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УВОДЗІНЫ 
 
Адукацыйны стандарт Рэспублікі Беларусь прадугледжвае разам з навучаннем па абранай спецыяльнасці 

далейшае паглыбленне гуманітарных і грамадазнаўчых ведаў. Асноўныя мэты сацыяльна-гуманітарнай 
падрыхтоўкі студэнтаў – фарміраванне і развіццѐ сацыяльна-асабістых кампетэнцый, заснаваных на 
гуманітарных ведах, эмацыянальна-каштоўным і сацыяльна-творчым вопыце, што забяспечвае вырашэнне і 
выкананне грамадзянскіх, сацыяльна-прафесійных, асабістых задач і функцый. Складовай часткай сацыяльна-
гуманітарнай падрыхтоўкі з’яўляецца курс «Гісторыі Беларусі».  

«Гісторыя – гэта фундамент, на якім будуецца жыццѐ народа. І нам, каб адбудаваць сваѐ жыццѐ, трэба 
пачаць з фундамента, каб будынак быў моцным,» – такімі злабадзѐннымі і сѐння словамі пачынае сваю 
«Кароткую гісторыю Беларусі» дзеяч беларускага адраджэння пачатку ХХ ст. В. Ластоўскі.  І сапраўды, без 
ведання сваѐй гісторыі, сваіх каранѐў народ не мае будучыні. Курс «Гісторыя Беларусі» ўведзены ў праграмы 
спецыяльных сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў у пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, калі наша 
краіна стала на шлях пабудовы суверэннай дзяржавы. Гісторыя вывучае мінулае чалавецтва і накіравана на 
фарміраванне сістэмы ведаў, неабходных для адукаванага чалавека. Асаблівасць гісторыі вынікае з таго, што яе 
галоўнай мэтай з’яўляецца вывучэнне чалавечай паўсядзѐннасці як у прасторы, так і ў часе. 

Гісторыя дапамагае даведацца пра мінулае сваѐй радзімы, больш дакладна вызначыць яе месца сярод 
іншых краін і народаў. Нездарма старажытныя рымляне казалі: «Гісторыя – настаўніца жыцця». Галоўнай мэ-
тай вучэбнай дысцыпліны ў вышэйшай навучальнай установе з’яўляецца фарміраванне ў студэнтаў сістэмы 
ведаў аб асноўных этапах этнічнай гісторыі Беларусі, сацыяльна-палітычным, эканамічным, культурным жыцці 
беларускага народа ў кантэксце гісторыі сусветнай цывілізацыі.  

Сутнасць гісторыі, з пункту гледжання многіх даследчыкаў, складае параўнальна-гістарычны метад, дзя-
куючы якому становіцца магчымым даследаваць агульнае і адметнае ў паступальным развіцці народа, пазбег-
нуць пераважна апісальнага характару. Новая метадалогія гісторыі зыходзіць з пазіцый неабходнасці 
ўсебаковага аналізу падзей і з’яў на базе рэчаісных дакументаў, прыняцця гістарычнага працэсу такім, які ѐн 
быў, неабходнасці вывучэння нацыянальнай гісторыі ў цеснай сувязі з гісторыяй сусветных цывілізацый.  

У апошнія гады з’явілася шмат падрыхтаваных рознымі аўтарскімі калектывамі падручнікаў і дапаможнікаў 
па гісторыі Беларусі. Часта студэнты губляюцца сярод такога стракатага выбару. Дадзеная праца падрыхтавана 
з улікам вопыту выкладання курсу «Гісторыя Беларусі» ў Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі      
і прызвана вылучыць асноўныя тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага, грамадска-палітычнага і культурнага 
развіцця Беларусі ад старажытных часоў па сѐнняшні дзень. Пры гэтым асноўны акцэнт зроблены на абагуль-
ненне фактычнага матэрыялу, фарміраванне цэласнага ўяўлення аб  вузлавых праблемах гістарычнага развіцця 
краіны. 

Метадычнае выданне змяшчае вучэбную праграму, апорны канспект лекцый, характарыстыку важнейшых 
падзей, знакамітых дзеячаў, асноўных гістарычных тэрмінаў і паняццяў, а таксама матэрыялы і метадычныя 
парады па арганізацыі самастойнай працы студэнтаў. Да кожнай тэмы прадстаўлены цікавы даведачна-
інфармацыйны матэрыял, гістарычныя дакументы, а таксама пытанні і тэсты для самакантролю ведаў, тэмы 
паведамленняў.   

Прапанаваны матэрыял можа быць карысным для студэнтаў як дзѐннай, так і завочнай формаў навучання, 
асабліва на заключным этапе засваення ведаў, і дапаможа прадукцыйна авалодаць асновамі вучэбнага курсу  
«Гісторыя Беларусі». Найбольшую карысць ѐн прынясе ў спалучэнні з тэкстам падручнікаў па гісторыі 
Беларусі, у якіх гістарычная інфармацыя падаецца ў разгорнутым выглядзе. 
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1. ВУЧЭБНАЯ ПРАГРАМА ДЫСЦЫПЛІНЫ 
 

Мэта і задачы вывучэння «Гісторыі Беларусі» 
 

Асноўнай мэтай выкладання і вывучэння дысцыпліны з’яўляецца фарміраванне сацыяльна-асобасных 
кампетэнцый студэнтаў (культурна-каштоўнасна і асобаснай арыентацыі; грамадзянскасці і патрыятызму; 
сацыяльнага ўзаемадзеяння; камунікацыі; самаўдасканалення і інш.), якія забяспечваюць іх самавызначэнне ў 
сістэме каштоўнасцей, выпрацаваных у працэсе гістарычнага развіцця беларускага народа і станаўлення 
суверэннай беларускай дзяржавы, выхаванне на гэтай аснове пачуцця прыналежнасці да лѐсу краіны і яе 
гісторыі. 

Для рэалізацыі пазначаных вышэй мэт прадугледжваецца вырашэнне наступных задач: 
 засваенне і выкарыстанне вучэбнай гістарычнай інфармацыі, звязанай з аналізам заканамернасцей і 

асаблівасцей дзяржаўна-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага, канфесійнага, культурнага і духоўнага развіцця 
беларускага народа і фарміраванне на гэтай аснове здольнасці да самарэалізацыі ва ўмовах сучаснай 
сацыякультурнай сітуацыі; 

 усведамленне студэнтамі матэрыяльных, культурных і духоўных каштоўнасцей беларускага народа, якія 
служаць рэтраспектывай для аналізу сучаснасці і вызначэння перспектыў будучай жыццядзейнасці; 

 фарміраванне гуманнага стаўлення да людзей, пачуцця патрыятызму, актыўнай грамадзянскай пазіцыі; 
гатоўнасці спрыяць далейшаму развіццю сваѐй краіны. 

У выніку вывучэння курса будучыя спецыялісты павінны ведаць:  
 асноўныя тэорыі грамадскага развіцця, асаблівасці фармацыйнага і цывілізацыйнага падыходаў да 

вывучэння гісторыі Беларусі; 
 этапы фарміравання беларускага народа ў розныя гістарычныя перыяды; 
 гістарычныя мадэлі мадэрнізацыі грамадства і дзяржавы, савецкі вопыт мадэрнізацыі і цывілізацыйнага 

развіцця беларускага грамадства; 
 дасягненні ў развіцці матэрыяльнай і духоўнай культуры і культурна-гістарычную спадчыну беларускага 

народа; 
 этапы станаўлення форм дзяржаўнасці на тэрыторыі Беларусі, беларускай дзяржаўнасці і дзяржаўнага 

суверэнітэту Рэспублікі Беларусь; 
 месца і ролю беларускіх зямель у геапалітычных працэсах у розныя гістарычныя перыяды, уклад 

беларускага народа ў Перамогу над фашызмам, значэнне і месца суверэннай Рэспублікі Беларусь у сучасным 
свеце. 

Павінны ўмець:  
 прымяняць фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да вывучэння гісторыі пры характарыстыцы 

асаблівасцей гістарычнага развіцця беларускага народа; 
 характарызаваць умовы і вынікі фарміравання беларускага народа ў розныя гістарычныя перыяды; 
 ажыццяўляць параўнальны аналіз рэформ і рэвалюцый у працэсе мадэрнізацыі беларускага грамадства, 

ацэньваць вынікі дзейнасці савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР, вызначаць сутнасныя 
характарыстыкі беларускай мадэлі сацыяльна-эканамічнага развіцця; 

 тлумачыць уплыў розных культурна-цывілізацыйных фактараў на развіццѐ Беларусі і ацэньваць асноўныя 
дасягненні ў развіцці матэрыяльнай і духоўнай культуры, выкарыстоўваць культурна-гістарычную спадчыну ў 
сваѐй прафесійнай дзейнасці і ўзбагачаць яе; аналізаваць працэс станаўлення беларускай дзяржаўнасці, 
афармлення і ўмацавання суверэнітэту Рэспублікі Беларусь; 

 характарызаваць геапалітычнае становішча беларускіх зямель у розныя гістарычныя перыяды, ацэньваць 
значэнне Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне, аналізаваць месца і ролю суверэннай  
Рэспублікі Беларусь ва ўмовах глабалізацыі сусветных працэсаў. 

Сувязь курса з іншымі дысцыплінамі: 
1. Выкладанне курса «Гісторыя Беларусі» ажыццяўляецца з улікам набытай у школе арыентацыі ў 

агульнагістарычных працэсах і таму абапіраецца на дысцыпліны: «Гісторыя Беларусі»,  «Чалавек. Грамадства. 
Дзяржава»,  «Сусветная гісторыя» (гісторыя сярэдніх вякоў, новая гісторыя, найноўшая гісторыя), 

2. Асобныя тэмы курса  «Гісторыя Беларусі» звязаны з дысцыплінамі:    
 «Культуралогія» ; 
 «Рэлігіязнаўства»; 
 «Асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы»; 
 «Філасофія»; 
 «Паліталогія». 
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Змест вучэбнай дысцыпліны 
 

Уводзіны 
Метадалагічныя асновы і прынцыпы вывучэння гісторыі, яе перыядызацыя. Фармацыйны і цывілізацыйны 

падыходы да вывучэння гісторыі. Цывілізацыя як стадыя развіцця грамадства. Тыпы цывілізацый: 
традыцыйная (аграрна-рамесная), індустрыяльная, постіндустрыяльная (інфармацыйная). Прадмет вывучэння 
гісторыі Беларусі ў кантэксце цывілізацыйнага рэгіянальнага развіцця як складовай часткі ўсходнеславянскай і 
агульнаеўрапейскай гісторыі. Айчынныя гістарыяграфічныя школы. Крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі. 

 
Раздзел 1. Цывілізацыйная спадчына Старажытнага свету, сярэдніх вякоў і Беларусь 

1. Найстаражытнае насельніцтва на тэрыторыі Беларусі. Матэрыяльная і духоўная культура першабытнага 
грамадства. Прысвойваючая і вырабляючая гаспадаркі. Пачатак рассялення славян па тэрыторыі Беларусі і 
славянізацыя балтаў. Усходнеславянская супольнасць. 

2. Фарміраванне раннекласавага грамадства на тэрыторыі Беларусі. Грамадскі лад усходніх славян у VІІI – 
ІХ стст. Развіццѐ феадальных адносін у Заходняй Еўропе і ўзровень сацыяльна-эканамічнага развіцця 
беларускіх зямель у перыяд сярэднявечча. Феадальнае землеўладанне і гаспадарка. 

3. Станаўленне раннефеадальных дзяржаўных утварэнняў усходніх славян на тэрыторыі Беларусі. Кіеўская 
Русь. Полацкае і Тураўскае княствы. Іх узаемаадносіны з Кіевам і Ноўгарадам. Феадальная раздробленасць. 
Барацьба з крыжацкай агрэсіяй і набегамі ардынцаў. 

4. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы фарміравання ВКЛ. Роля ўсходнеславянскіх зямель у 
працэсе дзяржаўнага будаўніцтва ў ВКЛ. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця беларускіх зямель у 
княстве. Цэнтралізатарская палітыка і ўмацаванне ўлады вялікіх князѐў. Крэўская унія. Барацьба з Тэўтонскім 
ордэнам і суперніцтва з Маскоўскай дзяржавай. Эвалюцыя ВКЛ ад адзінаўладдзя да саслоўна-прадстаўнічай 
манархіі. 

5. Этнічная сітуацыя на беларускіх землях у перыяд утварэння ВКЛ. Усходнеславянскі этнічны падмурак 
ВКЛ. Асноўныя канцэпцыі паходжання беларускага народа, яго саманазвы. Фарміраванне этнічнай  тэрыторыі  
беларусаў  у  ХІV–ХV стст.  Эканамічныя  і палітычныя фактары кансалідацыі беларускага этнасу (народнасці). 

6. Духоўнае жыццѐ ўсходніх славян у эпоху ранняга сярэднявечча. Прыняцце хрысціянства і 
распаўсюджванне пісьменнасці. Асаблівасці развіцця духоўнай культуры беларускіх зямель у ВКЛ. Месца і 
роля беларускай культуры ў духоўным жыцці ўсходніх славян і ў агульнаеўрапейскім культурна-
цывілізацыйным працэсе. 

 
Раздзел 2. Цывілізацыйная спадчына Новага часу і Беларусь 

1. Эвалюцыя формы дзяржаўнага і сацыяльна-палітычнага ладу на беларускіх землях пасля Люблінскай уніі 
і ўваходжання ВКЛ у склад Рэчы Паспалітай. Змены ва ўнутранай палітыцы вярхоўнай улады. Статуты ВКЛ. 
Працэс сацыяльнай і палітычнай кансалідацыі прывілеяваных саслоўяў. 

2. Сацыяльна-эканамічнае жыццѐ. Аграрная рэформа 1557 г. і яе асноўныя вынікі. Сацыяльна-палітычнае 
развіццѐ гарадоў. Магдэбургскае права. Рамяство і гандлѐвыя сувязі. Мануфактурная вытворчасць. Фарміра-
ванне саслоўяў. Юрыдычнае і эканамічнае становішча сялян. 

3. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі пасля ўключэння ў склад Расійскай імперыі. 
Асноўныя напрамкі палітыкі самадзяржаўя ў Беларусі. Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы. Адмена 
прыгоннага права. Шляхі развіцця капіталістычных адносін. Спецыфіка прамысловага перавароту ў Беларусі. 
Месца эканомікі Беларусі ва ўсерасійскім рынку. Сацыяльная палітыка расійскага самадзяржаўя. Фарміраванне 
пралетарыяту і буржуазіі. Узнікненне індустрыяльнага грамадства. 

4. Расійскі шлях палітычнай мадэрнізацыі. Буржуазныя рэформы 60-70-х гг. XIX ст.: асаблівасці іх 
правядзення ў Беларусі. Шляхецкія паўстанні і іх уплыў на палітыку самадзяржаўя ў беларускіх губернях. 
Ідэалогія лібералізму. Народніцкі і садыял-дэмакратычны рух у Беларусі. Афармленне агульнарасійскіх 
палітычных партый. Рэвалюцыя 1905 – 1907 гг. Пачатак парламентарызму. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. у 
Беларусі. Беларускі нацыянальны рух і яго роля ў рэвалюцыйным працэсе пачатку XX ст. Праекты рашэння 
нацыянальнага пытання. Стратэгія і тактыка палітычных партый у пытанні аб адносінах да ўлады і выбары 
шляхоў грамадскага развіцця. 

5. Этнічная структура насельніцтва Беларусі ў ХVІ – ХVІІІ стст. Фарміраванне самасвядомасці беларускага 
народа. Эканамічныя і палітычныя фактары фарміравання беларускай нацыі ў XIX – пачатку XX ст. 
Афармленне беларускай нацыянальнай ідэі і яе адлюстраванне ў ідэалогіі народнікаў. 

6. Асаблівасці складвання канфесійных адносін на тэрыторыі Беларусі ў ХVІ – ХVІІІ стст. Брэсцкая 
царкоўна-рэлігійная ўнія. Рэфармацыя і контррэфармацыя, фарміраванне уніяцкай царквы. Канфесійная 
сітуацыя на беларускіх землях у XIX – пачатку XX ст. Ліквідацыя царкоўнай уніі і яе наступствы. 

7. Асноўныя тэндэнцыі і дасягненні ў развіцці культуры Беларусі ў эпохі Адраджэння і Асветніцтва. Роля і 
месца беларускай культуры ў еўрапейскім культурна-цывілізацыйным працэсе. Зараджэнне і развіццѐ 
беларусазнаўства. Складванне беларускай літаратурнай мовы. Першыя праявы беларускай нацыянальнай ідэі ў 
мастацкай літаратуры, гістарычных і этнаграфічных даследаваннях. Беларускае нацыянальна-культурнае 
адраджэнне ў пачатку XX ст. 

8. Месца беларускіх зямель ў геапалітычнай прасторы Еўропы ў эпоху Новага часу. Войны ХVІ – ХVІІІ 
стст. і іх наступствы. Уключэнне беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі ў выніку падзелаў Рэчы 
Паспалітай. Беларусь у вайне 1812 г. Геапалітычнае становішча і сацыяльна-эканамічная сітуацыя ў Беларусі ва 
ўмовах Першай сусветнай вайны. 
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Раздзел 3. Савецкая мадэль мадэрнізацыі ў гісторыі Беларусі 
1.  Абвастрэнне сацыяльна-эканамічнага, палітычнага крызісу ў Расіі і расстаноўка палітычных сіл на 

Заходнім фронце і ў Беларусі восенню 1917 г. Барацьба агульнарасійскіх ліберальна-дэмакратычных і 
беларускіх нацыянальных партый і арганізацый за выбар шляхоў грамадскага развіцця Расіі і Беларусі. Роля 
Кастрычніцкай рэвалюцыі ў гістарычным лѐсе беларускага народа. Устанаўленне Савецкай улады ў Беларусі. 
Барацьба з германскімі і польскімі інтэрвентамі. 

2.  Шляхі фарміравання беларускай дзяржаўнасці на нацыянальна-дэмакратычнай і рэвалюцыйна-класавай 
асновах. Пазіцыя бальшавікоў у нацыянальным пытанні. Вынікі Усебеларускага з'езда. Абвяшчэнне Беларускай 
Народнай Рэспублікі. Стварэнне беларускай савецкай дзяржаўнасці. Роля і месца БССР у складзе СССР. 

3. Усталяванне савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР і яе асноўныя  характарыстыкі. 
Устанаўленне аднапартыйнасці. Канстытуцыйнае афармленне савецкай палітычнай сістэмы і кіруючай ролі 
камуністычнай партыі. Сканцэнтраванне функцый заканадаўчай, выканаўчай і судовай улады ў руках 
дзяржаўна-партыйнага апарата.  Палітычныя рэпрэсіі 30-х гг. XX ст. Вызначэнне грамадска-палітычнага ладу ў 
СССР як «дзяржаўнага сацыялізму». Грамадска-палітычная сітуацыя ў БССР у першае пасляваеннае 
дзесяцігоддзе. Асаблівасці працэсу дэмакратызацыі грамадска-палітычнага жыцця ў другой палове 50-х – 60-я 
гг. XX ст. Грамадска-палітычнае жыццѐ БССР у 70-я – першай палове 80-х гг. XX ст. Спробы мадэрнізацыі 
савецкай грамадска-палітычнай сістэмы падчас палітыкі перабудовы. Прычыны крызісу і распаду СССР. 

4. Шляхі і метады будаўніцтва індустрыяльнага грамадства ў савецкай Беларусі. Асаблівасці ажыццяўлення 
нэпа ў БССР. Стварэнне матэрыяльна-тэхнічнай базы індустрыяльна-аграрнага грамадства. Індустрыялізацыя. 
Калектывізацыя сельскай гаспадаркі. Экстэнсіўныя і інтэнсіўныя фактары развіцця эканомікі БССР у складзе 
адзінага гаспадарчага комплексу СССР. Курс на апераджальны рост у рэспубліцы цяжкай прамысловасці. 
Асноўныя тэндэнцыі індустрыяльнага развіцця БССР ва ўмовах разгортвання навукова-тэхнічнай рэвалюцыі. 
Нарастанне экалагічных праблем, у тым ліку звязаных з Чарнобыльскай тэхнагеннай аварыяй. Прычыны 
паступовага запаволення тэмпаў эканамічнага росту і ўзнікнення цяжкасцей у сацыяльнай сферы. 

5. Культурнае і духоўнае жыццѐ ў БССР. Станаўленне і развіццѐ савецкай беларускай культуры. Палітыка 
беларусізацыі. Узмацненне адміністрацыйна-партыйнага кантролю ў сферы культуры. Адносіны да рэлігіі і 
царквы. Дасягненні і супярэчнасці развіцця культуры і навукі ў 30-я гг. XX ст. Вынікі «культурнай рэвалюцыі» 
ў БССР. Асноўныя дасягненні беларускай мастацкай культуры, адукацыі, навукі ў 60 – 80-я гг. XX ст. Змены ў 
духоўным жыцці беларускага народа ў канцы 1980-х гг. 

 
Раздзел 4. Геапалітычнае становішча Беларусі ў сярэдзіне XX ст. 

1. Брэсцкая і Рыжская мірныя дамовы ў гістарычным лѐсе беларускага народа. Беларускае пытанне пры 
афармленні Версальска-Вашынгтонскай сістэмы. Беларуская эміграцыя. 

2. Грамадска-палітычнае, эканамічнае, нацыянальна-культурнае становішча Заходняй Беларусі ў складзе 
Польскай дзяржавы. Абвастрэнне супярэчнасцей паміж еўрапейскімі дзяржавамі ў канцы 30-х гг. XX ст. 
Мюнхенская дамова. Правал палітыкі калектыўнай бяспекі. Савецка-германская дамова аб ненападзе 1939 г. 
Пачатак Другой сусветнай вайны. Вызваленне Чырвонай Арміяй Заходняй Беларусі. Аб'яднанне беларускага 
народа ў складзе БССР. 

3. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Захоп Беларусі гітлераўскімі войскамі і ўстанаўленне фашысцкага 
акупацыйнага рэжыму. Дзейнасць калабарацыяністаў. Маскоўская бітва і яе роля ў разгортванні народнага 
супраціўлення акупантам. Кіруючая роля камуністычнай партыі ў арганізацыі партызанскага руху і падпольнай 
барацьбы. Сталінградская і Курская бітвы як пераломныя падзеі ў ходзе Вялікай Айчыннай вайны. Аперацыя 
«Баграціѐн». Вынікі вайны для беларускага народа і яго ўклад ў Перамогу над фашызмам. 

4. Удзел БССР у заснаванні і дзейнасці ААН. Статус БССР у садружнасці краін свету. Роля і месца БССР на 
міжнароднай арэне ў перыяд канфрантацыі дзвюх грамадска-палітычных сістэм у другой палове 40-х – першай 
палове 80-х гг. XX ст. 

 
Раздзел 5. Суверэнная Рэспубліка Беларусь ва ўмовах глабалізацыі сусветных працэсаў 

1. Нарастанне крызісу савецкай сістэмы. Распад СССР і новыя суадносіны сіл на сусветнай арэне. 
Утварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў. Абвяшчэнне Рэспублікі Беларусь. Заканадаўча-прававое 
афармленне дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. 

2. Асноўныя тэндэнцыі  грамадска-палітычнага развіцця Рэспублікі Беларусь. Шляхі ўмацавання яе 
дзяржаўнага суверэнітэту. Увядзенне прэзідэнцкай формы кіравання. Вынікі рэспубліканскіх рэферэндумаў 
1995, 1996, 2004 гг. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 г. (са зменамі і дапаўненнямі, прынятымі на 
рэспубліканскім рэферэндуме 24 лістапада 1996 г.). Шляхі і асаблівасці фарміравання прававой дзяржавы і 
грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Складванне шматпартыйнасці. Фарміраванне ідэалогіі беларускай 
дзяржавы. 

3. Асноўныя тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь. Пошук шляхоў пераходу да 
рыначнай эканомікі. Распрацоўка нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага эканамічнага развіцця краіны. 
Станаўленне і рэалізацыя беларускай мадэлі сацыяльна арыентаванай эканомікі. Роля Усебеларускіх народных 
сходаў у прыняцці планаў сацыяльна-эканамічнага развіцця рэспублікі. 

4. Геапалітычнае становішча Рэспублікі Беларусь. Роля Беларусі ў стварэнні і станаўленні СНД. 
Міжнароднае прызнанне суверэннай Рэспублікі Беларусь. Працэс стварэння Саюза Беларусі і Расіі. Месца 
Рэспублікі Беларусь у інтэграцыйных працэсах на постсавецкай і еўразійскай прасторы ва ўмовах глабалізацыі і 
нарастання пагрозы міжнароднага тэрарызму. Рэспубліка Беларусь – раўнапраўны член сусветнай супольнасці. 

5. Духоўнае і культурнае жыццѐ беларускага народа на мяжы ХХ–ХХІ стст. Нацыянальна-культурнае 
адраджэнне. Далейшае фарміраванне беларускай нацыянальнай ідэі. Месца рэлігіі ў духоўным адраджэнні: 
узаемаадносіны дзяржавы і царквы. Роля навукі ў інфармацыйным грамадстве. Балонскі працэс і мадэрнізацыя 
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нацыянальнай сістэмы адукацыі. Асэнсаванне гістарычнага мінулага і сучаснасці ў творах літаратуры і 
мастацтва. 

 
Заключэнне 

Вынікі станаўлення і развіцця беларускай нацыі ў працэсе ўзаемадзеяння этнакультурных супольнасцей пад 
уплывам розных культурна-цывілізацыйных і геапалітычных фактараў. Перспектывы суверэннай Рэспублікі 
Беларусь у XXI ст. 
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Уводзіны ў дысцыпліну «Гісторыя Беларусі» 
 

4 2 2  

I 

 
Цывілізацыйныя спадчына Старажытнага свету, 

сярэдніх вякоў і Беларусь 
 

16 6 4 6 

II 
 
Цывілізацыйная спадчына Новага часу і Беларусь 
 

24 12 6 6 

III 

 
Савецкая мадэль мадэрнізацыі ў гісторыі 

Беларусі 
 

26 10 10 6 

IV 

 
Геапалітычнае становішча Беларусі ў сярэдзіне 

ХХ ст. 
 

16 4 6 6 

V 

 
Суверэнная Рэспубліка Беларусь ва ўмовах 

глабалізацыі сусветных працэсаў 
 

16 4 6 6 

 Усяго 102 38 34 30 
 

2. АРГАНІЗАЦЫЯ САМАСТОЙНАЙ ПРАЦЫ СТУДЭНТАЎ 
 

Як працаваць на лекцыях 
Лекцыя – адзін з важнейшых відаў вучэбных заняткаў у ВНУ, калі пэўныя веды перадаюцца студэнтам ад  

выкладчыкаў у вуснай форме. Лекцыя дае сістэматызаванае ўяўленне аб вывучаемым курсе. У ѐй 
адлюстроўваецца  ўсѐ тое каштоўнае і новае, што ѐсць у дадзенай навуцы на сѐнняшні дзень, і ўсѐ тое, што не 
знайшло адлюстравання ў падручніках і дапаможніках. І хаця на лекцыі выкладаюцца веды не ва ўсѐй паўнаце 
(вывучыць прадмет па аднаму лекцыйнаму курсу не магчыма), аднак толькі на лекцыях можна вызначыць 
правільны падыход да вывучэння выкладаемай дысцыпліны, зразумець самае асноўнае і важнае. 

Лекцыя – гэта творчы працэс, у якім удзельнічаюць лектар і слухачы. Лектар не толькі інфармуе, але і 
вучыць лагічна думаць, лаканічна і прыгожа выкладаць матэрыял. Да сустрэчы з ім трэба рыхтавацца. 

Падрыхтоўка студэнтаў да лекцыі можа ўключаць у сябе наступнае. 
1. Прагляд перад лекцыяй зместу папярэдняй тэмы па канспекту або падручніку. 
2. Азнаямленне з асноўнымі паняццямі, падзеямі, гістарычнымі асобамі, адпаведнай тэмы дадзенага мета-

дычнага выдання і пытаннямі да самакантролю. 
3. Выяўленне пытанняў, на якія неабходна звярнуць найбольшую ўвагу пры праслухоўванні наступнай 

лекцыі. 
Слуханне лекцыі – гэта творчая і даволі нялѐгкая праца. Яна пачынаецца з мэтанакіраванай канцэнтрацыі 

ўвагі. Слухаць лекцыю трэба ўважліва, засяроджана, увесь час сачыць за ходам думкі лектара. Пры слуханні 
лекцыі ідзе інтэнсіўнае засваенне інфармацыі. Неабходна зразумець навуковую сутнасць тэмы, яе сувязь з 
жыццѐм, узаемасувязь дадзенай лекцыі з іншымі лекцыямі, магчыма, сумежнымі навукамі, асэнсаваць сфарму-
ляваныя законы і паняцці навукі, прыведзеныя факты, доказы, аргументацыю выдзеленых палажэнняў. Слуха-
чы павінны быць тактоўнымі ў дачыненні не толькі да выкладчыка, але і да сваіх таварышаў. Узнікшыя пытанні 
задаюцца лектару з яго дазволу, а абмяркоўваюцца паміж сабой пасля лекцыі. 
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Канспектаванне зместу лекцыі істотна аблягчае разуменне і запамінанне матэрыялу. Весці запіс лекцыі не 
так проста. Тут таксама неабходны валявыя намаганні, праца над сабой (трэніроўка і вопыт дапамагаюць пераа-
долець цяжкасці). Лектар звычайна вымаўляе ад 80 да 100 слоў за мінуту. Студэнт можа весці дакладны запіс з 
хуткасцю каля 20 слоў за мінуту. Гэтага дастаткова, каб добра зразумець сэнс пачутага і запісаць галоўнае. 

Важна навучыцца вылучаць і запісваць галоўныя навуковыя палажэнні і факты, высновы і абагульненні. 
Найбольш мэтазгодным з’яўляецца тэзісна-аргументаваны характар канспекта, калі запісваюцца толькі 
асноўныя палажэнні і шэраг падмацоўваючых іх фактаў. Для паскарэння запісу неабходна шырока 
выкарыстоўваць скарачэнні слоў, умоўныя знакі, сімвалы. Карысна прадумаць індывідуальную сістэму 
скарачэнняў, запісаць і запомніць прынятыя абазначэнні, сімвалы і папаўняць іх па меры з’яўлення новых 
тэрмінаў і паняццяў. Навыкі канспектавання даюцца лягчэй, калі запіс сэнсу лекцыі вядзецца сваімі словамі, а 
не фразамі лектара. 

Цытаты запісваць даслоўна няма неабходнасці, дастаткова запісаць на палях спасылку на крыніцу 
(прозвішча і ініцыялы аўтара, назву кнігі, год выдання, том, старонку) і пачатковыя словы цытаты, пакінуўшы 
месца для яе зместу. 

Канспектаванне лекцый – працэс індывідуальны. Таму чужыя канспекты звычайна не забяспечваюць паспя-
ховага авалодання матэрыялам.   

Рэкамендацыі па афармленні канспекта: 
– пранумаруйце старонкі ў сшытках; 
– на першым (або апошнім) лісце сшытка прывядзіце змест назваў лекцый, па якіх вы склалі канспект, з ука-

заннем адпаведных старонак; 
– канспект кожнай новай лекцыі пачынайце з новай старонкі: запішыце дату заняткаў, назву тэмы і план 

лекцыі; 
– пакідайце на старонках сшытка вялікія палі, на якіх у час хатняй работы можна б было запісваць свае 

заўвагі, дапаўненні, кароткія вытрымкі з падручнікаў і кніг; 
– рабіце запісы змястоўна, дакладна, разборліва, выдзяляючы разделы і падразделы, тэмы і падтэмы. 
Пачынаць работу над канспектам не рэкамендуецца адразу ж пасля лекцыйных заняткаў, аднак і адкладваць 

яе надоўга таксама нельга. 
Работа над канспектам лекцыі вядзецца наступным чынам: 
1) паўтараецца вывучаны матэрыял па канспекту і ўсѐ, што незразумела, пазначаецца на палях канспекта і 

ўдакладняецца;            
2)  незавершаныя фразы, прапушчаныя словы і іншыя недакладнасці ў запісах ліквідуюцца з 

выкарыстаннем падручніка або іншых крыніц;   
3) завяршаецца тэхнічнае афармленне канспекта: падкрэсліваюцца важнейшыя палажэнні, вылучаецца 

галоўнае, абазначаюцца раздзелы, падраздзелы, пытанні. 
 

Як працаваць на семінарскіх занятках 
На семінарскіх занятках выступаюць студэнты, выяўляючы свае веды па разглядаемай тэме. Выступленні 

могуць быць рознымі па форме: чытанне рэферата, даклад па асноўным пытанням, судаклад, дапаўненне, 
папраўка, абагульненне. Тэма семінара з’яўляецца агульнай для ўсѐй групы студэнтаў. Звычайна кожны з іх 
рыхтуецца па кожным з разглядаемых  на семінары пытанняў. Выступленні і даклады, зробленыя на семінары, 
абмяркоўваюцца. У выніку можа ўзнікнуць дыскусія, што садзейнічае развіццю ў студэнтаў здольнасцей дак-
ладна выкладаць свае думкі, быць пераканаўчымі ў спрэчцы. У час семінара выяўляюцца незразумелыя і недас-
таткова засвоеныя пытанні, якія ўдакладняюцца. Выкладчык кіруе семінарам, пры неабходнасці дапаўняе і 
папраўляе студэнтаў. 

Асновай для падрыхтоўкі студэнтаў да семінарскіх заняткаў з’яўляецца распрацаваны кафедрай план 
заняткаў. У ім даюцца назвы ўсіх семінарскіх заняткаў з указаннем колькасці выдзеленых на іх разгляд гадзін, 
пералічваюцца вывучаемыя пытанні, асноўная і дадатковая літаратура. 

У падрыхтоўцы да заняткаў выдзяляюцца наступныя этапы. 
1. Падрыхтоўчы. Ён уключае азнаямленне з тэмай семінара, вывучэнне зместу плана, вызначэнне аб’ѐму 

працы, выпрацоўку плана падрыхтоўкі. 
2. Засваенне асноўнага вучэбнага матэрыялу. Выкарыстоўваюцца канспект лекцыі і падручнік, які служыць 

у якасці ўдакладняючай крыніцы ведаў. 
3. Паглыбленне ведаў. Спачатку чытаецца найбольш важная спецыяльная літаратура па тэме, пасля – 

дадатковая, у тым ліку энцыклапедыі. Па магчымасці праглядаецца Інтэрнэт. Пры гэтым робяцца выпіскі па 
кожным з разглядаемых пытанняў тэмы. Пажадана выпісваць таксама незразумелыя словы і выразы з тым, каб 
пазней удакладніць іх значэнне праз даведачную літаратуру або ў выкладчыка. 

4. Заключны этап. Пасля назапашвання матэрыялу важна асэнсаваць яго, для чаго карысна скласці план вы-
ступлення па кожным з пытанняў разглядаемай тэмы. 

Семінар стане цікавым і карысным толькі тады, калі кожны студэнт падрыхтуецца да заняткаў настолькі до-
бра, што ў яго ўзнікне жаданне выказаць свае меркаванні і падзяліцца сваімі думкамі.  

Да студэнтаў на семінарскіх занятках прад’яўляюцца наступныя патрабаванні. 
1. Абавязкова прыходзіць на заняткі падрыхтаванымі. 
2. Калі  ў   працэсе   падрыхтоўкі   да  семінара  выяўляюцца   складанасці, звяртацца за кансультацыяй да 

выкладчыка. 
3. Быць актыўным на занятках, выказваць свае думкі, заўвагі, дапаўняць і ўдакладняць адказы таварышаў, 

задаваць ім пытанні. 
4. Пасля заняткаў унесці неабходныя змены ў канспекты, спіс літаратуры з улікам выступленняў на 

семінарскіх занятках. 
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Важна прытрымлівацца агульных патрабаванняў да выступлення на семінарскіх занятках. 
1. Скласці план выступлення, надаць яму стройную структуру. 
2. Дакладна і лаканічна выкладаць думкі, сачыць за якасцю мовы. 
3. Творча выкарыстоўваць усе веды па дадзеным пытанні, набытыя з розных крыніц: кніг, лекцый, 

інтэрнэта, з асабістага вопыту і назіранняў. 
4. Рабіць аргументаваныя, пераканаўчыя і дакладныя высновы. 
5. Выступаючы з дапаўненнямі, не паўтараць ужо сказанае таварышамі. Каб пазбегнуць паўтораў, неабход-

на быць уважлівым і адразу ж уносіць змены ў асабісты  план выступлення. 
 

Праца над  навуковай і вучэбнай літаратурай 
Пры рабоце над навуковай і вучэбнай літаратурай трэба выбраць з яе істотнае і неабходнае, апусціўшы 

другаснае і ўжо вядомае. Існуе шэраг агульных прыѐмаў работы з кнігай. Вось некаторыя з іх. 
1. Пры першым чытанні кнігі мэтазгодна пачынаць з папярэдняга азнаямлення з ѐй – прачытаць тытульны 

ліст, звярнуць увагу на прозвішча аўтара, дакладную назву кнігі, месца выдання, выдавецтва і год выдання. 
2. Затым карысна азнаѐміцца з анатацыяй выдавецтва на першым лісце кнігі, прагледзець загалоўкі, якія 

даюць агульнае ўяўленне аб структуры, змесце выдання і прынятай аўтарам сістэматызацыі матэрыялу. 
3. Потым пажадана прачытаць уводзіны, дзе фармулююцца задачы і метады выкладання. 
4. Перад чытаннем падручніка карысна прагледзець канспект адпаведнай лекцыі, што дазваляе вызначыць 

галоўнае і найбольш цікавае для вас у гэтым падручніку. 
Пры чытанні навуковай і вучэбнай літаратуры варта прытрымлівацца наступных правілаў. 
 Чытаць іх заўсѐды з алоўкам і паперай для запісаў. Аднак падкрэсліваць алоўкам можна толькі ва 

ўласнай кнізе. 
 Мець пад рукой неабходныя слоўнікі і даведнікі. 
 Чытанне   павінна   быць   актыўным,   гэта   значыць   чытаннем-мысленнем,  што  дазваляе  глыбока  

зразумець  змест  выдання і хутка  засвоіць яго. 
 Прачытаўшы кнігу, карысна падумаць, чаму новаму яна навучыла. 
 Важна звязваць новае з раней вывучаным, а для гэтага трэба знайсці яму адпаведнае месца ў агульнай 

сістэме сваіх ведаў, уменняў і навыкаў. 
 Старацца самастойна разабрацца ў праблемах, якія могуць узнікнуць пры чытанні. 

Каб атрыманыя веды былі глыбокімі і трывалымі, рэкамендуецца прытрымлівацца двух правілаў: даскана-
лае разуменне і трывалае засваенне прачытанага. 

Рэалізацыя першага правіла можа ажыццяўляцца наступным чынам. 
1. Глыбокае разуменне зместу кнігі заўсѐды  пачынаецца з вылучэння ў ім галоўнага, істотнага. А гэта тое, 

што найбольш поўна характарызуе матэрыял з пункту гледжання яго тэарэтычнай і практычнай значнасці для 
вывучаемай дысцыпліны і спецыяльнасці. 

2. Наступным крокам на шляху да глыбокага разумення прачытанага з’яўляецца выяўленне лагічных 
сувязяў паміж галоўнымі палажэннямі, якія ўтрымліваюцца ў тым або іншым раздзеле выдання. Да іх адносяц-
ца, напрыклад, прычынна-выніковыя сувязі.  

3. Аднак неабходна выяўляць і іншыя лагічныя сувязі – па падабенстве і адрозненнях, па супрацьлегласцях 
і ўзаемазалежнасцях і г.д. Параўноўваючы розныя з’явы, выяўляючы ў іх агульныя і спецыфічныя рысы і 
заканамернасці, можна глыбей унікнуць у сутнасць вывучаемага матэрыялу. Трэба разумець, што паміж тым 
матэрыялам, што вывучаецца сѐння, і тым, што вывучаўся ўчора, могуць і павінны існаваць нейкія сувязі. 
Выяўленне гэтых сувязяў якраз і дазваляе ўключаць новыя веды ў лагічную сістэму ўжо існуючых і тым самым 
забяспечваць трывалае і надзейнае разуменне новага матэрыялу. 

Рэалізацыя другога правіла – запамінання, як і разумення, –  вельмі працаѐмкі працэс, таму важна навучыц-
ца карыстацца прыѐмамі прадукцыйнага запамінання. Вось некаторыя з іх. 

1. Важнае значэнне для больш трывалага запамінання тэксту мае так званая паўната ўспрыняцця. Калі чы-
таеш тэкст пра сябе, паўната ўспрыняцця будзе адной, калі чытаеш яго ўслых, ды яшчэ робіш выпіскі найбольш 
важных навуковых палажэнняў, паўната ўспрыняцця будзе іншай, большай. 

2. Адным  з  важнейшых  прыѐмаў  запамінання  з’яўляецца  паўтор вучэбнага   матэрыялу. Існуюць  тры  
спосабы  паўтарэння:  а)  канцэнтраваны (не размеркаваны па часе), б) размеркаваны па часе і в) камбінаваны. 

а). Сутнасць канцэнтраванага спосабу ў тым, што паўторы ідуць адзін за другім, пакуль вучэбны матэрыял 
не запомніцца. Гэты спосаб прымяняецца тады, калі матэрыял невялікі. 

б). Паўтор з размеркаваннем па часе прымяняецца ў тым выпадку, калі трэба запомніць дастаткова вялікі 
матэрыял. Сутнасць яго ў тым, што спачатку чытаецца поўны тэкст. Пасля змест яго разбіваецца на лагічныя 
часткі. Вядзецца запамінанне кожнай з гэтых частак. Калі ўсе часткі замацоўваюцца ў памяці, тэкст пераказва-
ецца цалкам. 

в). Камбінаваны спосаб запамінання сумяшчае ў сабе першыя два спосабы. Ен прымяняецца тады, калі тэкст 
кнігі вялікі і складаны па змесце. 

Трэба ўзяць за правіла весці запісы пры чытанні любой навуковай і спецыяльнай літаратуры. Гэта 
садзейнічае лепшаму засваенню прачытанага, дае магчымасць захоўваць неабходныя матэрыялы ў зручным для 
карыстання выглядзе, скарачае час на пошук дадзенай крыніцы пры паўторным звароце да яе. 

Аднак запісы могуць быць рацыянальнымі толькі ў тым выпадку, калі выконваюцца агульнапрынятыя 
патрабаванні па іх вядзенні. Існуе шэраг практычных прыѐмаў, накіраваных на тое, каб запісы ў працэсе чытан-
ня займалі як мага менш часу, і на тое, каб імі ў далейшым можна было лѐгка карыстацца. Для гэтага трэба 
імкнуцца, па-першае, да лаканічнасці, па-другое, да выкарыстання розных скарачэнняў і, па-трэцяе, да 
нагляднасці запісаў. Яны павінны быць размешчаны так, каб з іх дапамогай выяўляліся лагічныя сувязі і 
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іерархія паняццяў. Рабіць гэта можна з дапамогай сістэмы загалоўкаў, падзагалоўкаў, а таксама шляхам падзелу 
тэксту на абзацы, падкрэсліванняў, нумарацыі і г.д. І нарэшце, практычная рэкамендацыя – запісы звычайна 
вядуцца на адной старонцы ліста. Пры гэтым паскараецца пошук і сістэматызацыя матэрыялаў, захоўваецца 
магчымасць рабіць устаўкі ў тэкст. 

Наколькі існуюць розныя мэты і ўмовы чытання навуковай, вучэбнай і спецыяльнай  літаратуры, настолькі 
могуць быць рознымі і віды тых запісаў, якімі гэта чытанне суправаджаецца. Асноўныя з іх – гэта  план, кан-
спект, тэзісы, рабочыя запісы. 

План – самы кароткі від запісаў. У ім толькі пералічваюцца пытанні, адлюстраваныя ў кнізе. Складанне пла-
на – важны этап самастойнай працы над кнігай, які дапамагае чытачу выявіць кола пытанняў, закранутых у ѐй, 
устанавіць сувязь паміж часткамі, прывесці ў стройную сістэму прачытанае і трывала засвоіць яго. Складанню 
плана, як правіла, папярэднічае аналіз тэксту, вылучэнне ў ім складаных частак. У практыцы самастойнай рабо-
ты з кнігай выкарыстоўваюцца розныя тыпы планаў. Прасцейшы – гэта структурны план. Ён адпавядае струк-
туры вывучаемага твора. За аснову такога плана бярэцца пералік асноўных раздзелаў і параграфаў. Найбольш 
складаны – гэта план-канспект, які ўключае ў сябе акрамя плана тэмы пісьмовы пераказ прачытанага з доказамі 
і асабістымі рэмаркамі. Карыстаючыся планамі, можна лѐгка аднаўляць у памяці змест любога твора. 

Самай разгорнутай формай запісаў з’яўляецца канспект. У ім у скарочаным выглядзе адлюстроўваецца сут-
насць твора. Канспектаванне дапаможнікаў, навуковых кніг і артыкулаў – неабходная ўмова правільнай 
арганізацыі самастойнай вучэбнай працы. Яно дапамагае выпрацоўваць навыкі стройнага, лагічнага выкладання 
думак у пісьмовай форме, вучыць аналізаваць змест вывучаемай кнігі, вылучаць галоўнае. Без навыкаў кан-
спектавання немагчыма перайсці да стварэння ўласных навуковых тэкстаў. 

Канспект павінен быць добра аформлены. Запісы ў ім пажадана рабіць чарніламі і разборліва. У тэксце кан-
спекта абавязкова павінны быць спасылкі на крыніцы. Гэта неабходна для таго, каб у любы час можна было 
праверыць адпаведнасць тэксту першакрыніцам. Трэба падкрэсліваць найбольш важныя палажэнні, вылучаць 
розныя па змесце раздзелы. Для падкрэслівання выкарыстоўваюцца каляровыя алоўкі, фламастары, маркѐры. 
Мэтазгодна рабіць абзацы і запісы так званымі ўступамі, калі важныя меркаванні запісваюцца з вызваленнем 
больш шырокага поля злева або справа. 

Найбольш распаўсюджанымі прыѐмамі канспектавання лічацца наступныя: 
‒  тэкстуальнае – скарочаны даслоўны запіс усіх галоўных палажэнняў, высноў і абагульненняў з 

мінімумам доказаў, выкладзеных у творы; 
‒  свабоднае – сціслы запіс найбольш істотных палажэнняў твора, выкладзеных сваімі словамі; 
‒  комплекснае – больш шырокая форма запісу, у якой выкарыстоўваецца некалькі відаў запісаў (план, 

тэзісы, ілюстрацыі, прыклады, доказы, цытаты і інш.), а таксама даецца аналіз прачытанага матэрыялу з улікам 
выкарыстання асноўнай і дадатковай літаратуры. 

Пры канспектаванні пажадана прытрымлівацца наступнай методыкі запісаў. 
1. Уважліва прачытаць тэкст, нічога не прапускаючы, засвоіць яго і пасля зрабіць запіс. Калі вы не можаце 

выкласці матэрыял сваімі словамі, значыць, матэрыял яшчэ не засвоены. 
2. Весці запісы дакладна, сцісла і зразумела. 
3. Размяшчаць  запісы  ў  строгай  паслядоўнасці, адпаведна  логіцы кнігі ў цэлым, а таксама асобных яе 

раздзелаў і параграфаў. 
4. З мэтай удакладнення запісаў пакідаць палі, а іншы раз і цэлыя старонкі (на іх запісваюцца і асабістыя 

меркаванні). 
5. Кожную новую думку запісваць з чырвонага радка. 
Тэзісы каротка перадаюць асноўны змест кнігі. Для таго каб скласці тэзісы, патрабуецца дастаткова поўнае 

засваенне зместу твора, дакладнае ўяўленне аб яго асноўнай ідэі і галоўных палажэннях. Тэзісы складаюцца 
наступным чынам. Пасля папярэдняга азнаямлення тэкст чытаецца яшчэ раз. Пры гэтым ѐн падзяляецца на 
шэраг урыўкаў, якія адрозніваюцца нейкай адной галоўнай думкай. Далей, добра асэнсаваўшы вылучаныя 
ўрыўкі, фармулююць іх змест (асобныя палажэнні). Гэта і будуць тэзісы. Складанню тэзісаў можа 
папярэднічаць складанне плана як прасцейшага віду запісаў. У саміх тэзісах не павінна ўтрымлівацца іх 
абгрунтаванне, аднак іншы раз бывае карысна пасля кожнага тэзіса ўнізе даць кароткі пералік тых фактаў, якія 
прыводзяцца аўтарам у пацвярджэнне сваіх палажэнняў. 

Тэзісы бываюць наступных відаў: простыя, пабудаваныя без прыцягнення фактычнага матэрыялу; 
складаныя або разгорнутыя, з тлумачэннямі, аргументацыяй, доказамі; камбінаваныя, у якіх адны палажэнні 
аргументуюцца, іншыя ж даюцца без тлумачэнняў. 

Пад рабочымі запісамі разумеюць розныя дапаможныя занатоўкі, якія робяцца непасрэдна пры чытанні кнігі 
і выкарыстоўваюцца потым пры складанні планаў, канспектаў, тэзісаў. Даслоўныя выпіскі з тэксту называюцца 
цытатамі. Цытаты павінны заключаць у сабе закончаную думку і ў дакладнасці паўтараць аўтарскі тэкст. 
Асноўныя правілы цытавання заключаюцца ў наступным. 

1. Спачатку трэба асэнсаваць асноўныя палажэнні тэмы і толькі пасля цытаваць. 
2. Цытата павінна адлюстроўваць закончаную думку аўтара. 
3. Не дапускаюцца ніякія скажэнні ў словах і сказах, прынятых у тэксце. 
4. Калі ў сярэдзіне цытаты прапускаюцца некаторыя ўводныя сказы або асобныя словы, то замест іх 

ставіцца шматкроп’е; калі дапускаюцца пропускі не ў сярэдзіне сказа, а ў пачатку ці ў канцы, то шматкроп’е 
ставіцца адпаведна пасля ўводных ці перад заключнымі двухкоссямі. 

5. Цытаты павінны дакументавацца, гэта значыць утрымліваць спасылкі на крыніцу з указаннем аўтара тво-
ра, загалоўка, месца і года выдання, старонкі. 

Пры гэтым неабходна памятаць, што гуманітарныя веды не толькі набываюцца, а і  выпрацоўваюцца падчас 
асэнсавання інфармацыі. Прыкметамі засваення тут з’яўляюцца найперш уменне разважаць, аналізаваць, рабіць 
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высновы, абагульняць, ужываць веды да розных сітуацый, прыводзіць прыклады, даказваць. Дзеля набыцця 
дадзеных навыкаў карыснымі будуць наступныя парады. 

 
Як скласці разгорнуты план адказу на пытанне. 

1. Уважліва прачытайце вывучаемы матэрыял.  
2. Падзяліце матэрыял на часткі па іх сэнсу.  
3. Сфармулюйце загалоўкі частак матэрыялу. Яны будуць служыць пунктамі плана. Загалоўкі павінны 

адлюстроўваць галоўную думку па змесце кожнай часткі матэрыялу.  
4. Сфармулюйце палажэнні, якія ўдакладняюць пункт плана, і запішыце іх у якасці падпунктаў. 
5. Праверце, ці ўсе галоўныя факты і палажэнні знайшлі адлюстраванне ў пунктах вашага плана. 
  

Як працаваць з вучэбным тэкстам па метадзе ключавога слова. 
1. Спачатку прачытайце ўвесь тэкст і вызначце ў ім адно ключавое слова, якое з’яўляецца цэнтральным па-

няццем. 
2. Вызначце ў гэтым жа тэксце два прыметнікі, якія характарызуюць ключавое паняцце. 
3. Потым вызначце тры дзеясловы, якія тлумачаць, што адбылося з ключавым паняццем. 
4. Складзіце кароткую фразу (5 – 7 слоў), якая будзе служыць вывадам па змесце матэрыялу. 
5. Выкажыце ўласныя адносіны да падзей, з якімі пазнаѐміліся. 

 
Як параўноўваць гістарычныя падзеі. 

1. Правесці параўнанне – гэта значыць знайсці адрозненні і вызначыць падабенства. 
2. Вызначце прыкметы, па якіх будзеце параўноўваць гістарычныя падзеі, і складзіце план параўнання. 
3. Падбярыце факты, якія характарызуюць гістарычныя падзеі па кожным пункце плана, і аформіце 

параўнанне ў выглядзе наступнай табліцы: 
 

Прыкметы, па якіх 
параўноўваюцца падзеі 

Гістарычныя падзеі 
  

 
4. Зрабіце вывад аб агульных рысах і адрозненнях гістарычных фактаў, якія параўноўваюцца. 

 
Як праводзіць доказ. 

1. Сфармулюйце тэзіс (палажэнне), які будзеце даказваць. 
2. Падбярыце гістарычныя факты, з дапамогай якіх будзеце пацвярджаць тэзіс. 
3. Лагічна і разважліва пабудуйце свой доказ. Звяжыце гістарычныя факты з тэзісам, які даказваеце. 
4. Праверце, ці ўсе факты, неабходныя для доказу, вычарпаны.  

 
Як вывучаць розныя пункты гледжання. 

1. Высветліце, наконт якой гістарычнай падзеі сфармуляваны пункт гледжання (меркаванне). 
 2. Вызначце абгрунтаванасць тых аргументаў (довадаў), якія выкарыстаны пры фармулѐўцы пункта 

гледжання. 
3. Ці заўсѐды з’яўляецца пункт гледжання аб’ектыўным, або ѐн адлюстроўвае толькі асабістае меркаванне 

аўтара? 
 4. Высветліце фактары (умовы), якія паўплывалі на фарміраванне дадзенага пункта гледжання.  

 
Як раскрываць прычынна-выніковыя сувязі паміж гістарычнымі падзеямі. 

1. Вызначце, да якога гістарычнага часу адносяцца дадзеныя гістарычныя падзеі і якую гістарычную з’яву 
яны адлюстроўваюць. 

2. Вызначце, якая з абазначаных гістарычных падзей з’яўляецца прычынай, а якая – вынікам.  
3. Вызначце прыкмету, на падставе якой звязваюцца паміж сабой дадзеныя гістарычныя падзеі. У якасці 

такой прыкметы можа быць храналагічная або лагічная паслядоўнасць падзей у грамадска-палітычным, 
сацыяльна-эканамічным, культурным развіцці. 

4. Высветліце фактары, якія абумовілі прычынна-выніковыя сувязі паміж дадзенымі гістарычнымі падзеямі. 
 

Як прымаць удзел у дыскусіі (абмеркаванні). 
1. Уступайце ў размову, калі вам ѐсць што сказаць ці ваша думка не супадае з іншымі меркаваннямі. 
2. Разглядайце любую думку як пэўную гіпотэзу (здагадку), якую трэба праверыць, абгрунтаваць, даказаць. 

Нічога не прымайце на веру. 
3. Памятайце, што найлепшы сродак доказу думкі і яе абвяржэння — дакладныя гістарычныя факты. 
4. Пры выступленні імкніцеся гаварыць коратка, зразумела, выразна і сваімі словамі.  
5. Не імкніцеся любымі сродкамі даказаць сваю правату і пры гэтым абавязкова абвергнуць іншую думку. 

Разам з тым, калі абгрунтавана даказана памылковасць вашага пункту погляду, то лепш пагадзіцца. Памятайце, 
што галоўнае ў дыскусіі – не перамога ў спрэчцы, а новыя веды. 

6. Калі вы не выказалі ўласнай думкі, то ўсѐ ж такi не лічыце, што вы не ўдзельнічалі ў дыскусіі. Бывае ка-
рысным паслухаць выказванні іншых. 

 
Як ахарактарызаваць гістарычную асобу. 

1. Пазнаѐмцеся з інфармацыяй аб гістарычнай асобе ў рубрыцы «Гістарычны партрэт». 
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2. Суаднясіце гады жыцця асобы з асноўнымі падзеямі адпаведнага гістарычнага перыяду. 
3. Вызначце, пад уплывам якіх гістарычных умоў сфарміраваўся светапогляд асобы. 
4. Вызначце, якія метады выкарыстоўваліся асобай для дасягнення яе мэт.  
5. Ахарактарызуйце ўклад, які асоба ўнесла ў гісторыю. Якую яе спадчыну мы выкарыстоўваем у сучасным 

жыцці? 
6. Пазнаѐмцеся з дадатковай літаратурай пра жыццѐвы шлях і дасягненні гістарычнай асобы. 
7. Вызначце свае ўласныя адносіны да дадзенай асобы. 
Такім  чынам,  вы  даведаліся  аб  асноўных  прынцыпах арганізацыі самастойнай працы. Але неабходна 

памятаць, што самастойная праца толькі тады прынясе плѐнныя, калі будзе насіць сістэмны і рэгулярны 
характар. 

 
3. АПОРНЫ КАНСПЕКТ ЛЕКЦЫЙ 

 
3.1. УВОДЗІНЫ Ў ДЫСЦЫПЛІНУ. ПРАДМЕТ КУРСУ «ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ». 
МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ АСНОВЫ, ПРЫНЦЫПЫ І КРЫНІЦЫ ЯГО ВЫВУЧЭННЯ.  

ПЕРЫЯДЫЗАЦЫЯ ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ 
 

Студэнты павінны ведаць: 
 перыядызацыю сусветнай і айчыннай гісторыі;  
 фармацыйную і цывілізацыйную тэорыі гістарычнага развіцця. 
Студэнты павінны ўмець: 
 уяўляць падзеі гісторыі Беларусі ў кантэксце ўсходнеславянскай і агульнаеўрапейскай гісторыі; 
 параўноўваць фармацыйны і цывілізацыйны падыходы пры характарыстыцы заканамернасцей і 

асаблівасцей мадэрнізацыі беларускага грамадства. 
 
Слова  «гісторыя» грэцкага паходжання (historia) і азначае  «расказ аб мінулым». Гісторыя – навука 

шматгаліновая і складаецца з гісторыі эканамічнай, палітычнай, сацыяльнай, ваеннай, гісторыі дзяржавы і пра-
ва, культуры, рэлігіі і інш. Да гістарычных навук ставяцца этналогія і археалогія. Існуюць таксама дапаможныя 
гістарычныя дысцыпліны, такія, як палеаграфія, нумізматыка, тапаніміка, геральдыка і інш. Прадметам 
дадзенага вучэбнага курсу з'яўляюцца асаблівасці і агульныя заканамернасці гістарычнага развіцця Беларусі. 

Вывучэнне гісторыі Беларусі і сусветнай цывілізацыі нясе ў сабе шэраг важных функцый. Сярод іх: 
1) апісальная, або функцыя сацыяльнай памяці; 
2) пазнавальная, або інтэлектуальна-развіваючая. Яна заклікана выяўляць аб'ектыўныя заканамернасці ў 

развіцці як усяго чалавечага грамадства, так і грамадства пэўнага кантынента, рэгіѐна, краіны; 
3) прагнастычная, або прыкладная. Дазваляе вызначаць не толькі заканамернасці, але і тэндэнцыі развіцця 

грамадскіх адносін, пры гэтым даследаваць не толькі адзін шлях развіцця, але і альтэрнатыўныя шляхі, 
выбіраць з іх аптымальныя; 

4) выхаваўчая – складаецца ва ўздзеянні вынікаў гістарычнага даследавання на грамадзянскую пазіцыю 
моладзі, на выхаванне пачуцця гонару за сваю Радзіму, свой народ. Веданне гісторыі сваѐй радзімы, сваіх 
каранѐў дазваляе суаднесці індывідуальныя і нацыянальныя інтарэсы з агульначалавечымі, з ідэяй аб Зямлі як 
агульнай хаце ўсіх людзей. 

Вывучэнне гісторыі Беларусі абумоўлена неабходнасцю шырокай гуманітарнай падрыхтоўкі будучых 
спецыялістаў і мае мэту сфармаваць у студэнтаў гістарычную свядомасць, цэласнае ўяўленне аб 
заканамернасцях і асаблівасцях эвалюцыі чалавечага грамадства, зразумець месца айчыннай гісторыі ў 
сусветным гістарычным працэсе, а значыць і ўклад беларускага народа ў сусветную цывілізацыю. 

Гісторыя Беларусі вывучаецца на аснове разнастайных гістарычных крыніц. Да іх ставіцца ўсѐ тое, што за-
сталося з мінулага і ўтрымлівае інфармацыю аб ім. Гістарычныя крыніцы можна падзяліць на групы: 

‒  вусновыя (фальклор: прыказкі, прымаўкі, легенды, песні, загадкі); 
‒  пісьмовыя (летапісы, матэрыялы справаводства, хранографы, хронікі, мемуары, дзѐннікі, перыядычны 

друк і інш.); 
‒  рэчавыя: археалагічныя і этнаграфічныя; 
‒  мастацка-выяўленчыя і мастацка-графічныя (помнікі архітэктуры, скульптуры, графікі, жывапісу); 
‒  кінафотадакументы, фонадакументы. 
Асноўнымі прынцыпамі гістарычнага даследавання з'яўляюцца: 
‒  прынцып аб'ектыўнасці – патрабуе вывучэння кожнай з'явы ў сукупнасці яе станоўчых і адмоўных 

бакоў, незалежна ад стаўлення да іх; 
‒  прынцып гістарызму – разглядае кожную падзею толькі ў гістарычным развіцці, у сувязі з іншымі 

падзеямі і пэўным вопытам гісторыі; 
‒  прынцып сацыяльнага падыходу – разглядае праявы розных сацыяльных, класавых і партыйных 

інтарэсаў, іх супярэчнасці і шляхі пераадолення. 
Чалавечая супольнасць на тэрыторыі Беларусі прайшла шэраг этапаў у сваім развіцці. 
1. Старажытнае грамадства:100 – 40 тыс. гадоў да н.э. – V ст. н.э. 

‒  каменны век: 100 – 40 тыс. гадоў да н.э. – II тыс. да н.э. 
‒  бронзавы век: каля II тыс. да н.э. – пачатак I тыс. да н.э. 
‒  жалезны век: пачатак I тыс. да н.э. – V ст. н.э. 

2. Сярэднявечча: канец V – XV стст. 
‒  пачатак пераходу да класавага грамадства і ўзнікненне дзяржаўнасці на тэрыторыі Беларусі: 

канец V – першая палова ХIII стст. 
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‒  развіццѐ феадальнай сістэмы: сярэдзіна ХIII – ХV стст. 
3. Новы час: XVI – пачатак XX стст. 

‒  афармленне феадальнай сістэмы і яе крызіс: XVI – канец XVIII стст. 
‒  генэзіс і зацвярджэнне капіталізму, крызіс буржуазнага грамадства: канец XVIII ст. – 1917 г. 

4. Найноўшы час: з 1917 г. – па сѐнняшні дзень. 
 
Пытанні для самакантролю 
1. Што з'яўляецца прадметам вывучэння гісторыі Беларусі? 
2. Якія існуюць метадалагічныя асновы і прынцыпы вывучэння гісторыі? 
3. Якія гістарычныя крыніцы вы ведаеце? 
4. У чым асаблівасці перыядызацыі гісторыі Беларусі? 
5. Што вам вядома аб айчынных гістарыяграфічных школах? 

 
3.2. ЦЫВІЛІЗАЦЫЙНЫЯ СПАДЧЫНА 

СТАРАЖЫТНАГА СВЕТУ, СЯРЭДНІХ ВЯКОЎ І БЕЛАРУСЬ 
 

1. Найстаражытнейшае насельніцтва на тэрыторыі Беларусі. Гісторыя засялення. Балты і славяне:вынікі іх 
ўзаемадзеяння.  

2. Станаўленне раннефеадальных дзяржаўных утварэнняў усходніх славян на тэрыторыі Беларусі. Кіеўская 
Русь. Полацкае і Тураўскае княствы. 

3. Духоўнае жыццѐ ўсходніх славян у эпоху ранняга сярэднявечча. Прыняцце хрысціянства і развіццѐ 
культуры на беларускіх землях у IХ –ХIII стст.  

4. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы фарміравання Вялікага Княства Літоўскага і яго 
тэрытарыяльны рост. Цэнтралізатарская палітыка вялікіх князѐў літоўскіх.  

5. Сацыяльна-эканамічнае развіццѐ Вялікага Княства Літоўскага: сельская гаспадарка і гарадское жыццѐ. 
Аграрная рэформа 1557 г. і яе асноўныя вынікі. 

6. Культура Беларусі (ХІV–ХVІ стст.) і яе месца ў духоўным жыцці ўсходніх славян і агульнаеўрапейскім 
культурна-цывілізацыйным працэсе.  

