрымку паўстання закрываліся 

ці пераўтвараліся ў праваслаўныя храмы касцёлы і кляштары. 

У атмасферы жорскіх рэпрэсій кіраўнікі “Аддзела кіраўніцтва 

правінцыямі Літвы”, асцерагаючыся жорсткіх рэпрэсій, пакідалі пасады. У 

чэрвені 1863 г. пасля арышту часткі кіраўнікоў “Аддзела”, у яго склад быў 

уведзены К.Каліноўскі і яго паплечнік І. Малахоўскі. У выніку кіраўніцтва 

паўстаннем зноў перайшло да “чырвоных”. Прыхільнікамі К.Каліноўскага 

быў створаны падпольны ўрад “Літоўска-Беларускі чырвоны жонд”. 

Нягледзячы на агітацыйныя меры, ажывіць паўстання ўжо няўдалося. 28 

жніўня 1863 г. Польскі нацыянальны ўрад аддаў загад аб спыненні ваенных 

дзеянняў. У беларуска-літоўскіх губернях узброеная барацьба спынілася 

восенню 1863 г., а летам 1864 г. была ліквідавана апошняя рэвалюцыйная 

арганізацыя ў Навагрудскім павеце. Ва ўмовах страшэннага тэрору, 

здрадніцтва і шпіёнства К.Каліноўскі, дзякуючы незвычайным здольнасцям 

канспіратара, пратрымаўся на волі да канца студзеня 1864 г. У судзені 1864 г. 

К. Каліноўскі быў арыштаваны. Ваенна-палявы суд прыгаварыў 

К.Каліноўскага да расстрэлу, але Мураўёў выказаўся за павешанне. 

Пакаранне адбылося 10 (22) сакавіка 1864 г. у 10 гадзін 30 хвілін раніцы на 

Лукішскай плошчы ў Вільні ў прысутнасці велізарнай колькасці людзей. 

Стоячы перад шыбеніцай, за момант да смерці К.Каліноўскі ўнёс “папраўку” 

ў прыгавор. Калі яго назвалі “дваранінам”, ён крыкнуў: “У нас няма дваран, 

усе роўныя!” 

Пасля падаўлення паўстання ў заходніх губернях пачалася працяглая 

паласа палітычнай рэакцыі і татальнай русіфікацыі, усталяваўся рэжым 

выключных законаў. Жорсткімі рэпрэсіямі былі знішчаны тыя парасткі 

беларускага нацыянальна-культурнага адраджэння, якія з’явіліся ў 40 – 50-я 

гады. З паўстаннем звязана і закрыццё адзінай на той час вышэйшай 

навучальнай установы ў Беларусі – Горы-Горацкага земляробчага інстытута. 

Да канца свайго існавання самадзяржаўе так і не дазволіла адкрыць тут хоць 

бы адну ВНУ, што адмоўна адбілася на фарміраванні інтэлігенцыі, развіцці 

навукі і культуры Беларусі.  



132 
 

У другой палове ХІХ ст. актыўна развіваецца грамадска-палітычнае 

жыццё на беларускіх землях. Гэты працэс быў выкліканы наяўнасцю 

супярэчнасцей паміж набіраючымі моц капіталістычнымі адносінамі і 

састарэлымі рэшткамі феадальных адносін. Развіццё грамадска-палітычнага 

руху можна падзяліць на некалькі перыядаў: 

Сялянскі рух. Разбурэнне і збядненне большай часткі сялянства, яго 

абеззямельванне, захаванне буйнога памешчыцкага землеўладання абумовілі 

развіццё сялянскага руху ў беларуска-літоўскіх губернях у парэформены час. 

Асноўнымі патрабаваннямі сялян былі – вяртанне зямель, адрэзанных 

памешчыкамі ў час рэформы; памяншэнне падаткаў і павіннасцяў; пазбаўленне 

ад паліцэйскай апекі і саслоўнага нераўнапраўя. Дынаміка сялянскіх 

выступленняў была неаднолькавая. Калі пасля падаўлення паўстання 1863 – 

1864 гг назіраўся спад сялянскіх выступленняў, то ў 70-я гг. ХІХ ст. адбываўся 

іх значны пад’ём. Асаблівы размах і вастрыню сялянскі рух набыў у сярэдзіне 

80 – 90-х гг. ХІХ ст., калі акрамя традыцыйных канфліктаў “сяляне – 

памешчыкі”, з’явіліся новыя – паміж сялянскай буржуазіяй і сялянскай 

беднатой. Своеасаблівай формай барацьбы тых гадоў стаў масавы рух сялян 

(асабліва Магілёўскай, Віцебскай і асобных паветаў Мінскай губерняў) за 

перасяленне на свабодныя землі ў Сібір і паўднёва-расійскія губерні. 

Стандартнай мерай мясцовай адміністрацыі супраць сялянскіх хваляванняў 

было прыцягненне вайсковых каманд для іх падаўлення. 

Народніцкі рух. Нявырашанасць аграрнага пытання выклікала ў 

парэформеннай Расіі шырокі рух разначыннай ітэлігенцыі, які атрымаў назву 

народніцтва. Ідэалогія народніцтва шукала шляхі перабудовы Расіі, зыходзячы з 

асаблівасцяў яе развіцця. Вера ў магчымасць пераходу ад феадалізму да 

сацыялістычнага ладу (мінуючы капіталізм) праз сялянскую абшчыну стаў 

галоным зместам тэорыі рускага ўтапічнага сацыялізму наогул і народніцтва ў 

прыватнасці. Роданачальнікамі гэтай тэорыі былі А.І. Герцан і М.Г. 

Чарнышэўскі. У народніцтве прысутнічала дзве тэндэнцыі: рэвалюцыйная і 

рэфарматарская. Радыкальна настроеная інтэлігенцыя ўспрымала ідэі 

сялянскага сацыялізму як заклік да рэвалюцыйнага руху. Памяркоўная частка 

ітэлігенцыі імкнулася да да паступовай мадэрнізацыі праз рэформы. 

Найвышэйшага пад’ёму народніцтва дасягнула ў 70 – пачатку 80-х гг. ХІХ ст. і 

праявілася тэарэтычна і практычна ў трох праграмах: прапагандысцкай, 

бунтарскай і змоўніцкай.  

Народнікі беларуска-літоўскіх губерняў былі ідэйна і арганізацыйна 

звязаныя з рускім народніцтвам. Ідэі Герцэна і Чарнышэўскага былі вядомы К. 

Каліноўскаму, В. Урублеўскаму, З. Серакоўскаму і іншым кіраўнікамі і 

ўдзельнікам паўстання 1863 – 1864 гг.  

З узнікненнем у Пецярбургу арганізацыі “Зямля і воля” (1876 г.) 

народніцкі рух у Беларусі развіваецца пад яе непасрэдным уплывам. Цэнтрам 

руху становіцца Мінск, дзе найбольш актыўна дзейнічаў гурток М. Вэлера 

(створаны ў 1877 г.). У 1879 г. адбыўся раскол “Зямлі і волі” на дзве арганізацыі 

– “Чорны перадзел” і “Народная воля”. Члены “Чорнага перадзелу” лічылі 

галоўным мэтай ажыццяўленне перадзелу зямлі паміж сялянамі. “Народная 
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воля” адстойвала неабходнасць узмацнення палітычнай барацьбы супраць 

самаўладдзя і схілялася да індывідуальнага тэрору. Адпаведна, раскол меў 

месца і сярод беларускіх арганізацый “Зямлі і волі”. Вялікая частка беларускіх 

народнікаў пайшла за “Чорным перадзелам”. Аднак арышты чорнаперадзельцаў 

у Маскве, Пецярбургу, разгром друкарні ў Мінску, вымушаная эміграцыя яе  

кіраўнікоў адмоўна адбіліся на настроі чорнаперадзельцаў Беларусі. Большая іх 

частка перайшла на пазіцыі “Народнай волі”. Аўтарытэт “Народнай волі” 

павысіўся пасля 1 сакавіка 1881 г., калі бомбай, кінутай ураджэнцам Мінскай 

губерні І. Грынявіцкім, быў забіты Аляксандр ІІ.  

У беларуска-літоўскіх губернях сярод нарадавольцаў ставілася мэта 

стварыць з разрозненных мясцовых народніцкіх гурткоў адзіную рэгіянальную 

арганізацыю. У пачатку 1882 г. такая арганізацыя была створана і атрымала 

назву “Паўночна-Заходняя арганізацыя “Народнай волі”. Яе кіруючы цэнтр 

(Цэнтральная група) знаходзіўся ў Вільні. Арганізацыя аб’яданала народніцкія 

гурткі Мінскай, Магілёўскай, Віцебскай, Гродзенскай, Віленскай губерняў. Яе 

дзейнасць была накіравана на стварэнне новых суполак, збор сродкаў для 

арганізацы і на дзейнасць падпольнай друкарні. Дастаткова хутка паліцыя 

выкрыла Цэнтральную група і арыштавала яе членаў. Аднак мясцовыя гурткі не 

былі выкрыты і працягвалі існаваць у Гродне, Віцебску, Мінску, Пінску, 

Магілёве, Гроках.  

У пачатку 80-х гг ХІХ ст. была зроблена спроба стварыць цэнтр 

беларускіх народнікаў у Пецярбургу. Ініцыятарам выступіла беларускае 

зямляцтва пры Пецярбургскім універсітэце. У пачатку 1884 г. з ініцыятывай 

аб’яднання ў агульную арганізацыю ўсіх народніцкіх гурткоў выступіла група 

“Гоман”, у якую ўваходзілі беларускія студэнты, навучэнцы пецярбургскіх 

навучальных устаноў. Гоманаўцы выразна сфармулявалі і нацыянальнае 

пытанне. Зыходзячы з прынцыпу раўнапраўя ўсіх народаў члены “Гомана” 

абвяшчалі права беларускага народа на нацыянальную самастойнасць. 

Гоманаўцы ўпершыню заявілі аб існаванні беларускай нацыі. Вольную ад 

нацыянальнага і сацыяльнага прыгнёту Расію яны ўяўлялі як федэрацыю 

самакіравальных абласцей на чале з Устаноўчым сходам. Гоманаўцы называлі 

сябе “Беларуская сацыяльна-рэвалюцыйная група” і мелі сувязі са студэнцкімі 

арганізацыямі Расіі, а таксама мелі адносіны з гурткамі Віцебска, Магілёва і 

Мінска. Аднак стварыць адзіную арганізацыю ўсёй беларуска-літоўскіх 

губерняў ім не ўдалося. Гэта было абумоўлена крызісам, які перажывала як 

расійскае, так і беларускае народніцтва.  

У 1884 – 1890 гг. пануючым напрамкам у народніцтве лібералізм. 

Адмовіўшыся ад рэвалюцыйнай барацьбы супраць расійскага ўраду, 

ліберальныя народнікі сканцэнтравалі ўвагу на ўмацаванні сялянскага 

землеўладання. Яны прапаноўвалі ўзмацніць абшчыннае землеўладанне, даць 

сялянам ільготныя крэдыты, развіць пад апекай ўрада сялянскія промыслы. 

Погляды беларускіх ліберальных народнікаў аказалі ўплыў на развіццё 

інтарэсаў інтэлігенцыі да нацыянальнай гісторыі і культуры Беларусі.  

Рабочы рух. Развіццё капіталістычных адносін ў эканоміцы беларуска-

літоўскіх губерняў прывяло да актыўнага фарміравання рабочага класа, 
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занятага ў мануфактурнай, фабрычнай і дробнай прамысловасці, на чыгунцы і 

водных шляхах. З улікам перавагі ў рэгіёне дробных прамысловых 

прадпрыемстваў з невялікай колькасцю рабочых, становішча мясцовага 

пралетарыяту было больш цяжкім, чым у цэнтральных расійскіх губернях. 13 – 

14-гаддзінны працоўны дзень, нізкая аплата працы, сістэма штрафаў, 

жабрацыкія жыллёвыя ўмовы, адсутнасць страхавага і пенсіённага 

забеспячэння вымушалі рабочых пратэставаць і вылучаць патрабаванні 

сацыяльна-эканамічнага характару. Формы пратэсту былі разнастайнымі. У 

2864 – 2865 гг. на будаўніцтве чыгуначных шляхоў асоўнай формай пратэсту 

былі ўцёкі, а ў 70-х гг. ХІХ асноўнай формай пратэсту беларускіх рабочых 

становіцца стачка. У 70-я – першай палове 90-х гг. ХІХ ст. у беларуска-

літоўскіх губернях адбылося каля 23 забастоўкі і хваляванні. Найбольш буйныя 

хваляванні назіраліся на будоўлі чыгуначных шляхоў і ў чыгуначных 

майстэрнях.  

На чале рабочага руху ішлі чыгуначнікі, якіях была значная колькасць на 

тэрыторыі Беларусі, і якія былі найбольш арганізаваныя. У цэлым жа рабочы 

рух 70 – пачатку 90-х гг. характарызаваўся стыхінайсцю і вылучэннем 

патрабаванняў эканамічнага характару (павышэнне заработнай платы, 

скарачэння працоўнага дня, адмены спагнанняў і штрафаў). У той жа час, 

рабочы рух гэтага перыяду падрыхтаваў умовы для пераходу ў другой падлве 

90-х гг. ХІХ ст. масавага рабочага руху да палітычнай барацьбы.  

Рост рабочага класа ў Расійскай імперыі выклікаў з’яўленне рабочага 

заканадаўства, якое абмежавала выкарыстанне жаночай і дзіцячай працы (1882 

г., 1885 г.) і памеры штрафаў (1886 г.), працягласць працоўнага дня была 

скарочана да 11,5 гадзін (1897 г.). Назіранне за выкананнем абмежаванняў з 

1882 г. ускладалася на фабрычную інстпекцыю.  

Прапаганда марксізму і ўтварэнне рабочых саюзаў. Пад’ём 

рэвалюцыйнага руху ў пачатку 80-х – пачатку 90-х гг. ХІХ ст. садзенічаў 

абуджэнню інтарэсу рабочых да палітычнага жыцця, распаўсюджанню сярод іх 

марксісцкіх ідэй. Марксізм – гэта філасофскае, эканамічнае і сацыяльна-

палітычнае вучэнне, заснавальнікамі якога былі К. Маркс, Ф. Энгельс і У.І. 

Ленін. Марксізм як палітычная ідэалогія рабочага класа ўзнік у выніку 

аб’ектыўных гістарычных, сацыяльна-эканамічных і палітычных умоў: 

разлажэння феадалізму і ўсталявання капіталістычных спосабаў вытворчасці ў 

многіх краінах Еўропы і ЗША, складвання сусветнага рынку, фарміравання 

пралетарыяту, абвастрэння супярэчнасцей паміж пралетарыятам і буржуазіяй.  

Знаёмства з марксісцкай літаратурай у беларуска-літоўскіх губернях 

адносіцца да сярэдзіны 70-х гг. ХІХ ст. калі ў асобных народніцкіх гуртках 

разам з працамі Дарвіна і Ласаля вывучалі працы К. Маркса і Ф. Энгельса. 

Многае для распаўсюджання ў Беларусі зрабілі польская партыя “Пралетарыят” 

(1882 г.) і група “Вызваленне працы” (1883 г.), у дзейнасці якой актыўна 

ўдзельнічалі беларускія народнікі А. Трусаў і С. Пяўкоў, пісьменнік і 

рэвалюцыянер А. Гурыновіч. У другой палове 80-х – пачатку 90-х гг. ХІХ ст. у 

Мінску, Віцебску, Гомелі былі арганізаваны марксісцкія гурткі і групы, якія 
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вывучалі працы К. Маркса і Ф. Энгельса. Першыя марксісцкія гурткі былі 

нешматлікія і слаба звязаныя з масавым рабочым рухам. 

Якасна новы этап ма Мінску, Гомелі, Віцебску, Смаргоні, Ашмянах, 

Брэст-Літоўску, Гродне, Пінску. Яны праводзілі палітычную агітацыю сярод 

рабочых, распаўсюджвалі лістоўкі і рэвалюцыйную літаратуру. Пад 

непасрэдным уплывам сацыял-дэмакратаў з другой паловы 90-х гг. ХІХ 

актывізуецца стачачны рух беларускіх рабочых (з 59 стачак, парведзеных у 90-х 

гг. ХІХ ст., на другую палову прыходзіцца 53).  

Дзейнасць польскіх і яўрэйскіх нацыянальна-палітычных 

арганізацый, іх уплыў на грамадска-палітычнае жыццё. У рабочым руху 

беларуска-літоўскіх губерняў ў канцы 90-х гг. ХІХ ст. з’яўляюцца спецыфічныя 

рэгіянальныя рысы: імкненне яўрэйскіх, літоўскіх і польскіх сацыял-дэмакратаў 

стварыць рабочыя арганізацыі па нацыянальнай прыкмеце. У верасні 1897 г. у 

Вільні адбыўся з’езд прадстаўнікоў яўрэйскіх сацыял-дэмакратычных 

арганізацый Вільні, Мінска, Віцебска, Беластока, Коўна, Варшавы. На ім было 

абвешчана стварэнне “Усеагульнага яўрэйскага саюза ў Расіі і Польшчы” 

(Бунда). Упэўненасць Бунда ў тым, што толькі нацыянальная арганізацыя 

рабочых можа больш эфектыўна абараніць іх інтарэсы, прывяла сацыял-

дэмакратаў беларуска-літоўскіх губерняў да расколуна тры групы. Частка 

брэскіх і гродзенскіх сацыял-дэмакратаў далучыліся да Бунда. Астатнія 

гродзенскія сацыял-дэмакраты, якія адмовіліся ад узаемадзеяння з расійскім 

пралетарыятам, уступілі ў Польскую сацыялістычную партыю (ППС). Мінскія 

сацыял-дэмакраты стварылі Рабочую партыю палітычнага вызвалення Расіі 

(РППВР). Гэта партыя наладзіла сувязі з сацыял-дэмакратычнымі арганізацыямі 

Расіі, Украіны. Таксама яны былі прыхільнікамі і прапагандыстамі 

тэрарыстычнай барацьбы з самадзяржаўем.  

Рост рэвалюцыйнага руху, павелічэнне колькасці сацыял-дэмакратычных 

арганізацый, пашырэнне сферы іх дзейнасці ў розных рэгіёнах Расійскай 

імперыі, імкненне падначаліць сабе рабочы рух ставіла пытанне пра стварэнне 

адзінай партыі. Гэта задача была выканана ў сакавіку 1898 г., калі ў Мінску 

адбыўся І з’езд прадстаўнікоў сацыял-дэмакратычных арганізацый Расіі. На 

з’ездзе было абвешчана пра стварэнне Расійскай сацыял-дэмакратычнай 

рабочай партыі (РСДРП). Пасля стварэння партыі мясцовыя сацыял-

дэмакратычныя арганізацыі пачалі называцца камітэтамі РСДРП.  

Рэвалюцыйныя падзеі 1905 – 1907 гг. На пачатку ХХ ст. інтэнсіўны 

прамысловы ўздым змяніўся сусветным эканамічным крызісам, які закрануў і 

большасць галін прамысловасці Расійскай імперыі. У беларуска-літоўскіх 

губернях на працягу 1900–1903 гг. былі закрыты 532 фабрычна-заводскія 

прадпрыемствы. У меншай ступені крызіс закрануў лёгкую прамысловасць, 

што дало магчымасць многім прадпрыемствам Беларусі працягнуць сваю 

працу. Аднак асаблівасці эканамічнага развіцця беларускіх губерняў не 

з’яўляліся дамінуючым фактарам. Эканоміка Беларусі падначальвалася 

агульным эканамічным законам і ўсё больш уцягвалася ў сусветную 

эканамічную сістэму (канцэнтрацыя вытворчасці і капіталу, развіццё 

акцыяянерных таварыстваў і манапалістычных аб’яднанняў). 
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У гэты ж час адбывалася капіталізацыя вёскі. Скарачалася дваранскае 

землеўладанне, фарміравалася буржуазная зямельная ўласнасць. Сельская 

гаспадарка беларуска-літоўскіх губерняў была арыентаваная на мяса-малочную 

жывёлагадоўлю. Даволі шырока выкарыстоўваліся розныя сельскагаспадарчыя 

машыны, жалезныя плугі і іншыя прылады працы. Па ўзроўні тэхнічнай 

узброенасці сельская гаспадарка Беларусі была адной з найбольш 

мадэрнізаваных сярод еўрапейскіх губерняў Расійскай імперыі. Разам з тым, 

развіццё капіталістычных адносін у сельскагаспадарчай сферы тармазілася 

феадальнымі перажыткамі і аграрнай перанаселенасцю вёскі.  

Сацыяльная напружанасць у гарадах і вёсках стварала спрыяльныя ўмовы 

для радыкальных настрояў у рабочым і сялянскім руху, стварэнню палітычных 

партый.  Аднымі з першых на тэрыторыі Беларусі былі Літоўская сацыял-

дэмакратычная партыя (1897 г.), Усеагальны яўрэйскі саюз рабочых у Літве, 

Польшчы і Расіі (Бунд, 1897 г.), Расійская сацыял-дэмакратычная рабочыя 

партыя (РСДРП, 1898 г.), Сацыял-дэмакратыя Каралеўства Польскага і Літвы 

(1900), Партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў (эсэры, 1901 г.). У канцы 1902 г. 

на базе гурткоў, якія дзейнічалі ў Вільні, Мінску, Пецярбургу, была створана 

Беларуская рэвалюцыйная грамада. У 1903 г. яна змяніла назву на Беларуская 

сацыялістычная грамада (БСГ).  

На на беларускіх землях найбольш значны ўплыў на рабочы рух меў 

Бунд. Асноўнай мэтай было паляпшэнне ўмоў жыцця яўрэйскіх рабочых. Хутка 

БУНД стаў самай уплывовай арганізацыяй сярод рабочага класа Беларусі; ён 

выступаў за звяржэнне самаўладдзя і ўстанаўленне дэмакратычнай рэспублікі. 

Таксама за ўплыў на рабочых змагалася Расійская сацыял-дэмакратычная 

рабочая партыя (РСДРП). Спачатку яна не мела ні свайго ўстава, ні праграмы 

далейшых дзеянняў. На другім з’ездзе РСДРП, які прайшоў за мяжой у 1903 

адбыўся раскол партыі на дзве фракцыі: бальшавікоў – прыхільнікаў 

пралетарскай рэвалюцыі і жорсткай палітыкі, і меньшавікоў – больш 

памяркоўных у пытаннях далейшага развіцця грамадства і палітычнага 

будаўніцтва. У 1903–1905 гг. РСДРП пачала ствараць сетку мясцовых 

арганізацый на Беларусі. Яны хутка з’явіліся ў Мінску, Віцебску, Гомелі, 

Барысаве і іншых гарадах. 

У 1901 г. была створана партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў (эсэры), 

якая ўзнікла ў выніку аб’яднання народніцкіх гурткоў. Яна адлюстроўвала 

інтарэсы заможнага сялянства і дробнабуржуазных слаёў насельніцтва. 

Імкнулася да ліквідацыі самадзяржаўя, дэмакратычнай рэспублікі і правядзення 

сацыялізацыі зямлі.  

Беларуская сацыялістычная грамада (БСГ, 1903 г.) выступала за 

знішчэнне самадзяржаўя, беларускую аўтаномію ў межах дэмакратычнай Расіі, 

ліквідацыю прыватнай зямельнай уласнасці і роўны падзел зямлі паміж тым, 

хто яе апрацоўвае.  

Пачаткам першай расійскай рэвалюцыі з’явіліся падзеі 9 студзеня 

1905 г. – расстрэл шматтысячнага мірнага шэсця рабочых да цара. Пратэст 

супраць "Крывавай нядзелі" ускалыхнуў краіну. У гэты час назіраецца значнае 

павелічэнне палітычных выступленняў, а таксама рост эканамічнай барацьбы 
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рабочых і сялянства. З 11 па 17 студзеня 1905 г. праходзілі акцыі пратэсту ў 

Мінску, забастоўкі рабочых, дэманстрацыі, стачкі ў Брэсце, Віцебску, Гродне, 

Полацку, Смаргоні і г.д. Другі этап палітычных выступленняў рабочых супаў са 

святкаваннем 1 Мая і правядзеннем мітынгаў салідарнасці з лозунгамі “Далой 

самадзяржаўе!”, “Няхай жыве дэмакратычная рэспубліка!”. Восенню 1905 г. 

пачалася Усерасійская палітычная стачка. З палітычных партый найбольш 

актыўны ўдзел у рэвалюцыйнай барацьбе прынялі БУНД, РСДРП, эсэры. Яны 

спрабавалі аб’яднаць свае сілы шляхам стварэння кааліцыйных камітэтаў. 

Разам з палітычнымі выступленнямі назіралася і эканамічная барацьба 

рабочых і сялян. Восенню 1905 г. ініцыятарамі рэвалюцыйных выступленняў 

былі чыгуначнікі. У кастрычніку яны спынілі рух на асноўных чыгуначных 

магістралях. Пачалася Усерасійская палітычная стачка.  

17 кастрычніка 1905 г. Мікалай ІІ падпісаў Маніфест аб абвяшчэнні 

дэмакратычных свабод, скліканні Дзяржаўнай Думы з заканадаўчымі 

паўнамоцтвамі. Акрамя гэтага Маніфест адмяніў ўсе забароны, якія тармазілі 

развіццё нацыянальных моваў у Расійскай імперыі. Маніфест задаволіў 

буржуазна-ліберальны лагер, бо ён атрымаў магчымасць удзельнічаць у працэсе 

кіравання дзяржавай праз прадстаўнічыя органы. Рэвалюцыйна-дэмакратычныя 

сілы ж лічылі неабходным працягваць барацьбу і заклікалі не верыць 

Маніфесту. 18 кастрычніка 1905 г. ў гарадах прайшлі мітынгі і дэманстрацыі. 

На гэта ўрад адказаў новымі рэпрэсіямі. Былі расстраляны мітынгі у Віцебску, 

Мінску, Гомелі. Падчас “курлоўскага расстрэлу” (П.Р. Курлоў – мінскі 

губернатар з восені 1905г.) у Мінску загінула каля 100 чалавек.  

У канцы 1905 г. ў рэвалюцыйны рух пачала ўцягвацца армія. Салдацкія 

хваляванні адбыліся ў Віцебску, Магілёве, Гродне, Бабруйску, Брэсце.  

У снежні 1905 г. расійскі ўрад закрыў апазіцыйныя газеты. 7 снежня ў 

Маскве пачалася палітычная забастоўка. Праз некалькі дзён яна перарасла ва 

ўзброенае паўстанне, якое працягвалася да 18 снежня. У беларускіх губернях 

снежаньскія забастоўкі адбыліся ў Мінску, Гомелі, Баранавічах, Пінску і інш. 

гарадах. Аднак гэтыя выступленні не перараслі ва ўзброеныя паўстанні. 

Рэвалюцыйна-дэмакратычныя партыі занялі пазіцыю чакання. У той жа час 

мясцовыя адміністрацыі дзейнічалі рашуча. Было ўведзена ваеннае становішча 

альбо становішча надзвычайнай аховы, адбылася перадыслакацыя войска ў 

раёны, дзе набіраў сілу забастовачны рух, прайшлі арышты кіраўнікоў і 

актывістаў апазіцыйнага руху.  

Разам з рэпрэсіўнымі дзеяннямі царскі ўрад пайшоў на рэўныя саступкі. 2 

снежня 1905 г. была адменена крымінальная адказнасць за ўдзел у эканамічных 

стачках, а 11 снежня 1905 г. быў прыняты закон аб выбарах у Дзяржаўную 

Думу (парламент), у сакавіку 1906 г. быў дадзены дазвол на стварэнне 

прафсаюзаў. Гэтыя меры некалькі аслабілі канфрантацыю ў грамадстве і 

рэвалюцыйны рух пайшоў на спад.  

Нягледзячы на тое, што рэвалюцыйна-дэмакратычныя партыі байкатавалі 

выбары ў Думу, першая Дума была абрана. Ад беларускіх губерняў было 

абрана 36 дэпутатаў, у тым ліку 13 сялян. З палітычных партый найбольш 

моцныя пазіцыі ў І Дзяржаўнай Думе мелі канстытуцыйныя дэмакраты 
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(кадэты). Дзейнасць Думы па многіх кірунках насіла апазіцыйны да 

самадзяржаўя характар. Яна выказала недавер расійскаму ўраду ў сувязі з 

публікацыяй 20 чэрвеня 1906 г. дзяржаўнай аграрнай праграмы, якая 

разыходзілася з з думскім праектам. У выніку, 9 ліпеня 1906 г. І Дзяржаўная 

Дума была распушчана і былі прызначаны новыя выбары.  

Ва ўмовах спаду рэвалюцыі палітычныя партыі, у тым ліку рэвалюцыйна-

дэмакратычныя, прынялі ўдзел у выбарах у ІІ Дзяржаўную Думу. Ндвух 

дэпутатаў, 8 дэпутатаў былі беспартыйныя. У цэлым ІІ Дзяржаўная Дума была 

больш радыкальная, чымпапярэдняя. У ІІ Думе, як і раней, галоўным пытаннем 

заставалася аграрнае. Трудавікі, эссэры, сацыял-дэмакраты адстойвалі 

рэвалюцыйны шлях яго вырашэння. Прадстаўнікі акцябрыстаў, памешчыкіх 

партый падтрымалі ўрадавую праграму П. Сталыпіна. Нягледзячы на гэта, 

Дзяржаўная Дума выходзіла з-пад кантролю ўрада. У маі 1907 г. супраць 

прадстаўнікоў сацыял-дэмакратычнай фракцыі ў думе было зроблена 

абвінавачанне ў падрыхтоўцы змовы супраць імператара Мікалая ІІ. Старшыня 

Савета міністраў П. Сталыпін патрабаваў пазбавіць гэтых дэпутатаў 

парламенцкай недатыкальнасці. Думкая камісія пачала следаства па гэтай 

справе, але Мікалай ІІ, не чакаючы канчатковых разгляду, 3 чэрвеня 1907 г. 

распусціў ІІ Дзяржаўную думу. Для прадухілення выбрання трэцяй слаба 

падпарадкаванай Думы, выбарчы закон, прыняты уўадпаведнасці з Маніфестам 

17 кастрычніка 1905 г., быў зменены. Фактычна гэтым актам скончылася 

Першая расійская рэвалюцыя.  

З 1 лістапада 1907 г. па 9 чэрвеня 1912 г. дзейнічала ІІІ Дзяржаўная Дума; 

з 15 лістапада 1912 г. па 25 лютага 1917 г. – ІV Дума., у якія ад Беларусі 

выбіраліся толькі прадстаўнікі правых партый і чарнасоценных арганізацый. 

Гэтыя Дзяржаўныя Думы цалкам падтрымлівалі ўсе прапанаваныя ім 

мерапрыемствы з боку ўрада. 

 

6. Развіццё капіталізму ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ стст. 

Сталыпінская аграрная рэформа 

 

Ужо ў першай палове ХІХ ст. Беларусь уступіла ў стадыю прамысловага 

перавароту, які характарызаваўся пераходам ад ручной працы мануфактуры да 

машыннай індустрыі, у выніку чаго прамысловасць ператваралася ў галоўную 

галіну грамадскай вытворчасці. Гэты працэс паступова прывёў да новага 

сацыяльна-эканамічнага ладу – капіталізму. Для капіталізму ХІХ ст. былі 

ўласцівы: панаванне таварна-грашовых адносін і прыватнай уласнасці на сродкі 

вытворчасці, наяўнасць развітога грамадскага падзелу працы, ператварэнне 

рабочай сілы ў тавар. 

У 60-я – 90-я гг. ХІХ ст. прамысловасць Беларусі захавала сваю 

спецыялізацыю па апрацоўцы пераважна мясцовай мініральнай, лясной і 

сельскагаспадарчай сыравіны. На працягу двух дзесяцігоддзяў пасля рэформы 

1861 г. прамысловы рост быў павольны. Па ўсіх паказчыках пераважала 

дробная вытворчасць і мануфактура. У 80 – 90-х гг. ХІХ ст. паскорыўся працэс 

развіцця фабрычна-заводскай прамысловасці ў беларуска-літоўскіх губернях. 
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Адначасова працягвала развівацца мануфактурная і дробная вытворчасць. У 

1860 г. на беларускіх землях налічвалася 20 тыс. рамесных майстэрняў; 7,8 тыс. 

Немеханізаваных дробнакапіталістычных прадпрыемстваў (з колькасцю 

рабочых да 16 чалавек); 140 мануфактур і 76 фабрык і заводаў.  

Большая частка рамесніцкай вытворчасці была сканцэнтраваная ў гарадах 

і мястэчках. За чатыры паслярэформенных дзесяцігоддзі адбылося павелічэнне 

яе вытворчасці, што было абумоўлена ўзрослым попытам насельніцтва 

(сялянскага і гарадскога) на прадметы штодзённага ўжытку і паслуг. Хуткімі 

тэмпамі развіваліся новыя віды рамёстваў (хімічныя, метала- і дрэваапрацоўчыя 

і інш.). У канцы ХІХ ст. налічвалася звыш 58 тыс. рамесніцкіх майстэрняў. 

Майстэрні былі невялікія, у іх працавалі самі гаспадары з 2 – 3 наёмнымі 

рабочымі. Падзел працы адсутнічаў, а ўсе работы выконваліся ўручную.Збытам 

тавараў займаўся гаспадар ці скупшчыкі. Паступова скупшчыкі пераўтварыліся 

ў дробных капіталістаў, а залежныя ад іх рамеснікі – у наёмных работнікаў. 

Такім чынам, рамяство ва ўмовах развіцця грашовых адносін перарастала ў 

дробную вытворчасць ў форме простай кааперацыі.  

Да дробнакапіталістычных прадпрыемстваў адносіліся тыя, дзе працавала 

5 – 15 рабочых без паравога рухавіка, вадзяныя і ветраныя млыны, пільні і 

алейні, вінакурні, піваварні, а таксама іншыя прадпрыемствы, на якіх 

выраблялася прадукцыі менш чым на 1 тыс. руб. у год. У 1860 г. 

добнакапіталістычная прамысловасць складала 9 % ад агульнай колькасці 

прадпрыемтсваў і 62 % вырабленай прадукцыі. У сувязі з інтэнсіўным 

павелічэннем мануфактурна-фабрычнай вытворчасці ўдзельная вага 

дробнакапіталістычнай вытворчасці да канца ХІХ ст. зменшылася да 28,8 %, 

хаця доля прадпрыемстваў на 7 % павелічылася. 

У другой палове ХІХ ст. назіраўся рост мануфактурнай вытворчасці. 

Удзельная вага яе павелічылася па аб’ёме вытворчасці з 7,2 да 15,1 %, па 

колькасці прадпрыемстваў – 0,2 да 0,7 %. У 1890 г. на беларускіх землях 

працавала 760 мануфактур, у тым ліку 193 дрэваапрацоўчыя, 185 сілікатных, 

166 харчасмакавых і інш. Мануфактуры заклалі падмурак фабрычнай 

прамысловасці. 

Машынная вытворчасць ў другой палове ХІХ ст. развівалася найбольш 

інтэнсіўна. З 1860 г. колькасць фабрык і заводаў у беларуска-літоўскіх губернях 

павелічылася ў 15 разоў і склала на канец ХІХ ст. 1137. Аб’ём вытворчасці на іх 

узрос у 37 разоў, колькасць рабочых – у 9 разоў. Пачалі дзейнічаць новыя 

фабрыкі: тытунёвая ў Гродне (1862 г.), папяровая ў Добрушы (1871 г.), 

запалкавыя ў Барысаве (1881 г.) і Пінску (1882 г.).  

Да кагца 1890 г. доля фабрычна-заводскай прамысловасці ў агульным 

аб’ёме прамысловасці склала 46,2 %. Тэмпы росту аб’ёму вытворчасці і 

колькасці занятых наёмных работнікаў у мануфактурнай і машыннай 

прамысловасці ў 4 – 7 разоў перавышалі адпаведныя паказчыкі ў дробнай. 

Шырокае чыгуначнае і прамысловае будаўніцтва спрыяла паскоранаму 

развіццю галін па вырабе сродкаў вытворчасці. У цяжкай прамысловасці аб’ём 

вытворчасці павялічыўся ў 12 разоў. Найбольш буйныя фабрыкі і заводы 

знаходзіліся ў гарадах, аднак 2/3 фабрык і заводаў беларуска-літоўскіх губерняў 
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былі сканцэнтраваны ў вясковай мясцовасці. Гэта было абумоўлена 

спецыялізацыяй беларускай прамысловасці на апрацоўцы мясцовай 

сельскагаспадарчай, лясной і мінеральнай сыравіны.  

Гарадское насельніцтва за другую палову ХІХ ст. павялічылася ў 2,2 разы 

і складала (у сучасных межах Рэспублікі Беаларусь) 293,6 тыс. чалавек, а ў 2897 

г. – 655,1 тыс. чалавек. У канцы ХІХ ст. буйных гарадоў на беларускіх землях 

не было, толькі Мінск і Віцебск мелі колькасць жыхароў у межах ад 50 да 100 

тыс. чалавек, Брэст, Гродна, Гомель, Магілёў і інш. – ад 20 да 50 тыс. чалавек. У 

канцы ХІХ ст. мястэчках пражывала каля 500 тыс. чалавек. Росту гарадоў,віццю 

прамсловасці спрыяла развіццё транспартнай сістэмы ў краі. У пачатку ХІХ ст. 

з разліку на 100 кв. вёрст Беларусь мела шашэйных дарог у 2 разы, а рачных у 3 

разы больш, чым у сярэднім у Еўрапейскай Расіі. У рачным судаходстве ўзрасла 

доля параходаў. Істотны ўплыў на эканамічнае і гаспадарчае жыццё беларуска-

літошўскіх губерняў аказала чыгуначнае будаўніцтва. У 1862 г. на тэрыторыі 

Беларусі пачала функцыянаваць Пецярбургска-Варшаўская чыгуначная дарога, 

у 1866 г. – Рыга-Арлоўская чыгунка, у 70-я гг. ХІХ ст. – Маскоўска-Брэсцкая і 

Лібава-Ромнская чыгункі. У 80-я гг. ХІХ ст. пачалі дзенічаць Палескія чыгункі, 

з 1902 г. – Пецярбургска-Адзеская магістраль. Уздоўж чыгуначных і шашэйных 

дарог з 1860 г. пачалі працягвацца тэлефонныя правады. Развіццё камунікацый 

паспрыяла там, што да пачатку ХХ ст. завяршылася фарміраванне ўнутранага 

рынку Беларусі. Таксама гарады і прадпрымальнікі беларуска-літоўскіх 

губерняў пашырылі гандлёвыя сувязі з цэнтральнымі расійскімі губернямі, 

Украінай, Прыбалтыкай і г.д. Праз беларускую тэрыторыю ажыццяўляліся 

эканамічныя сувязі Расійскай іімперыі з краінамі Заходняй Еўропы.  

Акрамя развіцця сістэмы камунікацый у беларуска-літоўскіх губернях 

пачалі з’яўляцца і іншыя цывілізацыйныя дасягненні. З 1874 г. у Беларусі пачаў 

дзейнічаць вадаправод (у Мінску), з 1889 г. электраасвятленне (Добрушская 

папяровая фабрыка), з 1898 г. у Віцебску пачаўся трамвайны рух, які быў 

адкрыты раней, чым у Пецярбургу і Маскве.  

У пачатку ХХ ст. у беларуска-літоўскіх губернях, як і ў другіх рэгійнах 

Расійскай імперыі, адбываліся значныя змены ў сацыяльна-эканамічным 

развіцці. Назіралася скарачэнне рамеснай вытворчасці і рост фабрычна-

заводскай прамысловасці. Пры гэтым у Беларусі захоўвалася арыентацыя на 

харчовую і дрэваапрацоўчую прамысловасць. На тэрыторыі беларуска-літоўскіх 

губерняў у 1913 г. налічвалася 1200 фабрычна-заводскіх прадпрыемства, на якіх 

працавала каля 40 тыс. рабочых. Большасць прадпрыемтсваў былі невялікімі па 

колькасці рабочых, з іх 62,4 % мелі да 15 чалавек персаналу. На буйных 

прадпрыемствах (больш за 100 чалавек) працавала каля 50 % рабочых. Такім 

чынам па ўзроўні канцэнтрацыі вытворчасці Беларусь адрознівалася ад іншых 

прамысловых рэгіёнаў Расійскай імперыі, дзе гэта канцэнтрацыя была значна 

вышэй.  

Развіццё прамысловасці вяло да пашырэння акцыянерных таварыстваў, 

манапалістычных аб’яднанняў. У 1909 – 1910 гг. былі арганізаваныя 

Акцыянернае таварыства запалкавых фабрык, Акцыянернае таварыства 

Мазырскай фанернай фабрыкі, Дняпроўскай мануфактуры і г.д. Ствараліся 
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прадпрыемствы з удзелам замежнага капіталу. Руска-бельгійскае таварыства 

валодала Віцебскай ільнопрадзільнай фабрыкай “Дзвіна”, руска-амерыканскае 

таварыства валодала фабрыкай абутку ў Мінску.  

Атрымала развіццё банкаўская сістэма. У беларускіх гарадах дзейнічалі 

канторы Азоўска-Данскога, Маскоўскага, Дзяржаўнага, Руска-Азіяцкага банкаў. 

мясцовую прамысловасць фінансавалі банкірскія канторы, а таксама 

таварыствы ўзаемнага крэдыту.  

Нягледзячы на высокія тэмпы росту прамысловасці, большасць рабочых 

працавала ў саматужных-рамеснай вытворчасці. У Беларусі існавала каля 90 

тыс. майстэрань, дзе працаваў гаспадар і 1 – 2 рабочых. Дробная і рамесная 

вытворчасць працягвала даваць большасць прамысловай прадукцыі. 

Прамысловы ўздым працягваўся да пачатку Перай сусветнай вайны. Пры 

гэтым прамысловасць Беларусі працягвала захоўваць сваю спецыфіку: 

пераважнасць рамеснай прамысловасці і невялікіх прадпрыемстваў з 

размяшчэннем іх у сельскай мясцовасці ў непасрэднай блізкасці да вытворчасці 

сыравіны і рабочай сілы.  

Развіццё сельскай гаспадаркі. Сталыпінская рэформа. У перадваенны 

перыяд сельская гаспадарка беларускіх губерняў працягвала арыентавацца на 

вытворчасць мяса-малочнай прадукцыі. Важным кірункам з’яўлялася 

вырошчванне бульбы, якая ішла на пераапрацоўку на мясцовыя бровары. З 1907 

па 19013 гг. колькасць вінакурных заводаў вырасла з 430 да 630.  

Працягваўся працэс капіталізацыі сельскай гаспадаркі. Дваранскае 

землеўладанне (у 1905 г. складала 41 %) скарачалася. Расла колькасць аб’ектаў 

прыватнай зямельнай уласнасці. Гэтаму садзейнічала рэформа П. Сталыпіна.  

Расійская рэвалюцыя 1905 – 1907 гг. прымусіла царызм зрабіць круты 

паварот у аграрнай палітыцы, стаць на шлях паскарэння капіталістычнага 

развіцця вёскі. Рэформа П.Сталыпіна была адказам на рэвалюцыю з боку 

царскага самадзяржаўя, памешчыкаў. Мэтай рэформы было, з аднаго боку, 

утварэнне класа кансерватыўнай сялянскай буржуазіі, якая стала б апорай 

царскага самадзяржаўя і саюзнікам памешчыка на вёсцы, з другога – 

ператварэнне асноўнай масы сялян у парабкаў і прамысловых рабочых. 

Акрамя таго, ставілася задача паскорыць рост прадукцыйных сіл 

земляробства, развіццё капіталізму ў сельскай гаспадарцы пры захаванні 

панскіх латыфундый. Такім спосабам урад імкнуўся прадухіліць аграрна-

сялянскую рэвалюцыю і ўзмацніць рост эканомікі краіны. Сталыпінская 

рэформа ажыццяўлялася шляхам ліквідацыі сялянскага надзельнага 

землеўладання, насаджэння дробнакапіталістычнай сялянскай зямельнай 

уласнасці і хутарской формы землекарыстання, перасялення часткі 

беззямельных і малазямельных сялян у Сібір, на Далёкі Усход, у Казахстан, 

на Каўказ, у Сярэднюю Азію і іншыя ўскраінныя рэгіёны імперыі. Умовай 

правядзення гэтых мерапрыемстваў з’яўлялася разбурэнне сельскай 

пазямельнай абшчыны. 

Паводле ўказа ад 9 лістапада 1906 г., пры абшчынным землеўладанні 

кожны гаспадар дома, які меў у сваім карыстанні надзельную зямлю, 

атрымаў права выхаду з абшчыны і замацавання зямельнага надзела ў 
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асабістую ўласнасць. Праўда, яна была абмежаваная, бо сялянскія 

надзельныя землі дазвалялі прадаваць выключна сялянам, а закладваць толькі 

ў Сялянскім пазямельным банку. Выхад з сельскай пазямельнай абшчыны 

праводзіўся на працягу месяца з дня падачы заявы рашэннем агульнага сходу 

сялян-гаспадароў дамоў простай большасцю галасоў. Калі сельская грамада 

такой згоды не давала, дазволіць выйсці з абшчыны мог земскі ўчастковы 

начальнік. У тых абшчынах, дзе на працягу апошніх 24 гадоў не было агуль-

ных зямельных перадзелаў, гаспадар дома, што жадаў выйсці з абшчыны, меў 

права атрымаць у асабістую ўласнасць усю зямлю, якой фактычна кары-

стаўся, апрача арандаванай. У перадзельных жа абшчынах кожны, хто 

выходзіў з іх, павінен быў заплаціць грамадзе за лішак зямлі, які перавышаў 

душавую норму па ацэнцы 1861 г. Такая плата была ў 2 – 3 разы больш 

нізкая, чым рыначная цана на зямлю. Гэта давала, магчымасць сялянскай 

буржуазіі танна скупляць абшчынныя землі.  

Адзначаны ўказ пакінуў у сіле ранейшае заканадаўчае палажэнне, 

згодна з якім надзельная зямля падворнага ўладання магла адчужацца 

шляхам продажу ці дарэння толькі асобам, прыпісаным да сельскай грамады. 

Гэта рабілася з мэтай забеспячэння побыту сялян і іх падатказдольнасці 

перад казной. Пры выхадзе з пазямельнай абшчыны за сялянамі захоўзвалася 

права карыстання надзельнымі землямі, што заставаліся ў агульным 

уладанні, – выганамі, пусткамі, ляснымі і іншымі ўгоддзямі. Указ 

прадугледжваў і адвядзенне ім хутароў і адрубоў па магчымасці ў адным 

месцы. Прадугледжваўся пераход цэлай грамады з абшчынным або 

падворным землеўладаннем да карыстання адрубамі пры згодзе 2/3 членаў 

сельскага сходу. 

У кастрычніку 1908 г. указ ад 9 лістапада 1906 г. быў унесены на 

разгляд ІІІ Дзяржаўнай думы, якая зацвердзіла яго з некаторымі змяненнямі і 

папраўкамі. Затым ён быў ухвалены Дзяржаўным саветам, зацверджаны 

Мікалаем ІІ і згодна з датай зацвярджэння стаў называцца законам ад 14 

чэрвеня 1910 г. Гэты закон паскорыў разбурэнне пазямельнай абшчыны і 

ўсталяванне сялянскай прыватнай уласнасці на зямлю. Калі ўказ ад 9 ліста-

пада дазваляў добраахвотны выхад з абшчыны, то закон ад 14 чэрвеня рабіў 

яго абавязковым для бесперадзельных сельскіх абшчын. Такімі лічыліся аб-

шчыны, дзе не было агульных перадзелаў з часу надзялення сялян зямлёй. 

Уся надзельная зямля ў іх прызнавалася асабістай уласнасцю гаспадароў да-

моў, а сяляне лічыліся перайшоўшымі да падворна-ўчастковага 

землеўладання.  

Іншыя артыкулы закона ад 14 чэрвеня прадугледжвалі абавязковае 

стварэнне хутарскіх ці адрубных гаспадарак у грамадзе, дзе праводзіўся 

агульны перадзел. Паводле новага закону, для выхаду на хутары і адрубы 

ўжо не патрабавалася згоды большасці сялян. Для гэтага трэба было толькі 

набраць 1/5 галасоў у той сельскай грамадзе, у якой колькасць гаспадароў 

дамоў не перавышала 250 чалавек, а там, дзе перавышала, дастаткова было 

заручыцца падтрымкай 50 гаспадароў дамоў. У сельскай грамадзе з падвор-

ным землеўладаннем і ў бесперадзельных абшчынах пры пераходзе на 
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адрубныя ўчасткі згодна з новым законам патрабавалася рашэнне простай 

большасці гаспадароў дамоў замест 2/3, як гэта прадугледжвалася ўказам ад 9 

лістапада. 

Непасрэднае ажыццяўленне рэформы было ўскладзена на губернскія і 

павятовыя землеўпарадкавальныя камісіі, якія былі створаны ўрадам яшчэ ў 

сакавіку 1906 г. Павятовыя землеўпарадкавальныя камісіі з’яўляліся га-

лоўнымі органамі па правядзянні землеўпарадкавання на месцах.  

Заходнія губерні належалі да рэгіёнаў краіны, дзе з самага пачатку 

землеўпарадкавальныя работы разгарнуліся паскоранымі тэмпамі. Практыч-

ную работу па землеўпарадкаванні праводзілі каморнікі, у дапамогу якім 

празначаліся так званыя межавыя тэхнікі. 

Імкнучыся як мага фарсіраваць ліквідацыю пазямельнай абшчыны, 

урад выдаў 29 мая 1911 г. новы закон аб землеўпарадкаванні. Згодна з гэтым 

законам яно магло праводзіцца незалежна ад таго, замацавана зямля ва 

ўласнасць ці не. Значна пашыраліся правы і функцыі землеўпарадкавальных 

камісій. Апошнія цяпер маглі прымусова рассяляць сялян на хутары і 

адрубы, не лічачыся з воляй сялянскай большасці. Яны таксама мелі права 

адміністрацыйным шляхам вырашаць усялякія спрэчкі і судовыя справы, 

звязаныя з землеўпарадкаваннем. Рашэнне камісіі забаронена было 

абскарджваць у судзе. Сяляне, што замацавалі зямлю ў асабістую ўласнасць, 

маглі адасобіцца ад абшчыны толькі шляхам выхаду на хутары ці адрубы. 

У выніку сталыпінскага землеўпарадкавання на працягу 1907 – 1916 гг. 

у 5 заходніх губернях на надзельнай зямлі было створана 113,8 тыс. хутарскіх 

і адрубных гаспадарак плошчай 1147,2 тыс. дзес. Гэта складала звыш 10 % 

усіх сялянскіх двароў і 18,7 % плошчы надзельнага землеўладання 

адзначаных губерняў. Апрача надзельнай зямлі, Сялянскі пазямельны банк 

прадаў пад хутары і адрубы ў 5 губернях у 1907 – 1916 гг. 228,7 тыс. дзес. 

банкаўскіх зямель, на якіх узнікла 13,5 тыс. гаспадарак. На прададзенай 

сялянам казённай зямлі (5,4 тыс. дзес.) было створана 813 хутарскіх і 

адрубных гаспадарак. Усяго за 10 гадоў ажыццяўлення сталыпінскай 

аграрнай рэформы ў названых губернях узнікла 128,1 тыс. хутароў і адрубоў. 

Сукупная плошча зямлі пад імі складала 1381,3 тыс. дзес. 

У 5 заходніх губернях працэнт сялянскіх двароў, што выйшлі на 

хутары і адрубы, быў некалькі вышэйшы, чым у цэлым па краіне (12 % 

супраць 10 %), прычым на долю Віцебскай і Магілёўскай губерняў 

прыпадала звыш 60 % усіх хутароў і адрубоў, створаных у 5 губернях. 

Пераход на хутары і адрубы на Беларусі аблягчаўся тым, што ён пачаўся 

яшчэ да рэформы П.А.Сталыпіна. Гэтаму працэсу садзейнічала таксама 

шырокае распаўсюджанне тут сялянскага падворнага землеўладання. На 

хутары і адрубы ішлі галоўным чынам крайнія групы сялянства – сялянская 

буржуазія і бедната. Царскі ўрад прыстасоўваў хутарызацыю да інтарэсаў 

першай. 

Каля 90 % хутароў і адрубоў 5 заходніх губерняў было створана ў 

ходзе агульнага развярстання абшчынных і падворных надзельных зямель. 

Пры выхадах з сельскай грамады асобных гаспадароў дамоў утворана толькі 
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7,1 % хутароў і адрубоў. Тут выхады на хутары і адрубы асобных гаспадароў 

дамоў займалі параўнальна невялікае месца. Беларусь у гэтых адносінах 

стаяла на перадапошнім месцы сярод рэгіёнаў еўрапейскай часткі Расійскай 

імперыі пасля Правабярэжнай Украіны. 

Каб паскорыць выхад з пазямельнай абшчыны, царскія ўлады сталі на 

шлях выдачы пасведчальных актаў тым сялянам, якія лічыліся 

перайшоўшымі да аднаасобнага ўладання. Па закону ад 14 чэрвеня 1910 г. 

усе гаспадары дамоў бесперадзельных абшчын павінны былі атрымаць акты, 

што замацоўвалі права асабістай уласнасці на зямлю. Такіх актаў за 7 гадоў 

(1910 – 1916) было выдадзена па Віцебскай губ. 8,7 тыс., Магілёўскай – 18,8 

тыс. Акты атрымалі больш за 15 % усіх гаспадароў дамоў бесперадзельных 

абшчын гэтых губерняў. Калі да іх далучыць сялян, якія самі замацавалі 

абшчынную зямлю ў асабістую ўласнасць і атрымалі пасведчальныя акты на 

гэта, тады агульная колькасць двароў, што выйшлі з пазямельнай абшчыны, 

складзе па Магілёўскай губ. 109,5 тыс., Віцебскай – 29,9 тыс., а ўсяго па 

адзначаных губернях – 139,4 тыс. двароў, або 63 %. Такім чынам, на ўсходзе 

Беларусі пазямельная абшчына амаль на 2/3 была разбурана. 

Заможныя сяляне імкнуліся вырвацца з абмежавальных рамак сельскай 

абшчыны, спадзеючыся на атрыманне лепшых участкаў абшчыннай зямлі і яе 

танную скупку ў даведзеных да галечы аднавяскоўцаў. Сялянская бедната 

часта замацоўвала за сабой надзельную зямлю, каб тут жа яе прадаць, 

канчаткова парваць з земляробствам, існаваць продажам сваёй рабочай сілы. 

Замацаванне зямель у асабістую уласнасць фактычна азначала “вызваленне” 

ад зямлі значнай часткі бяднейшых слаёў сялянства. Аграрная рэформа 

П.Сталыпіна садзейнічала абеззямеленню найбяднейшай часткі вёскі і 

канцэнтрацыі зямлі ў руках сялянскай буржуазіі. Сяляне-беднякі, часцей за 

ўсё хутаране, не маючы магчымасці весці гаспадарку, прадавалі свае 

надзелы. У 1907 – 1914 гг. па 5 заходніх губернях прадалі зямлю, атрыманую 

ва ўласнасць, 40,8 тыс. гаспадароў дамоў, або 35,8 % усіх хутарскіх і 

адрубных двароў. Імі было прададзена 187,8 тыс. дзес. зямлі, г.зн. 16,3 % 

хутарской і адрубной надзельнай зямлі. У сярэднім на аднаго прадаўца 

прыпадала каля 4,6 дзес. зямлі. Гэта азначае, што зямлю прадавала галоўным 

чынам сялянская бедната, а таксама частка маламоцных сярэдніх сялян. 

Сталыпінская аграрная рэформа паскорыла рост буржуазнага і скарачэнне 

панска-паўфеадальнага землеўладання. За названы перыяд у 5 губернях 

дваранскае землеўладанне зменшылася на 1099,1 тыс. дзес.(12,7 %), а 

сялянскае прыватнае землеўладанне павялічылася на 1105,8 тыс. дзес. 

(56,1%). Пераважная большасць гэтай зямлі набыта сялянскай буржуазіяй  

павялічыла свае зямельныя ўладанні. 

Важная роля ў ажыццяўленні аграрнай палітыкі царызму адводзілася 

Сялянскаму пазямельнаму банку, на які была ўскладзена задача продажу 

сялянам дваранскіх зямель, нарэзаных хутарамі, на выгадных для іх 

уладальнікаў умовах. Ён садзейнічаў выкачванню грашовых сродкаў з вёскі 

на карысць памешчыкаў, дапамагаў апошнім у перабудове іх гаспадаркі на 

капіталістычных пачатках, насаджаў сялянскае хутарское землекарыстанне. 
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Сялянскай буржуазіі, якая купляла зямлю пад хутары вялікімі ўчасткамі, 

банк выдаваў доўгатэрміновы крэдыт у памеры да 100 % яе кошту. Асабліва 

вялікую паслугу ў продажы панскай зямлі Сялянскі банк зрабіў у 1906 – 1907 

гг., калі аграрны рух выклікаў паніку сярод памешчыкаў, што спяшаліся 

прадаць свае маёнткі. За першы год зямельны фонд банка ў 5 заходніх 

губернях павялічыўся з 36,8 тыс. да 152,2 тыс. дзес., г.зн. у 4,3 раза. Банк 

павышаў цэны на зямлю ў інтарэсах памешчыкаў. З 1907 па 1915 г. у 

адзначаных губернях сярэдняя цана дзесяціны зямлі пры куплі яе ў 

прыватных уладальнікаў паднялася з 89 да 118 руб., ці на 32,6%. За гэты 

перыяд сума, выплачаная сялянамі памешчыкам 5 заходніх губерняў за 

зямлю, купленую ў іх пры садзейнічанні Сялянскага пазямельнага банка, 

склала 51 млн. руб., а плошча набытай зямлі дасягнула 770,1 тыс. дзес. 

У выніку дзейнасці Сялянскага пазямельнага банка, з аднаго боку, 

узрастала зямельная ўласнасць, умацоўвалася хутарская гаспадарка 

заможных вярхоў сялянства, з другога – узмацняліся згаленне большасці 

сялян, кабала і ліхвярства на вёсцы. 

Значнае месца ў стымуляванні рэформы П.Сталыпіна займала 

арганізацыя паказальных гаспадарак і палёў. Да канца 1914 г. у Віленскай 

губ. было створана 387 такіх гаспадарак, у Мінскай – 65 паказальных хутароў 

і больш за 1600 паказальных участкаў. У 1910 – 1911 гг. у Магілёўскай губ. 

было закладзена 106 адзначаных гаспадарак і 102 палі. У 1913 г. у Віцебскай 

губ. мелася 33 паказальныя хутары і 316 паказальных палёў, у Гродзенскай – 

больш за 200 палёў. 

Перабудова аграрных адносін не магла мірыцца з захаваннем застою і 

руціннасцю сельскай гаспадаркі. Адным са сродкаў капіталістычнай 

перабудовы вёскі было аказанне агранамічнай і тэхнічнай дапамогі сялянам. 

У заходніх губернях прыкметныя крокі ў аказанні такой дапамогі пачалі 

рабіць з 1909 г. У Мінскай губ. у 1913 г. расходы на агранамію выраслі да 

74,3 тыс. руб., у той час як усе затраты на агранамічную службу за 

папярэдняе сямігоддзе (1903 – 1909) склалі 33 тыс. руб. З 1906 па 1911 г. на 

патрэбы агранаміі ў Віцебскай губ. было выдзелена земствам і губернскай 

землеўпарадкавальнай камісіяй 344,6 тыс. руб., а за адзін 1913 г. асігнаванні 

склалі 237,8 тыс. руб. Земствы станавіліся на шлях арганізацыі 

машынапракатных станцый і зернеачышчальных пунктаў. Апошнія разам з 

некаторай дапамогай насельніцтву мелі прызначэнне прапагандаваць 

перавагі новай тэхнікі. У Мінскай губ. першыя такія пункты і станцыі былі 

створаны ў 1910 – 1911 гг. З 1911 па 1914 г. колькасць іх узрасла з 11 да 87. У 

Магілёўскай губ. за перадваенныя гады былі створаны 31 машынапракатная 

станцыя, 25 зернеачышчальных пунктаў, 42 злучныя пункты. Значную ўвагу 

арганізацыі пракатных і зернеачышчальных пунктаў надаваў агранамічны 

персанал Віленскай губ. Калі ў 1909 г. там зусім не было такіх пунктаў, то ў 

1914 г. налічвалася ўжо 59 пракатных, 128 зернеачышчальных і 11 

канюшына-цёрачных пунктаў. Аднак дапамогу яны аказвалі толькі 

нешматлікім багатым вярхам вёскі. Так, у 1914 г. іх паслугамі карысталіся 

толькі 945 заможных сялян. У Віцебскай губ. у 1913 г. існавалі 44 пракатныя 
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станцыі. На гэтых станцыях мелася да пачатку 1914 г. каля 2 тыс. машын і 

сельскагаспадрчых прылад. У 1913 г. яны абслугоўвалі 1480 сялян. 

Дзяржаўныя і земскія ўстановы аказвалі дапамогу сялянам у 

паляпшэнні пароднасці жывёлы. Мерапрыемствы, якія праводзіліся ў гэтым 

плане (метызацыя жывёлы, чытанне лекцый, раздача брашур па 

жывёлагадоўлі, стварэнне паказальных ферм і так званых племянных цэнтраў 

у асобных маёнтках), закраналі пераважна заможных хутаран. Ва ўсіх 

паветах Віленскай губ. у 1913 – 1914 гг. былі арганізаваны трохтыднёвыя 

курсы па малочнай гаспадарцы і жывёлагадоўлі з паказальным кармленнем 

жывёлы. У трох населеных пунктах Віцебскага і Полацкага паветаў 

Віцебскай губ. у 1911 г. для тых жа хутаран былі наладжаны курсы малочнай 

гаспадаркі. У гэтай губерні на пачатак 1915 г. створана 310 злучных пунктаў, 

у Віленскай губ. на пачатак 1914 г. – 185, а таксама 50 рассаднікаў 

племянных авечак і 83 – свіней. У Мінскай губ. у 1911 – 1913 гг. 

функцыяніравалі 24 злучныя пункты. Поруч з памешчыкамі імі карысталіся ў 

асноўным заможныя вярхі вёскі. 

На Беларусі ў перыяд ажыццяўлення аграрнай рэформы П.Сталыпіна 

значнае развіццё атрымала кааперацыя, асабліва арганізацыя ўстаноў 

дробнага крэдыту. У 1913 г. у Віцебскай губ. было 144 крэдытныя 

кааператыўныя ўстановы, 21 спажывецкае таварыства, 9 масларобчых 

арцеляў, у Магілёўскай – 139 крэдытных і пазыкова-ашчадных таварыстваў з 

агульнай сумай укладаў каля 4,5 млн. руб. Апрача таго, у апошняй дзейнічала 

147 валасных пазыкова-ашчадных кас. У тым жа годзе ў Мінскай губ. 

налічвалася 244 установы дробнага крэдыту, у тым ліку 138 валасных 

пазыкова-ашчадных кас. У 1906 – 1915 гг. колькасць ашчадных кніжак у 

сялян Віцебскай, Мінскай і Магілёўскай губерняў павялічылася ў 2,5 , а сума 

грашовых укладаў – амаль у 3 разы, дасягнуўшы 27,4 млн. руб. Крэдытныя 

кааператывы аб’ядноўвалі заможных гаспадароў, даючы ім пазыкі на тэрмін 

да аднаго года. Сялянская ж бедната фактычна была пазбаўлена магчымасці 

карыстацца паслугамі сельскіх крэдытных устаноў. 

Састаўной часткай рэформы з’яўлялася перасяленне сялян на ўскраіны 

краіны, перш за ўсё ў Сібір. Такім шляхам меркавалася згладзіць вастрыню 

малазямелля ў цэнтры і ўзмацніць землеўладанне сялянскай буржуазіі. 

Законы ад 9 лістапада 1906 і 14 чэрвеня 1910 гг. значна аблягчалі ліквідацыю 

жабрацкай гаспадаркі большасці перасяленцаў. У 1907 – 1914 гг. з 5 заходніх 

губерняў у Сібір і на Далёкі Усход перасялілася 335,4 тыс. чалавек, што 

складала 11,6 % перасяленцаў па Еўрапейскай Расіі. З 1910 г., калі ў 

сялянства зноў ажывіліся надзеі на атрыманне панскай зямлі, колькасць 

перасяленцаў рэзка скарацілася. 

Асноўную катэгорыю перасяленцаў складала вясковая бедната. Сярод 

2170 сем’яў, якія выселіліся ў 1913 г. з Беларусі, беззямельныя складалі 21,2 

%, малазямельныя (да 6 дзес. на двор) – 55,5 %. Яны нярэдка за бясцэнак 

распрадавалі сваю маёмасць і накіроўваліся на ўсход. 

Улады не змаглі належным чынам арганізаваць перасяленчую справу. 

Незваротная грашовая дапамога, што аказвалася сялянам на перасяленчых 
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пунктах, была нязначная. Да таго ж яе атрымалі толькі 6 % перасяленцаў, 

дарожныя атрымалі 0,6 і кароткатэрміновую пазыку – 10,3 % перасяленцаў. 

Эканамічнае становішча перасяленцаў было не лепшае, чым на радзіме. 

Згодна са звесткамі за 1907 – 1911 гг. у сярэднім на адну перасяленчую сям’ю 

з Беларусі прыпадала ў Сібіры толькі 6 дзес. зямлі. Перасяленцам часта 

адводзілі ўчасткі, не прыдатныя для вядзення сельскай гаспадаркі: балоты, 

хмызнякі, землі, далёкія ад населеных пунктаў, і г.д. Хоць ва ўсходніх 

рэгіёнах краіны было яшчэ шмат незанятай зямлі, аднак з-за 

неарганізаванасці перасяленчай справы і бяздушнасці чыноўнікаў 

элементарныя гаспадарчыя патрэбы перасяленцаў не задавальняліся. Для 

апрацоўкі адведзенага зямельнага ўчастка патрэбны былі коні, 

сельскагаспадарчыя прылады, грашовыя сродкі. Большасць перасяленцаў 

гэтага не мела. Сярэдняя выручка на радзіме ад прададзенай надзельнай зямлі 

складала ў Мінскай губ. 194 руб., Віленскай – 227, Магілёўскай – 245, 

Віцебскай – 262 руб. Для уладкавання ж на новым месцы трэба было мець не 

менш за 450 руб. 

Цяжкае матэрыяльнае становішча ўзмацнялася суровым, нязвыклым 

кліматам усходніх рэгіёнаў, адсутнасцю ўрачэбнай дапамогі, масавымі 

хваробамі і ў выніку высокай смяротнасцю сярод перасяленцаў. 

Нацярпеўшыся нягод, значная частка тых, хто канчаткова разарыўся, 

вярталася ў родныя мясціны. У 1907 – 1914 гг. у 5 заходніх губерняў з Сібіры 

і Далёкага Усходу вярнулася 36,5 тыс. (10,9 %) перасяленцаў. Найбольшая 

хваля іх прыпадае на 1910 – 1911 гг., калі вярнулася 13,6 тыс. чал., ці 37,2 % 

перасяленцаў. Яны папаўнялі шэрагі згалелых сялян і парабкаў.  

 

 

7. Культура Беларусі ў ХІХ–пачатку ХХ ст. Фарміраванне беларускай 

нацыі 

 

Культура Беларусі ў першай палове ХІХ ст. Першая палова ХІХ ст. у 

айчыннай культуры адзначана выразнымі з’явамі, якія сведчылі аб тым, што 

ў нетрах беларускага грамадства пачаўся важны, глыбінны і складаны працэс 

нацыянальна-культурнага адраджэння. 

Асновай духоўнага нацыянальна-культурнага адраджэння беларусаў, 

якое пачалося у першай чвэрці ХІХ ст. з’явіўся найбагацейшы фальклор, які 

ўзнік у старажытнасці, дасягнуў росквіту ў часы сярэднявечча, дайшоў да 

ХІХ ст, працягваў існаваць пазней. Аснову беларускага фальклору складалі 

каляндарна-абрадавая, сямейна-абрадавая і пазаабрадавая паэзія, празаічныя 

эпічныя творы (казкі, паданні, легенды), прыказкі, прымаўкі, іншыя віды 

вуснай народнай творчасці. Менавіта збор, даследаванне і мастацкая 

апрацоўка фальклорных твораў садзейнічалі зараджэнню новай беларускай 

літаратурнай мовы і станаўленню нацыянальнай літаратуры. 

Ля вытокаў нацыянальна-культурнага адраджэння стаялі інтэлігенты – 

пераважна выхадцы з акаталічанай і апалячанай у часы сярэднявечча 

беларускай шляхты. Многія з іх былі выхаваны ў польскім патрыятычны 
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духу. Пры гэтым яны з дзяцінства добра ведалі і “простую” (беларускую) 

мову. Відавочным быў у пачатку ХІХ ст. і глыбокі заняпад гэтай мовы, амаль 

цалкам выключанай са сферы пісьмовага, грамадскага і культурнага ўжытку. 

Таму для значнай часткі беларускай інтэлігенцыі, што толькі нараджалася, 

галоўнай заставалася польскамоўная творчасць а таксама ідэя аднаўлення 

дзяржаўнасці Рэчы Паспалітай. Беларусь успрымалася як “малая радзіма”. 

Вядучай сферай праяўлення беларускага нацыянальна-культурнага 

адраджэння з самага пачатку стала мастацкая літаратура. Ля яе вытокаў 

стаялі А.Міцкевіч, Я.Чачот, Я.Баршчэўскі, А.Рыпінскі, А.Вярыга-Дарэўскі, 

У.Сыракомля, В.Дунін-Марцінкевіч. 

Адным з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры па праву лічыцца 

Я.Чачот (1796 – 1847 гг.) – першаадкрывальнік беларускага фальклору. 

Асаблівую вартасць набылі сабраныя ім беларускія народныя песні і 

прыказкі. Выданне іх ў 1837 – 1846 гг. у шасці зборніках “Вясковыя песні з-

над Нёмана і Дзвіны” былі першымі па часе, і Я. Чачот, такім чынам. 

Упершыню пасля двух стагоддзяў маўчання са старонак добра аформленых 

друкаваных кніг загучала жывое беларускае слова. Два фальклорныя зборнікі 

паэта (1844 і 1846 гг.), у якіх ён змясціў уласныя беларускія вершы, 

засведчылі факт нараджэння новай беларускай літаратуры. Пяру Я.Чачота 

належаць і поўныя маладогу запалу беларускія студэнцкія вершы і песні, якія 

былі папулярныя сярод яго сяброў-філаматаў, а таксама цікавыя, заснаваныя 

на народных паданнях рамантычныя балады, што істотна паўплывалі на 

А.Міцкевіча. Арыгінальныя творы Я. Чачота на беларускай мове іх 

арыентацыя на дэмакратычнага чытача, грамадзянскі пафас і лірызм 

ўздзейнічалі на далейшае развіццё беларускай літаратуры.  

Свой след у айчыннай літаратуры пакінуў і А.Рыпінскі (1811 – 1900 гг.). 

У канцы 1839 г. на пасяджанні Польскага літаратурнага таварыства ў 

Парыжы ён прачытаў даклад аб беларускіх народных песнях. Пазней 

дапоўніў яго гісторыка-літаратурнымі і этнаграфічнымі звесткамі, апісаннямі 

і характарыстыкамі абрадаў, выслоўяў беларусаў Віцебшчыны. Усе гэтыя 

матэрыялы ляглі ў аснову этнаграфічна-фальклорнай кнігі “Беларусь”, што 

пабачыла свет у французскай сталіцы ў 1840 г. А.Рыпінскі зрабіў агляд 

розных жанраў беларускага фальклору. На яго думку народная паэзія валодае 

“чароўнай сілай”. Ён зазначыў, што ў вуснай народнай творчасці тояцца 

“новыя невычарпальныя крыніцы мовы, гісторыі і паэзіі”. На думку 

А.Рыпінскага, менавіта на фальклоры можна даследаваць “сапраўды 

нацыянальную, свабодную ад чужаземшчыны літаратуру”. Паэт 

выкарыстоўваў беларускі фальклор і ва ўласных паэтычных творах. 

Сярод літаратурнай спадчыны першай паловы ХІХ ст. асобнае месца 

займае ўзор рамантычнай прозы “Шляхціч Завальня, або Беларусь у 

фантастычных апавяданнях” Я.Баршчэўскага (1794 – 1851), у якім шырока 

выкарыстаны народныя казкі і паданні. Крытыкі называлі гэты твор 

беларускім цыклам “Тысяча і адна ноч”. На прыкладзе гэтага аўтара бачна, з 

якімі цяжкасцямі сустракалася на сваім шляху маладая беларуская 

літаратура. Яны не ў малой ступені заключаліся ў тым, што значная частка 
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адукаваных беларусаў лепш валодала польскай і рускай, чым роднай мовай. 

Менавіта з такой акалічнасцю давялося лічыцца аднаму з пачынальнікаў 

беларускай літаратуры Яну Баршчэўскаму. Вышэй названы твор напісаны ім 

на беларускім матэрыяле, але па-польску. Аўтар тлумачыць гэта наступным 

чынам: “Не ўсім чытачам можа быць зразумела беларуская мова, таму 

мясцовыя апавяданні, якія я пачуў з вуснаў народа, я вырашыў, наколькі 

змог, перадаць у даслоўным перакладзе па-польску”. Я.Баршчэўскі мог мець 

на ўвазе чытачоў не толькі карэнных польскіх, але і беларускіх земляў, тым 

больш што і сама кніга выйшла з друку не ў Варшаве, а ў Пецярбурзе. 

Наймацней успрыняў беларускую нацыянальную ідэю, якая 

нараджалася і выспявала ў ХІХ ст., В.Дунін-Марцінкевіч (1807 – 1884 гг.). 

Хоць ён, як і яго папярэднікі, быў выхаваны на ўзорах польскай літаратуры і 

культуры і па-польску пісаў больш, чым па-беларуску, але ён першым 

зразумеў, што беларуская літаратура можа ўзнікнуць толькі на грунце 

духоўнага народнага жыцця. Па тэматыцы, па ахопу з’яў сучаснай яму 

рэчаіснасці спадчына В.Дуніна-Марцінкевіча найшырэйшая і найбагацейшая 

ў беларускай літаратуры ХІХ ст. У адрозненне ад іншых пісменнікаў ён не 

абмінаў у сваіх творах жыцця дваранства, шляхецкага, дробнамаёнткавага 

асроддзя (“Сялянка”, “Вечарніцы”, “Гапон”, “Пінская шляхта”), а таксама 

гістарычнай тэматыкі (“Славяне ў ХІХ стагоддзі”, “Люцынка, або Шведы на 

Літве”), чым значна пашырае межы айчыннай літаратуры. Але, як і ў іншых 

беларускіх пісьменнікаў, большая частка напісанага была прысвечана жыццю 

вёскі, яе побыту, азмалёўцы характару селяніна. Вясковы чалавек, ягоная 

праца, кола яго этычных, маральных, эстэтычных ўяўленняў было асноўным 

зместам творчасці В.Дуніна-Марцінкевіча. 

Беларуская літаратура першай паловы ХІХ ст. з’яўлялася 

найважнейшым сродкам і формай развіцця агульнанацыянальнай 

літаратурнай мовы. Якая пачала фарміравацца на аснове жывой 

шматдыялектнай народнай гаворкі без непасрэднай апоры на здабыткі і 

традыцыі старабеларускага пісьменства. Нанова склаліся правапісныя і 

граматычныя нормы, грамадска-палітычная, навуковая і іншая лексіка. Пры 

гэтым пісьменнікі выкарыстоўвалі ў сваёй творчасці дыялекты роднай ім 

мясцовасці і ў залежнасці ад паходжання і культуры выхавання – розны 

алфавіт: ці лацінскі, польскага ўзору, ці кірылічны, рускага. Так, аўтарамі 

выдатных твораў нацыянальнай літаратуры “Энеіда навыварат” і “Тарас па 

Парнасе”, імёны якіх засталіся невядомымі, былі прадстаўнікамі беларускай 

творчай інтэлігенцыі, выхаванай у рускай культуры. Першая паэма была 

напісана ў 10-20-я гг. ХІХ ст. другая – не пазней сярэдзіны стагоддзя. 

Упершыню яны з’явіліся ў друку адпаведна ў 1845 і 1889 гг. Гэтыя творы – 

выдатныя ўзоры літаратурнай апрацоўкі сярэднебеларускай гаворкі, якая і 

стала асновай новай беларускай літаратурнай мовы. 

Тэатр. Музыка. У першай палове ХІХ ст. галоўнай формай сцэнічнага 

мастацтва быў тэатр прыватнай антрэпрызы, які ўвасабляў новы, 

камерцыйны падыход да арганізацыі відовішчаў. Па форме дзейнасці тэатры 

былі “аб’язнымі”. Такі тэатр меў базу ў губернскім або буйным павятовым 
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горадзе і перыядычна гастраляваў па бліжэйшых гарадах і мястэчках. У 

пачатку ХІХ ст. пастаянныя тэатральныя калектывы дзейнічалі ў Вільні, 

Гродне, Мінску. У 30-я гады ХІХ ст. тэатральныя відовішчы пастаянна 

адбываліся ў многіх гарадах Беларусі. Рэпертуар мясцовых драматычных 

тэатраў вызначаўся багаццем і мастацкай разнастайнасцю. На іх сцэнах 

ставіліся п’есы Ф.Шылера, В.Гюго, А.Дзюма-бацькі, Л.Мерсье і інш. 

Прыкметнае месца ў рэпертуары займалі драмы, камедыі, вадэвілі польскіх 

аўтараў: А.Фрэдра, Ю.Кажанеўскага, Я.Ясінскага, Т.Ленартовіча. Вялікім 

поспехам у гледачоў карысталіся спектаклі, пастаўленыя па творах рускіх 

аўтараў – Д.Ленскага, Ф.Коні, М.Някрасава, П.Каратыгіна. Сапраўднымі 

падзеямі ў культурным жыцці беларускіх гарадоў былі пастаноўкі п’ес 

М.Гогаля, А.Грыбаедава, А.Сухава-Кабыліна. 

Для аблягчэння нагляду за тэатральным мастацтвам урад у 1846 – 

1847 гг. правёў тэатральную рэформу. Усе вандроўныя трупы забараняліся, у 

губернскіх гарадах ствараліся пастаянныя руска-польскія тэатры і 

тэатральныя дырэкцыі. Гэтыя тэатры мелі манапольнае права на выступленне 

ў гарадах губерні. Але рэформа не была даведзена да канца. Ужо ў сярэдзіне 

50-х гадоў ХІХ ст. у Беларусі, як і раней, дзейнічалі “аб’язныя” трупы, хаця і 

тэатральныя дырэкцыі, створаныя ў час рэформы, працягвалі сваю дзейнасць. 

Значнай падзеяй у тэатральным жыцці Беларусі стала стварэнне першай 

нацыянальнай трупы В.Дуніна-Марцінкевіча. 9 лютага 1852 г.у мінскім 

гарадскім тэатры адбылася прэм’ера камічнай оперы “Сялянка” (аўтар 

лібрэта – В.Дунін-Марцінкевіч, кампазітары С.Манюшка, К. Кжыжаноўскі). 

Упершыню з тэатральнай сцэны загучалі народныя песні, прымаўкі, 

прыказкі. Большая частка музычных і драматычных сцэн гэтага твора 

выконвалася на беларускай мове. 

Пастаноўка “Сялянкі” на мінскай сцэне была здзейснена членамі 

музычна-драматычнага гуртка, арганізаванага драматургам на рубяжы 40 – 

50-х гадоў ХІХ ст. У склад калектыву ўваходзіла 20 чалавек. Дзесяць з іх 

прынялі непасрэдны ўдзел у мінскай пастаноўцы “Сялянкі”. У спектаклі 

апрача В.Дуніна-Марцінкевіча ўдзельнічалі яго дочкі Каміла і Мальвіна, а 

таксама сын Міраслаў. Для выканання оперы быў залучаны аркестр, а 

таксама хор, складзены з сялян маёнтка Люцынка, што належаў драматургу. 

Асаблівым поспехам у слухачоў карысталіся народныя песні. 

У далейшым, нягледзячы на забарону ўладамі пастановак “на 

простанароднай мове”, “Сялянку” неаднаразова ставілі ў Мінску (1853 – 

1855), Бабруйску, Слуцку, Нясвіжы, Глуску. Праўда, спектаклі праходзілі 

ўжо не ў тэатральных памяшканнях, а ў прыватных дамах. 

Пастаноўка оперы “Сялянка” знаменавала нараджэнне нацыянальнага 

музычнага тэатра. Гэта падзея непарыўна звязана з імем славутага 

кампазітара С.Манюшкі (1819 – 1872). Яго сувязі з Беларуссю былі 

надзвычай глыбокімі і шырокімі. Ні адзін з музыкантаў, што працаваў тут у 

сярэдзіне ХІХ ст., не аказаў такога сур’ёзнага ўплыву на развіццё музычнай 

культуры ў Беларусі, як ён. 
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Музычнае жыццё ў беларуска-літоўскіх губернях у другой чвэрці ХІХ 

ст. было даволі ажыўленым. Мінск, Віцебск, Гродна, Магілёў, Бабруйск, 

Пінск наведалі вядомыя рускія і замежныя артысты. На гарадскіх плошчах, у 

парках наладжваліся канцэрты духавых і струнных аркестраў, ансамбляў 

народных інструментаў. У залах гарадскіх гімназій, дваранскіх сходаў 

выступалі мясцовыя музыканты. Да сярэдзіны ХІХ ст. культурнае жыццё 

беларускіх гарадоў дасягнула даволі высокога ўзроўню, які ў многіх 

адносінах не саступаў буйнейшым гарадам Расійскай імперыі. Пецярбургскі 

“Театральный и музыкальный вестник” у 1856 г. пісаў: “Мінск у тэатральных 

і музычных адносінах з даўніх часоў займае не апошняе месца ў шэрагу 

губернскіх гарадоў. У Мінску заўсёды бывалі вялікія канцэрты, у якіх бралі 

ўдзел нават еўрапейскія славутасці”. 