 
Студэнты павінны ведаць:  
 прыкметы першабытнаабшчыннага ладу, феадальнай грамадска-эканамічнай фармацыі; 
 фарміраванне раннефеадальных дзяржаўных утварэнняў ва ўсходніх славян; 
 утварэнне ВКЛ і асноўныя этапы развіцця ў ім беларускіх зямель; 
 дасягненні ў развіцці культуры Беларусі сярэднявечнага перыяду; 
 асаблівасці геапалітычнага становішча беларускіх зямель ва ўсходнееўрапейскім рэгіѐне ў сярэднія вякі. 
Студэнты павінны ўмець: 
 характарызаваць працэс фарміравання аграрных сацыяльна-эканамічных адносін на тэрыторыі Беларусі 

ў сярэднія вякі; 
 ацэньваць значэнне Кіеўскай Русі ў гісторыі ўсходнеславянскага свету, характарызаваць ролю і месца 

Полацкага і Тураўскага княстваў у сістэме дзяржаўнасці ўсходніх славян; 
 характарызаваць ролю і месца беларускіх зямель у дзяржаўным уладкаванні ВКЛ; 
 адрозніваць падыходы да вывучэння этнагенезу славян і фарміравання беларускага этнасу (народнасці); 
 ацэньваць асноўныя дасягненні культуры ўсходнеславянскіх народаў у кантэксце агульнаеўрапейскага 

культурнага працэсу. 
 

1. НАЙСТАРАЖЫТНЕЙШАЕ НАСЕЛЬНІЦТВА НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ. 
ГІСТОРЫЯ ЗАСЯЛЕННЯ. БАЛТЫ І СЛАВЯНЕ: ВЫНІКІ ІХ УЗАЕМАДЗЕЯННЯ 

 
Першае пранікненне чалавека на тэрыторыю Беларусі адбылося ў прамежку часу 100–40 тыс. гадоў назад. 

Такая недакладнасць у вызначэнні тэрміну тлумачыцца тым, што ў старажытнасці беларускія землі былі заняты 
ледавіком. Ледавіковая эпоха пачалася каля 600 тыс. гадоў таму назад і скончылася толькі ў 9 тыс. да н. э. 
Ледавік не знаходзіўся на адным месцы. Ён рухаўся ў залежнасці ад змены клімату з поўначы на поўдзень і 
наадварот. Вучоныя вылучаюць найбольш моцныя зледзяненні: беларускае (600–550 тыс. гадоў таму), 
бярэзінскае (480–460 тыс. гадоў таму), дняпроўскае (350–280 тыс. гадоў таму), сожскае (220–130 тыс. гадоў 
таму) і паазерскае (95–10 тыс. гадоў таму). Археолагамі былі знойдзены прылады працы (востраканечнікі, 
скрэблы, рубілы) найстаражытнейшых людзей на поўдні Беларусі каля вѐсак Клеявічы і Абідавічы. Каля 40–10 
тыс. гадоў назад на тэрыторыі Беларусі з’явіліся людзі сучаснага фізічнага тыпу. Ім належаць стаянкі ля вѐсак 
Юравічы (больш за 26 тыс. гадоў назад) і Бердыж (больш за 23 тыс. гадоў назад).  

Найбольш характэрным паказчыкам узроўню развіцця чалавечай дзейнасці лічацца матэрыялы, з якіх 
вырабляліся прылады працы. На гэтай падставе вучоныя вылучаюць каменны век (да канца 2 тыс. да н. э.), век 
медзі і бронзы (канец 2 тыс. – пач. 1 тыс. да н. э.) і жалезны век (пач. 1 тыс. да н. э. –  V ст. н. э.). У сваю чаргу 
каменны век падзяляюць на палеаліт (старажытнакаменны – да адступлення ледавіка), мезаліт (сярэднякамен- 
ны – 9–5 тыс. да н. э.) і неаліт (4–3 тыс. да н.э.). Асноўным заняткам у эпоху палеаліту былі збіральніцтва, лоўля 
рыбы і паляванне. Толькі ў мезаліце тэрыторыя Беларусі была заселена поўнасцю.  

Першыя паселішчы будаваліся ў асноўным на берагах рэк і азѐр. Жытлы былі наземныя і паўзямлянкавыя.   
У кожным жытле мясцілася адна сям’я. Жыхары аднаго паселішча складалі сваяцкую абшчыну, якая была част-
кай буйнейшага аб’яднання – племені. Людзі таго часу карысталіся лукам, стрэламі, сякерамі і нажамі з крамя-  
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нѐвых пласцін. Тады ж з’явілася першая свойская жывѐла – сабака. У неаліце пачалі актыўна выкарыстоўваць 
шліхтаваныя каменныя прылады працы, керамічны посуд, зарадзіліся земляробства і жывѐлагадоўля. 

Найбольш старажытныя назвы азѐр, рэк і паселішчаў Беларусі сведчаць пра тое, што першымі людзьмі 
сучаснага тыпу былі фінамоўныя плямѐны. Але ў канцы 3 тыс. да н. э. яны выціснуты балтамі, з прыходам якіх 
пачаўся век медзі і бронзы. Медзь і волава, з якіх вырабляецца бронза, не здабываліся на Беларусі. Іх завозілі   
з-за мяжы, таму металічныя прылады пакуль што заставаліся рэдкімі. У VIII–VII стст. да н. э. людзі навучыліся 
выплаўляць з балотнай руды жалеза. Выкарыстанне жалезных прыладаў працы і зброі змянілі чалавечы побыт. 
Войны і ваенныя набегі ператвараліся ў звычайную справу. Таму паселішчы пачалі ўмацоўвацца драўлянымі 
сценамі, пазней – землянымі валамі і шырокімі рвамі. 

У VI ст. да н. э. упершыню з'яўляюцца пісьмовыя дадзеныя пра тагачасных жыхароў беларускіх зямель. Іх 
пакінуў старажытнагрэчаскі пісьменнік Герадот. Падчас працы над сваім творам «Гісторыя» ѐн наведаў краіну 
качавога народа скіфаў у Паўночным Прычарнамор'і, дзе збіраў звесткі аб барацьбе скіфаў з персідскім царом 
Дарыем. Разам з тым, ѐн пакінуў нататкі пра іншыя народы Усходняй Еўропы, у тым ліку пра неўраў, якія жылі 
на тэрыторыі сучаснай Беларусі. Герадот пісаў: «У неўраў звычаі скіфскія. За адно пакаленне да паходу Дарыя 
ім прыйшлося пакінуць сваю краіну з-за змеяў. Таму што не толькі іх асабістая зямля нарадзіла шмат змеяў, але 
яшчэ больш іх напала з пустыні знутры краіны. Вось чаму неўры былі вымушаны пакінуць сваю зямлю і пася-
ліцца сярод будзінаў. Гэтыя людзі, магчыма, чараўнікі. Бо скіфы і эліны, якія жывуць сярод апошніх, сцвяр-
джаюць, што кожны неўр штогод на некалькі дзѐн ператвараецца ў ваўка, а потым зноў прымае чалавечае 
аблічча. Мяне гэтыя байкі, канешне, не могуць упэўніць; тым не менш пра тое кажуць і нават клятвенна 
сцвярджаюць гэта».  

У V–VII стст. н. э. на беларускія землі з Вісла-Одэрскага міжрэчча праз тэрыторыю сучаснай Паўночнай 
Украіны пачалі прасоўвацца славянскія плямѐны. Да IX ст. яны занялі большую частку Беларусі. Толькі на 
паўночным захадзе захаваліся балцкія плямѐны літвы, латгалаў, яцвягаў і інш. Рух славян пачынаўся ў эпоху, 
якую гісторыкі называюць «вялікім перасяленнем народаў». Прычынамі перасялення маглі быць пера-
населенасць месцаў першаснага пасялення, а таксама ваенныя сутыкненні з іншымі плямѐнамі і народамі. Той 
факт, што многія знойдзеныя археолагамі балцкія паселішчы VI–VIII стст. былі спаленыя, сведчыць пра тое, 
што славяне прыйшлі на землі Беларусі як заваѐўнікі. 

У раѐнах свайго пасялення славяне часткова выціснулі балтаў, часткова знішчылі, астатнія рэшткі 
асімілявалі. Асіміляцыя магла ісці праз шлюбы паміж славянамі-мужчынамі і захопленымі ў палон балцкімі 
жанчынамі. Менавіта жанчыны займаліся выхаваннем дзяцей і перадавалі ім у спадчыну рэшткі сваѐй 
традыцыйнай культуры. Гэты працэс працягваўся даволі доўгі перыяд, асабліва на поўначы Беларусі. Такім 
чынам, балцкая культура таксама ўвайшла ў паўсядзѐннае жыццѐ мясцовых славян.  

Славяне, падобна іх папярэднікам, жылі ў вялікіх сем’ях. Сем’і складалі сваяцкую абшчыну (род). Род 
распараджаўся зямлѐй вакол паселішча і большасцю прыладаў працы. Абшчыны аб’ядноўваліся ў плямѐны. 
Але меліся і значна большыя аб’яднанні – саюзы плямѐн: крывічы, радзімічы і дрыгавічы. Крывічы (палачане) 
насялялі басейн Заходняй Дзвіны і верхняга Падняпроўя, радзімічы – Пасожжа, а дрыгавічы – Палессе і 
цэнтральную частку Беларусі.  

Перыяды этнічнай гісторыі Беларусі

Даіндаеўрапейскі 

перыяд

Індаеўрапейскі 

перыяд

Балцкі 

этап

Славянскі 

этап

= Каменны век

=

=

Плямѐны паляўнічых, 

рыбаловаў, збіральнікаў

Прарадзіма 

індаеўрапейцаў – Малая 

Азія, побач з Іранам

З індаеўрапейцаў – 40 

народаў: балты, славя-

не, германцы, кельты і 

інш.

Бронзавы і 

жалезны вякі

Дняпроў-

ская група

Вісла-нѐман-

ская група

Асіміляцыя 

мясцовага 

насельніцтва

Ранняе 

сярэднявечча

«Прарадзіма» 

славян міжрэч-

ча Віслы, Одэра

Пачатак рас-

сялення сла-

вян на Бела-

русі – V–VIII

стст.

Cтаражытнарускі 

перыяд

Новыя ўсходнеславянскія супольнасці 

(крывічы, дрыгавічы, радзімічы і 

інш.)

→

→
→

→ →

→

↓

Славянізацыя балц-

кага насельніцтва
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Рэлігія славян гэтага перыяду ўяўляла сабой паганства (язычніцтва) – рэлігійныя вераванні, абрады і святы, 
выпрацаваныя на працягу стагоддзяў да з’яўлення манатэізму – веры ў адзінага Бога. Сярод багоў славянскага 
пантэона пераважалі звязаныя з земляробствам і жывѐлагадоўляй Пярун, Дажджбог, Хорс, Вялес, Стрыбог, 
Цѐця, Ярыла, Купала, Жыцень; увасабленні «культу продкаў» Род і Рожаніца, а таксама шматлікія духі 
(вадзянік, дамавік, лесавік, багнік і г. д.). Некаторым з багоў нават прыносіліся чалавечыя  ахвяры. Пры 
пахаванні быў распаўсюджаны абрад трупаспальвання. Святы і абрады пераважна звязваліся з цыклам 
земляробчых работ. У абагульненым выглядзе характарыстыку першабытнага грамадства на тэрыторыі 
Беларусі можна прадставіць наступным чынам. 

 
Перыядызацыя 

Уплыў клімату на 
жыццѐ людзей 

Тэрыторыя рас-
сялення, колькасць 

насельніцтва 

Матэрыяльная і 
духоўная культура 

Эвалюцыя 
грамадскага ладу 

I. Каменны век 
Палеаліт (стара-
жытны каменны 
век) – 100–35 тыс. 
гадоў таму  

 
Ледавіковая эпоха 

   

 
 
 
Позні (верхні) па-
леаліт – 35 тыс. га-
доў таму – IХ тыс. 
да н.э. 

 
На поўначы Белару-
сі стаяў ледавік. 
Клімат халодны, 
расліннасць бед-
ная.З’яўленне ма-
мантаў, шарсцістых  
насарогаў. 15–13 
тыс. гадоў таму – 
адступленне апош-
няга ледавіка 

Першыя станкі –    
в. Юравічы (Калін-
кавіцкі раѐн) – 
больш за 26 тыс. 
гадоў назад і в. Бер-
дыж (Чачэрскі  ра-
ѐн) – больш за 23 
тыс. гадоў назад. 
Колькасць насель-
нітцва не перавы-
шала сотні чалавек 

Чалавек навучыўся 
здабываць агонь,бу-   
даваць прымітыўнае 
жыллѐ, паляваць на 
буйных жывѐл. Кра-
мянѐвыя прылады 
працы: рубіла, на-
жы,  востраканечні-
кі, скрабкі; касця-
ныя іглы, гарпу-
ны.Узнікненне мас-
тацтва 

 
 
 
Закончылася фар-
міраванне людзей 
сучаснага фізічна-
га тыпу – «чалаве-
ка разумнага». Ма-
цярынская родавая 
абшчына 

 
 
Мезаліт – IХ – к. V 
тыс. да н.э. 

 
 
Пацяпленне. Дры-
мучыя лясы, вялікая 
колькасць рэк і азѐр 

 
Поўнае зясяленне 
тэрыторыі Беларусі. 
Утварэнне аўтах-
тоннага насельніцт-
ва 

Лук і стрэлы. Зерня-
цѐркі. Прысвойваю-
чая гаспадарка. Ас-
ноўныя заняткі: па-
ляванне, рыбалоў-
ства, збіральніцтва. 
Прыручэнне сабакі. 
Вынаходства лодкі 

Рухомасць насель-
ніцтва. Мацярын-
ская родавая аб-
шчына. Роды аб’-
ядноўваліся ў пля-
мѐны. Міграцыя 
плямѐн  

 
 
 
 
 
Неаліт – IV – III 
тыс. да н.э. 

 
 
 
 
 
Клімат больш цѐп-
лы, рост ліставых 
лясоў. Станаўленне 
сучаснага жывель-
нага свету 

Вядома 600 стаянак. 
Найбольш даследа-
ваныя: в. Камень 
(Пінскі раѐн), в.Аса-
вец (Бешанковіцкі 
раѐн), п. Красна-
сельскі (Ваўкавыскі 
раѐн). Агульная 
колькасць насель-
ніцтва – 27–36 тыс. 
чалавек 

Тэхніка ткацтва. 
Гліняны посуд (ко-
нусападобны), руч-
ная лепка. Крэмне-
здабываючыя шах-
ты.  Матыка, серп. 
Творы першабыт-
нага мастацтва: ар-
наменты на гліня-
ных гаршках, касця-
ных пласцінках, 
статуэткі з косці, 
дрэва, упрыгожван-
ні з косці, дрэва, 
бурштыну 

Пераход да выраб-
ляючай гаспадар- 
кі – земляробства і 
жывѐлагадоўлі. 
Мацярынская ро-
давая абшчына. 
Узнікненне новых 
супольнасцей лю- 
дзей – вялікіх груп 
плямѐн: днепра-да-
нецкая, верхне-
дняпроўская, нѐ-
манская, нарвен-
ская 

II. Бронзавы век 
 
 
 
 
 
Бронзавы век –  
II тыс. да н.э. –  
пачатак I тыс. да 
н.э.  

 
 
 
 
 
Сучасны клімат, 
флора і фауна 

 
 
 
 
 
Пачатак засялення 
тэрыторыі Беларусі 
індаеўрапейцамі 

Вынаходства кола. 
Прыручэнне каня. 
Выкарыстанне мед-
ных і бронзавых 
прылад працы. Шы-
рокае распаўсюд-
жанне матычнага 
земляробства і жы-
вѐлагадоўлі. З’яў-
ленне падсечна-аг-
нявой сістэмы зем-
ляробства. Плоска-
донны гліняны по-
суд 

 
 
 
Патрыярхальная 
родавая абшчы-
на.Утварэнне вялі-
кіх патрыярхаль-
ных сем’яў. Існа-
ванне груп плямѐн 
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Заканчэнне  

 
III. Жалезны век 

 
 
 
Жалезны век –  
пачатак I тыс. да 
н.э. – V ст. н.э. 

 
 
 
Сучасны клімат, 
флора і фауна без 
змяненняў 

 
 
 
Балцкае засяленне 
тэрыторыі Беларусі 

Домніцы, выкарыс-
танне балотнай ру-
ды, «крычнага жа-
леза». Падсечна-аг-
нявое земляробства, 
развіццѐ ворыўнай 
сістэмы земляроб-
ства. Ткацкі станок, 
верацяно, ганчарны 
круг 

 
 
Патрыярхальная 
родавая абшчына. 
Суседская абшчы-
на. З’яўленне маѐ-
маснай няроўна-
сці. Існаванне груп 
плямѐн 

 
Пытанні для самакантролю 
1. Пералічыце найстаражытнейшыя стаянкі людзей на тэрыторыі Беларусі. 
2. Вылучыце агульнае і адметнае ў развіцці чалавечага грамадства ў перыяды палеаліту, мезаліту і неаліту.  
3. Што такое прысвойваючая і вырабляючая гаспадаркі? 
4. Апішыце працэс рассялення індаеўрапейскіх плямѐнаў на тэрыторыях Еўропы і Беларусі. 
5. Ахарактарызуйце этнічную прыналежнасць насельніцтва Беларусі да прыходу індаеўрапейцаў. 
6. Што вам вядома аб славянскіх плямѐнах, якія засялілі тэрыторыю Беларусі ў V – VІІІ стст.? 

 
Цікава ведаць 

1. Прыкметы, у якія верым. 
Нельга пазычаць шпількі: «Шпільку дазаць нельга, каб не пасварыцца, а ўжо калі нельга абыйсціся, то 

найперні трэба ўпароць таго ў руку,  каму даваць прыходзіцца».  
У вясельным абрадзе шматлікіх народаў нявесце ад суроцаў трэба прышпіліць у падол або за пазуху шпількі 

крыж-накрыж. 
Няўдача чакае нявесту, калі да вяселля яна ўбачыць сябе ў люстэрку ў поўным вясельным уборы. Няшчасця 

можна пазбегнуць, прымяраючы ўбор без адной дэталі. 
Пасля шлюбу маладыя абавязкова павінны паглядзецца ў люстэрка ўдваіх. 
Завешваюць люстэркі ў хаце, дзе ѐсць нябожчык, нездарма. Крыніца павер'я ў тым, што душа чалавека, які 

глядзіць у люстэрка, можа быць выкрадзена духам нябожчыка і, такім чынам, не патрапіць у рай. 
Месяц не павінен свяціць у твар чалавеку, які спіць, інакш прысняцца кашмары. 
Новаму месяцу варта выказаць павагу, пакланіўшыся яму і патросшы грашыма ў сваім кашальку. 
Не трэба стрыгчыся, калі месяц на сходзе: валасы будуць расці павольна. 
(Рэлігія і міфалогія ўсходніх славян / Гісторыя: праблемы выкладання. 2011. №11. С.20 – 21). 
2. У міфапаэтычнай сістэме беларусаў ѐсць некалькі лікаў, якія маюць асаблівае значэнне. 
Лік «1» – адзін сын – не сын, а калека; адзін Бог, ды не адна вера; адзін, як месячык на небе; першы сноп; 

першая баразна. 
Лік «2» сімвалізуе ідэю сіметрыі: неба і зямля, дзень і ноч, мужчына і жанчына, 2 браты ў казках.  
Лік «3» – 3 каралі, 3 сястры, 3 царэўны, 3 браты. Святая Тройца, тры разы паўтараюцца абрадавыя дзеянні. 
Лік «4» – 4 пары года, 4 бакі свету, 4 вуглы. Лік «4»  адлюстроўвае ідэю завершанасці, цэласнасці. 
Лік «7» – за 7 дзѐн Бог стварыў Сусвет, Хрыстос накарміў галодных сям’ю хлябамі; у тыдні 7 дзѐн, вясѐлку 

складаюць 7 колераў; у сузор’і Вялікай Мядзведзіцы (Воз) 7 зорак; пантэон славянскіх багоў з 7 ідалаў у Кіеве 
на беразе Дняпра; 7 тыдняў посту перад Вялікаднем, 7 тыдняў ад Вялікадня да Сѐмухі; для выпечкі каравая – з 
сямі крыніц вада, сямі двароў мука, сямі гаспадынь соль, сямі курэй яйкі; 7 цудаў свету. 

Лік «9» – 9 вечароў маладой перад вяселлем, 9 вугольчыкаў з печы, 9 сыноў-асілкаў, Радаўніца на 9-ы дзень 
пасля Вялікадня. 

Лік «12» – 12 месяцаў, дзень і ноч па 12 гадзін, цмок з 12 галовамі, 12 сыноў (дружыннікаў, разбойнікаў, 
старцаў), 12 сыноў вялікага князя ВКЛ Альгерда, тузін – 12 адзінак. 

Лік «13» – на Тайнай вячэры Хрыста было 13 асоб. Хрысціяне ў некаторых краінах Еўропы не садзяць за 
стол 13 гасцей, нешчаслівы лік. 

Лік «30» – 30 дзѐн у месяцы, У ХІІІ стагоддзі ў Полацку пры адсутнасці князя кіравала рада з 30 
старэйшынаў. 

Лік «40» – 40 саракоў, 40 велікамучанікаў, прысвятак Саракі, абрад Сарачыны, 40 фунтаў у пудзе, 
сараканожка. 

(Беларускі гістарычны часопіс. 2007. №9. С.54–55). 
 

2. СТАНАЎЛЕННЕ РАННЕФЕАДАЛЬНЫХ ДЗЯРЖАЎНЫХ УТВАРЭННЯЎ УСХОДНІХ СЛАВЯН 
НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ. КІЕЎСКАЯ РУСЬ. ПОЛАЦКАЕ І ТУРАЎСКАЕ КНЯСТВЫ 

 
Прыход славян на беларускія землі супаў з пачаткам хуткага разлажэння рода-племянных адносін і 

фарміравання феадальнага ладу. Прычынамі таму былі ўсѐ больш імклівы падзел працы, хуткае развіццѐ 
эканамічных стасункаў, а таксама войны, якія ўзвысілі магчымасці правадыроў племені – князѐў і вузкага кола 
набліжаных да іх ваяроў – баяр і дружыннікаў. Сваяцкая абшчына паступова саступіла месца суседскай (мір, 
грамада і г. д.). Мясцовая знаць імкнулася захапіць абшчынныя ці пакуль незанятыя землі ў прыватную 
ўласнасць. Прыватныя землі насілі назву вотчынаў. У Х ст. ўзгадваюцца княжацкія вотчыны, у ХІ – ХІІ стст. – 
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баярскія і манастырскія. Працавалі на гэтых землях рабы (халопы) ці залежныя ад гаспадара сяляне – закупы, 
радовічы і ўдачы. Закупы сяліліся на землях феадала і атрымоўвалі ад яго своеасаблівы крэдыт – купу. 
Звычайна яна магла складацца з розных прыладаў працы, хатняй жывѐлы і г. д. Радовічы заключалі з 
маѐмаснікам зямлі спецыяльны дагавор – рад. Пакуль закуп не выплочваў купу, а радовіч не адпрацоўваў рад, 
ѐн залежыў ад феадала. Удачы часова працавалі на гаспадара.  

Большасць сялян (смерды), пакуль захоўвалі асабістую свабоду, працавалі на абшчынных землях і плацілі 
раз у год князю даніну толькі прадуктамі лясной гаспадаркі (палюддзе). Толькі ў ХІ – ХІІ стст. гэтая надзвычай 
марудная форма эксплуатацыі пачала паступова выціскацца грашовымі выплатамі і данінай прадуктамі 
вытворчасці. Такім чынам, сацыяльная арганізацыя грамадства выглядала наступным чынам: 

Феадалы-

землеўласнікі

Свабодныя 

абшчыннікі

Залежнае 

насельніцтва

Князі, баяры, 

дружыннікі, царква

Сяляне-смерды, 

гаражане

Халопы, закупы, 

радовічы, удачы

 
Аснову тагачаснай эканомікі складала сельская гаспадарка. Сяляне вырошчвалі жыта (яравое і азімае), 

пшаніцу, лѐн, каноплі і іншыя культуры. У некаторых землях паша знаходзілася недалѐка ад паселішчаў. Але 
таксама былі распаўсюджаны лясныя аблогі і высекі. У немалой ступені развіццю вытворчасці садзейнічаў 
гандаль. Праз тэрыторыю Беларусі па рэках Заходняя Дзвіна і Днепр ішоў буйны гандлѐвы шлях са Скандынавіі 
ў Візантыю («з вараг да грэкаў»), па рэках Сож і Прыпяць – з Каспія ў Заходнюю Еўропу. З Захаду на 
беларускія землі паступалі срэбра, металы і металічныя прылады працы, а таксама якасная зброя. З Усходу і 
Поўдню – тканіны, віно, соль, ювелірныя вырабы і г. д. З мясцовых зямель вывозіліся рабы, прадукты лясной 
гаспадаркі, асабліва пушніна, рамесныя тавары.  

Цэнтрамі рамяства і гандлю былі гарады. Па летапісных звестках ужо ў IX ст. існаваў горад Полацк, у Х – 
Заслаўе і Тураў, у ХІ – Браслаў, Брэст, Віцебск, Друцк, Лукомль, Мінск і г. д. Гарады мелі моцныя абарончыя 
збудаванні. У найбольш узмоцненай частцы (дзядзінцы) жылі князь, баяры і дружыннікі. Вакол дзядзінца 
будаваўся пасад. Яго жыхарамі былі рамеснікі і гандляры. Гараджане, як і сяляне, аб’ядноўваліся ў абшчыны. 
Гарадская гаспадарка яшчэ ў значнай ступені заставалася аграрнай. Недалѐка ад гарадоў знаходзіліся палеткі і 
выпасы для жывѐлы. Гараджане трымалі авечак, кароў, коз, свіней, гусей і г. д. Яны мелі сады і агароды. Аднак 
кантроль над гандлѐвымі шляхамі працяглы час знаходзіўся ў руках іншаземцаў. Напрыклад, радзімічы да Х ст. 
выплачвалі даніну прыкаспійскаму народу – хазарам.  

У канцы ІХ ст. уладу на большасці ўсходнеславянскіх зямель захапіла скандынаўская дынастыя 
Рурыкавічаў. Імі была заснавана феадальная дзяржава Русь з цэнтрам у Кіеве. Як адносна адзіная дзяржава 
Кіеўская Русь праіснавала да канца  ХІ ст. (1097г.) Пераважная большасць насельніцтва Кіеўскай Русі – гэта 
шматлікія ўсходнеславянскія плямѐны: паляне, драўляне, вяцічы, улічы, севяране, наўгародскія славяне, 
крывічы, радзімічы і дрыгавічы. Апошнія тры славянскія плямѐны засялялі тэрыторыю сучаснай Беларусі. 
Кожнае ўзгаданае племя ў гэты час ужо ўяўляла сабой раннефеадальную дзяржаву – «княжанне», ў якім былі 
гарады, развіваліся рамѐствы і гандаль, меліся князі і дружыны.  

Большую частку сучаснай тэрыторыі Баларусі займалі дзве раннефеадальныя дзяржавы – Полацкае і 
Тураўскае княствы. Полацкае княства ўзгадваецца ўпершыню ў 862 г. У 907 г. княства  выступала саюзнікам 
Кіева ў войнах з Візантыяй. Першы летапісна вядомы князь –   Рагвалод (апошняя чвэрць  Х ст.). У 980 г. 
наўгародскі князь Уладзімір падчас паходу на Кіеў захапіў Полацк, забіў Рагвалода і яго сыноў, а дачку Рагнеду 
прымусова ўзяў сабе жонкай. Падначаліўшы сабе яшчэ Кіеў, Уладзімір распачаў рэформы, якія павінны былі 
цэнтралізаваць дзяржаву. Самай важнай з іх было прыняцце хрысціянства. Пры князях Брачыславе Ізяславічы 
(1003 – 1044 гг.) і Усяславе Брачыславічы (1044 – 1101 гг.) Полацкае княства дабілася незалежнасці ад Кіева.  

Асаблівасці грамадска-палітычнага ладу Полацкай зямлі ў IХ – пачатку ХII ст. 
‒  княжацка-вечавы лад; 
‒  наяўнасць княжацкай дынастыі; 
‒  значны ўплыў епіскапа на грамадскае жыццѐ. 

Княжацкая дынастыя 
Гады княжання Імя князя 

Каля 960-х – 980 Рагвалод 
… – 1001 Ізяслаў Уладзіміравіч (унук Рагвалода, сын 

кіеўскага князя Уладзіміра Святаславіча) 
1003 – 1044 Брачыслаў Ізяславіч 
1044 – 1101 Усяслаў  Брачыславіч Чарадзей 
пачатак ХII ст. – Полацкая зямля распалася на ўдзельныя княствы: Полацкае, Віцебскае, Лагойскае, 
Ізяслаўскае, Менскае, Друцкае 
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Тураўскае княства ўпершыню ўзгадваецца ў 980 г. У гэты час там правіў напаў-легендарны князь Тур. 
Прыкладна ў гэты ж час кіеўскі князь Уладзімір захапіў Тураўшчыну і далучыў яе да Кіеўскай Русі. З 980 г. па 
1158 г. у Тураве княжылі старэйшыя сыны кіеўскіх князѐў, якія потым станавіліся князямі ў Кіеве. У 1158 г. 
князь Юрый Яраславіч адваяваў незалежнасць для Тураўскай зямлі.  

Асаблівасці грамадска-палітычнага ладу Тураўскай зямлі ў Х – пачатку ХII ст. 
‒  утрыманне Тураўскага княства ў складзе Кіеўскай зямлі. Як толькі на Кіеўскім прастоле аказваўся новы 

князь, Тураў перадаваўся ў кіраванне яго сыну або заставаўся ў прамым падпарадкаванні самога кіеўскага 
князя; 

‒  назначэнне пасадніка, які кіраваў княствам ад імя князя, калі той «садзіўся» на кіеўскі прастол; 
‒  наяўнасць веча; 
‒  існаванне пасады тысяцкага (кіраўніка гарадскога апалчэння). 
 

Князі Тураўскага княства 
Гады княжання Імя князя 

… 980 … Тур 
канец  Х ст.– 1015 Святаполк Уладзіміравіч Акаянны 
… – 1054 Ізяслаў Яраславіч (сын Яраслава Мудрага) 
… Яраполк Ізяславіч 
1087 – 1113 (з 1093 г. – 
кіеўскі князь, але пакідае 
за сабой і Тураў) 

 
Святаполк Ізяславіч 

1113 – 1135 Тураў падпарадкоўваецца непасрэдна князю Уладзіміру Манамаху 
1158 – 1162 Юрый Яраславіч (унук кіеўскага і тураўскага князя Святаполка Ізяславіча ) 
другая палова ХII ст. – распад Тураўскай зямлі на ўдзельныя княствы: Тураўскае, Пінскае, Дубровіцкае, 
Клецкае, Слуцкае 

 
У ХІ – пач. ХІІ ст. у Панямонні вылучыліся Гродзенскае, Ваўкавыскае і Навагрудскае княствы. У другой 

палове ХІ – пач. ХІІІ стст. Полацкаму княcтву належалі балцкія землі ўздоўж Заходняй Дзвіны – княствы 
Герцыке і Кукенойс. Іх насельніцтва было змешанае, часткова славянскае, часткова балцкае. Кіравалі Герцыке і 
Кукенойсам князі славянскага паходжання. 

У ХІІ ст. у гісторыі старажытнай Русі пачаўся перыяд феадальнай раздробленасці. Прычынамі таму былі 
слабыя эканамічныя і камунікацыйныя стасункі паміж рознымі рэгіѐнамі, рост мясцовых эканомік і жаданне 
ўдзельных князѐў адасобіцца ад цэнтральнай улады. Першае, пасля смерці Усяслава, распалася Полацкае 
княства. У другой палове ХІІ ст. амаль адразу пасля вылучэння з Кіеўскай дзяржавы распалася Тураўскае 
княства. У выніку на пачатку ХІІІ ст. на беларускіх землях існавала больш за 20 незалежных дзяржаўных 
утварэнняў. Некаторыя з іх былі даволі моцныя. Так, у 60 –70 гг. ХІІ ст. Полацкае і Віцебскае княствы трапілі ў 
залежнасць ад Смаленскага. Бярэсце і землі Панямоння залежылі ад галіцка-валынскага князя.  

Феадальная раздробленасць мела станоўчыя і адмоўныя бакі. Яна давала больш шырокія магчымасці для 
развіцця розных зямель. Улада мясцовага князя была больш аператыўнай. Ён быў вымушаны абапірацца на 
мясцовых баяр, раздаючы ім землі і прывілеі, што, несумненна, спрыяла развіццю феадальных адносін. Але з 
разбурэннем цэнтралізаванай дзяржавы парушаліся сувязі між рэгіѐнамі. Паміж удзельнымі князямі ўсѐ часцей 
успыхвалі ваенныя канфлікты. Ва ўзаемную барацьбу часта прыцягваліся і іншаземцы.  

З канца ХІІ ст. нямецкія крыжакі пачалі планамерны захоп Прыбалтыйскіх зямель, частка якіх знаходзілася 
ў залежнасці ад Полацкага княcтва. У 1201 г. ў вусці Заходняй Дзвіны нямецкі біскуп Альберт заснаваў 
крэпасць Рыгу. У 1202 г. з дапамогай папы рымскага ім быў створаны ваенна-манаскі ордэн мечнікаў. З 1234 г. 
ў Прусіі пачаў дзейнічаць Тэўтонскі ордэн. У 1237 г. ордэны аб’ядналі свае сілы. Галоўную ролю адыгрываў 
больш вядомы ў Еўропе Тэўтонскі ордэн. Крыжакі ставілі перад сабой высакародную мэту – хрысціць Прыбал-
тыйскія землі. Іх войскі былі адносна невялікія, але даволі дысцыплінаваныя. На самай справе галоўнай мэтай 
крыжакоў было падпарадкаванне новых зямель і мясцовага гандлю. У выніку ўпартай барацьбы з крыжакамі 
жыхары Кукенойса на чале з князем Вячкам пасля 1208 г. разбурылі свой горад і пакінулі яго. Пасля 1230 г. пад 
уладу рыжскага біскупа трапіў Герцыке. Крыжакі ўрываліся на беларускія землі, сеячы смерць і спусташэнне.  

У другой палове 30-х гг. ХІІ ст. многія землі Усходняй Еўропы сталі ахвярай мангола-татарскага нашэсця. У 
1238 г. мангола-татары разрабавалі і спустошылі Смаленскае княства. У 1239 г. іх атрады спустошылі значную 
частку паўднѐва-ўсходняй Беларусі. У 1240 г. яны ўварваліся ў паўднѐвую Беларусь, захапілі і разрабавалі 
Мазыр, Тураў, Пінск, Бярэсце. Пасля вяртання з Заходняй Еўропы ў 1242 г. правадыр мангола-татар Батухан 
(Батый) заснаваў у Паволжы дзяржаву Залатая Арда, якой выплачвалі даніну ўсходнія і паўднѐвыя рускія землі. 
У 1275, 1277, 1287, 1315, 1338 гг. залатаардынскія ханы рабілі паходы і на беларускія землі, але падпарадкаваць 
іх сабе не здолелі. 

 
Пытанні для самакантролю 
1. Назавіце найбольш характэрныя рысы сярэднявечча. Ахарактарызуйце яго этапы. 
2. Якія эканамічныя асновы і сацыяльная структура феадальнага грамадства? 
3. Які характар узаемаадносін у Х – ХII стст. Кіева і Полацка? 
4. Што ўяўляла сабой палітычная сістэма Полацкага княства? 
5. Чаму з полацкім перыядам айчыннай гісторыі связваюць вытокі беларускай дзяржаўнасці? 
6. Якія асаблівасці палітычнага ладу Тураўскага княства? 
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Гістарычны дакумент 
«На седьмом веке Трояновом кинул Всеслав жребий о девице, ему любой. 
Он, лукавством опершись о коней, скакнул к граду Киеву 
и коснулся пикой золотого престола Киевского; 
прянул от полков лютым зверем в полночь из Белгорода и взвился в синем облаке, 
а наутро вонзил секиры: отворил ворота Новгорода –  расшиб славу Ярославову. 
Скакнул волком до Немиги из Дудуток, 
на Немиге снопами головы стелют, молотят цепами 
булатными, 
кладут жизнь на току, веют душу от тела. 
Немиги кровавые берега не добром были засеяны –  засеяны костьми русских сынов! 
Князь Всеслав людей судом судил, 
князьям города рядил, 
а сам в ночи волком рыскал, 
из Киева волком дорыскивал до петухов в Тмуторокань; 
великого Хорса в пути обгонял-перерыскивал. 
Ему в Полоцке рано к заутрене позвонили в колокола 
у святой Софии, 
а он в Киеве звон слышал! 
Хотя душа ведуна была в храбром теле, 
но часто страдал от напастей. 
О нем вещий, мудрый Боян еще встарь припевку сказал: 
«Ни хитрому, ни гораздому, 
ни провидцу гораздому 
суда божьего не миновать». 
 (Аўтар «Слова пра паход Ігара» аб княжанні Ўсяслава Брачыславіча). 
 

3. ДУХОЎНАЕ ЖЫЦЦЁ ЎСХОДНІХ СЛАВЯН У ЭПОХУ РАННЯГА СЯРЭДНЯВЕЧЧА. 
ПРЫНЯЦЦЕ ХРЫСЦІЯНСТВА 

І РАЗВІЦЦЁ КУЛЬТУРЫ НА БЕЛАРУСКІХ ЗЕМЛЯХ У IХ-ХIII СТСТ. 
 
Прыняцце хрысціянства стала адной з самых важных падзей культурнага жыцця беларускіх зямель у ІХ – 

пач. ХІІІ стст. Першыя звесткі аб пранікненні на ўсходнеславянскія землі хрысціянства па візантыйскім узоры 
адносяцца да ІХ ст. Лічыцца, што хрысціянкай была кіеўская княгіня Вольга. Ісландская «Сага  аб хрышчэнні» 
ўзгадвае пра манастыр Іаана Прадцечы ў Полацку, заснаваны каталіцкім місіянерам Торвальдам-вандроўнікам 
у Х ст. У канцы Х ст. кіеўскі князь Уладзімір прыняў хрысціянскую веру па візантыйскім (праваслаўным) 
узоры. Першай датай, што тычыцца прыняцця хрысціянства  на землях Беларусі, лічыцца заснаванне Полацкай 
епархіі (каля 992 г.).  

Па меркаванні шэрагу даследчыкаў, працэс распаўсюджвання новай веры ў нашай краіне быў досыць мірны, 
але і больш працяглы (да ХІІІ–ХІV стст.), а адзінкавыя астраўкі паганства захаваліся да ХІХ – пач. ХХ стст.). 
Толькі аб Тураве ў сувязі з прыняццем хрысціянства згадваецца паданне аб чырвонай ад крыві Прыпяці і 
каменных крыжах, якія плылі па яе водах. Першыя хрысціянскія святары (у асноўным выхадцы  са славянскай 
Балгарыі) выкарыстоўвалі паганскія святы і абрады для хутчэйшага распаўсюджвання новай веры (Вялікдзень – 
Пасха, Радуніца, Купалле – свята Іаана Хрысціцеля, Дзяды, Каляды – Нараджэнне Хрыстова). Суіснаванне на 
пэўнай тэрыторыі элементаў паганства і хрысціянства называецца двухвер’ем. На беларускіх землях хры-
сціянства пераважала сярод гарадскога насельніцтва, і значна больш марудна гэты працэс праходзіў на вѐсцы.  

Прыняцце хрысціянства на ўсходнеславянскіх землях спрыяла ўмацаванню  дзяржавы і ўлады, стала вялікім 
крокам наперад у эканамічным і культурным развіцці. Менавіта з пачаткам хрысціянізацыі на беларускіх зем-
лях пачынае распаўсюджвацца кірылічная сістэма пісьма. Аб распаўсюджванні пісьменнасці сярод розных ка-
тэгорый насельніцтва  сведчаць знаходкі спецыяльных прыстасаванняў для пісьма – пісал (у Наваградку, 
Мінску, Друцку), подпіс на пячатцы полацкага князя Ізяслава (канец Х ст.), на цагліне Сафійскага сабора ў По-
лацку (ХІ ст.), на каменных прасліцах з Пінска, Друцка і Віцебска, «Рагвалодавых» і «Барысавых» камянях  (ХІІ 
ст.), берасцяных граматах і г. д. У некаторых гарадах існавалі спецыяльныя майстэрні па перапісванню  кніг – 
скрыпторыі. Найстаражытнейшым помнікам пісьменнасці, дайшоўшым да нашага часу з’яўляецца Тураўскае 
евангелле (ХІ ст.). Пісьмовыя помнікі першай паловы ХІІІ ст. даюць падставу сцвярджаць, што ўжо ў гэты 
перыяд пачынае фарміравацца пісьмовая беларуская мова (дагавор Смаленска з Рыгай і Гоцкім берагам 1229 
г.). 

У першай палове ХІ ст. на ўсходнеславянскіх землях пачалося летапісанне. Некаторыя падзеі, што адбыліся 
на Беларусі, згадваюцца ў «Аповесці мінулых гадоў» (пачатак  ХІІ ст.). В. Тацішчаў у сваіх працах згадвае  
Полацкі летапіс, страчаны ў ХVІІІ ст. – помнік не толькі літаратуры, але і мастацтва ХІІ ст. Звесткі аб полацкіх 
князях змешчаны ў «Слове пра паход Ігаравы» (Х ст.). 

Значная роля ў пашырэнні асветы і культуры на беларускіх землях належыць праваслаўным царкоўным 
дзеячам – Еўфрасінні Полацкай (1101(?)–1167), Кірыле Тураўскаму (каля 1130 – каля 1182), Кліменту 
Смаляцічу ((?) – пасля 1164) і Аўраамію Смаленскаму (? – ?).  

Адным з вынікаў прыняцця  хрысціянства стала з’яўленне на беларускіх землях манументальнага 
дойлідства. Грэчаскія майстры прынеслі ва Усходнюю Еўропу  сістэму крыжова-купальнага храма, у аснову 
якой быў закладзены квадрат, падзелены чатырма слупамі так, што ў плане ѐн уяўляў сабой крыж. Найбольш 
слынным з мураваных збудаванняў на нашых землях стаў Сафійскі сабор у Полацку, пабудаваны пры Усяславе 
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Чарадзеі (1044–1066). Храм быў узведзены з чырвонай цэглы, унутры аздоблены рознакаляровымі фрэскамі. 
Першапачаткова  гэта быў пяцінефны  сямікупальны  будынак, які выконваў не толькі культавыя, але і 
грамадскія (скарбніца, бібліятэка, зала для прыѐму паслоў)  функцыі і з’яўляўся своеасаблівым  сімвалам 
незалежнасці і сілы Полацкай зямлі.  

З наступленнем феадальнай раздробленасці (ХІІ ст.) памеры храмаў значна змяншаюцца. З’яўляюцца мана-
стыры – цэлыя комплексы культавых збудаванняў. Паступова вырастаюць мясцовыя школы дойлідства. Най-
больш знакамітая з якіх – полацкая. Для будынкаў, выкананых яе майстрамі, характэрны падоўжаны план, вы-
ступаючая толькі адна апсіда (дзве другія хаваюцца ў тоўшчы сцяны), аздабленне верхняй вонкавай часткі хра-
ма какошнікамі кілепадобнай формы. Яркім узорам такога храма з’яўляецца царква Святога Спаса ў Полацку, 
пабудаваная, па паданні, за 30 тыдняў дойлідам-манахам Іаанам па заказе св. Еўфрасінні Полацкай. Полацкія 
майстры захавалі ў сваіх будынках муроўку са «схаваным радам», дзе рады плінфы перамешваюцца з радамі 
камянѐў. Прыкладна ў гэты ж час на заходніх землях фарміруецца гродзенская школа, для помнікаў якой харак-
тэрны цагляная аднародная муроўка, знешняе ўпрыгожванне сцен паліраванымі пліткамі і шліфаванымі 
камянямі, наяўнасць у канструкцыі  сцен гаршкоў-галаснікоў, адсутнасць  фрэскавых  роспісаў, аздабленне 
падлогі рознакаляровай  керамічнай  пліткай. Усе гэтыя рэчы ўвасоблены ў Барысаглебскай (Каложскай) царкве 
(Гародня, канец ХІІ ст.). 

У ХІІ ст. у Полацку налічвалася каля дзесяці храмаў, сем – у Смаленску, тры ў Гародні, па аднаму – у 
Мінску, Віцебску, Наваградку, Ваўкавыску, Тураве, Пінску. Мураванае дойлідства пашыралася і ў грамадскім 
будаўніцтве – знойдзены рэшткі будынкаў у Слуцку, Мінску, Мсціславе, княжацкага палаца ў Гародні.  

У другой палове ХІІІ ст. на межах беларускіх зямель будуюцца абарончыя вежы, з якіх да нашых дзѐн 
дайшоў толькі «Камянецкі слуп», пабудаваны  на беразе рэчкі Лясная дойлідам Алексай «со тоземцы». Для ве-
жы характэрны гатычныя элементы (спічастыя праѐмы, тынкаваныя нішы, пояс з пакладзеных «на вугал» 
цаглін). Гэты мастацкі стыль быў распаўсюджаны ў Заходняй Еўропе ў ХІІ – ХVI стст.  

З ХІ ст. пад візантыйскім  і заходнееўрапейскім уплывам на Беларусі пачынае развівацца манументальны 
жывапіс (фрэскі), іканапіс, кніжная мініяцюра. Як і ў архітэктуры, у жывапісе назіраўся працэс фарміравання 
мясцовых лакальных школ. Мясцовыя майстры працавалі таксама з бурштынам, шклом, каляровымі металамі, 
апрацоўвалі камень і дрэва. Своеасаблівым сімвалам беларускіх зямель можна назваць створаны ў 1161 г. па 
заказе ігуменні Еўфрасінні  полацкім майстрам Лазарам Богшам шасціканцовы крыж. 

Беларуская культура ІХ–ХІІІ стст. развівалася ў межах  сусветных культурна-гістарычных тэндэнцый. Знач-
ны ўплыў на яе аказала прыняцце хрысціянства, якое стала штуршком у развіцці культурных працэсаў. У той 
жа час на гэтым этапе быў закладзены падмурак фарміравання беларускага этнасу і адметнай культуры нашага 
народа. 

 
Пытанні для самакантролю 
1. Што Вам вядома аб рэлігійных вераваннях старажытных славян? 
2. Якія прычыны прыняцця хрысціянства? 
3. У чым складаўся ўплыў Візантыі на культурнае жыццѐ ўсходніх славян? 
4. Як паўплывала распаўсюджванне хрысціянскай рэлігіі на духоўнае жыццѐ ўсходніх славян? 
5. Што Вам вядома аб культурна-асветніцкай дзейнасці Е. Полацкай і К. Тураўскага? 
 
Гістарычны дакумент 
1. Як прымалі хрысціянства. 
… Прислали греки к Владимиру философа… И этот философ произносит вдохновенную речь, 

восхваляющую христианство (греко-православный вариант). Владимиру понравилась эта вера, но он решил 
разузнать подробнее обо всех этих верах и посылает своих послов к болгарам, немцам, а затем – в Цареград 
(Константинополь), потом они явились к царю. 

Царь же спросил их: «Зачем пришли?» Они же рассказали ему все. Услышав их рассказ, царь обрадовался и 
в тот же день сотворил им честь великую. На следующий же день послал к патриарху, так говоря ему: «Пришли 
русские испытать веру нашу, приготовь церковь и клир и сам оденься в святительские ризы, чтобы видели они 
славу бога нашего». Услышав об этом, патриарх повелел созвать клир, сотворил по обычаю праздничную 
службу, и кадила возожгли, и устроили пение и хоры. И пошѐл с русскими в церковь, и поставили их на лучшем 
месте, показав им церковную красоту, пение и службу архиерейскую, предстояние дьяконов и рассказав им о 
служении богу своему. Они же были в восхищении, дивились и хвалили их службу. И призвали их цари Васи-
лий и Константин, и сказали: «Идите в землю вашу», и от-пустили их с дарами великими и с честью. Они же 
вернулись в землю свою. И созвал князь Владимир бояр своих и старцев и сказал им: «Вот пришли посланные 
нами мужи, послушаем же все, что было с ними»... 

И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они богу своему, и не знали – на небе или на 
земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом, – знаем мы 
только, что пребывает там бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть 
красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так и мы не можем уже 
здесь пребывать в язычестве».   

(Гриненко, Г.В.  Хрестоматия по истории мировой культуры / Г.В. Гриненко. М.: Юрайт,1999. С. 606 –607). 
 

Цікава ведаць 
Крыж Еўфрасінні Полацкай (майстар Лазар Богша) – каштоўны помнік нашага пісьменства. Кароткі 

дробны надпіс паведамляе імя майстра: «Господи, помози рабоу своемоу Лазарю, наречѐнному Богши, 
съделавшему крестъ сий црькви святого «Спаса о Офросиньи»». На пазалочаных бакавых пластках выбіты 
вялікі тэкст з цікавымі гістарычнымі звесткамі. У перакладзе на беларускую мову ѐн гучыць так: «У лета 6669 
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(1161 г.) кладзе Еўфрасіння святы крыж у сваім манастыры ў царкве святога Спаса. Дрэва святое бесцэннае, 
акова ж яго золата і срэбра, і камяні, і перлы на 100 грыўняў, а да 40 грыўняў. І хай не выносяць яго з ма-
настыра ніколі, і не прадаюць, і не аддаюць. Калі ж не паслухаецца хто і вынесе з манастыра, хай не дапаможа 
яму святы крыж ні ў жыцці гэтым, ні ў будучым, хай пракляты будзе ѐн святой жыватворнаю Троіцаю ды 
святымі айцамі… і такое… валадар або князь, або епіскап ці ігумення, або іншы чалавек, хай будзе на ім гэты 
праклѐн. Еўфрасіння ж, раба Хрыстова, што справіла гэты крыж, здабудзе вечнае жыццѐ са ўсімі святымі».  

Страх перад Божаю карай, што абяцаў змешчаны на крыжы заклѐн, быў не ўсемагутны. Напрыканцы ХІІІ ст. 
рэліквію вывезлі з Полацка смаленскія князі. У 1514 г., пасля захопу Смаленска, князь Васіль ІІІ забраў крыж у 
Маскву. У час Лівонскай вайны Іван Грозны загадаў вярнуць святыню на ранейшае месца ў Полацк. Пасля таго, 
як вялікі князь літоўскі і кароль польскі Стэфан Баторы аддаў храм Спаса ордэну езуітаў, палачане захоўвалі 
рэліквію ў нішы сабора. У Дзень святой Еўфрасінні ў 1841 г. крыж з Сафіі быў перанесены ў Спаскую царкву. 

У савецкі час крыж трапіў у Беларускі дзяржаўны музей у Мінску, затым у музей  Магілѐва, а потым да  
1941 г. захоўваўся ў пакоі-сейфе ў будынку Магілѐўскага абкама партыі, адкуль знік пасля захопу горада 
фашыстамі. У складзеным пасля вызвалення горада акце кошт крыжа ацэньваўся ў 6 мільѐнаў рублѐў 
(даваенных). 

Пошукамі крыжа ў розны час займаліся вучоныя А. Мальдзіс і  Г. Штыхаў, журналіст А. Лукашук, 
прадстаўнікі беларускай эміграцыі ў ЗША і іншыя людзі. Ёсць версія, што наша рэліквія знаходзіцца ў 
прыватнай калекцыі ў ЗША. Апошнім часам да пошукаў нашай нацыянальнай святыні падключыўся Інтэрпол. 
У 1997 г. беларускі майстар М.П. Кузьміч зрабіў дакладную копію крыжа, якая знаходзіцца сѐння ў Спаса-
Еўфрасіннеўскім храме ў Полацку. 

(Патапенка, Н.Я. Гісторыя культуры Беларусі / Н.Я. Патапенка, А.В. Перапѐлкіна. Мінск: Изд-во Гревцова. 
2009.  С. 31–32).  

 
4. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПАЛІТЫЧНЫЯ ПЕРАДУМОВЫ ФАРМІРАВАННЯ 

ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА І ЯГО ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫ РОСТ. 
ЦЭНТРАЛІЗАТАРСКАЯ ПАЛІТЫКА ВЯЛІКІХ КНЯЗЁЎ ЛІТОЎСКІХ 

 
Для заходнiх зямель Русi XII – XIII стст. былi перыядам феадальнай раздробленасцi. Паступова 

фармiруюцца фактары, якiя падштурхоўвалi заходнерускiя княствы да аб`яднання кансалiдацыi, утварэння 
адзiнай царквы. Тэндэнцыя да аб`яднання старажытных рускiх зямель была ўсеагульнай. Але раней яна пачала 
дзейнiчаць менавiта на заходнiх землях (па прычыне iх размяшчэння па гандлѐвых шляхах; тут не было 
мангола-татарскага iга; на заходнiя землi ў большай ступенi ўплываў знешнепалiтычны фактар у выглядзе 
двайной пагрозы з боку крыжакоў i мангола-татараў), але самая важная прычына аб`яднаўчай тэндэнцыi на Ру-  
сi – унутрыпалiтычная – у XIII ст. пачаўся новы этап iнтэнсiўнага развiцця феадальных адносiн, а гэта 
непазбежна вяло да абвастрэння класавай барацьбы, што ў феадальным грамадстве заўсѐды з`яўлялася 
фактарам аб`яднальных працэсаў. Такiм чынам, сукупнасць унутраных i знешнiх фактараў адрадзiла iмкненне 
заходнерускiх княстваў да кансалiдацыi (з яго фактычна былi выключаны Паўночна-Усходнiя i Паўдневыя 
землi Русi). А аб`яднанай сiлай заходнерускiх княстваў выступiла ўлада вялiкiх князѐў лiтоўскiх. 

У гістарычнай навуцы здаўна існавалі розныя тэарэтычныя падыходы да праблемы ўтварэння і асаблівасцей 
фарміравання Вялікага княства Літоўскага, яго этнічнай прыналежнасці. Інтэрпрэтацыі працэсу ўзнікнення 
ВКЛ у значнай ступені залежылі не толькі ад наяўнасці і знаходак новых дакументаў, але і ад палітычных 
прыхільнасцей навукоўцаў, а больш за ўсѐ ад геапалітычных рэалій, палітычнай кан'юнктуры ў тыя ці іншыя 
часы. Можна выдзеліць наступныя канцэпцыі ўтварэння ВКЛ: 

1. Канцэпцыя «літоўскага заваявання» (або «літоўская»), у адпаведнасці  з якой заходнія землі старажытнай 
Русі былі захоплены літоўскімі князямі падчас аслаблення Русі міжусобіцамі і мангола-татарскім заваяваннем. 
Гэта канцэпцыя, на думку М. Ермаловіча, узнікла ў ХVI ст. у Расіі і абгрунтоўвала неабходнасць «вызвалення 
спрадвечна рускіх зямель» ад літоўскіх і польскіх заваѐўнікаў. У савецкій гістарыяграфіі дадзеная канцэпцыя 
з'яўлялася пануючай. 

2. Канцэпцыя «Літоўска-рускай дзяржавы». Падзялялі расійскі гісторык М. Любаўскі, тэрмін «літоўска-
руская дзяржава» выкарыстоўваўся беларускім гісторыкам У. Пічэтам. Яе прыхільнікі не выключалі з працэсу 
ўтварэння і развіцця ВКЛ літоўцаў, але ігнаравалі ролю прадстаўнікоў беларускага этнасу. Усе ўсходне-
славянскія народы, якія мелі дачыненне да ВКЛ, называліся «рускімі». 

3. Канцэпцыя беларускай дзяржавы (або «беларуская») сцвярджае, што з самага пачатку ВКЛ фарміравалася 
як дзяржава продкаў беларусаў, якія ў той час называліся ліцвінамі. Канцэпцыя ўзнікла ў 20-ыя гады ХХ ст. Яе 
прыхільнікамі былі В. Ластоўскі, У. Доўнар-Запольскі. У канцы ХХ ст. канцэпцыю найбольш поўна 
абгрунтаваў  М. Ермаловіч. На падставе вывучэння навуковых дакументаў ім быў зроблены вывад, які адмаўляў 
літоўскае заваяванне беларускіх зямель і сведчыў, наадварот, аб заваяванні сучасных літоўскіх зямель 
Новагародскім княствам. На думку даследчыка, значнай перашкодай для аб'ектыўнага асвятлення працэсу 
ўтварэння ВКЛ з'яўляецца атаясамліванне сучаснай тэрыторыі Літвы з летапіснай Літвой, якая, як даказваў      
М. Ермаловіч, знаходзілася на тэрыторыі сучаснай Беларусі – паміж Слонімам і Маладзечна. 

4. Канцэпцыя поліэтнічнай дзяржавы (або цэнтрысцкая). Была сфармулявана у 90-ыя гады ХХ ст. Згодна з 
ѐй – у першай палове ХІІІ ст. у Верхнім Панямонні ўзнікла беларуска-літоўскае гаспадарства з цэнтрам у Нова-
гародку, якое стала ядром магутнай шматнацыянальнай еўрапейскай дзяржавы – Вялікага княства Літоўскага, 
Рускага, Жамойцкага і іншых зямель. У ВКЛ назва «Літва» тады адносілася да Вехняга і Сярэдняга Панямоння, 
а пад «Руссю» разумелася Верхняе Падзвінне і Падняпроўе. Сучасныя заходнія этнічна літоўскія землі – 
Жмудзь – былі канчаткова далучаны да ВКЛ у першай палове ХV ст. У другой палове ХV ст.  – 60-ыя гады ХVI 
ст. у склад ВКЛ уваходзіла частка ўкраінскіх зямель (Валынь, Падолле, Кіеўшчына). Таму супольнае 
дзяржаўнае ўтварэнне можна раўназначна называць беларуска-літоўскай дзяржавай або літоўска-беларускай. У 
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першай палове XIII ст. пачынае стварацца цэнтралiзаваная раннефеадальная Лiтоўская дзяржава з моцнай 
вялiкакняжацкай уладай. Яе ўзнiкненне звязана з iмем лiтоўскага князя Мiндоўга, якi шляхам крывавай 
барацьбы аб`яднаў большасць лiтоўскiх княстваў. Працэс аб`яднання ў ВКЛ быў працяглы i складаны. Ён 
адбываўся больш за стагоддзе – з другой чвэрцi XIII па трэцюю чвэрць XIV ст. шляхамi: на аснове пагадненняў 
мiж лiтоўскiмi i славянскiмi князямi; дынастычных шлюбаў; пры дапамозе ваеннай сiлы. 

Першымi ў склад ВКЛ трапляюць землi Верхняга Панямоння, Чорная Русь, цi Новагародчына (Новагародак 
быў першай сталiцай ВКЛ). Полацк апынуўся ў складзе ВКЛ у 1307 г., Вiцебск – у 1320 г., Турава-Пiнскiя зем-
лi – у пачатку XV ст. Асаблiва паспяхова аб`яднальны працэс iшоў пры Гедымiне (1316–1341). Старабеларуская 
мова стала мовай дзяржаўных дакументаў (лiтоўцы пакуль не мелi сваѐй пiсьменнасцi). ВКЛ – гэта 
полiэтнiчная дзяржава чатырох асноўных народаў – беларускага, рускага, украiнскага i лiтоўскага, дзе славяне 
займалi прыкладна 11/12 тэрыторыi i складалi каля 80 % насельнiцтва. 

Закладзены з самага пачатку iснавання ВКЛ вялiкi хiб у бок федэралiсцкiх пачаткаў не мог не выклiкаць у 
вялiкакняжацкай улады ўзнiкненне супрацьлеглай тэндэнцыi ў палiтыцы – да цэнтралiзацыi. Барацьба 
цэнтралiсцкiх i феадалiсцкiх пачаткаў пранiзвае ўсѐ ўнутрапалiтычнае жыццѐ ВКЛ у XIV–XVI стст. Вынiкам 
гэтай барацьбы былi крызiсы дзяржаўнай улады, што пагражалi распадам дзяржавы. Першы крызiс узнiк пасля 
смерцi Гедымiна (1341), калi вялiкiм князям стаў яго любiмы сын Еўнут. Найбольш моцныя з яго братоў, 
Альгерд i Кейстут, зверглi Еўнута. I хаця на вялiкакняжацкi прастол быў ўзведзены Альгерд, у ВКЛ склаўся 
своеасаблiвы дуалiзм вярхоўнай улады. Другi палiтычны крызiс узнiк у 1377 г. пасля смерцi Альгерда. Пры 
падтрымцы Кейстута на вялiкакняжацкi прастол быў ўзведзены Ягайла, сын Альгерда. Аднак яго пазiцыi былi 
вельмi няўстойлiвыя, i ў 1381 г. Кейстут захапiў вярхоўную ўладу. Наступiў новы, трэцi палiтычны крызiс. Праз 
год Кейстут быў забiты Ягайлам. Ягайла не змог перамагчы цэнтрабежныя тэндэнцыi i адолець палiтычны 
крызiс сваiмi сiламi i зрабiў стаўку на знешнюю сiлу – Польшчу. 

 К канцу XIV ст. складваюцца ўмовы зблiжэння ВКЛ i Польшчы (гэтага патрабавала i знешняя небяспека – 
Тэўтонскi ордэн). У 1385 г. было падпiсана пагадненне мiж ВКЛ i Польшчай – Крэўская ўнiя. Ягайла стаў 
польскiм каралѐм. Па сваiх умовах унiя была iнкарпарацыяй ВКЛ у Польшчу i вяла да каталiцкай экспансii на 
беларуска-лiтоўскiх землях. Незадаволеныя беларуска-лiтоўскiя феадалы пачынаюць барацьбу супраць унii. Яе 
ўзначалiлi Андрэй Альгердавiч – на першым этапе, Вiтаўт, сын Кейстута – на другiм. Барацьба завяршылася 
падпiсаннем Востраўскага пагаднення (1392) аб падзеле ўлады памiж Ягайлам i Вiтаўтам. Яна значна 
карэкцiравала Крэўскую ўнiю: ВКЛ было гарантавана адасобленае дзяржаўнае iснаванне, але ў саюзе з 
Польшчай i пад верхаўладзем польскага караля.  

Юрыдычна палiтычная самастойнасць ВКЛ была аформлена падпiсаннем Гарадзельскай унii 1413 г., але 
ўсѐроўна пад уладай польскага караля. Супрацьстаянне бакоў прывяло да грамадзянскай вайны (1431–1436), 
пад уплывам якой былi прыняты прывiлеi польскага караля (1432) i вялiкага князя (1434), якiя пашыралi правы 
праваслаўных феадалаў (забарона займаць вышэйшыя дзяржаўныя пасады захоўвалася). 

Такiм чынам, палiтычная гiсторыя ВКЛ прасякнута барацьбой цэнтрабежных i цэнтраiмклiвых тэндэнцый, а 
палiтычны рэжым ВКЛ паступова прымаў абрысы парламенцкай манархii (паны-рада, вольны сейм, 
абмежаванне вялiкакняжацкай улады, правы шляхты). Больш за 100 гадоў ВКЛ знаходзiлася ў стане 
персанальнай унii з Польшчай, застаючыся пры гэтым суверэннай дзяржавай, дзякуючы намаганням рускiх i 
лiтоўскiх феадалаў. 

Знешняя палiтыка ВКЛ не была свабоднай ад уплыву на яе ўнутрыпалiтычных працэсаў у дзяржаве. Унiя з 
Польшчай (1385), нягледзячы на складаныя ўнутраныя вынiкi, умацавала мiжнародныя пазiцыi княства. 
Галоўным ворагам, з якiм ВКЛ даводзiлася весцi напружаную барацьбу, былi Тэўтонскi i Лiвонскi ордэны. У 
1409 г. пачалася «вялiкая вайна» памiж Польшчай, ВКЛ, з аднаго боку, i Тэўтонскiм ордэнам – з другога. 
Вырашальны ўдар быў нанесены крыжакам у бiтве пад Грунвальдам (1410), i нямецкая агрэсiя была спынена. 

У XIV – XV стст. працягвалiся набегi татар на тэрыторыю ВКЛ. Значнай падзеяй у барацьбе з iмi быў 
разгром Альгердам мангола-татар на р. Сiнiя Воды (1362), далучэнне да ВКЛ Кiеўшчыны, Падолii. У 1455 г. 
атрады мангола-татар былi разбiты войскамi кiеўскага князя Сямена Алелькавiча. На гэтым набегi Арды на 
тэрыторыю ВКЛ практычна спынiлiся. 