На беларускай сцэне з’яўляліся таленавітыя оперныя спевакі, якія 

валодалі добрымі вакальнымі дадзенымі. Дзейнасць гэтых артыстаў 

стымулявала творчасць мясцовых кампазітараў, якія пачалі ствараць свае 

творы ў разліку на пэўнага выканаўца. У гэты перыяд гарадскімі трупамі, а 

часам і аматарскімі калектывамі, упершыню былі здзейснены пастаноўкі 

твораў кампазітараў С.Манюшкі (“Каспер Хаўзер”, “Латарэя”, 

Канторшчыкі”), К. Кжыжаноўскага (“Рэкруцкі набор”). Музычны рэпертуар 

такіх калектываў уключаў оперы еўрапейскіх кампазітараў – Г. Даніцэці, 

В.Беліні, К.Вебера і рускіх – А.Вярстоўскага, М. Глінкі. 

Вялікую ролю ў развіцці беларускага выяўленчага мастацтва ў першай 

палове ХІХ ст. адыгралі Віленская школа жывапісу, аддзяленне прыгожых 

мастацтваў факультэта літаратуры і мастацтва мясцовага універсітэта. За 25 

гадоў сваёй дзейнасці школа падрыхтавала больш за 250 мастакоў, гравёраў, 

скульптараў. Яе выхаванцамі былі вядомы майстар партрэтнага жанру і 

гістарычных кампазіцый Я.Дамель, аўтары шматлікіх беларускіх пейзажаў, 

графічных твораў М.Кулеша і Н.Орда, адзін з лепшых партрэтыстаў 

В.Ваньковіч. і іншыя. 

Пасля закрыцця Віленскага універсітэта ў 1832 г. мастацкае жыццё 

Беларусі становіцца менш інтэнсіўным, пачынаецца адток таленавітых 

мастакоў у Пецярбург, ў Акадэмію мастацтваў і ў маскоўскае Строганаўскае 

вучылішча, а таксама за мяжу. 

Для выяўленчага мастацтва першай паловы ХІХ ст. характэрна 

апераджальнае развіццё партрэтнага жанру, што было звязана з ростам 

цікавасці да ўнутранага свету чалавека. Адным з найбольш вядомых 

партрэтыстаў, у творчасці якога яскрава праявіліся дзве тэндэнцыі, уласцівыя 

гэтаму жанру ў той час – класіцызм і акадэмізм – быў І.Аляшкевіч (1777 – 

1830 гг.) . Ім створаны шэраг твораў, прысвечаных знакамітым людзям 

Беларусі – князю А.Чартарыйскаму, магнатам Л.Сапегу, М.Радзівілу, графу 

Плятэру, а таксама А.Міцкевічу. 

Развіццё беларускага партрэта ў сярэдзіне 30-х гадоў звязана з імёнамі 

мастакоў, большасць з якіх першапачатковую адукацыю атрымалі ў 

Віленскай мастацкай школе. Да іх належалі В.Ваньковіч, К.Рыпінскі, 

І.Хруцкі і іншыя. Творы гэтых мастакоў аб’ядноўвае ўласцівасць, 
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характэрная для Віленскай школы, - адыход ад канонаў акадэмічнага 

класіцызму, уважлівае вывучэнне натуры і асноў рэалістычнага мастацтва, 

імкненне перадаць у партрэце псіхалагічны стан героя, аб’ектыўнае 

адлюстраванне рэчаіснасці. 

Адзін з найбольш славутых прадстаўнікоў гэтай плеяды - В.Ваньковіч 

(1800 – 1824 гг.) ўпісаў асабліва яркую старонку ў гісторыю айчыннага 

жывапісу першай паловы ХІХ ст. У яго вялікай і разнастайнай творчай 

спадчыне нямала цікавых постацей літаратараў і мастакоў, грамадскіх 

дзеячоў, вучоных, у тым ліку партрэты А.Міцкевіча, піяністкі 

М.Шыманоўскай. Аднак В.Ваньковіч маляваў не толькі вядомых асобаў, але 

простых людзей. Вядомы ён і як аўтар шматлікіх партрэтаў-мініяцюр, 

асабліва распаўсюджаных у той час. 

Выдатным прадстаўніком беларускага партрэтнага жывапісу гэтага 

часу, чыё імя цесна звязана і з рускай мастацкай культурай, быў І. Хруцкі. 

Гэты мастак на беларускай глебе развіў лепшыя дэмакратычныя традыцыі 

рускага партрэтнага жывапісу. 

Значны след амаль ва ўсіх жанрах выяўленчага мастацтва пакінуў Я. 

Дамель (1780 – 1840 гг.). У сваіх палотнах мастак імкнуўся адлюстраваць 

найбольш яркія, кульмінацыйныя моманты гістарычнага развіцця краіны. 

Рысы класіцызму ў яго творчасці цесна знітаваны з рэалізмам, таму 

гістарычныя палотны майстра жыццёвыя і пераканаўчыя. Найбольш вядомыя 

творы, напісаныя мастаком у гістарычным жанры – “Смерць Глінскага ў 

няволі”, “Вызваленне Касцюшкі з цямніцы”, “Адступленне французаў праз 

Вільню ў 1812 г.”. Я.Дамелю належыць таксама карціна “Хрышчэнне 

славян”, “Цар Аляксандр І падпісвае ў Вільні амністыю”. Пэўнае месца ў яго 

творчасці займаў пейзаж. Мастак шмат працаваў і як дэкаратар, ён афармляў 

многія ўрачыстасці ў Мінску. На творах Я.Дамеля выхоўвалася не адно 

пакаленне беларускіх мастакоў, якія адлюстравалі гісторыю края ў 

жывапісных кампазіцыях, малюнках, гісторыка-этнаграфічных замалёўках, 

пейзажах. У ліку гэтых майстроў пэндзлю былі Я.Сухадольскі, А.Шэмеш, 

К.Рыпінскі, Ю.Карчэўскі. 

Яркім прадстаўніком айчыннага пейзажнага жывапісу першай паловы 

ХІХ ст. з’яўляўся В.Дмахоўскі (1805 – 1862 гг. Яго пейзажы былі паэтычнымі 

і велічнымі, эмацыянальна насычанымі, строгімі па кампазіцыі, як і ў 

славутага французкага мастака. Вядомасць В.Дмахоўскаму прынеслі 

пейзажы “Радзіма”, “Возера Свіцязь”, “Заход сонца” і іншыя. В.Дмахоўскага 

лічаць заснавальнікам беларускага рэалістычнага пейзажа. Нягледзячы на 

пэўную ідэалізацыю патрыярхальнага побыту дробнай шляхты, ён унёс у 

беларускі пейзаж свежы дэмакратычны струмень.  

Жывапіс Беларусі ў першай палове ХІХ ст. прайшоў шлях ад 

класіцызму да рэалізму. Яго развіццё адбывалася ў цесным узаемадзеянні з 

мастацтвам польскага, украінскага, рускага і літоўскага народаў. Ён увабраў 

пэўныя рысы нацыянальнай культуры гэтых народаў, але ніколі не страчваў 

сваіх характэрных, уласцівых толькі яму, асаблівасцей. 
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Новыя ўмовы, у якіх апынулася Беларусь пасля далучэння да Расійскай 

імперыі, аказалі прыкметны ўплыў на развіццё горадабудаўніцтва і 

архітэктуры. Ужо ў канцы XVIII ст. гарады краю трапілі ў сістэму 

горадабудаўнічых пераўтварэнняў. Рэарганізацыя і рэканструкцыя планіроўкі 

гарадоў (у першую чаргу – губернскіх і павятовых) мела на мэтаце 

ліквідаваць рэшткі сярэднявечных фартыфікацыйных збудаванняў, валоў, 

бастыёнаў, асабліва там, дзе яны стрымлівалі планіровачнае развіццё горада 

(Магілёў, Мінск, Рэчыца і інш.); упарадкаваць хаатычную забудову 

мяшчанскіх сядзіб, ліквідаваць крывыя вуліцы і завулкі; вызначыць галоўныя 

кірункі (восі) развіцця забудовы і ў адпаведнасці з імі стварыць квартальную 

вулічную сетку. Надыходзіў канец горадабудаўніцтву, залежнаму ад густаў 

зямельных уласнікаў. Новыя перспектывы горада вырашаліся на некалькі 

дзесяцігоддзяў наперад зацверджаным генеральным планам. Праекты 

рэгулярнай планіроўкі гарадоў Беларусі ў асноўных рысах былі ўвасоблены ў 

жыццё да сярэдзіны ХІХ ст. Агульным стылістычным накірункам у 

архітэктуры гэтага часу быў класіцызм, які знайшоў сваё адлюстраванне ў 

забудове гарадоў Беларусі. 

У культавым будаўніцтве з канца XVIII ст. убранне інтэр’ераў 

становіцца больш сціплым. Будаўніцтва невялікіх цэркваў у гарадах і вёсках 

звычайна вялося па праектах епархіальных архітэктараў, што садзейнічала 

разнастайнасці пабудоў. Аднак да сярэдзіны ХІХ ст. прасочваюцца рысы 

тыпізацыі ў культавым дойлідстве. У сярэдзіне стагоддзя будаўніцтва 

мураваных цэркваў пачынае весціся ўжо па тыпавых узорах. Вынікам гэтага 

стала распаўсюджанне ў Беларусі, як і ў іншых мясцовасцях Расіі, храмаў са 

сваеасаблівым сплавам “візантыйскіх” і псеўдастаражытных форм. 

Культура Беларусі ў другой палове ХІХ ст. Развіццё нацыянальнай 

літаратуры ў другой палове ХІХ ст. адбывалася ў неспрыяльных умовах 

сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту беларускага народа. Аднак у ёй 

адбываліся глыбінныя працэсы, звязаныя са сцвярджэннем новай 

рэвалюцыйна-дэмакратычнай ідэалогіі і прынцыпаў крытычнага рэалізму. На 

мяжы 50 — 60-х гадоў на хвалі антыпрыгонніцкага і нацыянальна-

вызваленчага руху ў айчыннай літаратуры назіраюцца пэўныя зрухі. Асабліва 

яны праявіліся ў час паўстання 1863 г. 60-я гады ў літаратуры прайшлі пад 

знакам рэвалюцыйнай публіцыстыкі, самым яркім прадстаўніком якой быў 

К.Каліноўскі. Каб падняць сялянства на барацьбу, раскрыць грабежніцкі 

характар рэформы 1861 г., развеяць веру ў добрага цара, К. Каліноўскі пачаў 

выданне "Мужыцкай праўды" (1862 — 1863) — першай газеты на беларускай 

мове. Публіцыстыка К.Каліноўскага ўзнікла як палітычны і ідэйны сродак 

барацьбы ў час паўстання. Большасць публіцыстычных матэрыялаў, на 

першы погляд, не мае дачынення да літаратуры, паколькі была напісана ў 

прапагандысцкіх мэтах, без свядомага ўліку якіх-небудзь літаратурных 

нацыянальных традыцый. Выключэнне складае верш "Марыська чарнабрыва, 

галубка мая" у "Лістах з-пад шыбеніцы". Аднак публіцыстычныя творы, што 

з'яўляліся на старонках газеты, і асабліва "Лісты" аб'ектыўна набывалі 

літаратурна-мастацкае значэнне Многія з гэтых публіцыстычных матэрыялаў 
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сцвярджалі такі спосаб літаратурнага асваення рэчаіснасці, які быў яшчэ 

недаступны ў шырокім маштабе беларускай літаратуры — непасрэдны зварот 

да жывога, рэальнага жыцця. Форма публіцыстычнага закліку ў будучым 

трывала ўвойдзе ў арсенал паэтычных сродкаў беларускіх пісьменнікаў. 

Пасля падаўлення паўстання 1863 г. і наступлення рэакцыі развіццё 

нацыянальнай літаратуры рэзка запаволілася.  

Вытокі нацыянальнай традыцыі беларускай літаратуры ХІХ ст. — 

перш-наперш у вопыце мастацкай творчасці на беларускай мове папярэдняга 

часу, а таксама ў шырокім звароце да фальклорнай спадчыны. Аднак у новых 

гістарычных умовах, калі літаратура павінна была выяўляць 

агульнанародныя інтарэсы і адлюстроўваць задачы нацыянальна-

вызваленчага руху, апора на вусную народную творчасць была ўжо 

недастатковай.  

Творчасць В. Дуніна-Марцінкевіча храналагічна ахоплівала 

парэформеннае дзесяцігоддзе. Паўстанне 1863 г. з'явілася пераломнай 

падзеяй у яго творчым лёсе. Пісьменнік быў абвінавачаны ў напісанні 

рэвалюцыйных пракламацый і ўдзеле ў паўстанні, арыштаваны і да 1870 г. 

знаходзіўся пад наглядам паліцыі. Для твораў В. Дуніна-Марцінкевіча, 

створаных у 60 — 70-х гадах ХІХ ст., уласцівы крытычны пафас. У п'есах 

"Пінская шляхта" і "Залёты" выкрываюцца хабарніцтва і самадурства 

чыноўнікаў, паказваецца пранікненне буржуазных адносін ва ўсе сферы 

жыцця. Пісьменніку давялося жыць у складаны і жорсткі час. Ужо сам факт 

карыстання беларускай мовай у той час можна расцэньваць як грамадзянскі 

подзвіг, які ўспрымаецца як шчырае імкненне ўзняць свой голас у абарону 

народа, яго гонару, мовы. Творы В. Дуніна-Марцінкевіча на беларускай мове 

абуджалі нацыянальную свядомасць. Пад яго ўплывам пачало пісаць на 

роднай мове новае пакаленне айчынных аўтараў, якое ўвайшло ў літаратуру 

на рубяжы 80 — 90-х гадоў. 

У літаратуры другой паловы ХІХ ст. значнай фігурай стаў Ф. 

Багушэвіч. У яго паэзіі ўпершыню ў беларускай літаратуры моцна загучала 

тэма патрыятызму і нацыянальнай годнасці. Удзельнік паўстання 1863 г., ён 

толькі ў пачатку 90-х гадоў змог выдаць свае кнігі "Дудка беларуская" і 

"Смык беларускі". У цэнтры ўвагі твораў, што ўвайшлі ў іх, нялёгкае жыццё 

беларускага селяніна, абрабаванага рэформай 1861 г., пакутуючага ад 

самавольства суда і царскай адміністрацыі. Але Ф. Багушэвіч паказваў не 

проста прыгнечанага селяніна, а чалавека, які крытычна ўспрымае 

навакольны свет і несправядлівасць, што пануе ў ім. У яго паэзіі гучалі не 

толькі сацыяльныя матывы, але і матывы нацыянальнага адраджэння. Ужо ў 

“Прадмове” да свайго першага паэтычнага зборніка "Дудка беларуская" Ф. 

Багушэвіч паставіў пытанне аб існаванні беларусаў як этнасу, пісаў аб 

асаблівасцях гістарычнага лёсу народа, акрэсліў яго межы ў прасторы і часе: 

"Можа хто спытае: гдзе ж цяпер Беларусь? Там, братцы, яна, гдзе наша мова 

жывець: яна ад Вільні да Мазыра, ад Віцебска за малым не да Чарнігава, гдзе 

Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня і шмат мястэчак і вёсак…". Ф. Багушэвіч быў 

адным з першых пісьменнікаў у ХІХ ст., які выразна ўсвядоміў пераемнасць 
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гістарычных і культурных каштоўнасцей Бацькаўшчыны. Разумеючы, што 

без мінулага няма будучыні, паэт імкнуўся данесці да сваіх чытачоў 

гістарычныя веды, пазнаёміць іх з галоўнымі вехамі гісторыі Беларусі, 

звяртаў увагу на шматвяковую беларускую дзяржаўнасць часоў Вялікага 

княства Літоўскага. Паэтычны вобраз Бацькаўшчыны, якая была цэнтрам 

гэтай дзяржавы "як тое зярно ў гарэху" сустракаецца ў прадмове да "Дудкі 

беларускай". Пісьменнік даў сваю, паэтычную версію  паходжання назвы 

"Белая Русь", падказаную інтуіцыяй мастака і моцным патрыятычным 

пачуццём: ”Не вялікая, не малая, не чырвоная, не чорная яна была а белая, 

чыстая: нікога не біла, не падбівала, толькі баранілася". Уся творчасць Ф. 

Багушэвіча была пранізана спачуваннем да народа, ідэямі гуманізма і асветы. 

Ён бачыў сваю місію ў абуджэнні нацыянальнай годнасці. 

У другой палове ХІХ ст., як нацыянальны паэт сялянска-

дэмакратычнага накірунку, праявіў сябе .А.Гурыновіч. Ён больш рашуча і 

адкрыта, чым Ф. Багушэвіч, заклікаў да барацьбы з самадзяржаўем. 

Большасць яго вершаў прысвечана пытанням грамадска-палітычнага жыцця 

80 — 90-х гадоў ХІХ ст. У іх паэт імкнуўся абудзіць народную 

самасвядомасць, пачуццё уласнай годнасці. Акрамя чыста грамадзянскай, 

сацыяльна-палітычнай лірыкі, у А. Гурыновіча ёсць вершы з матывамі 

філасофскага роздуму аб жыцці чалавека і прыроды, з роздумамі аб уласным 

лёсе. Паэт быў першым беларускім пісьменнікам, які ў сваёй творчасці 

звярнуў увагу на рабочых. У вершаваным апавяданні "Фабрыка" ён зрабіў 

спробу даць аб'ектыўную карціну іх жыцця. Дзякуючы перакладчыцкай 

дзейнасці А. Гурыновіча на беларускай мове з'явіліся творы А. Пушкіна, А. 

Някрасава, А. Міцкевіча, Э. Ажэшкі, І. Франка. Нягледзячы на параўнальна 

невялікую творчую спадчыну, А. Гурыновіч увайшоў у гісторыю 

нацыянальнай літаратуры як адзін з пачынальнікаў грамадзянскай лірыкі. 

Свой след у айчыннай літаратуры другой паловы ХІХ ст. пакінуў і Я. 

Лучына (І. Неслухоўскі). Чырвонай ніткай праз усю яго творчасць праходзіць 

ідэя служэння народу. Сваю паэзію пісьменнік разглядаў як выразніцу ідэй, 

настрояў, поглядаў народа. У асобе паэта беларуская культура мела 

надзвычай таленавітага дзеяча. Ён пісаў паэмы і вершы, апавяданні і 

драматургічныя творы. Прычым пісаў на беларускай, рускай і польскай 

мовах. Вельмі плённа ён займаўся фалькларыстыкай. Сучаснікі высока цанілі 

яго дасведчанасць у выяўленчым мастацтве, гісторыі, культуры. Беларускія 

вершы Я. Лучыны склалі кнігу "Вязанка", якая ўбачыла свет у Пецярбургу ў 

1903 г. Кніга пранізана шчырым спачуваннем і любоўю да простага селяніна, 

верай у светлую будучыню Бацькаўшчыны. Невыпадкова ў нацыянальнай 

літаратуры Я.Лучына ўспрымаецца як глыбока дэмакратычны паэт, які 

адыграў важную ролю ў паглыбленні лірызму беларускай паэзіі, павышэнні 

яе інтэлектуальнага ўзроўню. 

Рэпрэсіі, што насталі пасля падаўлення паўстання 1863 г., цяжка 

адбіліся на нацыянальным тэатральным мастацтве. Распараджэннем генерал-

губернатара М.Мураўёва былі забаронены сцэнічныя пастаноўкі на польскай 
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мове. Фактычна спыніў сваю дзейнасць малады беларускі тэатр, створаны В. 

Дуніным-Марцінкевічам у сярэдзіне ХІХст. 

Палітыка афіцыйных уладаў у дачыненні нацыянальнага тэатра 

праглядалася ў заяве пераемніка М.Мураўёва, генерал-губернатара 

Паўночна-Заходняга края К.фон Кауфмана. У пасланні магілёўскаму 

губернатару ў красавіку 1866 г. ён пісаў: "Лічу неабходным выказаць Вам 

сваю думку, што эпітэт "рускі", што даецца Магілёўскаму тэатру, я лічу 

абсалютна лішнім і пазбаўленым усялякага значэння, паколькі ў даверанай 

Вам губерні, якая мае рускае насельніцтва, акрамя рускага іншага тэатра 

быць не можа". Такім чынам насельніцтва Беларусі было пастаўлена перад 

фактам існавання толькі рускага тэатра. Прычым такога, які сваім  

рэпертуарам адцягваў бы гледачоў ад пастаноўкі і вырашэння 

найскладанейшых праблем, што паўсталі перад грамадствам. Аднак жаданне 

ўладаў зрабіць тэатр сродкам прапаганды вернападданіцкіх ідэй натыкалася 

на супраціўленне дэмакратычна настроенага гледача. 

Узмацненне цікавасці грамадства да тэатральнага мастацтва 

праявілася перш-наперш у развіцці аматарскага тэатра. Настаўнікі, дробныя 

чыноўнікі, мяшчане стваралі драматычныя гурткі ў гарадах і мястэчках. У 

парэформенны перыяд яны існавалі ў Горках (1863), у фальварку Ялава (ля 

Чавусаў) (1867), Рагачове (1868), Навагрудку (1869), Пінску (1876), Барысаве 

(1882), Слуцку (1882), Клімавічах (1882), Брэсце (1883), у Полацку (1883), 

Слоніме (1884), Лідзе (1884), Бабруйску (1891), Вілейцы (1892), Быхаве 

(1895), у Ашмянах (1897). 

Аматарскае мастацтва мела выразна выяўлены дэмакратычны 

напрамак, што асабліва праявілася ў пастаноўцы п'ес блізкіх і зразумелых 

народу. У рэпертуары самадзейных тэатральных калектывах пераважалі 

творы М. Гогаля, А. Сухава-Кабыліна, І. Катлярэўскага і, асабліва, А. 

Астроўскага. У 1892 г. аматары з Радашковічаў зрабілі спробу паставіць без 

цэнзурнага дазволу на беларускай мове п'есу "Злодзей" Ядвігіна Ш. (Антона 

Лявіцкага). Падрыхтоўка спектакля дайшла да генеральнай рэпетыцыі і ў 

гэты момант была забаронена ўладамі. 

Станоўчы ўплыў на дзейнасць аматарскіх гурткоў аказалі сувязі з 

рускімі і ўкраінскімі драматычнымі трупамі, якія даволі часта выступалі ў 

гарадах Беларусі. Асобнае месца сярод іх належала маскоўскаму Малому 

тэатру, які моцна паўплываў на развіццё расійскага тэатральнага мастацтва. 

Сваімі спектаклямі ён, як ніякі іншы, ўмацоўваў пачуццё пратэсту супраць 

самадзяржаўнага прыгнёту, рэакцыі, выступаў у абарону чалавечай годнасці. 

Артысты гэтага тэатра заўседы былі жаданымі гасцямі ў беларускіх гарадах. 

Вялікай папулярнасцю ў беларускіх гледачоў карысталася праўдзівае, 

народнае па сваёй сутнасці. мастацтва артыстаў украінскіх тэатраў пад 

кіраўіцтвам М. Крапіўніцкага і М. Старыцкага. Спектаклі гэтых і іншых 

калектываў сталі школай высокага акцёрскага майстэрства для многіх 

беларускіх аматараў. У час гастроляў для ўдзелу ў масавых сцэнах 

запрашаліся мясцовыя самадзейныя артысты, пра што заўсёды з 

задавальненнем пісаў мясцовы друк. 
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Сумесная работа з выдатнымі прадстаўнікамі рускага і ўкраінскага 

тэатра прылучала беларусіх артыстаў да сакрэтаў творчага працэсу і 

дасягенняў сцэнічнага мастацтва, садзейнічала фарміраванню нацыянальнай 

тэатральнай культуры. Аматарскі тэатр Беларусі другой паловы ХІХ ст. быў 

той глебай, якая захавала парасткі беларускага прафесійнага тэатра, 

выпешчаных В. Дуніным-Марцінкевічам. 

Другая палова ХІХст. была адным з важных перыядаў у развіцці 

беларускай фалькларыстыкі і музыкі. Менавіта на гэты час прыпадае 

арганізацыя першых музычных навучальных устаноў на Беларусі, ажыўленне 

канцэртнага жыцця. 

Вялікую ролю ў абуджэнні цікавасці шырокіх пластоў грамадскасці 

да беларускай народнай песні адыграла дзейнасць Паўночна-Заходняга 

аддзялення Рускага геаграфічнага таварыства, заснаванага ў 1867г. Яго члены 

шмат зрабілі для збірання нацыянальнага музычнага фальклору, іншых 

этнаграфічных матэрыялаў. Першым зборнікам, што змяшчаў не толькі 

тэксты народных песень, але і іх напевы, быў трохтомнік П.Шэйна пад 

назвай,якая адлюстроўвала тагачасную тэрміналогію – "Материалы для 

изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края". Гэта 

праца, што выдавалася ў 1887 — 1902 гг., уяўляла сабой сапраўдную 

энцыклапедыю народнага жыцця беларусаў у абрадах і песнях. У ліку 

нотных запісаў гэтага выдання — "бяседныя" і "дударскія", зробленыя рускім 

кампазітарам М. Рымскім-Корсакавым з голасу П.Шэйна. У 80 —90-я гады 

ХІХ ст. убачылі свет фальклорныя зборнікі: "Белорусские песни Минской 

губернии" и "Песни белорусские". Аўтарам першага з'яўляўся старшыня 

маскоўскай музычна-этнаграфічнай камісіі М. Янчук, а другога — А. Чэрня. 

Цікавасць да беларускай народнай песні праяўлялі ўкраінскія кампазітары С. 

Гулак-Арцямоўскі і П. Сакальскі, якія ўключылі іх у свае зборнікі, выданыя ў 

Кіеве і Пецярбургу. Да самабытнай песеннай творчасці беларусаў звярталіся 

такія вядомыя даследчыкі як П. Шпілеўскі, А. Дабравольскі, П. Бяссонаў. 

Больш за 300 народных мелодый сабраў і выдаў М. Дзмітрыеў. Дзякуючы 

падзвіжніцкай дзейнасці навукоўцаў і кампазітараў беларускія народныя 

песні сталі вядомымі далёка за межамі Беларусі. У выкананні харавой капэлы 

пад кіраўніцтвам Д. Агранёва-Славянскага яны гучалі ў канцэртных залах 

Расіі, краін Заходняй Еўропы і Паўночнай Амерыкі. Часта выконваліся 

беларускія мелодыі і на канцэртах музычна-этнаграфічнай камісіі Таварыства 

аматараў прыродазнаўства, антрапалогіі і этнаграфіі пры Маскоўскім 

універсітэце. У іх праграмы ўключаліся харавыя і сольныя апрацоўкі ў 

суправаджэнні сімфанічнага аркестра, зробленыя дырыжорам М. Кляноўскім. 

На гэтых канцэртах гучалі беларусія песні ў апрацоўках А. Грачанінава, М. 

Янчука, А. Маслава. Музычны фальклор беларускага народа выкарыстоўвалі 

ў сваёй творчасці вядомыя рускія кампазітары М. Рымскі-Корсакаў, М. 

Мусаргскі, А. Глазуноў, М. Іппалітаў-Іваноў і інш. 

На музычнае жыццё Беларусі істотна паўплывала Рускае музычнае 

таварыства, створанае ў 1859 г. у Пецярбургу. Яно наладжвала сімфанічныя і 

камерныя канцэрты не толькі ў сталіцах, але і ў перыферыйных гарадах, у 
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т.л. і беларускіх, шырока папулярызавала творчасць рускіх і заходніх 

кампазітараў. Прыкметную ролю ў гэтым працэсе адыгралі літаратурна-

музычныя гурткі і таварыствы аматараў прыгожых мастацтваў, якія 

ствараліся ў апошняй чвэрці ХІХ ст. Яны былі закліканы "служыць 

збліжэнню мясцовых дзеячаў у галіне літаратуры і мастацтва, а таксама 

садзейнічаць развіццю і распаўсюджванню літаратуры, адукацыі і мастацтва 

сярод насельніцтва". У 1880 — 1892 гг. падобныя  арганізацыі 

функцыянавалі ў Мінку, Гродна, Віцебску, Полацку, Брэсце, Бабруйску. У 

спецыяльных класах гэтых гурткоў іх члены навучаліся ігры на фартэпіяна і 

скрыпцы. 

Першая спецыяльная музычная школа ў Беларусі адкрылася ў 

Мінску ў 1894 г. У культурным жыцці краю другой паловы ХІХ ст. 

прыкметную ролю іграла Мінскае вучылішча арганістаў, заснаванае ў 1871 г. 

Па свайму профілю гэта была адзіная ў сваім родзе навучальная ўстанова. За 

26 гадоў яна падрыхтавала сотні музыкантаў, якія займаліся педагагічнай 

дзейнасцю ў розных кутках Беларусі. 

Важную ролю ў прапагандзе дасягенняў сусветнай музычнай 

культуры, станаўленні нацыянальнай выканальніцкай і кампазітарскай 

інтэлігенцыі, удасканальванні яе майстэрства адыгралі гастролі знакамітых 

музыкантаў. У мясцовым друку нярэдка паведамлялася аб паспяховых 

выступленнях хора вядомага збіральніка народных песень Д. Агранёва-

Славянскага і скрыпача П. Сарасатэ, выдатнага кампазітара і піяніста С. 

Рахманінава і спевака Ф. Шаляпіна, аркестра рускіх народных інструментаў 

пад кіраўніцтвам Андрэева і іншых славутых выканаўцаў. Высокае 

майстэрства, выдатныя ўзоры сусветнага музычнага мастацтва — усё гэта 

садзейнічала творчаму росту маладых беларускіх музыкантаў. У гэты час 

з'яўляюцца існтрументальныя і вакальныя творы мясцовых аўтараў. Так, 

напрыклад, Ф. Міладоўскі, вучань Ф. Мендэльсона, выдаў у Мінску 

"Паланез" для фартэпіяна ў чатыры рукі, зборнік песень, урыўкі з аперэты 

"Канкурэнты" (лібрэта беларускіх драматургаў). Кампазітар і скрыпач М. 

Ельскі быў аўтарам некалькіх інструментальных мініяцюр. Як збіральнік 

народныі песень і танцаў ён апублікаваў мемуары аб музычным побыце 

беларускага народа. М. Ельскі з поспехам канцэртаваў не толькі на 

Бацькаўшчыне але і ў Кракаве, Франкфурце-на-Майне. У апошняй чвэрці 

ХІХ ст. у Беларусі шырокае прызнанне атрымала творчасць гродзенскага 

кампазітара і арганіста І. Глінскага — аўтара інструментальных і вакальных 

твораў. У самым канцы стагоддзя пачаўся творчы шлях у музыцы выдатных 

беларускіх кампазітараў — М. Чуркіна і В. Залатарова. 

Працэс станаўлення нацыянальнага мастацтва ў другой палове ХІХ 

ст. зазнаваў пэўныя цяжкасці. Беларускія мастакі з розных прычын, і перш за 

усё з-за рэпрэсій пасля падаўлення паўстання 1863 г., аказаліся рассеянымі па 

свеце, што з'явілася істотнай перашкодай для стварэння мастацкай школы. 

Жорсткія рэпрэсіі, з аднаго боку, а з другога — адсутнасць магчымасці 

атрымліваць заказы на Бацькаўшчыне прымушалі шукаць заробак на 
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чужыне. Творчасць гэтых майстроў, цесна звязанае глыбокімі каранямі з 

беларускай зямлёй, увайшла ў гісторыю мастацтва суседніх народаў. 

У другой палове ХІХ ст. у Беларусі не было мастацкіх навучальных 

устаноў. Спецыяльную адукацыю мясцовая моладзь атрымлівала ў 

Пецярбургу, Маскве, Кіеве, Адэсе. Прыкметную ролю ў развіцці 

нацыянальнага выяўленчага мастацтва адыграла Віленская рысавальная 

школа, заснаваная ў 1886 г. У ёй атрымалі першапачатковую мастацкую 

падрыхтоўку многія беларускія мастакі, у тым ліку Л. Альпяровіч, Э. 

Паўловіч, Б. Тамашэвіч і інш. Выхаванцы школы нярэдка працягвалі 

навучанне ў Пецярбургскай Акадэміі мастацтваў. Выпускнікі апошняй 

выкладалі ў мясцовых гімназіях. Фарміраванню мастацкай культуры 

беларускага народа садзейнічалі адкрыццё ў губернскіх цэнтрах музеяў 

археалагічных старажытнасцей, а таксама збіральніцкая дзейнасць 

беларускіх мецэнатаў. Напрыклад, у маёнтках Пуслоўскіх у Слоніме, графа 

Храптовіча ў Шчорсах, Слізеня ў Бортніках (ля Навагрудка) былі вялікія 

зборы жывапісу, скульптуры і графікі. 

Прыметнай фігурай сярод беларускіх жывапісцаў быў ураджэнец 

Гродзеншчыны К. Альхімовіч. З яго іменем звязана развіццё гістарычнага 

жанру ў выяўленчым мастацтве. Удзельнік паўстання 1863 г.ён быў высланы 

ў Сібір, а пасля амністыі ў пачатку 70-х гадоў ХІХ ст. пасяліўся ў Варшаве, 

дзе мастаком быў створаны цэлы шэраг палотнаў на гістарычныя тэмы. 

Сярод іх найбольшую вядомасць атрымала "Пахаванне Гедыміна". Гэта 

карціна была ўдастоена вышэйшых узнагарод на выставах у Пецярбургу, 

Львове, Сан-Францыска. У многіх яго творах закраналася тэма некалі 

панаваўшай у Беларусі язычніцкай веры. Усе яны сведчылі аб цікавасці 

мастака да айчыннай гісторыі і былі пранізаны патрыятычным пачуццём. У 

канцы 80-х гадоўХІХ ст. К. Альхімовіч стварыў некалькі значных палотнаў: 

"Смерць Міхаіла Глінскага ў турме", "Рыхтаванне да пакарання смерцю 

Самуіла Збароўскага". З'яўленне гэтых карцін было своеасаблівым адказам на 

рэпрэсіі расійскіх уладаў супраць удзельнікаў паўстання 1863 г. У іх 

уваскрэшаны подзвігі герояў, якія змагаліся за незалежнасць. 

Вялікую цікавасць да гісторыі Вялікага княства Літоўскага праяўляў 

і іншы знакаміты майстар жывапісу — Ф. Дмахоўскі. Сын сасланага ў Сібір 

удзельніка паўстання 1863 г., выхаванец Варшаўскай рысавальнай школы і 

Пецярбургскай Акадэміі мастацтваў, ён выдатна ведаў геральдыку. Мастаку 

належаць выявы гербаў Полацка і Віцебска. З яго творчай спадчыны   вядомы 

кампазіцыйныя партрэты беларуска-літоўскіх князёў, выкананыя ў тэхніцы 

літаграфіі. Пабудова гэтых работ, іх малюнак дазваляюць лічыць што яны 

былі падрыхтоўчым матэрыялам для вялікіх гістарычных палотнаў. 

У беларускім жывапісе другой паловы ХІХ ст. важнае месца займае 

пейзаж. Выдатным прадстаўніком гэтага жанру быў А. Гараўскі. Значную 

ролю ў яго творчым станаўленні адыграў сусветна сядомы мастак і 

архітэктар М. Бенуа, які заўважыў талент беларускага юнака і дапамог 

падрыхтавацца да паступлення ў Пецярбургскую Акадэмію мастацтваў. Ужо 

першы пейзаж, створаны студэнтам А. Гараўскім — "Балоты" — прыцягнуў 
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увагу членаў акадэмічнай рады, а царскі наследнік набыў яго для сваёй 

калекцыі. Шэраг студэнцкіх работ маладога майстра быў адзначаны залатымі 

і срэбнымі медалямі. Усе найбольш значныя, атрымаўшыя ўсеагульнае 

прызнанне карціны, былі створаны  на роднай Міншчыне. Да іх ліку 

належаць "Бераг ракі Свіслач", "Ліпы", "У наваколлі крэпасці Бабруйск", "На 

Бацькаўшчыне", "Вечар у Мінскай губерні". Усё сваё жыццё мастак быў 

палымяным патрыётам Беларусі. Ён ніколі не губляў сувязей з 

Бацькаўшчынай, шанаваў культуру, звычаі і мову народа. 

У другой палове ХІХ ст. мастакі ўсё часцей звяртаюцца да партрэта. 

Глыбокія сацыяльныя зрухі уласцівыя парэформеннаму перыяду адбіліся на 

развіцці гэтага жанру. У адрозненне ад пачатку ХІХ ст. патрэт перастаў быць 

сродкам узвялічвання. Мастакі імкнуліся раскрыць псіхалогію і характар 

чалавека. Сярод майстроў гэтага жанру асабліва вылучаецца Н. Сілівановіч. 

Выхаванец Пецярбургскай Акадэміі мастацтваў, ён ніколі не парываў з 

Бацькаўшчынай, хоць у выніку абставін падоўгу жыў у сталіцы імперыі і ў 

Вільні. Як прафесар Акадэміі мастацтваў ён часта прыязджаў у родную вёску 

Цынцэвічы, што на Вілейшчыне, дзе і пісаў свае эцюды і партрэты. Адным з 

лепшых твораў мастака з'яўляецца партрэт’’Пастух”.У ім ён выступіў як 

майстар псіхалагічнага партрэта.У пачатку 70-х гадоў ХІХ ст. яго запрасілі 

ўдзельнічаць у афармленні  Ісаакіеўскага сабора ў Пецярбургу. Разам з 

мастаком І. Лаверэцкім ён выканаў у выглядзе мазаічнага пано кампазіцыю 

"Тайная вячэра" для галоўнага іканастаса, за што ў 1876 г. атрымаў званне 

акадэміка. 

Паўстанне 1863 г., распаўсюджванне дэмакратычных ідэй у 

грамадстве аказалі пэўны ўплыў і на графічны жанр. Беларускія мастакі-

графікі ў сваёй большасці былі выхадцамі з сялян і бедных пластоў 

гарадскога насельніцтва і таму ў сваіх творах адлюстроўвалі цяжкае жыццё 

селяніна, яго беднасць і галечу. Многія з гэтых мастакоў з'яўляліся 

настаўнікамі малявання ў мясцовых гімназіях. Найбольш вядомымі з гэтай 

кагорты майстроў графікі былі Р. Гаўрылаў, С. Кудраўцаў, П. Баркоўскі. 

Прыкметны след у беларускім выяўленчым мастацтве пакінуў Д. Струкаў. Ён 

маляваў акварэллю помнікі культуры і архітэктуры, мастацкія вырабы, 

краявіды гарадоў і гістарычных месцаў. Многія помнікі айчыннай культуры 

замаляваныя ім з цягам часу зніклі. Дзякуючы яго графічным творам мы 

маем магчымасць вывучаць дасягненні культуры нашага народа. Ён 

з'яўляецца аўтарам малюнкаў славутага "Крыжа Ефрасініі Полацкай" (ХІІ 

ст.), шытага золатам пакрывала — аправы "Евангелля" 1508 г. з Віцебска, 

срэбнага крыжа з Благавешчанскай царквы Віцебска, абраза Багародзіцы з 

Багаяўленскага храма ў Магілёве. Вялікую каштоўнасць уяўляюць яго 

акварэлі Полацка, Оршы, Рагачова, Магілёва і Віцебска. 

Нацыянальна выяўленчае мастацтва другой паловы ХІХ ст. 

развівалася ў цеснай сувязі з мастацтвам суседніх народаў. Менавіта ў гэты 

час умацоўваюцца і пашыраюцца кантакты майстроў пэндзля Беларусі, Расіі, 

Украіны, Польшчы і Літвы. На працягу некалькіх гадоў у Здраўневе, што пад 

Віцебскам, працаваў І. Рэпін. Тут ім былі створаны такія шэдэўры як 
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"Беларус", "Восеньскі букет". Эцюды, напісаныя ў Белавежскай пушчы, 

паспяхова выкарыстоўваў пры стварэнні сваіх карцін І. Шышкін. Беларусь, 

яе людзі натхнялі і вядомага ўкраінскага жывапісца І. Пахітонава, які 

стварыў цэлую серыю цудоўных пейзажных работ у маёнтку Жабаўшчызна, 

што знаходзіўся ў наваколлі Мінска. Цесна звязана з беларускай зямлёй і 

ранняя творчасць польскага мастака Ю. Фалата. 

У 90-я гады назіраецца ўздым мастацкага жыцця, ствараюцца 

прыватныя мастацкія школы — Ю.Пэна ў Віцебску, Я. Кацанбогена ў 

Мінску, наладжваюцца першыя выставы ў Віцебску (1890), Мінску (1891). 

На гэты час прыпадае пачатак дзейнасці новага пакалення беларускіх 

мастакоў — Ю. Пэна, Я. Кругера, Ф. Рушчыца, У. Бялыніцкага-Бірулі і 

іншых. Іх творчасць і храналагічна і па характару творчых пошукаў звязана з 

наступным,ХХ ст.  

Культура Беларусі пачатку ХХ ст. Найбольшыя поспехі ў развіцці 

беларускай культуры пачатку ХХ ст. звязаныя з літаратурай. Яна была 

прасякнута пачуццём гонару за свой народ і яго барацьбу за сацыяльнае і 

нацыянальнае вызваленне, ідэяй сцвярджэння чалавечай годнасці мужыка-

беларуса. Вялікі ўклад у развіццё бнларускай літаратуры ўнеслі Я. Купала, Я. 

Колас, М. Багдановіч, К. Каганец, М. Гарэцкі і інш. У іх творах адчувалася 

люоў да радзімы, жаданне бачыць свой народ свабодным і шчаслівым. У 

грамадстве атрымалі шырокую вяломасць зборнікі твораў Цёткі (А. 