З другой паловы XV ст. у знешняй палiтыцы ВКЛ паўстае пытанне ўзаемаадносiн з мацнеючым суседам на 
поўднi – Крымскiм ханствам. Першапачаткова адносiны былi добрыя, але калi ханам стаў Менглi-Гiрэй (1468), 
ѐн па дамоўленасцi з Масквой пайшоў вайной на Кiеўскiя землi, узяў Кiеў. Пад нацiскам крымскiх татар 
паўднѐвыя межы ВКЛ адступiлi на поўнач. Толькi за перыяд з 1500 па 1569 г. татары зрабiлi на беларускiя землi 
45 набегаў, у 1505 г. дайшлi да Мiнска i Новагародка, у 1521 г. спустошылi землi памiж Слуцкам i Мiнскам. У 
1527 г. лiтоўскiмi, беларускiмi i ўкраiнскiмi атрадамi было нанесена паражэнне крымскiм татарам пад Каневам 
на Украiне. З гэтага моманту яны ўжо не пагражалi ВКЛ. Пазней татарскiя ханствы выкарыстоўвалiся ВКЛ як 
iнтрумент усходняй палiтыкi. 

З канца XV ст. абвастрылiся адносiны памiж ВКЛ i Рускай дзяржавай. Прычыны – завяршэнне палiтычнага 
аб`яднання Паўночна-Усходняй Русi пад уладай Масквы (вылучылiся два цэнтры аб`яднання зямель былой 
Старажытнаруская дзяржавы – ВКЛ i Маскоўская дзяржава), – асаблiвасцi вырашэння канфесiйнага пытання ў 
ВКЛ, наступ каталiцызму падштурхнулi беларускiх феадалаў да пераходу пад уладу Масквы. Канфрантацыя 
памiж маскоўскай дзяржавай i ВКЛ неаднаразова прыводзiла да войн (1492–1494, 1500–1503, 1507–1508, 1512–
1522, 1534–1537). 

Такiм чынам, знешняя палiтыка ВКЛ была складанай i супярэчлiвай, прыярытэты ў ѐй мянялiся. У XIV–XV 
стст. – гэта барацьба супраць крыжакоў  (Тэўтонскi ордэн) i татарскiх ханстваў (Залатой Ардой, Вялiкай Ардой, 
Крымскiм ханствам) i пашырэнне сваѐй тэрыторыi, у канцы XV–XVI стст. – галоўным напрамкам 
знешнепалiтычнай дзейнасцi ВКЛ сталi адносiны, а па сутнасцi канкурэнтная барацьба з мацнеючай 
Маскоўскай дзяржавай. Страта 1/4 тэрыторыi ВКЛ у гэтай барацьбе сведчыла пра значнае аслабленне ВКЛ i 
вымушала яго да больш цеснага саюза з Польшчай. 
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Знешняя і ўнутраная палітыка ВКЛ у ХIII – ХV стст. 

 
Вялікія князі ВКЛ  

Знешнепалітычныя падзеі 
 

Унутрыпалітычныя падзеі Імя Гады 
     княжання 

 
 
 
 

Міндоўг 

 
 
 
 

сяр. 40-х гг. 
ХIII ст –  
1263 г. 

1248 г. – стварэнне кааліцыі су-
праць Міндоўга, у якую ўвайшлі 
галіцка-валынскія князі Даніла і 
Васілька, Таўцівіл, Лівонскі ор-
дэн і інш. 

 
Падпарадкаваў сабя князѐў балцкіх 
плямѐн (аўкштайтаў і жэмайтаў). Паклаў 
пачатак утварэння ВКЛ 

1260 г. – паход крыжакоў на 
землі Жамойціі. Нямецкія 
рыцары былі разбіты Міндоўгам 

 
1253 г. – каранацыя Міндоўга 

 1263 г. – змова супраць Міндоўга. Быў 
забіты разам з двума малалетнімі сынамі 

Войшалк     1263 – 1268 Барацьба з галіцка-валынскімі 
князямі 

Заваяваў балцка-літоўскія землі Наль-
шчаны і Дзяволту 

 
Шварн 

 
1268 – 1270 

Неаднаразова нападаў на Поль-
шчу. Прыхільнік аб’яднання сіл 
ВКЛ і Галіцка-Валынскага кня-
ства 

 

 
Трайдзень 
(Трайдэн) 

 
1270 – 1272 

 Далучыў землі ўсяго Верхняга Паня-
моння (яцвягаў, земгалаў, селаў). Пася-
ліў ў наваколлі Слоніма і Гародні заход-
ніх балтаў (прусаў)  

 
 

Віцень  

 
 

1295 –  1316 

Актыўная барацьба з крыжакамі 1307 г. – далучэнне Полацкай зямлі 
1314 г. – напад нямецкіх рыцараў 
на Наваградак. Напад адбіты 
Давыдам Гарадзенскім 

1315. – далучэнне Берасцейкай зямлі 

 Уведзены герб «Пагоня 
 
 
 
 

Гедымін 

 
 
 
 

1316 – 1341 

Актыўная барацьба з крыжакамі 1323 г. – перанос сталіцы ВКЛ у Вільню 
 1320 – 1330-я гг. – уваходжанне ў склад 

ВКЛ Віцебскай зямлі 
1331 г. – перамога ў бітве на        
р. Акмяна над рыцарамі Тэўтон-
скага ордэна 

20–40-я гг. ХIV ст. – далучэнне большай 
часткі сучасных беларускіх зямель (ад 
Заходняга Буга да Дняпра). Тытул Геды-
міна – кароль Літвы і Русі 

 Утварэнне Літоўскай праваслаўнай 
мітраполіі з цэнтрам у Наваградку. 
Прынцып дзяржаўнага кіравання: «Не 
рушыць даўніны, не ўводзіць навізны» 

 
 
 
 
 

Альгерд 

 
 
 
 
 

1345 – 1377 

Актыўная барацьба з крыжакамі  
1348 г. – бітва на р. Стрэве з кры-
жакамі, завяршылася безвынікова 

 

 50–70-я гг. ХIV ст. – далучэнне новых 
зямель: 

1363 г. – бітва на р. Сінія Воды. 
Перамога войска Альгерда над 
татарамі 

Кіеўшчына і Падолле 

1368, 1370, 1372 гг. – паходы на 
Маскву 

Смаленскія, Бранскія, Чарнігава-Север-
скія землі 

Барацьба з Польшчай Валынь 
 
 
 
 
 

Ягайла 

 
 
 
 
 

1377 – 1392 

1380 г. – Кулікоўская бітва 
(Ягайла – саюзнік татараў, удзелу 
ў бітве не прымаў) 
 

 

1385 г. – Крэўская унія  
1386 г. – прыняцце каталіцтва 
Ягайлам, шлюб з дачкой поль-
скага караля Ядвігай 

Прывілей Ягайлы, які надаваў дадатко-
выя правы і вольнасці феадалам каталіц-
кага веравызнання 
 

 
Кароль Польшчы (Уладзіслаў II) 
з 1386 па 1434 г. 

Праваслаўныя феадалы пастаўлены ў 
няроўнае эканамічнае становішча з 
феадаламі-католікамі 
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Заканчэнне  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вітаўт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1392 – 1430  

 1392 г. – Востраўскае пагадненне (пера-
дача ўлады ў ВКЛ Вітаўту, прызнанне яго 
пажыццѐвым гаспадаром ВКЛ) 

1398 г. – пагадненне на востраве 
Салін паміж ВКЛ і Тэўтонскім 
ордэнам, князь Вітаўт быў аб-
вешчаны каралѐм Літвы і Русі 

 
1393–1395 гг. – увядзенне сістэмы на-
месніцтва 

1399 г. – бітва на р. Ворскла, дзе 
Вітаўт пацярпеў паражэнне 

 

1401 г. – Віленска-Радамская 
унія. Дзяржаўны і палітычны са-
юз ВКЛ і Польшчы супраць 
знешніх ворагаў (агрэсіі 
крыжакоў) 

 

1408 г. – супрацьстаянне войскаў 
ВКЛ і Масквы на р. Угра. У выні-
ку ўсходняя мяжа ВКЛ прайшла 
па р. Угра 

 

1409 – 1411 гг. – Вялікая вайна з 
крыжакамі ВКЛ і Польшчы.  
1410 г. – Грунвальдская бітва.  
1411 г. – Таруньскі мір паміж 
Польшчай, ВКЛ і Тэўтонскім ор-
дэнам. Апошні страціў сваѐ дамі-
наванне ў Балтыйскім рэгіѐне 

 
 
Да ВКЛ далучаны Жамойція і землі 
яцвягаў 

 
 
1413 г. – Гарадзельская унія 
(пацвердзіла аб’яднанне ВКЛ з 
Польскім каралеўствам) 

1413 г. – Гарадзельскі прывілей, які да-
зваляў толькі феадалам каталіцкага вера-
вызнання займаць вышэйшыя дзяржаў-
ныя пасады. Тэрытарыяльна-адміністра-
цыйны падзел ВКЛ на: ваяводствы, 
паветы, воласці (па ўзору Польшчы) 
 

Свідры-
гайла 

1430 – 1432   

 
Жыгімонт 

Кейсту-
тавіч 

 
1432 – 1440 

 1432–1436 гг. – феадальная вайна за 
ўладу паміж праваслаўнымі прыхіль-
нікамі Свідрыгайлы і каталіцкімі Жыгі-
монта 

 
 

Казімір 

 
 

1440 – 1492 

Канфрантацыя з Маскоўскай 
дзяржавай, падтрымка ханаў За-
латой Арды ў іх барацьбе з 
Масквой, садзейнічанне ўтварэн-
ню Крымскага ханства 
 

1447 г. – прывілей Казіміра 
1468 г. – Судзебнік Казіміра 
 
1481 г. – змова супраць Казіміра права-
слаўных феадалаў 

 
Пытанні для самакантролю 
1. Назавіце сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы фарміравання Вялікага княства Літоўскага. 
2. Ахарактарызуйце асноўныя канцэпцыі ўтварэння ВКЛ. 
3. Пералічыце асноўныя шляхі ўваходжання новых зямель у склад новай дзяржавы. 
4. Які князь лічыцца пачынальнікам «збірання зямель ВКЛ»? Што Вы ведаеце пра першую сталіцу 

дзяржавы? 
5. Вызначце галоўныя прычыны і ўмовы падпісання Крэўскай уніі. З чым былі звязаныя ўнутрапалітычныя 

канфлікты пасля яе падпісання? 
6. Якія князі ўнеслі найбольш значны ўклад у пашырэнне і ўмацаванне ВКЛ, калі гэта было? 
7. Якія асноўныя знешнепалітычныя сапернікі былі ў ВКЛ на працягу ХIV – ХVI стст.? Як разгортваліся 

адносіны паміж імі? 
 

5. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА:  
СЕЛЬСКАЯ ГАСПАДАРКА І ГАРАДСКОЕ ЖЫЦЦЁ. 

АГРАРНАЯ РЭФОРМА 1557 Г. І ЯЕ АСНОЎНЫЯ ВЫНІКІ 
 

У другой палове ХІІІ – першай палове XVI стст. працягвалася развіццѐ феадальных адносін. Асновай 
эканамічнага жыцця краіны заставалася сельская гаспадарка. У гэты час на Беларусі ўсѐ больш актыўна 
ўжывалася трохпольная сістэма, удасканальваліся прылады працы, што, несумненна, спрыяла павышэнню 
ўраджайнасці. Вялікую ролю адыгрывалі жывѐлагадоўля і лясная гаспадарка. Паэт першай паловы XVI ст.       
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М. Гусоўскі называў лес сапраўдным скарбам. Тут здабывалі драўніну, смалу, дзѐгаць, палявалі, займаліся 
бортніцтвам. Каля лесу пасвіліся статкі. Некаторыя даследчыкі лічаць, што дзічына складала важную частку 
паўсядзѐннай ежы тагачасных жыхароў Беларусі. Нездарма ўлады імкнуліся зберагчы лес. Так, яшчэ вялікія 
князі Ягайла і Вітаўт надалі Белавежскай пушчы запаведны статус. 

Вярхоўным уласнікам зямель лічыўся вялікі князь. У канцы XIV ст. з пашырэннем межаў дзяржавы і 
ліквідацыі буйных удзельных княстваў дзяржаўныя землі значна павялічыліся. Аднак у XV – XVI стст. вялікая 
колькасць зямель была перададзена феадалам за службу. Буйныя ўгоддзі атрымала таксама царква. Вялікі князь 
мог даць землі ў часовае карыстанне, на вечнасць ці перадаць у залог. У  1528 г. магнатам належала 46,4 % 
зямельных уладанняў. Дробная шляхта карысталася зямлѐй на правах лена: калі шляхціц адмаўляўся ад 
службы, ѐн губляў свой надзел. Статуты 1529 і 1566 гг. гарантавалі перадачу зямлі не толькі мужчынам, але і 
жанчынам.  

Дзяржава і феадалы жылі за кошт эксплуатацыі сялян. Сялянскі двор (дым) з’яўляўся падаткавай адзінкай у 
ВКЛ. Дзяржаўныя ці прыватныя землі перадаваліся ў карыстанне сялянскай абшчыне, якая  размяркоўвала яе 
паміж дымамі. За карыстанне зямлѐй сяляне выконвалі розныя абавязкі. Адной з іх была даніна прадуктамі 
земляробства, жывѐлагадоўлі і лясной гаспадаркі (дзякла і мезлева), а таксама грашовы падатак (чынш). У XV – 
XVI стст. галоўнай формай эксплуатацыі стала паншчына. Яна складалася з працы сялян на панскім жніве, 
сенакосах, выканання гвалтаў, згонаў, талокаў, рамонту і будаўніцтву дарог і мастоў (шараваркі), перавозу 
грузаў (падводная павіннасць), працы ў лесе, рыбных ловах і г. д. У тых мясцовасцях, дзе шпаркімі тэмпамі 
развівалася грашовая гаспадарка, існаваў і грашовы падатак – чынш. Звычайна яго плацілі з адной гаспадаркі 
(дыма), але акрамя падымнага падатку існавалі і іншыя – рыбны (за лоў рыбы), гіберна і рэйтаршчына (на 
ўтрыманне войска феадала), угайны (за карыстанне ляснымі ўгоддзямі) і г. д. 

Доўгі час сяляне падзяляліся на чэлядзь нявольную (фактычна рабоў), людзей пахожых (асабіста вольных) і 
непахожых (залежных ад уласніка зямлі). Большасць сялян належала да людзей пахожых. Аднак у XVI ст. 
амаль усе яны трапілі ў прыгон. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
У XVI ст. з развіццѐм у Заходняй Еўропе рынкавых адносін і спецыялізацыі міжнароднага гандлю 

павялічыўся кошт збожжа. Вырошчванне жыта і пшаніцы ў больш развітых краінах не давала такіх вялікіх 
прыбыткаў, як, напрыклад, авечкагадоўля ці льнаводства. Да таго ж вырошчванне гэтых культур было 
надзвычай працаѐмкае. Заходняя эканоміка патрабавала рабочых рук у іншых галінах дзейнасці – рамястве, 
пачатковай прамысловасці, здабычы карысных выкапняў і г. д. Таму купцы з Італіі, Англіі, Нідэрландаў і 
Паўночнай Германіі аддавалі перавагу збожжу з Усходняй Еўропы. Дзяржава, якой патрабаваліся фінансавыя 
сродкі для вядзення вайны, і феадалы ВКЛ імкнуліся скарыстаць дадзеную сітуацыю ў сваіх мэтах. 

У 1557 г. па прапанове вялікай княгіні Боны 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 дымам і падзяляліся на цяглыя і асадныя. Цяглыя сяляне павінны былі 
адпрацоўваць у фальварку паншчыну, асадныя ж у асноўным выплочвалі чынш. Былая чэлядзь нявольная 
атрымоўвала невялікія кавалкі зямлі (3 моргі) і ператваралася ў агароднікаў. У выніку рэформы была 
ліквідавана сялянская абшчына. Сяляне станавіліся прыгоннымі.  

Спачатку памера 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 вайна, 
прыйшлося абмежавацца пераводам сялян на чынш. Сялянская абшчына ў гэтых землях захавалася. Канчаткова 
запрыгоньванне сялян завяршыў Статут 1588 г. 

Прычынамі запрыгоньвання сялян на Беларусі былі: 1) пашырэнне феадальнага землекарыстання; 2) ім-
кненне феадалаў павысіць прыбытковасць сваіх гаспадарак шляхам эксплуатацыі таннай працоўнай сілы;         
3) спецыялізацыя эканомікі ВКЛ у сусветным гандлі на вытворчасці працаѐмкай зерневай прадукцыі. 

Асноўныя  саслоўі (групы насельніцтва) у ВКЛ

Землеўладальнікі –

феадалы

Паны –

магнаты
Купцы і гандляры

Вольныя

Рамеснікі –

майстры

Гарадская шляхта

Баяры –

шляхта

Прыгонныя

Паншчыннікі Чыншавікі

Землекарыстальнікі –

сяляне
Гараджане –

мяшчане
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Этапы запрыгоньвання сялян

Прывілей Казіміра 1447г. Судзебнік Казіміра 1468г.

Пачатак юрыдычнага

запрыгоньвання сялянства

Забарона свабоднага пераходу ся-

лян ад аднаго феадала да другога

Аграрная рэформа «Валочная па-

мера»Жыгімонта II Аўгуста 1557г.

Замацаванне сялян за валокамі

Статуты ВКЛ 1566 і 1588 гг.

Заканадаўча замацавалі 10-га-

довы і адпаведна 20-гадовы

вышук беглых сялян і 10-га-

довы тэрмін даўнасці, што

азначала канчатковае юрыдыч-

нае афармленне прыгоннага

права

Статут ВКЛ 1529 г.

Дазвол звароту ўцѐклых сялян на 

працягу 10 гадоў

 
Разам з сельскай гаспадаркай шпаркімі тэмпамі развіваліся рамяство і гандаль. Іх цэнтрамі сталі гарады і 

мястэчкі (паселішчы гарадскога тыпу). Падзяляліся гарады на дзяржаўныя і прыватнаўласніцкія. Самымі 
буйнымі з іх былі Вільня, Полацк, Магілѐў, Смаленск, Мсціслаў, Віцебск, Слуцк, Бярэсце і інш. Так, Магілѐў 
упершыню ўзгадваецца ў канцы XIV ст. Ужо ў XVI ст. ѐн займаў адно з першых месц пасля Вільні. Сама 
сталіца ВКЛ уяўляла сабой буйную метраполію. Акрамя выхадцаў з беларускіх, літоўскіх і ўкраінскіх зямель 
тут жылі немцы, яўрэі, палякі, венгры і інш. Сярод іншых гарадоў вылучаўся Полацк. Гэта быў важны гандлѐвы 
цэнтр і порт на рацэ Заходняя Дзвіна. 

Актыўнае развіццѐ рамяства прывяло да таго, што толькі ў металаапрацоўцы вылучылася больш 20 
спецыяльнасцей. Славіліся сваім майстэрствам беларускія ювеліры, ткачы, цесляры, будаўнікі, збройнікі. У ін-
шыя краіны з ВКЛ вывозілі збожжа, прадукцыю лясной гаспадаркі, лѐн, пяньку, попел і інш. Значную ролю 
адыгрываў рээкспарт. Напрыклад, полацкія купцы куплялі больш таннае збожжа і воск у Ноўгарадзе і Маскве, 
каб з выгодай перапрадаць гандлярам з Рыгі. У ВКЛ увозілі металічныя вырабы, тканіны, соль, селядцоў, ко- 
ней і г.д. Грашова-фінансавая сістэма ВКЛ была нават больш стабільнай, чым у суседзей. 

Большасць гарадскіх жыхароў складалі беларусы (80 %), але жылі тут таксама яўрэі, татары, немцы, рускія, 
палякі, нават шатландцы. У XV–XVI стст. для абароны сваіх інтарэсаў рамеснікі і гандляры пачалі ствараць 
прафесійныя арганізацыі – стараствы і цэхі. У іх уваходзілі майстры толькі адной спецыяльнасці і аднаго 
веравызнання. Яны выбіралі старасту ці цэхмайстра. Усе пытанні майстры вырашалі разам. У цэхі ўваходзілі 
таксама падмайстры (чаляднікі) і вучні. Аднак іх правы былі абмежаванымі. Цэхі мелі свае сімвалы, скарб, 
сцяг, барабан. Падчас гарадскіх парадаў іх чальцы маршыравалі разам, а падчас абароны гораду складалі 
асобныя атрады. Цэхі дапамагалі ўдовам і сіротам, праводзілі сумесныя святы. Рамеснікі, якія не ўваходзілі ў 
цэх, зваліся партачамі. Звычайна гэта былі сяляне, што перабіраліся ў горад з вѐскі. З імі чальцы цэхаў вялі 
бязлітасную барацьбу. Па ўзоры рамесніцкіх цэхаў купцы і гандляры стваралі гільдыі і брацтвы. 

Імкнучыся пазбавіцца феадальнай залежнасці, жыхары гарадоў і мястэчак змагаліся за атрыманне 
магдэбургскага права (права на самакіраванне). Населеныя пункты, якія карысталіся такім правам, замест 
шматлікіх абавязкаў выплачвалі адзіны грашовы падатак, мелі сваѐ грамадзянства, герб і нават суд. Іх жыхары 
складалі асобнае саслоўе мяшчан. Мяшчане выбіралі раду ці магістрат, якія займаліся зборам падаткаў, 
судовымі справамі, сачылі за парадкам. Улада выбарных органаў абмяжоўвалася войтам, прызначаным вялікім 
князем або феадалам. Часам феадалы самі набывалі надзелы ў горадзе – юрыдыкі, на тэрыторыю якіх гарадское 
права не распаўсюджвалася. Першым горадам, набыўшым магдэбургскае права, была Вільня (1387). У 1390 г. – 
Брэст, у 1391 – Гродна, у 1498 – Полацк, у 1499 – Мінск, у 1597 – Віцебск і г. д.  

 
Пытанні для самакантролю 
1. На якія катэгорыі падзяляліся сяляне ў эканамічных адносінах з феадалам? 

2. Што такое валока? Якія вынікі аграрнай рэформы 1557 г.? 

3. Што азначала магдэбурскае права? 
 
Гістарычны дакумент 

1. «Знае народ, што лясы нашы – скарб неацэнны, 
Ён не зьмяняе яго нат на золата. Морам 
Чэргі чужых караблѐў па яго да нас цягнуць, 
Дзівы вязуць нам багатых заморскіх тавараў. 
Шчодрая вільгаць з прыродных у лесе жаролаў 
Цѐплым дажджом палівае ўраджайныя нівы, 
Рэкі у сьвет спрытна лес наш сплаўляюць плытамі, 
Што, як масты, заляглі паміж землямі княства. 
Глебы багатыя працы цяжкое ня просяць, 
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Толькі ў жніво скрозь пярэсьцяцца жнеямі нівы, – 
Статкі ў суценьню узьлесьсяў пасуцца на волі, 
А у лугох – табуны скакуноў хутканогіх. 
Дар нашых ніваў, лясоў прадаем мы за мора 
Іншым краѐм і, няхай мы раўня па багацьці, 
Цэнім заморскае менш, чымся родныя пушчы. 
Княства Вялікае нашае – край дабрадзейны, 
Больш, чым красу ў сваім моры зялѐным хавае. 
Ён – і складніца жывіцы й смалы карабельнай, 
Скуркаў куніцы, і мѐду, і воску й дзічыны. 
Так што чужынцы-купцы трасянуць калітою 
Могуць цяжкой, не скупіцца на торжышчах нашых. 
Знойдуць усѐ: і сасну карабельную й дубу 
Стырты й драніцу на дахі чужым багацеям 
Тамка, дзе лесу няма. Нашы пушчы на дзіва 
Борзда растуць. Не знайсьці гэткіх волатаў-соснаў 
Пэўне нідзе. Шчодра нас надарыла прырода! 
Водараць пахамі краскаў лясныя узьлесьсі – 
Месца ўлюбѐнае вѐскаў на гульні ды йгрышчы, 
Бортнікі нашыя дзюплі дзяўбуць у камлішчах 
рэваў старых і ўжо маюць вульлі неўзабаве». 

(Мікола Гусоўскі пра гандаль лесам і лясныя промыслы). 
2. «Марына Васільеўна Глебавая мае маѐнтак-вотчыну, двор Ветрына з пашаю. 
К таму двару слуг путных трое, якія ѐй канямі служаць. А людзей вольных дымоў восем, якія ѐй з пашы сва-

ѐй уселякага збожжа чацьвѐрты сноп даюць і талокі служаць. К таму ж двару агароднікаў трое, якія толькі 
талокі служаць.Таксама ў Ветрына на зямлі, якую купіў брат яе Яцка Галубовіч у сваяка, Максіма 
Цярпігоравіча, маюць слугу путнага, які ѐй конем служыць, і два чалавекі вольныя, якія ѐй з пашы сваѐй жыта 
чацьвѐрты сноп даюць. 

К таму ж двару, у сяле яе вотчынным Празароцкім, людзей вольных дымоў дзевяць, якія таксама з пашы 
сваѐй усялякага збожжа чацьвѐрты сноп даюць і талокі служаць. Тыя ўсе людзі, акрамя двух чалавекаў, якія на 
куплі ў Ветрына, павінны з іншымі паплечнікамі сваімі масты на дарозе Бабыцкай, на рацэ Ушачы і на Недлеве 
масціць, а тыя два чалавекі, якія на куплі ў Ветрына, павінны таксама з іншымі паплечнікамі мост Матырынскі 
масціць. 

К таму ж двару мае борці дворныя і гоны бабровыя, супольныя з іншымі зямянамі полацкімі.З таго ж маѐнт-
ка на службу земскую два кані выпраўляе». 

(Апісанне феадальнага маѐнтка XVI ст. на Полаччыне/Лаппо И. Полоцкая ревизия 1552 года. М., 1905.        
С. 138 –139). 

3. Аудиенция в Троках у великого князя и короля Казимира. 
«Когда я вошел, король провел меня в свои покои. Сам он сел на украшенное кресло, а по сторонам стали 

два его сына, одетые в алый атлас; молодые и прекрасные, они казались ангелами. В этом покое было много 
баронов, знатных рыцарей и других синьоров. Для меня прямо перед королем была поставлена скамья, и король 
принимал меня с такой любезностью, что едва ли можно это передать; он пожелал, чтобы я передал руку сы-
новьям, и вообще его обходительность и учтивость были таковы, что, если бы я был его сыном, он не мог бы 
проявить себя лучше.  

Я хотел начать свою речь, стоя на коленях, и всячески старался это выполнить, но король не пожелал, чтобы 
я начал говорить прежде, чем встану, и вообще требовал, чтобы я сел. Я не решался поступить таким образом, 
но после многократных его повелений мне пришлось сесть… 

Когда все это кончилось, меня все с тем же почетным сопровождением ввели в другой зал, где были накры-
ты столы. Через некоторое время пришел туда же король с сыновьями и сел за стол. По его правую руку сидели 
сыновья, а по левую – тогдашний [польский] примат, и рядом с ним я, недалеко от его величества. Многочис-
ленные бароны расселись за столами несколько подальше; их было около сорока человек. 

Угощения, подававшиеся к столу, их появлению неизменно предшествовали трубачи – лежали на огромных 
блюдах в большом изобилии. Спереди, как это делается у нас, были положены ножи. Мы оставались за столом 
около двух часов…». 

(Из записок венецианского купца А. Контарини о путешествии через ВКЛ // Барбаро и Контарини о России: 
к истории итало-русских связей в XV в. – Ленинград, 1971). 
 

6. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ (ХІV–ХVІ СТСТ.) І ЯЕ МЕСЦА Ў ДУХОЎНЫМ ЖЫЦЦІ ЎСХОДНІХ 
СЛАВЯН І АГУЛЬНАЕЎРАПЕЙСКІМ КУЛЬТУРНА-ЦЫВІЛІЗАЦЫЙНЫМ ПРАЦЭСЕ 

 
Падчас уваходжання беларускіх зямель у склад ВКЛ паступова фарміруецца адзіная беларуская народнасць. 

Народнасцю называецца моўная, тэрытарыяльная, эканамічная  і культурная супольнасць людзей, пераважна 
рабаўладальніцкай ці феадальнай эпохі, для якой характэрна сумеснае пражыванне на адпаведнай тэрыторыі, 
адноснае адзінства гаспадаркі, мовы, культуры, а таксама этнічная самасвядомасць.  

Асновай беларускай народнасці сталі славянскія племянныя саюзы крывічоў, дрыгавічоў, радзімічаў і 
часткова валынян, якія ў сваю чаргу ўвабралі многія элементы культуры папярэдняга фінскага і балцкага 
насельніцтва. Прычым асіміляцыя балцкіх (асабліва літоўскіх) элементаў працягвалася да  ХІХ ст. З утварэннем 
ВКЛ ўсе часткі будучага беларускага этнасу ўпершыню апынуліся ў межах адзінай дзяржавы, што спрыяла іх 
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далейшай моўнай, культурнай, эканамічнай кансалідацыі, а таксама ўзнікненню агульнай самасвядомасці. 
Акрамя таго, важнымі фактарамі фарміравання беларускай народнасці стала кансалідацыя нешматлікіх 
катэгорый насельніцтва ў сацыяльныя групы з агульнымі правамі і абавязкамі (напрыклад, мяшчане), 
умацаванне эканамічных сувязей, развіццѐ ўнутранага рынку, працэс цэнтралізацыі ВКЛ, неабходнасць 
барацьбы са знешнім ворагам.  

Такім чынам, можна вылучыць наступныя ўмовы фарміравання беларускай народнасці. Грамадска-
палітычныя: 

‒  знаходжанне беларускіх зямель у складзе ВКЛ і ўдзел беларусаў у яго развіцці;  
‒  манапольнае  становішча  старабеларускай  мовы  і  пісьменнасці ў ВКЛ; 
‒  у розныя часы тэрытарыяльна-адміністрацыйны падзел меў уплыў на фарміраванне беларускай 

народнасці: 
XIII – XIV стст. –  Полацкая і Віцебская землі захавалі  рысы аўтаномнасці; Слуцкае, Мінскае, Нава-

грудскае, Тураўскае  і іншыя княствы –  вотчынныя спадчыны. Частка беларускіх зямель была падначалена 
Кіеўскаму і Чарнігава-Северскаму княствам; 

У XV– ХVІ стст. прававое размежаванне зямель і ўдзельных княстваў ВКЛ сціраецца ў выніку ўвядзення 
Вітаўтам намесніцтва, падзелу тэрыторыі ВКЛ на ваяводствы, паветы; 

‒  цэнтралізацыя ВКЛ, пераўтварэнне яго ў адну з самых магутных дзяржаў у Еўропе; 
‒  удзел народаў ВКЛ у абароне Айчыны. 
ВКЛ было падзелена на дзве часткі па рэлігійнай прыналежнасці. Спачатку яго насялялі язычнікі-літоўцы і 

хрысціяне-рускія (паняцце «праваслаўны» атаясамлівалася з паняццем «рускі»). Пазней, хаця літоўцы і прынялі 
хрысціянства, насельніцтва не стала адзінаверным. Паміж католікамі і праваслаўнымі не было згоды. 

Сацыяльна-эканамічныя ўмовы: 
‒  прагрэс у сельскай гаспадарцы і рамястве ў беларускіх землях у XIV–XVI стст.; 
‒  паступовае разбурэнне натуральнага характару  сельскай гаспадаркі; 
‒  грамадскі падзел працы паміж горадам і вѐскай, пашырэнне сувязей паміж імі; 
‒  складванне рынкаў вакол буйных гарадоў; 
‒  усталяванне агульных рыс гаспадарчай дзейнасці беларускага насельніцтва; 
‒  фарміраванне саслоўнай структуры ВКЛ. 
У ХІV–ХVІІ стст. жыхары сучаснай тэрыторыі Беларусі выкарыстоўвалі розныя этнонімы (саманазвы). 
‒  «Ліцвіны» – жыхары Верхняга Панямоння (Гродзенская вобл.)  
‒  «Русіны» – жыхары Падзвіння і Падняпроўя (Віцебская, Магілѐўская вобл.) у XIV–XV стст.  
‒  «Беларусцы» – жыхары Падзвіння і Падняпроўя (Віцебская, Магілѐўская вобл.) у канцы XVI – пачатку 

XVII ст. 
‒  «Палешукі» – жыхары Палесся (Брэсцкая і Гомельская вобл.) у XVI – XVII стст. Назва «Белая Русь» 

упершыню згадваецца ў ХІІ ст., але толькі ў ХІІІ ст. яна ўжываецца ў дачыненні да ўсходняй часткі Беларусі і 
Пскоўшчыны. 

Да сярэдзіны ХVІ ст. фарміруецца старабеларуская літаратурна-пісьмовая мова, якая істотна адрозніваецца 
ад стараславянскай сваімі арфаграфічнымі і нават лексічнымі рысамі. Пры Альгердзе яна становіцца 
агульнадзяржаўнай (да 1696 г.), на ѐй напісаны не толькі літаратурныя, але і найважнейшыя дзяржаўныя  
дакументы (Судзебнік 1468 г., першыя вайсковыя статуты (30-я гг. XVI ст.), Статуты ВКЛ (1529 г., 1566 г.,  
1588 г.) і інш. Гэта мова дзяржаўнага справаводства, а таксама зносін паміж рознымі  этнічнымі групамі 
насельніцтва ВКЛ. З ХV–ХVІ стст. характэрнае для гутаркавай беларускай мовы «дзэканне», «цэканне», 
«аканне», цвѐрдае вымаўленне «р» пачынаюць прасочвацца і ў афіцыйныя дакументы і ўплываць на 
фарміраванне беларускай літаратурнай мовы.  

Станаўленне старабеларускай літаратуры непасрэдна звязана з этнічнымі працэсамі, што адбываліся ў ВКЛ. 
У ХІІІ–ХVІ стст. значную ролю на беларускіх землях пачынае адыгрываць рукапісная кніга, пераважна 
царкоўнага характару (пергаментныя Аршанскае, Мсціслаўскае, Лаўрышаўскае, Жыровіцкае евангеллі). У 
беларускай літаратуры месца былін займае новы эпічны жанр – гістарычныя песні, прысвечаныя барацьбе 
насельніцтва з іншаземнымі захопнікамі. У ХV ст. з’яўляецца новы жанр – перакладная літаратура як свецкага 
(«Александрыя», «Троя»), так і царкоўнага характару («Аповесць пра трох каралѐў», «Трыстан і Ізольда», 
«Аповесць пра Бову» і г. д.). Яе існаванне – яркае сведчанне цесных культурных стасункаў ВКЛ з іншымі 
краінамі. ХV ст. адзначаецца ростам бібліятэчнай справы: на беларускіх землях ствараюцца буйныя прыватныя 
і царкоўныя кнігасховішчы. Рукапісныя кнігі  ў іх адзначаюцца адмысловым афармленнем.  

Яркім прадстаўніком жанру царкоўнай аратарскай прозы на беларускіх землях стаў Рыгор Цамбалак, вы-
браны ў 1415 г. навагрудскім мітрапалітам. Значнае месца ў літаратуры ХV – пачатку ХVІ ст. належыць 
летапіснаму жанру. Сярод беларуска-літоўскіх летапісаў  агульнадзяржаўнага характару варта адзначыць 
«Летапісец вялікіх князѐў Літоўскіх» (каля 1430 г.), «Беларуска-Літоўскі летапіс 1446 г.», якія падтрымлівалі 
цэнтралізатарскую палітыку вялікіх князѐў. Складанай часткай апошняга з’яўляецца «Пахвала Вітаўту» – яркі 
ўзор панегірычнай літаратуры свайго часу. Найбольш поўна асноўныя падзеі палітычнай гісторыі ВКЛ (як ле-
гендарныя, так і рэчаісныя) да пачатку ХVІ ст. выкладзены ў «Хроніцы Быхаўца». У другой палове ХVІ ст. 
летапісны жанр саступае першынство іншым накірункам літаратуры.  

У ХІV–ХV стст. у Заходняй Еўропе пачынае фарміравацца культура новага тыпу, дзе на першае месца 
выходзіць праблема зямнога прызначэння чалавека. Аснову гуманістычнай ідэалогіі складалі прынцыпы 
натуралізму, самастойнасці чалавека, абсалютнай духоўнай незалежнасці. Прадстаўнікі новай культуры 
называлі сваю эпоху Адраджэннем (Рэнесансам). У ВКЛ у канцы ХV ст. таксама пачынаюць з’яўляцца 
тэндэнцыі новага тыпу культуры, жыцця і светапогляду. Яны былі падрыхтаваны больш высокім узроўнем 
эканамічнага жыцця, пашырэннем кантактаў з Заходняй Еўропай, палітычнай цэнтралізацыяй, дзяржаўна-
прававой стабілізацыяй грамадства.  
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Аднак Адраджэнне на беларускіх землях  мела і свае адметныя рысы. Перш за ўсѐ трэба адзначыць, што са-
цыяльнай апорай новай ідэалогіі было шляхецкае саслоўе, а не буржуазія, як у развітых краінах Еўропы; да таго 
ж у эканоміцы княства не сфарміраваліся раннекапіталістычныя адносіны. Распаўсюджванне рэнесансных ідэй 
замаруджвалася таксама моцным супрацьстаяннем  з боку каталіцкай і праваслаўнай цэркваў. Не трэба таксама 
забывацца, што духоўная культура беларускай народнасці стваралася ў межах рознанацыянальнай  і 
рознаканфесійнай дзяржавы – ВКЛ, а потым Рэчы Паспалітай. 

Самым славутым прадстаўніком беларускай культуры эпохі Адраджэння стаў пачынальнік 
ўсходнеславянскага кнігадрукавання доктар Францішак Скарына з Полацка (каля 1490 – каля 1551). Сапраўдны 
патрыѐт, гуманіст, які бачыў выратаванне грамадства ў асвеце і маральным удасканальванні людзей, у Бібліі 
Скарына бачыў перш за ўсѐ крыніцу свецкіх ведаў. Таму менавіта Святое пісанне ѐн перакладаў на родную мо-
ву. Скарына стаў заснавальнікам жанру прадмоў, у якіх выказваўся наватарскі погляд на розныя сферы жыцця. 
Усяго ў Празе і Вільні Скарына надрукаваў 42 кнігі. Яго дзейнасць дала моцны штуршок кнігавыдавецкай 
справе на ўсходнеславянскіх землях.  

Паэтам-гуманістам еўрапейскага маштаба  можна назваць Міколу Гусоўскага (1470 ? – каля 1533). Сярод 
дзесятка вершаў і трох яго паэм  асаблівае месца займае напісаная ў 1522 г. ў Рыме на лацінскай мове «Песня 
пра зубра», у якой паэт уславіў родную прыроду, свабоднага чалавека і асудзіў войны.  

У рэчышчы культурна-гістарычных працэсаў, што адбываліся ў ВКЛ у ХІV–ХVІ стст., развівалася белару-
скае дойлідства. Значны ўплыў на яго аказалі заходнееўрапейскія каталіцкія і візантыйскія праваслаўныя 
традыцыі. Таму для гэтага перыяду характэрна эклектыка – спалучэнне розных стыляў. У сярэдзіне –  другой 
палове ХІV ст. значны ўплыў на архітэктуру аказала готыка. Гэты стыль характарызуецца ўзнѐслымі формамі, 
ажурнымі вежамі, спецыяльнай канструкцыяй сцен, вітражамі, вузкімі стральчатымі парталамі, багатым 
знешнім і ўнутраным дэкорам. Сярод культавых збудаванняў гатычныя рысы найбольш яскрава праступаюць у 
Траецкім касцѐле (в. Ішкаладзь, Баранавіцкі раѐн), у касцѐле в.Уселюб Гродзенскай вобласці.  

Вызначальнай асаблівасцю архітэктуры Беларусі ў гэты перыяд з’яўляўся яе абарончы характар. Будаваліся 
невялікія адна- і двухвежавыя замкі-кастэлі (у Лідзе, Крэве), а таксама шматвежавыя мураваныя замкі (у Нава-
градку, Гародні, Міры). Да нашых часоў захаваліся інкастэляваныя цэрквы-крэпасці канца ХV – пачатку  ХVІ 
стст. у Малым Мажэйкаве Лідскага  і Сынкавічах Зэльвенскага раѐнаў. Іх адметнай рысай з’яўляецца кампакт-
насць аб’ѐму, высокі дах, вежы з байніцамі, дакладны ўнутраны падзел на культавую і фартыфі-кацыйную 
часткі. З прыходам на беларускія землі магдэбургскага права (канец ХІV ст.) цэнтральныя плошчы гарадоў 
пачалі дапаўняць ратушы. Гатычны стыль гэтага перыяду спалучаўся з элементамі рэнесансу. Ужывалася 
тэхніка лускаватай і паласатай муроўкі. 

У ХІV–ХVІ стст. у выяўленчым мастацтве ВКЛ асаблівую ролю адыгрывае іканапіс. Сярод найбольш 
распаўсюджаных – выявы Багародзіцы. Пачынае фарміравацца мясцовая школа жывапісу. Не ўдалося пакуль 
знайсці помнікаў манументальнага і партрэтнага жывапісу, але пісьмовыя крыніцы гэтага перыяду сведчаць аб 
высокім узроўні яго развіцця. З’яўлялася і скульптура, пераважна драўляная, якая амаль не захавалася да на-
шых дзѐн. У ХV–ХVІ стст. існавалі цэхі майстроў, што распісвалі храмы. У ХVІ ст. з’яўляецца свецкі жывапіс 
(партрэты-парсуны, пахавальны, сармацкі партрэты). Характэрная  рыса беларускага арнаменту, якім 
аздабляліся рукапісныя кнігі, – спалучэнне расліннага, жывѐльнага і фігурнага ўзораў. 

Такім чынам, у ХІV–ХVІ стст. даволі паспяхова ідзе працэс фарміравання нацыянальнай беларускай 
культуры, якая, абапіраючыся на ўласныя традыцыі, спалучала ў сабе галоўныя тэндэнцыі Захаду і Усходу. 

 
Пытанні для самакантролю 
1. Што такое народнасць і якія фактары спрыялі фарміраванню беларускай народнасці? 
2. Якое паходжанне назвы «Белая Русь»? 
3. Што такое Адраджэнне? Якія асаблівасці Рэнесансу на Беларусі? 
4. Назавіце прадстаўнікоў беларускага Адраджэння. 
5. Якія прынцыпы складаюць аснову гуманізму? 
6. Назавіце помнікі архітэктуры эпохі Адраджэння ў Беларусі. У якім стылі яны пабудаваныя? 
 
Гістарычны дакумент 
1. «Звери, ходящие в пустыне знают ямы своя; 
птицы, летающие по воздуху, ведают гнѐзда своя; 
рыбы, плавающие по морю и в реках, чуют виры своя; 
пчѐлы и тым подобная боронеть ульев своих. 
Тако ж и люди, и где зродилися и ускормлены суть по Бозе, 
к тому месту великую ласку имають». 
(Ф. Скарына. Прадмова да кнігі «Юдзіф) 
2. «Любіце кнігу, бо яна – крыніца мудрасці, ведаў і навукі, лекі для душы»  
 (Ф. Скарына). 
3. Старадаўнія беларускія імѐны (XVI – XVII ст.) 
Мужчынскія імѐны.  
«Авкгуштын Александр Александро Алексей Амельян Ананя Анашко Андрей Аникей Антип Артим 

Баламут Бартош Богдан Борыс Василей Васко Василь Вентура Владымир Волк Война Волот Вольфромей 
Гаврыло Гарасим Глеб Григор Гришко Грынашко Грыц Грыдко Грыдюшко Давид Данило Дарош Дыба Дашко 
Демешко Демид Денис Дияконь Дмитр Ждан Жмака Евлаш Евхрем Ермак Ераним Ерывон Есип Еско Занко 
Захарья Захарко Земко Иван Иванко Игнат Иля Индрый Костянтин Констентин Костья Конаш Копет Корней 
Крыштоф Кузьма Куней Купрыан Курило Курень Леон Левон Лукаш Мазол Максин Мануил Марко Мартин 
Масюк Мацко Матей Матеуш Матьфей Мигун Миколай Микита Микула Митрохан Митко Михайло Михалко 
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Мишко Михно Мокей Мордас Нестер Ничипор Никипор Овсей Огей Олехно Ольбрахт Олексей Омельян 
Ондрей Оныско Опонас Остафей Остапко Отрохим Отрошко Охромей Парфен Петр Петрок Петро Петраш 
Павел Пашко Павлюк Питут Потрыкей Прокоп Радивон Рогоза Рожа Роман Рафал Сава Савка Самсон Сапрон 
Севрас Селивон Сенько Сидор Станислав Станюк Сушко Тит Тихон Тишко Трихон Трохим Улас Филип 
Хвалко Хилимон Ходан Ходко Ходот Хрол Шепело Шимон Юри Юрко Явило Яким Яков Якуш Ян Янко Янук 
Януш Ярмола Яцыла». 

Жаночыя імѐны.  
«Агрыфиня Барбара Варвара Василиса Ганна Зофея Катерына Марына Марьяна Маря Мила Настася Раина 

Софья Соня Ульяна Юльяна Уршула Уршуля Федя». 
 

Цікава ведаць 
Арганізацыя Аб’яднаных Нацый па пытаннях адукацыі, навукі і культуры (ЮНЕСКА) уключыла ў каляндар 

міжнародных дат імѐны вялікіх дзеячаў славянскай культуры: Ф. Скарыны, М. Гусоўскага, Я. Купалы,               
Я. Коласа і М. Багдановіча. 

(Голубеў, В.Ф. Ці ведаеце вы гісторыю сваѐй краіны?/В.Ф. Голубеў, У.П. Крук, П.А. Лойка. Мінск: Народная 
асвета, 1995. С.65). 

 
3.2. ЦЫВІЛІЗАЦЫЙНАЯ СПАДЧЫНА НОВАГА ЧАСУ І БЕЛАРУСЬ 

 
1. Утварэнне Рэчы Паспалітай. Дзяржаўна-прававое становішча Вялікага княства Літоўскага ў складзе 

аб’яднанай дзяржавы. Статут ВКЛ 1588 г.  
2. Асаблівасці складвання канфесійных адносін на тэрыторыі Беларусі ў  ХVІ–ХVІІІ стст.  Рэфармацыя і 

контррэфармацыя. Утварэнне уніяцкай царквы. 
3. Асноўныя тэндэнцыі і дасягненні ў развіцці культуры Беларусі ў эпоху Асветніцтва. Роля і месца 

беларускай культуры ў еўрапейскім культурна-цывілізацыйным працэсе (ХVII–ХVIII стст.).  
4. Знешняя палітыка Рэчы Паспалітай. Войны другой паловы ХVІ–ХVІІІ стст. і іх наступствы для Беларусі. 

Нарастанне заняпаду і праявы крызісу Рэчы Паспалітай. Падзелы яе тэрыторыі і ўключэнне беларускіх зямель у 
склад Расійскай імперыі. 

5. Сацыяльная, нацыянальная і канфесійная палітыка расійскага самадзяржаўя на Беларусі  (канец ХVІІІ – 
першая палова ХІХ ст.). 

6. Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы ў Расіі. Адмена прыгоннага права і буржуазныя рэформы 60–  
70 гг. ХІХ ст. у Расійскай імперыі, асаблівасці іх правядзення на Беларусі. 

7. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі у другой палове ХІХ ст. Узнікненне 
індустрыяльнага грамадства. 

8. Эканамічныя і палітычныя фактары фарміравання беларускай нацыі (ХІХ – пачатак ХХ стст.). 
Афармленне беларускай нацыянальнай ідэі.  

9. Геапалітычнае становішча і сацыяльна-эканамічная сітуацыя ў Беларусі ва ўмовах першай сусветнай 
вайны (1914 – люты 1917 г.). 

 
Студэнты павінны ведаць:  
 прыкметы аграрна-рамеснай і індустрыяльнай цывілізацый, сутнасць мадэрнізацыйнага падыходу да 

вывучэння гісторыі Новага часу; 
 асаблівасці становішча Вялікага княства Літоўскага ў палітычнай сістэме Рэчы Паспалітай; 
 сутнасць і змест эпох Адраджэння і Асветніцтва і іх уплыў на развіццѐ культуры Беларусі; 
 асаблівасці фальваркава-паншчыннай сістэмы гаспадарання, этапы вырашэння аграрнага пытання ў  

ХVІ – ХХ ст.і іх змест. 
 месца рэформ і буржуазна-дэмакратычных рэвалюцый у станаўленні індустрыяльнага грамадства ў 

Беларусі; 
 асаблівасці фарміравання беларускай нацыі і развіцця беларускага нацыянальнага руху. 
 наступствы войнаў ХVI – ХIХ стст. для беларускага народа, уключэнне беларускіх зямель у склад 

Расійскай імперыі, становішча Беларусі падчас Першай сусветнай вайны. 
Студэнты павінны ўмець: 
 арыентавацца ў агальнаеўрапейскіх сацыяльна-эканамічных, палітычных і культурных працэсах і 

прымяняць мадэрнізацыйны падыход пры характарыстыцы заканамернасцей і асаблівасцей гістарычнага 
развіцця Беларусі ў перыяд Новага часу; 
 характарызаваць эвалюцыю агарарных адносін у выніку рэформ Жыгімонта ІІ Аўгуста, П. Дз. Кісялѐва, 

Аляксандра ІІ, П. А. Сталыпіна, а таксама асноўныя тэндэнцыі развіцця фальваркава-паншчыннай гаспадаркі і 
прычыны крызісу феадальна-прыгонніцкай сістэмы; 
 выяўляць спецыфіку і ідэалагічныя асновы грамадска-палітычнага руху ў Беларусі ХІХ – пачатку ХХ стст. 

і ацэньваць дзейнасць прадстаўнікоў беларускага нацыянальнага руху на мяжы ХІХ – ХХ стст; 
 характарызаваць становішча беларускіх зямель падчас войнаў ХVІ–ХVІІІ стст., падзелаў Рэчы 

Паспалітай, вайны 1812 г., Першай сусветнай вайны. 
 

1. УТВАРЭННЕ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ. ДЗЯРЖАЎНА-ПРАВАВОЕ СТАНОВІШЧА ВЯЛІКАГА 
КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА Ў СКЛАДЗЕ АБ’ЯДНАНАЙ ДЗЯРЖАВЫ. СТАТУТ ВКЛ 1588 Г. 

 
З канца XV ст. ВКЛ было вымушана весці цяжкія войны супраць Маскоўскай дзяржавы, якая прэтэндавала 

на ўсходнія землі ВКЛ. У выніку войнаў 1492 – 1494, 1500 – 1503, 1507 – 1508, 1512 – 1522, 1534 – 1537 гг. ВКЛ 
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страціла частку сваіх тэрыторый. 8 верасня 1514 г. каля Оршы войскі ВКЛ на чале з гетманам К. Астрожскім 
ўшчэнт разбілі большыя па колькасці войскі Маскоўскай дзяржавы, але поўнасцю скарыстаць вынікі перамогі 
вялікі князь не здолеў.  

У 1558 – 1583 гг. адбылася яшчэ больш маштабная Лівонская вайна. У 1558 г. войскі цара Івана IV Грознага 
рушылі на Лівонію. Лівонскі ордэн і Рыжскае арцыбіскупства былі вымушаны звярнуцца за дапамогай да ВКЛ і 
прызнаць сваѐ падданства. У адказ у 1563 г. Іван IV захапіў Полацк. Войска ВКЛ, большая частка якога змага-
лася ў Лівоніі, апынулася ў цяжкім становішчы. Польшча не спяшалася з дапамогай, намагаючыся поўнай 
інкарпарацыі ВКЛ.  

Ужо ў 1562 – 1563 гг. шляхецкія соймы звярталіся з патрабаваннем новай уніі з Польшчай. Аднак буйныя 
магнаты справядліва апасаліся за свае правы і вылучалі праекты, непрымальныя для польскага боку. Тым не 
менш, 10 студзеня 1569 г. у Любліне (Польшча) пачаў працу агульны сойм ВКЛ і Кароны Польскай. Незадаво-
леная яго ходам дэлегацыя ВКЛ ў лютым пакінула Люблін. Кароль быў вымушаны асобнымі актамі далучыць 
да Польшчы Падляшша і амаль усю тэрыторыю Украіны. Магчымасцей весці вайну яшчэ і з Польшчай у ВКЛ 
не было. Таму ўлетку 1569 г. дэлегацыя ВКЛ зноў наведала Люблін і падпісала дамову аб уніі. 

Такім чынам, прычыны, якія прывялі да падпісання дзяржаўнай уніі ВКЛ з Польшчай, заключаліся ў 
наступным:  

 Цяжкае знешнепалітычнае становішча ВКЛ ў сувязі з Лівонскай вайной; 
 Імкненне шляхты ВКЛ да набыцця шляхецкіх вольнасцей, якімі валодала шляхецкае саслоўе ў Польшчы; 
 Жаданне шматлікай польскай шляхты падпарадкаваць ВКЛ, атрымаць для сябе новыя землі і пасады; 
 Роля кіраўніцтва каталіцкай царквы, якое разлічвала праз саюз Польшчы з ВКЛ пашырыць уплыў 

каталіцызму на ўсход. 
Паводле дамовы 1569 г. стваралася федэратыўная дзяржава «абодвух народаў» – Рэч Паспалітая. На чале яе 

стаяў кароль (ѐн жа вялікі князь). Кароль выбіраўся пажыццѐва шляхтай. Ён мог быць толькі католікам. Ства-
раўся агульны вальны сойм, які складаўся з сената (туды ўваходзілі буйныя магнаты, каталіцкія іерархі і прад-
стаўнікі караля) і дзвюх пасольскіх ізб, куды павятовыя соймікі накіроўвалі па 2 сваіх прадстаўніка. Мяшчане, 
сяляне, праваслаўныя і пратэстанцкія святары прадстаўніцтва ў сойме не мелі. У астатнім абедзве дзяржавы 
захоўвалі суверэнітэт: асобныя ўрады, войскі, мытні, скарбы, манетныя сістэмы, дзяржаўныя мовы і г. д.  

Карыстаючыся сваім прывілеяваным становішчам, у другой палове XVI–XVIIІ стст. шляхта здолела значна 
пашырыць свае правы. Так званыя кардынальныя правы шляхты ўключалі ў сябе асабістую недатыкальнасць, 
неабмежаваную вотчынную ўладу, магчымасць удзелу ў выбранні караля (элекцыі) і працы сойму, вызвалялі ад 
большасці падаткаў. Гарантам «залатых вольнасцей» лічыўся сам кароль. Калі ѐн не выконваў сваіх абавязкаў, 
шляхта мела права ствараць ваенна-палітычныя саюзы – канфедэрацыі і абвяшчаць каралю вайну – рокаш. 
Асабліва неспрыяльным для дзяржаўнай сістэмы было права liberum veto, паводле якога ўсе рашэнні сойма 
павінны былі прымацца адзінагалосна. У выніку многія соймы проста зрываліся. 

Адным з галоўных вынікаў эканамічных, палітычных і рэлігійных пераўтварэнняў было фарміраванне 
саслоўнага грамадства. Саслоўямі называюць буйныя групы насельніцтва, якія ў сілу законаў або традыцый 
маюць пэўныя прывілеі і абавязкі. Як і ў краінах Заходняй Еўропы, на беларускіх землях існаваў наступны пад-
зел: шляхта, святары, мяшчане, сяляне. 

Як ужо казалася вышэй, шляхта лічылася пануючым саслоўем, якое валодала найбольш значнымі правамі. 
Нават самы бедны шляхціч па свайму статусу быў вышэйшым за багатага мешчаніна і, тым больш, селяніна. 
Саслоўі мяшчан і сялян лічыліся падданымі, аднак менавіта іх прадстаўнікі складалі абсалютна большую част-
ку насельніцтва дзяржавы. Святарскае саслоўе не атрымала юрыдычнага афармлення, чаму ў немалой ступені 
садзейнічала наяўнасць некалькіх канфесій. Прадстаўнікі рымска-каталіцкай царквы, як шляхта, так і святары, 
мелі ў Рэчы Паспалітай больш прывілей, чым астатнія.  

Тым не менш, і каталіцкая, і праваслаўная цэркві былі буйнымі феадаламі. Стан святарскага саслоўя 
фактычна набліжаўся да стану шляхетскага саслоўя. Усе прывілеяваныя саслоўі (у тым ліку мяшчане) мелі 
карпарацыйны характар. Прыналежнасць да іх рэгламентавалася шматлікімі нормамі і звычайна перадавалася 
па спадчыне ад бацькі да сына. З цягам часу кожнае саслоўе набывала асабістыя сацыяльныя і культурныя 
традыцыі. Пераход з аднаго саслоўе ў іншае быў магчымым, хаця на заканадаўчым узроўне ўсяляк 
абмяжоўваўся. 

Амаль адразу пасля свайго нараджэння новая дзяржава перажыла некалькі крызісаў улады. У 1573 г. пасля 
смерці Жыгімонта Аўгуста каралѐм быў выбраны французскі прынц Генрых Валуа. Аднак у 1574 г. ѐн збѐг у 
Францыю. Выбары новага караля адбываліся ў атмасферы супрацьстаяння паміж магнацкімі групоўкамі і 
дробнай шляхтай. Толькі ў 1576 г. каралѐм быў выбраны трансільванскі князь Стэфан Баторый. У 1583 г. ѐн 
скончыў Лівонскую вайну перамогай. Спроба наступнага караля Жыгімонта (са шведскай дынастыі Вазаў) 
абмежаваць правы шляхты і зрабіць манархію спадчыннай скончыліся рокашам 1604 г.  

Страта значных тэрыторый, памяншэнне правоў некаталіцкага насельніцтва, умяшальніцтва польскага боку 
ў справы ВКЛ выклікалі незадаволенасць сярод шырокіх колаў Вялікага княства. Барацьбу супраць уніі 
ўзначаліў канцлер Леў Сапега (1557 – 1633). Дзякуючы яго намаганням, у 1582 г. быў створаны Трыбунал ВКЛ, 
які абмежаваў судовую ўладу караля. Насуперак рашэнням Люблінскай уніі ў ВКЛ працягвалі збірацца асобныя 
з’езды мясцовай шляхты. У 1588 г. пачаў дзейнічаць новы Статут, дзе унія з Польшчай нават не ўзгадвалася. 
Польскай шляхце забаранялася набываць маѐнткі і пасады ў ВКЛ. Разам з тым Статут 1588 г. скончыў 
кадыфікацыю законаў Вялікага княства.  

Тым не менш, заключэнне Люблінскай уніі дазволіла ВКЛ атрымаць перамогу ў Лівонскай вайне. Рэч 
Паспалітая была больш моцным утварэннем, і суседнім дзяржавам прыходзілася з ѐй лічыцца. 
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Пытанні для самакантролю 
1.Паміж якімі краінамі і калі была падпісаная Люблінская унія? 
2. Якія знешнія і ўнутраныя фактары прывялі да ўтварэння Рэчы Паспалітай? 
3. На якіх умовах была падпісаная Люблінская унія? 
4. Як успрынялі ўмовы ўніі ў Вялікім княстве Літоўскім? 
5. Што вы ведаеце аб Статуце ВКЛ 1588 г.? 
 
Гістарычны дакумент 
 «Всем без исключения сословиям Великого княжества Литовского [я], Лев Сапега, подканцлер Великого 

княжества Литовского, староста слонимский, марковский и мядельский, добровольно и благожелательно служ-
бы свои жертвую. 

Во все времена люди мудрые замечали, что в каждом государстве [речы посполитой] человеку благочести-
вому ничто не должно быть дороже, чем свобода. А неволею [этот человек] так должен тяготиться, что для из-
бавления от нее не только сокровища свои, но и самую жизнь положить обязан. Поэтому люди благочестивые 
не только имущества, но и жизней своих не щадят, лишь бы только не попасть под жестокое владычество не-
приятеля, не утратить свободу и не жить, рабски подчиняясь чужой воле и мысли. Но что проку человеку жить 
в свободе от внешнего неприятеля, если терпеть должен над собою неприятеля внутреннего? Вот и придумано 
удило для обуздания каждого своевольного человека [зуфальцу], чтобы [он] боялся ответственности за каждое 
учиненное насилие и злоупотребление, и не возвышал бы себя над слабым и убогим, и притеснять бы их не мог. 
Ибо право [именно] для того и поставлено, чтобы не всѐ вольны были бы чинить богатый да сильный (как Ци-
церон сказал: мы должны стать невольниками права для того, чтобы сами могли пользоваться свободой).  

А если же человеку благочестивому ничего нет милее, чем в Отчизне своей жить в безопасности, не боясь 
хулы доброму имени или насильственного повреждения здоровья, или каких-либо кривд, [связанных] c личным 
имуществом, то в этом ему поможет не что иное, как право, благодаря которому [человек] в покое живет, и ни-
кто не может его оболгать и обидеть. Ибо у всякого права та цель и то назначение есть и должны быть, чтобы 
каждый [человек] добрую славу свою, здоровье и имущество в целости имел и не терпел в них ни малейшего 
вреда.  

И в том заключается наша вольность, которою мы гордимся меж других народов христианских, что госу-
дарь нами правит не по воле своей собственной, а согласно праву нашему. Также и в славе доброй, вольно рас-
поряжаясь своей жизнью и имуществом, [живем], ибо если бы кто-нибудь в тех трех вещах в чем-либо нас 
ущемить посмел и по прихоти своей, а не по праву нашему, над нами бы правил, то был бы [он] уже не госуда-
рем нашим, а нарушителем прав и вольностей наших, а мы бы рабами его должны были бы стать. 

 И вполне справедливо [слушне за правду маем] (за что Пану Богу благодарность), что под правлением их 
милостей королей и великих князей, государей наших, ту власть и вольность в руках своих держим и, право 
сами себе создавая, как можно тщательнее вольности свои блюдем, так что не только сосед и самый обычный 
обыватель в Отчизне нашей, но и сам государь пан наш никаких властных полномочий [звирхности] осуществ-
лять над нами не может, кроме тех, которые ему позволяет право.  

…Но прежде возникала одна существенная трудность – не каждый мог иметь у себя Статут, который [надо 
было] долго и трудно переписывать. Тогда, помня и заботясь о потребностях каждого обывателя и служа госу-
дарственной пользе, я рискнул взять на себя этот труд и, не жалея личных средств, отдал [Статут] в печать ти-
пографскую и каждому к знанию права показал легчайшую и удобнейшую дорогу. И поскольку уже каждый 
желающий может приобрести [этот Статут], прошу, извольте же принять от меня труд этот милостиво и с бла-
годарностью.  

И, имея вольности свои, правом хорошо защищенные, следите за тем, чтобы в суды и трибуналы выбирать 
людей добрых и сведущих в тех правах наших, [людей] богобоязненных и добродетельных, которые не для ко-
рысти своей и на вред ближнему ради мздоимства и подарков законами бы крутили [ку шкоде ближнего для 
лакомъства своего и для подаръков права выкручали], но, просто чиня правосудие [простымъ трыбомъ идучы], 
блюли бы святую правду и справедливость и ту вольность, которою тешимся [мы], в целости нам сохранили. С 
тем ласке и милости ваших милостей братской себя поручаю».  

(Предисловие Льва Сапеги к Статуту 1588 г./Опубликовано в первом издании Статута ВКЛ 1588 г. в 
Вильне. Перевод со старобелорусского: Олег Лицкевич, 2002 г.). 

 
 

2. АСАБЛІВАСЦІ СКЛАДВАННЯ КАНФЕСІЙНЫХ АДНОСІН НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў   
ХVІ–ХVІІІ СТСТ.  РЭФАРМАЦЫЯ І КОНТРРЭФАРМАЦЫЯ. УТВАРЭННЕ УНІЯЦКАЙ ЦАРКВЫ 

 
XVI–XVII стст. сталі часам не толькі палітычных, але і сацыяльных і рэлігійных зменаў, якія ахапілі знач-

ныя колы грамадства не толькі ВКЛ і Рэчы Паспалітай, але і іншых краін. У канцы ХV – пачатку ХVІ стст. рым-
ская каталіцкая царква ў Заходняй Еўропе ўступіла ў паласу працяглага крызісу, вынікам якога стаў другі вялікі 
раскол у хрысціянстве (першы адбыўся ў 1054 г. як афіцыйны падзел хрысціянскай царквы на каталіцкую і 
праваслаўную) – рэфармацыя (шырокі грамадска-палітычны і ідэалагічны рух ХVІ ст., накіраваны супраць 
каталіцкай царквы, які насіў антыфеадальны характар). Ідэолагамі першай хвалі рэфармацыі сталі Марцін 
Лютэр, Жан Кальвін, Ульрых Цвінглі. Яны заклікалі веруючых да барацьбы са злоўжываннямі ў царкве, 
вяртання да ідэалаў першапачатковага хрысціянства. Гэты рух быў падтрыманы ў Еўропе найшырэйшымі 
коламі грамадства: ад збяднелых сялян да кіруючых колаў свецкай улады.  
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Накірункі і плыні хрысціянства ў XVI ст.  

 

Моцны выбух на Захадзе не мог не аказаць пэўны ўплыў на рэлігійную сітуацыю ў ВКЛ. Афіцыйна 
пачаткам рэфармацыі лічыцца заснаванне ў 1553 г. першай кальвінскай суполкі (збору). Лютэранства ў ВКЛ 
было распаўсюджана пераважна сярод гараджан іншаземнага паходжання. 

Шырокімі коламі насельніцтва на нашых землях быў падтрыманы кальвінізм. Ён вабіў людзей 
патрабаваннямі адмены царкоўных падаткаў і землеўладання, таннай царквой, суполкамі з самакіраваннем. 
Магнаты ў кальвінізме бачылі царкву, незалежную ад каталіцкай Польшчы і праваслаўнай Масковіі. Патронам 
кальвінісцкага руху на Беларусі стаў віленскі ваявода Мікалай Радзівіл Чорны (1515–1565). Ён ператварыў сваю 
рэзідэнцыю ў Нясвіжы ў цэнтр кальвінізму ў ВКЛ. Тут працавалі гімназія, друкарня, выдаваліся кнігі на 
старабеларускай і польскай мовах. Прыхільнікамі кальвінізму былі выдатныя дзеячы беларускай культуры 
Сымон Будны, Астафей Валовіч і Васіль Цяпінскі. 

 Буйнейшымі цэнтрамі кальвінізму на беларускіх землях сталі Вільня, Брэст, Заслаўе, Навагрудак, Слуцк і 
іншыя гарады. Кальвіністы засноўвалі школы (у тым ліку для дзяўчатак), друкарні. Таленавітая моладзь на 
грошы мецэнатаў выязджала вучыцца ва універсітэты Заходняй Еўропы. 

У 1562–1565 гг. на беларускіх землях з кальвінізму вылучаецца радыкальны накірунак – антытрынітарызм 
(арыянства), патронам якога стаў Ян Кішка. Яго прадстаўлялі дзве плыні: 1) радыкальная, плебейска-сялянская, 
прыхільнікі якой адмаўлялі многія хрысціянскія дагматы, выступалі супраць вярхоўнай улады і дзяржаўных 
устаноў, нацыянальнага і рэлігійнага прыгнѐту, за стварэнне бессаслоўнага грамадства; 2) памяркоўная, шля-
хецка-бюргерская. Арыянскія зборы не былі такімі багатымі як кальвінісцкія, але і яны імкнуліся адчыняць 
школы і друкаваць кнігі. Найбольшага поспеху арыяне дасягнулі ў Навагрудскім і Брэсцкім ваяводствах. У 
Ашмянскім павеце, Заслаўі і Любчы былі заснаваны арыянскія друкарні. У арыянства перайшоў С. Будны. Гэты 
накірунак пратэстантызму вабіў многіх праваслаўных вернікаў. Акрамя таго, з'яўляліся блізкія да арыянства 
праваслаўныя ерасі. Так, у Полацку і Віцебску былі прыхільнікі збеглых з Расіі Феадосія Касога і папа Фамы.  

Прывілей Жыгімонта ІІ Аўгуста (1563) ураўноўваў  пратэстантаў у правах з католікамі. Акт Варшаўскай 
канфедэрацыі 1573 г. аб свабодзе веравызнання, тэкст якога ўвайшоў у Статут 1588 г., абвясціў рэлігійны мір у 
Рэчы Паспалітай. Але паступова з другой паловы ХVI ст. колькасць пратэстантаў на беларускіх землях пачала 
змяншацца. Гэтаму спрыяла напужанасць многіх магнатаў узмацненнем антыфеадальных настрояў сярод про-
стых вернікаў, а таксама супрацьдзеянне каталіцкай царквы, якая праводзіла палітыку контррэфармацыі. 

Асноўную ролю ў контррэфармацыі на Беларусі, як і ва ўсѐй Еўропе, адыгралі каталіцкія манаскія ордэны, 
асабліва ордэн езуітаў. У сваѐй барацьбе з рэфармацыйнымі плынямі яго дзеячы галоўную ролю адводзілі 
ўсталяванню кантролю над навукай, літаратурай і мастацтвам, фарміраванню высокага ўзроўню адукацыі і 
выхаванню моладзі. У канцы 1569 г. па запрашэнні віленскага біскупа В. Пратасевіча езуіты з’явіліся ў Вільні. 
Манархі Рэчы Паспалітай, асабліва Стэфан Баторый, горача падтрымалі іх дзейнасць. У 1570 г. імі ў Вільні быў 
заснаваны калегіум, ператвораны ў 1579 г. у акадэмію – першую вышэйшую навучальную ўстанову на 
тэрыторыі ВКЛ. Яе першым рэктарам стаў выдатны прамоўца і пісьменнік Пѐтр Скарга.  

Езуіцкая адукацыя адрознівалася высокім узроўнем, да таго ж яна была бясплатнай. Езуіцкі калегіум (а яны 
з цягам часу былі адкрыты ў Брэсце, Пінску, Наваградку, Гародні, Мінску, Віцебску, Слуцку, Магілѐве і іншых 
гарадах; пры калегіумах працавалі друкарні і бібліятэкі) маглі наведваць дзеці, якія належалі да розных 
канфесій, але ў яго сценах яны рабіліся шчырымі прыхільнікамі каталіцызму. Езуіты кіравалі будаўніцтвам 
новых кляштароў і касцѐлаў, займаліся дабрачыннасцю і аказвалі медыцынскую дапамогу насельніцтву 
(заснавалі першую на Беларусі аптэку ў Гародні). Свае красамоўныя пропаведзі яны часта прамаўлялі на 
беларускай мове, на ѐй жа вялося выкладанне ў Полацкім калегіуме, перакладаліся свяшчэнныя кнігі. За пяць 
гадоў дзейнасці езуітаў толькі ў Вільні да каталіцызму вярнулася 6 тысяч чалавек. 

Поспехі Рэфармацыі выклікалі заклапочанасць і сярод праваслаўных святароў. Але праваслаўная царква 
ВКЛ у той час знаходзілася ў заняпадзе. Таму дзеячы каталіцкага кліру, у першую чаргу П. Скарга, выступілі за 
унію дзвюх хрысціянскіх цэркваў. На іх думку, гэта магло паспрыяць не толькі барацьбе з пратэстантамі, але і 
пашырэнню каталіцкага ўплыву ва ўсім свеце. Наогул, ідэі царкоўнай уніі ў Еўропе мелі даволі доўгую 
гісторыю: рабіліся неаднаразовыя захады да аднаўлення страчанага ў 1054 г. адзінства. У ВКЛ гэтаму ў нема-
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лой ступені садзейнічала геапалітычнае становішча паміж светам Захаду (Рым) і Усходу (Масква). Некалькі 
стагоддзяў на беларускіх землях суіснавалі праваслаўная і каталіцкая канфесіі, нярэдкай з’явай былі 
міжканфесійныя шлюбы. Прэстыж праваслаўнай царквы ў грамадстве ў гэты час падаў, што было звязана, з 
аднаго боку, з пракаталіцкай палітыкай вышэйшай улады, а з другога – з нізкім узроўнем адукацыі і маралі 
праваслаўнага духавенства. У 1589 г. была ўтворана незалежная ад Канстанцінопаля Маскоўская патрыярхія, 
якая хутка стала прэтэндаваць на ўладу над праваслаўным насельніцтвам ВКЛ, што магло пацягнуць за сабой і 
палітычную залежнасць ад Масквы. Многія праваслаўныя іерархі імкнуліся з дапамогай уніі атрымаць роўныя 
правы з вышэйшым каталіцкім духавенствам. 

Ідэолагамі царкоўнай уніі з праваслаўнага боку сталі ўладзімірскі і брэсцкі епіскап Іпацій Пацей і брэсцкі 
епіскап Кірыла Тарлецкі. Унія была падпісана 8 кастрычніка 1596 г. на царкоўным саборы ў Брэсце кіеўскім 
мітрапалітам Міхаілам Рагозай. Па ўмовах пагаднення новая царква захоўвала праваслаўныя абрады, але было 
прынята каталіцкае веравучэнне, і на чале уніяцкай царквы стаў папа рымскі. Трэба асобна падкрэсліць, што на 
той час толькі ва уніяцкай царкве мовай набажэнства стала зразумелая простаму насельніцтву старабеларуская 
мова. Для ўмацавання пазіцый грэка-каталіцкай царквы ў 1617 г. на тэрыторыі ВКЛ быў створаны манаскі ор-
дэн базыльян, які кіраваў школамі, друкарнямі і бібліятэкамі. 

 
Асноўныя хрысціянскія канфесіі ў Беларусі 

Што па-
раўноў- 
ваецца 

 
Праваслаўе 

 
Каталіцызм 

 
Пратэстантызм 

 
Уніяцтва 

1 2 3 4 5 

 
Крыні-
ца веры 

Свяшчэннае Пісанне (Біблія), 
Свяшчэннае Паданне (пастановы 

Усяленскіх сабораў і вучэнне айцоў 
царквы) 

 
Біблія 

 
Біблія, 

Свяшчэннае Паданне 

 
 

Сімвал 
веры (12 
асноў-

ных 
догма-

таў) 

Асноўныя догматы супадаюць, 
трыадзінства Бога 

Трыадзінства Бога 
(прызнаюць не ўсе плы-

ні); Дух Святы  зыходзіць 
ад Бога-Айца і Бога-

Сына. Адмаўляецца ша-
наванне анѐлаў, Бага-

родзіцы і іншых святых,  
выратаванне душы 

асабістай верай 

 
 

Трыадзінства Бога; Дух 
Святы зыходзіць ад Бога-

Айца і Бога-Сына. 
Асноўныя догматы тыя 
ж, што і ў каталіцызме 

 
 

Дух Святы 
зыходзіць 

толькі ад Бога- 
Айца 

Дух  Святы зыходзіць ад 
Бога-Айца і Бога-Сына. 

Культ Маці Божай 
(Дзевы Марыі). Існа-

ванне чысцілішча непа-
грэшнасць  папы рым-
скага ў пытанях веры 

 
 
 

Абрад 

Візантыйска-
славянскі 

Рымскі Таінствы заменены 3 
абрадамі: хрышчэнне, 

вянчанне і прычашчэнне; 
адмаўленне ад пакланен-

ня святым, крыжу, 
абразам, мошчам, ма-

літва, спяванне псалмоў 

 
Літургія, прызнанне 7 
таінстваў; захаванне 

візантыйска-славянскай 
(праваслаўнай) 

абраднасці; адсутнасць 
цэлібату 

Прызнанне 7 таінстваў 
Адсутнасць 
цэлібату для 
белага ду-
хавенства 

 
Цэлібат для ўсяго  

духавенства 

Мова 
наба-

жэнства 

Царкоўна-  
славянская 

Лацінская  
Нацыянальная 

 
Царкоўна-славянская, 

грэчаская, нацыянальная  нацыянальныя мовы 

Месца 
наба-

жэнства 

 
Царква 

 
Касцѐл 

 
Збор 

 
Царква 

Вышэй-
шы  

іерарх 

 
Патрыярх 

 
Папа рымскі 

 
Свяшчэнства ўсіх 

веруючых 

 
Папа рымскі 

Каляндар Юліянскі Грыгарыянскі Грыгарыянскі Грыгарыянскі 

 
Прыняцце уніі выклікала незадаволенасць сярод значнай часткі праваслаўнага насельніцтва. Праціўнікі уніі 

правялі ў Брэсце антысабор і абвясцілі уніятам анафему. Многія магістраты адмаўляліся прымаць уніяцкіх 
святароў. Сваю незадаволенасць праваслаўныя дзеячы выкрывалі ў палемічнай літаратуры. Значную ролю ў 
развіцці культуры ў гэты час адыгрывалі таксама праваслаўныя брацтвы. Яны адкрывалі пачатковыя і сярэднія 
школы і друкарні (самая вядомая – братоў Мамонічаў у Вільні – выпусціла першыя кірылічныя прававыя 
выданні – «Трыбунал ВКЛ» (1586) і «Статут ВКЛ» (1588)). На працягу ХVІ ст. брацтвы ўзніклі ва ўсіх буйных 
беларускіх гарадах. Для супрацьстаяння каталіцкай царкве 168 праваслаўных і пратэстанцкіх магнатаў у 1599 г. 
стварылі ў Вільні канфедэрацыю. У 1623 г. праваслаўныя вернікі Віцебска забілі апантанага прыхільніка уніі, 
полацкага арцыбіскупа Ясафата Кунцэвіча. Але на баку каталікоў і уніятаў стаялі ўлады Рэчы Паспалітай. На 
працягу ХVІІ –  ХVІІІ стст. уніяцтва становіцца на Беларусі самым масавым веравызнаннем і ахоплівае да 80% 
сялянства, мяшчан, дробнай і сярэдняй шляхты. 
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Пытанні для самакантролю 
1. Якога веравызнання прытрымвалася насельніцтва ВКЛ да сярэдзіны XVI ст.? 
2. Што такое пратэстантызм, дзе і калі ѐн узнік?  
3. Назавіце дзеячаў Рэфармацыі ў Беларусі. Чым яны вядомыя? 
4. Што такое контррэфармацыя? Ці мае яна стаўленне да беларускіх зямель? 
5. Калі і на якіх умовах была падпісана  Берасцейская царкоўная унія? 
 
Гістарычны дакумент 
«Фундамант нашага хрысьціянскага набажэнства наступны: вучыць, верыць і вызнаваць пра кожную рэч 

гэтак, як вучыць, верыць і вызнае Сьвятое Пісьмо – Стары і Новы Запавет. Таму і аб урадзе, дзеля якога зараз 
паміж намі – вернікамі ў адзінага Бога, палякамі й ліцьвінамі, – разгарэлася спрэчка, належыць вучьшь, верыць 
і вызнаваць ня інакш як пра тое падаецца ў Сьвятым Пісьме. 

Такім парадкам мы вучым і вызнаем – проста, коратка й шчыра, абапіраючыся на самога праўдзівага Бога і, 
як ужо казалі, на Яго Сьвятое Слова, сьведчаньні Яго Найсьвяцейшага Духа. Мы не азіраемся ні на якія іншыя 
аўтарытэты, ні на якіх вучоных – пабожных, сьвятых ці найсьвяцейшых людзей; нават не зважаем на цэлыя 
Зборы – слаўныя ці няслаўныя, старажытныя альбо нядаўнія. 

Найперш, кожны ўрад, улада і ўсе правіцелі – ад Бога. Незалежна ад таго, які паводле сваѐй сутнасьці ўрад: 
добры ці злы, богабаязны ці, наадварот, самы высокі, сярэдні ці найніжэйшы – усялякі пастаўлены Богам. Бо 
сам Госпад Бог гэтак мовіў: «Хто пралье кроў чалавечую, таго кроў пральецца ад рукі чалавека» (1 Майсея 9:6), 
дазволіўшы, такім чынам, урад, які б караў парушальнікаў Закону. Менавіта гэтак тлумачыў згаданыя словы 
Апостал, калі пісаў да рымлянаў: «Няма ўлады не ад Бога; існуючыя ж ўлады пастаўленыя Богам» (Да 
Рымлянаў 13:1). Таму й Нэрон, і Навахуданосар і Геліягабал, і Ірад, і ўсе астатнія яшчэ горшыя за іх, што жылі 
некалі сярод хрысьціянаў і паганцаў, – усе пастаўленыя Богам, усе атрымалі моц і ўлалу акурат ад Яго. 
Пацьвярджаў гэта і Сам Госпад Хрыстос, калі, зьвярнуўшыся да ерусалімскага старасты, мовіў; «Ты ня меў бы 
над Мною аніякай улады, калі б не было табе дадзена зьверху» (Яна 19:11)… 

Мы вучым і вызнаем, што ўсе без выключэньня абываталі якой-кольвек зямлі, найперш хрысьціяне, павінны 
быць узорнымі падданымі і слухацца найвышэйшага гаспадара – імпэратара, цара альбо караля ці 
іхніхнамесьнікаў – і ставіцца да іх з вялікай пачцівасьцю. Супроць іх нельга паўставаць, бунтаваць ці дапама-
гаць бунтаўнікам. Нават калі пан – тыран (ад чаго крый Божа), калі ѐн без віны сільнічае сваіх падданых, 
забірае маѐмасьць ці ўвогуле забівае… 

Вызнаем і вучым, што ўсе падданыя, асабліва хрысьціяне, павінны плаціць і аддаваць сваім панам і каралям 
розныя падаткі – чынш, паборы, пошліну, мыта, перавоз і інш. Падданыя абавязаныя без пярэчаньняў ісьці на 
вайсковую службу (Мацьвея 22). Сам Хрыстос плаціў падаткі, хоць мог і не даваць іх, бо паходзіў з царскага 
роду, і іншым загадваў плаціць: «Аддавайце кесару кесарава, а Богу Божае» (Мацьвея 22:21). Гэтак жа вучыў і 
яго пасьлядоўнік Апостал Павал: «Аддавайце кожнаму тое, што належыць. Каму падатак – падатак. Каму аб-
рок-аброк. Каму страх – страх. Каму гонар – гонар. Не заставайцеся нікому ні ў чым вінныя, апрача ўзаемнай 
любові» (Да Рымлянаў 13:7–8). 

Вызнаем і вучым: паколькі ўрад добрая, патрэбная й карысная рэч, то ѐн можа быць у Хрыстовым Зборы, 
вядома, калі ѐн дадзены ам Богам. Але, калі Госпад Бог не даў Збору ўрадоўца, дык нельга гвалтам дамагацца 
яго. Належыць бездакорна падпарадкоўвацца таму ўрадоўцу, якога паставіў Госпад Бог на той зямлі, дзе 
знаходзіцца Збор. Як, да прыкладу, Ізраэльскі Збор, знаходзячыся ў Бабілѐне, заставаўся падуладны Навахуда-
носару (Данііла 1:2), Бальтазару, Кіру (Ездры 1:1) і іншым, падобным да іх… 

Усе каралі з прыняцьцем Хрысьціянства павінны заставацца каралямі. Гэтаксама ваяводы ваяводамі, стара-
сты старастамі, гетманы гетманамі, ратмістры ратмістрамі, войты войтамі, бурмістры бурмістрамі. Заўжды ўсе 
ўрадоўцы, ад найвышэйшага да найніжэйшага, калі яны верныя хрысьціяне, павінны мець, як і прыватныя асо-
бы, пакаяньне, сьмерць, адмаўленьне ад старога Адама і прыняцьце новага, аднаўленьне і новае нараджэньне… 

Хрысьціянскі кароль мусіць быць богабаязны, справядлівы, міласэрны, бо напісана: «Міласэрнасьць і 
праўда сьцерагуць цара, і міласэрнасьць – апірышча сталіцы яго» (Прыповесьці 20:28). Ён павінны бараніць 
удоў, убогіх і сірот; сачыць, каб судзілі ў адпаведнасьці з законамі, заснавамымі на Сьвятым Пісьме; не памы-
ляцца, прызначаючы судзьдзяў; не распачынаць вайны дзеля пашырэньня сваіх уладаньняў, а ўступаць у бойку 
толькі тады, калі вымушаюць акалічнасьці, калі неабходна абараніць падданых. Адным словам, хрысьціянскі 
гаспадар павінны кіравацца інтарэсамі ўсяе дзяржавы, усіх абываталяў, а ня толькі ўласпай карысьцю. 

…Цяпер скажам аб павіннасьцях ваяводаў,старастаў і судзьдзяў. Ім гэтаксама належыць быць богабаязнымі, 
справядлівымі, сумленнымі і міласэрнымі. Яны мусяць ведаць законы, мень высокую адукацыю, быць 
акуратнымі і спраўнымі, а галоўнае – ня ласымі на чужое і ня хцівымі. Ім сам Бог у Сьвятым Пісьме даў навуку: 
«Каб судзьдзі судзілі народ судом праведным. Не перакручвай закона, не зважай на асобаў і не бяры хабару. Бо 
хабар сьлепіць вочы мудрых і перакручвае словы справядлівых. Праўды, праўды шукай, каб ты жыў і валодаў 
зямлѐю» (5 Майсея 16:18–20)…». 

(Паводле Саверчанка І.В. Сымон Будны. Гуманіст і рэфарматар. Мн., 1993. с. 202 – 211). 
 

Цікава ведаць 
1. Асноўным стымулам у навучанні езуіты лічылі спаборніцтва. Кожны вучань меў свайго саперніка і 

вялікім гонарам лічылася пераўзысці ў ведах аднагодкаў. Пераможцы атрымлівалі ўзнагароды, напрыклад, 
ганаровыя месцы ў класным пакоі. А вось тыя, хто адставаў у навучанні, нават насілі спецыяльны знак – 
«асліныя вушы». 

(Белозорович, В.А. История Беларуси:втор. пол. XVI – кон. XVIII в.: учеб. пособие / В.А. Белозорович, И.И. 
Крень, Н.Н. Ганущенко. Минск: Изд. центр БГУ, 2010. С. 108 – 109). 

2. На працягу свайго існавання Віленская духоўная акадэмія прысвоіла сваім выпускнікам з 1583 па 1781 г. 
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4076 навуковых ступеней, у т.л. па філасофіі – 3510, па праву – 149, тэалогіі – 417. Сярод вядомых выпускнікоў 
акадэміі С. Полацкі, М. Сматрыцкі, А. Каяловіч. 

(Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. Т.4. Мінск: БелЭн, 1997. С.168). 
3. Гэты чалавек ішоў наперадзе свайго часу і хацеў павесці за сабой грамадства. Жыццѐвы дэвіз яго: «Не 

толькі я, але і жыццѐ маѐ належыць Айчыне». Адукацыю атрымаў спачатку пры Нясвіжскім двары Мікалая 
Чорнага, а затым у Лейпцыгскім універсітэце. Стэфан Баторый, уражаны яго эрудыцыяй, узяў яго сакратаром 
да сябе, а праз год прызначыў пісарам у вялікакняжацкую канцылярыю. Прымаў удзел у стварэнні Трыбунала 
ВКЛ, узначальваў камісію па складанні зводу законаў ВКЛ. Хоць сам быў католікам, але абараняў 
праваслаўную веру. Праславіўся і як мецэнат. На свае сродкі пабудаваў 24 касцѐлы, некалькі праваслаўных і 
уніяцкіх цэркваў. Людзі называлі яго «бацькам і збаўцам Айчыны». Імя яму – Леў Сапега. 

(Беларускі гістарычны часопіс, 2004. № 4. С.74). 
 

3. АСНОЎНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ І ДАСЯГНЕННІ Ў РАЗВІЦЦІ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСІ Ў ЭПОХУ 
АСВЕТНІЦТВА. РОЛЯ І МЕСЦА БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ Ў ЕЎРАПЕЙСКІМ КУЛЬТУРНА-

ЦЫВІЛІЗАЦЫЙНЫМ ПРАЦЭСЕ (ХVII-ХIХ СТСТ.) 
 
Значны ўплыў на культурныя тэндэнцыі на Беларусі 1569 – 1795 гг. аказалі рэлігійныя працэсы (рэфармацыя 

і контррэфармацыя, царкоўная унія), пазнейшы эканамічны заняпад і палітычны крызіс. У беларускай 
літаратуры таго перыяду летапісны жанр саступае месца новым напрамкам: публіцыстыцы, палітычнай сатыры, 
паэзіі, гісторыка-мемуарнай літаратуры. Пад уплывам рэфармацыі і контррэфармацыі з’яўляюцца 
публіцыстычныя творы С. Буднага, В. Цяпінскага, П. Скаргі, І. Пацея, М. Сматрыцкага, Л. Карповіча, братоў 
Зізаніяў. Адметнымі ўзорамі мемуарнай літаратуры становяцца дыярыушы – свецкія дзѐннікі. Прыкладам можа 
служыць «Дзѐннік» наваградскага падсудка Фѐдара Еўлашоўскага (1546–1616), «Дыярыуш» Афанасія 
Філіповіча (1597?–1648), якія ярка апісваюць скандальныя і трагічныя падзеі гісторыі Бацькаўшчыны. У другой 
палове XVII – ХVIII стcт. мемуарыстыка становіцца шматмоўнай. Вялікую цікавасць выклікаюць уласныя 
ўспаміны аб шматлікіх падарожжах наваградскай лекаркі Саламеі Пільштыновай (Русецкай). Да ранняй 
эпісталярнай спадчыны адносяцца «Допісы» аршанскага старасты Філона Кміты-Чарнабыльскага (1530 – 1587), 
у якіх аўтар піша аб пагранічным жыцці, аб планах Івана ІV у адносінах да ВКЛ. 

Таленавіты вучоны і публіцыст, грамадска-палітычны дзеяч М. Сматрыцкі (1577–1633) больш вядомы сваім 
сучаснікам як пісьменнік-палеміст, аўтар шматлікіх твораў, сярод якіх вылучаецца «Фрынас» (1610), дзе 
пісьменнік выступае супраць акаталічвання і прыняцця царкоўнай уніі. За выданне гэтага твора быў 
прыгавораны да турэмнага зняволення другі пісьменнік-публіцыст, педагог, царкоўны дзеяч, адметны 
прадстаўнік аратарскай прозы Лявонцій Карповіч (1580–1620). 

З канца ХVІ ст. ў еўрапейскай літаратуры і мастацтве вылучаецца стыль барока, які бярэ сабе на ўзбраенне 
каталіцкая царква ў барацьбе з рэфармацыйнымі плынямі. Ён характарызуецца кантраснасцю, параднасцю, 
рухавасцю формы, апеляцыяй да пачуццяў, супярэчлівасцю, метафарычнасцю. У літаратуры гэта праяўляецца ў 
з’яўленні «высокай» паэзіі, адметным прадстаўніком якой становіцца паэт і драматург, кнігавыдавец, асветнік і 
грамадскі дзеяч С. Полацкі (1629 – 1680). Найбольш значнымі яго творамі сталі зборнікі паэтычных твораў 
«Ветроград многоцветный» і «Рифмологион». Новай для беларускай літаратуры стала палітычная сатыра 
(«Прамова Мялешкі», «Ліст да Абуховіча»), якая высвятляе заганы  тагачаснага грамадства. Разам са стылем 
барока на беларускіх землях распаўсюджваецца арыенталізм – культурная плыня, накіраваная на запазычанне і 
пераапрацоўку элементаў усходняй культуры. 

Значную ролю ў культурным жыцці грамадства ў гэты час стаў адыгрываць тэатр. Адным з першых на 
Беларусі стала батлейка – народны лялечны тэатр, вядомы яшчэ з ХVІ ст. Яе рэпертуар складаўся з 2 частак – 
кананічнай і свецкай. Прадстаўленне гэтага своеасаблівага «тэатра аднаго акцѐра»  складалася з песень, танцаў, 
дыялогаў і маналогаў. У ХVІІ ст. з развіццѐм школьнай адукацыі і драматургіі асобую ролю набывае школьны 
тэатр. У ім ставіліся п’есы як рэлігійнага і гістарычнага зместу, так і інтэрмедыі – кароценькія п’ескі на 
беларускай ці польскай мове, пантамімы, танцы, што выконваліся паміж дзеямі спектакля. Вядомы 24 
дэкламацыі С. Полацкага, напісаныя ім для тэатраў брацкіх школ. Галоўным героем інтэрмедый стаў разумны і 
дасціпны беларускі селянін. У 1787 г. на змену традыцыйнай школьнай інтэрмедыі прыходзяць першыя драмы, 
напісаныя на беларускай народнай мове – «Камедыя»  К. Марашэўскага і «Лекар міжволі» М. Цяцерскага. 

У ХVІІІ ст. адметнай з’явай культуры становіцца прыгонны тэатр, трупа якога складалася пераважна з 
залежных сялян. Рэпертуар першага з іх – Нясвіжскага – складаўся першапачаткова з 16 п’ес і оперных лібрэта 
Уршулі Францішкі Радзівіл. У другой палове ХVІІІ ст. з'яўляюцца прыватныя тэатры ў Слоніме, Гародні, 
Шклове, Ружанах і інш. Пры іх утрымліваліся музычныя капэлы, аркестры. Для падрыхтоўкі артыстаў оперы і 
балета ствараліся балетныя школы (у Слоніме, Слуцку). На сто год раней, чым на Захадзе, на Беларусі пачалі 
скарыстоўваць у афармленні спектаклей павільѐны. У 70-я гады ХVІІІ ст. працаваў «плавучы тэатр» на 
Агінскім канале. Беларускія акцѐры складалі аснову труп сталічных, у тым ліку Варшаўскага, тэатраў. 

У другой палове ХVІ ст. барочны стыль пачынае ўсталѐўвацца ў беларускай архітэктуры. Першым творам 
гэтага стылю стаў нясвіжскі касцѐл езуітаў (архітэктар – італьянец Я.М. Бернардоні (1554–1593)), прататыпам 
якога стаў рымскі храм Іль Джэзу. Увогуле, стыль барока ў беларускай архітэктуры меў некалькі этапаў свайго 
развіцця. 

Першы этап – ранні – канец ХVІ – першая палова ХVІІ стст. – характарызуецца пошукам формаў, стратай 
абарончых функцый; паступовым пераходам замкавага дойлідства ў палаца-замкавае. У культавым дойлідстве 
фарміруецца базілікальны  тып храма з бязвежавым, а пазней з двухвежавым фасадам (касцѐлы езуітаў у 
Гародні, дамініканцаў у Стоўбцах).  

Другі этап – сталы – другая палова ХVІІ ст.–1730-я гады: стабілізацыя 2-вежавай базілікі, павелічэнне 
колькасці ярусаў вежаў, пластычная насычанасць фасадаў (Мікалаеўская царква ў Магілѐве). 
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Распаўсюджваецца палацава-сядзібнае будаўніцтва (комплексы ў Нясвіжы, Слоніме, Гародні, Воўчыне). Для іх 
характэрна П-падобная кампазіцыя з анфіладай, парадным дваром, багатым дэкорам і фасадаў і інтэр’ераў.  

Трэці этап –позні – у культавай архітэктуры – «віленскае барока» (1730-я –80-я гг.). Важную ролю ў развіцці 
гэтага адметнага для нашых зямель напрамку адыграла дзейнасць Я.К. Глаўбіца. Стыль вызначаецца 
пластычнасцю аб’ѐмаў, маляўнічасцю сілуэта, стромкімі шмат'яруснымі ажурнымі вежамі, фігурнымі 
франтонамі, багаццем архітэктурнага дэкору (уніяцкі Сафійскі сабор у Полацку, Спаская царква ў Магілѐве, 
ратуша ў Віцебску). 

У культавым драўляным дойлідстве фарміруюцца адметныя традыцыі на Палессі і паўночным усходзе. 
Палессе прадстаўлена 2 групамі храмаў – яруснай кампазіцыі з 2–3-шатровымі вярхамі і асіметрычнай 
падоўжанай кампазіцыі з вежай на галоўным фасадзе. Паўночна-ўсходняя традыцыя характарызуецца высокімі 
зрубамі, завершанымі 2-схільнымі дахамі ці шатрамі.  

Выяўленчае мастацтва адчула на сабе ўплыў заходнееўрапейскіх  і візантыйскіх тэндэнцый, але ўсѐ ж 
характарызавалася захаваннем  нацыянальных традыцый, выпрацоўкай асабістых прынцыпаў. У выніку сінтэзу 
розных напрамкаў фарміруецца асабістая іканапісная школа (канчаткова – у ХVІІІ ст.), прадстаўленая 
адметнымі магілѐўскай,  палескай, полацка-віцебскай, гарадзенскай, слуцка-мінскай плынямі. Для беларускага 
іканапісу характэрна спалучэнне сімвалізму выяўленчай мовы з вострахарактарным тыпажом, дакладнасць 
перадачы дэталяў. У ХVІІ ст. з’яўляецца спроба перадачы прасторы, натуральных прапорцый, свецкае ўбранне 
асобных персанажаў («Нараджэнне Багародзіцы» Пятра Яўсеевіча з Галынца). Значны ўплыў на развіццѐ 
беларускага іканапісу аказала уніяцтва. У дэкоры абразоў ужываўся раслінны арнамент фону, залачэнне, 
серабрэнне і часам аздабленне эмалямі; адчуваецца ўплыў рэнесансу і барока («Ушэсце Хрыста» са Случчыны). 
Манументальны жывапіс таксама характарызуецца значным уплывам народных традыцый: пры роспісах 
храмаў выкарыстоўваўся мясцовы пейзаж, разнастайная палітра колераў, простанародныя персанажы (роспісы 
Богаяўленскага манастыра і Мікалаеўскай царквы ў Магілѐве). У ХVІІ ст., з распаўсюджваннем у жывапісе 
барока, для храмавых роспісаў становяцца характэрнымі багаты ўзор, дынамізм кампазіцыі, прасторавасць, 
характарнасць і канкрэтнасць персанажаў («Варвара пакутніца» з Лунінца, «Святая сям’я» з Гарадзеншчыны). 
Манументальны жывапіс не стаў традыцыйным для замкавай архітэктуры; праўда, некаторыя княжацкія 
палацы ўпрыгожваліся фрэскамі. 

Папулярным відам станкавага жывапісу становіцца партрэт – «сармацкі» (Кшыштафа Весялоўскага, Януша 
Радзівіла), «парадны» (М.К. Агінскага), трунны (Аляксандра Пацея). Стылістычныя прыѐмы партрэтнага 
жывапісу  характарызуюцца скаванасцю позы, дакладнай перадачай дэталяў адзення і ўпрыгожванняў. 
Ствараліся радавыя галерэі (Тызенгаўза у Паставах, Тышкевічаў, Радзівілаў). 

Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі характарызуецца з’яўленнем вытворчасці мастацкага шкла 
(першыя мануфактуры – у Налібаках і Урэччы), рэльефнай паліхромнай кафлі (у Маскве ѐю былі аздоблены 
Пакроўскі сабор у Ізмайлаве, цэнтральны палац і царква ў Крамлі і інш.), слуцкіх паясоў. Своеасаблівым 
вынаходніцтвам беларускіх майстроў стала «беларуская рэзь» – манументальная дэкаратыўна-ажурная разьба 
на дрэве, якой аздабляліся храмы і палацы ў Маскоўскай дзяржаве ХVІІ ст. (іканастас Новадзявочага 
манастыра) – пышны раслінна-жывѐльны арнамент з чалавечымі фігуркамі, пазалотай. Дарэчы, у Маскве  
выхадцы з Беларусі паклалі пачатак так званаму стылю «нарышкінскага» барока. 

Пасля падпісання Люблінскай уніі (1569) уплыў Польшчы на беларускую культуру становіцца ўсѐ больш 
значны. Беларуская мова паступова выцясняецца, а ў 1696 г. сойм прымае пастанову аб ужыванні ў 
дзяржаўным справаводстве выключна польскай мовы. У пачатку ХVІІІ ст. былі зачынены амаль усе брацкія 
школы і друкарні. У кнігавыданні пачала пераважаць лацінка. Асноўным носьбітам беларускай мовы застаўся 
народ. Пашыралася паланізацыя і акаталічванне краю. 

З апошняй чвэрці ХVІІІ ст. на беларускіх землях пачынаюць распаўсюджвацца ідэі Асветніцтва – 
антыфеадальнай буржуазнай ідэалогіі перыяду станаўлення капіталістычных адносін. Яна сцвярджала 
прыярытэт асветы, навукі і розуму ў жыцці грамадства, асобы і дзяржавы. Асаблівымі рысамі беларускага 
Асветніцтва можна назваць адсутнасць рашучага рэвалюцыйнага і матэрыялістычнага характару, арыентацыю 
на вырашэнне сялянскага пытання; носьбітамі ідэй асветніцтва сталі дваранства і духавенства. Беларуская 
літаратура ў гэты час развіваецца марудна; для яе характэрны полілінгвістычны характар. 

У Еўропе яшчэ з канца ХVІІ ст. пачынаецца працэс секулярызацыі жыцця, што вылілася, перш за ўсѐ, у 
пераходзе школьнай адукацыі  з-пад кантролю царквы пад апеку дзяржавы. У 1773 г. ў Рэчы Паспалітай быў 
ліквідаваны ордэн езуітаў. Гэта супала з пачаткам рэформы ў сферы адукацыі – стварэннем адукацыйнай 
камісіі. Яна імкнулася ўсталяваць поўны кантроль над усѐй сістэмай асветы ў краіне. Прадугледжваўся свецкі 
характар, шматпрадметнасць  і трохступенчатасць сістэмы адукацыі: (прыходскія – акруговыя і падакруговыя 
школы – Галоўная школа ВКЛ (былая Віленская езуіцкая акадэмія)). Але запланаванае адукацыйнай камісіяй не 
было праведзена ў жыццѐ, гэтаму супрацьстаяла каталіцкае духавенства, феадалы і рэаліі часу – падзелы Рэчы 
Паспалітай. Ідэі Асветніцтва паўплывалі на творчасць філосафа  К. Лышчынскага (1634? – 1689), які напісаў 
трактат «Аб неіснаванні бога», Г. Каніскага (1717–1795), І. Капіевіча. Да прац, што ўтрымлівалі ідэі свецкага 
развіцця навук, адносяцца работы філосафаў К. Нарбута і Б. Дабшэвіча, матэматыка і астранома М. Пачобута-
Адляніцкага, гісторыка А. Нарушэвіча. Ідэі французскіх  асветнікаў прапагандавалі прыдворныя тэатры. 

Становішча культуры беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай было вельмі няпростым. Адыходзіць у 
нябыт «залаты век», узмацняецца польскі ўплыў. Носьбітамі сапраўды беларускай мовы, культуры, традыцый 
становяцца сяляне і гарадскія нізы. 

Пытанні для самакантролю 
1. Што такое Асветніцтва? Пералічыце яего асаблівасці на Беларусі? 
2. Назавіце прадстаўнікоў эпохі Асветніцтва на Беларусі. 
3. Які ўплыў ідэі Асветніцтва аказалі на культурнае жыццѐ Беларусі  ХVII – ХIХ стст.? 
4. Назавіце помнікі архітэктуры эпохі Асветніцтва. У якім стылі яны пабудаваныя? 
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Гістарычны дакумент 
З другой паловы 18 ст. у развіцці грамадска-палітычнай думкі Беларусі пачынаецца новы этап, які 

працягваўся да 30-х гадоў 19 ст. Ён характарызуецца пранікненнем у Беларусь з Заходняй Еўропы, у першую 
чаргу з Францыі, асветніцкай ідэалогіі. <...> У 70–80 гг. 18 ст. на землях Вялікага княства Літоўскага 
пачынаюцца рэформы ў эканамічнай, сацыяльнай і палітычнай галінах жыцця. Ініцыятарамі іх выступалі 
паасобныя дзеячы, прыхільнікі асветніцкіх ідэй. Адным з такіх сацыяльных рэфарматараў быў Іахім Храбтовіч 
(1729–1812 гг.), – канцлер Вялікага княства Літоўскага. У сваіх маѐнтках у Шчорсках  і Вішневе ѐн замяніў 
паншчыну чыншам, пабудаваў для сялян школу, уніяцкую царкву, заснаваў бібліятэку з архівам і г. д., 
спадзеючыся такім чынам заахвоціць для рэформ іншых сучаснікаў, падштурхнуць грамадскую думку да 
вырашэння сялянскага пытання. 

Далей І. Храбтовіча ў сялянскім пытанні пайшоў вялікі пісар літоўскі Павел Бжастоўскі (1739–1827), які ў 
сваім маѐнтку Мерач Віленскага павету (пазней у гонар гаспадара маѐнтак атрымаў назву Паўлава) скасаваў 
прыгоннае права, дараваў сялянам асабістую вольнасць і перадаў усю ўладу сялянскай абшчыне, якая атрымала 
назву Паўлаўскай рэспублікі. Рэспубліка мела свой сцяг, герб, войска, грошы і нават прэзідэнта (ім сяляне 
абралі П. Бжастоўскага). Паўлаўская рэспубліка ўяўляла, такім чынам, адзіны кароткачасовы прыклад 
увасаблення ў рэальным жыцці ідэй утапічнага сацыялізму на землях Беларусі. 

(Асветніцтва і вырашэнне сялянскага пытання / Малевіч С., Шалькевіч В. Гісторыя філасофскай і 
грамадска-палітычнай думкі Беларусі. Мн., 2003. – С. 17–19). 

Цікава ведаць 
1. У Нясвіжы пад Фарным касцѐлам ѐсць крыпта – радавая ўсыпальніца князей Радзівілаў. Гэта трэцяя 

ўсыпальніца ў Еўропе пасля Людовікаў у Францыі і Габсбургаў у Аўстрыі. Для заснавання крыпты Мікалай 
Сіротка меў аўдыенцыю ў папы Рымскага. Улічваючы заслугі Сіроткі (ѐн шмат вандраваў па святых месцах 
Сірыі, Егіпта, Палесціны), папа даў Радзівілу прывілей на стварэнне ўсыпальніцы. Сіротка прывѐз з Егіпта 
сакрэт бальзаміравання. Князь усталяваў і два правілы, якія не павінны былі парушацца: у крыпце павінны былі 
пакоіцца толькі Радзівілы; другое – усе Радзівілы хаваюцца ў простым адзенні. 

Самае першае захаванне датуецца 1616 годам, а апошняе – 1999. Вядома нямала легенд аб усыпальніцы. 
Яшчэ ў польскай манаграфіі «Несвиж» гаворыцца аб тым, што ў крыпце стаяла 102 саркафагі, зараз жа толькі 
70. Гавораць, што пад час вайны частка саркафагаў была вывезена ці разграблена. Але сапраўдныя маштабы 
крыпты і колькасць пахаваных у ѐй – адна з загадак, адказу на якую няма. 

(Советская Белоруссия, 2000. 8 апреля. С.13). 
 
4. ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ. ВОЙНЫ ДРУГОЙ ПАЛОВЫ ХVІ–ХVІІІ СТСТ. І 
ІХ НАСТУПСТВЫ ДЛЯ БЕЛАРУСІ. НАРАСТАННЕ ЗАНЯПАДУ І ПРАЯВЫ КРЫЗІСУ РЭЧЫ 

ПАСПАЛІТАЙ. ПАДЗЕЛЫ ЯЕ ТЭРЫТОРЫІ І ЎКЛЮЧЭННЕ БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ  
У СКЛАД РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ 

 
У другой палове XVIII ст. Рэч Паспалітая, у склад якой уваходзілі беларускія землі, уступіла ў паласу 

глыбокага палітычнага крызісу, які прывѐў да знікнення гэтай краіны з карты Еўропы. Усѐ большую 
напружанасць выклікалі незадаволенасць сялян феадальнай эксплуатацыяй, паўстанні ў гарадах і імкненне 
ўкраінскага казацтва набыць самастойнасць. Так, 15 ліпеня 1606 г. жыхары Магілѐва зверглі старую гарадскую 
раду і выбралі новы магістрат. Большасць яго членаў былі беднякамі, некаторыя нават не ўмелі пісаць і не 
ведалі заканадаўства. Кіраўнік новага магістрата Ходка Багданавіч нават не меў гарадскога грамадзянства. У 
1608 г. улады ўрэгулявалі адносіны паміж старым і новым кіраўніцтвам. Але выступленні працягваліся да   
1610 г. У 1615 г. мяшчане Мазыра паўсталі супраць старасты, які жадаў пазбавіць горад магдэбургскага права. 
Мяшчане ўзброіліся мушкетамі і ўзялі замак старасты ў аблогу. У горад было забаронена ўязджаць шляхце. 

Першае сур'ѐзнае сутыкненне з казакамі адбылося ў 1594 – 1596 гг., калі частка казакоў на чале з Севярынам 
Налівайкам падняла паўстанне на Украіне. Атрад С. Налівайкі некаторы час дзейнічаў і на тэрыторыі Беларусі. 
Ім былі захоплены такія буйныя гарады, як Слуцк і Магілѐў. У 1648 – 1651 гг. успыхнула так званая 
«антыфеадальная вайна». Запарожскі гетман Б. Хмяльніцкі заключыў дамову з крымскім ханам і пачаў ваенныя 
дзеянні супраць польскіх войскаў. Улетку 1648 г. казацкія атрады праніклі на поўдзень Беларусі. Казакоў 
падтрымалі многія сяляне і гараджане. Паўстанцы рабавалі панскія маѐнткі, жорстка распраўляліся з католікамі 
і яўрэямі. Імі былі захоплены Гомель, Лоеў, Мазыр, Бабруйск, Пінск і іншыя гарады. Але ў канцы 1648–1649 гг. 
яны былі выціснуты войскамі гетмана Я. Радзівіла. У 1651 г. Я. Радзівіл атрымаў перамогу над казакамі ў 
Лоеўскай бітве і захапіў Кіеў.  

У 1654 г. на баку казакоў выступіла Расія. У вайне 1654 –1667 гг. (т. зв. «невядомая вайна») ваенныя дзеянні 
адбываліся на ўсѐй тэрыторыі Беларусі. Акрамя расійскіх войск тут дзейнічалі казацкія атрады. Цар Аляксей 
Міхайлавіч імкнуўся схіліць на свой бок праваслаўнае насельніцтва, таму ў граматах да яго абяцаў не чыніць 
гвалту. Шляхце і гарадам гарантаваліся іх правы.  

Ужо 31 ліпеня 1665 г. царская армія захапіла Вільню. У вулічных баях загінула дзесяць тысяч гараджан. У 
вѐсках расійскія войскі забіралі харч і коней. Сялян прымушалі прадаваць хлеб па нізкіх цэнах, да таго ж 
расплочваліся меднай манетай. Мужчын забіралі ў армію. З захопленых гарадоў вывозіліся палонныя (асабліва 
рамеснікі), друкарскае абсталяванне, кнігі, золата і срэбра. Разам з тым большасць жыхароў Беларусі аказвала 
супраціўленне. Так і не былі захоплены Слуцк і Стары Быхаў. Ва ўжо захопленых гарадах і мястэчках 
успыхвалі паўстанні. Сяляне беглі ў лясы і нападалі на атрады непрыяцеляў. 

Польшча не магла аказаць ВКЛ дапамогі, бо вяла ваенныя дзеянні на Украіне. Акрамя таго, ішла вайна са 
Швецыяй. Шведскія войскі захапілі большую частку краіны. 20 кастрычніка 1655 г. гетман ВКЛ Радзівіл 
падпісаў Кейданскую унію, паводле якой шведскі кароль станавіўся гаспадаром ВКЛ. Унія стала прычынай для 
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вайны паміж Швецыяй і Расіяй. Сутычку паміж праціўнікамі выкарысталі войскі Польшчы і ВКЛ і перайшлі ў 
наступленне. К вясне 1660 г. шведы пакінулі межы ВКЛ. Кейданская унія перастала дзейнічаць. У 1667 г. было 
падпісана перамір’е з Расіяй. 

У выніку вайны Рэч Паспалітая страціла Смаленскія землі і Левабярэжную Украіну разам з Кіевам. 
Насельніцтва Беларусі скарацілася больш чым напалову, большасць гарадоў была спустошана і разбурана, у 
заняпадзе апынуліся рамяство і гандаль. Сітуацыю ўскладняў недахоп сродкаў для фінансавання арміі. 
Бяздумныя грашовыя рэформы толькі пагоршылі эканамічнае становішча. У ВКЛ пачалася барацьба паміж 
магнацкімі групоўкамі за ўладу. У 1700 г. процістаянне перарасло ў адкрытае сутыкненне – бітву пад 
Алькенікамі паміж войскам уплывовай магнацкай сям'і Сапегаў і апазіцыйнай шляхтай – рэспублікантамі. Не 
толькі сярод простага насельніцтва, але і сярод магнатаў сустракаліся непісьменныя. У 1696 г. усѐ 
справаводства ў ВКЛ пераводзілася на польскую мову. 

У 1700–1721 гг. Рэч Паспалітая ўступіла ў Паўночную вайну на баку Расіі і Даніі супраць Швецыі. Але 
ваенныя дзеянні праходзілі для яе няўдала. На тэрыторыі Беларусі актыўна дзейнічалі расійская і шведская 
арміі. У 1708 г. у бітве пад Лясной цар Пѐтр І знішчыў буйны шведскі корпус генерала А. Левенгаўпта. 
Працягваліся сутыкненні паміж магнацкімі групоўкамі. У вайне Беларусь зноў панесла цяжкія чалавечыя і 
эканамічныя страты.  

Пасля заканчэння вайны Рэч Паспалітая апынулася ў стане поўнай залежнасці ад магутных суседзяў – 
Аўстрыі, Прусіі і Расіі. Соймы пастаянна зрываліся, што выклікала крызіс дзяржаўнага кіраўніцтва. У 1735 і 
1764 гг. часткі расійскай арміі гвалтоўна ўрываліся на паўднѐвы ўсход Беларусі. Расія і Прусія заключылі 
таемнае пагадненне аб нязменнасці палітычнай сітуацыі ў Рэчы Паспалітай.  

Пагаршэнне эканамічнага стану выклікала сялянскія хваляванні. Самае моцнае з іх адбылося ў 1740–1744 гг. 
у Крычаўскім старостве. Мясцовыя сяляне выступілі супраць адміністрацыі і арандатараў, якія, імкнучыся 
хутка ўзбагаціцца, няшчадна эксплуатавалі сялян. Адзін з кіраўнікоў паўстання, Васіль Вашчыла, называў сябе 
патомкам гетмана Багдана Хмяльніцкага. Паўстанцы спрабавалі дамовіцца з уладальнікам зямлі Г. Радзівілам. 
У 1743 г. яны рашыліся на адкрытае ўзброенае выступленне. Сяляне нападалі на шляхецкія маѐнткі, дамы 
купцоў і ліхвяроў, палілі судовыя і даўгавыя кнігі. Іх падтрымлівалі бяднейшыя гараджане. Але ў 1744 г. войскі 
Г. Радзівіла разбілі паўстанцаў. Захопленыя ў палон сяляне былі жорстка пакараны. Пасля задушэння паўстання 
Г. Радзівіл пайшоў на некаторыя саступкі. Але поўнасцю задаволіць патрабаванні сялян ѐн не жадаў. 

У 1764 г. каралѐм Рэчы Паспалітай быў выбраны Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, які лічыўся стаўленікам 
суседніх дзяржаў. Вакол караля аб’ядналіся магнаты і шляхта, якія марылі аб адраджэнні Рэчы Паспалітай. 
Улады пачалі паступовыя эканамічныя рэформы: адчыняліся дзяржаўныя і прыватныя мануфактуры, 
будаваліся каналы, арганізоўваліся кірмашы, падтрымліваўся міжнародны гандаль. Соймы працавалі ў рэжыме 
канфедэрацыі, калі права libеrum veto не дзейнічала. Але ў 1767 г. унутрыпалітычная сітуацыя зноў 
пагоршылася. Дзякуючы падтрымцы Расіі і Прусіі, дысідэнты (пратэстанцкая і праваслаўная шляхта) стварылі 
Слуцкую і Торуньскую канфедэрацыі, якія запатрабавалі ўраўнавання сваіх правоў з католікамі. Пад націскам 
Расіі вальны сойм у 1768 г. прыняў рашэнне аб ураўнаванні правоў дысідэнтаў. У адказ каталіцкая шляхта 
стварыла Барскую канфедэрацыю, якая пачала рокаш. Паўстанне канфедэратаў было падаўлена толькі ў 1771 г. 
расійскімі войскамі. У 1772 г. Расія, Прусія і Аўстрыя падпісалі дамову аб першым падзеле Рэчы Паспалітай, па 
якой Расіі перадаваліся ўсходняя і паўночная часткі Беларусі. 

Урад С.А. Панятоўскага працягваў рэформы па паляпшэнні становішча Рэчы Паспалітай. Была створана 
Адукацыйная камісія. Чатырохгадовы сойм 1788 – 1791 гг. прыняў Канстытуцыю 1791 г., першую ў Еўропе і 
другую ў свеце пасля ЗША. Канстытуцыя ліквідавала падзел Рэчы Паспалітай на ВКЛ і Каралеўства Польскае, 
захавала шляхецкія правы, улада караля перадавалася па спадчыне. Разам з тым, палепшылася становішча 
мяшчан, гарады маглі мець сваѐ прадстаўніцтва ў сойме, адмянялася права liberum vetо, дзяржава абяцала 
клапаціцца пра прыгонных сялян, магнацкія войскі ўваходзілі ў склад агульнай арміі. 

Прыняцце Канстытуцыі было сустрэта ў суседніх дзяржавах з прахалодай. Расійская імператрыца Кацяры-
на ІІ лічыла гэты акт асабліва небяспечным. Пры падтрымцы Расіі ў 1792 г. была створана Таргавіцкая 
канфедэрацыя, якая разам з расійскімі войскамі выступіла супраць Канстытуцыі. У 1793 г. адбыўся другі падзел 
Рэчы Паспалітай. У склад Расіі ўвайшла цэнтральная Беларусь. Канстытуцыя 1791 г. была адменена. У 1793 г. 
апошні сойм Рэчы Паспалітай ў Гродне прыняў новую Канстытуцыю, якая захавала федэратыўны характар 
дзяржавы і ўзнавіла выбарнасць караля.  

24 сакавіка 1794 г. у Польшчы пачалося патрыятычнае паўстанне, якое ўзначаліў генерал Т. Касцюшка. У 
красавіку паўстанне перакінулася на ВКЛ. Тут яго ўзначальваў радыкальна настроены палкоўнік Якуб Ясінскі. 
Паўстанцы стварылі рэвалюцыйны ўрад. Прыняты імі ў маі Паланецкі універсал фактычна адмяняў прыгоннае 
права. Сяляне, расплаціўшыся з панамі за даўгі, станавіліся вольнымі. У ВКЛ тэрмінова былі ўведзены 
расійскія войскі. Спрэчкі паміж паўстанцамі і аб’ектыўная немагчымасць адначасова змагацца з Расіяй, Прусіяй 
і Аўстрыяй прывялі да паражэння паўстання. У кастрычніку 1795 г. адбыўся апошні, трэці падзел Рэчы 
Паспалітай – яна канчаткова была падзелена паміж суседнімі дзяржавамі. У склад Расіі перайшла заходняя 
частка Беларусі, акрамя Беластоцкага рэгіѐна, які ўвайшоў у склад Прусіі і ў 1807 г. быў перададзены Расіі 
Напалеонам Банапартам.  

Аж да 1918 г. Польшча як дзяржава не існавала. Чаму Рэч Паспалітая не змагла абараніць свой суверэнітэт? 
Гэта тлумачыцца наступнымі абставінамі: 

   1) адсутнасцю адзінай цэнтралізаванай дзяржавы і моцнай цэнтральнай улады; выбарнасцю польскіх 
каралѐў, іх залежнасцю ад магнатаў і шляхты; усемагутнасцю, амбіцыйнасцю і непадкантрольнасцю 
цэнтральнай уладзе мясцовых феадалаў, іх правам мець замкі і войскі. Польскія каралі фактычна не кіравалі 
дзяржавай, іх улада ў многім была фармальнай, абмежаванай; 

   2) наяўнасцю «залатых шляхецкіх вольнасцей» – права «свабоднага вета», якое дазваляла аднаму дэпутату 
сейма заблакіраваць прыняцце таго ці іншага закону (рашэння); т. зв. канфедэрацый – саюзаў зброенай шляхты 



40 

 

для абароны сваіх вольнасцей і прывілеяў; мясцовых шляхецкіх сеймікаў, якім належала ўся ўлада ў ваяводст-
вах і паветах. Таму сейм Рэчы Паспалітай быў бяспраўным, недзеяздольным, а канфедэрацыі шляхты іншы раз 
мелі характар прамога паўстання супраць караля («рокашы»). У краіне гаспадарыла феадальная анархія; 

   3) адсутнасцю, моцнага войска ў караля; як гаранта суверэнітэту дзяржавы. Рэч ІІаспалітая мела толькі 16 
тыс. салдат, Расія – 300 тыс. Арміі ў Рэчы Паспалітай фактычна не было, бо феадальныя магнаты і духавенства 
баяліся, што моцная дзяржава і войска не дадуць ім магчымасці ўздзейнічаць на дзяржаўныя справы. Шляхта 
баялася прытоку ў армію сялян і бачыла моцную армію перашкодай для «залатых шляхецкіх вольнасцей», 
свайго пануючага становішча ў дзяржаве. Гістарычны вопыт сведчыць аб тым, што, калі народ і дзяржава не 
хочуць мець моцную ўласную армію, тады яны будуць утрымліваць і карміць чужую армію. Так і здарылася з 
Рэччу Паспалітай. 

Больш як 200-гадовая гісторыя Рэчы Паспалітай – навучальны ўрок для нашчадкаў: неабмежаваная дэмакра-
тыя побач з выбарнай манархіяй – найгоршая форма кіравання дзяржавай, якая звычайна вядзе да расколу 
кіруючага пласта грамадства на палітычныя групоўкі, нараджае такія амаральныя з'явы, як подкуп, карупцыя, 
страта адказнасці за лѐс Бацькаўшчыны, эгаізм і індывідуалізм. Не менш небяспечным для дзяржаўнасці 
з'яўляецца раскол грамадства паводле этнічных і ідэалагічных прыкмет, што вядзе да грамадзянскіх войнаў. Усѐ 
вышэйназванае аслабляе дзяржаву знутры і робіць яе лѐгкай здабычай для суседзяў. 

 
Пытанні для самакантролю 
1. У чым прычыны палітычнага крызісу Рэчы Паспалітай? 
2. Растлумачце тэрмін «ліберум вета». Які дзяржаўны і грамадскі лад існаваў у Рэчы Паспалітай? 
3. Што вы ведаеце аб Канстытуцыі Рэчы Паспалітай 1791 г.? 
4. Чаму буйныя феадалы адмаўляліся праводзіць прагрэсіўныя  рэформы ў краіне? 
5. Што вы ведаеце аб прычынах і выніках паўстання 1794 г.? 
6. Хто быў апошнім каралѐм Рэчы Паспалітай? 
7. Назавіце краіны, якія прымалі ўдзел у ліквідацыі Рэчы Паспалітай як самастойнай дзяржавы. 
 
Гістарычны дакумент 
 «1701 году произошло сражение под Могилевом, за Быховскою заставой, между Сапегою, предавшемуся на 

сторону Карла ХІІ, и саксонскими войсками Августа ІІ. Сапега должен был отступить. С этого времени начи-
наются бедствия города. Свои и чужие грабили, забирали, налагали контрибуции. В мае 1706 г. к Могилеву 
стали стекаться русские войска на царский смотр. Петр І прибыл в Могилев Днепром на байдаке, 22 июня. Жи-
тели встретили его хлебом-солью на дорогом подносе. 14 марта 1708 г. приехал в Могилев князь Меньшиков с 
большой свитой. Кажется почти невероятным, сколько припасов обязан был ежедневно город доставлять к сто-
лу Меньшикова. Не только водку, пиво и мед, целые бочки венгерского и французского вина, все съестное в 
огромных количествах, мясо, пшеничную муку, рыбу и всякого рода масло, грибы тысячами; но и заграничные 
предметы – как прованское масло, лимоны, оливки, сахар, изюм, винные ягоды, и все это ежедневно магистрат 
сдавал секретарю Меньшикова, а ежели чего не доставало, потому что с 14 марта по 19 мая все уже было за-
брано, членов магистрата сажали под арест. Игумен Орест, с ужасом описывая сумасбродные вымогательства 
этого «проклятого червя, который гложет город», как он говорит о Меньшикове, присовокупляет, что и всего 
этого было еще мало – жители Могилева понуждаемы были давать для него балы. 

В августе прибыл Карл ХІІ в Могилев. Опять контрибуции, грабежи церквей, из коих захватили все церков-
ное серебро – насилия и своеволие. Шведы разорили и разгромили также Буйницкий монастырь.  

Но более ужасное бедствие – окончательный погром могилевцев – был еще впереди. Петр І заметил зажи-
точность жителей Могилева и, опасаясь, чтобы Карл ХІІ не избрал его пунктом опоры в военных движениях, 
повелел двум полкам, калмыцкому и татарскому, сжечь город. И это ужасное повеление 8 сентября 1708 г. в 
точности было исполнено. Сперва жители были совершенно ограблены, а потом город с нескольких сторон был 
зажжен. Весь город обращен был в развалины и попелище. Сгорели церкви, растопились колокола, разруши-
лись золоченые куполы, тысячи жителей остались без крова, без пищи, почти без платья. Многие оставили на-
всегда сожженный город, ушли в другие литовские города, к родным и знакомым, и там поселились. Оставшие-
ся жили в наскоро устроенных шалашах за городом; многие нашли приют в православных и католических мо-
настырях, хотя и полуразрушенных; наконец большинство искало убежища за Днепром в предместье Луполово, 
которое, за неимением лодок, припрятанных жителями, не успели сжечь».  

(А.Г. Кіркор пра бедствы Магілѐва пад час Паўночнай вайны). 
 

5. САЦЫЯЛЬНАЯ, НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І КАНФЕСІЙНАЯ ПАЛІТЫКА РАСІЙСКАГА 
САМАДЗЯРЖАЎЯ НА БЕЛАРУСІ (КАНЕЦ ХVІІІ – ПЕРШАЯ ПАЛОВА ХІХ СТСТ.) 

 
Далучэнне Беларусі да Расіі не ўнесла істотных змен у характар сацыяльных адносін. «Жалованная грамота 

дворянству» 1785 г. ураўноўвала беларускую шляхту ў правах з расійскім дваранствам. На Беларусі працягваў 
дзейнічаць Статут 1588 г. Не забаранялася каталіцкая і уніяцкая царква. У афіцыйным справаводстве 
ўжывалася польская мова. Пачатак ХІХ ст. нават лічыцца пікам паланізацыі беларускіх зямель.  

Разам з тым, большасць гарадоў і мястэчак страцілі права самакіравання. Пагоршылася становішча 
прыгонных сялян: цяпер яны маглі прадавацца ўласнікам без зямлі і адлучацца ад сям’і. У газетах Санкт-
Пецярбурга беларускія памешчыкі часта размяшчалі аб'явы аб продажы сялян. Павялічылася і эксплуатацыя 
сялянскай працы. Так, у 1785 г. па загадзе князя Р. Пацѐмкіна ў Крычаўскім старостве пачалі працаваць 
некалькі мануфактур і суднаверф, якія мелі надзвычай важнае значэнне для пабудовы расійскага Чарнаморскага 
флоту. Для працы на мануфактурах і суднаверфі былі сагнаны сотні сялян. Жанчыны староства былі абавязаны 
здаваць па 6 пудоў пражы ў год для вытворчасці канатаў і парусіны.  
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Кацярына ІІ і яе сын Павел І выдавалі акты, якія павінны былі палегчыць становішча сялян, аднак яны не 
выконваліся памешчыкамі. Дзяржаўныя маѐнткі актыўна перадаваліся ў рукі расійскіх дваран. Астатнія 
здаваліся ў арэнду. У 1794 г. была ўведзена мяжа яўрэйскай аседласці. Уся тэрыторыя Беларусі была падзелена 
на губерні і паветы (уезды). Для кантролю палітычнай сітуацыі ствараліся генерал-губернатарствы з цэнтрамі ў 
Мінску і Вільне. У 1803 г. быў адчынены Віленскі універсітэт. Дазвалялася адкрыццѐ школ для сялян, але 
навучаць іх пісьменнасці забаранялася. Нягледзячы на значныя саступкі, шляхта Беларусі імкнулася да 
адраджэння ВКЛ. З гэтай мэтай група дзяржаўных дзеячаў на чале з М.К. Агінскім ў 1811 – 1812 гг. падала цару 
спецыяльны праект. Але зацверджаны ѐн не быў.  

24 чэрвеня 1812 г. 600-тысячная армія Напалеона, у склад якой уваходзіла 100 тысяч палякаў, перайшла 
межы Расіі і на працягу аднаго месяца заняла большую частку Беларусі. Расійскія войскі арганізавана 
адступалі, наносячы непрыяцелю цяжкія паражэнні. Пад Смаленскам расійскія арміі аб’ядналіся. Спадзяванне 
Напалеона разбіць іх па адной не спраўдзілася. 

Многія шляхцічы і гараджане сустракалі напалеонаўскія войскі як вызваліцеляў. 1 ліпеня 1812 г. ў Вільне 
Напалеон стварыў асобны ўрад ВКЛ. У яго армію ўступіла каля 20 тысяч добраахвотнікаў. Сярод сялян 
распаўсюдзіліся чуткі, быццам бы французы адменяць прыгоннае права. Яны адмаўляліся выконваць 
павіннасці, беглі ў лясы, палілі панскія маѐнткі, супраціўляліся напалеонаўскім салдатам. Напалеону ўдалося 
захапіць Маскву, але восенню 1812 г. ѐн пачаў адступленне. Баі зноў перамясціліся на Беларусь. Пры пераправе 
праз раку Бярэзіна ля вѐскі Студзѐнка французкі імператар згубіў амаль палову сваѐй арміі. 5 снежня Напалеон 
пакінуў лагер у Смаргоні і збег у Парыж. 13 снежня толькі 1600 салдат яго арміі здолелі пакінуць Расію. Вайна 
нанесла Беларусі вялікія чалавечыя і эканамічныя страты. Толькі ў Мінскай губерні загінула больш за 50 тысяч 
чалавек. У Віцебскай губерні не засталося ніводнага каня. 