Пашкевіч) “Скрыпка беларуская”, “Хрэст на свабоду”, Я. Купалы “Жалейка”, 

“Гусляр”, Я. Коласа “Песні жальбы”, “Апавяданні”, М. Багдановіча “Вянок”, 

а таксама творы іншых беларускіх пісьменнікаў. 

З твораў беларускіх драматургаў найбольш вядомымі былі “Модны 

шляхцюк” К. Каганца, “Паўлінка”, “Раскіданае гняздо” і “Прымакі” Я. 

Купалы.  

У пачатку ХХ ст. беларуская культура ў цэлым дасягнула значных 

поспехаў. Яна пачынае выходзіць за  этнаграфічныя межы, становіцца поруч 

з культурай іншых народаў. Уздым нацыянальна-вызваленчага руху, і не 

толькі ў Беларусі, але і ў суседніх славянскіх краінах абудзіў імкненне народа 

да ведаў, адукацыі. Пасля 1905 г. рэзка павялічваецца попыт на беларускую 

друкаваную кнігу, адкрываюцца бібліятэкі, кніжныя выдавецтвы. Менавіта ў 

гэты час выходзіць нямала твораў айчынных аўтараў – факт да таго 

беспрэцэндэнтны. Назіраецца сапраўдны ўсплеск перакладчыцкай дзейнасці. 

Многія мастакі слова лічылі свім грамадскім абавязкам узбагаціць родную 

літаратуру перакладамі твораў з іншых літаратур свету. На беларускай мове 

з’яўляюцца творы рускіх, украінскіх, польскіх, англійскіх, нямецкіх аўтараў. 

Сярод перакладчыкаў былі Я.Купала, М.Багдановіч і інш. У гэты ж час у 

рускім і ўкраінскім друку з’яўляюцца пераклады беларускай паэзіі.  

Перакладчыцкая дзейнасць пісьменнікаў Беларусі, іх 

літаратуразнаўчыя артыкулы, прысвечаныя М.Гогалю, Л.Талстому, 

Т.Шаўчэнку, В.Стэфаніку, М.Канапніцкай, Э.Ажэшка – былі не толькі адным 

са сродкаў уздыму ідэйна-эстэтычнага ўзроўню нацыянальнай літаратуры, 

але і прапагандай яе дасягненняў сярод іншых народаў. Значна пашыраюцца 
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творчыя сувязі і яднанне беларускіх майстроў слова і пісьменнікаў суседніх 

народаў. Усё гэта дапамагала нашым літаратарам узняць нацыянальную 

паэзію і прозу на новую, больш высокую ступень.  

Хуткае развіцё мастацкага слова выклікала да жыцця літаратурную 

крытыку, а таксама публіцыстыку. Апошні жанр, як вядома, прысвечаны 

актуальным пытанням і з’явам бягучага жыцця грамадства і ўтрымлівае 

фактычныя даныя аб розных яго баках, ацэнкі з пункту гледжання 

сацыяльнага ідэала аўтара, а таксама ўяўлення аб шляхах і спосабах 

дасягнення пастаўленых мэт. Садзейнічаючы фарміраванню грамадскай 

думкі, поглядаў, інтарэсаў людзей, уплываючы на дзейнасць розных 

сацыяльных структур, публіцыстыка адыграла пэўную ролю ў жыцці 

беларускага грамадства, з’яўлялася сродкам гістарычнага і мастацкага 

выхавання.  

У публіцыстыцы А.Навіны (Луцкевіча), В.Ластоўскага, С.Палуяна, 

Л.Гмырака, Я.Купалы, Я.Коласа, М.Багдановіча была закладзена тэорыя, 

філасофія, эстэтыка нацыянальнага адраджэння з яго агульначалавечым 

гуманізмам і нацыянальнай годнасцю, без найменшых прыкмет 

нацыяналістычнай нецярпімасці.  

Глыбокую і цэласную канцэпцыю нацыянальнага адраджэння пакінуў 

С.Палуян. У яе аснове – падняцце нацыянальнай свядомасці беларусаў. Гэтая 

канцэпцыя выкладзена ў серыі яго артыкулаў у “Нашай ніве”. Яе стрыжнем 

з’яўляецца вызначэнне месца і ролі мовы ў грамадскім жыцці, у самім 

існаванні нацыі.  

Шчыра і натхнёна беларускія публіцысты і пісьменнікі даказвалі і 

адстойвалі права народа на родную мову. “Мова наша, - пісаў В.Цітовіч, - 

гэта скарб наш багаты і пекны, а дарагі і мілы нам за тое, што ён наш, родны. 

Гэта спадчына, каторая асталася нам ад дзядоў і прашчураў нашых; мы 

павінны любіць і шанаваць, не зважаючы на знявагу праціўнікаў нашых. 

Людзей цёмных або збаламучаных, трэба старацца асвячаць, шырачы памеж 

іх любоў да роднай зямлі, айчызны нашай, да мовы спрадвечнай нашай 

беларускай…”.  

Калі пад уплывам падзей пачатку ХХ ст. узнік беларускі друк, паўстала 

пытанне – на якім моўным матэрыяле ствараць сучасную беларускую 

літаратуру.С.Палуян лічыў, што ствараць яе трэба зыходзячы з двух 

асноўных вытокаў: жывой народнай гаворкі і старых пісьмовых помнікаў, у 

якіх захавалася шмат слоў, патрэбных для літаратурнай творчасці. 

М.Багадановіч раіў пры стварэнні новай нацыянальнай паэзіі арыентавацца 

толькі на жывую народную мову.  

Паэтычная творчасць Я.Купалы, Я.Коласа, М.Багдановіча, Цёткі, 

А.Гаруна і іншых сведчыць аб тым, што сучасная літаратурная мова 

стваралася на аснове жывой народнай гаворкі, з якой выбіраліся найбольш 

дакладныя, яркія, сакавітыя, гучныя і вобразныя словы. Яна ўзбагачана 

таксама словамі суседніх моў.Створаная нашымі пісьменнікамі і 

публіцыстамі беларуская літаратурная мова стала гнуткай, гучнай, выразнай, 

сацыяльна дзеючай, адпаведнай эстэтычным патрабаванням.  
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Развіццё друкаванага слова ў пачатку ХХ ст. адбывалася ў надзвычай 

складаных умовах. З прычыны вялікадзяржаўнай нацыянальнай палітыкі 

царскага ўрада да 1906 г. беларускага друку фактычна не існавала.Рэвалюцыя 

1905 – 1907 гг. паклала пачатак істотным зменам у гэтай галіне духоўнага 

жыцця беларусаў – пачалі выходзіць газеты і часопісы на роднай мове, 

стварацца беларускія выдавецтвы.  

Хваля рэвалюцыі дала штуршок развіццю перыядычнага друку. У 1906 

г. у Вільні, Віцебску, Гродне, Магілёве, Мінску , іншых гарадах Беларусі 

выдавалася звыш 60 газет і часопісаў. Акрамя афіцыйных губернскіх і 

епархіяльных ведамасцей пачынаюць выходзіць грамадска-палітычныя і 

літаратурныя выданні. Пераважная большасць іх была рускамоўнай. 2/3 

перыядычных выданняў выходзіла ў Вільні. У гэтым горадзе знаходзіліся 

рэдакцыі 26 газет і часопісаў, якія друкаваліся не толькі на рускай, але і на 

польскай, літоўскай, яўрэйскай мовах. Дзве газеты выдаваліся па- беларуску.  

Ва ўмовах, калі пачалося вялікае аднаўленне грамадскага быцця і 

свядомасці, рэвалюцыйна-дэмакратычная грамадскасць Беларусі зразумела: 

каб ісці наперад і зрабіць дастойны ўклад у гісторыю і культуру 

Бацькаўшчыны, трэба перш за ўсё наладзіць нацыянальны перыядычны друк 

і кнігавыдавецкую дзейнасць.Спробу практычна вырашыць гэтую задачу, 

выкарыстоўваючы магчымасці легальнага перыядычнага органа, зрабіла 

група леварадыкальна настроеных членаў Беларускай сацыялістычнай 

грамады, якая ўвосень 1906 г. наладзіла выпуск першай  легальнай газеты на 

роднай мове.  

1 верасня “першая беларуская газета для вясковага і местачковага 

рабочага народу – “Наша доля” выйшла ў свет значным для таго часу 

разавым тыражом у 10 тыс. экз. Палова тыражу была надрукавана кірыліцай і 

палова – лацінскім шрыфтам. Выкарыстанне двух шрыфтоў тлумачылася 

неабходнасцю зрабіць газету даступнай і для паланізаванай часткі 

насельніцтва Беларусі. Дэмакратычная накіраванасць, праўдзівае 

адлюстраванне грамадскага жыцця сур’ёзна занепакоілі ўлады. Пяць нумароў 

газеты з шасці былі канфіскаваны. Нягледзячы на тое, што “Наша доля” 

праіснавала нядоўга (апошні нумар выйшаў 1 снежня 1906 г.), яна пакінула 

свой след у гісторыі беларускага народа. Гэта было першае выданне, якое 

загаварыла з селянінам на яго роднай мове, загаварыла аб тым, што больш за 

ўсё яго хвалявала.  

Факт выдання газет на роднай мове, з’яўляўся паказчыкам таго, што ў 

вызваленчай барацьбе беларускі народ выступіў з акрэсленымі сацыяльнымі і 

нацыянальнымі патрабаваннямі. Праз нацыянальны друк народ заявіў свае 

правы на самастойнае існаванне. Сведчанне таму – дзейнасць другой 

беларускай газеты “Наша ніва”. Яна выдавалася амаль 9 гадоў – з лістапада 

1906 па жнівень 1915 г. і была задумана як універсальнае  выданне, што 

спалучала функцыі газеты і штотыднёвага часопіса, і ўключала ў сваю 

праграму раздзелы грамадска-палітычнай і літаратурна-мастацкай 

перыёдыкі.  
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Галоўнай тэмай “Нашай нівы” былі Беларусь і лёс яе народа. У 

першым нумары абвяшчалася: “Мы будзем служыць усяму пакрыўджанаму 

беларускаму народу, пастараемся быць люстрам жыцця, каб ад нас як ад 

люстра, свет падаў у цёмнасць. мы будзем старацца, каб усе беларусы, што 

не ведаюць, хто яны ёсць – зразумелі, што яны беларусы і людзі, каб пазналі 

свае правы…”.  

Агульнапрызнана выдатная роля “Нашай нівы” ў развіцці 

нацыянальнай літаратуры. За кароткі тэрмін яна вылучыла дзесяткі 

таленавітых маладых аўтараў пераважна з сялянскага асяроддзя. Нельга 

знайсці ніводнага нумара газеты, дзе б не было апавяданняў, паэм, вершаў, 

крытычных артыкулаў, лістоў Я.Купалы, Я.Коласа, Цёткі, М.Гарэцкага, 

М.Багдановіча і многіх іншых. Яна з’яўлялася арганізуючым цэнтрам 

беларускай літаратуры. За першыя тры гады на старонках “Нашай нівы” 

было надрукавана 246 вершаў 61 паэта, 96 апавяданняў 36 аўтараў.  

Трымаючы ў полі зроку перш за ўсё мову і літаратуру, газета 

клапацілася і пра іншыя віды мастацтва. Дзякуючы яе намаганням былі 

закладзены асновы беларускага музея, наладзіўся нацыянальны прафесійны 

тэатр, зроблены першыя крокі для распрацоўкі беларускай музыкі, танца. На 

старонках газеты ішоў працэс фарміравання мастацтвазнаўчай думкі, 

фалькларыстыкі, тэатральнай крытыкі. Народнасць, нацыянальная 

самабытнасць, этнаграфізм, адкрытасць для ўспрымання здабыткаў культуры 

суседніх славянскіх культур – вось асноўныя рысы матэрыялаў “Нашай нівы” 

на тэмы культуры. Чырвонай ніткай праз іх праходзіла думка пра 

неабходнасць стварэння беларускай школы мастацтваў з  нацыянальным 

стылем на аснове засваення народнай мастацкай спадчыны. Газета 

клапацілася аб ахове, вывучэнні і адраджэнні культурна-гістарычнай 

спадчыны беларусаў. Яна заклікала інтэлігенцыю, увесь народ да захавання 

памяці аб мінулым, нацыянальнай самасвядомасці; распачала кампанію па 

збіранню фальклору, захаванню абрадаў і звычаяў.  

Тыраж у 4,5 тыс. экз. разыходзіўся поўнасцю. Беларускую газету 

чыталі ў Пецярбурзе, Маскве, Пскове, Сочы, Севастопале, Кіеве, Харкаве, 

Екацерынаславе, (Днепрапятроўску), Адэсе, Рызе, Рэвелі (Таліне), Юр’еве 

(Тарту), Варшаве. Яна мела падпісчыкаў у губернях Цэнтральнай Расіі, на 

Урале,ў Сібіры, ва ўкраінскіх губернях. “Наша ніва” рассылалася 

падпісчыкам у Празе, Парыжы, Лондане, Нью-Йорку. Яе ведалі на франтах 

Першай сусветнай вайны. Чытачамі па-за межамі Беларусі былі суайчыннікі, 

якіх лёс раскідаў па розных кутках Расійскай імперыі і свету.  

Газета шырока асвятляла культурнае жыццё суседніх народаў. На яе 

старонках з”яўляліся матэрыялы, прысвеччаныя выдатным прадстаўнікам 

славянскіх культур – М.Гогалю, Л.Талстому, 

Т.Шаўчэнку,Ю.Славацкаму.У”Нашай ніве’па-беларуску друкаваліся творы 

В.Брусава, В.Стэфаніка, У.Караленкі, пераклады з англійскай, нямецкай, 

кітайскай моў. 
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Газету па праву можна лічыць сцягам нацыянальнай беларускай 

культуры ў пачатку ХХ ст. Яна заклала фундамент перыядычнага друку 

Беларусі.  

Толькі дзякуючы падтрымцы шчырых сяброў, спачуванню рабочых 

друкарні, газеце ўдавалася выходзіць даволі рэгулярна. І ўсё ж у жніўні 1915 

г. яе выданне спынілася ў сувязі з набліжэннем да Вільні фронту Першай 

сусветнай вайны. З закрыццём “Нашай нівы” беларускі літаратурна-

грамадскі рух паўгода не меў друкаваных органаў.Аднак у лютым 1916 г. у 

Вільні пачала выходзіць газета “Гоман”, а ў Петраградзе з лістапада таго ж 

года – “Дзянніца” і “Swietać”. Апошняя была адрасавана беларусам-

католікам.  

“Дзянніца”, якую рэдагаваў Ц.Гартны, прадоўжыла дэмакратычныя 

традыцыі “Нашай нівы”. Газета давала панараму падзей у Беларусі,ставіла 

пытанні развіцця асветы,увядзення ў школах навучання на роднай мове.  

 У 1912 – 1914 гг. на беларускай мове выдаваліся часопісы – 

літаратурны “Маладая Беларусь”, сельскагаспадарчы “Саха”, сатырычны 

“Крапіва”, дзіцячы “Лучынка”; у Петраградзе – “Раніца”, “Думкі беларускай 

студэнцкай моладзі”. Для беларусаў-католікаў у Вільні выдавалася з 1913 г. 

газета “Biełarus”. 

Ажыўленне нацыянальнай перыёдыкі было спынена абставінамі 

Першай сусветнай вайны.  

Дзякуючы рэвалюцыі 1905 – 1907 гг. атрымала права на легальнае 

існаванне і кнігадрукаванне на беларускай мове. Яшчэ “Наша ніва” пачала 

сістэматычнае выданне беларускіх кніг. Знакамітыя яе “Каляндары”, 

брашуры, зборнікі, выдадзеныя рэдакцыяй ,былі своеасаблівымі дадаткамі да 

газеты, ці асобнымі адбіткамі газетных матэрыялаў.  

Супрацоўнікі рэдакцыі адыгралі важкую ролю ў стварэнні віленскага 

выдавецтва “Наша хата”. У 1909 – 1011 гг. ім было выдана шэсць кніг тыра-

жом 15 тыс. экз. Сярод іх паэма “Тарас на Парнасе”, тры кнігі для дзяцей. 

Два гады праіснавала другое віленскае выдавецтва “Беларускае выдавецкае 

таварыства”( аб ім шла гаворка вышэй ). У 1906 – 1914 гг дзейнічалі таксама 

выдавецтвы “Мінчук”, “Палачанін”, “Саха”, “Вясёлка”. Кожнае з іх праісна-

вала каля аднаго года і выдала па дзве кнігі.  

Найбольшы ўклад у развіццё беларускага кнігадрукавання ў пачатку 

ХХ ст. зрабіла суполка “Загляне сонца і ў нашае ваконца”. Выдавецтва было 

створана вясной 1906 г. у Пецярбургу. Яго з’яўленне ў сталіцы Расійскай 

імперыі не было выпадковым. У пачатку стагоддзя ў горадзе на Няве 

пражывалі каля 70 тыс. беларусаў. У многім менавіта для задавальнення іх 

культурных патрэб і была створана суполка, якая паставіла мэтай: 

адраджэнне беларускай мовы, літаратуры, мастацтва. Адным з яго 

заснавальнікаў быў прафесар Пецярбурскага ўніверсітэта Б.Эпімах-Шыпіла. 

Нягледзячы на цэнзурныя перашкоды, цяжкае фінансавае становішча 

выдавецтва выпусціла за няпоўныя восемь гадоў каля 40 кніг агульным 

тыражом звыш 100 тыс. экз. У расійскай сталіцы пабачылі свет творы 

В.Дуніна-Марцінкевіча, Ф.Багушэвіча, знакамітая купалаўская “Паўлінка”, 
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кнігі Я.Коласа, Ц.Гартнага, З.Бядулі, Цёткі, К.Каганца і іншых. Выдаўцы не 

абмяжоўваліся толькі беларускімі аўтарамі. Яны выпускалі на роднай мове 

творы А.Чэхава, М.Крапіўніцкага, А.Міцкевіча.  

Сімвалічна, што самай першай кніжкай, якую выдала суполка “Загляне 

сонца і ў наша ваконца” быў беларускі буквар – “Беларускі лемантар, або 

Першая навука чытання”. 

Ведаючы, што чытачы ў Беларусі былі пераважна двух веравызнанняў і 

адукацыі – адны вучыліся ў рускай школе, а другія спасцігалі польскую 

грамату праз лацінскую графіку, суполка, як дарэчы і іншыя беларускія 

выдавецтвы, друкавала кнігі як кірыліцай, так і лацінкай.  

Дзякуючы дзейнасці гэтых выдавецтваў беларуская літаратура 

ўзнялася на новую ступень, набыла статус самастойнасці, паўстала поруч з 

іншымі славянскімі літаратурамі. Выданне лепшых твораў ХІХ ст. паказала 

маладым аўтарам, што ім ёсць на каго раўняцца і ў каго вучыцца.  

Уздым вызваленчага руху ў пачатку ХХ ст., актывізацыя грамадска-

палітычнага і культурнага жыцця , дасягненні рускага і ўкраінскага тэатраў, 

добра знаёмых жыхарам Беларусі спрыялі развіццю тут аматарскага 

тэатральнага мастацтва. У пачатку стагоддзя дзейнічалі народныя тэатры ў 

Мінску, Гродне, Полацку, Слуцку, Капылі, Дзісне, Давід-Гарадку, 

Радашковічах, Карэлічах і г.д. У даных і іншых гарадах і мястэчках  мясцовая 

інтэлігенцыя наладжвала  “беларускія вечарынкі” На іх выконваліся 

беларускія народныя песні і танцы, дэкламаваліся вершы Ф.Багушэвіча, 

Я.Купалы, Я.Коласа, Цёткі, ставіліся п’есы беларускіх, украінскіх і рускіх 

аўтараў. “Беларускія вечарынкі” спрыялі нараджэнню нацыянальнага 

прафесійнага тэатра. Яны рыхтавалі гледача, выхоўвалі будучых акцёраў, 

мастакоў, рэжысёраў. Натхнялі вечарынкі і пісьменніцкую моладзь на 

стварэнне драматургічных твораў.  

У гэты час узнік мастацкі калектыў пад кіраўніцтвам ужо згаданага ў 

данай кнізе І.Буйніцкага. Ён быў адным з першых ініцыятараў “беларускіх 

вечарынак”. Ён згуртаваў вакол сябе таленавітых спевакоў, танцораў, 

музыкантаў, дэкламатараў і ў 1907 г. стварыў у Палевічах (Дзісненскі павет) 

аматарскі тэатр. Калектыў выступаў у вёсках і мястэчках Віленскай і Мінскай 

губерняў з канцэртамі, якія карысталіся выключнай папулярнасцю сярод 

простага народу. Асаблівую прыхільнасць гледачоў выклікала тое, што 

артысты чыталі вершы і размаўлялі паміж сабой на роднай мове. Запісы і 

апрацоўкі І.Буйніцкім беларускіх народных песень, танцаў, калекцыя 

арнаментаў і нацыянальнай вопраткі, аб’яднанне вакол хору, харэаграфічнай 

і драматычнай труп здольных маладых людзй, якіх ён гуртаваў і выхоўваў на 

гуманізме і дэмакратычных ідэалах, нястомныя вандраванні-падарожжы па 

Беларусі і па-за яе межамі – усё гэта яго заслуга перад сучаснікамі і 

нашчадкамі.  

Спачатку праграма выступленняў складалася толькі з народных песень 

і танцаў, пазней у ёй з’явіліся п’есы. Па сутнасці адбыўся працэс 

пераўтварэння аматарскага калектыву ў прафесійны тэатр. Прадстаўленні 
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звычайна ўключалі спектаклі, выкананне песень, танцаў, дэкламацыю вершаў 

беларускіх паэтаў.  

Тэатр І.Буйніцкага і ў эстэтычным, і ў прафесійным, і ў грамадска-

культурным сэнсе ўяўляў сабой самабытную, своеасаблівую і арыгінальную 

нацыянальную з’яву. Ён грунтаваўся на прынцыпах народнай творчасці і 

самабытным народным мастацтве. Трыўмфальны поспех гастролей 

беларускіх артыстаў у сталіцы Расіі паказаў. што ў беларускага народа ёсць 

свая нацыянальная культура,  мастацтва, што ў яго маюцца  таленавітыя 

акцёры, музыканты, спевакі, якія закліканы далей развіваць творчасць  ў 

інтарэсах свайго народа.  

Усенароднае прызнанне дзейнасці тэатра, гарачы прыём і народная 

спагада выклікалі незадаволенасць афіцыйных улад. Таму з боку мясцовых 

улад артыстам чыніліся ўсялякія перашкоды. Гэта, а таксама матэрыяльныя 

цяжкасці прымусілі І.Буйніцкага ў 1913 г. закрыць тэатр. Ён зрабіў спробу 

стварыць новую трупу, але Першая сусветная вайна перашкодзіла 

ажыццяўленню задумы. Апошняй справай вялікага артыста быў удзел у 

стварэнні ў пачатку 1917 г. Першага таварыства беларускай драмы і камедыі, 

на аснове якога ўзнік у будучым Нацыянальны тэатр імя Янкі Купалы.  

Тэатр Буйніцкага пакінуў пасля сябе мноства своеасаблівых маленькіх 

тэатральных парасткаў. Да пачатку Першай сусветнай вайны аматарскія 

калектывы дзейнічалі ва ўсіх губернскіх цэнтрах, іншых гарадах, а таксама 

мястэчках і нават некаторых вёсках. Сярод іх адметны след у гісторыі 

нацыянальнай культуры пакінуў Беларускі музычна-драматычны гурток у 

Вільні, заснаваны А.Бурбісам у 1910 г. На працягу шасці гадоў гэты калектыў 

прапагандаваў беларускае мастацтва. На яго сцэне ўпершыню былі 

пастаўлены “Залёты” В.Дуніна-Марцінкевіча і “Паўлінка” Я.Купалы. У 

рэпертуары гуртка былі п’есы беларускіх, украінскіх , рускіх драматургаў. 

Спектаклі, як і ў Першай беларускай трупе мелі абагулены характар, 

уключалі фальклорныя і этнаграфічныя элементы.  

У канцы 1916 г. у Вільні ўзнік беларускі дзіцячы тэатр. Яго 

арганізатарам, рэжысёрам была Станіслава Корф. Яна пісала п’есы, рабіла 

інсцэніроўкі, кампазіцыі з батлеечных тэкстаў, казак. Яна ж з дапамогай 

настаўнікаў шасці віленскіх беларускіх школ-прытулкаў стварыла дзіцячы 

хор, танцавальны калектыў.  

Музыка. Народная песня, танец актыўна ўплываюць на фарміраванне 

духоўных рыс людзей, узбагачаюць іх маральныя якасці, выклікаюць 

усведамленне сваёй сілы, выхоўваюць любоў да Бацькаўшчыны. У пачатку 

ХХ ст. ва ўмовах нацыянальна-вызваленчага руху народная песня мела не 

толькі мастацкае, але і грамадскае значэнне. Падзеі пачатку ХХ ст. абваст-

рылі, прыкавалі ўвагу дзеячаў культуры да лёсу народа, яго творчасці. 

Адным з іх быў Л.Рагоўскі – кампазітар і дырыжор,які збіраў, вывучаў, твор-

ча апрацоўваў музычны фальклор. Ён выдаў у 1911 г. “Беларускі песеннік з 

нотамі для народных і школьных хораў”. Высокамастацкія народныя 

мініяцюры, дзякуючы кампазітару сталі каштоўнымі набыткамі беларускай 

культуры. Нацыянальны песенны фальклор з’яўляўся той жыватворнай асно-
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вай, якая абумовіла  народнасць яго творчасці  Абапіраючыся на народную 

песню, ён даў найбольш дакладнае і моцнае выяўленне псіхікі і пачуццяў бе-

ларускага народа і яго разуменне прыгажосці ў музыцы. Кампазітар выявіў у 

музычнай форме тое, што адчувалі яго суайчыннікі. Усё гэта праявілася ў 

“Беларускай сюіце для сімфанічнага аркестра” (1910 г.) і ў кантаце “А хто 

там ідзе?” на верш Я.Купалы. 

Раскрыццю музычных магчымасцей беларускай песні садзейнічалі 

К.Кімант (Янычоўская) – аўтар музыкі да спектакля “Залёты” В.Дуніна-

Марцінкевіча, актыўная дзеячка Беларускага літаратурна-музычнага гуртка ў 

Вільні; С.Шымкус, які стварыў музыку для першай пастаноўкі купалаўскай 

“Паўлінкі”.  

Харавыя апрацоўкі беларускіх народных песень – гэта музычныя 

шэдэўры, у якіх народная мелодыя служыла асновай для стварэння 

арыгінальных самабытных кампазіцый, якія вылучаліся глыбінёй 

псіхалагічных характарыстык.  

У час  нарастання палітычнай актыўнасці дэмакратычных пластоў 

насельніцтва, павышэння нацыянальнай свядомасці народа назіраўся  ўзлёт 

харавога мастацтва. Харавыя калектывы існавалі ў Мінску, Віцебску, 

Навагрудку,Рэчыцы, у іншых гарадах і мястэчках Беларусі. Яны праводзілі  

работу па прапагандзе і папулярызацыі беларускай, рускай і заходняй музыкі. 

Актывізацыя цікавасці да харавога спеву, у сваю чаргу, садзейнічала 

развіццю гэтага жанра ў прафесійнай музыцы. Большасць апрацовак 

народных песень і нешматлікіх арыгінальных твораў, якія адлюстроўвалі той 

бурны час, створаны менавіта для хору.  

Рост нацыянальнай самасвядомасці, поспехі маладой літаратуры, 

тэатра, з’яўленне друку на роднай мове, фарміраванне інтэлігенцыі 

садзейнічалі новым з’явам у нацыянальным выяўленчым мастацтве, 

стымулявалі пошук новых форм жывапісу і асабліва графікі.  

Павышэнне грамадзянскай актыўнасці дзеячаў мастацтва, іх імкненне 

хутчэй адклікнуцца на сучасныя падзеі, адлюстраваць іх, даць адпаведную 

інтэрпрэтацыю, ацэнку адбіліся на развіцці выяўленчага мастацтва – графіцы. 

На канкрэтным матэрыяле, пры хуткай змене падзей, мастакі стваралі свае 

творы, пераважна эскізы, эцюды, якія складалі своеасаблівы мастацкі летапіс 

Бацькаўшчыны. У гэты час пачалі свой шлях у мастацтве менавіта як графікі, 

маладыя мастакі К.Каганец і Я.Драздовіч.  

З тонкім густам, праўдзіва і рэалістычна маляваў К.Каганец карціны 

роднай прыроды і тыпы беларускага насельніцтва Ён быў і адным з першых 

зачынальнікаў палітычнай карыкатуры ў Беларусі.  

Успелеск нацыянальнай культуры аказаў уплыў на фарміраванне 

эстэтычных поглядаў маладых мастакоў,у першую чаргу такіх як 

Я.Драздовіч. Яго асоба ўнікальная ў мастацкім жыцці Беларусі ХХ ст. Графік 

і жывапісец, скульптар і дэкаратар, астраном і археолаг, фалькларыст і 

пісьменнік – усё гэта арганічна спалучалася ў адным чалавеку. Сучаснікі 

называлі яго “маленькім беларускім Леанарда да Вінчы”. Асноўная маса 

твораў стваралася Я.Драздовічам у паслякастрычніцкі час, але вытокі яго 
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таленту, светапогляду ў самым пачатку стагоддзя. Напачатку мастак 

спалучаў у  творчасці перадачу рэчаіснасці ў сімволіка-алегарычных 

вобразах з класічна-рэалістычным спосабам яе адлюстравання, асабліва ў 

графіцы. Захаваліся раннія графічныя пейзажы Я.Драздовіча, створаныя ў час 

вучобы ў Вільні (1906 – 1910 гг.). На невялікіх аркушах – краявіды роднай 

мастаку Дзісеншчыны. У сваіх пошуках мастак імкнуўся не толькі 

высветліць гістарычныя карані народа, але і раскрыць яго духоўныя сілы. 

Самыя адметныя работы гэтага часу – афармленне кнігі маладой паэткі 

К.Буйло “Курганная кветка” (1914 г.), першы жывапісны партрэт беларускага 

і усходнеславянскага першадрукара Ф.Скарыны, эскізы графічных серый 

“Мір”, “Ліда”, “Крэва”, “Гальшанскае гарадзішча”. Гэтыя серыі не проста 

замалёўкі помнікаў дойлідства роднай зямлі ХІІ – XV стст.,а і філасофскі 

роздум аб жыцці далёкіх продкаў, рукамі і талентам якіх былі створаны 

непаўторныя па сваёй велічы, моцы і прыгажосці замкі. Гэта таксама 

глыбокае асэнсаванне гістарычнага мінулага народа – мастацкае, навуковае, 

паэтычнае.  

У пачатку ХХ ст. працягвалася творчая дзейнасць Ф.Рушчыца, 

Г.Вейсенгофа, К.Стаброўскага, Ю.Пэна, М.Шагала, Я.Кругера. У творах 

гэтых майстроў пэндзаля адчуваецца своеасаблівасць беларускага краявіду – 

шчырая напеўнасць, лірызм, павышаны інтарэс да найбольш эмацыянальных 

станаў прыроды.  

У гісторыю нацыянальнай культуры архтэктура канца ХІХ – пачатку 

ХХ ст. увайшла як яе неад’емная частка. Яна мела такія ж багатыя традыцыі, 

як і іншыя віды і жанры беларускага мастацтва,. пры наяўнасці ўплыву 

культур суседніх народаў. Беларускую архітэктуру адрознівала нацыянальная 

своеасаблівасць у вырашэнні як функцыянальных, так і эстэтычных задач, 

што знайшло адлюстраванне ў агульнасці будаўнічых і мастацкіх прыёмаў, 

народнай творчасці.  

Самабытныя карані беларускай архітэктуры праяўляліся не заўсёды 

адназначна, паколькі многія дойліды яшчэ не валодалі дастатковымі ведамі 

гістарычнай спадчыны, не заўсёды праводзілі выразныя межы паміж 

беларускай, польскай, рускай і іншымі культурамі.  

Адной з асаблівасцей мясцовай архітэктуры было выкарыстанне для 

дасягнення мастацкай выразнасці каменняў-валуноў. Вядома, што яшчэ 

старажытныя беларускія дойліды ХІ – ХІІ стст., шырока прымянялі ў сваіх 

збудаваннях гранітныя валуны ў якасці дэкаратыўнага матэрыялу. 

Найбольшай папулярнасцю гэты мясцовы будаўнічы матэрыял карыстаўся ў 

будаўнікоў Віленскай і Віцебскай губерняў (вадзяны млын у Зарэччы, 

пачатак ХХ ст., касцёл у Стайках, 1903 г., касцёл у Браславе, канец ХІХ ст.). 

Некаторыя архітэктары ў сваёй дзейнасці спрабавалі творча 

інтэрпрэтаваць асобныя элементы сярэднявечных замкаў, карыстаючыся 

кампазіцыйнымі метадамі іх пабудовы (будынак царкоўна-археалагічнага 

музея ў Мінску, архітэктар У.Струеў, 1913 г.; Храм – помнік у вёсцы Лясной 

(архітэктар А.Гоген, 1908 г.). 
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Зварот да гісторыі беларускай культуры даваў дойлідам выдатны 

матэрыял для форматворчасці. Многія з іх для вонкавага афармлення сваіх 

збудаванняў традыцыйна шырока выкарыстоўвалі металічнае каванне 

(кранштэйны, агарожы і г.д.), дэкаратыўную кераміку, разьбу па дрэве. 

Найбольш наглядна гэта праявілася пры афармленні культавых пабудоў, да 

якога ў большасці выпадкаў архітэктары маглі прывабіць лепшых мясцовых 

умельцаў (капліца князя Паскевіча ў Гомелі, архітэктар Я.Чарвінскі, 1889 г.; 

жылы дом купца Мураўёва ў Гродне, пачатак ХХ ст.; касцёл у вёсцы 

Слабадзе, 1903 г.). 

Традыцыйным аздабляльным матэрыялам беларускага дойлідства была 

дэкаратыўная кераміка. У пачатку ХХ ст. з пранікненнем мадэрну ў 

беларускае мастацтва і архітэктуру цікавасць да гэтага матэрыялу значна 

ўзрасла. Гэтаму садзейнічала і тое, што вытворчасць буйных майолікавых 

архітэктурных дэталяў (пілястраў, карнізаў, кранштэйнаў, ваконных ліштваў 

і г.д.) была наладжана на заводах Віцебска, Копысі, Магілёва, Барысава. 

Прыкладамі выдатнага выкарыстання поліхромнай керамікі ў беларускім 

дойлідстве з’яўляюцца: Успенская царква ў вёсцы Пірэвічы (1902 г.), 

пазямельна-сялянскі банк у Віцебску (архітэктар К.Тарасаў, 1917 г., банк у 

Магілёве (архітэктар Б.Астроймаў, 1913 г.), храм-помнік у вёсцы Лясной 

(архітэктар А.Гоген, 1908 г.), будынак гасцініцы “Еўропа” ў Мінску (1913 г.).  

З мноства напрамкаў мастацка-стылёвага развіцця архітэктуры 

найбольшае распаўсюджанне ў Беларусі атрымаў неакласіцызм. На 

фарміраванне эстэтычных канцэпцый гэтага стылю аказала творчасць мінскіх 

дойлідаў Г.Гая і С. Гайдукевіча.Адметны ўклад у нацыянальную архітэктуру 

зрабілі рускія і польскія дойліды І.Фамін, У.Касякоў, У.Кенель, К.Казлоўскі, 

Ю.Дзяконьскі. Такім чынам, ішоў працэс уплыву рускай і польскай мастацкіх 

культур, якія садзейнічалі ўзбагачэнню нацыянальнай культуры. 

 

8. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны. Лютаўская і 

Кастрычніцкая рэвалюцыі 

 

Працяглае эканамічнае і палітычнае супрацьстаянне вядучых дзяржаў 

Еўропы выбухнула 19 ліпеня (1 жніўня) 1914 г. пачаткам вайны паміж двума 

ваенна-палітычнымі блокамі: Траістым саюзам (Германія, Аўстра-Венгрыя, 

Турцыя) і Антантай (Англія, Францыя, Расія). Паступова ў ваенную арбіту 

аказаліся ўцягнуты 33 дзяржавы з насельніцтвам звыш 1,5 млрд. чалавек. У 

выніку вайна набыла сусветны характар. 

З пачаткам вайны беларускія губерні былі аб’яўлены на ваенным ста-

новішчы, у Баранавічах размясцілася Стаўка Вярхоўнага 

галоўнакамандуючага вялікага князя Мікалая Мікалаевіча (дзядзькі Міка-

лаяІ). Для прадухілення любых беспарадкаў і падрыўных дзеянні з боку 

праціўніка, царызм устанавіў у тылавым раёне жорсткі ваенна-паліцэйскі 

рэжым. Павялічылася колькасць паліцыі і жандармерыі, пашырылася сетка 

ваеннай контрразведкі, вырас штат тайнай агентуры, засноўваліся ваенна-

палявыя суды. Таксама былі забаронены сходы, шэсці і маніфестацыі і заба-
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стоўкі, што пагражалі “грамадскаму спакою і дзяржаўнаму парадку”. 

Уводзілася турэмнае пакаранне за публічныя заклікі да спынення вайны. За-

бараняліся “выказванні знявагі альбо варожасці да рускай народнасці”. 

За ўсю вайну з Мінскай, Магілёўскай, Віцебскай і неакупаваных паве-

таў Віленскай губерняў у царскую армію было прызвана 682,2 тыс. чалавек. 

Гэта складала прыкладна 51 % ад колькасці дарослых працаздольных 

мужчын і 12-13 % ад колькасці ўсяго насельніцтва. 

У пачатку вайны царызму ўдалося на непрацяглы час кансалідаваць 

грамадства на платформе агульнаімперскага патрыятызму. Афіцыйная прапа-

ганда ўкараняла ў масавую свядомасць уяўленне аб справядлівым, 

абарончым характары вайны з боку Расіі і фарміравала вобраз агрэсіўнага, 

антыгуманнага, здатнага на “нямецкія зверствы” праціўніка. Асноўная стаўка 

рабілася на ідэю славянскай салідарнасці, якая набывала форму агрэсіўнага 

панславізму. 

У Беларусі большасць партый сацыял-дэмакратычнага накірунку адда-

валі перавагу легальнай дзейнасці ў дабрачынных арганізацыях. Аналагічную 

пазіцыю на пачатку вайны заняў і Бунд, засяродзіўшыся на дабрачыннай 

дапамозе беспрацоўным, уладкаванні яўрэяў-высяленцаў і бежанцаў. 

У беларускім нацыянальным руху на пачатку вайны пераважалі па-

цыфісцкія настроі. Газета „Наша ніва” ўстрымлівалася ад публікацыі 

афіцыйна-патрыятычных матэрыялаў, старалася правесці думку, што вайна 

нясе мільёнам людзей незлічоныя пакуты, кроў, спусташэнне.  

Ужо ў 1915 г. вайна паказала, што вялізная еўраазіяцкая імперыя была 

непадрыхтаванай да працяглай вайны ў тэхніка-эканамічным плане. Агуль-

ным вынікам наступлення германскіх і аўстра-венгерскіх войск летам – 

восенню 1915 г. стала акупацыя імі Царства Польскага, Курляндыі, Літвы і 

Заходняй Беларусі. З цяжкімі баямі летам 1915 г. расіяне пакінулі заходнюю 

тэрыторыю Беларусі Цар Мікалай ІІ усклаў абавязкі Вярхоўнага галоўнака-

мандуючага на сябе. Стаўка была пераведзена з Баранавіч у Магілёў. Штаб 

Заходняга фронта размясціўся ў Мінску. У кастрычніку 1915 г. расійска-

нямецкі фронт надоўга стабілізаваўся. На Беларусі ён прайшоў па лініі 

Дзвінск – Паставы – Смаргонь – Баранавічы – Пінск, падзяліўшы тэрыторыю 

на дзве няроўныя часткі. Па абодвух баках фронту размясціліся арміі 

праціўнікаў, якія разам з велізарнай колькасцю дапаможных службаў мета-

дычна спусташалі край на працягу трох наступных гадоў. 

У першыя месяцы вайны каля 20 % усіх прадпрыемстваў Беларусі 

спынілі працу. Астатнія пачалі пераводзіць сваю вытворчасць на ваенныя 

рэйкі. Працягласць рабочага дня практычна не рэгламентавалася, былі адме-

нены выхадныя і святочныя дні. Цяжарам для жыхароў Беларусі сталі 

абаронныя работы: капанне акопаў, рамонт дарог, будаўніцтва мастоў, ахова 

розных аб’ектаў і інш. Беларускія абшары на ўсход ад лініі фронту 

працягвалі заставацца пад юрысдыкцыяй царскіх уладаў. Гэтая прастора 

(Віцебская, Магілёўская і большая частка Мінскай губ.) служыла тылавой 

зонай расійскага Заходняга фронту. Вайны і звязанай з ёй гаспадарчая разру-

ха, падзенне пакупной здольнасці рубля значна пагоршылі становішча 
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шырокіх мас народа. Ва Усходняй Беларусі у сувязі з наплывам вайскоўцаў і 

бежанцаў пачаўся харчовы крызіс, існаваў дэфіцыт прадметаў першай веаб-

ходнасці, жыллёвая праблема набылі асабліва вострыя формы. Да канца 1915 

г. запасы харчавання ў гарадах Віцебскай, Мінскай і Магілёўскай губ. скла-

далі 10 - 20% ад неабходнай колькасці. 