Пасля вайны 1812 г. рух супраць царызму не зменшыўся. Гэта асабліва адлюстравалася ў дзейнасці таемных 
дэмакратычных таварыстваў філаматаў і філарэтаў, якія існавалі ў 1816 – 1823 гг. і ставілі сваѐй мэтай 
адраджэнне Рэчы Паспалітай. На Беларусі да 1825 г. таксама вялі працу і дзекабрысцкія арганізацыі, якія 
рыхтавалі паўстанне супраць цара. Так, на Беласточчыне дзейнічала Таварыства ваенных сяброў на чале з 
капітанам К. Ігельстромам (1825).  

У 1830 г. ў Польшчы пачалося нацыянальна-вызваленчае паўстанне. Хутка яно перакінулася і на землі 
былога ВКЛ. На Віленшчыне падрыхтоўку да паўстання вѐў таемны «акадэмічны саюз». Большасць паўстанцаў 
мела шляхецкае паходжанне. У чэрвені паўстанцы пацярпелі паражэнне ад расійскай арміі і адступілі ў 
Польшчу. Хутка расійскія войскі занялі Варшаву. Імкнучыся прадухіліць паўстанні ў далейшым, царскі ўрад 
зачыніў Віленскі універсітэт (1832). У 1831 г. на ўсходзе і ў 1840 г. на захадзе Беларусі спынялася дзейнасць 
Статута 1588 г. Па ўказу 1831 г. шляхцічы, якія не былі здольныя даказаць шляхецкае паходжанне, пазбаўляліся 
дваранскіх правоў. Полацкі царкоўны сабор 1839 г. прыняў рашэнне аб далучэнні уніятаў да праваслаўных. 
Акрамя таго, у афіцыйным звароце была забаронена польская мова, шляхта траціла права насіць нацыянальную 
вопратку.  

Але рэпрэсіі не спынілі барацьбы. У 1830 – 1840 гг. на Беларусі працягвалі дзейнічаць таемныя арганізацыі: 
«Дэмакратычнае таварыства» Ф. Савіча, «Саюз свабодных братоў» і інш. Даследчыкі лічаць, што таемных 
таварыстваў магло быць на самай справе значна болей. Пра іх дзейнасць мы ведаем толькі ў тых выпадках, калі 
яны раскрываліся жандармерыяй. 

У першай палове ХІХ ст. пачаўся крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы. Далучэнне да Расійскай імперыі 
некалькі палепшыла агульны эканамічны стан. Расійскі рынак паглынаў значную колькасць прадукцыі, якая 
выраблялася на беларускіх землях. На поўначы Беларусі хутка развіваліся льнаводства і бульбаводства. На 
захадзе і ў цэнтральных раѐнах – авечкагадоўля. Вельмі прыбытковай справай была вытворчасць спірту і 
гарэлкі. Яны ўжываліся на месцы. Значная колькасць спірту і гарэлкі экспартавалася за мяжу.  

Аднак большасць зямель (70 %) належала памешчыкам. У карыстанні сялян знаходзілася толькі 27 % 
зямельнага фонду. Каб зрабіць свае маѐнткі больш прыбытковымі, памешчыкі ўзмацнялі эксплуатацыю 
прыгонных. Акрамя паншчыны і высокага аброку сяляне неслі шмат іншых павіннасцей. Люстрацыя і рэформа 
кіравання дзяржаўнымі маѐнткамі, якія былі праведзены міністрам дзяржаўнай маѐмасці П.Д. Кісялѐвым    
(1837 – 1841), крыху аблягчылі становішча дзяржаўных сялян. Але іх колькасць на Беларусі была невялікай. 
Большасць прыгонных сялян залежала ад памешчыкаў.  

З канца XVIII ст. у краінах Заходняй Еўропы пачаўся прамысловы пераварот. Ручная вытворчасць хутка 
выціскалася машыннай. У першую чаргу пераварот закрануў галіну прамысловасці, але змены адбыліся і ў 
сельскай гаспадарке. У выніку, капіталістычныя прадпрыемствы Велікабрытаніі, Францыі, Бельгіі і Германіі 
пачалі выпускаць больш якасную і танную прадукцыю, што абумовіла хуткае развіццѐ эканомікі гэтых краін. 
Машынная вытворчасць патрабавала вольнанаѐмную і дастаткова адукаваную працу. На Беларусі таксама 
ўзнікла машынная вытворчасць.  

Так, ў другой палове 1820-х гг. на прадпрыемствах у мястэчках Косава і Хомск выкарыстоўваліся паравыя 
рухавікі. Аднак, існаванне прыгоннага права не спрыяла хуткаму развіццю прамысловасці і новых тэхналогій, 
бо памешчыкі як асноўныя ўтрымальнікі капіталаў аддавалі перавагу эксплуатацыі практычна дармавой сялян-
скай працы. Ужо ў 1840 – 1850-ыя гг. многія памешчыкі былі вымушаны звяртацца да крэдытных устаноў за па-
зыкай, закладваючы зямлю і нават сялян. Тэхнічнае і эканамічнае адставанне Расійскай імперыі асабліва выраз-
на праявілася падчас Крымскай вайны, таму ў другой палове 1850-х гг. урад пачаў падрыхтоўку да рэформ.   

 
Пытанні для самакантролю 
1. Якія мерапрыемствы ажыццяўляў царскі ўрад на беларускіх землях пасля іх уключэння ў склад Расійскай 

імперыі? 
2. Якая мэта шляхецкага паўстання 1830 – 1831 гг.? 
3. Як змянілася палітыка царызму на беларускіх землях пасля паўстання 1830–1831 гг.? 
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Гістарычны дакумент 
«Будучи мальчиком 12 лет и находясь при родителях своих во время вступления неприятеля в Могилев-на-

Днепре, пребывании его там и изгнании оттуда, желаю я рассказать то, что осталось у меня в памяти. 
7.07.1812, накануне вступления французов в город, выехали из него губернатор граф Толстой, вице-

губернатор Юсупов, архиерей Варлаам, полицмейстер и несколько зажиточных жителей. На следующий день 
удалось французам, посланным в погоню за уехавшими, воротить немногих из последних, также и архиерея, 
которого потом принудили продолжать служение беззаконному правительству. 

…Вскоре подошла неприятельская пехота и инвалиды наши были побеждены; однако, большая часть их ус-
пела уйти по дороге к Быхову. Инвалид, которому было приказано поджечь значительный магазин, у той заста-
вы был убит; а магазин с запасами достался неприятелю, который вступил 8 июля в город и рассыпался по всем 
улицам. По улице, где мы жили, гнались несколько конных французов за одним городским драгуном, стреляя в 
него; но драгун на своей маленькой лошадке спустился с такой крутизны к мосту, что неприятель не мог про-
должать погоню за ним. По окончании войны, видел я этого драгуна, исцелившегося от полученной раны. 

При въезде Даву со свитою, встретил его губернский предводитель дворянства Кроер, а по прибытии их на 
площадь, явился и предводитель города. Тут Даву назначил контрибуцию с жителей и приказания его перево-
дил Кроер на польский язык. Я стоял невдалеке от этой группы. 

11.07.1812 последовало сражение верстах в пяти от Могилева с частью отряда Багратиона, под командою 
генералов Раевского и Паскевича. Пушечная пальба была слышна в городе. Масса корпуса Даву находилась на 
бивуаках за Виленскою заставою, и я видел, как в нее входили, направляясь к Быховской заставе, неприятель-
ские полки с музыкою и знаменами на поле сражения. 

На другой день были собраны на площади русские пленные и раненые. В числе их были два майора, один по 
фамилии Кирилов, другого имя забыл. Когда Кирилов, раненный, дополз до лужи и опустил туда свои ранен-
ные ноги, тогда подошел к нему француз, обшарил его, взял часы, кошелек и сорвал с него орден св. Георгия 4-
й ст.; но, по усиленной просьбе, возвратил ему крест и Кирилов спрятал его за галстук. Этот рассказ слышали 
мы от него самого. Оба майора выздоровели; им сшили коричневого цвета сюртуки с красными воротниками. 
Кирилов щеголял беспрепятственно в своем ордене. Они познакомились и посещали часто кружок привержен-
ных законному правительству жителей, в числе коих был и мой отец. Кирилов в особенности любил и баловал 
меня, как смелого мальчика. 

Администрация французов в Могилеве состояла из губернатора маркиза Делорм, старшего директора госпи-
талей Вербуа [Verbois] и интенданта; о других лицах не помню. Была еще учреждена роль Garde nationale из 
разной сволочи, под командою одного туземного чиновника. Господин этот имел страсть отрубать у двуглавых 
орлов, бывших на вывесках или зерцалах, по одной голове, и делал даже предложение – свергнуть двуглавого 
орла с высокого шпиля ратуши, куда он не мог добраться выстрелом из пушки, в чем, однако, ему было отказа-
но. 

Французы вообще вели себя благонравно и не было ропота на них; они не отказывали обывателям, как в го-
роде, так и в уезде, ставить к ним свою охранную стражу. В день сражения под Могилевом, 11 июля, были даже 
двое солдат расстреляны, будто за побои своих хозяев, принесших жалобы Даву. Трупы расстрелянных солдат 
я видел сам. 

Немецких войск проходило немного, – видел я из них несколько конных – в красных и белых мундирах; но 
ласкового обращения с жителями за ними не замечал. Проходили также австрийские войска, все в белых курт-
ках, и у них были чрезвычайно длинные пушки. Польские войска, особенно оставшиеся после ухода француз-
ского гарнизона (3-го пехотного полка), не мало причиняли обид жителям; как пример, упомяну, что четверо 
пехотинцев ворвались к нам в дом, потребовали денег и белья, разложенного тогда на столах; будучи удовле-
творены, угрожали, однако, возвратиться в большем числе и перевернуть все верх дном, как они выразились. 
Впрочем, следует упомянуть и о благородном поступке в то же время одного уланского вахмистра, прежде у 
нас квартировавшего, который, подъехав, советовал отцу моему спрятать, что имеет ценного, ибо солдаты ша-
лят. Кончилось, однако, тем, что общего грабежа не было; одни лишь лавки евреев были взломаны и товары 
расхищены или разбросаны. 

Кстати о евреях: они во время пребывания французов старались в разговорах избегать русского языка и объ-
яснялись преимущественно по-польски, даже русские деньги принимали только со скидкою. По изгнании же 
неприятеля все изменилось, – стали говорить по-русски и иностранная монета потеряла у них нормальную це-
ну. 

15.08.1812, в день именин Наполеона, в Могилеве было большое торжество в кафедральной католической 
церкви; во всю церковь, чрез двор ее и вдоль площади, стояло в две шеренги войско. В этот же день все жители 
были вынуждены присягнуть на подданство Наполеону. Вскоре после изгнания неприятеля и вступления на-
ших храбрых войск, стали прибывать в город партии пленных неприятелей и размещаться кое-где; между про-
чим, в пустом просторном, с выбитыми стеклами, доме прокурора Ваккора, не вдалеке от нашей квартиры. Там 
на обширном дворе видел я много замерзших тел, сваленных в кучу, из которой потом вывозили их за город и 
сжигали». 

(К. К. Арнольди. Французы в Могилеве, на Днепре. 1812 г. / Русская старина. 1873. Т. 8, с. 233 – 237). 
 

6. КРЫЗІС ФЕАДАЛЬНА-ПРЫГОННІЦКАЙ СІСТЭМЫ Ў РАСІІ.  АДМЕНА ПРЫГОННАГА 
ПРАВА І БУРЖУАЗНЫЯ РЭФОРМЫ 60–70 ГГ. ХІХ СТ. У РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ,  

АСАБЛІВАСЦІ ІХ ПРАВЯДЗЕННЯ  НА БЕЛАРУСІ 
 

Першай і асноўнай з буржуазных рэформаў 60 – 70-х гг. XIX ст. была аграрная. Яе прычыны: крызіснае 
становішча ў эканоміцы і неабходнасць ліквідацыі перашкод для яе наступнага развіцця; рост 
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антыпрыгонніцкага руху сярод сялянства, якое пагражала буйным сацыяльным выбухам. Рэформа пачалася з 
беларускіх і літоўскіх губерняў, як найболей падрыхтаваных для развіцця капіталістычных адносін. 

19 лютага 1861 г. Аляксандр II падпісаў Маніфест і «Палажэнне аб сялянах, якія выйшлі з прыгоннай 
залежнасці». Сяляне атрымалі асабістую волю: іх нельга было прадаваць, дарыць, яны атрымалі волю ўступаць 
у шлюб, весці гаспадарчыя справы і г.д. У Беларусі рэформа праводзілася на аснове агульнага і двух мясцовых 
палажэнняў. На Віцебскую і Магілѐўскую губерніі распаўсюджвалася «Становішча для губерняў 
вялікарасійскіх, наварасійскіх і беларускіх», дзе панавала абшчыннае землеўладанне. Памеры якія 
прадстаўляюцца сялянам зямельных надзелаў складалі тут на душу мужчынскага пола: вышэйшы – ад 4 да 5,5 
дзесяцін, ніжэйшы – 1/3 вышэйшага. Калі памер надзелу перавышаў вышэйшую норму, то памешчык меў права 
«адрэзаць лішак» у сваю карысць (адрэзкі). У Віленскай, Гродзенскай і Мінскай губернях, дзе было падворнае 
землеўладанне, за сялянамі заставаўся дарэформенны надзел. 

Уся зямля, якой карысталіся сяляне, прызнавалася ўласнасцю памешчыкаў. На працягу 9 гадоў яны павінны 
былі выкупіць яе. Да заключэння выкупной здзелкі сяляне лічыліся часоваабавязанымі і неслі павіннасці на 
карысць памешчыка. Выкупная сума за зямлю вызначалася з такім разлікам, каб памешчык мог пакласці яе ў 
банк пад 6% гадавых і штогод атрымліваць суму, роўную гадавому чыншу. Для выкупу зямлі дзяржава падава-
ла селяніну пазыку ў памеры 80% выкупной сумы тэрмінам на 49 гадоў, 20% плаціў сам селянін. У выніку ся-
ляне павінны былі заплаціць за зямлю ў 3 разы больш яе рыначнага кошту. 

Пасля паўстання 1863 – 1864 гг. у «Палажэнне» ад 19 лютага 1861 года былі ўнесены змены для беларускіх 
губерняў: ліквідаваны часоваабавязаны стан сялян, уведзены абавязковы выкуп сялянскіх надзелаў, на 20% 
зменшаны выкупныя плацяжы, беззямельныя сялянскія сем'і надзяляліся трыма дзесяцінамі зямлі. 

Адмена прыгоннага права спалучалася з шэрагам іншых рэформаў, якія спрыялі пераходу Расіі на 
капіталістычны шлях развіцця. Аднак у Беларусі ў сувязі з паўстаннем 1863 – 1864 гг. гэтыя рэформы 
праводзіліся пазней, са змяненнямі і абмежаваннямі. 

У 1862 г. пачалося ажыццяўленне ваеннай рэформы. Краіна была падзеленая на 15 вайсковых акруг.            
У 1874 г. уводзіцца ўсеагульная воінская павіннасць для мужчын, дасягнуўшых 20-гадовага ўзросту. Тэрмін 
службы ў сухапутных войсках усталѐўваўся 6 гадоў, на флоце – 7, для асоб з вышэйшай адукацыяй – 6 месяцаў, 
з сярэдняй – да 1,5 года. 

У 1864 г. у Расіі пачаліся земская, судовая і школьная рэформы. Самай радыкальнай сярод іх была судовая 
рэформа (у Беларусі пачалася ў 1872 г.). Яна абвяшчала незалежнасць суда ад адміністрацыі, нязменнасць 
суддзяў, вусны характар, спаборніцтва (пракурор – адвакат) і галоснасць судовага працэсу. Пры разглядзе 
крымінальных спраў у судовым працэсе прадугледжваўся ўдзел прысяжных засядацеляў. У Беларусі судовая 
рэформа мела шэраг асаблівасцей: міравыя суддзі тут не выбіраліся, а прызначаліся міністрам юстыцыі; спіс 
прысяжных засядацеляў таксама зацвярджаўся ўладамі; акруговыя суды, прысяжныя засядацелі і прысяжныя 
павераныя з'явіліся толькі ў 1882 г. 

Земская рэформа была распаўсюджаная на тэрыторыю Беларусі толькі ў 1911 г. і закранула Віцебскую, 
Мінскую і Магілѐўскую губерніі. Прадугледжвала стварэнне выбарных устаноў – земстваў – для кіравання ў 
губернях і паветах мясцовай гаспадаркай, гандлем, прамысловасцю, адукацыяй, аховай здароўя і інш. 

Урад асцерагаўся ўзмацнення польскага ўплыву ў земскіх выбарных органах, што стала прычынай іх 
адсутнасці ў Віленскай і Гродзенскай губернях. Выбары ў земскія ўстановы ў Беларусі праводзіліся па курыях – 
«рускай» (праваслаўнай) і «польскай» (каталіцкай). 

У аснову школьнай рэформы быў пакладзены прынцып усесаслоўнасці адукацыі, павялічылася колькасць 
народных вучылішч, уводзілася пераемнасць ступеней адукацыі. Агульную сярэднюю адукацыю давалі 
сямігадовыя класічныя і рэальныя гімназіі. Аднак плата за навучанне была досыць высокай. У Беларусі не было 
земскіх школ, адсутнічалі вышэйшыя навучальныя ўстановы. 

У 1875 г. (на 5 гадоў пазней, чым у Расіі) у Беларусі стала праводзіцца рэформа гарадскога самакіравання. У 
яе аснову быў пакладзены буржуазны прынцып усесаслоўнасці выбарных органаў самакіравання – гарадской 
думы і гарадской управы. Але высокі маѐмасны цэнз выключаў з удзелу ў выбарах вялікую частку жыхароў 
горада. 

 
 

Назва 
рэформы 

 
Год правядзення 

 
Капіталістычныя рысы 

 
Феадальныя 
перажыткі  

Асаблівасці 
рэформы на 

Беларусі 
 
 

Земская 

 
1864, у Беларусі 
пачалася ў 1911  

 
Уводзіліся земствы – вы-
барныя органы для кіра-
вання ў губернях і паветах 
гаспадаркай, адукацыяй, 
аховай здароўя і культурай 
 

 
Перавага ў земскіх 
органах кіравання 
належала дваранст-
ву 

Выбарныя земскія 
органы адсутнічалі 
ў Беларусі да 1911 г. 
Земскія чыноўнікі і 
служачыя прызнача-
ліся ўладамі 
 

 
 

Судовая  

 
 

1864, у Беларусі 
пачалася ў 1872  

 
Суд усесаслоўны, публіч-
ны, незалежны ад улады, 
спаборніцкі (адвакат, пра-
курор, прысяжны павера-
ны, прысяжныя засядаце-
лі) 
 

 
Суддзямі і пракуро-
рамі былі ў асноў-
ным дваране. Заха-
валіся цялесныя па-
каранні сялян 
 

 
Міравыя суддзі не 
выбіраліся, а пры-
значаліся; спіс пры-
сяжных зацвярджалі 
губернатары 
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Гарадская 

 
 

1870, у Беларусі 
праведзена ў 

1876  

 
Выбранне органаў сама-
кіравання: гарадской ду-
мы, гарадской управы і 
галавы. 

 
Маѐмасны цэнз; 
цэнз аседласці; рэлі-
гійныя абмежаванні 

Гарадскі галава не 
выбіраўся, а прыз-
начаўся губерна-
тарам або МУС; 
абмяжоўвалася 
прадстаўніцтва  
яўрэяў 

 
Ваенная 

 
1862 

Адмена  рэкруцкіх набо-
раў і ўвядзенне ўсеагуль-
най воінскай павіннасці з 
20-гадовага ўзросту 

Бяспраўнае стано-
вішча салдат; пры-
мяняліся цялесныя 
пакаранні 

 
 

 
 

Школьная 

 
 

1864 

 
 
Усесаслоўнасць  наву-
чання; розныя тыпы 
навучальных устаноў 

Утрыманне школь-
ных устаноў за кошт 
насельніцтва; высо-
кая плата за наву-
чанне ў гімназіях і 
ВНУ 

Руская мова наву-
чання; мала земскіх 
школ;   грамадства 
не дапускалася да 
кіравання школамі 
 

 
 

Цэнзурная 

 
 

1865 

 
Пашыраліся магчымасці 
друку. Творы вялікіх па-
мераў (звыш 20 друк. арк.) 
і выданні навуковых уста-
ноў не падлягалі цэнзуры 

 
 
Захавалася цэнзура 
газет і часопісаў 

Выданні на белару-
скай мове не дазва-
ляліся; абмяжоўва-
ліся магчымасці 
ствараць новыя пе-
рыядычныя выдан-
ні 

 
Такім чынам, буржуазныя рэформы 60 – 70-х гг. ХIХ ст. мелі непаслядоўны і супярэчлівы характар. Адчы-

няючы шлях для развіцця капіталізму і станаўлення буржуазнага грамадства, яны не закранулі асноў 
самадзяржаўнай улады, не ліквідавалі саслоўнае і нацыянальнае нераўнапраўе насельніцтва. 

 
Пытанні для самакантролю 
1. Якія галоўныя прычыны абумовілі адмену прыгоннага права ў Расіі? 
2. Умовы правядзення аграрнай рэформы ў заходніх беларускіх губернях і ўсходніх адрозніваліся. Чаму? 
3. Растлумачце сутнасць выкупной аперацыі. 
4. Якія буржуазныя рэформы былі праведзеныя ў Расіі і ў Беларусі ўслед за адменай прыгоннага права? 
5. Якія асаблівасці правядзення буржуазных рэформаў на беларускіх землях? 
 
Гістарычны дакумент 
 
Зварот Кастуся Каліноўскага да беларускіх сялян 
«Дзецюкі! Мала таго, што з мужыка дзяруць на ўсякія падаткі астатнюю кашулю, мала таго, што ніколі не 

можаш дабіціся да куска хлеба, а ўсѐ, што заробіш, аддаці мусіш чорт ведае каму і чорт ведае на што, мала таго, 
кажу, што жыццѐ нашае горша сабачага, – но скажэце, мае міленькія, чы есць паміж намі хто-лень, каб не 
аплаківаў яшчэ альбо свайго сына, альбо свайго брата, альбо свайго мужа, што цар забраў яго ў рэкруты да і 
загнаў чорт ведае гдзе? Працуе бацька цяжка на дзецеткі свае, гадуе маці сына, ночанькі не спіць, а цар, сабача 
яго вера, як гэты воўк, закраўшыся, вяліць лавіці, у дыбы скуці і гнаці ад радні далѐка. А маскоўскае жыццѐ – 
горка ўжэ доля. Забыці там трэба, што есць у нас наша бацькаўшчына, што есць у нас наша радня, а аддаці 
жыццѐ не за дабро і шчасце ўсіх, а за ліха і вечну няволю нашых братоў. Гэтакага ліха, дзецючкі, і скаціна не 
знае, а вы, мае міленькія, пэўне, і не падумалі, скуль яно на нас навязалася, чы гатак было за нашых дзядоў і 
прадзедаў і чы гэтак мусіць быці? Усѐ гэта я вам расталкую, а хто мае праўду ў сэрцы і дабра хоча, той мяне 
паслухае. Помняць яшчэ нашыя дзяды, паказываюць яны, што за іх часоў мужыкі рэкрута і не зналі. Было вой-
ска, то праўда, но войска польскае ўсѐ было зэ шляхты, а калі мужыкі часамі захацелі ісці на вайну, так зараз з 
іх знімалі мужыцтва, да і паншчыну, давалі зямлю, а ўсю вѐску рабілі шляхтаю. Стуль-то ў нас і парабіліся гэ-
тыя аколіцы шляхецкія. Так за тое, што чалавек шоў на вайну, бараніў сваю бацькаўшчыну, то ронд польскі 
даваў зямлю, даваў вольнасць, даваў шляхетства, – а маскаль чы гэтак робіць? За тое, што мы яму 25 лет на 
войнах служымо без людской стравы і адзежы, мала таго, што не дае шляхетства, но, сабача юха, не дае нават 
куска зямлі, каб, мог, хаця цяжка гаруючы, дабіціся да спакойнай смерці. Праслужыўшы 25 лет, да і торбу 
ўзяўшы, ідзі жабраваці! А што граху набярэшся перад Богам, спрыяючы маскалеві, таго ніколі Бог не даруе. 
Ідзе пранцуз даваці вольнасць мужыкам, бунтуюцца местачковыя да і маладзѐж за сваю і нашу вольнасць і ве-
ру, а мы-то даемо рэкрута і нашымі грудзьмі цар маскоўскі застаўляецца, і нашымі рукамі ўсмірае бунты і за-
прагае нас усіх у вечную няволю. Таго, хто нам добра думае, мы выганяем, таму, хто нам ліха робіць, мы пама-
гаем, – і чы ж не грэшна перад Богам, а не стыдна перад цэлым светам – самі скажэце? Праўда, што мы былі 
дурныя і, як гэтыя авечкі, нічога не зналі, но, здаецца, пара ўжэ паразумнець, угледзець праўду. Вы ведаеце, 
дзецюкі, добра, што пранцуз прыказаў не даваці ўжэ больш маскалеві рэкрута, для таго, калі цар захоча ўзяці, 
так, цэлымі грамадамі згаварыўшыся, нігдзе яму не давайце. Ён цяпер хоча ўзяці пяцѐра з тысяча, но як мы яму 
дамо пяцѐрых, то ѐн пазней захоча ўзяці дзесяцѐрых, і зноў пойдзе па-старому. Цяпер мы яму аддамо гыцляў, 
но пазней трэба будзе аддаці і сваіх сыноў. Так для таго, дзецюкі, талкуйце добра і не давайцеся ашуківаць. За 
мужыцкую крыўду стойце смела, усе разам, і калі хто захоча крыўдзіць вас, выцягаці рэкрута, то хто бы ѐн ні 
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быў, чы то старшына, чы акружны, чы хоць сам губэрнатар, то вы яго таўчэце мужыцкаю рукою, а будзе воль-
насць і рэкрута не будзе, і Бог нам дапаможа! Так, дзецюкі, па дабросці да ладу не дойдзем!  

Яська-гаспадар з-пад Вільні» 
 

7. АСАБЛІВАСЦІ САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАГА РАЗВІЦЦЯ БЕЛАРУСІ  
У ДРУГОЙ ПАЛОВЕ ХІХ СТ. УЗНІКНЕННЕ ІНДУСТРЫЯЛЬНАГА ГРАМАДСТВА 

 
Адмена прыгоннага права супала з актывізацыяй новай хвалі рэвалюцыйнага руху на землях былой Рэчы 

Паспалітай. Рэвалюцыянеры падзяляліся на «белых» і «чырвоных». Большасць «белых» паходзіла з 
памешчыцкіх колаў. «Чырвоная» плынь была значна больш стракатай па паходжанні. Калі «белыя» ставілі 
перад сабой мэту – толькі адраджэнне былой дзяржавы, то «чырвоныя» – вырашэнне эканамічных і сацыяльных 
пытанняў. Летам 1862 г. прадстаўнікі «левых» для падрыхтоўкі паўстання стварылі ў Вільне Літоўскі 
правінцыяльны камітэт (ЛПК). На чале яго стаяў выдатны дзеяч беларускага дэмакратычнага руху Канстанцін 
Каліноўскі. Ён выступаў за разгортванне сялянскай рэвалюцыі. Шляхта, на яго думку, з'яўлялася «прагніўшай і 
разбэшчанай кастай». Разам з У. Урублеўскім і Ф. Ражанскім у 1862 – 1863 гг. К. Каліноўскі выдаваў першую 
нелегальную газету на беларускай мове «Мужыцкая праўда».  

У студзені 1863 г. ў Польшчы пачалося паўстанне. 1 лютага 1863 г. ЛПК таксама звярнуўся да насельніцтва 
з адозвай браць у рукі зброю. У паўстанні прымала актыўны ўдзел шляхта, некалькі ў меншай ступені – сяляне. 
Ваенныя дзеянні паўстанцаў нагадвалі партызанскія акцыі – адкрыта ўступаць у бітву з расійскімі войскамі 
большасць не рашалася. 24 красавіка 1863 г. атрад   Л. Звяждоўскага захапіў павятовы цэнтр Горкі. У гэтым 
чыне яму дапамагалі студэнты мясцовага земляробчага інстытута.  

Аднак спрэчкі паміж «белымі» і «чырвонымі», дрэнная падрыхтоўка і рэпрэсіі царскага ўрада прывялі да 
паражэння паўстання. 22 сакавіка 1864 г. захоплены ў палон К. Каліноўскі быў пакараны смерцю. Віленскі 
генерал-губернатар М. Мураўѐў, які атрымаў ад цара неабмежаваныя паўнамоцтвы, жорстка распраўляўся з 
паўстанцамі. 128 з іх былі пакараны смерцю, 800 – адпраўлены на катаргу, больш за 12 тысяч – высланы з 
Беларусі. Памешчыкі і сяляне-католікі абмяжоўваліся ў сваіх правах. Быў зачынены Гора-Горацкі земляробчы 
інстытут, апошняя вышэйшая навучальная ўстанова на Беларусі. Фактычна была забаронена і беларуская мова. 
Разам з тым, сяляне былі вызвалены ад стану часоваабавязаных. Беззямельныя сяляне атрымоўвалі невялікія 
надзелы. Пасля падаўлення паўстання царызм таксама правѐў некаторыя ліберальныя рэформы: земскую 
(1864), судовую (1864), гарадскую (1870) і ваенную (1874). Аднак на Беларусі з-за недаверу царскага ўрада да 
мясцовага насельніцтва гэтыя рэформы ў поўным аб’ѐме прайшлі толькі на пачатку ХХ ст. 

Рэформы 1860 – 1870-х гг. спрыялі развіццю таварнай вытворчасці. З 1880-х гг. сельская гаспадарка 
Беларусі паступова пераходзіць ад пераважнага вырошчвання зерневых культур да спецыялізацыі ў малочнай 
жывѐлагадоўлі, ільнаводстве і бульбаводстве. У прамысловасці назіраецца пераход ад мануфактурнай да 
фабрычнай вытворчасці. Яе канцэнтрацыя абумовіла стварэнне акцыянерных таварыстваў. З Беларусі 
вывозіліся лес, запалкі, тканіны, абутак, кафля, гарбарныя вырабы і інш. Значную ролю пачалі адыгрываць 
банкі. Асабліва хутка ішло будаўніцтва чыгункі: у 1870 г. працягласць чыгуначных ліній складала 302 км., у 
1902 г. – 2752 км., 1914 г. – 3900 км. Але з-за канкурэнцыі з суседнімі буйнымі прамысловымі рэгіѐнамі 
Расійскай імперыі прамысловасць на Беларусі ўвогуле развівалася марудна.  

У другой палове ХІХ ст. у палітычны рух актыўна ўключыліся спачатку прадстаўнікі трэцяга саслоўя – 
разначынцы, а на пачатку ХХ ст. – і рабочыя. Асаблівай папулярнасцю карысталіся рэвалюцыйныя ідэі, 
накіраваныя на радыкальныя змены ў грамадстве. З 1860-ых гг. сярод інтэлігенцыі Беларусі пачалі 
распаўсюджвацца народніцкія ідэі. У 1880-я гг. у розных гарадах дзейнічалі народніцкія гурткі, 
падпарадкаваныя расійскім арганізацыям «Чорны перадзел» і «Народная воля». У 1882 г. у Вільне была 
створана «Арганізацыя «Народнай волі» у Паўночна-Заходнім крае». Многія прадстаўнікі народніцтва на 
Беларусі шчыра цікавіліся жыццѐм народа, удзельнічалі ў палітычнай і асветніцкай рабоце. У асноўным, яны 
арыентаваліся на сялянскія масы і бачылі ў сялянскіх абшчынах правобраз будучага сацыялістычнага 
грамадства. У 1880-я гг. ў Пецярбургу дзейнічала беларуская народніцкая група «Гоман», якая выдавала 
нелегальны часопіс на беларускай мове. У 1881 г. адзін з арганізатараў «Гоману», І. Грынявіцкі, разам з рускімі 
рэвалюцыянерамі здзейсніў замах на Аляксандра ІІ. Бомба, кінутая ім, аказалася для цара смяротнай. Сам         
І. Грынявіцкі таксама загінуў. 

У 1896 г. прадстаўнікі польскай, беларускай і часткова літоўскай інтэлігенцыі стварылі першыя марксісцкія 
партыі – Літоўскую Сацыял-Дэмакратычную Партыю і Рабочы Саюз Літвы. У 1902 г. на базе маладзѐжных 
асветніцкіх гурткоў была створана Беларуская Рэвалюцыйная Грамада. У 1903 г. яна змяніла назву на 
Беларускую Сацыялістычную Грамаду (БСГ). Актыўна дзейнічалі і яўрэйскія арганізацыі. У 1897 г. 
прадстаўнікі яўрэйскіх марксісцкіх колаў аб’ядналіся ва Усеагульны яўрэйскі рабочы саюз у Літве, Польшчы і 
Расіі (Бунд). У 1898 г. пры падтрымцы ЦК Бунда ў Мінску адбыўся першы з’езд Расійскай Сацыял-
Дэмакратычнай Рабочай Партыі (РСДРП). 

Працэс стварэння палітычных партый значна паскорыўся падчас буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі   
1905 – 1907 гг. Асноўныя падзеі рэвалюцыі адбываліся па-за межамі Беларусі, аднак і тут праходзілі мітынгі, 
забастоўкі і сялянскія выступленні. 17 кастрычніка 1905 г. Мікалай ІІ падпісаў маніфест, згодна якому ў Расіі 
былі дазволены асноўныя грамадзянскія свабоды, а таксама заканадаўчы орган – Дзяржаўная дума. 18 
кастрычніка па загадзе губернатара Курлова ў Мінску была расстраляна мірная дэманстрацыя гараджан. 
Сутычкі з паліцыяй і армейскімі часцямі адбыліся і ў іншых гарадах. 

У 1905 – 1906 гг. на падставе маніфеста былі створаны Канстытуцыйна-каталіцкая партыя Літвы і Беларусі, 
суполкі агульнарасійскіх партый эсэраў, кадэтаў, акцябрыстаў і інш. Актывізавалі сваю дзейнасць суполкі 
РСДРП, Бунда і іншых сацыялістычных партый. У 1906 г. прыхільнікі БСГ пачалі выдаваць першыя легальныя 
беларускамоўныя газеты «Наша доля» і «Наша ніва». Дзейнічалі прафсаюзныя аб’яднанні. Царскія ўлады 
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актыўна падтрымлівалі стварэнне рэакцыйных крайне правых арганізацый, накшталт Саюза Рускага Народа і 
Рускага Акраіннага Саюза, прадстаўнікі якіх спавядалі вялікадзяржаўны шавінізм і арыентаваліся на манархію. 
9 ліпеня 1906 г. ўладамі была распушчана І Дума, а 3 чэрвеня 1907 г. і ІІ Дума. Новае выбарчае заканадаўства 
павінна было садзейнічаць выбранню прыхільнікаў царскага самаўладдзя. Такім чынам, рэвалюцыя скончылася 
паражэннем. Але яна паказала, што сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне народа залежаць ад яго 
згуртаванасці і свядомасці. 

Каб стрымаць сялянскі рух, урад на чале з П. Сталыпіным распачаў у 1906 г. новую аграрную рэформу. Яе 
сутнасцю было разбурэнне сялянскай абшчыны і паскарэнне капіталістычнага развіцця вѐскі. Сялянам 
дазвалялася выходзіць з абшчыны разам са сваім надзелам, ствараць вотрубы і хутары (з 1911 г. выхад стаў 
абавязковым). Уласнікі хутароў і вотрубаў маглі атрымаць ад Пазямельнага банка пазыкі для набыцця новай 
зямлі. Урад П. Сталыпіна таксама стымуляваў перасяленне сялянскіх сем’яў ў Сібір, на Далѐкі Усход, 
Паўночны Каўказ і г. д.  

Асаблівасці рэформы на Беларусі: 
‒  Фарсіраваныя тэмпы землеўпарадкавання;  
‒  60% агульнай зямельнай плошчы да пачатку рэформы ўжо было ў прыватным землеўладанні, а 34% 

складалі сялянскія надзельныя землі;  
‒  па ўдзельнай вазе памешчыцкага непрацоўнага землеўладання Беларусь займала другое месца ў 

еўрапейскай Расіі. Сутнасць эвалюцыі ў гаспадарчых адносінах выяўлялася ў тым, што на працягу ўсяго 
перыяду расло сялянскае землеўладанне за кошт скарачэння дваранскага. 

‒  у Беларусі хутчэй разбураліся абшчыны. У Магілѐўскай губерні – да 1915 г. выйшла 56,8% абшчыннікаў, 
у Віцебскай 28,9%. У Гродзенскай, Віленскай і Мінскай губернях абшчын ў 1905 г. практычна не было. 

‒  рассяленне на хутары ішло марудна. Прычыны – малазямелле і вялікасямейнасць. Да 1916 г. на 
надзельных, казѐнных і банкаўскіх землях створана каля 128 тыс. хутароў і адрубоў (12% ад колькасці 
сялянскіх двароў). Прыкладна такі паказчык быў па Расіі – 10%.  

‒  перасяленне сялян у іншыя рэгіѐны імперыі было падрыхтавана дрэнна. Да 1914 г. выехала 356 378 чал., 
вярнулася 36 544 чал. (10,9%). Асноўная маса перасяленцаў была з усходніх рэгіѐнаў Беларусі (дрэнныя глебы, 
вялікія сем’і). Другі напрамак міграцыі беларусаў (як сялян, так і гараджан) – краіны Захаду (ЗША, Канада, 
Германія, Аргенціна, Бразілія). Выязджалі як на пастаяннае жыхарства, так і на часовыя заробкі. Да 1913 г. 
выехала 1,5 млн. чалавек. Вярнулася 600 тыс.  

‒  урад на Беларусі праводзіў мерапрыемствы па пашырэнні рускага землеўладання. Быў створаны «асобны 
фонд для ўладкавання рускіх пасяленцаў у Паўднѐва-Заходнім краі», які фарміраваўся за кошт казѐнных 
зямель. Адначасова Дзяржаўны банк не даваў крэдытаў землеўладальнікам каталіцкага веравызнання. 

 
Пытанні для самакантролю 
1. Якія галіны сельскай гаспадаркі Беларусі атрымалі развіццѐ пасля сусветнага аграрнага крызісу  80 –      

90 гг. XIX ст.? 
2. Што спрыяла фарміраванню буржуазіі і пралетарыята ў другой палове XIX ст. у Беларусі? 
3. Што стрымлівала развіццѐ капіталізму ў сельскай гаспадарцы ў другой палове XIX ст.? 
4. Якая форма прамысловай вытворчасці пераважала на тэрыторыі Беларусі? 
5. Хто такія народнікі? У чым асаблівасці народіцкага руху на Беларусі? 
6. Якія вынікі мела для Беларусі Сталыпінская аграрная рэформа? 
 
Гістарычны дакумент 
 1. «Вялікую прастору... займае краіна паміж Дняпром, Чорным морам, Бугам і Нѐманам. Яна даўно згубіла 

агульную назву, бо розныя пакаленні, якія жылі тут, не прызнаюць ужо імя славян за свае родавае... Нарманы і 
ляхі прыходзілі сюды са сваей уладай, і схіляліся яны то пад скіпетрам рускіх князѐў, то пад уладай Польшчы. 3 
той пары, калі іх заваяваў дом Рурыка, яны былі ў складзе рускіх земляў… Тут сутыкалася каталіцкая рэлігія з 
усходняй царквой, шляхецкая Рэч Паспалітая з сістэмай самаўладства... 

... 3 усіх славянскіх народаў русіны, гэта значыць сяляне Пінскай, часткова Мінскай і Гродзенскай губерняў, 
захавалі найбольшую колькасць агульнаславянскіх рысаў. У іх казках і песнях ѐсць усѐ. Пісьмовых помнікаў у 
іх мала, толькі «Літоўскі Статут» напісаны іхняй мовай, самай гарманічнай і з усіх славянскіх моваў найменш 
змененай. Усю сваю гісторыю на зямлі яны прайшлі ў страшэннай галечы і прыгнѐце. 

...Мова поўдня Расіі — маларуская, на якой гаворыць амаль дзесяць мільѐнаў чалавек, бясспрэчна, самая 
музычная, самая паэтычная і звонкая, але яна ніколі не была настолькі развітой, каб стаць мовай літаратурнай. 
На беларускай мове, якую называюць русінскай альбо літоўска-русінскай, таксама размаўляе каля дзесяці 
мільѐнаў чалавек; гэта самая багатая і самая чыстая гаворка, яна ўзнікла даўно і выдатна распрацавана.  

У перыяд незалежнасці Літвы вялікія князі карысталіся ею для сваей дыпламатычнай перапіскі. Мова 
велікаросаў, на якой гаворыць амаль гэтулькі ж чалавек (трэба выключыць адсюль фінска-маскоўскі дыялект, 
які моцна ад яе адрозніваецца), вылучаецца багаццем і чысцінѐй, але ў ей няма ні цудоўнай прастаты 
беларускай мовы, ні гарманічнасці і музычнасці маларускай...» 

(Разважанні Адама Міцкевіча пра Беларусь і беларускую мову/Філаматы і філарэты. Зборнік. Мн., 1998. С. 
121–122). 

 
 
2. Характарыстыка ўдзельнiкаў народнiцкага руху Беларусi па роду заняткаў і характару рэвалюцыйнай 

дзейнасці ў 1870–1884 гг.  
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а) Па роду заняткаў: 
 

Сацыяльнае паходжанне 
Выхадцы з Беларусі, удзельнікі 

руху ў Расіі 
Удзельнікі руху ў Беларусі 

колькасць % колькасць % 
Рабочыя 21 10 12 9 
Сяляне 1 1 2 1 
Навучэнцы сярэдніх навучальных 
устаноў 

23 11 54 39 

Студэнты 109 51 13 9 
Iнтэлігенты (настаўнікі, урачы, 
служачыя і г.д.) 

56 26 46 33 

Асобы розных прафесій  
(ваеннаслужачыя, гандляры і г.д.) 

 
3 

 
1 

 
13 

 
9 

Няма дадзеных 65  51  
 
Усяго 

 
278 

 
100 

 
191 

 
100 

 
 
б) Па характару рэвалюцыйнай дзейнасці: 
 

Прычына прыцягнення да следства 
Выхадцы з 

Беларусі, удзельнікі 
руху ў Расіі, колькасць 

Удзельнікі руху 
ў Беларусі, 
колькасць 

Удзел у рэвалюцыйных гуртках і арганізацыях 87 101 
Прапаганда сярод сялян 7 14 
Прапаганда сярод рабочых 26 2 
Сувязь з рэвалюцыянерамі 61 24 
Захаванне і распаўсюджванне рэвалюцыйнай літаратуры 20 45 
«Дэзарганізацыя» і тэрарыстычная дзейнасць 12 – 
Работа ў падпольных друкарнях 15 5 
Удзел у студэнцкім руху 50 – 
 
Усяго 

 
278 

 
191 

 
 
(Народніцкі рух на Беларусі па дадзеных следчых органаў/Хрестоматия по истории Белоруссии.                    

С древнейших времен до 1917 г. /А.П.Игнатенко, В.Н.Сидорцов. Мн., 1977. С. 310). 
 
  

8. ЭКАНАМІЧНЫЯ І ПАЛІТЫЧНЫЯ ФАКТАРЫ ФАРМІРАВАННЯ БЕЛАРУСКАЙ НАЦЫІ 
(ДРУГАЯ ПАЛОВА ХІХ – ПАЧАТАК ХХ СТСТ.).  

РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ  
І НАЦЫЯНАЛЬНА-КУЛЬТУРНЫ РУХ 

 
Пасля далучэння беларускіх зямель царскія ўлады, імкнучыся інтэграваць у сваю дзяржаўную структуру 

новыя тэрыторыі, праводзілі адпаведную палітыку. Значны ўплыў на развіццѐ беларускай культуры ў гэты час 
аказвае спачатку пераважна польская, а пазней, асабліва ў 1860-х гг. – руская культура, назіраецца цесная 
сувязь з культурамі ўкраінскага, літоўскага, яўрэйскага і іншых народаў. Культура беларускіх зямель 
сутыкаецца з жорсткім прыгнѐтам з боку царскай улады, якая імкнецца даказаць, што Беларусь з'яўляецца 
заходняй часткай Расійскай імперыі, а яе насельніцтва не мае сваѐй этнічнай асаблівасці (ідэалогія 
«заходнерусізму»).  

Тым не менш менавіта ў гэты час беларускі этнас фарміруецца як нацыя. Нацыяй называецца ўстойлівая 
этнасацыяльная супольнасць людзей, якая, у адрозненне ад народнасці, характарызуецца не толькі агульнымі 
тэрыторыяй, мовай, культурай, але таксама цеснымі эканамічнымі, сацыяльна-палітычнымі і культурнымі 
сувязямі паміж рэгіѐнамі, больш высокім узроўнем этнічнай самасвядомасці. Фарміраванне беларускай нацыі 
ішло ва ўмовах развіцця капіталістычных адносін і ўнутранага рынку, росту гарадоў і гарадскога насельніцтва.  

Паступова фарміруюцца новыя класы наѐмных рабочых (шматнацыянальны) і буржуазіі (пераважна 
небеларускага паходжання). У канцы ХІХ ст. 90 % этнічных беларусаў пражывала ў сельскай мясцовасці; 
працэс кансалідацыі таксама стрымлівала слабасць нацыянальнай буржуазіі. З пачатку ХІХ ст. ўсе тэрыторыі  з 
пераважнай доляй пражывання беларускага насельніцтва ўваходзілі ў склад Расійскай імперыі. Тое, што 
беларусы не мелі сваѐй дзяржаўнасці, а таксама ідэалагічная палітыка непрызнання адметнасці  беларускага 
народа, перашкоды ва ўжыванні беларускай мовы замаруджвалі этнаўтваральныя працэсы. Канчатковае 
замацаванне тэрміну «Беларусь», «беларусы» за ўсѐй этнічнай тэрыторыяй Беларусі адбываецца ў другой 
палове ХІХ ст. ў сувязі з развіццѐм беларусазнаўства, якое садзейнічала ўмацаванню нацыянальнай 
самасвядомасці. Але на пачатку ХХ ст. працэс фарміравання беларускай нацыі яшчэ не быў завершаны. 
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Змены ў сістэме адукацыі

Адукацыя
(школьная рэформа 1864 г.)

Сярэдняя –
мужчынскія і 

жаночыя гімназіі
(7 кл.)

Класічныя гімназіі –
гуманітарныя навукі

(без экзаменаў ва 
універсітэты)

Рэальныя гімназіі –
прыродазнаўчыя і 
тэхнічныя навукі
(без экзаменаў у 
тэхнічныя  ВНУ)

Пачатковая –
народныя (1 – 2 кл.) і  гарад-
скія (6 кл.) вучылішчы,
царкоўна-прыходскія школы  
і школы граматы

 
На пачатку ХІХ ст. на Беларусі, як і ў іншых землях Імперыі, адбылася адукацыйная рэформа. Была 

сфарміравана шматступенчатая сістэма адукацыі: пачатковыя школы – прыходскія вучылішчы  – павятовыя 
вучылішчы – гімназіі – Віленскі універсітэт (1803 – 1832), адчынены на месцы Галоўнай школы ВКЛ. У 1812 – 
1820 гг. працавала Полацкая акадэмія. Але царскі ўказ 1827 г. абмяжоўваў магчымасць атрымання вышэйшай і 
сярэдняй адукацыі для прадстаўнікоў непрывілеяваных саслоўяў. Навучанне вялося толькі на польскай і рускай 
мовах. Пасля задушэння паўстання 1830 – 1831 гг. па ініцыятыве ўрада пачаўся актыўны працэс русіфікацыі. Ён 
быў накіраваны не толькі супраць ужывання польскай, але і беларускай мовы. Драматычныя падзеі 1863 –   
1864 гг. вымусілі ўлады дзейнічаць яшчэ больш жорстка. Пісьмовая беларуская мова апынулася пад забаронай. 
Былі зачынены Гора-Горацкі земляробчы інстытут (1848 – 1864) і шэраг сярэдніх навучальных устаноў. Многія 
мясцовыя настаўнікі высылаліся з Беларусі. На іх месца накіроўваліся выхадцы з цэнтральных расійскіх 
губерняў. Узмацніўся кантроль праваслаўнай царквы над адукацыяй.  

Падчас новай рэформы 1864 г. школьная адукацыя пераводзіцца пад кіраўніцтва Міністэрства народнай 
асветы. Пачатковую адукацыю на вѐсцы вядуць пачатковыя і народныя вучылішчы (пераўтвораныя ў 1884 г. у 
царкоўна-прыходскія школы і школы граматы), у горадзе – гарадскія вучылішчы. Сярэднюю адукацыю за 
даволі высокую плату давалі класічныя і рэальныя гімназіі і прагімназіі, жаночыя 7-класныя гімназіі. Да 
пачатку ХХ ст. сетка навучальных устаноў пашыраецца, але ўзровень адукацыі застаецца нізкім. У другой 
палове ХІХ ст. хуткімі тэмпамі развіваецца прафесійная адукацыя. На Беларусі з’яўляюцца навучальныя 
ўстановы, якія даюць спецыяльную адукацыю  ў галіне прамысловасці, сельскай гаспадаркі, гандлю, 
медыцыны, педагогікі і інш. Спецыфічнай рысай прафесійнай адукацыі на Беларусі з’яўляецца высокая вага 
яўрэйскіх навучальных устаноў, што звязана з усталяваннем на нашых землях у канцы ХVІІІ ст. так званай 
«мяжы яўрэйскай аселасці». 

Пачынаецца навуковае даследаванне Беларусі. Ужо ў працах К. Калайдовіча ўтрымліваюцца звесткі  аб 
самабытнасці беларускай мовы. Гэты тэзіс падмацаваны працамі славяназнаўца, этнографа, археолага, 
фалькларыста З. Даленгі-Хадакоўскага (1784 – 1825). Мінулае Літвы і Беларусі вывучалі Яўстафій і Канстанцін 
Тышкевічы, Т. Нарбут. У навуковых экспедыцыях беларускіх вучоных А. Дамбавецкага, Е. Раманава, П. Шэйна 
і інш. збіраецца этнаграфічны матэрыял, які сведчыць аб самастойнасці беларускага этнасу. Адметнай рысай 
пачатку ХХ ст. стала з’яўленне культурна-асветніцкіх навуковых устаноў і таварыстваў. У 1900 – 1914 гг. на 
Беларусі іх дзейнічала 54. У 1910 г. быў створаны Паўночна-Заходні аддзел Рускага геаграфічнага таварыства ў 
Вільні, які надрукаваў 12 прац па этнаграфіі і археалогіі беларускіх зямель.  

У вывучэнні Беларусі вялікі ўнѐсак заснавальніка беларускага мовазнаўства Я. Карскага (1860 – 1931). Яго 
трохтомная праца «Беларусы», сапраўдная энцыклапедыя беларусазнаўства, упершыню абгрунтавала 
нацыянальную самабытнасць беларусаў як асобнага славянскага народа. Для гісторыі Беларусі нямала зрабілі 
М. Доўнар–Запольскі, М. Нікіфароўскі, А. Семянтоўскі. А. Сапуноў і інш. Даследаванні Беларусі выклікалі 
немалую цікавасць у культурным свеце і садзейнічалі фарміраванню нацыянальнай самасвядомасці.  

Літаратура Беларусі ХІХ – пачатку ХХ стст. развівалася ў рэчышчы агульнаеўрапейскіх працэсаў. На 
пачатку ХІХ ст. тут з’яўляюцца стылі рамантызму, для якога характэрна арыентацыя на голас пачуццяў (творы 
А. Міцкевіча, Я. Чачота, Я. Баршчэўскага, У. Сыракомлі, В. Дуніна-Марцінкевіча), і сентыменталізму з яго 
ўвагай да ніжэйшых слаѐў грамадства, з культам маральных і духоўных каштоўнасцей як асноўнага прынцыпу 
жыцця (элементы прасочваюцца ў вершах Я. Чачота). Сярод выдатных пісьменнікаў пачатку    ХІХ ст. трэба 
вылучыць Адама Міцкевіча (1798 – 1855), аўтара рамантычных вершаў і паэм («Пан Тадэвуш», «Гражына», 
«Дзяды», «Мешка, князь Навагрудка» і інш.). Акрамя літаратурнай ѐн актыўна займаўся палітычнай і навуковай 
дзейнасцю, працаваў у Лазанскім універсітэце (Швейцарыя) і Калеж-дэ-Франс (Францыя).  
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Большасць літаратурных твораў першай паловы ХІХ ст. пісалася на польскай мове. З пачатку ХІХ ст. 
пачынаецца новы этап у гісторыі беларускай літаратурнай мовы, аснову якой складаў фальклор. Збіралі і 
пераапрацоўвалі вусную народную творчасць Т. Зан, В. Рэут, А. Грот-Спасоўскі (ѐн жа   А. Спасоўскі-Грот) і 
інш. Па-беларуску пісалі П. Багрым, Я. Чачот, І. Легатовіч. Але пераважная большасць беларускамоўных 
твораў насіла ананімны характар. Так, толькі ў нашы часы ўстаноўлена верагоднае аўтарства паэм «Энеіда 
навыварат» (В. Равінскі) і «Тарас на Парнасе» (К. Вераніцын). У 40-я гг. з’яўляецца друкаваная беларуская 
літаратура: п’еса «Сялянка» В. Дуніна-Марцінкевіча, творы А. Рыпінскага, Я. Баршчэўскага; новыя 
літаратурныя жанры – апавяданне, балада, лірычны верш. Публіцыстыка стала папулярным жанрам у 60-х гг. 
ХІХ ст. Яе ўзор – першая беларускамоўная газета «Мужыцкая праўда» К. Каліноўскага, дзе па-майстэрску 
выкарыстоўваецца форма народнай гутаркі.  

Стыль крытычнага рэалізму, што пачынае фарміравацца ў другой палове ХІХ ст., прадстаўлены ў 
Ф. Багушэвіча, А. Гурыновіча, Я. Лучыны. Іх творы дэманструюць абуджэнне нацыянальнай самасвядомасці. 
Дастойнымі іх пераемнікамі ў пачатку ХХ ст. становяцца Я. Купала, Я. Колас, А. Пашкевіч (Цѐтка), 
М. Багдановіч, Ц. Гартны, З. Бядуля, К. Буйло. Галоўная задача іх твораў – сцвердзіць у свядомасці народа 
перакананне ў яго самабытнасці, заклікаць да барацьбы з самадзяржаўем, да сацыяльнага і нацыянальнага 
вызвалення народа.  

Пачатак ХХ ст. атрымаў назву «нашаніўскага адраджэння», што звязана са з’яўленнем  першых легальных 
беларускамоўных газет «Наша доля» (9.–12.1906) і «Наша ніва» (11.1906 – 8.1915). Апошняя адыграла вялікую 
ролю ў адраджэнні беларускай мовы і культуры народа. Сацыяльнай базай выдання, якое выходзіла тыражом у 
4,5 тыс. экз., быў працоўны народ, асабліва сялянства. На старонках «Нашай нівы» ўздымаліся тэмы Беларусі і 
лѐсу яе жыхароў. У працы выдання важную ролю адыгралі дзеячы нацыянальнага адраджэння – браты 
Луцкевічы, Я. Купала, Я. Колас, Я. Лѐсік, В. Ластоўскі, М. Гарэцкі, А. Гарун і інш. Пры газеце выдаваўся 
штогадовы «Беларускі каляндар» і часопісы «Саха» і «Лучынка», кнігі (за 10 гадоў выдадзена больш за 80 
найменняў). 

Новыя тэндэнцыі ў гісторыі беларускага тэатра прасочваюцца ў першай палове ХІХ ст., калі В. Дунін-
Марцінкевіч у сваім маѐнтку Люцынка стварае беларускі тэатр прафесійнага тыпу, які стаў асновай 
нацыянальнага прафесійнага тэатра. 9.2.1852 г. тут была пастаўлена першая беларуская опера «Сельская 
ідылія» (музыка С. Манюшкі і К. Кжыжаноўскага, лібрэта В. Дуніна-Марцінкевіча). Але пасля падзей 1863 – 
1864 гг. дзейнасць тэатра амаль спынілася. Заснавальнікам новага нацыянальнага прафесійнага тэатра многа 
пазней стаў Ігнат Буйніцкі. Створаная ім «Першая беларуская трупа» ў 1910 г. стала адметным нацыянальным 
калектывам, у якім выступалі хор, драматычныя і танцавальныя групы. Своеасаблівым пераемнікам тэатра 
стала «Першае таварыства беларускай драмы і камедыі» (з 1917 г.). 

У выяўленчым мастацтве першай паловы ХІХ ст. больш ярка праступае свецкі характар. Яно развіваецца 
пад уплывам рамантызму і класіцызму (накірунак еўрапейскай мастацкай культуры ХVІІІ – пачатку ХІХ стст., 
больш дэмакратычны, чым элітарнае барока, вызначаецца ўрачыстасцю і манументальнасцю). Адным з цэнтраў 
развіцця беларускага жывапісу, скульптуры і графікі  стаў Віленскі універсітэт. Першыя яго выкладчыкі – 
Ф. Смуглевіч і Я. Рустэм – былі добра знаѐмы з заходнееўрапейскім мастацтвам. 

 Пасля закрыцця Віленскага унівесітэта (1832) вышэйшую мастацкую адукацыю стала магчыма набыць у 
расійскіх акадэміях. Гэтыя акалічнасці адбіліся на беларускай школе выяўленчага мастацтва, дзе фарміруюцца 
адметныя жанры – гістарычны (Ф. Смуглевіч, Я. Сухадольскі, Я. Дамель), партрэтны (І. Аляшкевіч, 
В. Ваньковіч), бытавы (У. Бычкоўскі, К. Русецкі, Ю. Карчэўскі), пейзаж (В. Дмахоўскі), нацюрморт (І. Хруцкі), 
батальны (Я. Сухадольскі). У другой палове ХІХ ст. у беларускім жывапісе ўсѐ больш яскрава праступаюць 
рэалістычныя тэндэнцыі. У Пецярбургу складваецца своеасаблівая беларуская мастацкая школа. У жанравай 
разнастайнасці жывапісу вызначаюцца пейзажы  А. Гараўскага, гістарычныя палотны К. Альхімовіча, 
І. Трутнѐва, бытавыя і партрэтныя работы Н. Сілівановіча. У пачатку ХХ ст. з’яўляецца шэраг прыватных 
мастацкіх школ, сярод якіх вылучаецца віцебская школа Ю. Пэна, з якой выйшлі К. Малевіч і М. Шагал. 
Найбольш распаўсюджаным жанрам становіцца пейзаж (В. Бялыніцкі-Біруля, Ст. Жукоўскі, Ф. Рушчыц). 
Бытавы жанр набывае вострую сацыяльную афарбоўку (Ю. Пэн, Я. Кругер, Л. Альпяровіч). 

Першым прафесійным скульптарам на Беларусі лічыцца К. Ельскі (1782–1867). Ён стварыў сапраўдную 
галерэю (больш за 50) партрэтаў знакамітых асоб Беларусі, працаваў над аздабленнем культавых і грамадскіх 
будынкаў. Але ўвогуле беларуская скульптура развіваецца ў гэты час даволі слаба. Класіцызм яшчэ доўга не 
можа выцесніць у драўлянай і манументальна-дэкаратыўнай скульптуры барока і ракако. Вызначаецца высокі 
прафесіяналізм Я. Астроўскага, Р. Слізеня. У стылі мадэрн працавалі В. Бубноўскі, А. Краснапольскі, 
Я. Тышынскі і інш. 

У беларускай архітэктуры першай паловы ХІХ ст. пануе класіцызм з яго кампактнасцю аб’ѐмаў, 
правільнымі геаметрычнымі планамі, прастатой дэкору фасадаў. На Беларусі працуюць архітэктары М. Львоў, 
Я. Гуцэвіч. Яркімі прыкладамі гэтага перыяду  з’яўляецца  палацава-паркавы ансамбль Румянцавых у Гомелі, 
комплекс у Снове. Ствараюцца планы перапланіроўкі гарадоў, якія прадугледжваюць  руйнаванне абарончых 
сцен, адводзяць зоны для пражывання розных сацыяльных груп. З’яўляюцца будынкі павятовых і губернскіх 
праўленняў, судоў і інш. У культавай архітэктуры абмяжоўваецца будаўніцтва касцѐлаў, хутка перапыняецца 
ўзвядзенне уніяцкіх храмаў, а з ім траціцца самабытнасць беларускай архітэктуры. Некаторыя праваслаўныя 
храмы будуюцца ў псеўдарускім стылі (так званыя «мураўѐўкі»).  

Росквіт новага архітэктурнага накірунку – «гістарызму» (электызму) прыпадае на другую палову ХІХ ст. Ён 
вызначаецца спалучэннем розных так званых неастыляў – раманскага, готыкі, барока, класіцызму, 
псеўдавізантыйскага і інш. (палац у г. Косава Івацэвіцкага раѐна, касцѐл св. Сымона і Алены ў Мінску, 
мужчынская гімназія ў Гомелі і інш.). Пашыраецца выкарыстанне ў будаўніцтве новых матэрыялаў – чыгуну, 
жалезабетону, цэменту, фабрычнай дахоўкі.  З’яўляюцца новыя тыпы будынкаў – чыгуначныя вакзалы, 3–4-х 
павярховыя даходныя дамы.  
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На мяжы ХІХ – ХХ стст. на глебе эклектызму ўзнікае новы мастацкі стыль – мадэрн. Яму ўласціва 
ўжыванне новых матэрыялаў і прынцыпаў будаўніцтва, а таксама багаты ляпны дэкор, асіметрыя дзвярных і 
аконных праѐмаў, арнаментыка з ужываннем элементаў антычнага і народнага мастацтва, готыкі (даходны дом 
у Мінску, пазямельна-сялянскі банк у Гродне). У гэтым стылі працавалі  С. Шабунеўскі, В. Марконі, 
А. Краснапольскі. 

Беларуская культура ў ХІХ – пачатку ХХ стст. зрабіла значны крок  наперад у сваім развіцці. Паланізацыя, 
русіфікацыя, фальсіфікацыя мінуўшчыны, рэпрэсіі супраць нацыянальна свядомых дзеячаў навукі і культуры 
прыпынілі  працэс развіцця беларускага этнасу. Сапраўдным адраджэннем стаў пачатак ХХ ст., калі на пэўны 
час з’явіўся шанец на адраджэнне беларускай дзяржаўнасці. 

 
Пытанні для самакантролю 
1. Што такое нацыя? У чым асаблівасці фарміравання беларускай нацыі? 
2. Назавіце прадстаўнікоў беларускай культуры другой паловы XIX ст. 
3. Які перыяд і чаму атрымаў назву «нашаніўскага адраджэння»? 
4. Пералічыце найбольш вядомыя помнікі архітэктуры Беларусі ХІХ – пачатку ХХ стст. Якія з іх захаваліся 

да нашага часу? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Гістарычны дакумент 
1. Яўхім Карскі (1860–1931) – філолаг-славіст, заснавальнік беларускага мовазнаўства і літаратуразнаўства, 

этнограф і фалькларыст. Аўтар фундаментальнага трохтомнага выдання «Беларусы», у якім упершыню была 
навукова абгрунтавана нацыянальная самабытнасць беларусаў як асобнага славянскага народа. 

«Выпуская в свет настоящую книгу, автор имел в виду дать пособие лицам, приступающим к изучению бе-
лорусского наречия и народной поэзии. Непосредственно настоящее введение служит 1-м томом задуманного 
автором труда по истории белорусского наречия (фонетика, морфология, синтаксис). В тесной связи с указан-
ной целью находится и другая: дать указатель материалов для крайне необходимых словарей по белорусскому 
наречию. Имеющийся белорусский словарь Носовича очень неудовлетворителен во всех отношениях, между 
тем надобность в научном словаре живого белорусского наречия и в особом словаре старого западнорусского 
языка очевидна для каждого занимающегося историей русского языка, юго-западной литературой, западнорус-
ской историей и этнографией, а также и для разных практических целей.  

Прежде чем приступить к составлению таких словарей, необходимо точно уяснить себе область белорусско-
го племени, наметить основные элементы, вошедшие в состав языка, привести в известность и критически оце-
нить имеющиеся лингвистические материалы: всѐ это автор и хотел дать в настоящей книге. Указание границ 
иллюстрировано приложенной этнографической картой, иноземные влияния подтверждаются рассмотрением 
соответствующих словарных заимствований. Настоящее введение может быть полезным и при этнографиче-
ском изучении белорусского племени в обширном смысле слова. В этом отношении уже немало потрудились, 
но ещѐ больше предстоит сделать. 