З перамяшчэннем прамысловага абсталявання і іншай маёмасці з ра-

ёнаў баявых дзеянняў на ўсход рухаўся велізарны паток бежанцаў. 

Вайсковыя і цывільныя ўлады усяляк стымулявалі выезд насельніцтва з ра-

ёнаў, да якіх набліжаўся фронт. Афіцыйная прапаганда ўнушала, што 

заставацца “пад немцам” – непатрыятычна.  

Ваенная мабілізацыя, эвакуацыя прадпрыемстваў і ўстаноў, масавае 

бежанства і наплыў на беларускія землі велізарнай колькасці вайскоўцаў, 

персаналу розных тылавых арганізацый за кароткі тэрмін істотна змянілі 

колькасць і склад сельніцтва. З Беларусі сышла значная частка яе сталага, 

карэннага насельніцтва – каля 2 млн. чалавек (з 7,5 – 8 млн.) Замест іх 

з’явіліся прышлыя катэгорыі: бежанцы з Польшчы і Прыбалтыкі, рабочыя 

ваенных майстэрняў, чыгунак, службоўцы тылавых устаноў з унутраных гу-

берняў Расіі. Да гэтага дадаваліся велізарныя арміі абодвух ваюючых 

праціўнікаў. У выніку вайна падарвала дэмаграфічны склад Беларусі - 

знізілася ўдзельная вага карэнных жыхароў, яшчэ больш стракатай стала на-

цыянальная структура.  

Восенню 1915 г. пад нямецкую акупацыю трапіла 50 тыс. кв. км тэры-

торыі сучаснай Беларусі (каля 25 % яе агульнай плошчы). Германія 

імкнулася адсунуць межы Расіі на ўсход, а беларускія акупаваныя землі вы-

карыстаць у якасці разменнай манеты на будучых мірных перагаворах.  

Тэрыторыя Курляндыі, Літвы і заходняй часткі Беларусі склала “зямлю 

Обер Ост”. Тут выключна строга рэгуляваліся перамяшчэнні мясцовых жы-

хароў, а ўначы дзейнічала каменданцкая гадзіна. Кожны, хто пакідаў жыллё 

ўдзень, павінен быў мець пасведчанне асобы, якое давала права на пера-

мяшчэнне толькі ў межах павета і толькі пехатою. Дазволіць паездку нават за 

межы павета маглі толькі ва ўпраўленні Обер Осту. Такая рэгламентацыя 

ўводзілася не толькі для папярэджвання шпіянажу і барацьбы з бандамі, але 

мела на мэце звесці да мінімуму паездкі за мяжу дзеячоў мясцовых нацыяна-

льных рухаў, а таксама абмежаваць наведванне Обер Осту нямецкімі 

палітыкамі непажаданага для камандавання напрамку.  

Немцы ўзялі курс на максімальную гаспадарчую эксплуатацыю краю. 

Гэтым мэтам служылі шматлікія рэквізіцыі: прадуктаў, тытунёвых вырабаў, 

скуры, футра, коней і іншай жывёлы, воўны, металаў і г.д. Для разліку немцы 

ўвялі на акупацыйнай тэрыторыі спецыяльную грашовую адзінку – обер-ост-

рубель коштам 2 маркі. Пачалі арганізоўвацца т.зв. працоўныя роты і баталь-

ёны. Практыкавалася прымусовая адпраўка мясцовых жыхароў у Германію.  

Ва ўмовах акупацыйнага рэжыму не было магчымасці арганізаваць ак-

тыўнае супраціўленне. Незадаволенасць выяўлялася ў пасіўных формах: 

ухіленне ад рэквізіцый, паставак і прымусовых работ, ігнараванне распара-

джэнняў адміністрацыі. Але ў лясах, асабліва ў Белавежскай пушчы, 
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дзейнічалі і ўзброеныя атрады, арганізаваныя расійскімі вайскоўцамі, што за-

сталіся ў тыле праціўніка ці збеглі з палону, да якіх далучаліся мясцовыя 

жыхары. 

Заняўшы землі Паўночна-Заходняга краю Расійскай імперыі, немцы 

сутыкнуліся з неабходнасцю дзейнічаць у шматнацыянальным, шматмоўным 

рэгіёне. Палітычная дзейнасць мясцовага насельніцтва напачатку была заба-

ронена, аднак пазней адбылося паслабленні ў гэтых абмежаваннях. Праўда з 

першых дзён акупацыі разгарнулі дзейнасць польскія культурна-асветныя ар-

ганізацыі: зноў з’явілася ідэя аб адраджэнні Рэчы Паспалітай. Гэта не 

задаволіла немцаў. І яны выпрацавалі лінію на падтрымку культур іншых 

народаў краю: беларусаў, літоўцаў, яўрэяў. 

Каб адасобіць край ад Расіі навучанне па-руску забаранялася. Як 

абавязковы прадмет у школах уводзілася нямецкая мова. Выкладанне іншых 

дысцыплін магло ажыццяўляцца на нямецкай або на роднай мове вучня: бе-

ларускай, літоўскай, польскай, ідыш. Разам з іншымі мясцовымі мовамі 

беларуская мова пачала ўжывацца ў афіцыйных зваротах уладаў. Друкаваліся 

двумоўныя нямецка-беларускія пашпарты. На беларускай мове можна было 

праводзіць культурна-забаўляльныя мерапрыемствы, друкаваць кнігі і перы-

ёдыку. 

Легальным цэнтрам беларускай дзейнасці пры немцах з’яўлялася ўтво-

ранае вясной 1915 г. Беларускае таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны. 

Найважнейшым напрамкам дзейнасці таварыства стала арганізацыя беларус-

кага школьніцтва. У Вільні былі адкрыты беларускія настаўніцкія курсы, а ў 

лістападзе 1915 г. там пачала працаваць першая беларуская пачатковая шко-

ла. Восенню 1916 г. Свіслацкая настаўніцкая семінарыя была рэарганізавана 

ў беларускую настаўніцкую семінарыю. (Да канца 1918 г. семінарыя падрых-

тавала 144 беларускіх настаўнікаў). На працягу 1915 – 1918 гг. у Вільні было 

выдадзена шмат навучальнай літаратуры, у т.л. падручнікаў для беларускіх 

школ. 15 (28) лютага 1916 г. пачала выходзіць беларуская грамадска-

палітычная і літаратурная газета “Гоман”, дзе друкаваліся творы Я. Коласа, 

Цёткі, М. Багдановіча, З.Бядулі. У Вільні дзейнічалі таксама беларускія 

бібліятэка і кнігарня; Беларускі клуб, Беларускае навуковае таварыства (з 

1918 г.) і г.д. 

Змены ў выніку сусветнай вайны паднялі праблему палітычнага са-

мавызначэння Беларусі. Актыўную пазіцыю занялі беларускія прадстаўнікі 

на ІІІ з’ездзе народаў у чэрвені 1916 г. у Лазане (удзельнічалі 400 дэлегатаў з 

23 краін). Беларускія дэлегаты (І.Луцкевічам і В.Ластоўскім) на з’ездзе, 

упершыню падрабязна інфармавалі міжнародную супольнасць аб гісторыі, 

геапалітычным, эканамічным становішчы беларускага народа. І заклікалі “за-

бяспечыць Беларусі ўсе яе палітычныя і культурныя правы”. Такім чынам, у 

1916 годзе “беларускае пытанне” ўпершыню было вынесена на міжнароднае 

абмеркаванне. 

Няўдачы на фронце, эканамічны крызіс падчас вайны выклікалі ў 

Расійскай імперыі рэвалюцыйную сітуацыю, народ вінаваціў манархію ў 

крызісных з’явах. 23 лютага 1917 г. у Петраградзе пачаліся хваляванні 
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рабочых, 25 лютага на бок народа перайшоў сталічны гарнізон. У выніку 

буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі 2 сакавіка 1917 г. імператар Мікалай ІІ 

Раманаў адмовіўся ад трона, Расія ператварылася ў дэмакратычную 

рэспубліку. 

Падчас рэвалюцыйных выступленняў улада перайшла у рукі 

Петраградскага Савета рабочых дэпутатаў, у якім большасць месцаў 

належыла прадстаўнікам партый меншавікоў і эсэраў. Адначасова 

фарміраваўся орган улады расійскай буржуазіі – Часовы ўрад, у які ўваўшлі 

прадстаўнікі партыі кадэтаў. Такім чынам у Расіі ўзнікла сітуацыя 

дваеўладдзя. Меншавікі і эсэры вырашыді прызнаць Часовы ўрад як 

законную ўладу ў Расіі, захаваўшы за сабой права кантролю над ім. 

Прадстаўнікі гэтых партый лічылі, што у краіне яшчэ не склаліся 

перадумовы да пераходу да сацыялізму, і выступалі за пераўтварэнні шляхам 

рэформ. Партыя бальшавікоў выступала за новую, сацыялістычную 

рэвалюцыю, аднак у пачатку 1917 г. бальшавікі яшчэ не з’яўляліся масавай 

партыяй, не карысталіся значнай падтрымкай насельніцтва і не маглі 

ўплываць на сітуацыю. У выніку ўлада перайшла да буржуазнага Часовага 

ўрада, які павінен быў працаваць да склікання Устаноўчага сходу 

(усеагульны з’езд народаў Расіі), на якім планавалася вырашыцт пытанне аб 

уладзе. 

На Беларусь звесткі аб рэвалюцыйных падзеях у Петраградзе дайшлі 1 

сакавіка 1917 г. Адбыліся масавыя мітынші ў падтрымку рэвалюцыі, рабочыя 

і салдаты пачалі абяззбройваць паліцыю, вызваляць палітычных вязняў. У 

гарадах Беларусі пачаліся стварацца Саветы рабочых і салдацкіх дэпутатаў, 

якія прызналі кіруючую ролю Петраградскага Савета. Была арганізавана 

народная міліцыю, якую ўзначаліў М. Фрунзэ, пачалі свабодна дзейнічаць 

прафсаюзы. Паралельна фарміраваліся органы ўлады Часовага ўраду. У 

Мінску ўзнік Часовы грамадскі камітэт парадку, які быў прызнаны Мінскім 

Саветам. На месцах улада перайшла ў рукі прзначаных Часовым урадам 

губернскіх і павятовых камісараў, якім падпарадкоўваліся дарэвалюцыйныя 

органы ўлады – управы. 

Пасля Лютаўскай рэвалюцыі перад Расійскай дзяржаваў паўстала 

праблема выбару шляха далейшага развіцця. Часовы ўрад вырашыў 

працягваць вайну да пераможнага заканчэння, нягледзячы на адсутнасць 

рэсурсаў і непапулярнасць гэтай ідэі ў грамадстве. Апошняе наступленне 

расійскай арміі летам 1917 г. скончылася правалам; салдаты выступалі 

супраць вайны і адмаўляліся ісці ў наступленне. Заставалася не вырашаным 

аграрнае пытанне, якое з’яўлялася вельмі актуальным у краіне, абсалютную 

большасць насельніцтва якой складалі сяляне. Як калісьці царскі ўрад, новая 

дэмакратычныя ўлады стаялі на пазіцыях адзінай непадзельнай Расіі, што 

выклікала не прыняцце Часовага ўраду з боку дзеячаў беларускага 

нацыянальнага руху. На фоне пагаршэння сацыяльна-эканамічнай сітуацыі і 

чарговых няўдач на фронце расла папулярнасць партыі бальшавікоў, якія 

выступалі за мір без анэксій і кантрыбуцый, перадачу бясплатна ўсёй зямлі 

сялянам, дэкларавалі права нацый на самавызначэнне. 26 ліпеня – 3 жніўня 
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прайшоў VІ з’езд РСДРП, на якім балшавікі ўзялі курс на падрыхтоўку 

ўзброенага паўстання і захоп улады. Пачалася бальшавізацыя Саветаў. 

Прадстаўнікі расійскай палітычнай і ваеннай эліты разумелі небяспеку 

новай рэвалюцыю, таму узнікла ідэя ўвядзення ў краіне ваеннай дыктатуры. 

Гэтую ідэю спачатку падтрымаў нават кіраўнік Часовага ўраду А. Керанскі, 

але пазней асудзіў спробу ваеннага перавароту. На ролю дыктатара 

прэтэндаваў галоўнакамандуючы расійскай арміяй генерал Карнілаў. 26 

жніўня Карнілаў патрабаваў адстаўкі Часовага ўрада, увядзення ў краіне 

ваеннага становішча і аддаў загад войскам рушыць на Петраград. Ідэя 

ваеннай дыктатуры не знайшла водгуку ў народзе. Пры Саветах пачалі 

стварацца Ваенна-рэвалюцыйныя камітэты, якія арганізоўвалі з рабочых 

баявыя дружыны і блакіравалі рух карнілаўскіх войскаў на Петраград. У 

выніку ідэя ўвядзення ваеннай дыктатыры пацярпела паражэнне. 

Папулярнасць партыі бальшавікоў, якія адыгралі вялікую ролю ў падаўленні 

карнілаўскага мяцяжу, яшчэ больш вырасла. 

У выніку, у ноч з 24 на 25 кастрычніка 1917 г. у Петраградзе 

адбываецца ўзброены пераварот, які ўзначаліў падкантрольны бальшавікам 

Ваенна-рэвалюцыйны камітэт Петраградскага савета дэпутатаў. Часовы ўрад 

быў арыштаваны, да ўлады прыйшлі саветы. 25 кастрычніка ў Петраградзе 

пачалася пработа ІІ Усерасійскага з’езда Саветаў рабочых і салдацкіх 

дэпутатаў. Быў сфарміраваны новы савецкі ўрад – Савет народных камісараў 

на чале з Ул. Леніным, які складаўся толькі з прадстаўнікоў партыі 

бальшавікоў. На з’ездзе былі прыняты першыя дэкрэты савецкай улады: 

дэкрэт № 1 аб міры (Расія заяўляла аб выхадзе з вайны на ўмовах міру без 

анэксій і кантрыбуцый) і дэкрэт № 2 аб зямлі (абвяшчалася передача 

памешчыцкіх і царкоўных зямель сялянам). 

На Беларусі, дзе знаходзіліся прабальшавіцкі настроеныя салдаты 

Заходняга фронту, савецкая ўлада перамагала на працягу лістапада 1917 г. 25 

кастрычніка Мінскі Савет абвясціў сабе вышэйшай уладай на тэрыторыі 

Заходняй вобласці (неакупаваная тэрыторыя Беларусі) і фронту. Аднак, у 

Мінску знаходзіліся палітычныя сілы, настроеныя антыбальшавіцкі, якія 

стварылі Камітэт выратавання рэвалюцыі і на некаторы час ўзялі горад пад 

свой кантроль. Толькі пасля таго, як да Мінска былі падцягнуты верныя 

бальшавікам часці, 2 лістапада ў горадзе канчаткова ўсталявалася савецкая 

улада. У іншы гарадах Беларусі моцнага супраціву савецкай уладзе не было, 

за выключэннем Магілёва, дзе знаходзілася Стаўка галоўнакамандуючага, а ў 

гарадскім Савеце большасць месцаў мелі прадстаўнікі меншавікоў і эсэраў. 

Аднак, 18 лістапада Магілёўскі Савет прызнаў свецкую ўладу. 26 лістапада 

на Беларусі ўтвараецца краёвы орган улады–Абласны выканаўчы камітэт 

Заходняй вобласці і фронту (Аблвыканкамзах). 

Пасля ўсталявання на Беларусі савецкай улады адбылася 

нацыяналізацыя буйной прамысловасці і банкаў, на прадпрыемствах быў 

арганізаваны рабочы кантроль, уведзены 8-гадзінны працоўны дзень, 

сацыяльнае страхаванне, пачалася раздача памешчыцкіх зямель сялянам. 
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Тэма 5. Савецкая грамадска-палітычная сістэма ў Беларусі (кастрычнік 

1917–чэрвень 1941 гг.). 

 

1. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі 

2. Стварэнне БССР і ЛітБел. 

3. Польска-савецкая вайна 1920–1921 гг. Рыжскі мір 

4. Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 1921 – 1939 гг. Усталяванне 

таталітарнага рэжыму 

5. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Савецкай Беларусі ў 1918 г. – 1930-

я гг.: ваенны камунізм, НЭП. Індустрыялізацыя і калектывізацыя 

6. Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы 

 

1. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі 

 

Пасля Лютаўскай рэвалюцыі на Беларусі актывізуецца беларускі 

нацыянальны рух. Адрадзілася дзейнасць Беларускай сацыялістычнай 

грамады, узнікае шэраг іншых палітычных партый і арганізацый. 25 сакавіка 

у Мінску адбыўся з’езд прадстаўнікоў беларускіх арганізацый, мэтай якога 

было аб’яднаць усе беларускія нацыянальныя сілы. Быў абраны Беларускі 

нацыянальны камітэт (Раман Скірмунт, Вінцэнт Гадлеўскі, Зміцер 

Жылуновіч, Браніслаў Тарашкевіч). Прадстаўнікі беларускага нацыянальнага 

руху прызналі Часовы ўрад і выступалі за аўтаномію Беларусі ў складзе 

дэмакратычнай Расійскай рэспублікі. У Петраград была накіравана 

дэлегацыя беларускіх палітыкаў, аднак, Часовы ўрад адмовіўся ад 

перагавораў па гэтаму пытанню, што прывяло да паяўлення ідэі незалежнасці 

Беларусі сярод шэрагу нацыянальных дзеячаў. 8–12 ліпеня 1917 г. на з’ездзе 

беларускіх арганізацый замест БНК юыла створана Цэнтральная рада 

беларускіх арганізацый (з кастрычніка 1917 г. Вялікая беларуская рада), 

Выканаўчы камітэт якой узначаліў Язэп Лёсік. Пачалася прапагандысцкая 

работа сярод салдат-беларусаў на фронце, для чаго была створана 

Цэнтральная вайсковая беларуская рада, узнкае ідэя стварэння беларускіх 

вайсковых часцей. 

Нягледзячы на абяцанне народам Расіі права на самавызначэнне, 

Аблвыканкамзах і бальшавіцкае кіраўніцтва Расіі адмоўна аднеслася да 

патрабаванняў дзеячаў беларускага нацыянальнага руху аўтаноміі для 

Беларусі ў складзе Расіі, у выніку ў беларускім нацыянальным руху 

адбываецца радыкалізацыя, яго лідэры схіляюцца да ідэі стварэння 

незалежнай дзяржавы. Вялікая беларуская рада выступала як прэтэндэнт на 

ўладу на Беларусі. ВБР прызнала савецкую ўладу ў Расіі, але адмовілася 

прызнаваць яе на Беларусі, паклькі Выканкамзах разглядаўся ёю толькі як 

франтавы орган, датаго ж, у сярод вышэйшага бальшавіцкага кіраўніцтва 

беларусы тады адсутнічалі. Узнікае ідэя склікання Усебеларускага з’езду, на 

якім прадстаўнікі Беларусі павінны былі б вызначыць яе будучыню. 

Першы беларускі з’езд пачаў працу 15 снежня 1917 г. у Мінску, на ім 

прысутнічала 1872 дэлегаты ад розных палітычных партый, арганізацый, 
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прафсаюзаў. Аблвыканкамзах паставіўся да з’езда адмоўна, але прыслаў двух 

назіральникаў. Быў абраны Прэзідыўм з’езда, пачаліся дыскусіі адносна 

будучыні Беларусі, але ў ноч з 17 на 18 снежня па загаду Карла Ландара з’езд 

быў разагнаны, частка членаў прэзідыўма арыштавана. Астатнія члены 

прэзідыўма тайна сабраліся ў мінскіх чыгуначных майстэрнях, быў створаны 

Выканаўчы камітэт з’езда, які ўзначаліў Тамаш Грыб. 

У лютым 1918 г. аднавіліся баявыя дзеянні на Заходнім фронце, 

бальшавікі над ціскам немцаў пакідаюць Мінск, у гэтай сітуацыі Выканкам 

Усебеларускага з’езду спрабуе 21 лютага ўзяць уладу ў Мінску ў свае рукі. У 

горадзе для падтрымання парадку была створана беларуская камендатура на 

ачале з Канстанцінам Езавітавым. 21 лютага выйшла адозва Выканкама да 

беларускага народа – Першая ўстаўная грамата. У ёй выканкам абвясціў сабе 

часовай уладай на Беларусі. Аднак у той жа дзень Мінск быў акупаваны 

нямецкімі войскамі, нямецкае камандаванне негатыўна аднеслася да спробы 

стварэння органаў беларускай улады. Да таго ж, 3 сакавіка 1918 г. паміж 

Германіяй і савецкай Расіяй быў падпісаны Брэст-Літоўскі мір, па якому 

Беларусь разглядалася немцамі як частка савецкай . Па гэтай прычыне 

Германія заняла адмоўную пазіцыю па пытанню стварэння беларускай 

дзяржавы. Нягледзячы на гэта, дзеячы беларускага нацыянальнага руху 9 

сакавіка выдалі Другую ўстаўную грамату, па якой абвяшчалася Беларуская 

Народная Рэспубліка ў этнаграфічных межах (на тэрыторыях, дзе беларусы 

складалі этнічную большасць). Быў створаны заканадаўчы орган улады – 

Рада Усебеларускага з’езду, і адказны перад ёй ўрад – Народны сакратарыят, 

які ўзначаліў Язэп Варонка. Абвяшчаліся свабода слова, друку, сходаў, 

саюзаў, недатыкальнасць асобы, роўнасць народаў, сацыяльныя гарантыі 

рабочым, перадача зямлі сялянам. Згодна Трэцяй устаўной грамаце 25 

сакавіка БНР была абвешчана як незалежнай дзяржавай, яна атрымала 

прызнанне з боку некаторых краін Еўропы. Тым не менш, рэальная ўлада на 

Беларусі знаходзілася ў руках нямецкага камандавання, якое не прызнавала 

незалежнасць БНР, як і Савецкая Расія. Не аказалі падтрымкі БНР і краіны 

Антанты. Адхіліўшы дзеячаў БНР ад палітычнай улады, нямецкае 

камандаванне дазволіла аднак весці культурна-асветніцкую дзейнасць 

(пачаліся адчыняцца беларускія школы, быў арганізаваны Мінскі 

педагагічны інстытут). Калі восенню 1918 г. нямецкія войскі пачалі пакідаць 

Беларусь, сюды ўступіла Чырвоная Армія, вярнулася савецкая ўлада, дзеячы 

БНР былі вымушаны выехаць у эміграцыю. 

Такім чынам, БНР не стала самастойнай дзяржавай, аднак яе значэнне ў 

тым, што гэта была першая спроба стварэння беларускай дзяржаўнасці, якая 

аказала ўплыў на будучыя падзеі ў Беларусі. 

 

2. Стварэнне БССР і ЛітБел. 

 

Восенню 1918 г. адрадзілася незалежная Польская дзяржава, польскі 

ўрад пачаў прэтэндаваць на тэрыторыю Беларусі, Украіны, Літвы як землі 

былой Рэчы Паспалітай у межах 1772 г., што непазбежна прывяло бы да 
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вайны Польшчай з Савецкай Расіяй. Каб пазбегнуць такога сцэнарыя, Ленін 

пагадзіўся на ідэю стварэння беларускай савецкай дзяржавы як буфера паміж 

Польшчай і Расіяй. Пазіцыя Ул. Леніна супярэчыла пазіцыі лідэраў 

Аблвыканкамзаха і народнака камісара па справах нацыянальнасцяў 

І. Сталіна, якія адмаўлялі існаванне самастойнай беларускай нацыі. У той жа 

час стварэння аўтаномнай беларускай рэспублікі актыўна патрабаваў 

створаны для работы сярод бежанцаў-беларусаў Беларускі нацыянальны 

камісарыят на чале з А. Чарвяковым. Да таго ж, спроба абвяшчэння БНР 

прымусіла бальшавікоў прызнаць за беларускім народам права на 

дзяржаўнасць. 

24 снежня 1918 г. Цэнтральны камітэт Расійскай камуністычнай партыі 

бальшавікоў (РКП(б) прымае рашэнне аб стварэнні беларускай рэспублікі. 

Былі вызначаны этнаграфічныя межы беларусаў, створаны Камуністычная 

партыя бальшавікоў Беларусі (КП(б)Б), Часовы рабоча-сялянскі ўрад, які 

ўзначаліў Зміцер Жылуновіч (Цішка Гартны). 1 студзеня 1919 г. у Смаленску 

быў абвешчаны Маніфест аб стварэнні Беларускай Савецкай Сацыялістычнай 

Рэспублікі са сталіцай у г. Мінску. Аднак, насуперак ранейшым абяцанням 

бальшавікоў аб стварэнні беларускай дзяржавы ў этнаграфічных межах, 

Віцебская і Магілёўская губерні засталіся у складзе РСФСР, і у склад 

беларускай рэспублікі ўвайшлі толькі Мінская і Гродзенская губерні. 

2–3 лютага 1919 г. прайшоў І Усебеларускі з’езд Саветаў, была 

прынята Канстытуцыя БССР. Па ініцыятыве бальшавіцкага кіраўніцтва з 

мэтай аб’яднання сіл савецкіх Беларусі і Літвы, якім аднолькава пагражала 

польская агрэсія, БССР была аб’яднана з савецкай Літвой, утварылася 

Літоўска-Беларуская ССР. Былі аб’яднаны беларускі і літоўскі ўрады 

(старшыней СНК стаў В. Міцкявічус-Капсукас), камуністычныя партыі, 

сталіцай Літбел ССР стала Вільня. 

 

3. Польска-савецкая вайна 1920–1921 гг. Рыжскі мір 

 

Вясной 1919 г. пачалася Польска-савецкая вайна. Польская армія у 

некалькі разоў перазыходзіла сілы Чырвойнай арміі, якая размяшчаліся ў 

Літбел (савецкія войскі на той удзейнічалі ў грамадзянскай вайне ў Расіі), да 

таго ж, Польшча карысталася значнай падтрымкай краін Антанты. У выніку, 

летам 1919 г. тэрыторыя Літбел была акупавана палякамі. 

У пачатку вайны ў красавіку 1919 г. лідэр Польшчы Юзаф Пілсудскі 

звярнуўся з адозвай да жыхароў былога Вялікага княства Літоўскага, у якой 

абяцаў стварэнне федэратыўнай дзяржавы, а беларусам, украінцам і літоўцам 

роўныя з палякамі правы. Аднак, пасля ўсталявання польскай улады на 

Беларусі быў уведзены жосткі акупацыйны рэжым: зямля была вернута 

памешчыкам, пачаліся рэквізіцыі, праводзілася палітыка паланізацыі. Сама 

тэрыторыя Беларусі разглядалася палякамі як неад’емная частка Польскай 

дзяржавы (“крэсы ўсходнія”). Любыя праявы беларускага нацыянальнага 

руху падаўляліся. У адказ на дзеянні акупантаў на Беларусі пачалася 
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партызанская барацьба. На усходзе Беларусі ёй кіравалі бальшавікі, на 

захадзе – партыя беларускіх эсэраў, якую падтрымлівала сялянства. 

Вясной 1920 г. палякі распачалі новае наступленне на ўсходзе Беларусі. 

Аднак, перамога Чырвонай арміі на франтах грамадзянскай вайны дазволіла 

бальшавікам перакінуць яе сілы супраць палякаў, і летам 1920 г. пачалося 

савецкае контрнаступленне, была вызвалена ўся Беларусь, у жніўні баі ўжо 

вяліся пад Варшавай. Савецкае кіраўніцтва разічвала, што пасля ўступлення 

Чырвонай арміі ў Польшчу яе патрымаюць польскія сяляне і рабочыя, і ў 

Польшчы ўсталюецца савецкая ўлада, пасля чаго можна будзе рэалізаваць 

ідэю сусветнай сацыялістычнай рэвалюцыі. Аднак, пад Варшавай Чырвоная 

армія была разбіта, восенню 1920 г. фронт зноў праходзіў праз Беларусь. 12 

кастрычніка 1920 г. варагуючыя бакі падпісалі перамір’е, пад польскай 

акупацыяй зноў апынулася заходняя частка Беларусі. 18 сакавіка 1921 г. 

паміж Польшчай і Савецкай Расіяй быў падпісаны Рыжскі мірны дагавор, па 

якому да Польшчы адыходзілі Заходняя Беларусь і Заходняя Украіна. 

Прадстаўнікі Беларусі на перамовы не былі запрошаны, і ад імя беларусаў 

выступала дэлегацыя Савецкай Расіі. 

31 ліпеня 1920 г. пасля выгнання палякаў з Беларусі адбываецца другое 

абвяшчэнне ССРБ. Вынікі Польска-савецкай вайны былі неспрыяльнымі для 

беларускага народа, які аказаўся разарваны ў складзе некалькіх дзяржаў. 

ССРБ у гэты час ахоплівала толькі 6 паветаў Мінскай губерні з 

насельніцтвам 1,6 млн. чал. (усходнебеларускія землі па-ранейшаму 

заставаліся у складзе РСФСР). 

 

4. Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 1921 – 1939 гг. Усталяванне 

таталітарнага рэжыму 

 

Пасля абвяшчэння ССРБ паміж савецкімі рэспублікамі існавалі цесныя 

сувязі ў ваеннай, дыпламатычнай, эканамічнай сферах. Напрыклад, паміж 

ССРБ і РСФСР 16 студзеня 1921 г. быў падпісаны ваенна-гаспадарчы 

дагавор, па якому аб’ядноўваліся камісарыяты народнай гаспадаркі, 

знешняга гандлю, фінансаў. Савецкая Расія выступала ад імя астатніх 

савецкіх рэспублік на міжнароднай арэне. У пачатку 1920-х гг. паўстала 

пытанне больш цеснага саюзу паміж дзяржавамі з савецкай уладай. На гэты 

момант існавалі чатыры рэспублікі, у якіх перамагла савецкая улада: 

Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка Беларусь, Украінская савецкая 

сацыялістычная рэспубліка (УССР), Расійская савецкая федэратыўная 

сацыялістычная рэспубліка (РСФСР) і Закаўказская савецкая федэратыўная 

сацыялістычная рэспубліка (ЗСФСЗ, якая аб’ядноўвала сучасныя Грузію, 

Арменію і Азербайджан). 

У пачатку 1920-х гг. існавалі два плана аб’яднання савецкіх дзяржаў: 

сталінскі план аўтанамізацыі і ленінскі план федэралізацыі. Сталінскі план 

прадуледжваў уключэнне Беларусі, Украіны і Закаўказскай рэспублікі ў 

склад РСФСР на правах аўтаномій, што азначала страту гэтымі дзяржавамі 

суверэнітэту, які яны зусім нядаўна атрымалі. Ленінскі план фэдэралізацыі 
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базіраваўся на ідэі роўнапраўнага аб’яднання ўсіх чатырох савецкіх 

рэспублік у адзіную фэдэратыўную дзяржаву, у якой усе яе фэдэратыўныя 

аддзінкі мелі б аднолькавыя правы. У выніку перамог ленінскі план. 

На IV Усебеларускім з’ездзе Саветаў 14–18 снежня 1922 г. было 

абмеркавана пытанне аб стварэнні Саюзу савецкіх сацыялістычных рэспублік 

і ўступленні ў яго Беларусі. З’езд падтрымаў гэта пытанне, былі выбраны 

дэлегаты на І з’езд Саветаў СССР. 29 снежня 1922 г. на канфэрэнцыі 

дэлегацый ССРБ, УССР, РСФСР і ЗСФСР былі зацвержданы праекты 

Дэкларацыі і Саюзнага дагавора аб стварэнні СССР. 30 снежня І з’езд 

Саветаў прыняў Дэкларацыю аб стварэнні новай дзяржавы – СССР, 

зацвердзіў Саюзны дагавор і выбраў Цэнтральны выканаўчы камітэт СССР. 

31 студзеня 1924 г. ІІ з’езд Саветаў СССР зацвердзіў Канстытуцыю СССР. 

Пасля ўтварэння СССР Беларусь фармальна захавала суверэнітэт у новай 

дзяржаве, федэратыўныя адзінкі якой аб’ядноўваліся на раўнапраўнай 

аснове. У 1927 г. была прынята Канстытуцыя БССР. 

У 1923 г. VII з’езд КП(б)Б выказаўся за вяртанне ў склад Беларусі 

тэрыторый, якія па-ранейшаму заставаліся ў складзе РСФСР. У 1924 г. 

адбылося першае ўзбуйненне БССР, у склад якой былі вернуты 16 паветаў і 

асобных валасцей Віцебскай, Гомельскай і Смаленскай губерняў, 

абсалютную большасць насельніцтва якіх складалі этнічныя беларусы. У 

1926 г. адбылося другое ўзбуйненне БССР, да рэспублікі далучыліся 

Гомельскі і Рэчыцкі паветы. Вяртанне усходніх этнічных тэрыторый 

садзейнічала кансалідацыі беларускай нацыі. 

Нягледзячы на аднапартыйную сістэму, што склалася ў СССР, 1920-

я гг. характарызаваліся адноснай дэмакратызацыяй грамадска-палітычнай 

сітуацыі. Пашырыліся паўнамоцтвы Саветаў і прафсаюзаў, у рэспубліках 

СССР вялося актыўнае культурнае будаўніцтва. У прыватнасці, у БССР 

праводзілася палітыка беларусізацыі, мэтай якой было наданне імпульсу 

развіццю мовы і культуры тытульнай нацыі. Была абвешчана амністыя 

ўдзелтнікам антысавецкіх нацыянальных арганізацый, у выніку чаго многія 

эмігранты атрымалі магчымасць вярнуцца ў Беларусь. 

Пераход да камандна-адміністратыўнай мадэлі эканомікі супаў са 

згортваннем праяў дэмакратызацыі ў грамадскім жыцці. Разам са 

згортваннем НЭП абдываецца звужэнне дэмакратыі. На мяжы 1920–1930-

х гг. у краіне фарміруецца сталінскі таталітарны рэжым, пачынаюцца 

масавыя рэпрэсіі, ахвярамі якіх сталі многія дзеячы беларускай навукі, 

культуры, дзяржаўна-палітычныя дзеячы і простыя грамадзяне БССР. У 

першую чаргу рэпрэсіі закранулі прадстаўнікоў беларусізацыі, якіх савецкія 

органы бяспекі (Аб’яднанае ддзяржаўнае палітычнае ўпраўленне – АДПУ, 

пазней Народны камісарыят унутраных спраў – НКУС) абвінавачвалі ў 

нацыянал-дэмакратызме. Была сфабрыкавана справа аб дзейнасці на 

тэрыторыі Беларусі антысавецкай арганізацыі – Саюза вызвалення Беларусі, 

членства ў якой прыпісвалі многім прадстаўнікам беларускай культуры 

(Максім Гарэцкі, Уладзімір Дубоўка, Сцяпан Некрашэвіч, Браніслаў 

Тарашкевіч і многія іншыя), кіраўніком СВБ быў аб’яўлены Янка Купала. 
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Членам гэтай не існаваўшай у сапраўднасці арганізацыі прыпісвалі свядомае 

шкодніцтва ў галіне адукацыі, культуры з мэтай адарваць Беларусь ад СССР. 

У выніку мнігія прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі, якім прыпісвалася 

членства ў СВБ, былі асужданы на розныя тэрміны зняволення і загінулі ў 

канцлагерах і турмах. 

У 1930-я гг. масава рэпрэсаваліся асобы непралетарскага паходжання 

(асобы, якія нарадзіліся ў сем’ях шляхты, інтэліенцыі, буржуазіі), 

духавенства і вернікі розных канфесій, асобы, якія вярнуліся з эміграцыі, 

дзяржаўныя і партыйныя дзеячы, вайскоўцы і простыя грамадзяне. 

Рэпрэсаваныя абвінавачваліся ў шкодніцтве, шпіянажы на карысць іншых 

дзяржаў. Пік рэпрэсій прыйшоўся на 1937–1939 гг. Колькасць ахвяр 

палітычных рэпрэсій у Беларусі ацэнваецца лічбай да 600 тыс. чал. 

Нягледзячы на тое, што ў грамадстве панавала атмасфера падазронасці і 

жаху, грамадзяне лічылі масавыя рэпрэсіі з боку дзяржавы абгрунтаванымі, 

як абарону ад ворагаў (Сталін агучыў тэзіс аб тым, што па меры пабудовы 

сацыялізму адбываецца абвастрэнне класавай барацьбы). 

У выніку да канца 1930-х гг. канчаткова аформіўся сталінскі 

таталітарны рэжым, рысамі якога былі: панаванне аднапартыйнай сістэмы, 

зліццё партыйнага і дзяржаўнага апарату, панаванне адзінай ідэалогіі, 

наяўнасць культу асобы, масавыя палітычныя рэпрэсіі. Выбарныя народныя 

органы ўлады Саветы былі цалкам пастаўлены пад кантроль камуністычнай 

партыі, праводзіліся безальтэрнатыўныя выбары (на адно дэпутацкае месца 

прэтэндаваў адзін кандыдат, якога вылучала камуністычная партыя). У 

1936 г. была прынята новая Канстытуцыя СССР (адна з самых 

дэмакратычных у свеце на той час), у якой былі замацаваны шырокія правы і 

свабоды грамадзян, якія, аднак, не выконваліся на практыцы. 

У 1920-я гг. савецкая ўлада садзейнічала нацыянальна-культурнаму 

будаўніцтву ў савецкіх рэспубліках. На Х з’ездзе РКП(б) была агучана 

неабходнасць развіцця мовы і культуры раней прыгнечаных нацый. У самой 

КП(б)Б былі свядомыя нацыянальныя дзеячы, такія як Аляксандр Чарвякоў, 

Зміцер Жылуновіч. Згодна перапісу насельніцтва 1926 г. на тэрыторыі 

Беларусі 80 % насельніцтва было беларусамі, аднак большасць беларусаў 

пражывала ў сельскай мясцовасці, вынікам паланізацыі і русіфікацыі, якія 

адбываліся ў папярэднія стагоддзі, стала неразвітасць беларускай культуры, 

беларуская мова часта ўспрымалася як “мужыцкая” мова. У кіруючых 

органах БССР на пачатку 1920-х гг. доля беларусаў была менш 50 %, што 

ўскладняла развіццё нацыянальнай культуры. 

Першыя мерапрыемствы ў галіне беларусізацыі пачаліся яшчэ ў 

пачатку 1920-х гг., да афіцыйнага абвяшчэння беларусізацыі як 

мэтанакіраванай дзяржаўнай палітыкі. У 1921 г. пачаў сваю працу Беларускі 

дзяржаўны універсітэт, у 1922 г. на базе створанай годам раней Навукова-

тэрміналагічнай камісіі пры Наркамаце асветы быў адкрыты Інстытут 

беларускай культуры (Інбелкульт), які ўзначаліў беларускі лінгвіст Сцяпан 

Некрашэвіч. Пазней Інбелкульт быў ператвораны ў Акадэмію навук. З 1922 г. 
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да 25 % школ перайшлі на беларускую мову, у астатніх яна была ўведзена як 

абавязковая для вывучэння. 

У ліпені 1924 г. Пленум ЦК КП(б)Б сфарміраваў асноўныя прынцыпы 

беларусізацыі, вызначыў комплекс мерапрыемстваў па развіццю 

нацыянальнай культуры. ЦВК БССР пряняў пастанову “Аб практычных 

мерапрыемствах па правядзенню нацыянальнай палітыкі”. 

Пачалася беларусізацыя дзяржаўнага апарату, кожны чыноўнік БССР 

абавязваўся ведаць беларускую мову. Да 1927 г. 80 % служачых цэнтральных 

органаў улады ведалі беларускую мову, на ёй жа вялося справаводства. 

Адначасова пачала рэалізоўвацца палітыка карэнізацыі, калі на кіруючыя 

пасады пачалі вылучаць ураджэнцаў Беларусі (аднак, не толькі беларусаў, але 

і прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў). 

Да 1927 г. 80 % школ былі беларускімі. Было ўведзена абавязковае 

вывучэнне гісторыі і геаграфіі Беларусі, пачало развівацца краязнаўства. 

Беларуская мова пачала ўкараняцца ў войску, дзе ствараліся нацыянальныя 

вайсковыя часці, якія камплектаваіся па тэрытарыяльнаму прынцыпу з 

мясцовых ураджэнцаў, а вайсковыя загады аддаваліся па-беларуску. 

Кансалідацыі беларускай нацыі спрыялі ўзбуйненні тэрыторыі БССР 1924 і 

1926 гг. 

У той жа час ўлічваліся правы іншых народаў, што пражывалі на 

тэрыторыі Беларусі. Так, у гады беларусізацыі у БССР, акрама беларуска 

мовы, дзяржаўны статус мелі польская, яўрэйская і руская. Прадстаўнікі 

іншых нацыянальнасцяў мелі магчымасць атрымання адукацыі на роднай 

мове, акрамя беларускай, выходзілі перыядычныя выданні на іншых 

дзяржаўных мовах БССР. 

Аднак, беларусізацыя праходзіла даволі цяжка і не заўсёды прадумана. 

Не спрыяла паспяховаў беларусізацыі спробы яе фарсіраваць, калі ставіліся 

вельмі сціслыя тэрміны ўвядзення ў актыўны ўжытак беларускай мовы ў 

дзяржаўных структурах. Працэс беларусізацыі часта замаруждваўся і па 

прычыне сабатажу з боку асобных членаў партыі і чыноўнікаў – не беларусаў 

па нацыянальнасці. 

Тым не менш, нягледзячы на відавочную карысць гэтай палітыкі, з 

канца 1920-х гг. беларусізацыя як дзяржаўная палітыка пачынае згортвацца. 

Фарміраванне камандна-адміністратыўнай эканомікі, станаўленне 

таталітарнага рэжыму паўплывалі на сферу культуры. Панаванне адзінай 

ідэалогіі не магло суіснаваць з імклівым развіццём нацыянальных культур 

народаў СССР, а таталітарнаму рэжыму было прасцей мець справу з 

грамадзянамі, аднолькавымі па свайму светапогляду, мове. Савецкія ўлады 

пачынаюць ствараць савецкую культуру, савецкага чалавека, і беларусізацыя, 

якаю выхоўвала любоў, у першую чаргу, да роднай мовы, роднай культуры, 

з’яўлялася перашкодай. 

Згортванне беларусізацыі адбілася на беларускай культуры 1930-х гг. 

Знікаюць розныя пісьменніцкія арганізацыі, на змену якім прыходзіць 

адзіная арганізацыя Саюз пісьменнікаў Беларусі (1934 г.). У літаратуры і 

іншых сферах культуры пачынае панаваць адзіны стыль – сацыялістычны 
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рэалізм. На беларускую культуру ўсё больш уплывае савецкая ідэалогія. У 

мастацкіх творах паказвалася не сапраўднае жыццё, а такое, якім бы яго 

хацела бачыць камуністычная партыя. 

 

5. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Савецкай Беларусі ў 1918 г. – 1930-

я гг.: ваенны камунізм, НЭП. Індустрыялізацыя і калектывізацыя 

 

Пасля заканчэння грамадзянскай вайны і замежнай інтэрвенцыі 

эканоміка савецкай дзяржавы знаходзілася ў надзвычай складаным стане. 

Дзейнічала палітыка “ваеннага камунізму”, якая базіравалася на прынцыпах 

дзяржаўнага рэгуляванне эканомікай, панавання дзяржаўнай формы 

ўласнасці. Адной з адметных рысаў гэтай эканамічнай мадэлі з’яўлялася 

харчразвёрстка, якая выклікала моцнае незадавальненне сялянства. Паколькі 

быў забаронены прыватны гандаль, сяляне былі вымушаны здаваць хлеб 

толькі дзяржаве па вельмі нізкіх закупачных цэнах. У выніку сяляне 

адмаўляліся прадаваць хлеб, а ў наступныя гады сеялі роўна столькі, колькі 

было патрэбна для ўласных патрэб. Савецкая ўлада, якая была павінна 

забяспечваць харчаваннем гарадское насельніцтва і армію, пасылала на вёску 

сфарміраваныя з рабочых узброеныя харчатрады, якія тэарэтычна павінны 

былі забіраць у сялян лішкі прадуктаў, але фактыча канфіскоўвалі усё, што 

знаходзілі. У гарадах была ўведзена абавязковая працоўная павіннасць, 

карткавая сістэма размеркавання прадуктаў; пачалася гіперінфляцыя. 

У адказ на палітыку “ваеннага камунізму” ўспыхвалі сялянскія 

паўстанні, у сакавіку 1921 г. адбылося паўстанне маракоў Балтыйскага флоту 

(балтыйскія матросы дагэтуль былі апорай бальшавікоў) ў Кранштаце, якія 

патрабавалі адмены аднапартыйнай сістэмы і харчразвёрсткі. 

У выніку на Х з’ездзе РКП(б) у сакавіку 1921 г. быў узяты курс на 

новую эканамічную палітыку (НЭП), якая дапускала розныя формы 

ўласнасці і элементы рыначнай эканомікі. Харчразвёрстка была заменена 

фіксаваным харчпадаткам, які вызначаўся перад пасяўной, а значыць для 

сялян быў стымул вырошчваць больш зерня. Пазней харчпадатак пачаў 

выплочвацца грашыма. Быў дазволены свабодны гандаль, і сяляне мелі 

магчымасць прадаваць лішкі прадукцыі па рыначным цэнам. Дазвалялася 

таксама здача зямлі ў арэнду і наём працоўнай сілы, што было ў інтарэсах 

заможных сялян. Акрамя дзяржаўнага паявіўся прыватны і кааператыўны 

гандаль, што стварала канкурэнцыю і вяло да зніжэння цэн. 

У 1922–1924 гг. была стабілізавана фінансавая сістэма. Спачатку былі 

праведзены дзве дэнамінацыі, пазней замест абясцэніўшыхся савецкіх 

грашовых знакаў была ўведзена новая стабільная валюта – чырвонец. Савецкі 

чырвонец быў забяспечаны залатым запасам краіны, і акрамя папяровых 

чырвонцаў ў абарачэнне былі ўведзены залатыяманеты чырвонцы, разменныя 

сярэбраныя і медныя манеты. Пачалі адчыняцца камерцыйныя банкі. 

Была адменена абавязковая працоўная павіннасць, ураўнілаўка ў 

аплаце працы, уведзена грашовая аплата працы. Нерэнтабельныя 

прадпрыемствы зачыняліся, частка дзяржаўных прадпрыемстваў была 
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здадзена ў арэнду. Астатнія заводы і фабрыкі пачалі працаваць ва ўмовах 

гаспадарчага разліку і самазабеспячэння. Актыўна ствараліся прыватныя і 

акцыянерныя прадпрыемствы, ўзнікалі прадпрыемствы з удзелам замежнага 

капіталу. У выніку да 1926 г. у БССР быў дасягнуты даваенны ўзровень 

эканамічнага развіцця. 

Нягледзячы на дасягнутыя поспехі ў адраджэнні эканомікі, бальшавікі 

разглядалі НЭП, які не адпавядаў пануючай ідэалогіі, як часовую меру для 

нармалізацыі эканамічнай сітуацыі. Да таго ж адставанне СССР ад развітых 

краін Захаду набыло значныя маштабы, дзяржава апынулася ў тэхналагічнай 

залежнасці ад іншых краін (большую частку машын і абсталявання 

прыходзілася закупаць за мяжой). Савецкая эканоміка базіравалася на лёгкай 

прамысловасці і сельскай гаспадарцы, НЭП жа не давала магчымасцяў 

імклівага эканамічнага развіцця. У выніку, у другой палове 1920-х гг. НЭП 

паступова пачала згортвацца, быў узяты курс на фарсіраваную 

індустрыялізацыю. Была пабудавана камандна-адміністратыўная мадэль 

кіравання эканомікай, уведзены пяцігадовыя цыклы эканамічнага развіцця 

(пяцігодкі), пачынаецца фарсіраваная пабудова прадпрыемстваў цяжкой 

прамысловасці. 

У маі 1929 г. ІХ з’ездам Саветаў БССР быў зацверджаны першы 

пяцігадовы план (1928–1932 гг.) развіцця народнай гаспадаркі. Ставілася 

задача стварэння прадпрыемстваў цяжкой прамысловасці і энергетычнай 

базы. Першыя гады пяцігодкі былі адносна паспяховыя, у выніку чаго першы 

пяцігадовы план быў перагледжаны ў бок павялічэння планавых паказчыкаў. 

Паявіўся лозунг “пяцігодку за чатыры гады”, ад рабочых калектываў 

патрабавалася фарсіраванне працы. У выніку першая пяцігодка не была 

выканана; захоўваўся высокі сабекошт і нізкая якасць прадукцыі. Тым не 

менш, у БССР было пабудавана шмат новым прадпрыемстваў: тэкстыльныя 

фабрыкі “Сцяг індыустрыялізацыі” і “КІМ” у Віцебску, фабрыка штучнага 

валакна ў Магілёве, прадпрыемства Гомсельмаш, першая серыя БелДРЭС 

каля Оршы. Пад час другой пяцігодкі (1933–1937 гг.) будуюцца Аршанскі 

ільнокамбінат, Магілёўскі аўтарамонтны завод, другая серыя БелДРЭС, 

Крычаўскі цэментны завод. 

На фоне індустрыялізацыі ў іншых рэгіёнах СССР індустрыялізацыя на 

Беларусі мела сваю спецыфіку. Нягледячы на тое, што на развіццё цяжкой 

прамысловасці вядзяляліся значныя сродкі, тут па-ранейшаму дамінавалі 

прадпрыемствы лёгкай прамысловасці. Гэта тэндэнцыя тлумачылася 

адсутнасцю на тэрыторыі сыравіны для масшатбага развіцця цяжкой 

прамысловасці, а таксама прыгранічным становішчах рэспублікі. Паколькі у 

1930-я гг. паміж капіталістычнымі краінамі Еўропы і СССР захоўваліся 

напружаныя адносіны, ўлады лічылі немэтазгодным размяшчаць каля мяжы 

прадпрыемствы цяжкой прамысловасці, якія мелі абарончае прызначэнне. 

Для новапабудаваных прадпрыемстваў патрабавалася вялкая колькасць 

кваліфікаваных кадраў. Да 1932 г. у БССР было адчынена больш 30 

індустрыяльных тэхнікумаў, якія выпускалі да 1000 спецыялістаў штогод. На 

прадпрыемствах было распаўсюджана вучнёўства, калі некваліфікаваныя 
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рабочыя пераймалі веды ў майстроў падчас працы. У гэты ж час актыўна 

развіваўся транспарт (паміж гарадамі ўзнік аўтобусны рух, у 1935 г. была 

адчынена першая авіялінія), удасканальваліся сродкі сувязі. 

Каб паспяхова праводзіць індустрыялізацыю савецкая дзяржава мела 

патрэбу ў вялікай колькасці капіталаўкладанняў. Асноўнай крыніцай 

фінансавання індустрыялізацыі быў маштабны продаж хлеба за мяжу. Аднак, 

гэтых грошаў не хапала, таму савецкая ўлада шукала іншыя рэсурсы ўнутры 

краіны. Практыкавалася замарожванне зарплаты рабочых і служачых, ў 

вялікай колькасці выпускаліся аблігацыі дзяржаўнай пазыкі, якія 

прапаноўвалася набываць грамадзянам, паміж прадпрыемствамі і 

працоўнымі калектывамі разгортвалася сацыялістычнае спаборніцтва, 

пачаўся масавы стаханаўскі рух. У 1930-я гг. вёўся наступ на рэлігію, 

зачыняліся храмы розных канфесій, а канфіскаваныя царкоўныя каштоўнасці 

накіроўваліся на фінансваванне індустрыялізацыі. За мяжу прадаваліся 

культурныя каштоўнасці. Пад час індустрыялізацыі дзяржава 

выкарыстоўвала бясплатную працу мільёнаў вязняў канцлагероў і турам. 

У выніку да канца 1930-х гг. эканамічнае аблічча савецкай дзяржавы 

змянілася карэнным чынам, СССР пераўтварыўся з краіны, якая ўвозіла 

машыны і абсталяванне, у краіну, якая экспартавала іх. Па тэмпах 

эканамічнага росту СССР выйшаў на другое месца ў свеце. 

З індустрыялізацыяй быў цесна звязаны працэс калектывізацыі ў 

сельскай гаспадарцыі. Паколькі, як ўжо адзначалася раней, асноўным 

сродкам фінансавання індустрыялізацыі стаў продаж збожжа за мяжу, 

савецкай дзяржаве спатрэбілася вялікая колькасць хлеба на экспарт. 

Павялічэнне падаткаў на індывідуальныя гаспадаркі сялян справакавала 

хлебанарыхтоўчы крызіс, калі сяляне адмаўляліся здаваць патрэбную 

дзяржаве колькасць хлеба па нізкім закупачным цэнам. У выніку было 

прынята рашэнне стварыць на вёсцы калектыўныя гаспадаркі, праз якія 

дзяржава змагла б выкачваць неабходную колькасць хлеба на экспарт. 

Трэба адзначыць, што ў 1920-я гг. у СССР ўжо існавалі калектыўныя 

гаспадаркі розных тыпаў: 1) таварыствы па сумеснай апрацоўцы зямлі 

(ТАЗы), у якіх сяляне працавалі разам, аднак зямля і жывёла не 

абагульняліся; 2) арцелі, у якіх зямля і цяглавая жывёла былі калектыўнай 

уласнасцю; 3) камуны, у якіх абагульнялася ўсё, што было ў сялян, бывала, 

нават прадметы асабістага карыстання. Аднак, да канца 1920-х гг. большасць 

беларускіх сялян заставалася аднаасобнікамі. Нарком земляробства БССР 

Дз. Прышчэпаў прапаноўваў развіццё хутарскіх гаспадарак. Тым не менш, 

савецкія ўлады ўзялі курс на суцэльную калектывізацыю сялянства. 1929 г. 

быў аб’яўлены “годам вялікага пералому”. Улады выкарыстоўвалі агітацыю 

на карысць стварэння калгасаў з прымусовымі сродкамі (раскулачванне). У 

1930 г. выйшла пастанова ЦК ВКП(б) “Аб тэмпе калектывізацыі”, у якой 

ставілася задача завяршыць працэс да 1933 г. У Беларусі першы сакратар ЦК 

КП(б) К. Гей паставіў задачу скончыць калектывізацыю да 1931 г. На 

дапамогу калгасным актывістам на вёску з гарадоў партыя накіравала 25000 

рабочых (рабочыя-дваццаціпяцітысячнікі), якім ставілася задача арганізаваць 
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калгасы. Была пастаўлена задача ліквідацыі кулацтва як класа, у выніку чаго 

былі пазбаўлены маёмасці і выселеныя ў Сібір і на Урал сотні тысяч 

беларускіх сялян, прычым раскулачванню падвяргаліся не толькі заможныя 

сяляне, але і сераднякі і нават беднякі толькі за тое, што яны не жадалі 

ўступаць у калгасы. 

Прымусовая калектывізацыя прывяла да супраціву з боку сялянства. 

Назіраўся масавы забой жывёлы, якую сяляне не жадалі аддаваць у калгасы, 

знішчэнне калгаснай маёмасці, напады на калгасных актывістаў і нават 

узброеныя паўстанні сялян па ўсяму СССР, У такой сітуацыі савецкія ўлады 

часовы прыпынілі гвалтоўную калектывізацыю, асабліва пасля выхаду 

артыкула І. Сталіна “Галавакружэнне ад поспехаў”, у якім ён вінаваціў 

мясцовыя ўлады ў перагібах. Адступленне ад фарсіраванай калектывізацыі 

прывяло ў 1932 г. да масавага выхаду сялян з калгасаў. Адначасова 

назіралася зніжэнне аб’ёмаў вырабляемай сельскагаспадарчай прадукцыі. У 

1932–1933 гг. у зерневых раёнах СССР адбыўся масавы голад, які ўнёс жыцці 

мільёнаў савецкіх грамадзян. Каб спыніць крадзяжы на калгасных палях, у 

1932 г. выйшаў закон “Аб ахове сацыялістычнай уласнасці”, больш вядомы ў 

народзе як закон “аб пяці каласках”, паколькі за крадзеж на калгасным полі 

хаця бы пяці каласкоў грамадзянам пагражала вышэйшая мера пакарання 

(расстрэл) ці 10 гадоў турэмнага зняволення. 

У выніку да канца 1930-х гг. абсалютная большаць сялян з’яўлялася 

членамі калектыўных гаспадарак. У 1937 г. у калгасах знаходзілася 87,5 % 

сялянскіх гаспадарак і 96 % пасяўных плошчаў. 

У 1930-я гг. савецкія калгасы не валодалі тэхнікай. Для іх забеспячэння 

былі створаны ддзяржаўныя прадпрыемствы – машынна-трактарныя станцыі 

(МТС), у якіх калгасы бралі тэхніку ў арэнду, што павялічвала сабекошт 

прадукцыі. Высокія падаткі і неэфектыўная арганізацыя працы ў калгасах 

прыводзілі да мізэрных заробкаў калгаснікаў. Існавала натуральная аплата 

працы, а заробак калгасніка налічваўся на падставе колькасці адпрацаваных 

працадзён. Каб прымацаваць сялян да зямлі і перадухіліць іх магчымую 

міграцыю ў гарады, савецкім кагласнікам не выдавалі пашпартоў, 

калгаснікам не выплачвалася пенсія. 

 

6. Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы 

 

Вынікам Польска-савецкая вайны было падпісанне Рыжскага мірнага 

дагавора 18 сакавіка 1921 г., па якому Заходняя Беларусь апынулася ў 

складзе Польскай дзяржавы. Польскі ўрад адмаўляў існаванне самастойнай 

беларускай нацыі, заходнебеларускія землі афіцыйна называліся “усходнія 

крэсы”, тым самым польскія ўлады паказвалі спрадвечна польскі характар 

гэтых тэрыторый. Па дадзеных польскіх перапісаў насельніцтва беларусы, 

быццам бы, складалі на гэтых тэрыторыях абсалютную меншасць (беларусаў-

католікаў прымусова запісвалі палякамі, жыхары Палесся былі аб’яўлены 

самастойнай этнаграфічнай групай “палешукі”). 
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У Заходняй Беларусі праводзілася актыўная паланізацыя. Быў уведзены 

польскі адміністратыўна-тэрытарыяльны падзел на ваяводствы, паветы і 

гміны, па-польску вялося справаводства, паступова падаўлялася сістэма 

адукацыі на беларускай мове, у выніку чаго да канца 1930-х гг. у рэгіёне былі 

ліквідаваны усе беларускія пачатковыя школы, зачынены 2 настаўніцкія 

семінарыі, 5 гімназій. 35 % насельніцтва рэгіёна была не пісьменнай. У 

адзінай вышэйшай навучальнай установе Віленскім універсітэце амаль не 

было студэнтаў-беларусаў. Дзеці-беларусы былі вымушаны вучыцца у 

польскіх школах, якія былі сродкам паланізацыі; атрыманне сярэдняй і 

вышэйшай адукацыі для беларусаў было абмежавана па прычыне высокага 

кошту. Польскія улады актыўна насаджалі каталіцтва, праз касцёл таксама 

праводзілася паланізацыя беларускага насельніцтва. 

Надзвычай цяжкая сітуацыя склалася ў галіне эканоміцы. У Заходняй 

Беларусі панавала беспрацоўе, заробкі былі у некалькі разоў менш, чым у 

Польшчы, у прамысловасці пераважалі дробныя саматужныя 

прадпрыемствы, арыентаваныя на пераапрацоўку мясцовай сыравіны. 

Заходнебеларускі рэгіён з’яўляўся аграрна-сыравінным прыдаткам польскай 

эканомікі. Надзвычай цяжка перажываўся эканомікай Заходняй Беларусі 

сусветны эканамічны крызіс 1929–1933 гг. які быў больш глыбокі і працяглы, 

чым у іншых краінах. 

На вёсцы панавалі памешчыцкія і асадніцкія гаспадаркі, абсалютная 

большасць сялян была малазямельнай ці беззямельнай. Буйным памешчыкам, 

дзяржаве і каталіцкай царкве належыла 48 % зямель. На карысць польскіх 

памешчыкаў і сельскай буржуазіі праводзілася зямельная рэформа, 

элементам якой была парцэляцыя – продаж дзяржавай дробных кавалкаў 

зямлі асаднікам (былыя польскія вайскоўцы). З мэтай ліквідацыі 

цераспалосіцы праводзілася так званая камасацыя – аб’яднанне некалькіх 

кавалкаў сялянскага надзела ў адзіны масіў і стварэнне хутароў. Аднак, для 

стварэння хутарскіх гаспадарак у многіх сялян не было сродкаў, таму 

вынікам камасацыі стала разарэнне часткі сялянскіх каспадарак. У выніку з 

сельскай мясцовасці і гарадоў адбывалася эміграцыя заходніх беларусаў у 

краіны Еўропы (Францыя, Латвія), Паўночнай і Паўднёвай Амерыкі. 

Польскія ўлады практыкавалі продаж маёмасці за даўгі, існавала 

жорсткая падатковая палітыка, у сферы гандлю панавалі манаполіі. 

Маладаступным было медыцынскае абслугоўванне. 

Такім чынам, дыскрымінацыйная палітыка польскіх улад у Заходняй 

Беларусі была накіравана на суцэльнае апалячванне беларускага народа. 

Сацыяльна-эканамічная, палітычная і культурная дыскрымінацыя 

беларусаў з боку палякаў выклікала моцны нацыянальна-ввызваленчы рух. У 

першай палове 1920-х гг. тут дзейнічалі партызанскія атрады пад 

кіраўніцтвам прадстаўнікоў партыяў эсэраў і камуністаў. Партызанскія 

атрады пад камандваннем Арлоўскага, Мухі, Ваўпшасава наносілі ўдары па 

паліцэйскім пастарункам, грамілі польскія органы ўлады. Па прычыне 

актыўнасці партызан у 1924 г. у Навагрудскім ваяводстве было аб’яўлена 

ваеннае становішча. Камуністы нават рыхтавалі масавае ўзброенае 
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паўстанне, аднак, без падтрымкі з боку СССР партызанская барацьба ўрэшце 

спыняецца. Моцны ўдар па ўзброенаму супраціву беларусаў наносілі таксама 

польскія рэпрэсіі. Беларускія патрыёты пераходзяць да іншых метадаў 

барацьбы: агітацыя, стачкі і забастоўкі, адстойванне правоў беларусаў з 

трыбуны сейма. 

У 1923 г. у Вільні была ўтворана Камуністычная партыя Заходняй 

Беларусі (КПЗБ) як састаўная частка Камуністычная партыі Польшчы. 

Арганізатарамі КПЗБ былі А. Славінскі, І. Лагіновіч, А. Альшэўскі і інш. 

Нягледзячы на нелегальны характар дзейнасці КПЗБ і няспынныя польскія 

рэпрэсіі, яе колькасны склад і папулярнасць пастаянна раслі. Праз 

нелегальныя выдані (“Чырвоны сцяг”, “Бальшавік”) вялася прапагандысцкая 

праца, распаўсюджвалі лістоўкі. У 1924 г. быў створаны Камуністычны саюз 

моладзі Заходняй Беларусі, актывістам якога была Вера Харужая. 

У 1925 г. беларускія дэпутаты сейма Б. Тарашкевіч, С. Рак-

Міхайлоўскі, П. Мятла, П. Валошын стварылі новую палітычную партыю 

Беларускую сялянска-работніцкую грамаду, якая выступала за канфіскацыю 

памешчыцкіх зямель і перадачу іх сялянам, увядзенне 8-гадзіннага 

працоўнага дня, магчымасць адукацыі на роднай мове для беларусаў. 

Выдаваліся партыныя газеты: “Жыццё беларуса”, “Беларская ніва”, 

“Беларуская справа”. Да 1927 г. партыя мела 18 павятовых камітэтаў, 120 

тыс. актывістаў. Аднак, у 1927 г. польскія ўлады спынілі дзейнасць БСРГ, 

многія ўдзельнікі якой былі арыштаваны. 

У 1928 г. была ўтворана новая палітычная арганізацыя – “Змаганне за 

інтарэсы сялян і рабочых”, якая стварыла свае выбарчыя камітэты і змагла 

правесці сваіх прадстаўнікоў у польскі сейм. У сейме ўзнікла група 

депутатаў-беларусаў, якак атрымала назву “Беларускі пасольскі клуб 

Змаганне” (І. Дварчанін, І. Гаўрылік, А. Стагановіч). “Змаганне” патрабавала 

спынення паланізацыі, палітычнага тэрору супраць беларусаў, паляпшэння 

сацыяльна-эканамічнай сітуацыі. 

Ва ўмовах падаўлення беларускай нацыянальнай культуры 

каласальную ролю адыграла дзейнасць культурна-асветніцкай арганізацыі 

Таварыства беларускай школы, ячэйкі якой былі асяродкамі беларускасці. 

Мэта ТБШ–распаўсюджванне асветы сярод беларусаў. Арганізацыя 

налічвала да 500 гурткоў, 12 акруговых упраў, 30 тыс. Актывістаў. Сябры 

ТБШ (у яе склад уваходзілі такія вядомыя дзеячы заходнебеларускай 

культуры, як лінгвіст Браніслаў Тарашкевіч, музыка Рыгор Шырма, паэты 

Валянцін Таўлай і Яўген Скурко (М. Танк), пісьменнік Піліп Пестрак) 

стваралі бібліятэкі, хаты-чытальні, выдавалі беларускамоўныя падручнікі, 

давалі магчымасць беларусам атрымаць асвету. 

Рэакцыяй польскіх улад на беларускі нацыянальны рух сталі жорствкія 

рэпрэсіі. З метай прыпынення магчымых хваляванняў праводзідіся акцыі 

пацыфікацыі, калі у населеных пунктах Заходняй Беларусі размяшчаліся 

значныя сілы польскіх войскаў і паліцыі, якія праводзілі арышты і пакаранні 

падазроных асоб. Апорай польскай улады ў рэгіёне былі асаднікі, якія мелі 
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зброю і разам з паліцыяй прымалі ўдзел ў акцыях пацыфікацыі. У рэгіёне 

актыўна дзейнічала польская спецслужба дэфендзіва. 

У пачатку 1930-х гг. у Польшчы быў уведзены рэжым санацыі 

Ю. Підсудскага, накіраваны на падаўленне правоў і свабод грамадзян. 

Заходняя Беларусь разглядалася польскімі ўладамі як своеасаблівы санітарны 

кардон на мяжы з СССР, задачай якога было спыніць распаўсюджанне 

камуністычных ідэй, таму рэпрэсіі супраць быларускага вызваленчага руху 

павялічваліся. Многія яго ўдзельнікі прайшлі праз польскія турмы; у 

беларускім мястэчку Бяроза-Картузская быў створаны канцэтрацыйны лагер 

для палітычных злачынцаў, у якім утрымліваліся тысячы ўдзельнікаў 

заходнебеларускіх і заходнеўкраінскіх вызваленчых арганізацый, хаця 

Польшча у вачах міжнароднай супольнасці хаела выглядаць як 

дэмакратычная дзяржава. 

У канцы 1930-х гг. вызваленчая барацьба ў Заходняй Беларусі пайшла 

на спад. Адыгралі свааю ролю і польскія рэпрэсіі, і пазіцыя савецкага 

кіраўніцтва, якое ў 1938 г. загадала прыпыніць дзейнасць КПЗБ, а яе кіраўнікі 

былі нават арыштаваны ў СССР. 
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Тэма 6. Беларусь у гады Другой сусветнай і Вялікай 

Айчыннай вайны 

 
1. Міжнароднае становічша напярэдадні Другой сусветнай вайны. 

Аб’яднанне беларускага народа ў складзе БССР 

2. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі лета 1941 г. на 

тэрыторыі Беларусі 

3. Нацысцкі акупацыйны рэжым 

4. Партызанская і падпольная барацьба 

5. Вызваленне Беларусі 

6. Вынікі вайны для беларускага народа і яго ўклад у перамогу над 

нацызмам 

 

1. Міжнароднае становічша напярэдадні Другой сусветнай вайны. 

Аб’яднанне беларускага народа ў складзе БССР 

 

З прыходам ў 1933 г. да ўлады ў Германіі нацыстаў свет апынуўся 

перад пагрозай новай маштабнай вайны. Да 1939 г. Германія акупавала 

Аўстрыю, Чэхаславакію, была гатова распачаць агрэсію супраць Польшчы. 

29 жніўня 1939 г. паміж СССР і Германіяй быў падпісаны дагавор аб 

сяброўстве і ненападзе на 10 гадоў (пакт Молатава-Рыбентропа). Згодна 

сакрэтным пратаколам да пакта Польшча была падзелена паміж СССР і 

Германіяй. У сферу ўплыву СССР адыйшлі Заходняя Беларусь і Заходняя 

Украіна. 

1 верасня 1939 г. нападам Германіі на Польшчу пачалася Другая 

сусветная вайна, нямецкія войскі хутка нанеслі паражэнне польская арміі і 

імкліва акупавалі этнічныя польскія землі. 17 верасня 1939 г. Чырвоная армія 

ўступіла на тэрыторыю Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны з мэтай 

“абараніць жыцё і маёмасць яе насельцтва”. Нешматлікія польскія вайсковыя 

часці, якія размяшчаліся на тэрыторыі Заходняй Беларусі, былі няздольныя 

да супраціву, польскае камандванне загадала ім не ўступаць с сутычкі з 

Чырвонай арміяй, таму за пяць дзён рэгіён быў зяняты савецкімі войскамі, 

якія ў невялікіх сутычках з палякамі панеслі мінімальныя страты. Большасць 

беларусаў вітала надыход Чырвонай арміі, часта яшчэ да падыходу савецкіх 

войскаў мясцовыя актывісты стваралі ўзброеныя атрады, якія нападалі на 

польскіх салдат, абяззбройвалі паліцыю і асаднікаў, спрабавалі заняць 

населены пункты. У гарадах ствараліся часовыя органы ўлада – праўленні, на 

вёсцы – сялянскія камітэты, у якія ўваходзілі былыя члены КПЗБ. 

Уваход Чырвонай арміі на тэрыторыю заходняй Беларусі не азначаў яе 

аўтаматычнае далучэнне да БССР. Пытанне ад сваёй будучыне мог вырашаць 

толькі народ заходняй Беларусі. Для гэтага адбыліся выбары дэлегатаў ў 

Народны сход Заходняй Беларусі, які павінен быў вырашыць шэраг 

актуальных пытанняў. 22 кастрычніка адбыліся выбары ў Народны сход, 

было абрана 929 дэлагатаў, сярод якіх былі беларусы, палякі, яўрэі, рускія, 
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украінцы. 28 – 30 кастрычніка 1939 г. ў г. Беластоку адбыўся Народны сход, 

на якім былі разгледжаны настыпныя пытанні: 1) форма дзяржаўнай ўлады; 

2) ўваходжанне ў склад БССР; 3) пытанне аб зямлі; 4) пытанне аб 

нацыяналізацыі банкаў і буйной прамысловасці. Дэлегаты сходу прынялі 

Дэкларацыю аб дзяржаўнай уладзе, па якой ў Заходняй Беларусі 

ўсталёўвалася улада ў форме Саветаў. Было прынята рашэнне аб уваходжанні 

ў склад БССР (прозьба аб гэтым была накіравана да Вярхоўнага Савета 

БСССР); рашэнне аб нацыяналізацыі банкаў, буйной прамысловасці і 

памешчыцкай зямлі, якая перадавалася сялянам. Кіраўнітва СССР і БССР 

задаволіла прозьбу дэлегатаў Народнага сходу, і Заходняя Беларусь 

далучылася да БССР; беларускі народ, які два дзесяцігоддзі быў разарваны, 

нарэшце аб’яднаўся ў складзе адзінай дзяржавы. У Беластоку прысутнічалі 

дэлегаты ад Віленскага краю, якія таксама галасавалі за далучэнне да БССР. 

Аднак, І. Сталін вырашыў перадаць гэту спрадвечна беларускую тэрыторыю 

Літве (літоўцы прэтэндавалі на Вільню як на былую сталіцу ВКЛ), 

нягледзячы на тое, што літоўцы складалі ў Віленскім краі абсалютную 

меншасць насельніцтва (у рэгіёне дамінавалі беларусы і палякі). 

У 1940 г. прайшлі выбары дэпутатаў у Вярхоўныя Саветы СССР і 

БССР, мясцовыя Саветы дэпутатаў, былі сфарміраваны партыйныя органы 

улады – абласныя, раённыя і гарадскія партыйныя камітэты. 

Сяляне атрымалі былыя памешчыцкія землі, пачалося стварэнне 

калектыўных сялянскіх гаспадарак, аднак гэты працэс савецкія ўлады 

праводзілі даволі асцярожна, і да пачатку Вялікай Айчыннай вайны масавая 

калектывізацыя ў Заходняй Беларусі не адбылася. Было ліквідавана 

беспрацоўе, палепшана медыцынскае абслугоўванне насельніцтва, беларусы 

атрымалі магчмасць адукацыі на роднай мове. У той жа час, у рэгіёне 

праходзілі масавыя рэпрэсіі грамадзян, якіх савецкая ўлада лічыла 

небяспечнымі. Адбыліся масавыя дэпартацыі польскага насельніцтва (былыя 

асаднікі, вайскоўцы, паліцэйскія, чыноўнікі і члены іх сямей) у азіяцкую 

частку СССР. 

 

2. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі лета 1941 г. на 

тэрыторыі Беларусі 

 

Летам 1940 г. у Еўропе засталіся толькі дзе дзяржавы, якія маглі 

ўплываць на палітычную сітуацыю на Еўрапейскім кантыненце – СССР і 

Германія. Фармальна яны пакуль што з’яўляліся саюзнікамі, але паміж імі 

павялічваліся супярэчнасці, у выніку 31.07.1940 г. кіраўніцтва Германіі 

прымае рашэнне аб нападзе на СССР, 18.12.1940 г. зацвярджаецца план 

баявых дзеянняў пад кодавай назвай «Барбароса». Нямецкае камандаванне 

лічыла рэальным разгром Чырвонай Арміі ў самыя сціслыя тэрміны 

(стратэгія маланкавай вайны). Да канца восені 1941 г. нямецкія войскі 

планавалі выйсці на лінію Архангельск – Волга, захапіўшы важнейшыя ў 

прамысловым плане раёны, дзе пражывала большасць насельніцтва краіны. 

Стаўка рабілася на раптоўнасць, да таго ж Чырвоная Армія не разглядалася 
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як сур'ёзны праціўнік (асабліва пасля вайны з Фінляндыяй), ўлічвалася 

слабасць вышэйшага каманднага складу, пацярпелага ў ходзе рэпрэсій 1937 – 

1939 гг. 

СССР таксама з 1939 г. рыхтаваўся да магчымай вайны з Германіяй: 

імкліва павялічваўся выраб ваеннай прадукцыі, распрацоўваліся планы 

баявых дзеянняў, адбылася частковая мабілізацыя рэзервістаў, войскі 

сцягваліся да заходніх межаў. Палітычнае і ваеннае кіраўніцтва СССР 

пераацэнвала магутнасць Чырвонай Арміі, у выніку была прынята 

наступальная ваенная дактрына, згодна якой, у выніку вайны, планавалася 

спыніць агрэсара на мяжы і перанесці баявыя дзеянні на яго тэрыторыю і 

хутка разграміць (вайна малой крывёй на чужой тэрыторыі). Таксама 

савецкае палітычнае і ваеннае кіраўніцтва пралічылася ў вызначэнні 

магчымага галоўнага ўдару ворага, чакаючы яго на Украіне, куды былі 

сцягнутыя значныя сілы. 

Нямецкія войскі, разгорнутыя супраць СССР, падзяляліся на тры групы 

армій, якія мелі свае задачы: група армій «Поўнач» - захоп Прыбалтыкі і 

Ленінграда, група армій «Поўдзень» - акупацыя Украіны, «Цэнтр» - наступ 

на Маскву. Найбольш магутнай была група армій «Цэнтр», якая налічвала 40 

% усіх нямецкіх войскаў на Усходнім фронце, звыш 52 % танкавых сіл. 

Войскі Беларускай асобай ваеннай акругі саступалі ёй у сіле.  

22.06.1941 г. у 3.15 тэрыторыя СССР падверглася ўдару нямецкай 

авіяцыі, у 4 гадзіны мяжу перайшлі сухапутныя часці. Наступленне вялося па 

ўсёй мяжы – ад Ба-ренцева да Чорнага мора. Заспетыя знянацку савецкія 

войскі не мелі суцэльнага фронту абароны, некаторыя часці спынілі 

прасоўванне праціўніка, але ініцыятыва знаходзілася ў руках вермахта. Да 

канца першага дня вайны нямецкія войскі прасунуліся ў Прыбалтыцы на 60 – 

80 км, на Украіне – на 10 – 20 км, на Беларусі – на 40 – 60 км. Першымі ж 

ўдарамі была знішчана значная частка ваенных запасаў і аэрадромаў 

Чырвонай Арміі, сцягнутых да мяжы. Толькі страты авіяцыі за першы дзень 

вайны склалі 1811 самалётаў, з іх 1489 было знішчана на зямлі. 

У вельмі неспрыяльных умовах, несучы цяжкія страты, савецкія 

памежнікі, чырвонаармейцы аказвалі рашучае супраціў ворагу. Гераічна 

трымаўся гарнізон Брэсцкай крэпасці. Знаходзячыся ў асяроддзі, 

чырвонаармейцы пры вострай недахопе ўзбраення, боепрыпасаў і харчавання 

змагаліся супраць шматкроць пераўзыходзячых сіл ворага. Абарону крэпасці 

ўзначальвалі палкавы камісар Фамін, маёр Гаўрылаў, капітан Зубачоў, 

лейтэнант Наганаў. Крэпасць-герой стала сімвалам масавага подзвігу 

савецкіх воінаў. 

У кіраўніцтве краіны панавала разгубленасць, камандаванне дрэнна 

ўяўляла сітуацыю на фронце, аддаючы загады контратакаваць праціўніка. 

Асабліва цяжкая сітуацыя склалася на тэрыторыі Беларусі. Значныя сілы 

Чырвонай Арміі былі акружаны ў раёне Беластока. 28.06.1941 г. нямецкія 

танкавыя групы злучыліся ў раёне Мінска, атачыўшы 26 савецкіх дывізій, і 

захапілі сталіцу Беларусі. У Заходнім фронце ўтварылася 400-кіламетровая 

разрыў. Усведамляючы, што галоўны ўдар суперніка прыйшоўся ў напрамку 
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Масквы, камандаванне спешна перакідваць на Беларусь рэзервы. Тры дні 

ішлі жорсткія баі за Барысаў, былі нанесены контрудары пад Сянно і 

Лепелем і Рагачовам і Жлобінам, 14.07.1941 г. пад Оршай былі ўпершыню 

выкарыстаны рэактыўныя мінамёты «Кацюшы» (батарэя капітана Флёрава). 

Войскам была пастаўлена задача стрымаць немцаў па лініі рэк Заходняй 

Дзвіны і Дняпра. 23 дні (3 – 26.07.1941 г.) працягвалася абарона Магілёва, які 

абараняла дывізія пад камандаваннем генерала Раманава. Магілёўская бітва 

не дазволіла немцам працягваць хуткае наступленне на Маскву. Больш за 

месяц (да 19.08.1941 г.) ішлі ўпартыя баі за Гомель. Тым не менш, 

нягледзячы на гераізм салдат і афіцэраў Чырвонай Арміі, тэрыторыя Беларусі 

была захоплена ворагам. 

 

3. Нацысцкі акупацыйны рэжым 

 

Яшчэ да пачатку вайны супраць СССР, у маі 1941 г. быў прыняты 

генеральны план «Ост» - план эксплуатацыі акупаваных тэрыторый 

Савецкага Саюза, згодна з якім 75 % насельніцтва Беларусі планавалася 

знішчыць ці выселіць у азіяцкую частку СССР, астатнія пераўтвараліся ў 

рабоў. Для кіравання акупаванымі тэрыторыямі СССР было створана 

спецыяльнае міністэрства на чале з А. Розенбергам. Было ліквідавана 

савецкае тэрытарыяльна-адміністрацыйнае дзяленне і ўведзена новае. 

Акупаваныя тэрыторыі СССР ўвайшлі ў склад двух рэйхскамісарыятаў 

Остланд і Украіна, якія дзяліліся на генеральныя акругі, акругі, раёны і 

воласці. Паўднёвыя раёны Беларусі (па лініі 20 км на поўнач ад Палескай 

чыгункі) былі далучаны да рэйхскамісарыята Украіна, заходнія раёны з 

гарадамі Беласток і Гродна былі ўключаныя ў склад акругі Беласток 

правінцыі Усходняя Прусія, паўночна-заходнія раёны рэспублікі ўвайшлі ў 

генеральную акругу Літва, ўсходнія раёны (частка сучасных Віцебскай, 

Магілёўскай, Мінскай і Гомельскай абласцей) склалі так званую тылавую 

зону групы армій «Цэнтр», астатнія землі (1/3 даваеннай БССР) ўтварылі 

генеральную акругу Беларусь рэйхскамісарыята Остланд. Генеральным 

камісарам Беларусі да верасня 1943 з'яўляўся В. Кубе, пазней – К. фон 

Готберг. 

На тэрыторыі Беларусі нямецкія ўлады ўстанавілі жорсткі акупацыйны 

рэжым. Была ўведзена каменданцкая гадзіна, пачаліся масавыя рэпрэсіі, было 

створана 260 канцлагераў і каля 100 гета. Найбольш буйнымі лагерамі на 

тэрыторыі Беларусі з'яўляліся: Трасцянец пад Мінскам (206500 знішчаных 

зняволеных; па колькасці ахвяр гэта чацвёрты нацысцкі канцлагер у 

акупаванай Еўропе), Азарычы ў Гомельскай вобласці, Лупалава ў г. 

Магілёве, “5-ы полк“у г. Віцебску. У самым вялікім у Беларусі Мінскім гета 

змяшчалася 100 тыс. яўрэяў – ураджэнцаў Беларусі і іншых краін Еўропы. 

Кантроль над акупаванымі тэрыторыямі ажыццяўлялі ахоўныя дывізіі, 

жандармерыя, СД, тайная палявая паліцыя (ГФП), мясцовая дапаможная 

паліцыя. 
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Нямецкія ўлады імкнуліся максімальна эфектыўна выкарыстоўваць 

эканоміку акупаваных тэрыторый, для чаго было неабходна мабілізаваць на 

працу ўсё мясцовае насельніцтва. Распараджэннем рейхсминистра 

акупаваных усходніх зямель А. Розенберга ад 5.09.1941 г. была ўведзена 

абавязковая працоўная павіннасць. Сяляне былі абавязаны выплачваць 

акупантам харчовы падатак і несці шэраг дадатковых павіннасцяў (гужавая 

павіннасць, рубка і вываз лесу, ачыстка шляхоў зносін, торфараспрацоўкі). 