 Быт белоруса, при всей его несложности, представляет массу пережитков глубокой старины не только об-
щерусской, но и общеславянской. И историк народной жизни, и юрист найдѐт здесь для себя много ценных и 
интересных особенностей. Знакомясь с ними, иногда невольно забываешь, что дело происходит в XX веке: пе-
ред вами выступает жизнь доисторических обитателей верхнего Днепра, Западной Двины и Нѐмана…  

Не стану говорить, наконец, и о том, что знать состав населения известной местности, его отличительные 
особенности и судьбу, хотя бы в общих чертах, важно и для целей чисто административных, а также для обще-
образовательных. Книга написана не слишком специально и потому может быть доступной для интеллигентно-
го читателя». 

(З прадмовы Я. Карскага да кнігі «Беларусы»). 
2. Адносіны да беларускай мовы і беларусаў: 
Уладзіслаў Сыракомля ацэньваў ролю беларускай мовы так: «Пекная гэта галіна славянскай мовы – той 

крывіцкі дыялект – і старая! Бо гэта мова нашага Літоўскага статута і заканадаўства на працягу двух стагод-
дзяў – XVI і XVII. І пашыраная! Бо смела можна сказаць, што на ѐй размаўлялі тры чвэрці даўняй Літвы, народ, 
шляхта і паны». 

(Токць, С. Беларуская ідэнтычнасць у ХІХ ст.  http://kamunikat. fontel. net/www/czasopisy/bzh/24/04.htm). 
Францішак Багушэвіч заклікаў да адраджэння беларускай мовы як асновы нацыі: «Мова нашая ѐсць такая ж 

людская і панская, як і французкая, альбо нямецкая, альбо і іншая якая… Наша мова для нас святая, бо яна нам 
ад Бога даная, як і другім добрым людцам… Яно добра, а нават і трэба знаць суседскую мову, але найперш 
трэба знаць сваю…». 

(http://prastora.by/knihi/bahusevic-francisak-tvory). 

Цікава ведаць 
1. Мы прызвычаіліся, што помнікі ставяцца з нагоды пэўных гістарычных падзей, у гонар знакамітых 

людзей і іх дасягненняў. Але ѐсць выпадкі, калі помнік можа быць узведзены і нашаму сучасніку. Прычым не 
толькі жывой асобе. 

Ёсць у Беларусі, у слаўным горадзе Полацку, калысцы беларускай дзяржаўнасці, незвычайны помнік літары 
беларускай мовы «Ў» (у нескладоваму). Гэта – даніна павагі нашай Бацькаўшчыне, яе гісторыі, культуры. Мо-
ва – той стрыжань, на якім трымаецца наша існасць, тое, што адрознівае нас ад іншых народаў. Літара «Ў» – 
адметны сімвал нашай мовы, які вызначае яе непаўторнасць. Гэта літара – таксама наша культурная спадчына. 
Прычым спадчына жывая. 

(Бяганскі, А. Незвычайны  помнік  жывой  мове. http: // mgazeta. by/index). 

http://kamunikat/
http://prastora.by/knihi/bahusevic-francisak-tvory
http://mgazeta/
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2. Шырокую вядомасць у Еўропе атрымала навуковая дзейнасць у прыродазнаўчай галіне ўраджэнца Бела-
русі Якуба Наркевіча-Ёдкі. За ўласныя сродкі ѐн пабудаваў у сваім маѐнтку Над-Нѐман (цяпер у Уздзенскім 
раѐне) метэаралагічную станцыю, адкрыў санаторый, дзе паспяхова выкарыстоўваў методыку лячэння хвароб з 
дапамогай электратоку. Пачаўшы эксперыменты з электрычнасцю, Наркевіч-Ёдка вынайшаў громаатвод, а 
таксама тэлеграф – прыстасаванне для бяздротавай перадачы электрамагнітных сігналаў на адлегласць.    

(Шарова, Н.С. Гісторыя Беларусі / Н.С. Шарова. Мінск: Аверсэў, 2010.С. 178). 
3. Пасля выступлення Ігната Буйніцкага ў Пецярбургу адзін з гледачоў адзначыў: «Як выйшаў… са сваімі 

танцорамі і сялянамі – дударом, цымбалістам і скрыпачом – беларусамі. Па-простаму паварочваючыся, дык гэта 
адразу прынялі ўсе з захапленнем… А калі… пайшоў «Лявоніху», а за ім чарада хлопцаў з дзяўчатамі, як пачалі 
прытупваць, падскокваць, дык уся публіка, тысяч восем народу – як ударыла ў далонькі, як закрычала «брава, 
брава, беларусы». Ніколі і нідзе не бачыў, каб гэтак што спадабалася… пецярбуржцам, як беларускія танцы… 
Потым публіка распытвалася… скуль і якія гэта беларусы з’явіліся? Бо раней іх не чуваць было!»  

(Няфѐд, У.І. Ігнат Буйніцкі – бацька беларускага тэатра: вачыма сучаснікаў і ў памяці нашчадкаў / У.І. 
Няфѐд. Мінск: Навука і тэхніка, 1991.С. 57).                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
9. ГЕАПАЛІТЫЧНАЕ СТАНОВІШЧА І САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЯ СІТУАЦЫЯ Ў БЕЛАРУСІ 

ВА ЎМОВАХ ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ (1914 Г. – ЛЮТЫ 1917 Г.) 
 
1 жніўня 1914 г. пачалася Першая сусветная вайна. Яе пачатак быў звязаны з абвастрэннем супярэчнас-

цей, якія існавалі паміж буйнейшымі дзяржавамі свету. Кожная з іх выношвала альбо захопніцкія планы, альбо 
імкнулася ўтрымаць раней далучаныя тэрыторыі. Да 1914 г. сфарміраваліся два буйныя ваенна-палітычныя 
блокі – Антанта (Расія, Англія, Францыя, Японія) і Траісты саюз (Германія, Аўстра-Венгрыя, Італія). Летам 
1914 г. адносіны паміж двума блокамі абвастрыліся.  

Імкненне да 
паслаблення дзяржаў-

канкурэнтаў у 
эканамічным і ваенным

развіцці

Супярэчнасці з-за: калоній, 
сфер уплыву і рынкаў збыту

Імкненне вырашыць з
дапамогай вайны ўнутраныя

праблемы

Паўсюднае ўзмацненне
нацыяналістычных

настрояў

 

• пазбаўленне Англіі марской магутнасці , пера-
дзел калоній , аслабленне Расіі, адарванне ад яе
польскіх губерняў, Украіны і Прыбалтыкі

Германія

• захоп Сербіі і Чарнагорыі і ўсталяванне гегемоніі
на Балканах, адарванне ў Расіі Падолля і ВалыніАўстра-Венгрыя

• захаванне сваѐй марской і каланіяльнай магут-
насці, знішчэнне Германіі як канкурэнта, захоп
ў Турцыі багатых нафтай Месапатаміі і
Палесціны

Англія

•вяртанне Эльзаса і ЛатарынгііФранцыя

• свабодны выхад ў Міжземнае мора, далучэнне
Галіцыі і ніжняга цячэння Нѐмана.Расія

• захоп тэрыторыі рускага ЗакаўказзяТурцыя

• панаванне на Балканскім паўвостравеІталія

 
 
15 ліпеня Аўстра-Венгрыя абвясціла вайну Сербіі, краіне, з якой Расія мела вельмі цесныя адносіны. У Расіі 

пачалася мабілізацыя. Дазнаўшыся пра гэта, Германія абвясціла ѐй вайну. На працягу тыдня ў вайну ўступілі 
ўсе ўплывовыя краіны Еўропы. У 1915 г. Італія выйшла з Траістага саюзу і перайшла на бок Антанты. Але 
Германія і Аўстра-Венгрыя знайшлі новага ўплывовага саюзніка – Асманскую Порту. Усяго ў Першай сусвет-
най вайне ўдзельнічалі 33 дзяржавы з насельніцтвам 1,5 мільярда чалавек. З'яўленне новых відаў зброі 
(кулямѐтаў, аэрапланаў, хуткастрэльных гармат і г. д.) вымушалі сучаснікаў лічыць, што ваенныя дзеянні хутка 



52 

 

скончацца. На самай справе вайна працягвалася да восені 1918 г. Расія аказалася непадрыхтаванай да такіх 
маштабных ваенных дзеянняў. 

З пачатку вайны ва ўсіх беларускіх губернях уводзілася ваеннае становішча. У  1914 г. расійскія войскі 
нанеслі сур'ѐзныя паражэнні праціўніку ў Галіцыі і Прусіі. Але слабасць расійскай арміі падштурхнула 
нямецкае кіраўніцтва перагледзець ваенныя планы і распачаць у 1915 г. наступленне супраць Расіі. У верасні – 
кастрычніку 1915 г. значная частка беларускіх зямель была занята нямецкімі войскамі. Пасля ўдалага 
контрнаступлення рускіх фронт усталяваўся на лініі Дзвінск – Паставы – Смаргонь – Баранавічы – Пінск.  

На неакупаваных землях Беларусі сабралася вялікая колькасць бежанцаў, дыслацыраваліся армейскія часці. 
Вайна спрыяла толькі прадпрымальнікам, чые прадпрыемствы працавалі на армію. Прыняцце «сухога закону» 
падарвала вінакурную прамысловасць. Сотні тысяч жыхароў былі ўзяты ў армію, іншыя масава ўдзельнічалі ў 
абарончых работах; праводзіліся рэквізіцыі. У выніку сельская гаспадарка была падарвана, у гарадах 
адзначаўся недахоп харчавання. Цяжкае было становішча салдат: хранічна не хапала зброі, харчу і адзення. У 
выніку незадавальненне распаўсюджвалася і сярод грамадзянскіх асоб, і сярод ваенных. Так, у кастрычніку 
1916 г. адбылося паўстанне на размеркавальным пункце ў Гомелі, у якім удзельнічала звыш 4000 салдат. Гэта 
дазволіла сацыялістычным партыям з поспехам весці прапаганду ў гарадах і ваенных часцях. 

Акупанты разглядалі беларускія землі як каланіяльныя тэрыторыі, якія павінны забяспечваць нямецкую 
армію ўсім неабходным. Яны вывозілі прамысловае абсталяванне, забіралі ў сялян харч, коней і нават вопратку. 
Беларускія палітычныя дзеячы неаднаразова спрабавалі дамовіцца з акупацыйнымі ўладамі аб аднаўленні 
Вялікага княства Літоўскага альбо асобнай беларускай дзяржавы, але немцы не былі ў гэтым зацікаўлены. Яны 
адводзілі беларускім дзеячам толькі сферу культуры і адукацыі: такія аб'яднанні, як Беларускі народны камітэт 
(1915 – 1918) і Цэнтральны савет беларускіх грамадскіх арганізацый (з 1916 г.) выдавалі на беларускай мове 
газету «Гоман», стваралі беларускія школы. Беларускія дзеячы выступалі на міжнародных канферэнцыях у 
Стакгольме і Лазане. 

 
Пытанні для самакантролю 
1. Якія прычыны першай сусветнай вайны? 
2. Што азначала ўвядзенне ваеннага становішча ў беларускіх губернях? 
3. Якімі грамадскімі арганізацыямі было прадстаўлены ў беларускім нацыянальным руху ў гады першай 

сусветнай вайны? 
4. Якую пазіцыю па стаўленні да вайны займала Беларуская сацыялістычная Грамада? 
 

3.4. САВЕЦКАЯ МАДЭЛЬ МАДЭРНІЗАЦЫІ Ў ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ 
 

1. Лютаўская і Кастрычніцкая рэвалюцыі 1917 г. ў Расіі і на Беларусі. Усталяванне савецкай улады. 
2. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і яе дзейнасць. 
3. Утварэнне Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Цяжкасці дзяржаўнага будаўніцтва. Роля і 

месца БССР у складзе СССР.  
4. Стан Беларусі пасля грамадзянскай вайны. Пераход да новай эканамічнай палітыкі: яе сутнасць і вынікі. 
5. Стварэнне матэрыяльна-тэхнічнай базы індустрыяльна-аграрнага грамадства. Вынікі індустрыялізацыі і 

калектывізацыі сельскай гаспадаркі ў БССР. 
6. Грамадска-палітычнае, эканамічнае і нацыянальна-культурнае становішча Заходняй Беларусі ў складзе  

Польскай дзяржавы (1921–1939 гг). 
7. Беларуская ССР ў першыя пасляваенныя гады. Аднаўленне народнай гаспадаркі (1946–1955 гг.). 
8. Асноўныя тэндэнцыі індустрыяльнага развіцця БССР ва ўмовах разгортвання навукова-тэхнічнай 

рэвалюцыі.  Спробы правядзення рэформаў у эканоміцы і іх вынікі (сярэдзіна 50-х – першая палова 80-х гг.     
ХХ ст.). 

9. Асаблівасці грамадска-палітычнага і культурнага жыцця БССР у сярэдзіне 50-х – першай палове 80-х гг. 
ХХ ст.  

10. Спробы мадэрнізацыі савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў другой палове 80-х – пачатку 90-х гадоў 
ХХ ст. Палітыка перабудовы ў СССР. Распад СССР і новыя суадносіны сіл на сусветнай арэне. Утварэнне СНД. 

 
Студэнты павінны ведаць: 
 сутнасць мадэрнізацыйных працэсаў у гісторыі Беларусі савецкага перыяду; 
 ролю Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. ва усталяванні савецкага грамадства; 
 шляхі афармленння беларускай дзяржаўнасці на аснове нацыянальнага руху і савецкай рэвалюцыйна-

класавай аснове; 
 характэрныя рысы савецкай грамадска-палітычнай і эканамічнай сістэмы, этапы і шляхі яе эвалюцыі. 
Студэнты павінны ўмець: 
1. характарызаваць Кастрычніцкую рэвалюцыю як сацыяльную; 
2. вызначаць шляхі, этапы і ацэньваць вынікі фарміравання беларускай дзяржаўнасці; 
3. раскрываць працэс станаўлення савецкай грамадска-палітычнай і сацыяльна-эканамічнай сістэмы, 

характарызаваць яе дасягненні і супярэчнасці развіцця; 
4. ацэньвацйь вынікі ажыццяўлення «культурнай рэвалюцыі» у БССР , асноўныя дасягненні беларускага 

народа ў развіцці культуры ў савецкі перыяд. 
 

1. ЛЮТАЎСКАЯ І КАСТРЫЧНІЦКАЯ РЭВАЛЮЦЫІ 1917 Г. Ў РАСІІ І НА БЕЛАРУСІ. 
УСТАЛЯВАННЕ САВЕЦКАЙ УЛАДЫ 
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Галоўнымі прычынамі рэвалюцыі з'явіліся класавыя супярэчнасці, цяжкае ваеннае становішча, 
незадаволенасць рабочых, сялян, салдат, даведзеных да крайняй галечы вайной, гаспадарчай разрухай, голадам. 
Пачатак рэвалюцыі паклалі масавыя забастоўкі, мітынгі і дэманстрацыі рабочіх 23 лютага 1917 г. у 
Петраградзе. 27 лютага на бок рабочых перайшлі салдаты Петраградскага гарнізона, у выніку чаго 28 лютага 
рэвалюцыя перамагла. 2 сакавіка імператар Мікалай II падпісаў адрачэнне ад прастола. Манархія ў Расіі пере-
стала існаваць. 

У гэтых умовах рабочыя і салдаты стварылі орган улады – Петраградскі Савет рабочых і салдацкіх 
дэпутатаў. 2 сакавіка Часовы камітэт Дзяржаўнай думы на чале з лідерам акцябрыстаў М.Радзянкам, утвораны 
яшчэ 27 лютага, на аснове пагаднення з кіраўніцтвам Петраградскага савета, утварыў Часовы ўрад на чале з 
князем Г. Львовым. Так у Расіі ўстанавілася двоеўладдзе. 

Звесткі аб перамозе рэвалюцыі ў Петраградзе паступілі ў Беларусь 28 лютага. Па прынцыпе петраградскага 
Савета ў гарадах і мястэчках ствараліся Саветы рабочых і салдацкіх дэпутатаў, народная міліцыя. 4 сакавіка 
1917 г. быў створаны Мінскі Савет рабочых дэпутатаў. У Часовы Выканаўчы камітэт Савета ўвайшлі адны 
бальшавікі. На працягу сакавіка – чэрвеня 1917 г. Саветы рабочых дэпутатаў або рабочыя секцыі пры Саветах 
розных найменняў арганізаваліся ў 57 населеных пунктах Беларусі, Саветы салдацкіх дэпутатаў – у 59. 

Асноўную задачу Саветы бачылі ў арганізацыі рабочых, сялян і салдат у абароне іх сацыяльна-эканамічных 
інтарэсаў і палітычных правоў. Яны актыўна ўдзельнічалі ў стварэнні народнай міліцыі, прафсаюзаў, рабочых, 
салдацкіх, сялянскіх камітэтаў. Усе Саветы рабочых і сялянскіх дэпутатаў на Беларусі ўзначальвалі эсэры і 
меншавікі; сялянскія арганізацыі, за выключэннем Выканкама Савета сялянскіх дэпутатаў Мінскай і Віленскай 
губерняў – эсэры. Прафсаюзамі кіравалі пераважна меншавікі і бундаўцы. 

Усе Саветы Беларусі прызналі кіруючую ролю Петраградскага Савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў, а так-
сама Часовы ўрад і яго органы на месцах. На практыцы Саветы фактычна падпарадкоўваліся органам Часовага 
ўрада, дапамагалі ствараць такія органы на месцах і дэлегіравалі ў іх сваіх прадстаўнікоў. Разам з тым уладныя 
функцыі на Беларусі ў значнай ступені захоўваліся ў руках ваеннага камандавання, таму што ў Мінску 
знаходзіўся штаб Заходняга фронту, а ў Магілѐве – Стаўка Вярхоўнага камандавання. Тэрыторыя Беларусі, не 
акупіраваная германскімі вайскамі, была аб'яўлена на ваенным становішчы. 

Такім чынам, на тэрыторыі Беларусі пасля Лютаўскай рэвалюцыі фактычна ўстанавілася не двоеўладдзе, як 
у цэнтры Расіі, а троеўладдзе – улада органаў Часовага урада, Саветаў і ваеннага камандавання. Усе гэтыя 
ўлады негатыўна адносіліся да беларускага нацыянальна-вызваленчага руху, а значыць, і да нацыянальна-
дзяржаўнага самавызначэння беларусаў. 

Пасля Лютаўскай рэвалюцыі фактычна склаліся два лагеры – буржуазна-памешчыцкі, які быў супраць ра-
дыкальных сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў, і рэвалюцыйна-дэмакратычны, які адстойваў інтарэсы не-
заможных і маламаѐмасных слаѐў насельніцтва. Гэта акалічнасць у значнай меры вызначыла характар далей-
шых падзей у Расіі і тактыку палітычных партый і грамадскіх арганізацый. 

Своеасабліва развіваўся палітычны працэс на Беларусі. Пачынаючы з сакавіка 1917 г. тут утвараліся 
беларускія нацыянальныя партыі і арганізацыі. З мэтай аб’яднання гэтых сіл 25 – 27 сакавіка 1917 г. у Мінску 
адбыўся першы з'езд беларускіх нацыянальных арганізацый як правага, так і левага кірунку, на якім быў вы-
браны выканаўчы орган – Беларускі нацыянальны камітэт (БНК) у складзе 18 чалавек, што прадстаўлялі розныя 
нацыянальна-дэмакратычныя партыі і рухі. З'езд даручыў Камітэту пачаць распрацоўку канстытуцыі Белару-
скага краѐвага ўрада. Разам з тым з'езд выказаўся за гатоўнасць падтрымаць Часовы ўрад Расіі і заявіў аб 
неабходнасці перадачы выканаўчай улады на тэрыторыі Беларусі Беларускаму нацыянальнаму камітэту, а так-
сама аб прадстаўленні аўтаноміі Беларусі ў складзе Расіі. 

У красавіку 1917 г. па ініцыятыве БНК быў скліканы Краѐвы сялянскі з'езд, які таксама выказаўся за 
аўтаномію Беларусі ў складзе дэмакратычнай Расійскай рэспублікі. 3 8 па 10 ліпеня ў Мінску быў праведзены 
другі з'езд беларускіх нацыянальных арганізацый, на якім замест БНК была абрана Цэнтральная рада 
беларускіх арганізацый. Яна паставіла перад Часовым урадам пытанне аб утварэнні ў Беларусі органаў мясцо-
вай улады, а таксама аб арганізацыі беларускіх нацыянальных вайсковых фарміраванняў. Аднак гэтыя прапано-
вы Часовы ўрад адхіліў. 

У кастрычніку 1917 г. Цэнтральная рада беларускіх арганізацый была пераўтворана ў Вялікую беларускую 
раду. Галоўная задача, якую паставіла перад сабой ВБР, заключалася ў скліканні Ўсебеларускага з’езда для 
канчатковага вырашэння пытання аб беларускай дзяржаўнасці. Зазначым, што на тэрыторыі Беларусі ў разгля-
даемы час актыўна дзейнічалі губернскія арганізацыі агульнарасійскіх партый: кадэтаў, эсэраў, меншавікоў, 
бундаўцаў, народных сацыялістаў, анархістаў і інш. Адзіныя кіруючыя і каардынуючыя цэнтры з гэтых партый 
мелі толькі бальшавікі, бундаўцы і эсэры. 

Уплыў бальшавікоў у параўнанні з іншымі партыямі першапачаткова на Беларусі быў нязначным. У прак-
тычнай дзейнасці бальшавікі Беларусі зыходзілі з ленінскай стратэгіі перарастання буржуазна-дэмакратычнай 
рэвалюцыі ў рэвалюцыю сацыялістычную, з апорай на пралетарыят і незаможных сялян. У нацыянальным 
пытанні бальшавікі зыходзілі з лозунга права нацый на самавызначэнне, аўтаноміі нацыянальных абласцей, якія 
захочуць застацца ў складзе агульнай дэмакратычнай дзяржавы. 

Бальшавікі Беларусі, як і цалкам у краіне, знаходзіліся на крайнім левым флангу рэвалюцыйна-
дэмакратычных сіл. Яны заставаліся адзінай партыяй, якая не пагадзілася супрацоўнічаць з Часовым урадам. Па 
меры пралікаў у дзейнасці Часовага ўрада ўзрастаў аўтарытэт бальшавіцкай партыі, якая выступала з вельмі 
даступнымі да рабочых, сялян і салдат лозунгамі: «Фабрыкі і заводы – рабочым!», «Зямля –  сялянам!», «Мір – 
народам!» і г.д. 

4 ліпеня 1917 г. у Петраградзе прайшла паўмільѐнная несанкцыяніраваная дэманстрацыя. 3 дазволу выкан-
кама Усерасійскага Савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў яна была расстраляна. На гэтым двоеўладдзе скончы-
лася. Уся ўлада апынулася ў руках Часовага ўрада, які адкрыта зрабіў стаўку на ўсталяванне ў краіне ваеннай 
дыктатуры. У гэтых умовах РСДРП на VI з’ездзе (26 ліпеня–3 жніуня 1917г.) прымае рашэнне аб падрыхтоўцы 
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ўзброенага паўстання супраць Часовага ўрада. 
18 ліпеня Вярхоўным галоўнакамандуючым быў прызначаны генерал Л. Карнілаў, які 25–30 жніўня 

патрабаваў устанавіць у краіне ваенную дыктатуру (Карнілаўскі мяцеж). Узначалілі барацьбу супраць Л. Кар-
нілава бальшавікі, што значна ўмацавала іх уплыў на народныя масы і салдат. У другой палове верасня 1917 г. у 
ходзе выбараў Саветаў бальшавікі атрымалі большасць у Мінскім Савеце рабочых і салдацкіх дэпутатаў. 
Бальшавікі Заходняга фронту і Смаленшчыны на канферэнцыі ў Мінску абралі адзіны кіруючы орган – 
Паўночна-Заходні камітэт РСДРП(б). Бальшавікі Беларусі ў практычнай рабоце падтрымлівалі левых эсэраў і 
левыя плыні ў беларускім нацыянальным руху. 

Такім чынам, Часовы ўрад, які працягваў вайну, не жадаў ахвяраваць памешчыцкім землеўладаннем, не 
праводзіў карэнных змен у грамадска-палітычным жыцці, канчаткова пазбавіўся падтрымкі сялянства, рабочых 
і салдат, значнай часткі нацыянальнай інтэлігенцыі. Рэфармісцкі шлях развіцця Расіі стаў праблематычны. 

3 24 на 25 кастрычніка 1917 г. у Петраградзе пачалося ўзброенае паўстанне, якое ўзначаліў Ваенна-
рэвалюцыйны камітэт (ВРК), створаны пры Петраградскім Савеце. Кіравала паўстаннем партыя бальшавікоў. 
25 кастрычніка Часовы ўрад быў скінуты. 28 кастрычніка II Усерасійскі з'езд Саветаў абвясціў Савецкую ўладу 
ў цэнтры і на месцах. 

Апоўдні 25 кастрычніка бальшавікі Мінска па вайсковым радыѐ атрымалі паведамленне аб перамозе 
ўзброенага паўстання ў Петраградзе. Мінскі Савет, дзе пераважалі бальшавікі, абвясціў сябе ўладай. 3 турмаў 
былі вызвалены салдаты, арыштаваныя за антываенныя выступленні і з іх быў сфармаваны Першы рэвалюцый-
ны полк. Былі створаны ваенна-рэвалюцыйныя камітэты (ВРК), якія абапіраліся на салдацкія масы. 
Супраціўленне бальшавікам аказаў Камітэт выратавання рэвалюцыі на чале з Т.Калатухіным. Неўзабаве ў 
Мінску і на Заходнім фронце ўладу  ў свае рукі  ўзяў ВРК. Ён распусціў Камітэт выратавання, а Калатухін быў 
арыштаваны. 

На працягу кастрычніка – лістапада 1917 г. савецкая ўлада была ўстаноўлена на усѐй свабоднай ад немцаў 
тэрыторыі Беларусі. З’езды Саветаў рабочых, салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў, якія адбыліся ў лістападзе      
1917 г., сваімі рашэннямі замацавалі перамогу савецкай улады на Беларусі. 27 лістапада выканаўчыя камітэты, 
абраныя з’ездамі Саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў Заходняй вобласці, Саветаў сялянскіх дэпутатаў 
Мінскай і Віленскай губерняў, 3аходняга фронту, аб'ядналіся і ўтварылі выканаўчы камітэт Заходняй вобласці і 
фронту (Абылвыканкамзах). Яго старшынѐй быў абраны бальшавік М. Рагазінскі. Для кіравання вобласцю і 
фронтам быў створаны абласны Савет Народных Камісараў (СНК) на чале з бальшавіком К. Ландарам. Зазна-
чым, што ў прэзідыўме СНК былі толькі прадстаўнікі фронту, сярод якіх не было ніводнага беларуса. Яны ад-
крыта выступілі супраць беларускага нацыянальнага дзяржаўнага самавызначэння, прытрымліваючыся ідэі 
стварэння ўнітарнай савецкай дзяржавы. У сувязі з гэтым, прызнаючы ўладу Саветаў ў Расіі, Вялікая белару-
ская рада не прызнавала ўладу Абылвыканкамзаха на тэрыторыі Беларусі, разглядаючы яго выключна як фран-
тавы орган ўлады. 

30 лістапада 1917 г. прадстаунікі розных партый і рухаў, якія ўваходзілі ў Вялікую беларускую раду, 
выступілі з адозвай «Да ўсяго беларускага народа», у якой аб'явілі сваю палітычную праграму. Для арганізацыі 
законнай улады ў цэнтры і на месцах меркавалася 5 снежня 1917 г. склікаць у Мінску з'езд прадстаўнікоў усяго 
беларускага народа. Дазвол на правядзенне з'езда даў урад У.І. Леніна, а наркам па нацыянальных справах I.В. 
Сталін выдзеліў на яго правядзенне 50 тыс. рублѐў і паабяцаў, што рашэнні форума будуць прызнаны савецкай 
уладай.       

I Усебеларускі з’езд праходзіў 5 – 17 снежня 1917 г. у Мінску. 3 1872 дэлегатаў 1167 мелі права рашаючага 
голасу, 705 – дарадчага.  Па сваѐй палітычнай накіраванасці дэлегаты з'езда падзяляліся на тры групоўкі: пра-
вых, левых і цэнтрыстаў. Цэнтрысцкі накірунак прадстаўлялі дэлегаты БСГ. У ходзе работы з'езда да іх далу-
чылася значная частка правых эсэраў і т.зв. група «беспартыйных». Левы накірунак аб’яднаў у асноўным левых 
эсэраў і быў нешматлікім. Правае крыло ўключала прадстаўнікоў розных буржуазных нацыяналістычных, а 
таксама клерыкальных і памешчыцкіх арганізацый. 

У ноч з 17 на 18 снежня з’езд аб'явіў праект рэзалюцыі «Аб самавызначэнні Беларусі і аб часовай краявой 
уладзе». Галоўнае ў гэтай рэзалюцыі – прапанова аб стварэнні новага краявога органа улады – Усебеларускага 
Савета сялянскіх, салдацкіх, і рабочых дэпутатаў. Дэлегаты з’езда паспелі прыняць толькі першы пункт 
рэзалюцыі, які стаў вырашальным у лѐсе з’езда і яго дэлегатаў. Гэты пункт рэзалюцыі (прыняты аднагалосна) 
азначаў, што ў межах Беларусі абвяшчаўся «рэспубліканскі дэмакратычны лад» на чале з Усебеларускім Саве-
там сялянскіх, салдацкіх і рабочых дэпутатаў. Улада Абылвыканкамзаха, СНК Заходняй вобласці і фронту была 
прызнана незаконнай. Гэта паслужыла падставай для правядзення Саўнаркамам Заходняй вобласці рэзкай 
палітычнай акцыі супраць з’езда, якая атрымала розныя ацэнкі: СНК Заходняй вобласці назваў яе «роспуск», 
Савет Усебеларускага з'езда Саветаў – «разгон», прэса – «закрыццѐ». 

 
Пытанні для самакантролю 
1. Назавіце асноўныя прычыны Лютаўскай рэвалюцыі. 
2. Назавіце альтэрнатывы грамадска-палітычнага развіцця ад лютага да кастрычніка 1917 г. 
3. Назавіце асноўныя падзеі Кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі. 
4. У чым прычыны разгона I Усебеларускага з’езда? 
 
Гістарычны дакумент 
 1. «По распоряжению Совета Народных Комиссаров распущен "белорусский съезд". Основной мотив – же-

лание "белорусского съезда" создать в крае сепаратно-параллельную националистическую власть и неподчине-
ние существующей власти Советов. Делегатам съезда предложено в течение 24 час. выехать на свои места. В 
течение съезда руководители его действовали сепаратно и не стремились найти общий контакт с существую-
щей советской властью». 
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(Бальшавіцкі друк аб разгоне I Усебеларускага з’езда / Советская Правда, № 15 от 19.12.1917). 
2. «Белорусские национальные организации («Рада» и «Громада») со времени Октябрьской революции при-

ступили к созданию и укреплению чисто националистического движения в среде белорусского местного насе-
ления. Потерпевшие поражение в своей открытой политической деятельности буржуазные и соглашательские 
социалистические партии решили использовать в своих интересах национальные движения, включая в их про-
грамму свои лозунги и увлекая трудовые массы с пути социально-экономической классовой борьбы на путь 
борьбы за «общенародные» националистические интересы. На этот скользкий путь стали и соглашательские 
белорусские социалистические группы. На этот путь стал «белорусский съезд», созванный на 4 декабря с. г., а 
также съезд, созванный на 15 декабря. 

Приступая к созыву съезда на 15 декабря с. г., представители белорусских организаций обратились за содей-
ствием к комиссару по национальным вопросам тов. Сталину. Не возражая против созыва означенного съезда, 
тов. Сталин поставил необходимым условием созыва его соглашение по этому вопросу с местными советскими 
организациями. Организаторы съезда этого условия не выполнили и созвали съезд совершенно самостоятельно. 
В созыве съезда принимали деятельное участие также и представители правоэссеровских организаций, вызвав-
шие известных им лиц в качестве делегатов с мест. То же самое проделывали и представители чисто буржуаз-
ных элементов, благодаря чему он стал на точку зрения предпочтения общенациональных задач всех классов, 
задачам классовой борьбы, провозглашенным рабоче-крестьянской революцией.  

Усматривая в таком решении съезда явный и открытый поход против Советской власти под влиянием 
контрреволюционных кадетов и соглашательских организаций, принимая во внимание, что такое решение и 
всякая попытка проведения его в жизнь может нанести ущерб делу революции на Западном фронте, Совет На-
родных Комиссаров Западной обл. и фронта постановил: 

‒  так называемый «белорусский съезд» объявить распущенным и принять меры к ликвидации вновь воз-
никающей контрреволюционной авантюры выступивших под маской белорусских националистов, кадетов, со-
глашателей …». 

(Советская Правда, № 17 от 21.12.1917). 
 

2. АБВЯШЧЭННЕ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ РЭСПУБЛІКІ І ЯЕ ДЗЕЙНАСЦЬ 
 
18 снежня 1917 г. члены прэзідыума Усебеларускага з'езда правялі падпольнае пасяджэнне, на якім выбралі 

выканкам рады з'езда на чале з лідэрам народніцкага крыла БСГ Т. Грыбам. 21 лютага 1918 г. выканкам 
Усебеларускага з'езда звярнуўся да народаў Беларусі з першай устаўной граматай, у якой яшчэ да склікання 
Устаноўчага сойма (з'езда) аб'явіў сябе часовай уладай на Беларусі. Да адкрыцця сойма выканаўчыя функцыі 
ўскладаліся на створаны выканкамам  Народны сакратарыят (урад), старшынѐй якога стаў лідэр правага крыла 
БСГ Я. Варонка. У першай устаўной грамаце падкрэслівалася, што «беларускі народ павінен здзейсніць сваѐ 
права на поўнае самавызначэнне, а нацыянальныя меншасці – на нацыянальна-персанальную аўтаномію». 

9 сакавіка 1918 г. выканкам Усебеларускага з'езда прыняў другую ўстаўную грамату, у якой аб'явіў Беларусь 
«у рубяжах рассялення і лічбавай перавагі беларускага народу» народнай рэспублікай – БНР. Выканкам быў 
перайменаваны ў Раду БНР, прэзідыум якой узначаліў прадстаўнік БСГ І. Серада Выканаўчым органам 
аб'яўляўся Народны сакратарыят, які назначала Рада і які быў адказны  перад ѐй. 

25 сакавіка 1918 г. на сесіі Рады была прынята трэцяя ўстаўная грамата, якой абвяшчалася незалежнасць Бе-
ларускай Народнай Рэспублікі. БНР абвяшчалася ў межах этнічнага пражывання і колькаснай перавагі белару-
скага народа. У грамаце Рада дабівалася перагляду ўмоў Брэсцкага міру, падпісанага 3 сакавіка 1918 г. паміж 
Савецкай Расіяй і Германіяй, у дакументах якога Беларусь не прызнавалася самастойным нацыянальным 
рэгіѐнам Расіі і не мела свайго наймення (у той час, як з Украінскай Народнай Рэспублікай мірныя ўмовы былі 
заключаны асобна). 

Але Германія не прызнавала БНР. Не дапамог нават зроблены Радай БНР адчайны крок, які не прынѐс ніякіх 
дывідэнтаў, але пакінуў цяжкі след у яе гісторыі: 25 красавіка 1918 г. на закрытым пасяджэнні быў прыняты 
тэкст тэлеграмы германскаму імператару Вільгельму II, у якой выказвалася ўдзячнасць за вызваленне Беларусі 
ад бальшавіцкага прыгнѐту і анархіі. Ініцыятыва пасылкі тэлеграмы зыходзіла ад Р. Скірмунта. На гэты шлях 
Раду падштурхоўваў прыклад Літвы, Украіны і Польшчы. Тэлеграма выклікала хвалю пратэсту ў палітычных 
партыях і ў розных слаях насельніцтва. 

Значных поспехаў БНР дасягнула ў развіцці асветы і культуры. Паводле розных падлікаў, працавалі ад 150 
да 350 школ. Падрыхтоўка настаўнікаў вялася ў Свіслацкай семінарыі і Мінскім педінстытуце. У красавіку  
1918 г. была заснавана Мінская вышэйшая музычная школа, якая неўзабаве пераўтварылася ў Беларускую кан-
серваторыю. У красавіку 1918 г. створана падрыхтоўчая камісія для адкрыцця Беларускага універсітэта ў 
Мінску, у якую ўвайшлі А. Смоліч, М. Доўнар-Запольскі, Я. Карскі і інш. Па ініцыятыве І. Луцкевіча ў 1918 г. 
была створана першая беларуская навуковая ўстанова – Беларускае навуковае таварыства ў Вільні. Выдаваліся 
беларускія кнігі, часопісы і газеты.  

Пасля лістападаўскай рэвалюцыі 1918 г. у Германіі Расія дэнансавала Брэсцкі мірны дагавор і рушыла Чыр-
воную Армію на Захад. 10 снежня 1918 г. Чырвоная Армія ўвайшла ў Мінск. Большасць членаў Рады і ўрада 
БНР пакінулі сталіцу. 

Якія высновы трэба зрабіць па факту абвяшчэння БНР і дзейнасці яе кіруючых органаў? У сучаснай 
літаратуры існуе некалькі поглядаў па гэтым пытанні. 

1. У юрыдычным сэнсе БНР дзяржавай не стала. Наяўнасць самастойнай дзяржаўнасці прадугледжвае не 
толькі абвяшчэнне тых ці іншых афіцыйных дэкларацый, але і функцыянаванне рэальнай сістэмы органаў ула-
ды на пэўнай тэрыторыі, выпрацоўку і прыняцце законаў, іх рэалізацыю, гэта значыць праватворчую дзейнасць, 
выкананне канкрэтных функцый, гарантыю забеспячэння правоў і свабод сваіх грамадзян. Усѐ гэта адсутнічала, 
таму БНР з'яўлялася толькі зародкавай формай, магчымай перспектывай дзяржаўнага ўтварэння. Хоць 
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рэспубліка і абвяшчалася ў этнічных межах пражывання беларусаў, сваю юрысдыкцыю на гэтай тэрыторыі яна 
не ажыццяўляла. Пагранічных падзелаў і службы не было, як не было і арміі. Адсутнічала фінансавая сістэма, 
не сфарміраваліся органы ўлады на месцах. Урэшце, у БНР не было і канстытуцыі ў поўным сэнсе гэтага слова. 
Функцыі ўрада абмяжоўваліся ажыццяўленнем паўнамоцтваў нацыянальнага ўрада пры германскай акупацый-
най адміністрацыі і рашэннем шэрага задач у культурна-асветніцкай сферы, а таксама ў галіне развіцця мясцо-
вай прамысловасці і гандлю. 

2. Абвяшчэнне БНР з’явілася першай спробай рэалізацыі на практыцы беларускай ідэі, што ўзнікла яшчэ ў 
пачатку XIX ст., сукупнасці усіх трох яе асноватворных элементаў – нацыянальнай свядомасці, нацыянальна-
культурнага адраджэння і нацыянальнай дзяржаўнасці. Гэта сведчанне таго, што беларускі нацыянальны рух у 
той час набыў такія моц і размах, што аказаўся здольным паспрабаваць здзейсніць жаданую ідэю. 

3. Абвяшчэнне БНР трэба разглядаць і як акт самаабароны, як зварот да сусветнай грамадскасці з заявай аб 
імкненні беларускага народа да самавызначэння, бо пагроза тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі ішла з боку не 
толькі Германіі, але і Польшчы, якая імкнулася да адраджэння польскай дзяржавы ў межах 1772 г., гэта зна-
чыць да поўнай інкарпарацыі Беларусі. У пашырэнні сваіх межаў былі зацікаўлены і літоўскія палітыкі. 
Паўднѐвыя паветы (Пінскі, Мазырскі, Рэчыцкі, Гомельскі) былі ўключаны ў склад Украінскай Народнай 
Рэспублікі. Усходнія землі, не акупіраваныя Геpмaніяй, зacтaваліcя пад юрысдыкцыяй Савецкай Расіі. Гэта 
была першая спроба адрадзіць нацыянальную дзяржаўнасць на беларускай зямлі.  

 
Пытанні для самакантролю 
1. У якіх дакументах і калі была абвешчана БНР? Якую тэрыторыю паводле іх павінна была займаць Белару-

ская Народная Рэспубліка? 
2. Назавіце лідэраў БНР (не меней трох). 
3. Дайце ацэнку дзейнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. 
 
Гістарычны дакумент 
Першая Устаўная Грамата да народаў Беларусі  
 «Родная старонка наша апынулася ў новым цяжкім стане. Дзе цяпер улада‚ што была тут‚ няведама‚ мы 

стаімо перад тым‚ што наш край можа быць заняты нямецкімі войскамі.  
Мы павінны ўзяць свой лѐс ва ўласныя рукі. Беларускі народ павінен зьдзейсьніць сваѐ права на поўнае са-

маазначэньне‚ а нацыянальныя меншасьці на нацыянальна-пэрсанальную аўтаномію.  
Правы нацыі павінны знайсьці сваѐ зьдзейсьненьне шляхам скліканьня на дэмакратычных асновах 

Устаноўчага Сойму.  
Але і да скліканьня Устаноўчага Сойму ўся ўлада на Беларусі павінна належаць тым народам‚ якія на ѐй 

жывуць.  
Выканаўчы Камітэт Рады Першага Усебеларускага зьезду‚ папоўнены прадстаўнікамі рэвалюцыйнай 

дэмакратыі нацыянальных меншасьцяў‚ зьдзяйсьняючы мэты Зьезду‚ абвяшчае сябе часовай уладай на Беларусі 
для кіраваньня краем і скліканьня‚ як можна хутчэй‚ Усебеларускага Устаноўчага Сойму на аснове агульнага 
права для ўсякага дарослага ня лічачыся з нацыянальнасьцю‚ вызнаньнем і родам.  

Часовую народную ўладу краю‚ якая ставіць мэтай абарону і зацьверджаньне заваяваньняў рэвалюцыі‚ буд-
зе зьдзейсьніваць створаны намі Народны Сакратарыят Беларусі‚ які ад гэтага дня пачаў выконваць свае 
абавязкі. Пэрсанальны склад Сакратарыяту будзе апублікаваны пасьля.  

Выканаўчы Камітэт Рады Усебеларускага Зьезду 
Дадзена ў Менску-Беларускім 21 (8) лютага 1918 г.» 
 
 

3. УТВАРЭННЕ БЕЛАРУСКАЙ САВЕЦКАЙ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РЭСПУБЛІКІ. ЦЯЖКАСЦІ 
ДЗЯРЖАЎНАГА БУДАЎНІЦТВА. РОЛЯ І МЕСЦА БССР У СКЛАДЗЕ СССР 

 
Яшчэ ў студзені 1918 г. пры Народным камісарыяце па справах нацыянальнасцей РСФСР быў створаны 

Беларускі нацыянальны камісарыят (Белнацкам) пад кіраўніцтвам А. Чарвякова. Ён заахвочваў савецкія ўлады 
да вырашэння пытання беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове. Супраць гэтай ініцыятывы выступіў 
Аблвыкамзах, які ўвогуле не лічыў беларусаў асобным народам і не бачыў патрэбы ў вырашэнні нацыянальнага 
пытання. У снежні 1918 г. было выбрана Цэнтральнае бюро беларускіх камуністычных арганізацый (Дз. Жы-
луновіч). Белнацкаму і Цэнтральнаму бюро было даручана падрыхтаваць Маніфест аб беларускім урадзе.  

30 снежня адбыўся Першы з’езд Камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі, на якім было абмеркавана 
пытанне аб складзе Часовага рэвалюцыйнага рабоча-сялянскага ўрада Беларусі. 1 студзеня 1919 г. было абвеш-
чана стварэнне Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь (ССРБ). Але 16 студзеня ЦК РКП(б) прыняў 
рашэнне аб перадачы Смаленскай, Віцебскай, Магілѐўскай губерняў у склад РСФСР, а Мінскай і Гродзенскай 
губерням было дырэктыўна прапанавана стварыць сумесную дзяржаву з Літоўскай Савецкай Рэспублікай. 27 
лютага   1919 г. на аб'яднаным пасяджэнні ЦВК ССРБ і ЛССР было прынята рашэнне аб утварэнні Літбел. 

У лістападзе 1918 г. падчас адступлення нямецкіх войск была створана незалежная польская дзяржава, якая 
абапіралася на ідэю адраджэння Рэчы Паспалітай у межах  1772 г. Па сутнасці гэта азначала вайну з Савецкай 
Расіяй, да якой польскае кіраўніцтва пры фінансавай падтрымцы буйнейшых заходніх краін было падрыхтава-
на. У снежні 1918 г. Польшча перайшла ў наступленне на беларускія і ўкраінскія землі. Да сакавіка 1919 г. 
польскія войскі акупіравалі шэраг беларускіх гарадоў. Урад Літбел, які праводзіў жорсткую палітыку ваеннага 
камунізму (харчразвѐрстка, палітычныя рэпрэсіі, адмова ад перадачы зямлі непасрэдна сялянам), не здолеў 
арганізаваць абарону. У жніўні 1919 г. быў захоплены Мінск. Восенню фронт усталяваўся на р. Беразіна. 
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На занятых тэрыторыях польскія акупанты праводзілі надзвычай жорсткую палітыку. Толькі ў некаторых 
кіраўнікоў БНР захаваліся ілюзіі адносна прызнання незалежнасці беларускай дзяржавы. Рада БНР раскалолася 
па пытанні супрацоўніцтва з польскімі ўладамі. Да арганізаваных камуністамі і эсэрамі партызанскіх атрадаў 
пачалі далучацца прадстаўнікі іншых палітычных сіл. Распачатае вясной 1920 г. наступленне палякаў дазволіла 
ім захапіць шэраг беларускіх і ўкраінскіх гарадоў. Летам Чырвоная Армія пачала контрнаступленне, і да жніўня 
1920 г. ўся тэрыторыя Беларусі была занята савецкімі вайскамі. У гэтых умовах Савецкая Расія была вымушана 
пачаць супрацоўніцтва з буржуазным урадам Літвы. Пра Літбел размовы больш не ішло.  

31 ліпеня 1920 г. у Мінску была прынята Дэкларацыя, якая абвяшчала незалежнасць Сацыялістычнай Са-
вецкай Рэспублікі Беларусь. У жніўні 1920 г. польская армія здолела перайсці ў наступленне пад Варшавай і 
зноў заняць значную частку Беларусі. 12 кастрычніка 1920 г. у Рызе быў падпісаны дагавор з Польшчай аб 
перамір'і.  

18 сакавіка 1921 г. паміж Савецкай Расіяй, Украінай і Польшчай быў падпісаны Рыжскі мірны дагавор, па-
водле якога Польшча атрымала заходнюю частку Беларусі з больш чым 4-мільѐнным насельніцтвам. Усходняя 
частка Беларусі апынулася ў складзе Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі і Расійскай Савецкай 
Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі. 

 
Пытанні для самакантролю 
1. Як праходзіў працэс станаўлення беларускай дзяржаўнасці ў 1917 – 1920 гг.? 
2. Калі і ў якім дакуменце была абвешчана Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка Беларусь? 
3. Хто ўзначаліў першы беларускі ўрад? 
4. У чым галоўная прычына стварэння Літбел? 
5. Што азначала нота Керзана ад 7 ліпеня 1920 г.? 
6. Як вырашаўся лѐс Беларусі па ўмовах Рыжскага мірнага дагавору? Якія наступствы для Беларусі мела гэта 

пагадненне? 
7. Чаму на Версальскай канферэнцыі Беларусь не была прызнана як суб’ект міжнароднага права? 
 

4.СТАН БЕЛАРУСІ ПАСЛЯ ГРАМАДЗЯНСКАЙ ВАЙНЫ.  
ПЕРАХОД ДА НОВАЙ ЭКАНАМІЧНАЙ ПАЛІТЫКІ: ЯЕ СУТНАСЦЬ І ВЫНІКІ 

 
На пачатку 1920-х гг. Савецкая дзяржава апынулася ў крызісным стане. У знешнепалітычным плане ѐн 

праявіўся ў палітычнай ізаляцыі. Урады большасці краін адносіліся да Савецкай Расіі варожа. Перспектывы 
сусветнай сацыялістычнай рэвалюцыі аказаліся маларэальнымі. Ва ўнутрыпалітычным становішчы Савецкай 
дзяржавы крызіс праявіўся ў страце правячай партыяй даверу ў масах і ўзнікненні супярэчнасцяў паміж 
радавымі членамі і кіруючымі вярхамі, у сістэме кіравання, бюракратызацыі, адсутнасці дэмакратыі. 
Кульмінацыяй незадаволенасці палітыкай ―ваеннага камунізму‖, якая праводзілася Савецкай уладай у часы 
грамадзянскай вайны, стала паўстанне кранштадскіх маракоў у лютым – сакавіку 1921 г. 

Вельмі цяжкім было сацыяльна-эканамічнае становішча ў Беларусі. Яно было выклікана сямігадовымі 
вынікамі першай сусветнай і грамадзянскай войнаў, германскай і польскай акупацыяй. У 1920 г. агульны аб'ѐм 
валавай прадукцыі прамысловасці склаў усяго 15 – 20% даваеннага ўзроўню. У крызісным стане знаходзіўся 
чыгуначны і водны транспарт. Вялікая шкода была нанесена сельскай гаспадарцы: яе валавая прадукцыя ў  
1921 г. складала менш за палову даваеннай. Цяжкія ўмовы жыцця ў гарадах выклікалі забастоўкі рабочых, 
прымусовыя канфіскацыі збожжа вялі да супраціўлення сялян уладам. Пашыраўся бандытызм, нелегальныя 
гандлѐвыя зносіны з замежжам. 

Галоўнай прычынай і асаблівасцю сацыяльна-эканамічнага крызісу ў краіне з’яўлялася тое, што вытворца- 
селянін не мог больш мірыцца з харчраскладкай і палітыкай «ваеннага камунізму» – гвалтоўнымі метадамі 
кіравання эканомікай. Тэрміновы перагляд метадаў кіравання грамадствам і гаспадаркай больш чым наспеў. 

Адказам на гэтыя пытанні стала новая эканамічная палітыка – НЭП. Пачатак ѐй быў пакладзены на Х з’ездзе 
РКП(б) у сакавіку 1921 г. НЭП – гэта сістэма эканамічных, сацыяльных, палітычных і культурных мер, 
накіраваных на ўкараненне рыначных адносін ў народнай гаспадарцы. 

 
Нэп складалася з шэрагу наступных рэформ: 

Аграрная Канчатковае пераразмеркаванне памешчыцкай зямлі, пераход ад харчразвѐрсткі да 
харчпадатку (1921)  

Прамысловая Падтрымка дробных уласнікаў, арандатараў і канцэсіянераў, пераход буйных 
прадпрыемстваў да самаакупнасці, пераход да здзельнай аплаты працы (1923), 
стварэнне трэстаў і сіндыкатаў 

Банкаўская Аднаўленне Дзяржбанка, стварэнне акцыянерных і камерцыйных банкаў (1921), адмена 
абмежаванняў на захоўванне банкамі грашовых сум прыватных асоб і арганізацый, 
гарантыя тайны ўкладанняў 

Фінансавая Увядзенне саўзнакаў і забяспечанага золатам чырвонца (1922 – 1924) 
Гандлѐвая Дзяржаўная манапалізацыя знешняга і дазвол прыватнага  і кааператыўнага гандлю на 

ўнутраным рынку 
 

Новая эканамічная палітыка была накіравана на фарміраванне высокай прадукцыйнасці працы, 
дэцэнтралізацыю і лібералізацыю эканомікі. У верасні 1922 г. быў прыняты закон «Аб працоўным 
землекарыстанні»,  які дазваляў наѐмную працу. Наркамзем БССР Дз.Ф. Прышчэпаў (1925 – 1929) арыен-
таваўся на стварэнне хутарскіх і вотрубных, разам з падтрымкай калектыўных гаспадарак. Для развіцця 
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эканомікі рэспублікі важнае значэнне мелі павышэнне прадукцыйнасці працы сялян і рабочых, пераадоленне 
інфляцыі і выкарыстанне рынка ў якасці галоўнага эканамічнага рэгулятару.  

У выніку нэпа да 1926 – 1927 гг. валавы ўнутраны прадукт БССР перасягнуў узровень 1913 г. Павысіўся і 

сярэдні ўзровень жыцця. Калі ў 1913 г. сярэдні гараджанін спажываў 29 кг мяса ў год, то ў 1926 г. – больш за 41 

кг. Аднак меўся і адваротны бок рынкавых пераўтварэнняў. Зноў з’явіліся бедныя і багатыя. Гарады пакутвалі 

ад беспрацоўя. Трэба таксама заўважыць, што бальшавіцкія ўлады разглядалі нэп толькі як часовы адыход ад 

палітыкі дзяржаўнага сацыялізму, таму нельга сказаць, што гэты працэс меў трывалы падмурак. 
 Асаблівасці нэпа ў Беларусі: 
1. Больш хуткімі тэмпамі ішло аднаўленне сельскай гаспадаркі Беларусі. Да 1927 г. яна была поўнасцю 

адноўлена. 
2. Распаўсюджванне хутарскіх гаспадарак, якія ўзнікалі на былых памешчыцкіх землях. Узнікненне 

таварыстваў па сумеснай апрацоўцы зямлі, гандлѐвых кааператываў. 
3. Ліквідацыя розных грашовых адзінак, якія атрымалі ў прыгранічных раѐнах Беларусі даволі шырокае 

распаўсюджванне, увядзенне савецкага чырвонца. 
4.   Пераважны рост дробнай прамысловасці, многія прадпрыемствы былі пераведзены на самазабеспячэнне 

і здадзены ў арэнду. Пачалі працаваць мінскія чыгуналіцейны і машынабудаўнічы заводы, крыштальны завод 
«Барысаў», фабрыка запалак «Бярэзіна», лесапільныя і гарбарныя заводы. У 1927 г. узровень развіцця дробнай 
прамысловасці перасягнуў даваенны. 

5. Электрыфікацыя Беларусі па асобным плане. Да сярэдзіны 1920-х гг. было пабудавана больш за 20 
электрастанцый, сярод якіх буйнейшая БелДРЭС у Аршанскім раѐне. 

Грамадска-палітычнае жыццѐ ва ўмовах нэпа: 
1. Дэмакратызацыя грамадска-палітычнага жыцця ва ўмовах замацавання аднапартыйнай палітычнай 

сістэмы, спыненне дзейнасці палітычных партый, што процістаялі бальшавікам. 
2. Узмацненне пазіцый бальшавікоў у краіне.  
3. Барацьба з беспрацоўем.   
4. Умацаванне дысцыпліны і павышэнне прадукцыйнасці працы.  
5. Ліквідацыя непісьменнасці і разгортванне культурна-асветніцкай дзейнасці. 
Прычыны згортвання нэпа: 
1. Незадаволенасць пэўнай часткі насельніцтва нэпам. Сярод іх – некаторая частка партыйных і 

дзяржаўных кіраўнікоў, прыхільнікаў камандных метадаў кіраўніцтва і сацыялістычнага шляху развіцця 
грамадства; частка насельніцтва, якая не магла дасягнуць таго багацця, што было ў т. зв. нэпманаў. 

2. Далейшае развіццѐ эканамічных рэформ патрабавала палітычных змен у кіраўніцтве дзяржавай, на якія 
ўрад не мог пайсці. 

3. Нераспрацаванасць тэорыі нэпа. 
4. Патрэбнасць вялікіх сродкаў на правядзенне індустрыялізацыі і паскоранага развіцця грамадства. 
Пасля заканчэння грамадзянскай вайны і абвяшчэння Дэкларацыі аб незалежнасці БССР ад 31 ліпеня 1920 г. 

у полі зроку кіраўніцтва рэспублікі знаходзіліся пытанні, звязаныя з суверэнітэтам і тэрытарыяльнай 
цэласнасцю БССР. Нагадаем, што ў пачатку 1921 г. тэрыторыя БССР складалася фактычна з шасці паветаў: 
Бабруйскага, Барысаўскага, Ігуменскага (з 1923г. Чэрвеньскага), Мазырскага, Мінскага і Слуцкага. Агульная 
плошча рэспублікі складала 52,3 тыс. км. кв., дзе пражывала прыкладна 1 млн. 500 тысяч чалавек. Такім чынам, 
дзяржаўнае, нацыянальна-культурнае развіццѐ БССР стрымлівалася як абмежаванымі матэрыяльнымі 
рэсурсамі,  малой тэрыторыяй, так і штучным разрывам гаспадарчых і культурных сувязей паміж рэгіѐнамі, што 
складаліся на працягу стагоддзяў. 

Саветызацыя нацыянальных раѐнаў былой Расійскай імперыі, падпарадкаванне іх партыйнаму кантролю 
цэнтра спрыялі працэсу аб’яднання савецкіх рэспублік. 30 снежня 1922 г. адбыўся І з’езд Саветаў СССР, які 
зацвердзіў праект Дагавора і Дэкларацыі аб утварэнні СССР у складзе РСФСР, БССР, УССР, ЗСФСР.  

 

Грамадска-палітычнае жыццѐ ў гады нэпа

Магчымыя шляхі аб’яднання савецкіх рэспублік

Шлях 

“аўтанамізацыі”
І.В.Сталін

Усе савецкія рэспублікі павінны былі

абвясціць сябе састаўнымі часткамі

РСФСР і ўвайсці ў яе склад

Шлях 

“сацыялістычнага

федэралізму”

У.І.Ленін

Свабоднае ўваходжанне ўсіх савецкіх

рэспублік у Саюз; захаванне іх 

суверэнітэту, тэрытарыяльнай цэ-

ласнасці, раўнапраўе, права выхаду

Суверэнітэт – палітычная неза-

лежнасць і самастойнасць дзяр-

жаўнай улады ва ўнутранай і

знешняй палітыцы, якая не

дапускае замежнага ўмяшаль-

ніцтва
Ленін і Сталін у Горках.

1922 г.
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У выбраны з’ездам ЦВК СССР ад БССР увайшло 7 чалавек. А.Р. Чэрвякоў стаў адным з чатырох старшынь 
Прэзідыума ЦВК СССР. У кампетэнцыю вышэйшых органаў улады СССР адышлі знешняя палітыка, пытанні 
вайны і міру, права змянення знешніх граніц і пытанні іх змянення паміж рэспублікамі, узброеныя сілы, транс-
парт, сувязь, планаванне народнай гаспадаркі, фінансы, вырашэнне спрэчных пытанняў і інш. 

Асноўныя палажэнні Дагавора зацвердзіла Канстытуцыя СССР, якая была прынята на ІІ з’ездзе Саветаў 
СССР 31 студзеня 1924 г. Канстытуцыя давала магчымасць РСФСР мець перавагу ў ЦВК, бо Савет Саюза 
складаўся з дэпутатаў прапарцыянальна колькасці насельніцтва, а  ў РСФСР пражывала ў той час 75% усяго 
насельніцтва Саюза, і ѐн быў больш шматлікім, чым Савет нацыянальнасцяў. 

 
 

Рэспубліка 
Год 

уваходжання ў 
склад СССР 

 
Умовы ўваходжання 

Туркменская ССР 1924 Вылучэнне са складу РСФСР і Бухарскай ССР 
Узбекская ССР 1925 Вылучэнне са складу РСФСР, Бухарскай ССР і 

Харэзмскай Народнай Савецкай Рэспублікі 
Таджыкская ССР 1929 Вылучэнне са складу Узбекскай ССР 
Азербайджанская ССР І936 Выхад з ЗСФСР 
Армянская ССР 1936 Выхад з ЗСФСР 
Грузінская ССР 1936 Выхад з ЗСФСР 
Казахская ССР 1940 Выхад з РСФСР 
Кіргізская ССР 1940 Выхад з РСФСР 
Карэла-Фінская ССР (у 1956 г. –
ператворана ў Карэльскую АССР 
у складзе РСФСР) 

1940 Далучэнне  тэрыторый   Карэльскага   перашэйка   і 
Паўночнага  Прыладажжа   да   Карэльскай  АССР 
пасля савецка-фінскай вайны 

Малдаўская ССР 1940 Далучэнне Бесарабіі і Паўночнай Букавіны са згоды 
Румыніі пасля адпаведнай ноты СССР 

Літоўская ССР 1940 Далучэнне згодна з ультыматумам СССР літоўскаму 
ўраду 

Латвійская ССР 1940 Далучэнне згодна з ультыматумам СССР латвійскаму 
ўраду      

Эстонская ССР 1940 Далучэнне згодна з ультыматумам СССР эстонскаму 
ўраду 

 
Стварэнне СССР выклікала ў многіх народаў краіны надзею на больш справядлівае і дэмакратычнае 

вырашэнне нацыянальнага пытання. Але, як паказала жыццѐ, ѐн не змог вырашыць гэта пытанне ў поўным 
аб’ѐме. Жорсткая цэнтралізацыя ўлады фактычна прывяла да сталінскай «аўтанамізацыі» савецкіх рэспублік, 
што не ўмацоўвала, а, наадварот, аслабляла Савецкі Саюз і ў рэшце рэшт прывяла да яго распаду. 

Пасля ўтварэння СССР VIII з’езд кампартыі Беларусі, а таксама І і ІІ сесія ЦВК БССР (сакавік 1924 г.) 
выказаліся за ўзбуйненне БССР, за кошт далучэння Віцебскай і Гомельскай губерняў і некалькі паветаў 
Смаленскай губерніі. У выніку гэтага тэрыторыя БССР павялічылася да 110 тыс. км. кв., г. зн. больш чым у два 
разы, а насельніцтва – да 4,2 млн. чалавек. 

У снежні 1926 г. Прэзідыум УЦВК выдаў пастанову аб перадачы БССР Гомельскага і Рэчыцкага паветаў. 
Тэрыторыя БССР павялічылася да 125,8 тыс. км. кв., а насельніцтва прыкладна да 5 млн. чалавек. З 15 студзеня 
1938 г. у рэспубліцы было ўведзена абласное дзяленне: утвораны Віцебская, Гомельская, Магілѐўская, Мінская 
і Палеская вобласці, якія ўключалі 90 раѐнаў. 

Асаблівасцю палітычнага жыцця Беларусі ў 1920-я гг. з’яўлялася тое, што ў рэспубліцы, як і ва ўсім СССР, 
замацавалася аднапартыйная сістэма – адзін з важнейшых фактараў усталявання дыктатарскага рэжыму. Тэн-
дэнцыя падпарадкавання лініі партыі ўсіх думак і поглядаў прывяла ў 30-я гг. да ўзмацнення партыйнага ўціску 
ў розных сферах жыцця, да масавых рэпрэсій. 

 
Пытанні для самакантролю 
1. Якія прычыны прывялі да замены палітыкі «ваеннага камунізму» новай эканамічнай палітыкай? 
2. Назавіце мэты нэпа і яго асноўныя накірункі. 
3. Што такое харчпадатак і чаму ѐн складаў аснову новай эканамічнай палітыкі? 
4. Якія вынікі нэпа ў сельскай гаспадарцы і прамысловасці? 
 

5.СТВАРЭННЕ МАТЭРЫЯЛЬНА-ТЭХНІЧНАЙ БАЗЫ ІНДУСТРЫЯЛЬНА-АГРАРНАГА 
ГРАМАДСТВА. ВЫНІКІ ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫІ І КАЛЕКТЫВІЗАЦЫІ 

СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ Ў БССР 
 
На пачатку 20-х гадоў ХХ ст. Беларусь па-ранейшаму заставалася слабаразвiтай у прамысловых адносiнах 

рэспублiкай. Аснову яе складалi харчовая, дрэваапрацоўчая, папяровая, гарбарная і інш. галiны. Прамысловасць 
па-ранейшаму заставалася «дробнай» i «кустарнай». Галоўная мэта палiтыкi сацыялiстычнай iндустрыалiзацii – 
стварэнне матэрыяльна-тэхнiчнай базы сацыялiзму, пераўтварэнне СССР у эканамiчна-незалежную дзяржаву з 
магутным эканомiка-вытворчым, навукова-тэхнiчным i абарончым патэнцыялам.  