Ва Усходняй Беларусі былі захаваны калгасы, на захадзе рэспублікі 

пераважала подворное землекарыстанне. Гараджане былі абавязаныя 

працаваць на прадпрыемствах і ва ўстановах. Мерамі ўздзеяння на рабочых, 

якія ўхіляліся ад працоўнай павіннасці, было пазбаўленне харчовых картак, 

высяленне з кватэр, штрафы, цялесныя пакаранні, адпраўка ў працоўныя 

лагеры. Мізэрная зарабатная плата і харчовы паёк не маглі гарантаваць 

нармальнае існаванне працоўнага і яго сям'і. Па падліках саміх акупантаў, 

каларыйнасць прадуктовага пайка, які атрымлівалі беларускія рабочыя і 

служачыя, складала 1100 ккал, – ½ - 1/3 фізіялагічнай нормы. 

З вясны 1942 акупанты прыступілі да вывазу насельніцтва акупаваных 

тэрыторый СССР на прымусовыя работы ў Германію. Усходнія рабочыя 

(остарбайтэры) з'яўляліся найбольш бяспраўнай катэгорыяй сярод замежных 

рабочых у Германіі, падвяргаючыся вельмі жорсткай эксплуатацыі. За гады 

акупацыі з тэрыторыі Беларусі было угнана 399374 чалавек, з якіх на радзіму 

вярнулася крыху больш за 223 тыс. чал. Усяго з акупаваных тэрыторый 

СССР  на працу ў Нямеччыну было вывезена 4 млн. 978 тыс. чал. 

Абсалютная большасць жыхароў акупаваных нацыстамі краін Еўропы 

не прыняла акупацыйны рэжым. У той жа час знаходзіліся асобныя 

грамадзяне, якія па розных меркаваннях супрацоўнічалі з акупантамі. 

Палітыка супрацоўніцтва атрымала назву калабарацыянізм. Некаторыя 

грамадзяне на акупаванай тэрыторыі СССР працавалі ў створанай немцамі 

мясцовай дапаможнай адміністрацыі, служылі ў дапаможнай паліцыі, 

удзельнічалі ў працы калабарацыйных арганізацый. Калабарацыяністамі 

з'яўляліся праціўнікі савецкай улады, крымінальныя элементы, некаторыя 

прадстаўнікі нацыянальнай інтэлігенцыі, якія вярнуліся з эміграцыі і 

спадзяваліся на тое, што Германія пасля вайны даць беларусі незалежнасць. 

Восенню 1941 г. была створана Беларуская народная самопомач (фармальна 

дабрачынная арганізацыя) на чале з І. Ермачэнка. У 1942 г. робяцца спробы 

стварыць узброеныя сілы з ліку беларусаў (чаго актыўна дамагаліся 

прадстаўнікі беларускай калабарацыі); акупанты фармірюць Беларускі 

корпус самааховы (БКС). Аднак кіраўніцтва Нямеччыны не давярала 

жыхарам акупаваных тэрыторый СССР, БКС не разглядалася як надзейны 

фарміраванне, якое можна эфектыўна выкарыстоўваць у барацьбе з 

партызанамі, і неўзабаве была распушчана. Разлічваючы застацца на Беларусі 

надоўга, акупацыйная адміністрацыя значную ўвагу надавала ідэалагічнай 

працы з моладдзю. 22.06.1943 г. ствараецца Саюз беларускай моладзі, 

задачамі якога з'яўлялася прапаганда ідэй нацыянал-сацыялізму, 

антысавецкая агітацыя, прыцягненне беларускай моладзі на працу ў 
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Германію. У 1944 г. дзейнічалі таксама Саюз рускай моладзі і Саюз татарскай 

моладзі. 

У снежні 1943 акупанты даюць дазвол на стварэнне Беларускай 

Цэнтральнай Рады (нібыта беларускі ўрад, падкантрольны немецкай 

адміністрацыі) на чале з прэзідэнтам Р. Астроўскім. Няўдачы на Усходнім 

фронце, вострая недахоп людскіх рэзерваў прымусіла акупацыйныя ўлады 

распачаць яшчэ адну спробу стварэння ўзброеных фарміраванняў з ліку 

беларусаў. У сакавіку 1944 пачынаецца мабілізацыя мужчын 1908 – 1924 

гадоў нараджэння ў Беларускую краёвую абарону (БКА). Большасць 

батальёнаў БКА былі вельмі ненадзейнымі, мела месца масавае дэзерцірства, 

і толькі нязначную частку падраздзяленняў немцы змаглі выкарыстаць у 

барацьбе з партызанамі, астатніх прыцягвалі да аховы камунікацый і працы. 

Акрамя беларускіх калабарацыйных арганізацый, на тэрыторыі 

Беларусі размяшчаліся пранямецкія ўзброеныя фарміраванні, у якіх служылі 

прадстаўнікі іншых рэспублік СССР. У прыватнасці немцамі актыўна 

выкарыстоўваліся латышскія, літоўскія і ўкраінскія паліцэйскія батальёны, 

якія ўдзельнічалі ў барацьбе з партызанамі, знішчэнні гета і беларускіх вёсак. 

Так, 27—28 кастрычніка 1941 г. адбылося знішчэнне вязняў Слуцкага гета, у 

якім прымалі ўдзел літоўскія паліцэйскія; 22.03.1943 г. разам з насельніцтвам 

(149 чалавек) была спалена вёска Хатынь у Лагойскім раёне. У акцыі, якрамя 

немцаў, ўдзельнічалі байцы 118-га паліцэйскага батальёна, які быў 

сфарміраваны з украінцаў – былых ваенаслужачых Чырвонай Арміі ў раёне 

Кіева; у карнай аперацыі “Зімовае чараўніцтва” (люты – красавік 1943 г.) у 

Дрысенскім, Асвейскім і Расонскім раёнах бралі ўдзел латышскія 

паліцэйскія. 

У 1942 – 1943 гг. на тэрыторыі Беларусі дзейнічала фарміраванне з ліку 

ўраджэнцаў Расіі – 1-ая руская нацыянальная брыгада “Дружына” пад 

камандаваннем былога афіцэра Чырвонай Арміі Гіль-Радзіёнава. 

Фарміраванне прымала актыўны ўдзел у барацьбе супраць беларускіх 

партызан Слуцкай і Барысаўска-Бегомльскай зоны, а таксама знішчала 

мірнае беларускае насельніцтва. Ідэалагічнай асновай дзейнасці брыгады 

Гіль-Радзіёнава быў рускі нацыяналізм (шавінізм). Аналагічнае ўзброенаее 

фарміраванне з ліку рускіх шавіністаў, якое ў 1943 – 1944 гг. дзейнічала на 

тэрыторыі Лепельскага і Дзятлаўскага раёнаў, – Руская вызваленчая народная 

армія пад камандаваннем Браніслава Камінскага. Пры гэтым узброеным 

фарміраванні дзейнічала Нацыянал-сацыялістская працоўная партыя Расіі, 

агітатары Камінскага вялі актыўную рускай нацыянальнай ідэі сярод 

беларускага народа. 

 

4. Партызанская і падпольная барацьба 

 

29.06.1941 г. выйшла дырэктыва Савета Народных Камісараў СССР і 

Цэнтральнага Камітэта Усесаюзнай камуністычнай партыі (бальшавікоў), 

якая прадпісвала ствараць у захопленых праціўнікам раёнах партызанскія 

атрады і дыверсійныя групы. Дырэктыва ЦК УКП (б) ад 30.06.1941 г. 
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загадвала пераходзіць на падпольную працу партыйным органам на 

акупаваных тэрыторыях. Ініцыятыва стварэння партызанскіх атрадаў 

належала камуністам (у Беларусі ў тыле праціўніка было пакінута 1215 

камуністаў, да канца 1941 г. накіравана яшчэ 8 тыс. чал.), ваеннаслужачым 

Чырвонай Арміі, якія трапілі ў акружэнне, шараговым грамадзянам. 

Першымі партызанскімі атрадамі камандавалі В.З. Корж, М.Ф. Шмыроў, Ц. 

Бумажкоў і Ф. Паўлоўскі. Да канца 1941 г. на Беларусі дзейнічала звыш 200 

партызанскіх атрадаў і падпольных груп. 

Асноўнай арганізацыйнай адзінкай партызан з'яўляўся атрад. Коль-

касць байцоў атрадаў была ад некалькіх дзесяткаў да ста і больш чалавек. 

Атрад падзяляўся на 3-4 роты, дыверсійную і разведгрупы, ўзначальваўся 

камандзірам і камісарам. Называўся або па месцы дыслакацыі, альбо ў гонар 

савецкіх палітычных дзеячаў, ваеначальнікаў, гістарычных асоб. Усяго за га-

ды акупацыі на тэрыторыі Беларусі дзейнічала 1255 партызанскіх атрадаў. 

Партызанская брыгада (на Беларусі было 199 брыгад) аб'ядноўвала пад 

адным камандваннем некалькі партызанскіх атрадаў, якія дзейнічалі на 

пэўнай тэрыторыі (як правіла, 3-7 атрадаў агульнай колькасцю да тысячы і 

больш чалавек). Брыгада мела аэрадром, шпіталь, друкарню, часта сямейныя 

лагеры для грамадзянскага насельніцтва. Некалькі партызанскіх брыгад на 

значнай тэрыторыі складалі партызанскія злучэнні, узначаленыя сакратарамі 

падпольных абкамаў. 

У выніку актывізацыі партызанскага руху на акупіраванай тэрыторыі-

ях СССР у маі 1942 пры Стаўцы ВГК быў створаны Цэнтральны штаб 

партызанскага руху на чале з П. Панамарэнкам з мэтай каардынацыі 

дзейнасці ўсіх партызанскіх атрадаў. У верасні 1942 пры ЦШПР быў 

створаны Беларускі штаб партызанскага руху на чале з П. Калініным. 

Партызаны ладзілі напады на нямецкія гарнізоны, паліцэйскія пасты, 

рабілі дыверсіі на чыгуначных і шашэйных дарогах, вялі разведку, 

прапагандысцкую працу сярод мірнага насельніцтва. Актывізацыі 

партызанскага руху спрыяла перамога Чырвонай Арміі пад Масквой. У 1942 

г. многія атрады здолелі наладзіць сувязь з «Вялікай зямлёй», атрымліваючы 

самалётамі ўзбраенне, боепрыпасы і інш. Да лістапада 1942 На Беларусі 

налічвалася 430 атрадаў. У лютым-верасні 1942 г. войскамі Калініскага 

фронта і партызанамі М. Шмырова былі створаны так званыя «Суражскія 

вароты» - 40-кіламетровы разрыў у нямецкай лініі фронту ў раёне Вяліж-

Усвяты на стыку нямецкіх груп армій «Поўнач» і «Цэнтр». 

Партызанскія брыгады праводзілі рэйды, праходзячы з баямі сотні 

кіламетраў, былі створаны партызанскія зоны – тэрыторыі, вызваленыя ад 

праціўніка,  якія трывала ўтрымліваліся партызанамі. Да 1943 г. на тэрыторыі 

Беларусі налічвалася 20 партызанскіх зон, якія ахоплівалі 60 % тэрыторыі 

рэспублікі (Суражская, Кастрычніцкая, Полацка-Лепельская, Асвейская-

Ушацкая, Барысаўскія-Бягомльская і інш.). Рэгулярныя дыверсіі партызан на 

чыгунках у 1943 г. перараслі ў «рэйкавую вайну», што ў значнай меры 

сарвала перавозку праціўнікам падмацаванняў і боепрыпасаў на фронт. 

Першы этап «рэйкавай вайны» праходзіў летам 1943 г. і быў звязаны з бітвай 
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пад Курскам, другі - восенню 1943 г., супаў з пачаткам вызвалення Беларусі, 

трэці – летам 1944 г., падчас правядзення беларускай наступальнай аперацыі 

«Баграціён». 

Усяго ў шэрагах партызан Беларусі налічвалася 374 тыс. чал. (плюс 

партызанскі рэзерв), з якіх 80 % з'яўляліся выхадцамі рэспублікі. Было забіта 

і паранена каля 500 тыс. салдат і афіцэраў праціўніка і калабарацыяністаў, 

разгромлена 948 штабоў і гарнізонаў, 819 чыгуначных і 4719 шашэйных 

мастоў, знішчана значная колькасць варожай тэхнікі. 140 тыс. беларускіх 

партызан было ўзнагароджана ордэнамі і медалямі, 88 чалавек атрымалі 

званне Герой Савецкага Саюза. 

Значны ўклад у справу разгрому ворага ўнеслі беларускія 

падпольшчыкі. У першыя тыдні акупацыі ў гарадах па ініцыятыве членаў 

камуністычнай партыі і радавых грамадзян сталі стварацца падпольныя 

групы. Патрыёты праводзілі акты сабатажу на прадпрыемствах, псавалі або 

ўтойвалі абсталяванне, выпускалі недабраякасную прадукцыю. Актыўна 

вялася разведка, дадзеныя аб руху нямецкіх войскаў паведамляліся 

савецкаму камандаванню; здзяйсняліся дыверсіі на жыццёва важных для 

акупантаў аб'ектах, фізічна знішчаліся нямецкія вайскоўцы, чыноўнікі і 

супрацоўнікі мясцовай адміністрацыі. Вялікі ўнёсак у барацьбу з ворагам 

ўнеслі медыцынскія работнікі. У ходзе баёў у шпіталях аказалася значная 

колькасць параненых савецкіх вайскоўцаў, якім пагражала адпраўка ў 

канцлагеры або смерць. Медработнікі падраблялі дакументы, выдаючы 

чырвонаармейцаў за грамадзянскіх асоб, і дапамагалі ім сыходзіць у 

партызаны. Акрамя таго, партызанам пастаўляліся медыкаменты і 

медыцынскія інструменты. Многія грамадзяне па заданні падполля працавалі 

ў акупацыйных установах, здабываючы каштоўныя звесткі, здабывалі бланкі 

нямецкіх дакументаў, узоры пячатак, ратавалі людзей ад смерці і згону на 

працы ў Нямеччыну. 

У лістападзе 1941-лютым 1942 г. на Аршанскім чыгуначным вузле 

дзейнічала група Канстанціна Заслонава, якая з дапамогай мін, 

замаскіраваных пад брыкеты вугалю, знішчыла больш за 170 паравозаў. У г. 

Віцебску з ворагам змагаліся падпольшчыкі пад кіраўніцтвам Веры Харужай, 

у г / п Обаль Віцебскай вобласці з ворагам змагаліся маладыя патрыёты з 

групы Ефрасінняў Зяньковай «Юныя мсціўцы». Маштабную дыверсію на 

цыгунцы здзейсніў падпольшчык Федар Крыловіч, які 30.06.1943 г. на 

станцыі Асіповічы узарваў адразу чатыры эшалоны з палівам, баявой 

тэхнікай і боепрыпасамі. 22.09.1943 г. беларускія падпольшчыцы Алена 

Мазанік і Марыя Осіпава знішчылі генеральнага камісара Беларусі В. Кубе. 

Яны сталі бершымі жанчынамі-беларускамі, якія атрымалі званне Героя 

СССР. 

У шэрагах падполля на Беларусі з ворагам змагалася 70 тыс. патрыётаў. 

Толькі ў адным г. Мінску налічвалася каля 9 тыс. падпольшчыкаў. 

У гады Вялікай Айчыннай вайны на тэрыторыі Беларусі дзейнічалі 

атрады Арміі Краёвай і Арганізацыі ўкраінскіх нацыяналістаў. 
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Пасля разгрому гітлераўскай Германіяй польскай дзяржавы ўрад 

Сікорскага знаходзілася ў эміграцыі ў Лондане, кіруючы адтуль барацьбой 

польскіх патрыётаў. У 1939 г. быў створаны Саюз узброенай барацьбы, які 

дзейнічаў на тэрыторыі Польшчы, пазней – ў заходніх абласцях Беларусі, 

Украіны і Літве; з 1942 г. – Армія Краёва. Мэтай АК было адраджэнне 

польскай дзяржавы ў межах па стане на 1.09.1939 г. Былі створаны Палескі, 

Навагрудскі, Віленскі, Валынскі акругі АК. Акаўцаў лічылі ворагамі як 

нямецкіх акупантаў, так і савецкую ўладу. Разумеючы бесперспектыўнасць 

барацьбы на два фронты, спачатку камандаванне АК заняла чакальную 

тактыку («стаяць са зброяй каля ногі»). Польскія партызаны запасалі 

ўзбраенне, рыхтавалі рэзервы, вялі разведку. Адносіны з савецкімі 

партызанамі спачатку былі нейтральнымі, часам палякі праводзілі з імі 

сумесныя акцыі супраць немцаў. У 1943 г. адносіны паміж імі рэзка 

пагоршыліся: пасля карэннага пералому ў вайне Савецкі Саюз стаў 

ўспрымацца як асноўны вораг, палякі не прызнавалі ўваходжання Заходняй 

Беларусі і Заходняй Украіны ў СССР, негатыўную рэакцыю палякаў 

выклікала абнародаванне немцамі факту расстрэлу савецкімі ўладамі 

польскіх афіцэраў у Катыні. СССР разарваў дыпламатычныя адносіны з 

польскім эмігранцкім урадам. Камандаванне АК распрацавала план «Бура» - 

захоп заходніх абласцей Беларусі і Украіны ў час адступлення немцаў да 

падыходу Чырвонай Арміі. Пачаліся ўзброеныя сутыкненні з савецкімі 

партызанамі. Акаўцаў пачалі тэрарызаваць мірнае беларускай насельніцтва, 

некаторыя камандзіры дамаўляліся з нямецкімі ўладамі аб нейтралітэце і 

дапамогі ў барацьбе з савецкімі партызанамі. Рэалізаваць план «Бура» не 

атрымалася, большасць фарміраванняў АК было раззброена войскамі НКВД, 

аднак асобныя групы акаўцаў, нягледзячы на фармальны роспуск 

арганізацыі, працягвалі на тэрыторыі Заходняй Беларусі тэрарыстычныя акты 

супраць савецкіх уладаў і мірнага насельніцтва да пачатку 1950-х гг. 

У 1920-х гг. на тэрыторыі Заходняй Украіны, якая знаходзілася ў 

складзе Польшчы, пачала дзейнічаць Арганізацыя ўкраінскіх нацыяналістаў 

(лідэры – Сцяпан Бандэра, Яўген  Коновалец), якія змагаліся з польскімі 

ўладамі. АУН не прызнала далучэння Заходняй Украіны да СССР у 1939 г.; 

было заключана пагадненне з нямецкай выведкай аб супрацоўніцтве. Лідэры 

АУН спадзяваліся з дапамогай Германіі стварыць незалежную ўкраінскую 

дзяржаву, што, аднак, не адпавядала планам нацыстаў. 30.06.1941 г. у 

г. Львове быў абвешчаны ўкраінскі ўрад. Аднак немцы не збіраліся дзяліцца 

уладай, лідэры АУН, у тым ліку С. Бандэра, былі арыштаваныя, многія члены 

арганізацыі пакараныя смерцю, пасля чаго байцы АУН пачалі партызанскую 

барацьбу супраць немцаў. Адначасова вялася барацьба супраць Арміі 

Краёвай і савецкіх партызан. Атрады АУН дзейнічалі на тэрыторыі сучаснай 

Брэсцкай вобласці Беларусі. З сярэдзіны 1943 г. ў дачыненні да немцаў АУН 

заняла тактыку пасіўнага супраціву і пачала актыўную барацьбу з савецкімі 

партызанамі. На базе АУН была створана вялікая Украінская паўстанцкая 

армія. Атрады АУН-УПА вялі барацьбу супраць савецкай улады да сярэдзіны 

1950-х гг. 
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5. Вызваленне Беларусі 

 

Пасля перамогі ў Курскай бітве пачалося шырокамаштабнае наступ 

савецкіх войскаў на фронце ад Вялікіх Лук да Чорнага мора, быў 

фарсіраваны Днепр, вызвалена Левабярэжная Украіна. Войскі Калінінскага, 

Заходняга і Бранскага франтоў выйшлі на подступы да гарадоў Орша, 

Віцебск, Магілёў. 23.09.1943 г. войскі Цэнтральнага фронту вызвалілі першы 

раённы цэнтр Беларусі – г/п Камарын Палескай вобласці. У выніку 

Смаленскай аперацыі войскі Заходняга і Бранскага франтоў пачалі наступ у 

напрамку Воршы і Магілёва. 26.09.1943 г. быў вызвалены Хоцімск 

Магілёўскай вобласці, 29.09.1943 г. – раённыя цэнтры Мсціслаў, Клімавічы, 

Касцюковічы, 1.10 – Краснаполле і Чэрыкаў. Нямецкае камандаванне, 

усведамляючы пагрозу прарыву савецкіх войскаў да Усходняй Прусіі, аддало 

загад аб будаўніцтве лініі ўмацаванняў «Пантэра» ад г. Невеля да р. Прыпяць 

працягласцю звыш 500 км і падцягнула рэзервы. 

Яшчэ падчас Смаленскага бітвы Стаўка Вярхоўнага 

галоўнакамандавання паставіла войскам задачу разграміць нямецкую групу 

армій «Цэнтр» і вызваліць ўсю Беларусь. Камандаванне спадзявалася на тое, 

што праціўнік панёс значныя страты і не зможа аказаць эфектыўнага 

супраціву. Аднак не ўлічваўся той факт, што савецкія войскі ў ходзе 

працяглага наступу таксама панеслі страты (у дывізіях налічвалася па 3 – 4 

тыс. чал., 1/3 штатнага складу), былі стомленыя баямі, мелася трэцяя частка 

ад неабходнага боекамплекта, тэхніка мела патрэбу ў рамонце, адсутнічала 

перавага над праціўнікам у колькасці. Акрамя таго, пачалася восеньская 

бездараж, дзейнічаць даводзілася ва ўмовах лясістай і балоцістай мясцовасці, 

і праводзіць наступальныя аперацыі было вельмі цяжка. Тым не менш, па 

загадзе Стаўкі ВГК 2.10.1943 г. пачалося наступленне савецкіх войскаў ад 

Невеля да Прыпяці. Прасоўванне наперад праходзіла марудна, у жорсткіх 

баях савецкія дывізіі штодня гублялі 200-400 чал. забітымі і параненымі. 

Войскі Калінінскага (перайменаваны ў 1-й Прыбалтыйскі) вызвалілі 

райцэнтры Лёзна і Невель, і стварылі пагрозу прарыву ў напрамку Рыгі. 

Нямецкае камандаванне перакінулі на гэты ўчастак фронту дадатковыя сілы, 

у выніку савецкія войскі не змаглі ўзяць Віцебск. Войскі Заходняга фронту, 

якія наступаліі на Оршу і Магілёў, былі спыненыя немцамі. Войскі 

Цэнтральнага фронту вялі баі на бабруйскім напрамку. 17.10.1943 г. быў 

узяты Лоеў, створаны плацдарм на правым беразе Дняпра. 

10 – 30.11.1943 г. была праведзена Гомельская-Рэчыцкая аперацыя, 

якая, у адрозненні ад папярэдняга этапу наступілення, была дабра 

падрыхтавана і завяршылася поўным поспехам Чырвонай Арміі. 18.11.1943 г. 

была вызвалена Рэчыца, 25.11.1943 г. вызвалены першы абласны цэнтр БССР 

– г. Гомель. 8.01.1944 г. наступленне працягнулася, 14.01.1944 г. былі 

вызвалены гарады Калінкавічы і Мазыр. Тым не менш, задачы, пастаўленныя 

камандаваннем, не былі выкананы па прычыне нездавальняючага кіраўніцтва 

часцямі, недастатковага ўзаемадзеяння родаў войскаў, недастаткова 
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эфектыўнай выведкі, у выніку страты Чырвонай Арміі склалі 700 тыс. чал. 

забітымі і параненымі. 

У пачатку лета 1944 г. лінія фронту праходзіла на ўсход ад Віцебска, 

Полацка, Оршы, Магілёва і Бабруйска і далей па р. Прыпяць. Утварылася 

дуга, якая атрымала назву «Беларускі балкон». Нямецкае камандаванне 

называла гэты ўчастак фронта «Фатерлянд» (Айчына), падкрэсліваючы тым 

самым, што ва Усходняй Беларусі нямецкая армія абараняе подступы да 

Германіі. Шэраг гарадоў Беларусі (Віцебск, Орша, Магілёў, Бабруйск) былі 

абвешчаныя гарадамі-крэпасцямі. Група армій «Цэнтр» налічвала 1 млн. 200 

тыс. чал і значную колькасць тэхнікі. 

Савецкае камандаванне падчас планавання галоўнага удара летам 1944 

г. менавіта ў Беларусі зыходзіла з таго, што немцы не чакаюць на гэтым 

участку фронта актыўнасці Чырвонай Арміі (нямецкае камандаванне чакала 

наступлення ў паўночнай Украіне). Акрамя таго, улічвалася спрыяльнай 

канфігурацыя лініі фронта, якая дазваляла нанесці ўдары на флангах, 

наяўнасць буйных рэзерваў Чырвонай Арміі і вялікіх сіл партызан у тыле 

немцаў. 

Для правядзення Беларускай наступальнай аперацыі, якая атрымала 

кодавую назву «Баграціён», былі прыцягнутыя сілы чатырох франтоў: 1-га 

Прыбалтыйскага (камандуючы генерал Баграмян), 3-га Беларускага (генерал 

Чарняхоўскі), 2-га Беларускага (генерал Захараў) і 1-га беларускага (маршал 

Ракасоўскі), якія налічвалі 2 млн 400 тыс. чал., звыш 36 тыс. гармат і 

мінамётаў, 5200 танкаў, 5300 самалётаў. Агульнае кіраванне войскамі 

ажыццяўлялі прадстаўнікі Стаўкі ВГК маршалы Г. Жукаў і А. Васілеўскі. 

Планавалася адначасова нанесці ўдары на віцебскім, аршанскім, магілёўскім, 

бабруйскім напрамках, разграміць флангавыя групоўкі праціўніка і далей 

сіламі трох Беларускіх франтоў знішчыць асноўныя сілы групы армій 

«Цэнтр» на ўсход ад Мінска. 

У ходзе першага этапу аперацыі «Баграціён» (23.06 – 4.07.1944 г.) 

23.06.1944 г. войскі 1-га Прыбалтыйскага, 3-га і 2-га Беларускіх франтоў 

нанеслі ўдар па праціўніку на віцебскім, аршанскім і магілёўскім напрамках, 

26.06.194 г. быў вызвалены Віцебск, у акружэнне («віцебскі кацёл») трапіла 

больш за 30 тыс. салдат праціўніка; у ноч з 26 на 27 чэрвеня была вызвалена 

Орша. 24.06.1944 г. наступленне на бабруйскім напрамку пачалі войскі 1-га 

Беларускага фронту; Бабруйск быў вызвалены 29.06.1944 г., было знішчана і 

ўзята ў палон звыш 73 тыс. нямецкіх салдат і афіцэраў. 28.06.1944 г. войскі 2-

га Беларускага фронта вызвалілі Магілёў. Вораг быў адкінуты на захад да150 

км. 3 ліпеня 1944 г. войскі 3-га і 1-га Беларускіх франтоў вызвалілі сталіцу 

рэспублікі г. Мінск, на ўсход ад горада ў акружэнне трапіла 105-тысячная 

групоўка ворага (“мінскі кацёл”), якая былі знішчана або ўзята ў палон да 

11.07.1944 г. 

Стаўка ВГК, улічваючы, што асноўныя сілы групы армій «Цэнтр» 

знішчаны, аддала загад працягнуць наступленне ўсіх франтоў; з 5.07 па 

28.08.1944 г. праходзіў другі этап аперацыі «Баграціён». 5.07.1944 г. войскі 3-

га Беларускага фронта вызвалілі Маладзечна, 16.07.1944 г. –  
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Гродна. Войскі 2-га Беларускага фронту за 12 дзён баёў вызвалілі 

Наваградак, Ваўкавыск і выйшлі да заходняй мяжы рэспублікі. 1-ы Беларускі 

фронт 8.07.1944 г. вызваліў Баранавічы, 10.07 – Слонім, 14.07 – Пінск і 

развіваў наступ на брэсцкім напрамку. 28.07.1944 г. з вызваленнем Брэста 

завяршылася выгнанне нямецкіх захопнікаў з тэрыторыі Беларусі. Савецкія 

войскі працягвалі наступленне на тэрыторыі Польшчы. 

 

6. Вынікі вайны для беларускага народа і яго ўклад у перамогу над 

нацызмам 

 

Вынікам другой сусветнай і Вялікай Айчыннай вайны былі 

каласальныя людскія страты. І.В. Сталін, падводзячы вынікі вайны, ацэньваў 

іх у 7 млн. чалавек. Паколькі ў тыя гады ніхто не мог спытаць у яго, што 

стаіць за гэтай лічбай, у сусветнай практыцы яе звычайна адносілі да страт 

Узброеных сіл СССР. У 1950-я гг. была названая іншая лічба: агульныя 

страты краіны ў гады вайны склалі больш за 20 млн чалавек. Пасля таго як 

быў зняты грыф сакрэтнасці на дадзеныя ваеннай статыстыкі, высветлілася, 

што толькі беззваротныя страты Чырвонай Арміі склалі 8 млн. 668 тыс. 

чалавек, без уліку страт апалчэння і партызан. У сучасны момант агульныя 

страты насельніцтва СССР у гады вайны ацэнваюцца ў 27 млн. чал., 

уключаючы страты ваеных і грамадзянскага насельніцтва. на тэрыторыі 

Беларусі загінула звыш 2,2 млн. чал. 

Вайна моцна паўплывала на дэмаграфічныя працэсы пасляваеннага 

часу, на тое, што прынята называць «рэхам вайны», або ўскоснымі стратамі 

насельніцтва (скарачэнне нараджальнасці, заўчасная смяротнасць). 

Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны пачалася праца 

Нюрнбергскага і Такійскага трыбуналаў над ваеннымі злачынцамі нацысцкай 

Германіі і мілітарысцкай Японіі. 

На франтах Вялікай Айчыннай вайны змагаліся больш як 1,3 млн. 

ураджэнцаў Беларусі, 444 з якіх ўдастоены звання Героя Савецкага Саюза, 

чацвёра атрымалі гэта званне двойчы, 67 чалавек сталі кавалерамі ордэна 

Славы трох ступеняў. Каля 400 тыс. воінаў-беларусаў узнагароджаны 

ардэнамі і медалямі, больш за 200 беларусаў сталі генераламі і адміраламі. 

Ураджэнцы рэспублікі прымалі актыўны ўдзел у баявых дзеяннях у 

складзе армій Францыі, Вялікабрытаніі, ЗША, Польшчы. Толькі ў ходзе 

аперацыі «Оверлорд" вызначыліся сотні амерыканскіх вайскоўцаў - выхадцаў 

з Беларусі, якія эмігравалі ў ЗША ў даваенны перыяд. Да 10 тыс. ураджэнцаў 

заходніх раёнаў Беларусі змагаліся ў шэрагах брытанскай арміі ў складзе 

польскіх частак генерала Андэрса. У 1944 г. беларусы ў складзе 2-га 

Польскага корпуса 8-й брытанскай арміі вызвалялі Італію. У бітве за Монтэ-

Касіна ў траўні 1944 загінулі 174 нашых земляка; усяго падчас баёў у Еўропе 

і Паўночнай Афрыцы ў складзе польскіх частак загінула больш за 2 тыс. 

беларусаў. Тысячы беларусаў атрымалі брытанскія і польскія ўзнагароды. 

Многія беларусы з ліку ваеннапалонных і остарбайтэраў, якія ўцяклі з 

нацысцкай няволі, гераічна змагаліся ў шэрагах еўрапейскага руху Супраціву 
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ў Францыі, Італіі, Чэхаславакіі і іншых краінах; нашы землякі прымалі ўдзел 

у падпольных арганізацыях, якія існавалі ў канцэнтрацыйных лагерах 

(Асвенцым, Дахау, Бухенвальд, Заксенхаўзен і інш.). Сваёй самаадданай 

барацьбой беларусы ўнеслі значны ўклад у разгром нацысцкай Германіі. 
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Тэма 7. БССР: дасягненні і праблемы стваральнай працы народа ў 

пасляваенны перыяд (1945 – 1991 гг.). 

 

1. Аднаўленне народнай гаспадаркі ў пасляваенны пяцігоддзе 

2. Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 1945–1985 гг. 

3. Сацыяльна-эканамічнае развіццё БССР у 1950-х – першай палове 

1980-х гг. 

4. Нарастанне крызіснай сітуацыі. Перабудова і яе вынікі. 

 

1. Аднаўленне народнай гаспадаркі ў пасляваенны пяцігоддзе 

 

Вялікая Айчынная вайна і акупацыя Беларусі нацыстамі прынеслі 

беларусам каласальныя бедствы. Загінула каля чвэрці насельніцтва, было 

зруйнавана 209 гарадоў, 9200 вёсак. Амаль цалкам бла разбурана 

прамысловаць, на 3/4 быў знішчаны жыллёвы фонд. Эканоміка Беларусі была 

адкінута на ўзровень 1928 г. (да пачатку індустрыялізацыі). Аднаўленне 

разбуранай народнай гаспадаркі адбывалася ў два этапы: першы этап 

ахопліваў 1943 – 1945 гг. праходзіў па меры вызвалення тэрыторыі Беларусі і 

да канца Вялікай Айчыннай вайны; другі эпап ахопліваў пасляваеннае 

дзесяцігоддзе (1945–1955 гг.). 

Першы этап праходзіў на фоне завяршальнага перыяду вайны і 

характарызаваўся вострым недахопам працоўных рук, паколькі вялікая 

частка працаздольных мужчын была ў Чырвонай арміі. Пагэтаму аднаўленне 

эканомікі ў гэтыя гады ў многім выпала на долю жанчын, старых і падлеткаў. 

Акрамя таго рэспубліка адчувала каласальны дэфіцыт фінансавых сродкаў, 

сыравіны, будаўнічых матэрыялаў. У гэтай сітуацыі БССР атрымала 

дапамогу з агульнасаюзнага бюджэту, з іншых саюзных рэспублік ў Беларусь 

накіроўваліся спецыялісты, матэрыяльныя рэсурсы. У выніку ўжо ў канцы 

1944 г. было адноўлена каля 3000 прамысловых прадпрыемстваў, многія з 

якіх працавалі на патрэбу фронту. Паколькі усе электрастанцыі рэспублікі 

былі разбраны ворагам, для патрэб прамысловасці ў Беларусі накіроўваліся 

энэргапаязды. 

Выключна цяжкая сітуацыя склалася ў галіне сельскай гаспадаркі. 

Было знішчана пагалоўе жывёлы, адсутнічаў фонд насення, цяглая сіла. Таму 

пасяўная кампанія 1944–1945 гг. адбывалася з вялікім напружаннем сіл і 

сродкаў, у большасці гаспадарак зямлю аралі ўручную. У 1945 г. было 

апрацавана толькі 45 % ад даваенных пасяўных плошчаў. Як і ў 

прамысловасць, у беларускую сельскую гаспадарку накіроўвалася дапамога з 

іншых рэспублік СССР, але сітуацыя тут яшчэ доўга заставалася надзвычай 

складанай. Такім чынам, на першым аднаўленчым этапе былі закладзены 

асновы для далейшай паспяховай працы па поўнаму аднаўленню беларускай 

эканомікі. 

Вялікія поспехі ў аднаўленчай працы былі дасягнуты ў гады чацвёртай 

пяцігодкі (1946–1950 гг.). У гэты перыяд была ў асноўным сфарміравана 

структура прамысловасці Беларусі, якая захавалася і зараз. Галоўнымі 
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накірункамі развіцця прамысловасці стала машынабудаванне (былі 

пабудаваны Мінскі аўтамабільны завод і Мінскі трактарны завод), 

металаапрацоўка. За гады чацвёртай пяцігодкі была цалкам адноўлена і 

пашырана паліўная галіна (БелДРЭС, Смілавіцкая ДРЭС, ТЭЦ у буйнейшых 

гарадах Беларусі). 

Да канца чацвёртай пяцігодкі агульныя пасяўныя плошчы дасягнулі 

больш 91 % ад даваеннага ўзроўню. У заходніх абласцях Беларусі да канца 

1950 г. прайшла масавая калектывізацыя. 

Вялікая ўвага надавалася сацыяльнай сферы: адраджаецца сістэма 

медыцынскага абслугоўвання, ліквідавана пагроза распаўсюджання 

эпідэмічных захворванняў. Была адноўлена сістэма адукацыі, сетка 

дашкольных устаноў. Да пачатку 1950-х гг. большасць насельніцтва 

перасяляецца з зямлянак у дамы, паступова аднаўляецца камунальная 

гаспадарка, транспарт. Доўгі час востра стаяла праблема забеспячэння 

насельніцтва прадуктамі харчавання і таварамі першай неабходнасці. Да 

1947 г. існавала карткавая сістэма размеркавання прадуктаў, але яе адмена 

спачатку нават ускладніла сітуацыю, паколькі карткі на прадукты  тавары ва 

ўмовах значнага дэфіцыту гарантавалі пэўны мінімум на нізкіх цэнах. 

Аднаўлялася сетка крамаў, прадпрыемстваў бытавога абслугоўвання. 

У выніку напружанай самаадданай працы беларускіх грамадзян да 

сярэдзіны 1950-х гг. эканоміка БССР дасягнула даваеннана ўзроўню. 

 

2. Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 1945–1985 гг. 

 

Пасля Другой сусветнай вайны захавалася палітычная сістэма, што 

склалася ў 1930-я гг.: сталінскі таталітарны рэжым пры намінальнай 

дэмакратыі. Яшчэ больш ўмацоўваўся культ асобы І. Сталіна, якому савецкая 

прапаганда прыпісвала заслугу ў перамозе над нацызмам. У 1947 г. на 

беларускай мове была выдадзена “Кароткая біяграфія Сталіна”, пачалося яе 

навуковае вывучэнне. У 1949 г. пачалася прапагандысцкая кампанія па 

святкаванню 70-годдзя са дня нараджэння Сталіна, адбываліся штаттысячныя 

мітынгі, працоўныя калектывы рапартавалі пра свае посьпехі, быў напісаны 

адкрыты ліст Сталіну ад імя беларускага народа. 

Пачалася чарговая хваля палітычных рэпрэсій, якімі кіраваў паплечнік 

Л. Берыі глава НКУС БССР Л. Цанава. У першую чаргу рэпрэсаваліся асобы, 

якія былі звязаны з калабарацыянісцкімі арганізацыямі, польскім 

антысавецкім падполлем, якое дзейнічала на тэрыторыі Беларусі да пачатку 

1950-х гг. (у тым ліку прадстаўнікі каталіцкага духавенства); удзельнікі 

таных моладзевых арганізацый, якія ўзніклі ў некаторых навучальных 

установах у другой палове 1940-х гг. (Слонім, Наваградак, Паставы, 

Ганцавічы і інш.). Пад рэпрэсіі трапілі прадстаўнікі беларускай навукі і 

культуры. Мастакі, пісьменнікі маглі абвінавачвацца ў няправільным 

адлюстраванні сацыялістычнай рэчаіснасці, навукоўцаў вінавацілі ў 

нізкапаклонстве перад Захадам (за вывучэнне замежнай навуковай 

літаратуры), касмапалітызме. З боку ўладаў існаваў недавер да былых 
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остарбайтэраў і ваеннапалонных. Ускосна рэпрэсіі закранулі ўсё 

насельніцтва БССР, паколькі кіраўніцтва Савецкага Саюзу не давярала 

насельніцтву, што было пад акупацыяй. На кіруючыя пасады ў Беларусі 

прызначаліся ўраджэнцы іншых рэспублік СССР. 

Змены ў грамадска-палітычным жыцці былі звязаны з новым савецкім 

лідэрам М.С. Хрушчовым, гады кіравання якога ўвайшлі ў гісторыю як 

палітычная “адліга”. 14–25 лютага 1956 г. адбыўся ХХ з’езд Камуністычнай 

партыі Савецкага Саюза (КПСС), на якім М. Хрушчоў нечакана для 

партыйнай эліты выступіў з незапланаваных дакладам “Аб кульце асобы і яго 

выніках”, у якім упершыню адкрыта асудзіў памылкі і перагібы палітыкі 

Сталіна, яго культы асобы, беспадстаўныя рэпрэсіі савецкіх грамадзян. 30 

чэрвеня 1956 г. выйшла пастанова ЦК КПСС “Аб пераадоленні культу асобы 

і яго вынікаў”. У выніку ў краіне паляпшаецца маральна-палітычны клімат, 

пачынаецца рэабілітацыя ахвяр палітычных рэпрэсій, зменшылася цэнзура, 

пашырыліся правы саюзных рэспублік. У той жа час гэтыя, безумоўна, 

станоўчыя змены часта насілі касметычны характар і не закраналі асноў 

савецкай сістэмы. 

Спробы эканамічных рэформ спачатку далі некаторыя станоўчыя 

вынікі, эканамічны рост даў савецкаму кіраўніцтву падставы сцвярджаць аб 

правільнасці выбранага шляху развіцця, перавазе савецкай эканамічнай 

мадэлі над заходняй, капіталістычнай. У 1961 г. на ХХІІ з’ездзе КПСС было 

заяўлена аб пабудове сацыялізму на працягу жыцця аднаго пакалення 

савецкіх грамадзян. У сувязі з гэтым пачынае вырашацца жыллёвая праблема 

шляхам масавай будоўлі шматпавярховых дамоў (так званых “шрушчовак”). 