Сутнасць iндустрыалiзацii заключалася ў наступным: весцi эканамiчнае будаўнiцтва пад такiм вуглом 
гледжання, каб СССР з краiны, якая ўвозiць машыны i абсталяванне, ператварыць у краiну, якая выпускае 
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машыны i абсталяванне. Дзеля таго аб’яўлялася пераважным развiццѐ цяжкай iндустрыi. На Беларусi мелiся i 
свае асаблiвасцi, i свае цяжкасцi правядзення індустрыялізацыі. Яны былі абумоўлены:  геапалiтычным 
становiшчам Беларусi ў мiжваенны перыяд (прамежнае знаходжанне, адсюль немэтазгоднасць развiцця цяжкай 
прамысловасцi прадпрыемстваў ваенна-прамысловага комплексу);  адсутнасць разведаных радовiшчаў 
карысных выкапняў;  арыентацыяй прамысловасцi на мясцовую сыравiну – першачарговым развiццѐм лѐгкай i 
харчовай прамысловасцi i iнш. 

З улiкам гэтых асаблiвасцей на Беларусi быў ўзяты курс на неабходнае i хуткае развiццѐ галiн, якiя 
базiравалiся на перапрацоўцы мясцовай сыравiны: керамiчнай, шклянай, запалкавай, дрэваапрацоўчай, 
iльнопрадзiльнай, папяровай, гарбарнай, харчовай i iнш. Шляхі і метады ажыццяўлення індустрыялізацыі, з 
улікам асаблівасцей Беларусі, намеціў пленум ЦК КП(б)Б, які адбыўся 27 – 29 красавіка 1926 г. 

 Асноўнай крынiцай правядзення індустрыялізацыі  з`яўлялася сама прамысловасць праз скарачэнне 
накладных выдаткаў, знiжэнне сабекошту прадукцыi, шырокай нацыяналiзацыi прамысловасцi, ўмацаванне 
дысцыплiны, за кошт эканомii i павышэння рэнтабiльнасцi вытворчасцi. Важнай крынiцай атрымання сродкаў 
з’явiлiся таксама зберажэннi працоўных, падпiска на дзяржаўныя пазыкi. 

За гады першай пяцiгодкi (1928 – 1932 гг.) было пабудавана 78 буйных i 460 дробных i сярэднiх прад-
прыемстваў. У 1932 г. XVII партканферэнцыя ВКП(б) канчаткова адмовiлася ад НЭПа, адзначыўшы яго 
поўную несумяшчальнасць з палiтыкай партыi. На змену гаспадарчаму разлiку ў эканомiцы прыйшла камандна-
адмiнiстрацыйная сiстыма. Усталѐўвалася жорсткая цэнтралiзаваная сiстэма кiравання прамысловасцю часоў 
«ваеннага камунiзму». 

 Другая пяцiгодка (1933–1937) дала павелiчэнне валавай прадукцыi ў 1,9 раза. Усяго ў 1929–1940 гг. было 
ўведзена ў строй i рэканструктавана 1863 прадпрыемствы. У агульным комплексе эканамiчнага развiцця 
Беларусi важная роля належала рэканструкцыi i развiццю транспарта, асаблiва аўтамабiльнага. У 1935 г. 
адкрыта першая ў рэспублiцы авiялiнiя Мiнск-Масква. У Мiнску быў пабудаваны аэрапорт, укаранялася 
тэлефонная i тэлеграфная сувязi. Нягледзячы на працоўны ўздым i высокiя тэмпы індустрыялізацыі, заданнi 
другой i першых гадоў трэцяй пяцiгодак не былi выкананы. Па тэмпах развiцця БССР адставала ад СССР у 
цэлым. 

Велiзарнае значэнне ў жыццi нашага грамадства, 4/5 насельнiцтва якога ў 20 – 30-я гг. складала сялянства, 
мелi радыкальныя пераўтварэннi сельскай гаспадаркi. У 20-я гг. пачалi развiвацца розныя формы кааперацыi. У 
1921 г. ўся зямля была перададзена бясплатна сялянам у карыстанне. Свабода выбару форм землекарыстання 
захоўвалася аж да 1927 г. Да гэтага часу ў Беларусi развiвалiся гаспадаркi калектыўнага землекарыстання 
(сельгасарцелі, камуны, таварыствы па сумеснай апрацоўцы зямлi); разнастайныя прасцейшыя формы 
кааперацыi (крэдытныя, забеспячэнскiя, збытавыя) i аднаасобнага землекарыстання (двары, хутары i адрубы). У 
к. 20-х гг. хутарская сiстэма на Беларусi складала больш за 25 % сялянскага землекарыстання. 

Калгасы разглядалiся ў асноўным як форма арганiзацыi бяднейшых пластоў насельнiцтва. Стваралiся яны 

як правiла на землях дзяржаўнага фонду.  
Планы перабудовы сельскай гаспадаркі 

 
План 

параўнання 
Ленінскі кааператыўны план Сталінскі план суцэльнай калектывізацыі 

Мэты 

кааперавання 

сялянскіх 

гаспадарак 

Падняць узровень сельскай 

гаспадаркі, палепшыць дабра-

быт сялян 

 

Атрымаць сродкі для правядзення індустрыялізацыі 
 

Сродкі 

дасягнення 

Стварэнне кааператываў на 

прынцыпах добраахвотнасці 

Стварэнне калгасаў прымусовымі метадамі 

Тэрмін 

правядзення 

Паступовы пераход ад про-

стых да найбольш складаных 

форм кааператываў – калгасаў 

Паскораная суцэльная калектывізацыя, адразу ствараліся 

калгасы 
 

 

 

 

Вынікі 
 

 

 

 

Не быў рэалізаваны 
 

Перагібы і памылкі ў будаўніцтве калгасаў; 
•  фінансаванне сельскай гаспадаркі па рэшткавым прын-

цыпе; 
•  ураджайнасць сельскагаспадарчых культур, іх валавыя 

зборы, прадукцыйнасць жывѐлагадоўлі заставаліся ў канцы 

1930-х гг. на ўзроўні дакалгаснай вѐскі; 
•  нізкі ўзровень матэрыяльнага становішча калгаснікаў; 
• сродкі, атрыманыя ад сельскай гаспадаркі, пайшлі на 

правядзенне індустрыялізацыі 
 
У канцы 20-х гг. быў ўзяты курс на паскораную калектывiзацыю ў яе вышэйшых формах. Мэта – у кароткi 

тэрмiн правесцi калектывiзацыю вѐскi i ўзяць у яе сродкi для патрэб iндустрыялiзацыi i абароны краiны. 
Пачатак рэалiзацыi такога курса паклаў хлебанарыхтоўчы крызiс, якi ўзнiк у краiне зiмой 1927–1928 гг. У сувязi 
з недаборам збожжавых, скрачэннем дзяржаўных нарыхтовак хлеба стварылася пагроза планаў 
iндустрыяльнага будаўнiцтва. У гарадах пачалiся перабоi ў забеспячэннi прадуктамi, давялося ўвесцi карткавую 
сiстэму. Пачаўся адыход ад НЭПа. Назіраецца фарсiраванне тэмпаў калектывiзацыi, ад палiтыкi абмежавання i 
выцяснення кулацтва партыя перайшла на палiтыку лiквiдацыi кулацтва як класа на аснове суцэльнай 
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калектывiзацыi. Раскулачвалi не толькi кулакоў, але i сярэднякоў, якiя не хацелi ўступаць у калгасы. 
Прымусовыя меры далi свае вынiкi. Калi ў студзенi 1930 г. у калгасы ўступiла 20,9 % сялянскiх двароў, то да 
сакавiка таго ж года – 58 %. Пратэст сялян выразiўся 500 выступленнямi, распадам прымусоваствораных 
калгасаў. Калi ў сакавiку 1930 г. калгасы аб`ядноўвалi 58 % сялянскiх гаспадарак, дык у чэрвенi – 11,1 %. А 
вясной 1932 г. – чарговы выхад сялян з калгасаў.  

У вынiку дапушчаных памылак у эканамiчнай палiтыцы ў 1932–1933 гг. краiну  ахапiў масавы голад.            
7 жнiўня 1932 г. быў выдадзены «Закон аб ахове сацыялiстычнай уласнасцi» («закон аб пяцi каласках» як 
называлі яго ў народзе). 

Да канца 30-х гадоў калектывiзацыя ў Беларусi была завершана, кулацтва як клас лiквiдавана. У 1937 г. 
калгасы аб`ядноўвалi 680 тыс. сялянскiх двароў, цi 87,5 % iх агульнай колькасцi. 

Асноўнымі прыкметамі грамадска-палітычнага жыцця ў пазначаны перыяд з’ўлялася: 
1)  існаванне аднапартыйнай палітычнай сістэмы, кантроль з боку КП(б)Б над грамадскім жыццѐм; 
2) культ асобы I. Сталіна, панаванне сталінскай тэорыі аб узмацненні класавай барацьбы па меры руху 

грамадства да сацыялізму, ужыванне палітычных рэпрэсій; 
3) безальтэрнатыўны парадак выбараў дэпутатаў у Саветы па спісах, узгодненых з партыйным кіраў-

ніцтвам. 
Усталяванне ў СССР культу асобы Сталіна прывяло да масавых чыстак партыйных арганізацый ад «ворагаў 

народа» і палітычных рэпрэсій. Толькі па справе 1930 г. аб неіснуючым «Саюзе вызвалення Беларусі» было 
арыштавана 108 чалавек, у тым ліку В. Ластоўскі, Д. Прышчэпаў, А. Смоліч, М. Гарэцкі і інш. Ахвярамі 
сталінізму сталі многія палітычныя і культурныя дзеячы, вучоныя, артысты, пісьменнікі, святары і нават 
простыя людзі. Пытанне аб тым, колькі жыхароў Беларусі пацярпела ад палітычных рэпрэсій, не высветлена і 
да сѐнняшняга дня. У літаратуры ѐсць розныя, але, на жаль, не зусім абгрунтаваныя лічбы. Адзінае, што 
дакладна вядома, дык гэта тое, што з пачатку 1950-х гг. да 1994 г. у Рэспубліцы Беларусь было рэабілітавана 
больш за 160 тыс. грамадзян, якія беспадстаўна пацярпелі ад палітычных рэпрэсій у 20–50-я гады XX ст. 

 Змены ў эканамічным і палітычным жыцці адбіваліся і на развіцці культуры. У 20-я гг. разам з палітыкай 
беларусізацыі праводзілася барацьба з непісьменнасцю. У пачатку 30-х гг. колькасць непісьменных сярод 
дарослага насельніцтва скарацілася да мінімуму. Адчыняліся новыя школы. У 1921 г. пачаў сваю працу 
Беларускі дзяржаўны універсітэт, у 1922 г. –  Інстытут беларускай культуры (з 1929 г. – Акадэмія навук). Былі 
таксама створаны політэхнічны, сельскагаспадарчы інстытуты ў Мінску (у 1925 г. быў аб'яднаны з інстытутам у 
Горках у сельскагаспадарчую акадэмію) і ветэрынарны інстытут у Віцебску. З поспехам працаваў Беларускі 
драматычны тэатр (БДТ), які ў 1921 г. ўзначаліў Я. Міровіч, і трупа У. Галубка. У 1926 г. ў Віцебску адчыніўся 
БДТ-2. У Гомелі і Магілѐве з'явіліся сімфанічныя аркестры. У 1926 г. ў Ленінградзе на студыі «Савецкая 
Беларусь» быў зняты першы беларускі фільм «Лясная быль» Ю. Тарыча. 

 Актыўна праходзіла і літаратурнае жыццѐ. У 20-я гг. існавала некалькі буйных літаратурных аб'яднанняў: 
«Маладняк» (М. Лынькоў, М. Чарот, П. Трус, П. Галавач і інш.), «Узвышша» (А. Бабарэка, П. Глебка, З. Бядуля, 
М. Лужанін, К. Крапіва і інш.) і «Полымя» (Я. Колас, Я. Купала, Ц. Гартны, М. Чарот і інш.). У 1928 г. узнікла 
Беларуская асацыяцыя пралетарскіх пісьменнікаў (БелАПП).  

 
Пытанні для самакантролю 
1. Якія мэты стаялі перад палітыкай індустрыялізацыі? 
2. Якія змены адбыліся ў эканоміцы БССР пад час індустрыялізацыі? 
3. Якія галіны прамысловасці развіваліся найбольш хуткімі тэмпамі і чаму? 
4. Якімі метадамі праводзілася калектывізацыя? Якая была рэакцыя сялян на дзеянні ўлад? 
5. Да якіх вынікаў прывяла калектывізацыя? 
6. Растлумачце, чаму гісторыкі лічаць палітыку індустрыялізацыі і калектывізацыі сельскай гаспадаркі 

мадэрнізацыяй? 
7. У чым сутнасць «дзяржаўнага сацыялізму»? 
8. Якія прычыны масавых палітычных рэпрэсій 1930-х гг.? 
 
Цікава ведаць 
1. Першым рэктарам БДУ быў У. Пічэта. Даволі хутка ѐн авалодаў беларускай мовай і карыстаўся ѐю. У 

1926 г. яму надалі ганаровае званне заслужанага прафесара БССР. Але на жыццѐвым шляху з’явіліся 
перашкоды. Спачатку ѐн быў вызвалены ад пасады рэктара, потым арыштаваны і на 5 год адпраўлены ў ссылку 
ў Вятку. Пасля працаваў у Варонежы, Маскве, быў абраны членам-карэспандэнтам АН БССР.  У. Пічэта быў 
таленавітым даследчыкам, выдатным вучоным, гісторыкам-славістам, мудрым педагогам, умелым 
арганізатарам. Сам ѐн пісаў: «Я аддаў свае сілы і сваю энергію працоўным масам Беларусі». 

(Беларускі гістарычны часопіс, 2004. № 4. С.74.). 
2. Напярэдадні прыхода Гітлера да ўлады вялікі фізік А. Эйнштэйн (лаўрэат Нобелеўскай прэміі, аўтар 

тэорыі адноснасці) звярнуўся да афіцыйных улад БССР з прапановай звязаць свой лѐс з Беларускім дзяржаўным 
універсітэтам. Беларускія вучоныя прынялі гэта з задавальненнем. Першы сакратар ЦК КПБ(б) М. Гікала сам не 
мог самастойна прыняць рашэнне і тэрмінова звязаўся з Масквою. Сталін адказаў фразай, якая перарасла ў 
анекдот: «Пусть этот сионист продолжает играть на скрипке у себя дома». 

Атрымаўшы адказ, А. Эйнштэйн пераехаў у Амерыку, дзе прадоўжыў сваю працу. Пазней ад імя Акадэміі 
навук БССР вучонаму было прапанавана выбраць яго ганаровым акадэмікам. Тэкст пісьма быў накіраваны ў ЦК 
КПБ(б). Рашэння па гэтаму пытанню не знойдзена. Так Эйнштэйн мог стаць беларускім акадэмікам двойчы. 

(Комсомольская правда, 2004. 29 октября. С. 14.). 
3. Рэпрэсіі супраць так званага нацыянал-дэмакратызма прывялі да вялікіх ахвяр. За 1917–1939 гг. у Ака-

дэміі навук БССР было арыштавана 57 чалавек. У акадэмічным інстытуце эканомікі ў азначаны перыяд з 44 тэм 
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надрукавана 24, з якіх забаронена 17. У інстытуце гісторыі з запланаваных 97 навуковых работ выдадзена 10, з 
якіх 7 – канфіскавана. Масавым рэпрэсіям падвергнуліся М. Гарэцкі, А. Аляксандровіч,  С. Грахоўскі, У. Га-
лубок і інш.   

(Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. Т.4. Мінск: БелЭн, 1997. С. 168). 
 
Гістарычны дакумент  
Распараджэнне ЦВК БССР (люты 1921 г.): 

«Наркамасветы (Народнаму камісарыяту асветы) зрабіць захады да ўзмацнення працы на мове пераважнай 
большасці працоўнага сялянства Беларусі – мове беларускай. Наркамасветы павінен у сваѐй працы зыходзіць з 
няўхільнай перспектывы планамернага і паступовага пераходу ўстаноў, у якіх навучаюцца і выхоўваюцца 
дзеці-беларусы, на іх матчыну беларускую мову выкладання». 

(Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Мінск, 1993. С.349). 
 

6. ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЕ, ЭКАНАМІЧНАЕ, НАЦЫЯНАЛЬНА-КУЛЬТУРНАЕ 
СТАНОВІШЧА ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ Ў СКЛАДЗЕ  ПОЛЬСКАЙ ДЗЯРЖАВЫ (1921–1939 ГГ.) 

 
У выніку падпісання Рыжскага мірнага дагавора паміж Польшчай і Савецкай Расіяй (18.3.1921) заходнія 

беларускія тэрыторыі плошчай 98 815 км
2
 з насельніцтвам звыш 3 мільѐнаў чалавек (з іх беларусаў больш за 

50 %) сталі часткай «другой Рэчы Паспалітай». Яны былі падзелены на чатыры ваяводствы (Віленскае, 
Беластоцкае, Наваградскае і Палескае), 29 паветаў і гміны. Палякі называлі гэтыя тэрыторыі «крэсы ўсходнія», 
«паўночна-ўсходнія землі Польшчы», «Белапольшча», што падкрэслівала пазіцыю непрызнання беларускіх 
зямель як асобнай не толькі тэрытарыяльна-палітычнай, але і этнічнай адзінкі.  

У эканамічным плане Заходняя Беларусь была аграрным рэгіѐнам. У сельскай гаспадарцы гэтага краю было 
занята звыш 80 % насельніцтва. Многія сяляне пакутавалі ад мала- ці беззямелля. Звыш 50 % пашы належала 
памешчыкам. У 20-х гг. польскі ўрад праводзіць на далучаных землях  шэраг аграрных рэформ: парцэляцыю – 
продаж памешчыкамі праз банк часткі сваіх зямель па фіксаваных цэнах; камасацыю – аб’яднанне ў адзіны 
надзел дробных сялянскіх палосак і высяленне сямей на хутары; пераход сервітутаў – сумесных для 
карыстання  памешчыкаў і сялян зямель (сенажаць, лес, месца для рыбнай лоўлі і інш.) – да прыватных 
уласнікаў. У выніку комплексных мерапрыемстваў у сельскай гаспадарцы ўмацавалася становішча заможных і 
сярэдніх сялян, паскорыўся працэс сацыяльнага расслаення на вѐсцы, актывізавалася канцэнтрацыя 
сельгасвытворчасці. У 1926 г. быў прыняты закон, па якім польскія афіцэры і унтэрафіцэры (асаднікі) маглі 
набываць на далучаных да Польшчы  землях за невялікія грошы  надзелы плошчай ад 15 да 45 гектараў. Яны 
мелі права насіць зброю і карыстацца ѐй па сваім жаданні. Гэтай мерай польскі ўрад імкнуўся стварыць сабе 
сацыяльную апору на вѐсцы.  

Прамысловасць Заходняй Беларусі насіла пераважна дробны характар (каля 80 % прадпрыемстваў) з  
найбольшым развіццѐм харчовай і дрэваапрацоўчай галін. У адносінах да рабочых прымянялася пашыраная 
сістэма штрафаў, не развівалася сацыяльнае заканадаўства (рабочы дзень дасягаў  12–14 гадзін, не было 
шпітальных кас і інш.). Сярэдняя заработная плата рабочага на заходнебеларускіх прадпрыемствах складала 
каля 68 % ад заработнай платы рабочага ў Цэнтральнай Польшчы. Значна абвастрыў стан працоўных 
эканамічны крызіс 1929–1933 гг., у выніку 46 % рабочых засталіся без працы. Адным з вынікаў непамернай 
эксплуатацыі народа і цяжкага сацыяльна-эканамічнага стану стаў масавы выезд за мяжу: за 1921–1939 гг. 
краіну пакінулі каля 120–150 тысяч чалавек; выхадцы з Беларусі пераязджалі ў Канаду, ЗША, краіны Заходняй 
Еўропы і Лацінскай Амерыкі. 

Яшчэ адным паказчыкам цяжкага становішча стала нацыянальна-рэлігійная палітыка польскага ўрада, якая 
мела мэтай непрызнанне і далейшае знішчэнне беларускай нацыі. Зачыняліся навучальныя ўстановы з 
беларускай мовай навучання, мясцовыя настаўнікі замяняліся польскімі, скарачалася колькасць беларускіх 
бібліятэк, клубаў, хат-чытальняў, выдавецтваў, а значыцца і выданняў (з 23 беларускіх газет і часопісаў у     
1927 г. праз пяць год засталося толькі 8). Беларускую мову забаранялася ўжываць у дзяржаўных установах. 
Няведанне польскай мовы прызнавалася непісьменнасцю і вяло да пазбаўлення выбарчых правоў. Зачыняліся ці 
ператвараліся ў каталіцкія праваслаўныя храмы. 

На тэрыторыі Заходняй Беларусі дзейнічала 19 турмаў і канцэнтрацыйны лагер у Бярозе-Картузскай. Рэжым 
санацыі Ю. Пілсудскага (1926–1939) узмацніў сацыяльны, нацыянальны і рэлігійны прыгнѐт, што выклікала 
актывізацыю нацыянальна-вызваленчага і рэвалюцыйнага руху ў Заходняй Беларусі. У першай палове 20-х 
гадоў пераважалі ўзброеныя выступленні партызанскага характару. У паўночна-заходнім рэгіѐне дзейнічалі 
беларускія эсэры; яны вылучалі патрабаванні самавызначэння беларускіх зямель  і спынення ўрадавых 
рэпрэсій. З 1923 г. ў заходнебеларускім рэгіѐне пачынае дзейнічаць камуністычная партыя (КПЗБ), якая разам з 
заходнеўкраінскай, з’яўлялася часткай кампартыі Польшчы (КПП). У 1924 г. з’явіўся Камуністычны Саюз 
Моладзі Заходняй Беларусі (першы сакратар – В. Харужая). З’яўленне новай палітычнай сілы – КПЗБ – спрыяла 
пашырэнню партызанскага руху. Але актывізацыя ўзброеных выступленняў паўплывала на ўвядзенне асаднага 
становішча і далейшае згортванне партызанскай барацьбы. 

У сярэдзіне 20-х гадоў на палітычную сцэну выходзіць яшчэ некалькі сіл, сярод якіх вызначаецца 
Беларуская сялянска-работніцкая грамада (БСРГ). За два гады яе існавання (1925 – 1927) яна ператварылася ў 
самую масавую палітычную арганізацыю сялян Еўропы. Яе праграмныя мэты: самавызначэнне Заходняй 
Беларусі, аб’яднанне ўсіх беларускіх зямель, сялянска-рабочы ўрад, ліквідацыя асадніцтва, дэмакратыя, сва-
бода, нацыянальная роўнасць і навучанне на роднай мове. На пазіцыях нацыянальнага вызвалення беларускага 
народа стаялі некаторыя іншыя партыі і арганізацыі. Яшчэ ў 1922 г. ў польскім сейме пачала сваю працу 
фракцыя «Беларускі пасольскі клуб», якую стварылі 11 лідэраў розных палітычных сіл Заходняй Беларусі. Яе 
галоўнай мэтай было адстойванне інтарэсаў беларускага насельніцтва праз парламенцкую дзейнасць.  
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У першай палове 30-х гг. значна зніжаецца колькасць выступленняў  з нацыянальна-вызваленчымі лозун-
гамі.  Прычына таму – эканамічны крызіс, які пацягнуў за сабой значнае пагаршэнне стану жыцця працоўных. 
У рабочым руху адзначаецца паступовы рост забастовачнай барацьбы з перавагай стачак эканамічнага 
характару. З   1931 г. пачынаецца рост сялянскіх выступленняў; адбываецца ўзброенае паўстанне сялян 
Кобрынскага павета (1933) і найбуйнейшае паўстанне нарачанскіх рыбакоў, у якім удзельнічала каля 5 тыс. чал. 
(1935–1939).  Другая палова 30-х гг. стала цяжкім часам для рэвалюцыйна-вызваленчага руху ў Заходняй Бела-
русі. У Еўропе шырылася фашысцкая пагроза. У 1935 г. быў створаны адзіны антыфашысцкі фронт. Гэта са-
дзейнічала рэвалюцыйнаму ўздыму 1936–1937 гг., які змяніўся спадам. Жорсткая рэпрэсіўная палітыка поль-
скіх улад прыводзіла да шматлікіх арыштаў лідэраў палітычных арганізацый (арыштавана больш за 30 тысяч 
чалавек) і забароны іх дзейнасці. У 1938 г. Камінтэрнам была распушчана КПП і яе адгалінаванне – КПЗБ. 

Зместам нацыянальна-культурнай палітыкі польскіх улад на заходнебеларускіх землях была прымусовая 
паланізацыя і асіміляцыя  мясцовага насельніцтва. Супраць гэтага выступіла Таварыства беларускай школы. 
Яно дзейнічала на працягу 1921–1937 гг. У розны час яго ўзначальвалі Б. Тарашкевіч, І. Дварчанін, Р. Шырма і 
інш. Яго сябры выступалі за беларускую школу, рыхтавалі новыя падручнікі, стваралі чытальні, гурткі сама-
адукацыі. У канцы 20-х гг. пад націскам грамадскасці было адчынена 18 беларускіх школ. Ідэйным кіраўніком 
ТБШ стаў вучоны-філолаг, літаратар, аўтар «Беларускай граматыкі для школ» (1918) Браніслаў Тарашкевіч.  

Сапраўднымі асяродкамі беларускай мовы і культуры становяцца Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры 
(1926 – 1936), беларускія гімназіі ў Вільні (1914 – 1944), Наваградку, Нясвіжы, Радашковічах, Клецку, Будславе 
(зачынены ў канцы 20-х – пачатку 30-х гг.). У 1921 г. на базе прыватнай калекцыі беларускага археолага і 
этнографа І. Луцкевіча па ініцыятыве Беларускага навуковага таварыства (1918–1939) быў заснаваны Віленскі 
беларускі гісторыка-этнаграфічны музей.  

 
Пытанні для самакантролю 
1. Ахарактарызуйце становішча прамысловасці і сельскай гаспадаркі Заходняй Беларусі. 
2. У чым сутнасць зямельнай рэформы, праведзенай ў Заходняй Беларусі ў друг. пал. 20-х гадоў  ХХ ст.? 
3. Назавіце імѐны гістарычных дзеячаў, якія належалі да рэвалюцыйна-вызваленчаму кірунку 

нацыянальнага руху Заходняй Беларусі. 
 
Гістарычны дакумент 
«… Пра беларусаў дастаткова сказаць некалькі слоў – адзначыць неакрэсленасць іх нацыянальных пачуццяў 

і крыху пра ганенні на мову і рэлігію. Пры недахопе дадзеных у гэтых народаў да самавызначэння, найлепшым 
выхадам для іх было б аб'яднанне з Польшчай з забеспячэннем ім усім–палякам, літоўцам, беларусам, яўрэям – 
свабоднага развіцця і знішчэннем усялякай перавагі адной нацыі над другой, што пры значнай складанасці 
нацыянальных адносінаў з'яўляецца неабходным. Гэтыя задачы павінны ставіць перад сабой усе сацыялісты на 
Літве, і іх ставіць ППС…  

…Мы нясем сацыялістычную прапаганду нашым братам на Літве і Русі, але нас нельга падазраваць у 
захопніцкіх планах, таму што мы дзейнічаем не ў інтарэсах польскасці, а ў інтарэсах рэвалюцыі, якая павінна 
вызваліць людзей ад ланцугоў няволі сѐнняшняга дня і забяспечыць ім незалежнае існаванне. Таму мы не 
акрэсліваем межы новай Польскай рэспублікі, бо тое, якімі яны будуць, вырашыць воля народаў пасля пера-
можнай рэвалюцыі».  

(Беларускае пытанне ў палітычнай канцэпцыі Ю.Пілсудскага (1899 – 1908)/ Беларускі гістарычны агляд.    
Т. 6 Сш. 12 (10–11). Снежань, 1999). 

 
7. БЕЛАРУСКАЯ ССР Ў ПЕРШЫЯ ПАСЛЯВАЕННЫЯ ГАДЫ. АДНАЎЛЕННЕ НАРОДНАЙ 

ГАСПАДАРКІ (1946–1955 ГГ.) 
 
Аналіз сацыяльна-эканамічнага, грамадска-палітычнага і культурнага развіцця БССР у пазначаны перыяд 

неабходна праводзіць у кантэксце еўрапейскай гісторыі пасля заканчэння Другой сусветнай вайны, якая 
прывяла да новай растаноўкі палітычных сіл. Падзеленасць свету на  так званы лагер сацыялізму (СССР і са-
цыялістычныя краіны) і лагер капіталізму (ЗША, краіны Захаду і Японія), суперніцтва міждзяржаўных груповак 
аб'яднаных у ваенна-палітычныя блокі сталі істотнымі фактарамі пасляваеннага жыцця. Важна адзначыць так-
сама, што ў гэты час БССР выйшла на міжнародную арэну і стала адной з краін-заснавальніц ААН. 

Страты Беларусі ў Другой сусветнай вайне

разбурана і разрабавана 209 
гарадоў і райцэнтраў,  9200 сѐл     

і вѐсак

вывезена ў Германію каля 399.374 
чалавек, не вярнулася –

275.107 чалавек

загінула,  па розных падліках,      
ад 2,5 да 3 млн. чалавек
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разбурана звыш 10 тыс. прадпрыемстваў –
85% даваенных фабрык і заводаў 

знішчана 98% энергетычных магутнасцей, 
вывезена 90% тэхнічнага абсталявання, 

каля 18,5 тыс. аўтамабіляў

разрабавана 316 МТС 

вывезена 8 тыс.трактароў, 1000 камбайнаў, 
пасяўныя плошчы скараціліся на 40%

пагалоўе грамадскага статку скарацілася    
на 61%.

 
 
Разгляд унутранага жыцця Беларусі ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе мэтазгодна пачаць з аналізу 

велізарных страт рэспублікі (матэрыяльных, дэмаграфічных і інш.) за час фашысцкай акупацыі і іх наступстваў. 
Звярніце ўвагу на складанасці пераадолення пасляваеннай разрухі і асаблівасці аднаўлення народнай гаспадаркі 
пасля Вялікай Айчыннай вайны. Адзначаючы даволі хуткае адраджэнне прамысловасці ў рэспубліцы, пры чым 
у першую чаргу цяжкай,  неабходна адзначыць прычыны маруднага, супярэчлівага аднаў-лення сельскай 
гаспадаркі. Тут мэтазгодна прааналізаваць Закон аб пяцігадовым плане аднаўлення і развіцця народнай 
гаспадаркі Беларускай ССР на 1946 –1950 гг. і яго вынікі,  пастанову Савета Міністраў СССР, ЦК ВКП(б) 1946 
г. «Аб мерах па ліквідацыі парушэнняў Статута сельскагаспадарчай арцелі ў калгасах»,  указ Вяр-хоўнага Саве-
та СССР 1948 г. «Аб высяленні ў аддаленыя раѐны асоб, якія злосна ўхіляюцца ад працоўнай дзейнасці».  

У жніўні 1946 г. VІІІ сесія Вярхоўнага Савета БССР прыняла план чацвѐртай пяцігодкі на 1946–1950 гг. 
Галоўныя задачы пяцігодкі зводзіліся да наступнага: аднавіць разбураную вайной народную гаспадарку і 
пераўзыйсці ўзровень прамысловай вытворчасці 1940 г.; стварыць новыя галіны прамысловасці – трактарнай, 
аўтамабільнай, веласіпеднай; аднавіць традыцыйныя для Беларусі галіны прамысловасці, якія базіруюцца на 
мясцовай сыравіне (дрэваапрацоўчаю, будматэрыялаў, лѐгкую, харчовую); поўнасцю аднавіць калгасы, 
саўгасы, МТС і ажыццявіць калектывізацыю сельскай гаспадаркі ў заходніх абласцях Беларусі; аднавіць і далей 
развіваць сферу народнай адукацыі і культуры, аховы здароўя і г.д.  

Аднаўленне 

разбуранай

гаспадаркі

(1946 – 1950 гг.)

Вяртанне да даваеннай

мадэлі эканомікі

Цяжкасці

(ваенныя страты,

голад 1946 г.,

сістэма картак

на забеспячэнне

харчаваннем

насельніцтва;

эканоміка

адкінута да

ўзроўню 1928 г.)

Цэнтралізаваная

планавая

эканоміка

Перавага

цяжкай

індустрыі

Адставанне

лѐгкай і 

харчовай

прамысловасці

Цяжкі стан

сельскай

гаспадаркі

Энергетыка Машынабудаванне

МАЗ

(аўтамабілі-

самазвалы)

МТЗ

(трактары

―Беларусь‖)

Нізкая

тэхнічная

забяспе-

чанасць

Вяртанне

да калгаснай

сістэмы

Жорсткая

падатковая

сістэма

Сродкі для 

аднаўлення

прамысловасці

Калектывізацыя ў

заходніх абласцях

Беларусі

(1948 – 1952 гг.)

Умацаванне адміністрацыйна-каманднай сістэмы

кіравання эканомікай

 
Як выконваўся гэты план? За чацвѐртую пяцігодку машынабудаванне і металаапрацоўка пераўтварыліся ў 

вядучую галіну эканомікі рэспублікі. Ўжо ў 1950 г. яе валавая прадукцыя перавысіла ўзровень 1940 г. у 2,4 ра-
зы. Аўтамабільныя і трактарныя заводы ў Мінску былі буйнейшымі новабудоўлямі Беларусі. Ў будаўніцтве 
гэтых гігантаў прымала ўдзел уся краіна. 

Вялікія поспехі былі дасягнуты ў стварэнні энергетычнай і паліўнай базы народнай гаспадаркі. Былі 
адноўлены і пабудаваны БелДРЭС, электрастанцыі ў Гомелі, Маладзечне, Гродне, Бабруйску, Брэсце і г.д.  К 
1950 г. выраб электраэнергіі па БССР перавысіў даваенны ўзровень на 47%. Прычым 80% электраэнергіі было 
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выпрацавана на мясцовым тарфяным паліве. За пяцігодку ў 10 разоў павялічылася вытворчасць будаўнічых 
матэрыялаў. Далейшае развіццѐ атрымала лѐгкая і харчовая прамысловасць. 

Працэс аднаўлення прамысловасці ажыццяўляўся пераважна на новай тэхнічнай аснове. Ўсяго за пяцігодку 
было адноўлена, перабудавана і ўведзена ў эксплуатацыю каля 6 тыс. прадпраемстваў, у тым ліку 180 буйных. 

Па розных прычынах больш складаным і супярэчным было адраджэнне сельскагаспадарчай вытворчасці. 
Адной з найбольш істотных праблем, з якой сутыкнулася сельскагаспадарчая вытворчасць Беларусі, стаў неда-
хоп людскіх рэсурсаў. Катастрафічна не хапала і цяглавай сілы. Аграрная палітыка сталінскага рэжыму, 
скіраваная на выцягванне ўсіх рэсурсаў і сродкаў з вѐскі, разбурала вытворчыя сілы сельскай гаспадаркі, вяла 
да нізкай прадукцыйнасці працы, скарачэння сельскагаспадарчай вытворчасці. Нарыхтоўкі для патрэб 
дзяржавы ажыццяўляліся як пры харчраскладцы ў час «ваеннага камунізму»: забіралі амаль усѐ.  

Вялікім тормазам у развіцці вѐскі і сельскагаспадарчай вытворчасці была таксама антысялянская падатковая 
палітыка. Падаткамі абкладаліся пладовыя дрэвы, вуллі, жывѐла і нават птушка, якія належылі калгаснікам. На 
абавязковыя пастаўкі з калгасаў вызначаліся малыя цэны, ў выніку чаго калгасны працадзень аплачваўся вельмі 
нізка. Практыка жорсткага планавання сельскагаспадарчай вытворчасці з цэнтра, без уліку мясцовых  умоў, 
стрымлівала ініцыятыву калгасаў і калгаснікаў. У правядзенні калектывізацыі ў заходніх абласцях Беларусі 
былі дапушчаны грубыя перагібы. Перш за ўсѐ гэта ігнараванне прынцыпу добраахвотнасці ў стварэнні 
калгасаў, рэпрэсіўныя меры супраць так званых кулакоў, у якія былі залічаны многія серадняцкія гаспадаркі. 
Горкі вопыт 30-х гадоў быў праігнараваны. Увогуле сельскагаспадарчая вытворчасць Беларусі на пачатку  
1950-х гадоў была ў даволі складаным стане.  

У чацвѐртым пяцігадовым плане аднаўлення і развіцця народнай гаспадаркі заяўлялася аб тым, што на асно-
ве росту вытворчасці да 1950 г. даваенны ўзровень дабрабыту народа будзе не толька дасягнуты, але і перавы-
шаны. Але на практыцы гэтага не атрымалася. Пакупная здольнасць беларускіх грамадзян да пачатку 1950-х гг. 
не падымалася вышэй мяжы гараджан у другой палове 1920-х гг. Адной з асноўных праблем на вѐсцы і ў горад-
зе быў недахоп жылля. У гэтым напрамку была праведзяна вялікая работа. Толькі ў 1946 –    1950 гг. з зямлянак 
і неўпарадкаваных памяшканняў перасяліліся ў адбудаваныя дамы каля 2 млн. грамадзян рэспублікі. Але 
жыллѐвае пытанне востра адчувалася ў цэлым па рэспубліцы.  

Аднаўляліся і будаваліся новые школы, тэхнікумы, вышэйшыя навучальныя  ўстановы. Да 1949 г. поўнасцю 
аднавілася сетка медыцынскіх устаноў. 

 Характарызуючы асноўныя рысы грамадска-палітычнага жыцця БССР неабходна падкрэсліць яго 
супярэчлівасць (існаванне савецкай грамадска-палітычнай сістэмы, захаванне кіруючай ролі камуністычнай 
партыі і культу асобы Сталіна, пасляваенныя рэпрэсіі і разам з тым павышэнне ролі Вярхоўнага і мясцовых 
Саветаў БССР, прафсаюзаў і камсамола і інш.). Спадзяванні народа на лібералізацыю жорсткага сталінскага 
рэжыму не спраўдзіліся. Сталін пайшоў на некаторае змягчэнне свайго курсу падчас вайны толькі дзеля больш 
паспяховай мабілізацыі народных мас на барацьбу з ворагам. Пачаліся новыя масавыя арышты, расстрэлы, 
высылкі ў савецкія канцэнтрацыйныя лагеры. Любы чалавек, які трапіў на акупіраваную тэрыторыю ў ваенны 
час, быў пад сумненнем. Ужо ў 1947 г. па сцэнарыі 30-х гадоў былі праведзены новыя сфабрыкаваныя працэсы 
супраць «нацыяналістычных» беларускіх арганізацый.  

Грамадска-палітычнае жыццѐ 

Крытыка дзейнасці некаторых устаноў
і творчасці асобных дзеячаў культуры
(пастановы ЦК ВКП(б) ―Аб часопісах ―Звязда‖
і ―Ленінград‖ (1946 г.)‖ і інш.)

Рэпрэсіраваны пісьменнікі У.М. Дубоўка,                 
С.І. Грахоўскі, П.І. Пруднікаў,                        
А.У. Александровіч,  А. Звонак

1951 г. – ―Справа Саевіча‖ (нарком асветы  аб-
вінавачаны ў змове з ―югаслаўскімі рэвізіяніс-
тамі‖, у трацкізме і валютных махінацыях)

Барацьба з касмапалітызмам, нізкапаклонствам 
перад Захадам (ашальмаваны А.Р. Жэбрак,  
М.І. Вавілаў)

1947 г. – працэсы ў Заходняй Беларусі па 
справах так званага Цэнтра беларускага 
вызваленчага руху, ―Саюза беларускіх 
патрыѐтаў‖, над ксяндзамі, акаўцамі

 
 
Пытанні для самакантролю 
1. Ацаніце страты БССР пад час вайны і шляхі аднаўлення эканомікі. 
2. Якія праблемы стаялі перад народнай гаспадаркай БССР ў пасляваенны час  і якія шляхі іх вырашэння 

існавалі? 
3. Прывядзіце гістарычныя факты, якія адлюстроўваюць працоўны подзвіг беларускага народа ў гады 

пасляваеннага аднаўлення народнай гаспадаркі. 
4. Ахарактарызуйце асноўныя рысы грамадска-палітычнага жыцця БССР у першае пасляваеннае 

дзесяцігоддзе.  
5. Падвядзіце вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця БССР у пасляваеннае дзесяцігоддзе. 
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8. АСНОЎНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ ІНДУСТРЫЯЛЬНАГА РАЗВІЦЦЯ БССР ВА ЎМОВАХ 
РАЗГОРТВАННЯ НАВУКОВА-ТЭХНІЧНАЙ РЭВАЛЮЦЫІ. СПРОБЫ ПРАВЯДЗЕННЯ 

РЭФОРМАЎ  У ЭКАНОМІЦЫ І ІХ ВЫНІКІ  
(СЯРЭДЗІНА  50-Х – ПЕРШАЯ ПАЛОВА 80-Х ГГ. ХХ СТ.) 

 
Першая спроба рэфармавання эканомікі СССР была зроблена ў 1953 – 1955 гг. У цэнтры ўвагі былі пытанні, 

звязаныя з пашырэннем прагрэсу ў вытворчасці. У рэспубліцы абнаўляліся і мадэрнізаваліся асноўныя 
вытворчыя фонды, ўдасканальвалася тэхнічнае аснашчэнне. Толькі за 1955 – 1958 гг. на прадпраемствах 
рэспублікі было ўстаноўлена каля 200 паточных ліній.  

Быў узяты курс на актыўнае супрацоўніцтва навукі з вытворчасцю. Вучоныя АН БССР, ВНУ і іншых наву-
кова-даследчых устаноў аказвалі прадпрыемствам канкрэтную дапамогу па пытаннях укаранення навейшых 
дасягненняў навукі і тэхнікі. Былі ўведзены ў строй новыя буйныя прадпрыемствы: Беларускі аўтазавод у 
Жодзіне, паліграфічны камбінат і завод аўтаматычных ліній у Мінску, Васілецкая ДРЭС, а ўсяго за 1956 –1960 
гг. –  157 буйных прадпрыемстваў. Рэспубліка з аграрна-індустрыяльнай ператварылася ў індустрыяльную. 

У 1950-я гг. былі зроблены захады па рэфармаванню кіравання сельскай гаспадаркай. У жніўні і верасні 
1953 г. сесія Вярхоўнага Савета СССР і Пленум ЦК КПСС прынялі рашэнні, накіраваныя на ўздым сельскай 
гаспадаркі. Упершыню былі вызначаны меры па эканамічным умацаванні сельскагаспадарчай вытворчасці, 
пашырэнні самастойнасці калгасаў і саўгасаў, матэрыяльнай зацікаўленасці сялян. У 1958 г. была праведзяна 
рэарганізацыя МТС. 

Эканамічныя рэформы М. С. Хрушчова

Рэформа

кіраўніцтва

эканомікай

Умацаванне

матэрыяльна-

тэхнічнай базы

калгасаў, ад’езд

тэхнічных 

кадраў

у горад

Садзейнічалі

выкарыстанню

мясцовых 

рэсурсаў,

узмацненню

спецыялізацыі, 

але

камандныя 

метады

захаваліся

Рэформы ў 

сельскай

гаспадарцы

Рэарганізацыя 

МТС,

продаж тэхнікі

калгасам

Замест

міністэрстваў –

саўнаргасы

Рашэнне збожжавай і кармавой 
праблем

Узбуйненне калгасаў

Няўдачы з-за фінансавай 
слабасці калгасаў

меліярацыя

Абвастрэнне праблемы 
экалогіі

Пасевы кукурузы

Няўдачы з-за кліматычных 
умоў

Асваенне цалінных 
зямель

Экстэнсіўны шлях развіцця 
сельскай гаспадаркі

 
Другая спроба рэфармавання кіравання эканомікай была зроблена у 1965 г. Так, сакавіцкі Пленум ЦК КПСС 

разгледзіў пытанне «Аб неадкладных мерах па далейшым развіцці сельскай гаспадаркі СССР», вераснѐўскі – 
«Аб паляпшэнні кіравання прамысловасцю, ўдасканаленні планавання і ўмацаванні эканамічнага стымулявання 
прамысловай вытворчасці». 

Правядзенне ў адпаведнасці з рашэннем сакавіцкага (1965 г.) Пленума ЦК КПСС такіх мер, як давядзенне 
цвѐрдых планаў дзяржаўных закупак прадуктаў, павелічэнне закупачных цэн на іх, правядзенне меліярацыі 
зямлі за кошт дзяржавы, права калгасаў і саўгасаў ствараць падсобныя промыслы, ўстанаўленне гарантаванай 
грашовай аплаты працы калгаснікаў, увядзенне іх пенсійнага забеспячэння, ўмацаванне падсобных гаспадарак – 
усѐ гэта сведчыць аб тым, што былі зроблены спробы выкарыстаць эканамічныя стымулы і павялічыць матэры-
яльную зацікаўленасць працаўнікоў вѐскі, пашырыць самастойнасць калгасаў і саўгасаў. Галоўнай асаблівасцю 
развіцця сельскай гаспадаркі Беларусі ў гады восьмай пяцігодкі (1966 – 1970 гг.) стала будаўніцтва буйных 
адкормачных комплексаў у жывѐлагадоўлі. Было асушана 957 тыс. га зямельных плошчаў. 

Значныя поспехі былі дасягнуты ў прамысловасці. За восьмую пяцігодку ў рэспубліцы ўвайшло ў строй 78 
буйных прамысловых прадпрыемстваў. Сярод іх электралямпавы завод у Брэсце, маторарамонтны ў Гомелі, 
фабрыка верхняга трыкатажу і панчошна-шкарпэткавы камбінат у Брэсце, малочныя заводы ў Бабруйску і 
Гродна, мясакамбінат у Барысаве і г.д. У цэлым валавая прадукцыя прамысловасці за пяцігодку павялічылася 
на 79% пры плане 70%.  

Але поспех пачатковага этапа эканамічнай рэформы 1965 г. быў не працяглым. Стары гаспадарчы механізм 
рэформа не ламала, старую адміністрацыйна-камандную сістэму не зжывала. Не было зроблена нават спробы 
адмовіцца ад старых догмаў аб рынку, рыначных адносінах, таварна-грашовых адносінах, законе вартасці і г.д.  

У 1970-я – першай палове 80-х гг. выконваліся планы дзевятай (1971– 1975 гг.), дзесятай (1976– 1980 гг.) і 
адзінаццатай (1981–1985 гг.) пяцігодак. За гэты перыяд ў рэспубліцы на развіццѐ прамысловасці было 
выкарастана ў тры разы больш капіталаўкладанняў у параўнанні з папярэднімі пятнаццаццю гадамі. За гэтыя 
гады ўвайшлі ў дзеянне завод аўтаматычных ліній у Баранавічах, Аршанскі інструментальны завод, завод 
ліцейнага абсталявання ў Пінску, камбінат нярудных матэрыялаў «Мікашэвічы», заводы сельскагаспадарчага 
машынабудавання ў Бабруйску і Лідзе, Бабруйскі шынны камбінат і інш. Далей развіваліся МТЗ і МАЗ.  

Прыкметнай з'явай гэтага часу былі высокія тэмпы развіцця хімічнай і нафтахімічнай прамысловасці. Сюды 
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ўваходзілі вытворчыя аб'яднанні «Беларуськалій», «Бабруйскшына», «Палімір», «Азот», «Хімвалакно», 
Светлагорскі завод штучнага валакна і інш. 

1970 –1985 гг. сталі перыядам дальнейшага развіцця чыгуначнага, аўтамабільнага, трубаправоднага, рачнога 
і паветранага транспарта. Сетка чыгункі склала больш за 5,5 тыс. км, у тым ліку 830 км электрыфікаваных. 
Удасканальваўся гарадскі транспарт, былі здадзены ў эксплуатацыю першая лінія трамвая ў Наваполацку, тра-
лейбусныя лініі ў Брэсце, Віцебску і Бабруйску. У 1984 г. пачала працаваць першая чарга Мінскага 
метрапалітэна.  

Пэўныя дасягненні былі і ў сельскай гаспадарцы рэспублікі. Так, парк трактароў з 81,6 тыс. у 1971 г. узрос 
да 131,2 тыс. у 1985 г., а колькасць грузавых аўтамабіляў адпаведна з 51,4 тыс. да 87, 8 тыс. Павысілася 
энергаўзброеннасць сельскай гаспадаркі. У структуры энергетычных магутнасцяў 99% прыходзілася на машы-
ны і толькі 1% – на коней. Значна ўзраслі пастаўкі мінеральных угнаенняў.  

Аднак, нягледзячы на пэўныя станоўчыя зрухі, забяспечыць дынамічнае, ўстойлівае развіццѐ сельскай 
гаспадаркі рэспублікі, як і СССР у цэлым, не ўдалося. Адміністрацыйна-камандная сістэма адлучала людзей ад 
сродкаў вытворчасці, не стварала ўмоў для выхавання ў сельскіх працаўнікоў высокароднай якасці – гаспадароў 
зямлі. Паскорыўся працэс міграцыі з вѐскі ў горад. З 1970 па 1984 гг. вясковае насельніцтва ў БССР 
паменьшылася амаль у 1,5 раза – з 5 млн. чал. у 1970 г. да 3,7 млн. чалавек у 1986 г. 

Экстэнсіўны характар развіцця савецкай эканомікі, нарастанне эканамічных цяжкасцей, дальнейшая 
канцэнтрацыя сродкаў у цяжкай і ваеннай прамысловасці абмяжоўвалі магчымасць вырашэння сацыяльных 
праблем. Рост агульных намінальных даходаў не адлюстроўваў сапраўднага становішча спраў, бо рэальная зар-
плата не павышалася, а зніжалася. У цэлым эканамічныя вынікі 1971–1985 гг. сталі падобныя на ступені ўніз: 
сярэдні прырост прадукцыі прамысловасці СССР у дзевятай пятігодцы склаў 5,1%, у дзесятай – 3,8 %, у 
адзінаццатай – 3,1% (у БССР адпаведна 8,3% ; 5,5% ; 5,0 %). Ішло зніжэнне тэмпаў росту нацыянальнага 
даходу, прадукцыйнасці працы. Ўсѐ гэта сведчыла аб тым, што ў эканоміцы СССР, у тым ліку і Беларусі, 
склаўся механізм тармажэння. Асноўнымі прычынамі яго ўзнікнення былі: 

1. Манаполія дзяржаўнай уласнасці, дырэктыўныя метады кіравання, цэнтралізаванае планаванне і 
размеркаванне прадукцыі, жорсткая рэгламентацыя дзейнасці прадпрыемстваў.  

2. Вытворчыя адносіны не толькі адсталі ад развіцця прадукцыйных сіл, але і поўнасцю сябе вычарпалі. 
Адбылося адчужэнне працаўніка ад сродкаў вытворчасці, працы і размеркавання вынікаў гэтай працы. 

3. Адсутнасць плюралізму думак, бюракратызацыя палітычнага жыцця, прыват палітыкі над эканомікай, 
канцэнтраванне ўлады ў руках крайне вузкага і некампетэнтнага кола людзей з вышэйшых партыйных і 
дзяржаўных чыноўнікаў.  

4. Нежаданне палітычнага кіраўніцтва краіны праводзіць радыкальнае рэфармаванне формаў і метадаў 
гаспадарання, якія садзейнічалі высокай працоўнай актыўнасці і развіццю прадпрымальніцтва як нармальных і 
істотных нормаў паводзін. 

 
Пытанні для самакантролю 
1. З якімі мэтамі ў 1950-я гг. у СССР пачалося асваенне цалінных  і абложных зямель?  
2. Растлумачце сутнасць і прычыны няўдач эканамічнай рэформы сярэдзіны  1960-х гг. 
3. Прааналізуйце асноўныя прычыны складвання механізма тармажэння сацыяльна-эканамічнага развіцця 

СССР у гады застою. 
4. Які ўплыў аказала навукова-тэхнічная рэвалюцыя на развіццѐ прамысловасці БССР у 1950-я – 1980-я гг.? 
5. Пералічыце буйнейшыя прамысловыя цэнтры краіны, створаныя ў   1950-я – 1980-я гг. 
 

9. АСНОЎНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАГА І КУЛЬТУРНАГА ЖЫЦЦЯ 
БССР У СЯРЭДЗІНЕ 50-Х – ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ 80-Х ГГ. ХХ СТ. 

 
У грамадска-палітычным і культурным жыцці БССР ў другой палове 1950-х – першай палове 1980-х гг. 

вылучаюць некалькіх этапаў, якія ў літаратуры характарызуюцца наступнымі гістарычнымі метафарамі: 
«хрушчоўская адліга» і «брэжнеўскі застой».  

1953–1964 гг.  –
першы сакратар 

ЦК КПСС   
М.С. Хрушчоў

1950 – 1956 гг. –
першы сакратар 

ЦК КП(б)Б,          
з 1952 г. – ЦК 

КПБ –
М.С. Патолічаў

1956 –1965 гг. –
першы сакратар 

ЦК КПБ –
К.Т. Мазураў

1964–1982 гг. –
першы сакратар 

ЦК КПСС       
Л.І. Брэжнеў

1965 –1980 гг. –
першы сакратар 

ЦК КПБ –
П.М. Машэраў

1982–1984гг. –
Генеральны 

сакратар        
ЦК КПСС         

Ю.У. Андропаў 

1980 –1983 гг. –
першы сакратар 

ЦК КПБ –
Ц.Я. Кісялѐў

1984–1985 гг. –
Генеральны 

сакратар        
ЦК КПСС    

К.У. Чарненка           

1983 –1987 гг. –
першы сакратар 

ЦК КПБ –
М.М. Слюнькоў
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Смерць І. В. Сталіна  (5 сакавіка 1953 г.) падштурхнула працэс абнаўлення грамадства. Ён закрануў усе 
сферы жыцця – палітычную, эканамічную, сацыяльную, духоўную. Пасля ХХ з'езда КПСС на Беларусі пачалася 
рэабілітацыя ахвяр сталінскіх рэпрэсій. З 1956 па 1962 г. у рэспубліцы было рэабілітавана  29 012 чалавек. 
Лінію ХХ з'езда партыі на выкрыццѐ культу асобы прадоўжыў ХХІІ з'езд КПСС (1961 г.).   

Рабіліся захады па абнаўленні адміністрацыйна-каманднай сістэмы. Так, у другой палове 50-х гг. былі па-
шыраны правы саюзных рэспублік. У іх распараджэнне перадаваліся многія прадпраемства і арганізацыі, якія 
раней непасрэдна падпарадкоўваліся саюзным міністэрствам. За 1956 – 1957 гг. у распараджэнне БССР было 
перададзена 856 такіх прадпраемстваў. 

 Пашыраліся заканадаўчыя правы саюзных рэспублік. У іх кампетэнцыю ўвайшло прыняцце грамадзянскага, 
крымінальнага і працэсуальнага кодэксаў, вырашэнне пытанняў абласнога і краявога адміністрацыйна- 
тэрытарыяльнага будаўніцтва. Знікла дробязная апека рэспублік з боку СССР у пытаннях дзяржаўнага 
планавання, фінансавання, ў справе рэгулявання бюджэтных сродкаў і некаторых іншых напрамках дзейнасці. 

У 1957 г. у СССР была ажыццѐўлена перабудова кіравання прамысловасцю и будаўніцтвам. Замест сістэмы 
міністэрстваў, арганізаваных па галіновым прынцыпе, для кіраўніцтва народнай гаспадаркай была створана 
сістэма саўнаргасаў, пабудаваных на тэрытарыяльнай аснове. У межах рэспублікі быў створаны Саўнаргас 
БССР. Саўнаргас выступаў  як орган дзяржаўнага кіравання гаспадаркай. У 1965 г. саўнаргасы былі скасаваны. 
Замест іх зноў пачалі стварацца агульнасаюзныя, саюзна-рэспубліканскія і рэспубліканскія галіновыя 
міністэрствы і ведамствы. Гэтыя новаўвядзенні М.С. Хрушчова былі ліквідаваны пасля яго адстаўкі з пасады 
першага сакратара ЦК КПСС і Старшыні Савета Міністраў СССР у кастрычніку 1964 г.  

Кастрычніцкі (1964 г.) Пленум ЦК КПСС абраў першым сакратаром партыі Л.І. Брэжнева (з 1966 г. – 
Генеральны сакратар ЦК КПСС). Пры ім партыя ўмацоўвала сябе як вядучае звяно адміністрацыйна-каманднай 
сістэмы. Завяршыла гэтую палітыку замацаванае ў 6-ым артыкуле Канстытуцыі СССР, прынятай ў 1977 г. 
палажэнне аб кіруючай ролі КПСС у грамадстве. Рэальная паўната ўлады знаходзілася ў руках партыйных 
органаў.  

Пэўную ролю ў палітычнай структуры і жыцці грамадства адыгралі прафсаюзы і камсамол. Аднак іх 
дзейнасць была заарганізавана, цэнтралізавана і паступова пачала пакідаць усѐ менш месца для ініцыятывы 
асабістага чалавека, актыўнасць іх членаў усѐ больш і больш фармалізавалася. Колькасць членаў прафсаюзаў 
узрасла з 350 тыс. у пасляваенны час, да 5 млн. у сярэдзіне 1980-х гг, членаў ЛКСМБ адпаведна з 200 тыс. да 
1,5 млн. чалавек. 

Адміністрацыйныя метады кіравання не спрыялі дынамічнаму развіццю грамадства. Пачатак пошукаў выха-
ду з такога становішча быў зроблены пасля лістападаўскага (1982г.) Пленума ЦК КПСС, які выбраў Ю.У. Анд-
ропава Генеральным сакратаром ЦК КПСС. Аднак пасля смерці Андропава ў лютым 1964 г. на пасаду Гене-
ральнага сакратара  ЦК КПСС быў абраны К.У. Чарненка, які стаў звяртаць дзейнасць партыі і савецкіх органаў 
улады да часоў Л. Брэжнева. Гэтыя змены палітыкі на саюзным узроўні адлюстроўваліся і  ў Беларусі. 

Такім чынам, грамадска-палітычнае жыццѐ Беларусі ў другой палове 50-х першай палове 80-х гг. было не-
адназначным і супярэчным. У сярэдзіне 80-х усѐ вастрэй адчувалася неабходнасць пераадолення негатыўных 
з'яў, маральнага ачышчэння і абнаўлення грамадства. 

Аналізуючы асноўныя накірункі культурнага жыцця Беларусі, неабходна адзначыць як яе дасягненні 
(увядзенне ўсеагульнай сярэдняй адукацыі, стварэнне сістэмы прафесійна-тэхнічнай падрыхтоўкі, рост 
колькасці ВНУ і інш.), так і недахопы (звужэнне сферы выкарыстання беларускай мовы і інш.). Асобна 
пажадана спыніцца на характарыстыцы поспехаў навукі ў БССР (даследаванні ў галіне палімераў, адкрыцці ў 
сферы генетыкі і геннай інжынерыі і інш.), а таксама адзначыць інтэграцыю беларускай навукі ў 
агульнасаюзную, стварэнне навукова-вытворчых аб’яднанняў. 

Новыя вышэйшыя навучальныя ўстановы

Год 

заснавання

Горад ВНУ Сучасная назва

1958 Гродна Медыцынскі інстытут Гродзенскі дзяржаўны 

медыцынскі універсітэт

1961 Магілѐў Машынабудаўнічы 

інстытут

Магілѐўскі дзяржаўны

тэхнічны універсітэт

1964 Мінск Радыѐтэхнічны

інстытут

Беларускі дзяржаўны 

універсітэт інфарматыкі       

і радыѐэлектронікі

1965 Віцебск Тэхналагічны інстытут 

лѐгкай прамысловасці

Віцебскі дзяржаўны 

тэхналагічны універсітэт

1966 Брэст Інжынерна-будаўнічы 

інстытут

Брэсцкі політэхнічны 

інстытут

1975  Мінск Інстытут культуры Беларускі дзяржаўны

універсітэт культуры

 
  Асноўнай тэмай творчасці дзеячаў  беларускай літаратуры і мастацтва з’яўляліся – гістарычнае мінулае 

беларускага народа, гераізм у гады Вялікай Айчыннай вайны, адлюстраванне маральных праблем і ўнутранага 
свету чалавека і інш.). Але па-ранейшаму развіццѐ культуры праходзіла  ў адпаведнасці   з прынцыпам 
партыйнасці і метадам сацыялістычнага рэалізму. 
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―Гадзіннік 
спыніўся 

апоўначы‖ рэж. 
М. Фігуроўскі

―Крушэнне 
імперыі‖ рэж.    

У. Корш-Саблін

―Белыя росы‖ 
рэж.                     

І. Дабралюбаў

―Дзяржаўная 
граніца‖ рэж.    
В. Нікіфараў,    
Б. Сцяпанаў

―Людзі на 
балоце‖, ―Подых 

навальніцы‖ 
рэж. В. Тураў

• Кінастужка ―Праз могіл-

кі‖ (рэж. В. Тураў, 1964 г.),

па рашэнні ЮНЕСКА ў

1994 г. аднесена да 100

лепшых фільмаў свету.

• У 1970-я – 1980-я гг.

студыя ―Беларусьфільм‖

кожны год выпускала на

экраны да 70 кінастужак.

Кіно

 

1896 г. 

па ініцыятыве П. дэ 
Кубертэна 
адноўлены 

Алімпійскія гульні, 
створаны  МАК

Дэвіз – ―Хутчэй, 
вышэй, мацней!‖

1924 г.

пачалі праводзіцца 
зімовыя Алімпій-

скія гульні

1960 г.

у Рыме адбыліся 
першыя 

Паралімпійскія 
гульні

Дэвіз – ―Трыумф 
чалавечага духу‖

1952 г. – беларусы

ўпершыню выступілі

на ХV Алімпійскіх

гульнях, Хельсінкі.

1956 г. – першая бела-

руская алімпійская ўз-

нагарода (М. Крыванос,

кідальнік молата),

Мельбурн

КОЛЕР АЛІМПІЙСКІХ

КАЛЕЦ

Сіні Еўропа

Чорны Афрыка

Чырвоны Амерыка

Жоўты Азія

Зялѐны Аўстралія

 
 
Пытанні для самакантролю 
1. У чым праявілася дэмакратызацыя грамадска-палітычнага жыцця ў СССР у другой палове 1950-х гг.? 
2. Чым было выклікана ўзмацненне жорсткасці адносін дзяржавы да царквы ў канцы 1950-х гг.? 
3. Раскажыце аб асноўных дасягненнях у развіцці навукі, адукацыі і культуры Беларусі ў 1945 – 1985 гг. 
4. Назавіце асноўныя поспехі і дасягненні беларускага грамадства ў другой палове 1960-х – першай палове 

1980-х гг. 
5. Растлумачце, ў чым заключаліся асаблівасці развіцця беларускага грамадства ў перыяд развітога 

сацыялізму. 
6. Назавіце першае ў БССР навукова-вытворчае аб’яднанне.  У якім годзе яно было створана?  
7. Чаму ў БССР і СССР вялікім попытам карысталіся навуковыя распрацоўкі ў галіне сельскай гаспадаркі? 
 
Гістарычны дакумент 
Пѐтр  Машеров – штрихи к портрету. Из воспоминаний бывшего председателя Лунинецкого райисполкома 

Василия Литвинчука.  
«Я знал его, многократно встречался по долгу службы в те славные советские годы, особенно в семидеся-

тые, когда стремительно развивалось все народное хозяйство Белоруссии, росло благосостояние людей. Встре-
чи с ним вдохновляли, давали какой-то мощный психологический заряд, настрой на работу с полной отдачей.  

Машеров лично держал под контролем освоение новых земель Полесья и очень заботился о том, чтобы тор-
фяники как можно больше служили сельскому хозяйству. Нельзя забыть его так называемые в то время ин-
спекционные поездки в Полесские районы. Они проводились ежегодно. А наш Лунинецкий район, где было 
больше всего мелиорированных земель, он, как мне казалось, любил. Он любовался бескрайними просторами 
осушенных торфяников, на которых прекрасно росли кормовые и зерновые. 

Однажды первый секретарь ЦК поинтересовался: как руководство района относится к некоторым публика-
циям в прессе отдельных белорусских писателей, которые не одобряют освоение болот, мол, «няма таго, што 
раней было». Помню, первый секретарь райкома В.С. Касьянчук предложил: ―А вы, Петр Миронович, привези-
те писателей и поэтов, пусть посмотрят сами, каким цветущим краем становится Полесье, мы же расскажем им, 
какой была Лунинеччина до освоения земель и какой она стала теперь‖. Машеров ухватился за это предложе-
ние. И через пару месяцев литераторы обозревали новые земли и села.  

… И теперь мне, как и сотням других граждан, очень тяжело и обидно за то, что район Лунинецкий пошел 
вниз по всем показателям сельскохозяйственного производства, что большинство колхозов реально еле сущест-
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вуют, а торфяно-болотные земли зарастают, мелиоративные каналы покрываются кустарниками. Мне, пред-
седательствовавшему без малого десять лет, жаль труда сотен мелиораторов, осваивавших болотные земли... 