У 1962 г. адбыўся Карыбскі крызіс. СССР размясціў ядзерную зброю 

на Кубе, што стварыла вялікую пагрозу ЗША, якія пагражалі ў адказ нанесці 

ядзерны ўдар па Савецкаму Саюзу. Свет быў астаўлены перад перспектывай 

ядзернай катастрофы, аднак, у Хрушчова і амерыканскага прэзідэнта Д. 

Кенэдзі хапіла волі вырашыць канфлікт мірным шляхам, адбылося асовае 

пацяпленне адносін з захадам. Таксама з імём Хрушчова была звязана так 

званая “кукурузная эпапея”, калі па ініцыятыве савецкага кіраўніка кукуруза 

пачала сасава вырошчвацца ў мношгіх рэгіёнах СССР без уліку кліматычнага 

фактару замест традыцыйных культур. 

У выніку валюнтарысцкі стыль Хрушчова, яго пралікі ва ўнутранай і 

знешняй палітыцы не падабаліся савецкай партыйнай эліце, якая да тао ж не 

даравала яму развянчання культу асобы Сталіна (многія з вышэйшага 

савецкага кіраўніцтва былі ўдзельнікамі сталінскіх рэпрэсій), таму у 

кастрычніку 1964 г. ЦК КПСС адхіліў яго ад улады. 

Прыход да ўлады новага савецкага лідэра Л.І. Брэжнева азначаў 

вяртанне да мінулага (стыль яго кіравання характарызуеца як нэасталінізм). 

Адрадзіўся пераслед іншадумцаў: улада пачала барацьбу з дысідэнтамі, 

узмацнілася цэнзура, зноў пачалі назірацца праявы культу асобы, панавала 

геронтакратыя. У выніку перыяд 1970-х – першай паловы 1980-х гг. атрымаў 

назву гадоў застою, калі пачалі запавольвацца тэмпы эканамічнага росту, 

адбывалася аслабленне ідэалагічных устояў, членства ў КПСС, 
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Камуністычнай партыі Беларусі (КПБ), Камсамоле, піянерскай і 

прафсаюзных арганізацыях насіла часта фармальны характар. Такая ж 

сітуацыя захоўвалася і пры наступных савецкіх лідэрах Андропаве і 

Чарненка. 

Культура Беларусі ў другой палове ХХ ст. Беларуская літаратура 

пасляваеных дзесяцігоддзяў несла на сабе адбітак нядаўніх трагічных падзей, 

ваенная тэматыка становіцца пануючай у творчасці паэтаў і пісьменнікаў. 

Ваенным падзеям прысвечаны творы І. Шамякіна “Глыбокая плынь”, М. 

Лынькова “Векапомныя дні”, А. Куляшова “Сцяг брыгады”. Адна, 

тэндэнцяяй таго часу становіцца паказ ваенных падзей спрошчана, акцэнт 

рабіўся на гераізме. Больш рэалістычнымі з’яўляліся творы В. Быкава 

“Альпійская балада”, “Жураўліны крык”, “Сотнікаў”. Для пасляваеннай 

беларускай літаратуры характэрным быў зварот да маральна-этычнай 

праблематыкі, да гістарычнага мінулага беларускага народа (прозаічныя і 

паэтычныя творы Ул. Караткевіча). 

Ваенная тэма з’яўлялася пануючай таксама ў беларускім кінематографе 

і выяўленчым мастацтве. Значнай з’явай у развіцці нацыянальнага жывапісу 

стала дзейнасць мастака М. Савіцкага. Плённа працавалі беларускія 

скульптары С. Селіханаў, З. Азгур, А. Бембель. 

Адным з прыярытэтных накірункаў урадавай палітыкі з’яўлялася 

развіццё і ўдасканаленне сістэмы адукацыі. У 1959 г. у БССР выйшаў закон 

“Аб умацаванні сувязі школы з жыццём і аб далейшым развіцці сістэмы 

адукацыі”, па якому уводзілася ўсеагульнае васьмігадовае навучанне. 

Існавала шырокая сетка прафесійна-тэхнічных вучылішчаў, колькасць 

навучэнцаў якіх пастаянна павялічвалася, што стварала рэзерв 

кваліфікаваных кадраў. Павялічвалася колькасць вышэйшых навучальных 

устаноў (у 1985 г. у БССР дзейнічала 33 ВНУ). Так, у 1954 г. быў адчынены 

Беларускі інстытут механізацыі сельскай гаспадаркі. 

Тэндэнцыяй адукацыйных устаноў усіх узроўняў стала страта імі 

нацыянальнага аблічча. Сфера выкарыстання беларускай мовы ў сістэме 

адукацыі пастаянна звужалася. Адной з прычын гэтага быў працэс 

ўрбанізацыі. Беларусізацыя 1920-х гг. слаба ахапіла рускамоўныя гарады, і 

прыток сюды вясковага насельніцтва ў пасляваенныя дзесяцігоддзі вёў да 

таго, што беларускамоўныя вясковыя жыхары станавіліся носьбітамі 

гарадской культуры. Да таго ж, недахоп кадраў у ВНУ, на прадпрыемствах 

кампенсаваўся накіраваннем у БССР рускамоўных спецыялістаў з іншых 

рэгіёнаў Савецкага Саюзу. Па-ранейшаму працягвалася палітыка савецкага 

кіраўніцтва па нівеліраванню нацыянальных культур народаў СССР. 

Пасляваенны час характарызаваўся якасным і колькасным ростам 

навукова-даследчых устаноў. У рамках Акадэміі навук БССР павялічвалася 

колькасць інстытутаў, навуковай дзейнасцю займаліся многія выкладчыкі 

ВНУ. У гэты перыяд прыярытэтнымі накірункамі навуковага пошуку 

беларускіх навукоўнай з’яўляліся фізіка, біялогія, хімія, генэтыка, сельская 

гаспадарка, медыцына. 
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Праца дзеячаў навукі і культуры пасляваенных дзесяцігоддзяў хзаклала 

надзейны падмурак развіцця сучаснай беларускай культуры. 

 

3. Сацыяльна-эканамічнае развіццё БССР у 1950-х –  

першай палове 1980-х гг. 

 

У выніку двух пасляваенных пацігодак была цалкам адноўлена 

народная гаспадарка БССР, створаны спрыяльныя ўмовы для яе далейшага 

сацыяльна-эканамічнага развіцця. У 1950 – першай палове 1960-х гг. У СССР 

рабіліся спробы рэформ, вяліся пошукі шляхоў паляпшэння сацыяльна-

эканамічнай сітуацыі. Так, 6-я пяцігодка (1956–1960 гг.) адбывалася ва 

ўмовах дэмакратызацыі грамадскага жыцця, што станоўча адбілася на 

эканамічнай сітуацыі. 

У сярэдзіне 1950-х гг. у СССР адбываецца навукова-тэхнічная 

рэвалюцыя (НТР). На прадпрыемствах Беларусі пачынаецца працэс 

мадэрнізацыі, ўводзяцца патоныя лініі. Пачынаецца актыўнае супрацоўніцтва 

навукі і вытворчасці (супрацоўнікі розных інстытутаў Акадэміі навук БССР, 

вышэйшых навучальных устаноў вялі навуковы пошук з мэтай хуткага 

укаранення сваіх навуковых дасягненняў у вытворчасці). У выніку да 1960 г. 

аб’ём прамысловай прадукцыі БССР вырас у 4,2 разы ў параўнанні з 

даваенным узроўнем. Будуюцца Беларускі аўтамабільны завод у Жодзіна, 

Завод аўтаматычных лігій у Мінску, шаўкаткацкай фабрыка ў Віцебску – 

усяго 157 буйных прадпрыемстваў. Прадукцыя беларускай прамысловасці 

складала 52 % ад валавога ўнутранага прадукту рэспублікі. У пачатку 1960-

х гг. Будуецца яшчэ каля 300 буйных прадпрыемстваў, пачынаецца 

электрыфікацыя калгасаў і саўгасаў, газіфікацыя кватэр гараджан. Хуткімі 

тэмпамі развіваюцца новыя галіны прамысловасці, такія як 

прыборобудаўніцтва, электроніка і радыёэлектроніка, пачынаецца 

нафтаздабыча ў Рэчыцкім нафтавым басейне. Узнікаюць буйныя 

прадпрыемствы хімічнай прамысловасці (Белкалій, Лідскі лакафарбавы 

завод, гродзенскае прадпрыемства “Азот”). 

Тым не менш, ў сярэдзіне 1960-х гг. было відавочна, што экстэнсіўны 

шлях развіцця прамысловасці (калі колькасць вырабляемай прадукцыі 

дасягаецца за кошт пабыдовы новых прадпрыемстваў, а не ўдасканаленні 

працы тых, якія ўжо існуюць, як пры інтэнсіўным шляху) вычарпаў свае 

магчымасці. Старшыня Савета міністраў СССР Касыгін стаў ініцыятарам 

новай эканамічнай рэформы, згодна якой мяняўся прынцып кіравання 

эканомікай з тэрытарыяльнага на галіновы. Замест рэспубліканскіх 

саўнаргасаў (структура, якая кіравала ўсімі галінамі эканомікі на пэўнай 

тэрыторыі) былі уведзены галіновыя міністэрствы. Таксама на 

прадпрыемствах пачалі уводзіцца элементы гаспадарчага разліку, створаны 

рэальныя планы. У выніку рэформа на некаторы час дала імпульс развіццю 

прамысловасці. 8-я пяцігодка (1966 – 1970 гг.) была выканана амаль па ўсім 

паказчыкам. Аб’ём прамысловай вытворчасці вырас у 1,8 разоў. 
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Аднак, поспехі прадаўжаліся не доўга. З пачатку 1970-х гг. у эканоміцы 

зноў запанавалі камандна-адміністратыўныя метады. 1970-я–пачатак 1980-х 

гг. сталі перыядам застою: адзнакамі якога былі мізэрны эканамічны рост, 

таварны дэфіцыт, экстэнсіўны шлях развіцця эканомікі, нізкая якасць 

тавараў, незацікаўленасць працоўных у выніках сваёй працы і падзенне 

працоўнай дысцыпліны. 

Нягледзячы на шматлікія недахопы эканамічнай мадэлі, у БССР за 

пасляваенныя дзесяцігоддзі быў створаны магутны эканамічны комплекс. 

вядучымі галінамі беларускай прамысловасці сталі: машынабудаванне, 

станкабудаванне, электроніка і радыёэлектроніка, хімічная прамысловасць. 

Беларусь называлі “зборачным цэхам” савецкага Саюзу. 

Цяжкай заставалася сітуацыя ў сельскай гаспадарцы. Калгасна-

саўгасная сістэма не дазваляла забяспечваць насельніцтва неабходнай 

колькасцю прадуктаў харчавання, вялікая кольскасць калгасаў мелі 

пастаянную запазычанасць перад дзяржавай. У пачатку 1950-х гг. па 

некаторым паказчыкам сельская гаспадарка рэспублікі адставала ад 

даваеннага ўзроўню. 

Палепшыць сітуацыю павінны былі зрабіць рашэнні Пленума ЦК 

КПСС 1953 г. Планавалася павысіць матэрыяльную зацікаўленасць сялян ў 

выніках сваёй працы, для чаго з калгасаў былі спісаны даўгі, павышаны 

закупачныя цэны на сельскагаспадарчую прадукцыю, зніжаны падаткі на 

прысядзібныя гаспадаркі сялян. У 1958 г. былі рэарганізаваны машынна-

трактарныя станцыі, якія былі пераўтвораны ў рамонтна-тэхнічныя станцыі, 

якія проста аказвалі паслугі тэхічнага сэрвісу, а тэхніка з былых МТС была 

выкуплена калгасамі. Аднак, нягледзячы на пэўныя станоўчыя зрухі селькая 

гаспадарка рэспублікі развівалася марудна. Слаба ўкараняліся дасягненні 

навукі і тэхнікі, заставалася на нізкім узроўні механізацыя працы, вельмі 

нізкай была ўраджайнасць. 

Спробай змяніць сітуацыю з’яўлялася рашэнне красавіцкага Пленума 

ЦК КПСС 1965 г. прадугледжваўся рост капіталаўкладанняў у сельскую 

гаспадарку, павялічэнне паставак агратэхнікі, рост закупачных цэн на 

сельскагаспадарчую прадукцыю, вырашэнне сацыяльных праблем вёскі 

(увядзенне гарантаванай аплаты працы, пенсій). У выніку ў другой палове 

1960-х гг. Сельскагаспадарчая вытворчасць крыху ажывілася, сярэдняя 

ўраджайнасць вырасла з 11,5 да 16 цэнтнераў з гектара. 

Аднак, у гады застою беларуская сельская гаспадарка, як і ўся 

эканоміка, развівалася па экстэнсіўнаму шляху. Як элемент экстэнсіўнага 

шляху ў рэспубліцы была праведзена маштабная меліярацыя ў Палессі, якая 

праводзілася часта без належнай экалагічнай экспертызы, без прагназавання 

сітуацыі на далёкую перспектыву. У выніку, у першыя гады на асушаных 

землях можна было атрымліваць ураждай, аднак пазней пачаўся працэс эрозіі 

глебы, некаторыя асушаныя тэрыторыі зноў забалочваліся, паколькі не было 

дастатковых сродкаў патрымліваць у наежным стане меліарацыйныя сістэмы, 

удар быў нанесены па флоры і фаўне рэгіёна. Частка сельскагаспадарчай 

прадукцыі не даходзіла да пакупнікоў, пакоькі гублялася пад час 
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пераапрацоўкі і захоўвання. Не прадумана ажыццяўлялася хімізацыя 

сельскай гаспадаркі. 

Узровень жыцця вясковага насельніцтва значна адставаў аж жыцця 

гараджан, таму ў пасляваенныя дзесяцігоддзі назіралася масавая міграцыя 

сельскага насельніцтва ў гарады, калгасы сутыкнуліся з дэфіцытам рабочых 

рук. У гады застою для ўборкі ўраджаю штогод масава прыцягвалася 

гарадское насельніцтва. Як вынік, харчовая праблема заставалася для СССР 

актуальнай. Тым не менш, неабходна адзначыць, што на фоне іншых 

рэспублік СССР, беларуская сельская гаспадарка з’яўлялася больш 

эфектыўнай, беларускія калгасы і саўгасы забяспечвалі харчаваннем 

насельніцтва многіх рэгіёнаў РСФСР. 

Значныя страты БССР былі нанесены ў выніку аварыі на 

Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі, якая адбылася 26 красавіка 1986 г. 

Радыяктыўнымі рэчывалі аказаліся забруджаныя 54 райны ў 5 абласцях 

рэспублікі, ў якіх пражывала 20 % насельніцтва, 20 % сельскагаспадарчых 

зямель, 15 % лясоў. Наступствы чарнобыльскай трагедыі адчываюцца і ў наш 

час у выглядзе росту захворванняў сярод жыхароў пацярпелых тэрыторый. 

 

4. Нарастанне крызіснай сітуацыі. Перабудова і яе вынікі 
 

У пачатку 1980-х гг. адставанні СССР ад вядучых краін Захаду стала 

відавочным нават для савецкай партыйнай эліты. Ва ўмовах “халоднай 

вайны”СССР пачаў праіграваць гонку ўзбраенняў, што ставіла пад пагрозу 

абароназдольнасць савецкай краіны. Камандна-адміністратыўная мадэль 

кіравання эканомікаў вычарпала сабе. Савецкая прадукцыя перыяда застою 

з’яўлялася дарагой па сабекошту і не канкурэнтназдольнай на знешніх 

рынках, бюджэт дзяржавы ў многім папаўняўся за кошт продажу рэсурсаў за 

мяжу. 

Змены ў сацыяльна-эканомічным і палітычным становішчы савецкай 

дзяржавы былі звязаны з новым генеральным сакратаром ЦК КПСС М.С. 

Гарбачовым (1985 – 1991 гг.). У 1986 г. на XVII з’ездзе КПСС быў узяты курс 

на паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця, выпраўленне дапушчаных 

памылак, усебаковае аднаўленне грамадства. Ставілася задача вывесці на 

сучасны ўзровень НТР усе галіны эканомікі. Была пастаўлена задача па 

інтэнсіфікацыі вытворчасці (вырабляць больш тавараў з меншымі 

выдаткамі), планавалася пачаць маштабную мадэрнізацыю прадпрыемстваў. 

Адначасова пачалася барацьба з заганнымі з’явамі савецкага грамадства: 

антыалкагольная кампанія, барацьба з “непрацоўнымі даходамі”. Для 

паляпшэння якасці прадукцыі ўводзіцца дзяржпрыёмка. 

Тым не менш, прапанаваныя меры не далі чакаемых вынікаў, і са 

студзеня 1987 г. бярэцца курс на радыкальныя эканамічныя рэфорсы, якія 

атрымалі назву перабудовы. 

Прадпрыемствы пачынаюць працаваць ва ўмовах поўнага гаспадарчага 

разліку і самафінансавання, што павінна было б зацікавіць рабочых у выніках 

іх працы, паколькі цяпер заробах кожнага члена працоўнага калектыва 
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залежыў ад рэнтабельнасці яго прадпрыемства. Кіраўніцтва прадпрыемстваў 

рабілася больш самастойным у сваёй дзейнсці. Уводзіцца таксама 

рэспубліканскі гаспадарчы разлік, што давала кіраўніцтву рэспублік СССР 

самастойна ажыццяўляць сваю эканамічную палітыку, абараняць мясцовы 

рынак. Аднак, гэтая мера прыводзіць да разрыву эканамічных сувязяў паміж 

рэспублікамі СССР, якія да гэтага часу былі часткай адзінага эканамічнага 

мехаізму. Асабліва балючым гэты працэс стаў для  БССР, якую называлі 

“зборачным цэхам Савецкага Саюзу (на тэрыторыі Беларусі знаходзіліся 

дзесяткі прадпрыемстваў, якія працавалі на сыравіне, прывезенай з іншых 

рэспублік, і 80 % прадукцыі якіх традыцыйна пастаўлялася па ўсяму СССР). 

Ва ўмовах рэспубліканскага гаспадарчага разліку беларская прадукцыя магла 

ўжо не карыстацца попытам у былых эканамічных партнёраў. У такой 

сітуацыі прадпрыемствы не прынасілі прыбытку, ўзнікала праблема выплаты 

заработнай платы. У краіне начынаецца інфляцыя, рост цэн. 

Касметычныя эканамічныя рэформы на першым этапе перабудовы не 

далі чаканых вынікаў, з канца 1980-х гг. быў узяты курс на пераход да 

рыначнай эканомікі. Адбываецца распрацоўка рыначнага заканадаўства: 

прымаецца закон аб арэндзе, закон аб інвестыцыйнай дзейнасці, закон аб 

набыцці аб’ектаў дзяржаўнай маёмасці, які адкрываў для грамадзян 

магчымасць прыватызацыі. Акрамя дзяржаўнай формы ўласнасці пачынае 

актыўна развівацца кааператыўная і прыватная ўласнасць. Стварыліся ўмовы 

для развіцця шматукладнай эканомікі. 

Аднак, перабудова праводзілася без вызначанай стратэгіі, не заўсёды 

пралічваліся наступствы той ці іншай рэформы. У выніку, на мяжы 1980 – 

1990-х гг. у СССР адбываецца рэзкі спад вытворчасці, рост цэн, 

інфляцыйныя працэсы. Гарбачоўская перабудова завяршылася няўдачай. 
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Тэма 8. Рэспубліка Беларусь у канцы XX–пачатку XXI ст. 
 

1. Абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь. 

2. Грамадска-палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі на 

сучасным этапе. 

3. Геапалітычнае становішча Рэспублікі Беларусь 

4. Культурнае жыццё Рэспублікі Беларусь. Беларускае замежжа 

 

1. Абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь. 

 

Адначасова з эканамічнымі рэформамі у гады перабудовы адбывалася 

інтэнсіўная дэмакратызацыя грамадскага жыцця. Была абвешчана палітыка 

галоснасці (грамадзяне маглі свабодны выказваць свае думкі, крытыкаваць 

публічна дзеянні ўрада і партыі), дазволена дзейнасць апазіцыйных 

арганізацый. У канцы 1980-х гг. У СССР узніклі так званыя “нефармальныя 

арганізацыі”, якія выступалі з рэзкай крытыкай манаполіі КПСС на ўладу, 

патрабавалі вырашэння экалагічных праблем, патрабавалі нацыянальна-

культурнага адраджэння. У Беларусі такую дзейнасць праводзілі 

нефармальныя арганізацыі Талака, Узвышша, Паходня, Тутэйшыя, 

патрабавалі поўнай дэмакратызацыі грамадска-палітычнага жыцця, 

адраджэння беларускай культуры. У 1989 г. на аснове шэрагу беларускіх 

нефармальных арганізацый сфарміравалася масавая апазіцыйная арганізацыя 

Беларускі народны фронт на чале з Зянонам Пазняком. 

Адбывалася рэфармаванне органаў улады СССР. Вышэйшым органам 

улады быў абвешчаны З’езд народных дэпутатаў, пачалі праводзіцца 

альтэрнатыўныя выбары. У 1990 г. у дзяржаве была уведзена пасада 

прэзідэнта, якую заняў М. Гарбачоў. Быў адменены 6-ы артыкул 

Канстытуцыі СССР 1977 г., у якім была замацавана кіруючая роля КПСС. 

Быў прыняты закон аб грамадскіх арганізацыях, які даў імпульс стварэнню 

шатпартыйнай сістэмы. 

Аднак, нягледзячы на актуальнасць мерапрыемстваў у рамках палітыкі 

перабудовы, адсутнічала стратэгія рэформ, негатыўныя працэсы ў эканоміцы 

няспынна павялічваліся, пахіснуўся аўтарытэт кампартыі, з якой назіраўся 

масавы выхад яе чланаў, у рэспубліках СССР пачаўся рух за набыццё  

суверэнітэту, шо урэшце прывяло да распаду СССР. 

27 ліпеня 1990 г. Вярхоўны Савет БССР прыняў Дэкларацыю аб 

дзяржаўным суверэнітэце, якая абвяшчала вяршэнства, самастойнасць, 

паўнату ўлады беларускага народа ў межах рэспублікі. Аналагічныя 

дэкларацыі былі прыняты ў іншых рэспубліках СССР. Да 1991 г. стала бачна, 

што у старым выглядзе СССР захавацца не зможа. 

М. Гарбачоў, які, як прэзідэнт СССР, выстыпаў за захаванне яго як 

дзяржавы, прапанаваў ідэю правядзення рэферэндума. 17 сакавіка 1991 г. 

адбыўся рэферэндум па пыьанню аб захаванні СССР. У цэлым звыш 76 % 

галасаваўшых грамадзян патрымалі ідэю захавання СССР. Рэферэндум 

паказаў, што на той момант з ідэяй суверэнітэту выступалі ў асноўным 
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прадстаўнікі палітычных эліт саюзных рэспублік. У такой сітуацыі пачалася 

распрацоўка новага Саюзнага дагавора, які надаваў саюзным рэспублікам 

фактычную самастойнасць пры намінальным захаванні СССР як дзяржавы. 

Аднак, новы Саюзны дагавор не быў прыняты. Прэзідэнта Гарбачова 

крытыкавалі як дэмакратычная апазіцыя, якая патрабавала далейшых 

дэмакратычных рэформ, так і кансерватыўна настроеная частка 

камуністычнай эліты. Пасля правалу жнівеньскага путча ў Маскве (створаны 

кансерватыўнымі палітыкамі Дзяржаўны камітэт па надзвычайнаму 

становішчу паспрабаваў адхіліць Гарбачова ад улады) 25-26 жніўня 1991 г. 

нечарговая сесія Вярхоўнага Савета БССР надала Дэкларацыі аб дзяржаўым 

суверэнітэце ад 27.07.1990 г. сілу канстытуцыйнага закону. На тэрыторыі 

рэспублікі была прыпынена дзейнасць КПСС-КПБ. 19 верасня 1991 г. быў 

прыняты закон аб назве дзяржавы, якая з гэтага часу пачала называцца 

Рэспубліка Беларусь, а таксама была ўведзена новая дзяржаўная сімволіка 

(герб “Пагоня” і бела-чырвона-белы сцяг). 

8 снежня 1991 г. у Белавежскай пушчы адбылася сустрэча лідэраў 

Беларусі (старшыня Вярхоўнага Савету Станіслаў Шушкевіч), Украіны 

(прэзідэнт Леанід краўчук) і Расіі (прэзідэнт Барыс Ельцын), на якой было 

прынятае рашэнне аб дэнансацыі дагавора 1922 г. аб стварэнні СССР, які з 

гэтага моманту афіцыйна спыніў сваё існаванне. Для захавання сяброўскіх 

адносін тры славянскія краіны стварылі Садружнасць незалежных дзяржаў са 

штаб-кватэрай у Мінску. Пазней на канфэрэнцыі у Алма-Аце 21 снежня да 

СНД далучыліся яшчэ 8 рэспублік былога СССР. 25 снежня 1991 г. М. 

Гарбачоў афіцыйна заявіў аб складанні з сабе паўнамоцтваў прэзідэнта. 

 

2. Грамадска-палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі на 

сучасным этапе. 

З набыццём Рэспублікай Беларусь рэальнага суверэнітэту ў гісторыі 

беларускага народа пачаўся новы перыяд. Пачалося фарміраванне органаў 

улады незалежнай Рэспублікі Беларусь. У 1991–1994 гг. Беларусь з’яўлялася 

парламенцкай рэспублікай, у якой вярхоўная улада належыла дэпутатам 

Вярхоўнага Савета. Незалежнасць Беларусі прызналі большь 130 дзяржаў 

свету, з начатку 1990-х гг. рэспубліка з’яўляецца членам шэрагу 

міжнародных арганізацый, у тым ліку Арганізацыя аб’яднаных нацый. 

Рэспубліка Беларусь была абвешчана нейтральнай без’ядзернай дзяржавай. 

Нейтральны статус быў падерэслены па прычыне таго, што пасля распаду 

СССР маёмасць савецкай арміі, якая знаходзілася на тэрыторыі БССР, стала 

ўласнасцю Рэспублікі Беларусь, у тым ліку і размешчаная тут ядзерная зброя. 

Кіраўніцтва Беларусі прадэманстравала свету мірную палітыку дзяржавы і 

добраахвотна адмовілася ад ядзернай зброі, якая была выведзена на 

тэрыторыю Расіі (якая як краіна-пераймальніца СССР захавала статус 

ядзернай дзяржавы). 

Першыя гады незалежнасці ў Беларусі фармальна дзейнічала 

канстытуцыя БССР 1978 г., але ішоў працэс распрацоўкі новага асноўнага 

закона суверэннай беларускай дзяржавы. 15 сакавіка 1994 г. была прынятая 
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Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, згодна якой у дзяржаве ўводзілася пасада 

прэзідэнта. Згодна Канстытуцыі Рэспубліка Беларусь з’яўляецца суверэннай, 

дэмакратычнай, унітарнай, прававой, сацыяльнай дзяржавай. 

На першых прэзідэнцкіх выбарах 1994 г. на гэту пасаду прэтэндавала 

шэсць кандыдатаў, у тым ліку былы старшыня Вярхоўнага Савету Станіслаў 

Шушкевіч, старшыня Савета міністраў Вячаслаў Кебіч, дэпутат Вярхоўнага 

Савета Аляксандр Лукашэнка, лідэр БНФ Зянон Пазняк і інш. Першы тур не 

выявіў пераможцаў, і у другі тур выйшлі два кандыдаты, якія набралі 

большасць галасоў па выніках першага тура: Аляксандр Лукашэнка і 

Вячаслаў Кебіч. 10 ліпеня 1994 г. па выніках другога тура першых 

прэзідэнцкіх выбараў быў абраны першы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 

Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка, які набраў больш 81 % галасоў. 

Вынікам распаду Савецкага Саюза стаў глыбокі сацыяльна-эканамічны 

крызіс. У 1990-я гг. абмяркоўвалася два варыянты рэформ: хуткі пераход да 

рыначнай эканомікі (так званая “шокавая тэрапія”, калі адсутнічае 

дзяржаўнае рэгуляванне эканомікай) і сацыяльна арыентаваныя рыначныя 

рэформы, калі пераход да рыначных адносін адбываецца паступова, пры 

захаванні дзяржаўнага рэгулявання, дзяржаўнай дапамозе малазабяспечаным 

катэгорый грамадзян. Любы варыянт рэфармавання эканомікі мае патрэбу ў 

прыцяцці новай заканадаўчай базы, але выканаўчая і заканадаўчая ўлады па-

рознаму бачылі шляхі выхаду з крызісу. У сітуацыі, калі паміж галінамі 

ўлады ўзнікла непаразуменне, прэзідэнт звярнуўся за падтрымкай да 

грамадзян. 14 мая 1995 г. быў праведзены першы рэспубліканскі рэферэндум, 

н7а які было вынесена шэраг пытанняў: 1) змена дзяржаўнай сімволікі; 2) 

наданне рускай мове статусу дзяржаўнай; 3) пытанне аб інтэграцыі з Расіяй; 

4) пытанне адносна магчымасці ўнясення змен і канстытуцыю. Большасць 

грамадзян, якія прымалі ўдзел у галасаванні, падтрымалі прапановы 

прэзідэнта. Да 1996 г. былі прапанаваны два варыянты ўнясення змен у 

Канстытуцыю: прэзіденцкі і варыянт, падрыхтаваны дэпутатамі Вярхоўнага 

Савета. Ва ўмовах супрацьстаяння выканаўчай і заканадаўчай галін улады 19 

– 20 кастрычніка 1996 г. быў скліканы Усебеларускі сход, які падтрымаў 

палітыку прэзідэнта. 24 лістапада 1996 г. у Беларусі адбыўся другі 

рэферэндум, на якім галоўным пытаннем для абмеркавання грамадзян быў 

праект змен у Канстытуцыі. 70,4 % ад галасаваўшых падтрымалі прэзідэнцкі 

варыянт. Таксама на рэферэндуме разглядалася пытанне аб перанося 

святкавання Дня незалежнасці з 27 ліпеня на 3 ліпеня (дзень вызвалення 

Мінска ад нямецкіх акупантаў), пытанне аб адмене смяротнага пакарання і аб 

свабоднай куплі-продажы зямлі. Два апошнія пытанні не былі падтрыманы 

грамадзянамі. 

Па вынікам другога рэфэрэндума ў Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь 

былі ўнесены змены і дапаўненні. Была рэфармавана заканадаўчая галіна 

ўлады. Замест аднапалатнага вярхоўнага Савета (260 дэпутатаў) быў 

ўтвораны новы заканадаўчы орган улады – Нацыянальны сход Рэспублікі 

Беларусь, які складаецца з дзвюх палат: Савета Рэспублікі (кожная вобласць і 

горад Мінск дэлегіруе па 8 сваім прадстаўнікоў і 8 чалавек прызначае 
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Прэзідэнт) і Палаты прадстаўнікоў (110 дэпутатаў, якія выбіраюцца 

грамадзянамі Рэспублікі Беларусь на 4 гады шляхам тайнага галасавання). 

Выканаўчая ўлада прадстаўлена Прэзідэнтам і Саветам міністраў. 

Згодна Канстытуцыі, тэрмін прэзідэнцкіх паўнамоцтваў складае пяць 

гадоў, але другія прэзідэнцкія выбары адбыліся 9.09.2001 г. (на падствае 

ўнясення змен у Канстытуцыі першы тэрмін пачаў адлічвацца з 1996 г.). На 

другіх прэзідэнцкіх выбарах перамогу зноў атрымаў А.Р. Лукашэнка. Трэція 

выбары адбыліся 19.03.2006 г. Перад гэтым у рэспубліцы прайшоў яшчэ 

адзін рэферэндум па пытанні тэрміна прэзідэнцкіх паўнамоцтваў. У 

Канстытуцыі існавала палажэнне, згодна якому адна і тая ж асоба не магла 

займаць пасаду Прэзідэнта больш двух тэрмінаў. На рэферэндуме 17 

кастрычніка 2004 г. гэта палажэнне было адменена. На трэціх прэзідэнцкіх 

выбарах 19 сакавіка 2006 г. перамогу зноў атрымаў А.Р. Лукашэнка, які 

набраў 83 % галасоў. Ён жа атрымаў перамогу і на наступных выбарах 19 

снежня 2010 г. (79,65 %). 

 

3. Геапалітычнае становішча Рэспублікі Беларусь 

 

Пасля абвяшчэння незалежнасці Рэспубліка Беларусь выйшла на 

міжнародную арэну не толькі ў якасці новай суверэннай дзяржавы, што 

з’явілася ў выніку распаду СССР, але і як еўрапейская краіна, якая мае 

глыбокія гістарычныя традыцыі дзяржаўнасці. 

Фарміраваць свой міжнародны курс Беларусі давялося ў складаных 

умовах. Свет перажываў стадыю кардынальных геапалітычных, эканамічных, 

грамадскіх і іншых трасфармацый, для якіх былі характэрныя высокая інтэн-

сіўнасць і дынамічнасць. Станаўленне новых цэнтраў уплыву 

суправаджаецца абвастрэннем саперніцтва паміж дзяржавамі і канкурэнцыяй 

паміж мадэлямі развіцця. Нягледзячы на аб’ектыўныя цяжкасці, Рэспубліка 

Беларусь пасля атрымання незалежнасці змагла пабудаваць адносіны са 

знешнім светам, не паступіўшыся сваімі нацыянальнымі інтарэсамі. Гэта 

дазволіла нашай краіне ўпэўнена і эфектыўна прасоўваць і адстойваць свае 

знешнепалітычныя мэты і прыярытэты. 

Беларусь сёння – гэта суверэнная еўрапейская дзяржава, якая 

праводзіць самастойную і міралюбівую знешнюю палітыку, актыўна развівае 

супрацоўніцтва з замежнымі партнёрамі ў розных частках зямнога шара, 

уносіць значны ўклад ва ўмацаванне міжнароднай бяспекі і стабільнасці. 

Рэспубліка Беларусь праводзіць шматвектарную знешнюю палітыку, 

накіраваную на развіццё роўнапраўных адносін з рознымі краінамі свету. У 

наш час Рэспубліка Беларусь падтрымвае дыпламатычныя адносіны з 174 

дзяржавамі, у 56 з якіх адчынены дыпламатычныя і консульскія 

прадстаўніцтвы. Актыўныя палітычныя і эканамічныя кантакты развіваюцца 

з краінамі СНД - Украіна, Расійская Федэрацыя і інш.), Еўрапейскага Саюзу 

Германія, Латвія, Італія), краінамі далёкага замежжа (Кітайская народная 

рэспубліка, Баліварыянская рэспубліка Венесуэла, Ісламская рэспубліка 

Іран). 



215 
 

Беларусь з'яўляецца ўдзельнікам каля 3900 міжнародных дамоў. З іх 

больш 2200 — двухбаковыя, каля 1650 — шматбаковыя дамовы.Рэспублікі 

Беларусь прымае актыўны ўдзел у дзейнасці Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, 

Руху недалучэння, Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе. 

Рэспубліка Беларусь з'яўляецца актыўным удзельнікам Садружнасці 

Незалежных Дзяржаў. Беларусь разглядае СНД у якасці важнага 

інтэграцыйнага аб'яднання з велізарным патэнцыялам супрацоўніцтва і 

выступае за актывізацыю працэсаў, накіраваных на далейшае ўмацаванне 

ўзаемадзеяння паміж дзяржавамі СНД. З 1 студзеня 2010 года пачаў 

функцыянаваць Мытны саюз Рэспублікі Беларусь, Рэспублікі Казахстан і 

Расійскай Федэрацыі, а з 1 студзеня 2015 г.  - Еўразійскі эканамічны саюз. 

Да шматбаковага супрацоўніцтва таксама адносіцца ўзаемадзеянне 

Рэспублікі Беларусь з міжнароднымі структурамі, членам якіх наша краіна не 

з’яўляецца Еўрапейскі саюз, НАТА, Шанхайская Арганізацыя 

Супрацоўніцтва і інш.), удзел беларускіх дэлегацый у шматбаковых 

міжнародных форумах самай рознай накіраванасці. 

Беларусь праводзіць паслядоўную палітыку ў сферы міжнароднай 

бяспекі, нераспаўсюджання зброі масавага знішчэння, раззбраення і 

кантролю над узбраеннямі. Наша краіна – першая дзяржава, якая добра-

ахвотна адмовілася ад валодання ядзернай зброяй, што засталася пасля 

распаду СССР.  У якасці неядзернай дзяржавы Беларусь стала членам 

Дагавора аб нераспаўсюджанні ядзернай зброі ў 1993 годзе. У  рамках 

супрацоўніцтва па барацьбе з міжнародным тэрарызмам Рэспубліка Беларусь 

з'яўляецца ўдзельнікам усіх асноўных універсальных дагавораў па дадзенай 

праблематыцы, распрацаваных пад эгідай ААН. 

Важным напрамкам дзейнасці Міністэрства замежных спраў з’яўляецца 

прыцягненне рэсурсаў і экспертнага патэнцыялу спецыялізаваных 

міжурадавых арганізацый для вырашэння задач сацыяльна-эканамічнага 

развіцця Рэспублікі Беларусь.  

 

4. Культурнае жыццё Рэспублікі Беларусь. Беларускае замежжа 

 

Набыццё Рэспублікай Беларусь рэальнага суверэнітэту стала імпульсам 

для развіцця беларускай культуры. 

Беларуская дзяржава актыўна патрымлівае распрацоўкі беларускіх 

вучоных (закон “Аб навуковай дзейнасці” 1996 г.), робяцца намаганні каб 

спыніць “уцечку інтэлекту”. Падмуркам для рэфармавання і аптымізацыі 

сістэмы адукацыі стаў закон аб адукацыі ад 29.10.1991 г. Была створана 

разгалінаваная структыра адукацыйных устаноў: агульнаадукацыйныя 

школы, ліцэі і гімназіі, прафесійна-тэхнічныя вучылішчы, каледжы, 

дзяржаўныя і камерцыйныя універсітэты; вырас прэстыж вышэйшай 

адукацыі, многія былыя інстытуты атрымалі статус універсітэтаў і акадэмій. 

Актыўная ўвага звяртаецца на ахову культурнай спадчыны беларускага 

народа. 13.11.1992 г. быў прыняты закон “Аб ахове і выкарыстанні помнікаў 

культуры ў Рэспубліцы Беларусь”. Пачалася рэстаўрацыя помнікаў 
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архітэктуры (адноўлены знакаміты Мірскі замак, многія палацы, культавыя 

пабудовы, вядзецца рэканструкцыя іншых помнікаў дойлідства). Скарбонкай 

культырнай спадчыны беларусаў з’яўляюцца Нацыянальны мастацкі музей і 

Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь, абласныя і раённыя 

краязнаўчыя музеі. У апошнія дзесяцігоддзі ў шэрагу гарадоў Беларусі пачалі 

праводзіцца рыцарскія фестывалі. 

Дэмакратызацыя грамадска-палітычнага жыцця стымулюе творчы 

пошук беларускіх мастакоў, актывізуецца выставачная дзейнасць. Пошукам 

новых ідэй характарызуецца музычнае мастацтва. Акрамя традыцыйна 

вядомых яшчэ з савецкіх часоў мцзычных калектываў і выканаўцаў 

паяўляюцца новыя імёны. Адкрыццю новых талентаў спрыяе правядзенне 

штогадовага музычнага фестываля “Славянскі базар” у Віцебску. 

Беларуская культура развіваецца таксама і па-за межамі Рэспублікі 

Беларусь сярод раскіданай па свеце беларускай дыяспары. На працягу ХІХ–

ХХ ст. многія беларусы па розных прычынах вымушаны былі пакідаць 

бацькаўшчыну. У канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. адбывалася эміграцыя 

беларусаў па эканамічным прычынам у краіны Паўночнай і Паўднёвай 

Амерыкі, Аўстралію, азіяцкую частку Расіі (пад час Сталыпінскай рэформы). 

Да пачатку 1920-х гг. шэраг прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі пакінуў 

радзіму па палітычных прычынах (дзеячы БНР). У 1920 – 1930-я гг. 

адбывалася эміграцыя жыхароў Заходняй Беларусі. У пасляваенныя 

дзесяцігоддзі амаль кожны пяты беларус пражываў у іншых рэспубліках 

СССР (дэпартаваныя савецкімі ўладамі грамадзяне, размеркаваныя на працу 

выпускнікі ВНУ, вайскоўцы і іх сем’і, ўдзельнікі маштабных савецкіх 

будоўляў і асваенняў цалінных зямель). У выніку на момант атрымання 

Беларуссю суверэнітэту па-за яе межамі па розных дадзеных пражывала 3–

3,5 млн. беларусаў. Вялікія дыяспары беларусаў ёсць у ЗША (больш 600 

тыс.), Канадзе (70 тыс.), краінах СНД і Балтыі (звыш 1,5 млн.). Сярод 

беларускіх эмігрантаў захоўваюцца беларуская мова, традыцыі і звычаі 

беларусаў. За мяжой існуе мноства культурна-асветніцкіх арганізацый, якія 

вядуць навуковыя даследаванні беларускай гісторыі і культуры, займаюцца 

выдавецкай дзейнасцю. 
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