Инспекционные поездки... Они действительно были инспекционными. Петр Миронович обычно ездил с 
председателем Совета Министров А.Н. Аксеновым, его заместителями, министрами, а на месте к ним присое-
динялись руководители области во главе с первым секретарем обкома Е.Е. Соколовым, руководство Главпо-
лесьеводстроя. Беседуя с нами, председателями колхозов, специалистами, Машеров никогда не повышал тон. 
Он спрашивал, высказывал свою точку зрения на тот или иной вопрос. Он инспектировал, но не выматывал 
душу, как это делали некоторые высокие чиновники. Уважительное отношение к нижестоящим кадрам вызыва-
ло взаимное доверие, хотелось работать на совесть, чтобы наказы, которые давал П.М. Машеров, реализовыва-
лись. Мы знали: если приедет через год первый секретарь ЦК КПБ, он напомнит, о чем говорили при предыду-
щей встрече. 

На память приходит еще и такой случай... Район готовился к уборке зерновых. Примерно в 12 часов дня на 
военный аэродром сел самолет. С областным руководством встречаем Машерова. Приглашаем на обед в столо-
вую войсковой части. Наши порученцы, ясно, очень готовились, волновались. Но не учли характера Петра Ми-
роновича. Завалили стол – как на свадьбе. Машеров увидел все это и бросил взгляд на нас: «Мы что, обжоры? 
Уберите, пожалуйста, лишние продукты!». Мы с первым секретарем райкома, конечно же, покраснели за «пе-
ребор». И впоследствии такое уже не повторялось…». 

(«7 дней» (№ 8, 22.02.2003)). 
  

10. СПРОБЫ МАДЭРНІЗАЦЫІ САВЕЦКАЙ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЙ СІСТЭМЫ Ў ДРУГОЙ 
ПАЛОВЕ 80-Х – ПАЧАТКУ 90-Х ГАДОЎ ХХ СТ. 

ПАЛІТЫКА ПЕРАБУДОВЫ Ў СССР. РАСПАД СССР І НОВЫЯ СУАДНОСІНЫ СІЛ НА 
СУСВЕТНАЙ АРЭНЕ. УТВАРЭННЕ СНД 

 
У красавіку 1985 г. на пост Генеральнага сакратара ЦК КПСС быў абраны М.С. Гарбачоў. У развіцці краіны 

пачаўся новы гістарычны этап. 

Гарбачоў М.С. (11.03.1985 – 23.08.1991 гг.) –
Генеральны сакратар ЦК КПСС,  
(15.03 1990 – 25.12. 1991 гг.) –

Прэзідэнт СССР  

Сакалоў Я.Я.
(1987 –1990 гг.) –

першы сакратар ЦК КПБ

Малафееў А.А. 
(1990 – 1991 гг.) –

першы сакратар ЦК КПБ

 
Ён хутка абвясціў курс рэформаў, якія атрымалі назву «перабудова». Пачала распрацоўвацца праграма 

комплексных зменаў па вывадзе краіны з доўгага эканамічнага крызісу.  

• курс на паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця

1985 г.

• афармленне канцэпцыі Перабудовы. Пачатак эканамічнага
рэфармавання ў рамках ―кансерватыўнай мадэрнізацыі‖
(канверсія, гаспадарчы разлік, самафінансаванне)

1987 г.  

• пачатак рэформы палітычнай сістэмы грамадства (галоснасць,
адмена цэнзуры)

1988 г. 

• фарміраванне новых органаў дзяржаўнай улады, палітычнай
апазіцыі і шматпартыйнасці, удасканаленне выбарчай сістэмы

1989 г. 

• ліквідацыя манаполіі КПСС на ўладу, абвяшчэнне суверэнітэту
саюзных рэспублік

1990 г. 

• абвастрэнне эканамічнай сітуацыі, узрастанне сацыяльнай
напружанасці. Канец Перабудовы

1991 г. 
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Ставілася на мэце паскарэнне тэмпаў росту савецкай эканомікі, укараненне дасягненняў НТР і 
інтэнсіфікацыя вытворчасці, узвышэнне ролі творчай самастойнасці асобы. Ініцыятарам перабудовы была 
КПСС, на канферэнцыях, з'ездах, пленумах ЦК распрацоўваліся мерапрыемствы па яе рэалізацыі ў жыцці. 
Асобнымі мерапрыемствамі перабудовы стала палітыка галоснасці, дзяржразліку, адраджэння прыватнай 
ініцыятывы ў рамках кааператыўнага руху. 

 Палітыка галоснасці прадугледжвала паступовае адмаўленне ад кантролю КПСС за ідэалагічнымі працэсамі 
ў грамадстве. Цэнзура над публікацыямі была зменшана, дазволены сходы для абмеркавання палітычных 
працэсаў. Акрамя кантралюемых камуністычнай партыяй і ўрадам грамадскіх арганізацый сталі ўзнікаць 
самастойныя дыскусійныя клубы і нефармальныя аб'яднанні, у якіх можна было праявіць асабістую 
грамадскую ініцыятыву. Першай тэмай для шырокага абмеркавання ў прэсе сталі культ асобы Сталіна і 
палітычныя рэпрэсіі 30 – пач. 50-х гг. Узнавіліся працэсы рэабілітацыі бязвінна рэпрэсіраваных. Але яшчэ не 
дазвалялася рэзка крытыкаваць сучасную палітыку партыі.  

Дзяржразлік (пераход прадпрыемстваў да самастойнага разліку затрат, прыбытку і аб'ѐмаў прадукцыі) пачаў 
рэалізоўвацца з 1987 г. Але ва ўмовах штучна сфарміраваных цэн, не адпавядаўшых рэчаіснасці, гэта 
мерапрыемства не дало чаканага выніку. Адсутнічалі спецыялісты, здольныя эфектыўна выкарыстоўваць новыя 
магчымасці – менеджэры і маркетолагі. Іх у той час яшчэ нават не рыхтавалі. Акрамя дзяржразліку на 
прадпрыемствах для павышэння кантролю над якасцю прадукцыі ўводзілася дзяржаўная прыѐмка 
(дзяржпрыѐмка). Гэта мерапрыемства мела значны пазітыўны эфект, бо супрацоўнікі дзяржпрыѐмкі не залежалі 
ад кіраўніцтва прадпрыемстваў.  

У 1988 г. дзяржразлік на прадпрыемствах быў дапоўнены рэспубліканскім гасразлікам. Фактычна гэта 
азначала павелічэнне гаспадарчай самастойнасці рэспублік, у тым ліку БССР. Лічылася, што на месцах лепш 
бачна, як больш эфектыўна развіваць эканоміку без працяглых узгадненняў з цэнтрам. Але рэспубліканскі 
дзяржразлік прывѐў да росту месніцкіх настрояў з боку рэспубліканскіх чыноўнікаў.  

Дазвол прыватнай эканамічнай ініцыятывы таксама не прынѐс доўгачаканага плѐну. Меркавалася, што 
кааператывы дапамогуць дзяржаве забяспечыць насельніцтва дэфіцытнымі відамі прадукцыі, выпуск якой 
дзяржава не змагла самастойна арганізаваць. Але кааператары здолелі гэта зрабіць толькі часткова. Большасць з 
іх займалася пасрэдніцкімі аперацыямі ці працавала ў сферах паслуг і гандлю.  

Страшэнныя экалагічныя і эканамічныя наступствы для ўсѐй тэрыторыі Беларусі мела аварыя на чацвѐртым 
энергаблоку Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі (ЧАЭС), якая адбылася 26 красавіка 1986 г.  На 
тэрыторыю Беларусі прыпала 70 % радыѐактыўнага забруджвання. 

Наступствы аварыі на ЧАЭС

Пад час аварыі загінула 32 чалавека

Страты рэспублікі склалі 32 гадавых 
бюджэту (у параўнанні з 1985 г.)

20% сельскагаспадарчых угоддзяў выведзена 
з абарота на 70 – 150  і больш гадоў

135 тыс. чалавек эвакуіравана і пераселена

Каля 2 млн. чалавек засталіся жыць                
з павышаным фонам радыяцыі

Пасля аварыі 16% бюджэту штогод 
вылучалася на ліквідацыю яе наступстваў

 
 У 1988 – 1989 гг. ліквідацыя былых аўтарытарных механізмаў прывяла да таго, што ў рамках палітыкі 

галоснасці дэмакратычна настроеныя грамадзяне пачалі крытыкаваць сістэму кіраўніцтва партыі над 
выбарнымі органамі ўлады. Нарасталі нацыянальныя працэсы ў рэспубліках, з'явілася палітычная і 
нацыянальная апазіцыя, якая пачала заклікаць да выхаду з СССР.  

У БССР працэс дэмакратызацыі грамадства ішоў значна больш марудна, чым у іншых рэспубліках. Тым не 
менш, тут таксама ўзнікалі апазіцыйныя арганізацыі – «Талака», «Тутэйшыя», «Паходня» і г.д. 24 – 25 чэрвеня 
1989 г. ў Вільнюсе адбыўся ўстаноўчы сход Беларускага Народнага Фронту «Адраджэнне» (БНФ). Калі падчас 
першага сходу размова ішла галоўным чынам аб падтрымцы палітыкі перабудовы і галоснасці, дык на 
канферэнцыі БНФ 30 чэрвеня – 1 ліпеня 1990 г. ўжо адкрыта абвяшчалася аб немагчымасці дасягнення 
суверэнітэту і дэмакратыі ў складзе СССР.  

У сакавіку – красавіку 1990 г. у БССР адбыліся выбары ў Вярхоўны Савет рэспублікі, а таксама ў мясцовыя 
саветы. Упершыню за многія дзесяцігоддзі яны праходзілі на альтэрнатыўнай аснове. 27 ліпеня 1990 г. 
Вярхоўны Савет прыняў Дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце БССР. У тых умовах гэта былo хутчэй 
толькі пажаданнем. Аднак мела надзвычай важныя наступствы. 

Між тым унутрыэканамічная і палітычная сітуацыя ў СССР значна пагоршылася. Пачаліся 
міжнацыянальныя сутыкненні. Фактычна ішла грамадзянская вайна паміж Арменіяй і Азербайджанам. 
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Незалежнасць сваѐй рэспублікі абвясціў парламент Літвы. Вясной 1991 г. антысавецкія мітынгі прайшлі і на 
Беларусі. М. Гарбачоў рабіў непаслядоўныя крокі ў вырашэнні канфліктаў. З цяжкасцю ішлі перагаворы з 
кіраўніцтвам рэспублік аб заключэнні новага саюзнага дагавора. Канчатковы лѐс Савецкага Саюза вырашыў 
дзяржаўны пераварот у жніўні 1991 г. ў Маскве, які паказаў поўную бяздзейнасць цэнтральных уладаў.  

Дзяржава

Дата ратыфікацыі
Пагаднення аб

стварэнні СНД (ад 8 
снежня 1991 г.)

Дата ратыфікацыі
Пратакола да 

Пагаднення аб
стварэнні СНД (ад 21 

снежня 1991 г.)

Дата ратыфікацыі
Устава СНД

Азербайджан не падпісана 24 верасня 1993 г. 14 снежня 1993 г.

Арменія 18 лютага 1992 г. 18 лютага 1992 г. 16 сакавіка 1994 г.

Беларусь 10 снежня 1991 г. 10 снежня 1991 г. 18 студзеня 1994 г.

Грузія не падпісана 3 снежня 1993 г. 19 красавіка 1994 г.

Казахстан 23 снежня 1991 г. 23 снежня 1991 г. 20 красавіка 1994 г.

Кіргізія не падпісана 6 сакавіка 1992 г. 12 красавіка 1994 г.

Малдова 8 красавіка 1994 г. 8 красавіка 1994 г. 27 чэрвеня 1994 г.

Расія 12 снежня 1991 г. 12 снежня 1991 г. 20 ліпеня 1993 г.

Таджыкістан не падпісана 26 чэрвеня 1993 г. 4 жніўня 1993 г.

Туркменістан не падпісана 26 снежня 1991 г. не падпісаны

Узбекістан 4 студзеня 1992 г. 4 студзеня 1992 г. 9 лютага 1994 г.

Украіна 10 снежня 1991 г. 10 снежня 1991 г. не падпісаны
 

 
У снежні 1991 г. на сустрэчы кіраўнікоў Беларусі, Расіі і Украіны, якая праходзіла ў Віскулях (Белавежская 

пушча) было прынята рашэнне аб дэнансацыі дагавора 1922 г. аб стварэнні СССР. Замест яго 8 снежня 1991 г. 
стваралася Садружнасць Незалежных Дзяржаў (СНД), каардынацыйным цэнтрам якой стала сталіца Беларусі – 
Мінск. 

 
Пытанні для самакантролю 
1. Якія эканамічныя і экалагічныя наступствы мела аварыя на Чарнобыльскай АЭС для  Беларусі? 
2. Ахарактарызуйце сутнасць курсу на паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця. 
3. Дайце азначэнне паняццям «эпоха застоя», «перабудова». Якімі падзеямі яны суправаджаліся і якую 

ролю адыгралі ў лѐсе краіны? 
4. У чым праявілася рэфармаванне палітычнага ладу СССР у 1985–1990 гг.? 
5. Якія змены адбыліся ў духоўным жыцці краіны ў 1985–1990 гг.? 
 
Гістарычны дакумент 
Из доклада ООН «Чернобыль и Беларусь» 
«Чернобыльская катастрофа имела колоссальные последствия для Беларуси, которая является небольшой 

восточноевропейской страной с населением в 10,4 млн. человек. Семьдесят процентов общего объема радиоак-
тивных осадков в результате аварии выпали на почти одну четверть территории страны. Радиоактивному воз-
действию подверглось более 2,2 млн. человек, включая 500 000 детей.  

Сразу же после аварии организации системы Организации Объединенных Наций стали изыскивать пути 
оказания чрезвычайной помощи тем, кто подвергся воздействию наиболее высоких уровней радиации. Кроме 
того, система Организация Объединенных Наций по-прежнему активно занимается долгосрочными последст-
виями катастрофы в Беларуси. Вместе с тем, несмотря на помощь международного сообщества, этот район и по 
сей день страдает от последствий чернобыльской катастрофы.  

По имеющимся сведениям, с 1986 года организации системы Организации Объединенных Наций, ведущие 
НПО и международные фонды осуществили около 92 проектов, оказав чернобыльскому району помощь на 
сумму в 58,1 млн. долл. США. (Эта информация не включает чернобыльские проекты, осуществленные Евро-
пейским сообществом и ЮНЕСКО.)  

Организации системы Организации Объединенных Наций принимают участие в восстановлении этого рай-
она с 1988 года. В период после катастрофы организации системы Организации Объединенных Наций уделяли 
основное внимание проектам оказания безотлагательной помощи, в рамках которых основный упор делался на 
вопросы здравоохранения, окружающей среды и сельского хозяйства. На осуществление таких проектов было 
выделено около 10 млн. долл. США. В то время проекты обеспечения ядерной безопасности и экономического 
восстановления считались менее приоритетными и на их осуществление было выделено лишь 620 000 долл. 
США.  

НПО и фонды приступили к осуществлению проектов в Чернобыле в 1991 году. В конечном итоге на долю 
таких организаций пришлось почти 80 процентов общего объема расходов по проектам, и многие из этих НПО 
уделяют основное внимание поддержке местных систем здравоохранения, которые не справляются с нагрузкой. 
Например, неправительственная организация «Дети Чернобыля» осуществила ряд проектов общей стоимостью 
приблизительно в 29,9 млн. долл. США, которые были направлены главным образом на улучшение психиче-
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ского и физического здоровья тех, кто подвергся влиянию радиации. НПО также сотрудничают с органами ме-
стного самоуправления в целях укрепления возможностей системы здравоохранения Беларуси в плане эффек-
тивного реагирования на кризисные ситуации.  

В рамках проектов НПО и Организации Объединенных Наций основное внимание также уделялось изуче-
нию и лечению заболеваний и других медицинских проблем, вызванных катастрофой. Была оказана помощь в 
деле диагностики и лечения рака щитовидной железы, лечения лейкемии, анализа генетических последствий 
катастрофы, а также сбора данных о состоянии здоровья. По оценкам правительства Беларуси показатели забо-
левания раком щитовидной железы у детей в возрасте до 15 лет резко увеличились с 2000 случаев в 1990 году 
до 8000–10 000 случаев в 2001 году. Сотни тысяч чернобыльских ликвидаторов, которые принимали участие в 
операциях по расчистке и получили высокие дозы радиоактивного облучения, страдают от ряда болезней и ну-
ждаются в медицинской помощи.  

... В Беларуси радионуклидами были загрязнены 20 процентов сельскохозяйственных угодий и 23 процента 
лесов. Организации системы Организации Объединенных Наций выделили средства для применения сорбентов 
цезия в целях выведения цезия-137 из почвы. Выращивание рапса на зараженных площадях способствовало 
восстановлению сельского хозяйства. Стоимость удобрений, которые применяются для борьбы с последствия-
ми загрязнения радионуклидами, оценивается почти в 77 млн. долл. США в год. Из-за этого использовать удоб-
рения могут позволить себе лишь крупные предприятия, а большинство (80 процентов) домашних хозяйств в 
пострадавших районах по-прежнему потребляют продукты, загрязненные радионуклидами. Организации уде-
ляют основное внимание субсидированию стоимости удобрений и обеспечению их доступности на всех сель-
скохозяйственных угодьях.  

По прошествии 17 лет с начала оказания международной помощи нет никакого сомнения в том, что мил-
лионы жителей Беларуси по-прежнему страдают от радиоактивного загрязнения. По-прежнему многое пред-
стоит еще сделать. Взносы на проекты в интересах Чернобыля являются лишь незначительной частью тех 
средств, которые необходимы Беларуси для содействия в восстановлении и развитии. Общий ущерб экономике 
Беларуси в пересчете на 30-летний период восстановления составляет, по оценкам, 235 млрд. долл. США». 

(http://www.un.org/russian/ha/chernobyl/belarus.html). 
 

3. 5.  ГЕАПАЛІТЫЧНАЕ СТАНОВІШЧА БЕЛАРУСІ  
Ў СЯРЭДЗІНЕ ХХ СТ. 

 
1. Абвастрэнне супярэчнасцяў паміж вядучымі краінамі свету ў к. 30-х гадоў ХХ ст.  Пачатак Другой 

сусветнай вайны. Аб’яднанне беларускага народа ў складзе БССР.  
2. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі. 
3. Устанаўленне фашысцкага акупацыйнага рэжыму ў Беларусі.  Дзейнасць калабарацыяністаў. 
4. Партызанскі рух і падпольная барацьба на Беларусі супраць  нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 
5. Пераломныя падзеі ў ходзе Вялікай Айчыннай вайны. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў.  
6. Заканчэнне Вялікай Айчыннай вайны і Другой сусветнай вайны. Уклад беларускага народа ў Перамогу  

над фашызмам. 
7. Асноўныя тэндэнцыі развіцця свету пасля Другой сусветнай вайны. Роля і месца БССР на міжнароднай 

арэне ў перыяд канфрантацыі дзвюх грамадска-палітычных сістэм (другая пал. 40 – першая пал. 80-х гг. ХХ ст). 
 
Студэнты павінны ведаць:  
 асаблівасці геапалітычнага становішча Беларусі пасля Першай сусветнай вайны; 
 становішча Заходняй Беларусі ў сладзе Польскай дзяржавы, вынікі працэсу афармлення тэрыторыі 

БССР у 20-я – 30-я гг. ХХ ст., ва ўмовах пачатку Другой сусветнай вайны; 
 характар барацьбы і вытокі патрыятызму беларускага народа у гады Вялікай Айчыннай вайны; 

сутнасць расавай тэорыі фашызму і асаблівасці правядзення палітыкі генацыду; прычыны і характар 
калабарацыянісцкага руху на акупаванай тэрыторыі Беларусі; 
 месца і роля БССР ва ўмовах пасляваеннага супрацьстаяння дзвюх грамадска-палітычных сістэм. 
Студэнты павінны ўмець: 
 характарызаваць геапалітычнае становішча беларускіх зямель ва ўмовах фарміравання Версальска-

Вашынгтонскай сістэмы; 
 аналізаваць знешнепалітычныя абставіны ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР; 
 ацэньваць гістарычнае значэнне Вялікай Айчыннай вайны і ўклад беларускага народа у Перамогу. 
 характарызаваць ролю і месца БССР у геапалітычнай сітуацыі, звязанай з «халоднай вайной» і гонкай 

узбраенняў. 
 

1. АБВАСТРЭННЕ СУПЯРЭЧНАСЦЯЎ ПАМІЖ ВЯДУЧЫМІ КРАІНАМІ СВЕТУ  
Ў КАНЦЫ 30-Х ГАДОЎ ХХ СТ.  ПАЧАТАК ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ. 

АБ’ЯДНАННЕ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА Ў СКЛАДЗЕ БССР 
 
Другая сусветная вайна была самай кровапралітнай і жорсткай з усіх вядомых узброеных канфліктаў ХХ ст. 

Аналіз унутраных і міждзяржаўных адносін розных краін у перадваенны час сведчыць аб невыпадковасці 
ўзнікнення Другой сусветнай вайны, наяўнасці эканамічных, палітычных і ідэалагічных фактараў, якія яе 
выклікалі.   

http://www.un.org/russian/ha/chernobyl/belarus.html
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Маштабы і выдаткі дзвюх сусветных войнаў

Паказчыкі Войны ХХ ст.

Першая сусветная Другая сусветная

Працягласць вайны
1564 дні

(4 гады і 3,5 месяцы)

2195 дзѐн

(6 гадоў)

Колькасць краін-

удзельнікаў вайны
33 61

Колькасць насельніцтва 

краін- удзельнікаў вайны
75 %  насельніцтва свету звыш 80% насельніцтва 

свету

Нейтральныя краіны 17 6

Колькасць загінуўшых 10 млн. больш за 50 млн.

Колькасць параненых 20 млн. 35 млн.

Колькасць краін, на

тэрыторыі якіх праходзілі

ваенныя дзеянні 14 40

Колькасць прызваных у 

дзеючую армію
звыш 73 млн. 110 млн.

 
У 30-я гады ХХ стагоддзя ў развіцці міжнародных адносін пачынаецца складаны перыяд. Прыход да ўлады 

нацыстаў  выклікаў рост мілітарысцкіх і рэваншысцкіх настрояў. Прадстаўнікі буйнога нямецкага капіталу 
патрабавалі перагляду Версальска-Вашынгтонскай сістэмы, якая вызначыла пераўладкаванне свету пасля 
Першай сусветнай вайны, вяртанне былых нямецкіх тэрыторый і калоній. Зацвярджэнне фашызму ў Германіі 
надало такім патрабаванням адкрыта агрэсіўны характар. Ідэалогія германскага фашызму абвяшчала курс на 
ўстанаўленне сусветнага панавання, перавагу «вышэйшай расы», барацьбу супраць камунізму. 

Актыўнымі прыхільнікамі  экспансіянісцкага   знешнепалітычнага курсу з’яўляліся і японскія ваенна-
мілітарысцкія колы. У 1931 – 1932  гг. Японія захапіла Паўночна-Усходні Кітай, а потым пачала наступленне ў 
кірунку да яго цэнтральнай часткі. Падрыхтоўку да агрэсіўных дзеянняў праводзіў і фашысцкі рэжым Б. Му-
саліні ў Італіі, які ў кастрычніку 1935 г. ажыццявіў наступленне на тэрыторыю Эфіопіі і да мая 1936 г. захапіў 
амаль усю краіну.  

У такіх умовах паўстала задача арганізацыі сумесных дзеянняў розных палітычных сіл для адпору  агрэсіі. 
Палітыкі, дыпламаты, ваенныя Англіі, Францыі, ЗША апынуліся перад выбарам: ствараць адзіны фронт 
супраць агрэсіўных дзяржаў і ў гэтым выпадку ўзаемадзейнічаць з СССР, ці згаворвацца з агрэсарамі за кошт 
іншых краін.  У 1934 г. СССР уступіў у Лігу нацый і стаў пастаянным членам яе Савета. У 1935 г.  былі 
падпісаны савецка-французскі і савецка-чэхаславацкі дагаворы, якія прадугледжвалі аказанне ўзаемнай 
дапамогі супраць агрэсіі. Аднак кіруючыя колы Англіі і Францыі  не змаглі выпрацаваць дакладную пазіцыю ў 
адносінах да ідэі  калектыўнай бяспекі і ўзялі курс на «улагоджванне» агрэсара.  

 
Вясной 1939 г. зноў пачаліся перагаворы паміж СССР, Англіяй і Францыяй ў Маскве,  аднак  завяршыліся 

яны безвынікова. Пры такіх абставінах актывізаваліся палітычныя кантакты з Германіяй.   23 жніўня 1939 г. 
быў падпісаны савецка-германскі дагавор аб ненападзе – Пакт Рыбентропа – Молатава. 28 верасня 1939 г. 
паміж СССР і Германіяй быў падпісаны  Дагавор аб дружбе і граніцы.   1 верасня 1939 г. гітлераўская Германія 
напала на Польшчу. Вечарам 31 жніўня група эсэсаўцаў, апранутых у польскую ваенную форму, арганізавала 

Курс на“улагоджванне” агрэсара
• 1935 г. – адмова германскага кіраўніцтва ад
выканання артыкулаў Версальскага дагавора аб
абмежаванні ўзбраенняў, увядзенне ўсеагульнай
ваеннай павіннасці; агрэсія Італіі супраць Эфіопіі.

• 1936 г. – падпісанне паміж Германіяй і Японіяй т. зв. 
“антыкамінтэрнаўскага пакта” (у 1937 г. да яго
далучылася Італія); увод германскіх войскаў у
Рэйнскую дэмілітарызаваную зону.

• 1937 г. – уварванне японскіх войскаў на
тэрыторыю Кітая.

• 30 верасня 1938 г. – Мюнхенскае пагадненне аб
расчляненні Чэхаславакіі і перадачы Судзецкай вобл. 
Германіі. Версальска-Вашынгтонская сістэма
дагавораў была канчаткова ліквідавана.

• Ліпень-жнівень 1938 г. – ваенныя канфлікты з
японскімі войскамі каля воз. Хасан; май – жнівень
1939 г. – у раѐне р. Халхін-Гол.
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нападзенне на радыѐстанцыю нямецкага ў той час горада Гляйвіц. Правакацыя была выдадзена за дзеянні 
польскай арміі супраць Германіі.  Так пачалася Другая сусветная вайна.  

Нягледзячы на мужнае супраціўленне польскіх войскаў, вырашальнай аказалася колькасная і якасная 
перавага вермахта. На працягу двух тыдняў германскія войскі нанеслі паражэнне польскім войскам і захапілі 
большую частку польскай тэрыторыі. У выніку ваенных дзеянняў і наступнай амаль 6-гадовай акупацыі 
Польшчы загінула больш за 6 млн. яе грамадзян. 

Перамога над Польшчай прывяла да яшчэ большай нахабнасці і самаўпэўненасці нацысцкіх лідэраў, а 
заходнія саюзнікі так і не аказалі дапамогі польскаму народу. На працягу 8 месяцаў да 10 мая 1940 г., калі 
ўзброеныя сілы Германіі перайшлі ў шырокамаштабнае наступленне на Заходнім фронце, баявыя дзеянні паміж 
Вялікабрытаніяй, Францыяй і Германіяй не вяліся. Гэты перыяд у гісторыі атрымаў назву «дзіўнай вайны». 

У гэтых умовах 17 верасня 1939 г. войскі Чырвонай Арміі перайшлі граніцу польскай дзяржавы і пачалі 
паход у Заходнюю Беларусь і Заходнюю Украіну. Паход Чырвонай Арміі працягваўся  12 дзѐн, у выніку яго 
заходняя мяжа СССР была аднесена на 200 – 300 км і ў асноўным супала з «лініяй  Керзана». Да Савецкага 
Саюза адышлі тэрыторыі, якія былі заняты Польшчай па выніках Рыжскага мірнага дагавора 1921 г. Уз’яднанне 
народаў Украіны і Беларусі з’явілася актам гістарычнай справядлівасці.  

Напярэдадні 

ўз’яднання

У выніку 

ўз’яднання

Пасля 

перадачы 

Літве Вільні 

і часткі 

Віленскага 

краю 

(кастрычнік 

1939г.)

Плошча 125, 6 тыс. км. 

кв.

225, 6 тыс. 

км. кв.

223 тыс. км. 

кв.

Насельніцтва 5, 6 млн. 10, 3 млн. 10, 2 млн.

Плошча і насельніцтва Беларусі напярэдадні 

і пасля ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР

 
28 – 30 верасня 1939 г. у Беластоку адбыўся Народны сход Заходняй  Беларусі, які прыняў Дэкларацыю аб 

абвяшчэнні савецкай улады і ўваходжанні Заходняй Беларусі ў склад БССР.  Разам з тым Савецкі Саюз 
імкнуўся ўмацаваць паўночна-заходнюю граніцу і дамагаўся ад Эстоніі, Латвіі і Літвы згоды на размяшчэнне на 
іх тэрыторыі сваіх ваенных баз. У верасні – кастрычніку 1939 г. паміж СССР і Прыбалтыйскімі рэспублікамі 
былі заключаны Пакты аб узаемадапамозе. У далейшым прысутнасць Чырвонай Арміі ў Прыбалтыцы   спрыяла 
распаўсюджванню там сацыялістычных ідэй,  звяржэнню буржуазных урадаў і ўсталяванню савецкай улады .  

Ва ўмовах абвастрэння  ваенна-палітычнага  становішча  ў  Еўропе неадкладнай задачай для СССР стала 
ўмацаванне таксама і паўночна-заходніх подступаў да Ленінграда. На працягу 1938 – 1939 гг. паміж 
Фінляндыяй і СССР вяліся перагаворы аб абмене часткі фінскай тэрыторыі на значна большую савецкую 
тэрыторыю ва Усходняй Карэліі. Аднак яны зацягнуліся, абодва бакі не змаглі праявіць вытрымку і гатоўнасць 
лічыцца з інтарэсамі другой краіны. 30 лістапада 1939 г. без аб’яўлення вайны часці Чырвонай Арміі перайшлі 
савецка-фінляндскую граніцу і пачалі баявыя дзеянні. Так пачалася «зімняя вайна».  

 На працягу вясны 1940 – лета 1941 гг. амаль усе краіны Заходняй і Цэнтральнай Еўропы былі акупаваны 
агрэсарамі  ці апынуліся ў залежнасці ад іх.  

 

 

Хроніка распаўсюджвання фашысцкай

агрэсіі
9 красавіка 1940 г. акупіравана Германіяй Данія

9 красавіка – 10 чэрвеня 1940 г. акупіравана Нарвегія

14 мая 1940 г. капітуляцыя Нідэрландаў

28 мая 1940 г. капітуляцыя Бельгіі

22 чэрвеня 1940 г. падпісаны акт аб капітуляцыі Францыі.

жнівень 1940 г. захоп італьянскімі войскамі Брытанскага

Самалі, часткі Кеніі і Судана.

27 верасня 1940 г. Германія, Італія і Японія падпісалі Траісты

пакт. 

жнівень 1940 – май 1941 гг. “бітва за Англію”

17 красавіка 1941 г. капітуляцыя Югаславіі

23 красавіка 1941 г. капітуляцыя Грэцыі

31 мая – 1 чэрвеня 1941 г. захоп вострава Крыт
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27 верасня 1940 г. Германія, Італія і Японія падпісалі «Траісты пакт», які ўяўляў сабою ваенна-палітычны 
саюз трох краін і выразна размяжоўваў сферы ўплыву. Пазней да яго далучыліся Балгарыя, Венгрыя, Іспанія, 
Румынія, Фінляндыя і інш.  На шляху рэалізацыі захопніцкіх планаў Германіі па далейшаму заваяванню свету, 
па перакананню Берліна стаяў Савецкі Саюз. 

 
2. ПАЧАТАК ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ. АБАРОНЧЫЯ БАІ 

НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ 
 

 На досвітку 22 чэрвеня 1941 г. фашысцкая Германія вераломна, без аб’яўлення вайны напала на Савецкі 
Саюз. Пачалася Вялікая Айчынная вайна савецкага народа супраць фашысцкай Германіі, якая стала састаўной і 
рашаючай часткай Другой сусветнай вайны. У гістарыяграфіі Другой сусветнай вайны вылучаюць пяць 
асноўных перыядаў. 

1. 1 верасня 1939 г. – 21 чэрвеня 1941 г. – пачатак Другой сусветнай вайны і захоп германскімі войскамі і іх 
сатэлітамі краін Заходняй Еўропы. 

2. Нападзенне Германіі на СССР, пачатак  Вялікай Айчыннай вайны, пашырэнне маштабаў вайны і крах 
«маланкавай вайны».  

3. 19 лістапада 1942 г. – 31 снежня 1943 г.  – перамога савецкіх войскаў пад Сталінградам і Курскам, 
карэнны пералом у вайне, пераход стратэгічнай ініцыятывы да краін  антыгітлераўскай кааліцыі.  

4. 1 студзеня 1944 г. – 9 мая  1945 г. – разгром фашысцкага блока,  выгнанне гітлераўскіх войскаў з 
тэрыторыі СССР, адкрыццѐ другога фронту, заканчэнне Вялікай Айчыннай вайны, вызваленне ад германскай 
акупацыі краін Еўропы, капітуляцыя Германіі. 

5. 9 мая 1945 г. – 2 верасня 1945 г. – вызваленне народаў  Азіі ад японскіх акупантаў і заканчэнне Другой 
сусветнай вайны. 

Як вядома, пачатак падрыхтоўкі да захопу СССР быў пакладзены дырэктывай №21, т. зв. «планам 
Барбароса», падпісанай А. Гітлерам 18 снежня 1940 г. У адпаведнасці з ѐй у ходзе кароткатэрміновай ваеннай 
кампаніі ў першую чаргу прадугледжвалася разграміць узброеныя сілы Савецкага Саюза. 

У першыя дні і нават гадзiны Вялiкай Айчыннай вайны на Беларусi склалася асаблiва трагiчная абстаноўка 
для савецкiх войскаў. Тут на 450-кiламетровым участку дзяржаўнай гранiцы германскае ваеннае камандаванне 
выкарыстала супраць савецкiх войскаў сваю самую магутную групоўку войскаў – групу армiй 
«Цэнтр».  Германскiм войскам з савецкага боку супрацьстаялi войскi Заходняй Асобай ваеннай акругi, якая 22 
чэрвеня 1941 г. стала называцца Заходнiм фронтам. 

Першачарговае значэнне ў такіх умовах набыла арганізацыя абароны краіны. Адначасова  ішла інтэнсіўная 
работа па мабілізацыі людскіх і тэхнічных рэсурсаў рэспублікі, неабходных для барацьбы з германскімі 
захопнікамі. 

 

 
Мужна і гераічна часці Чырвонай арміі вялі безупынныя кровапралітныя баі з захопнікамі на беларускай 

зямлі.   Усяму свету вядома гераічная абарона легендарнай  Брэсцкай крэпасці. Знаходзячыся ў поўным 
акружэнні, пры недахопе вады і харчавання, пры вострай нястачы боепрыпасаў яе гарнізон амаль месяц 
стрымліваў варожыя сілы, што мелі амаль 10-разовую перавагу. За подзвігі, здзейсненыя абаронцамі крэпасці 8 
мая 1965 г. указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР Брэсцкай крэпасці было прысвоена ганаровае званне 
«Крэпасць-герой». 

26 чэрвеня 1941 г. нямецкія механізаваныя часці падступілі да сталіцы Беларусі. Пачалася бітва за Мінск, 
дзе гераічна змагаліся войскі 3-й, 4-й, 10-й, 13-й савецкіх армій. У ходзе кровапралітных баѐў гітлераўцы 
страцілі звыш 100 танкаў, больш за 200 былі падбіты. Абаронцы сталіцы ўпершыню ў гады вайны выкарысталі 
т. зв. «шкляную артылерыю» – бутэлькі з гаручай сумессю для барацьбы з танкамі («кактэйль Молатава»).  

Вельмі напружаныя баі вяліся на Смаленскім накірунку. 12 – 16 ліпеня 1941 г. цяжкія баі за Оршу вялі 
войскі 18-й  і 73-й стралковых дывізій  са складу 20-й арміі Заходняга фронту. Пад Оршай 14 ліпеня ўпершыню 
нанесла удар па ворагу батарэя рэактыўных установак («Кацюш») пад камандаваннем капітана І.А. Флѐрава. 

Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі
Перыяд абароны Месца абароны Яны трымалі абарону

22 чэрвеня –

20 ліпеня 1941 г.

Абарона Брэсцкай 

крэпасці

П.М. Гаўрылаў, І.М. Зубачоў, 

А.М. Кіжаватаў, Я.М. Фамін

25 – 28 чэрвеня 1941 г. Абарона Мінска І.М. Русіянаў, С.І. Іаўлеў, 

А. І. Маўрычаў,  А.С. Маслаў

14 ліпеня 1941 г. Абарона Оршы І.А. Флѐраў (упершыню 

прыменены ―Кацюшы‖)

3 – 26 ліпеня 1941 г. Абарона Магілѐва С.Ф. Куцепаў, М.Ц. Раманаў, 

С.А Боніч, А.В. Шчаглоў

5 –11 ліпеня 1941 г. Абарона Віцебска П.А. Курачкін, І. С. Конеў,      

М. А. Гаген

6 -10 ліпеня 1941 г. Лепельскі контрудар І.П. Аляксеенка, В.І. Вінаградаў

12 – 19 жніўня 1941 г. Абарона Гомеля М.Р. Яфрэмаў, В.М. Гордаў,   

Б.І. Коўзан



77 

 

Адзін з найбольш яркіх прыкладаў стойкасці воінаў Чырвонай арміі ў пачатку Вялікай Айчыннай вайны  –  
гераiчная абарона Магiлѐва. Асабліва жорсткія баі разгарнуліся на Буйніцкім полі, дзе праходзіў пярэдні край 
абароны. Толькі за 14 гадзін 12 ліпеня 1941 г.  тут было знішчана 39 варожых танкаў і бронетранспарцѐраў. 
Подзвіг абаронцаў горада ў сваіх творах праславілі К. Сіманаў у рамане «Жывыя і мѐртвыя», магілѐўскія 
пісьменнікі П. Шасцерыкоў, М. Шумаў і інш. 

Амаль 20 дзѐн працягвалiся баi за Гомель, дзе трымалі абарону войскі 13-й і 21-й армій Цэнтральнага 
фронту. Адным з удзельнікаў абароны горада быў лѐтчык-знішчальнік Б.І. Коўзан – адзіны ў свеце лѐтчык, які 
зрабіў чатыры паветраных тараны і застаўся ў жывых.  

Да пачатку верасня 1941 г. уся тэрыторыя Беларусi была акупавана нямецкiмi войскамi. Аднак, абарончыя 
баі на Беларусі далі магчымасць савецкаму камандаванню разгарнуць войскi другога стратэгiчнага эшалона на 
рубяжы рэк Заходняя Дзвiна – Днепр, мабiлiзаваць стратэгічныя рэзервы краiны, каб даць адпор ворагу. 
Намечаныя камандаваннем вермахта тэрміны захопу Смаленска i Масквы, як і ўвогуле фашысцкі стратэгічны 
план «маланкавай вайны», былі сарваны. 

 
3. УСТАНАЎЛЕННЕ ФАШЫСЦКАГА АКУПАЦЫЙНАГА РЭЖЫМУ Ў БЕЛАРУСІ.     

ДЗЕЙНАСЦЬ КАЛАБАРАЦЫЯНІСТАЎ. 
 
У пачатку верасня 1941 г. на ўсѐй тэрыторыі Беларусі ўсталяваўся нямецкі акупацыйны рэжым. 

Акупацыйная палітыка была вынікам дзяржаўнага курсу фашысцкай Германіі, распрацаванага ў дырэктыўных 
дакументах і праграмных выступленнях нацысцкіх кіраўнікоў. Беларусь за сваю шматвяковую гісторыю не 
адзін раз станавілася ахвярай іншаземных захопнікаў. Аднак такой жорсткай, антычалавечнай акупацыі, якая 
была ў апошнюю вайну, яна яшчэ не ведала. Як справядліва адзначаецца ў гістарычнай літаратуры, гэта быў не 
проста акт самавольства асобных недысцыплінаваных салдат і афіцэраў, а лагічны працяг агульнадзяржаўнай 
палітыкі фашысцкай Германіі, якая рвалася да сусветнага панавання. Ідэалагічнай асновай акупацыйнай палі-
тыкі былі чалавеканенавісніцкія тэорыі нацыстаў: аб «расавай перавазе» нямецкай нацыі над усімі іншымі; аб 
«гістарычнай неабходнасці» пашырэння «жыццѐвай  прасторы» для немцаў і іх праве на сусветнае панаванне.  

Першым крокам акупантаў стала знішчэнне дзяржаўнай самастойнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці краіны. 
У адпаведнасці з планам «Барбароса» асобныя яе часткі былі ўключаны ў тылавую зону групы армій «Цэнтр», 
Усходняй Прусіі, рэйхскамісарыята «Украіна», генеральных акруг «Беларусь» і «Літва». Тэрыторыя 
генеральнай акругі «Беларусь» уключала 68 раѐнаў са 192 даваенных раѐнаў рэспублікі з насельніцтвам 3,1 
млн. чалавек (на 4 снежня 1941 г.)  

Паводле планаў гітлераўцаў, заваяваныя тэрыторыі СССР падлягалі нямецкай каланізацыі ў адпаведнасці  са 
спецыяльна распрацаваным планам «Ост», згодна з якім прадугледжвалася фізічнае вынішчэнне, высяленне і 
анямечванне цэлых нацый – яўрэяў, палякаў, рускіх, беларусаў, украінцаў і інш.  

Аснову плана «Ост» складала палітыка генацыду, якая ажыццяўлялася двума шляхамі. Першы – стварэнне 
канцлагераў, дзе праводзілася масавае знішчэнне насельніцтва і прымусова выкарыстоўвалася праца.  
Своеасаблівай формай канцлагера было гета. 

 

За  гады 

акупацыі 

Беларусі 

нямецка-

фашысцкія 

захопнікі 

правялі 

больш за 

140 карных 

аперацый. 

Было 

знішчана 

5. 295

населеных 

пунктаў, у 

тым ліку 628

– знішчана 

разам з 

жыхарамі.
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• Гета – у гады Вялікай Айчыннай вайны 

раѐны гвалтоўнай ізаляцыі яўрэяў. На 

Беларусі было больш за 100 гета. Самыя

вялікія ў Мінску (100 тыс. чал.), Брэсце (34 

тыс. чал.), два ў Бабруйску (20 тыс.), 

Віцебску (20 тыс.). 

• За гады акупацыі ў Беларусі загінула каля 

400 тыс. яўрэяў, большасць з іх – вязні гета.

 
  Другі шлях – правядзенне карных аперацый, накіраваных супраць  партызан і цывільнага насельніцтва. 

Палітыка каланізацыі і генацыду ўключала  гвалтоўны вываз савецкіх людей на катаржныя работы ў Германію. 
План «Ост» прадугледжваў таксама «гаспадарчае выкарыстанне СССР у інтарэсах эканомікі Германіі». За 

выкананне гэтых задач адказвала спецыяльная арганізацыя «Ольдэнбург», якая дзейнічала як эканамічны штаб. 
Галоўныя мэты і задачы германскай эканамічнай палітыкі ў СССР былі адлюстраваны  ў спецыяльных 
«дырэктывах», змешчаных у т. зв. «Зялѐнай папцы». 

 
У час вайны гітлераўцы імкнуліся шырока выкарыстоўваць у сваіх мэтах мясцовае насельніцтва, 

прымушаючы яго супрацоўнічаць з імі. Гэта з’ява ў 1953 г. атрымала назву калабарацыя. У склад беларускіх 
калабарацыяністаў уваходзілі палітычныя сілы, якія знаходзіліся ў апазіцыі да камуністычнай партыі і савецкай 
улады, тыя, хто свядома пайшоў на службу да фашыстаў, а таксама людзі, якія абставінамі лѐсу, часцей за ўсѐ 
метадамі гвалту і запалохвання, былі прымушаны пайсці на службу да акупантаў і, такім чынам, пазбаўлены 
іншага выбару. 

Пачынаючы з восені 1941 г. у Беларусі ствараюцца калабарацыянісцкія арганізацыі і вайсковыя 
фарміраванні –  Беларуская народная самапомач (БНС), Беларускі корпус самааховы (БКС), Саюз беларускай 
моладзі (СБМ), Беларуская цэнтральная рада (БЦР), Беларуская краѐвая абарона (БКА). Усе гэтыя арганізацыі 
былі параўнальна нешматлікімі, не мелі рэальных уладных паўнамоцтваў і не змаглі аказаць колькі-небудзь 
значнага ўплыву на грамадска-палітычную сітуацыю ў Беларусі. 

 
4. ПАРТЫЗАНСКІ РУХ І ПАДПОЛЬНАЯ БАРАЦЬБА НА БЕЛАРУСІ СУПРАЦЬ  НЯМЕЦКА-

ФАШЫСЦКІХ ЗАХОПНІКАЎ 
 
З першых дзѐн нямецкай акупацыі ў Беларусі распачалася актыўная барацьба супраць фашысцкіх 

захопнікаў, якая праходзіла ў трох асноўных.  Найбольш адчувальным для вермахта і паліцэйскіх сіл стаў 
партызанскі рух.  З лета 1941 г. да сярэдзіны 1942 г. адбываецца яго арганізацыйнае афармленне і колькаснае 
ўзмацненне. Яшчэ на зыходзе першага тыдня вайны была выдадзена сакрэтная дырэктыва СНК СССР і ЦК 
ВКП(б) ад 29 чэрвеня 1941 г. «У занятых ворагам раѐнах, – гаварылася ў ѐй, – ствараць партызанскія атрады і 
групы для барацьбы з часцямі варожай арміі… У захопленых ворагам раѐнах ствараць невыносныя ўмовы для 
ворага і ўсіх яго пасобнікаў, праследаваць і знішчаць іх на кожным кроку, зрываць усе іх мерапрыемствы».       
3 ліпеня 1941 г. І. Сталін, выступаючы па радыѐ, адкрыта агучыў гэтае заданне. 

Эканамічная палітыка на акупаванай тэрыторыі

• У Беларусі пад нацысцкай акупацыяй было каля 7 
млн. чалавек, ці 12,7 % ад усяго насельніцтва, якое
знаходзілася на захопленай тэрыторыі СССР.

• Усе захопленыя матэрыяльныя і людскія рэсурсы
абвяшчаліся ўласнасцю рэйха.

• На базе калгасаў ствараліся т.зв.  “абшчынныя
гаспадаркі”, на базе саўгасаў – “дзяржаўныя маѐнткі”. 
Калгаснікі абкладаліся падаткамі.

• Усѐ насельніцтва ва ўзросце ад 14 да 65 гадоў
прыцягвалася да абавязковых прымусовых работ.
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Арганізацыя партызанскага руху на Беларусі

Чэрвень - ліпень 

1941 г.

Пачалі дзейнічаць партызанскія атрады Камарова (В. Каржа,

Пінская вобласць), ―Бацькі Міная‖ (М.Шмырова, Віцебская

вобласць), ―Чырвоны кастрычнік‖ (Ц. Бумажкоў, Ф. Паў-лоўскі,

Гомельская вобласць).

Ліпень – верасень 

1941 г.

У рэспубліцы сфарміравана звыш 430 партызанскіх атрадаў і

груп колькасцю звыш 8 тыс. чалавек.

Восень 1941 г. Створаны падпольныя арганізацыі і групы ў Мінску

(К. Грыгор’еў , І. Казінец, С. Заяц і інш.); На Аршанскім

чыгуначным вузле (К. Заслонаў); у Віцебску (В. Харужая).

Вясна 1942 г. Фарміруюцца першыя партызанскія брыгады (1-я Беларуская і

―Аляксея‖ на Віцебшчыне).

Май 1942 г. Ствараецца Цэнтральны штаб партызанскага руху на чале

з П. Панамарэнка.

Верасень 1942 г. Ствараецца Беларускі штаб партызанскага руху на чале з

П. Калініным.

1943 г. Народныя мсціўцы кантралявалі 60% тэрыторыі рэспублікі,

было створана больш за 20 партызанскіх зон (Ушацкая,

Барысаўска-Бягомльская, Клічаўская і інш.). У выніку

аб’яднання некаторых з іх утвараліся партызанскія краі.

 
 
 Выконваючы заклік кіраўніцтва краіны, партыйныя камітэты Беларусі на працягу ліпеня – жніўня 1941 г. 

падабралі і накіравалі на акупаваную тэрыторыю сотні арганізатараў і кіраўнікоў партызанскага руху.  Значны 
ўплыў на развіццѐ партызанскага руху супраць нямецка-фашысцкіх акупантаў аказала перамога Чырвонай арміі 
пад Масквой. Так, контрнаступленне савецкіх войскаў  зімой 1941 г. – вясной 1942 г. дало ім магчымасць 
уступіць у непасрэднае ўзаемадзеянне з партызанскімі атрадамі на Віцебскім напрамку. У выніку ўтварыліся   т. 
зв. «Суражскія вароты»,  праз якія партызанам  рэспублікі  перапраўлялася зброя і боепрыпасы, накіроўваліся 
спецыялісты па правядзенню дыверсій і інш.  

У 1943 – 1944 гг. партызанскі рух на Беларусі набывае масавы характар. Утвараюцца партызанскія зоны і 
краі, якія  былі ваенна-палітычнымі і эканамічнымі  базамі  развіцця патрыятычнага руху супраціўлення ворагу, 
дзе прымалі самалѐты з Вялікай зямлі, рыхтавалі рэзервы, дзейнічалі гаспадарскія прадпрыемствы, школы, 
медыцынскія пункты.   

 

Кароткая даведка
• У радах антыфашысцкага руху на тэрыторыі

рэспублікі ўдзельнічала каля 444 тыс. партызан і
падпольшчыкаў.

• Дзейнічала 1 255 партызанскіх атрадаў, аб’яднаных у
213 брыгад.

• У тыле ворага выдавалася 170 падпольных газет,
тыраж якіх налічваў мільѐны экзэмпляраў, было
выдадзена і распаўсюджана 28,5 млн. лістовак.

• За гераізм і адвагу каля 140 тыс. партызан і
падпольшчыкаў узнагароджаны ордэнамі і медалямі,
87 з іх прысвоена званне Героя Савецкага Саюза.

 
Баявая і дыверсійная дзейнасць партызан асабліва актывізавалася напярэдадні і ў час контрнаступлення 

Чырвонай Арміі пад Курскам.  24 чэрвеня 1944 г. было прынята рашэнне ЦК КП(б)Б аб пачатку «рэйкавай 
вайны» (з 03.08.1943 г. па ліпень 1944 г. ), спланаванай ў стратэгічным маштабе акцыі партызан па 
адначасовым масавым разбурэнні чыгуначных камунікацый з мэтай дэзарганізацыі ваенных перавозак. На 
Беларусі гэта аперацыя праводзілася ў тры этапы. 
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Этапы “рэйкавай вайны” на Беларусі

1. 3 жніўня – верасень 

1943 г. Мэта –

садзейнічаць 

контрнаступленню 

Чырвонай Арміі пад 

Курскам.

Пад адхон было пушчана 833 

варожыя эшалоны, 3 бронепаязды, 

узарвана 184 чыгуначных маста і 

556 мастоў на аўтамабільных 

дарогах, знішчана 400 км 

тэлефонна-тэлеграфнай лініі.

2. 19 верасня – пачатак 

лістапада 1943 г. –

аперацыя ―Канцэрт‖.

Падарвана 90 тыс. чыгуначных 

рэек, 1041 эшалон, 72 чыгуначных 

масты.

3. 20 чэрвеня  –28 ліпеня 

1944 г. Мэта –

садзейнічаць савецкім 

войскам падчас аперацыі 

―Баграціѐн‖

Падарвана 61 тыс. рэек, знішчана 8 

чыгуначных мастоў, поўнасцю 

выведзены са строю асноўныя 

чыгуначныя лініі, часткова 

паралізаваны варожыя перавозкі па 

ўсіх дарогах Беларусі.
 

 Разам з фарміраваннем партызанскіх атрадаў на тэрыторыі Беларусі ствараюцца падпольныя арганізацыі і 
групы. Сярод актыўных арганізатараў партыйнага падполля былі К.П. Панамарэнка, А. Ф. Брагін, У. Р. Ванееў, 
В. І. Казлоў, П. З. Калінін і інш.  

Яркай і гераічнай старонкай у гісторыі барацьбы супраць нямецка-фашысцкіх акупантаў увайшло Мінскае 
падполле. Шырокі размах падпольная барацьба набыла таксама ў Асіповічах, Бабруйску, Барысаве, Віцебску, 
Магілѐве, Оршы і іншых гарадах і вѐсках. Асабліва актыўна дзейнічалі падпольшчыкі на транспартных вузлах. 
У Заходніх абласцях  Беларусі ствараліся шматлікія антыфашысцкія падпольныя арганізацыі, якія ўзнікалі па 
ініцыятыве былых членаў КПЗБ, КСМЗБ, мясцовых патрыѐтаў. Сярод іх вызначаліся Брэсцкая абласная і 
Баранавіцкая акруговая антыфашысцкія арганізацыі. 

Акрамя ўзброенай барацьбы партызан і падпольшчыкаў супраць акупантаў набіралі моц і такія формы 
супраціўлення, як масавы зрыў гаспадарчых мерапрыемстваў фашысцкіх улад. Найбольш распаўсюджанымі  
метадамі эканамічнай барацьбы  з’яўляліся  нявыхад на работу, зніжэнне вытворчасці і якасці працы, утойванне 
кваліфікацыі, парушэнне тэхналагічных працэсаў і г.д. 

Такім чынам, на акупаванай тэрыторыі разгарнуўся надзвычайны па маштабах рух Супраціўлення, у якім 
удзельнічалі прадстаўнікі розных сацыяльных слаѐў і нацыянальнасцяў. 

Кароткая даведка

• У партызанскім і падпольным руху на тэрыторыі

Беларусі прымалі ўдзел прадстаўнікі іншых краін –

Л. Карастаянава (балгарка), Я. Налепка (арганізатар і

кіраўнік славацкага партызанскага атрада), Ф. Шмен-

кель (нямецкі антыфашыст, Герой Савецкага Саюза).

• У антыфашысцкіх атрадах Італіі, Францыі, Югаславіі,

Славакіі, Чэхіі і Польшчы змагаліся беларусы:

Ф. Кажамякін, А. Антоненка, В. Квіцінскі, М. Фѐда-

раў і інш.

 
 

5. ПЕРАЛОМНЫЯ ПАДЗЕІ Ў ХОДЗЕ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ. ВЫЗВАЛЕННЕ БЕЛАРУСІ 
АД НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІХ ЗАХОПНІКАЎ 

 
Працэс карэннага пералому ў вайне, які быў пакладзены Сталінградскай бітвай (17 ліпеня 1942 – 2 лютага 

1943 гг.), канчаткова быў замацаваны летам 1943 г.  перамогай на Курскай дузе (5 ліпеня – 23 жніўня 1943 г.). У 
верасні 1943 г.  Чырвоная Армія  перайшла ў стратэгічнае контрнаступленне і распачала шырокамаштабную 
аперацыю па вызваленню Украіны, Беларусі і Прыбалтыкі.  
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23 верасня 1943 г. быў вызвалены першы раѐнны цэнтр Беларусі – гарадскі пасѐлак Камарын. Восенню і 
зімой 1943 – 1944 гг. войскі Чырвонай Арміі поўнасцю ці часткова авалодалі 36 раѐнамі рэспублікі,  2 
абласнымі цэнтрамі – Гомелем і Мазыром. Гэтым самым  яны занялі зручныя пазіцыі, што стварыла плацдарм 
для Беларускай наступальнай аперацыі «Баграціѐн». 

 У адпаведнасці з планам аперацыі прадугледжваўся адначасовы прарыў абароны праціўніка на шасці 
участках з мэтай расчляніць яго войскі і разбіць іх па частках. Асаблівае значэнне надавалася разгрому  
флангавых груповак ворага ў раѐнах Віцебска і Бабруйска з мэтай развіцця наступлення на Мінск.  

Лінія фронту ў Беларусі ў гэты час праходзіла на ўсход ад Полацка, Віцебска, Оршы, Магілѐва, Жлобіна, 
Бабруйска, далей на захад ад Мазыра і па рацэ Прыпяць да Ковеля і ўяўляла сабой выступ, які атрымаў назву 
«Беларускі балкон». Утрыманнем гэтага выступу гітлераўскае камандаванне надавала  асаблівае значэнне, бо ѐн 
прыкрываў галоўныя напрамкі – усходнепрускі і варшаўска-берлінскі. Тут была створана глыбо-
каэшаланіраваная сістэма абароны, якую немцы называлі «Фатэрлянд» («Айчына»). Гітлераўцы сканцэнтравалі 
тут найбольш буйную групоўку сваіх войскаў. 

У правядзенні аперацыі «Баграціѐн» прымалі ўдзел войскі 4 франтоў: 1-га, 2-га і 3-га Беларускага, 1-га 
Прыбалтыйскага, таксама Дняпроўская ваенная флатылія, беларускія партызаны, французскі авіяполк 
«Нармандыя-Нѐман». Дзеянні франтоў каардынаваліся маршаламі А. Васілеўскім і Г. Жукавым. 

 На першым этапе (23 чэрвеня – 4 ліпеня 1944 г.) былі праведзены Віцебска-Аршанская, Магілѐўская, 
Бабруйская, Полацкая аперацыі, у выніку якіх у акружэнне трапіла стотысячная групоўка праціўніка («Мінскі 
кацѐл»). 3 ліпеня быў вызвалены г. Мінск. Да канца ліпеня  1944 г.  тэрыторыя Беларусі была вызвалена ад 
захопнікаў.  

Вызваленне Мінска 3 ліпеня 1944 г.

• Горад вызвалялі войскі 3-га (кам. – генерал-палкоўнік
І.Д. Чарняхоўскі) і 1-га (кам. – маршал Савецкага
Саюза К.К. Ракасоўскі) Беларускіх франтоў.

• Адным з першых 3 ліпеня ў г. Мінск уварваўся танк
малодшага лейтэнанта Д.Г. Фролікава 2-га
гвардзейскага танкавага корпуса (кам. – генерал-маѐр
А.С. Бурдзейны).

• Да канца 3 ліпеня Мінск быў вызвалены. На ўсходзе ад
горада ўтварыўся «кацѐл», у які трапіла 105 тыс. салдат і
афіцэраў праціўніка. Да 11 ліпеня варожая групоўка
была разгромлена.

 
 
На другім этапе (5 ліпеня – 29 жніўня 1944 г.) франты здзейснілі Шаўляйскую, Вільнюскую, Каўнаскую, 

Беластоцкую і Люблін-Брэсцкую наступальныя аперацыі. Такім чынам, у выніку аперацыі «Баграціѐн» былі 
вызвалены Беларусь, большая частка Літвы, часткі Латвіі і Польшчы. Савецкія войскі падышлі да межаў 
фашысцкай Германіі. 

Вынікі аперацыі “Баграціѐн”

• Разгромлена поўнасцю 17 дывізій і 3 брыгады 

праціўніка, часткова – 50 дывізій. Страты вермахта –

каля 500 тыс. челавек.

• Страты Чырвонай Арміі – каля 760 тыс. челавек,        

у т.л. 180 тыс. забітымі.

• Каля 400 тыс. салдат Чырвонай Арміі ўзнагароджана 

ордэнамі і медалямі, больш 1500 – Героі Савецкага 

Саюза. 

• Паляпшэнне абстаноўкі на Заходнім фронце ў 

Францыі.
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6. ЗАКАНЧЭННЕ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ І ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ.  
УКЛАД БЕЛАРУСКАГА НАРОДА Ў ПЕРАМОГУ  НАД ФАШЫЗМАМ. 

 
У выніку паспяховага наступу савецкіх войскаў летам 1944 г. адбылася актывізацыя антыфашысцкага руху ў 

Малдавіі, Румыніі, Балгарыі, Венгрыі, Югаславіі, Польшчы, Чэхаславакіі, якія на працягу восені 1944 г. – вясны 
1945 г. былі вызвалены ад фашызму. 16 красавіка 1945 г. Чырвоная Армія пачала Берлінскую аперацыю, 
акружыла і завяршыла разгром ворага. 8 мая 1945 г. у прадмесці Берліна Карлсхорсце ў прысутнасці 
прадстаўнікоў камандавання армій СССР, ЗША, Англіі і Францыі быў падпісаны акт аб безагаворачнай 
капітуляцыі Германіі. Кровапралітная вайна ў Еўропе закончылася. 9 мая  было аб’яўлена днѐм ўсенародных 
урачыстасцей – святам Перамогі. 

Верны сваім саюзніцкім абавязацельствам,  СССР далучыўся да Дэкларацыі ЗША, Англіі і Кітая ад 26 
ліпеня 1945 г., у якой патрабавалася безагаворачная капітуляцыя Японіі, і 8 жніўня аб’явіў вайну мілітарысцкай 
Японіі. Баявыя дзеянні Чырвонай Арміі і Флоту супраць Японіі пачаліся 9 жніўня 1945 г. Нягледзячы на моцнае 
супраціўленне, савецкія войскі хутка зламалі абарону праціўніка. На працягу 11 дзѐн яны разграмілі галоўную 
ўдарную сілу японскіх мілітарыстаў – Квантунскую армію і ачысцілі ад японцаў паўночна-усходнія правінцыі 
Кітая (Маньчжурыю), гарады Дальні і Порт-Артур, паўднѐвы Сахалін, Курыльскія астравы, вызвалілі 
паўночную Карэю.  2 верасня 1945 г. Японія падпісала акт аб капітуляцыі, што азнаменавала канец Другой 
сусветнай вайны. 

Рашаючы ўклад у вызваленне народаў Еўропы і Азіі ад фашызму ўнеслі народы Савецкага Саюза, яго 
Узброеныя Сілы. На савецка-германскім фронце з пачатку вайны і да сярэдзіны 1944 г. адначасова дзейнічала  
ад 190 да 270 нямецка-фашысцкіх дывізій, у той час як англійскай і амерыканскай арміям супрацьстаялі ў 
Паўночнай Афрыцы ад 9 да 20, у Італіі ад 7 да 26 дывізій. І пасля адкрыцця другога фронту (чэрвень 1944 г. ) у 
Еўропе на савецка-нямецкім фронце знаходзілася гітлераўскіх войскаў у 2 – 2,5 разы больш, чым на заходнім і 
італьянскім франтах. Працягласць савецка-германскага фронту вагалася ад 3 да 6 тыс. кіламетраў. З 1418 сутак 
існавання фронту 93% часу прыпадае на актыўныя баявыя дзеянні. Працягласць жа фронту ў Паўночнай 
Афрыцы і Італіі не перавышала 300 – 350 км, а ў Заходняй Еўропе – 800 км. З 13,6 млн. чалавек, якіх страціла 
гітлераўская Германія за час Другой сусветнай вайны, 10 млн. знайшлі сабе магілу на ўсходнім фронце. Страты 
нямецка-фашысцкіх войскаў на савецка-германскім фронце былі ў 4 разы большыя, чым на заходнееўрапейскім 
і міжземнаморскім тэатрах ваенных дзеянняў.  

Разам з усімі народамі Савецкага Саюза з гонарам выканаў свой абавязак перад Радзімай і чалавецтвам і 
беларускі народ. Уклад беларускага народа ў Вялікую Перамогу, у справу разгрому фашызму атрымаў 
прызнанне ва ўсім свеце.  

Страты Беларусі ў Другой сусветнай 

вайне

• Разбурана і разрабавана 209 гарадоў і райцэнтраў, 9200

сѐл і вѐсак, прычым 5295 з іх знішчаны з усімі ці часткай

жыхароў, узарвана 23 тыс. адміністрацыйных і

культурна-бытавых устаноў.

• Буйныя прамысловыя і культурныя цэнтры рэспублікі –

Мінск, Гомель, Віцебск і інш. былі разбураны на 80 –

90%.

• Беларусь панесла велізарныя людскія страты. Згодна з

афіцыйнымі данымі ў рэспубліцы было знішчана 2 млн.

200 тыс. грамадзян. На думку сучасных даследчыкаў,

гэтая лічба значна вышэй і складае каля 3 млн. чалавек.

 
 

Уклад беларускага народа ў перамогу над 

фашызмам

Звыш 1,3 млн. жыхароў Беларусі былі мабілізаваны ў

рады Чырвонай Арміі. З іх:

• 446 удастоены звання Герой Савецкага Саюза, чацвѐра

– П. Галавачоў, І. Гусакоўскі, С. Шутаў, І. Якубоўскі –

удастоены гэтага звання двойчы;

• 67 салдат і сяржантаў з Беларусі сталі кавалерамі

Ордэна Славы трох ступеняў;

• Беларусы-палкаводцы: маршалы Савецкага Саюза

В. Сакалоўскі і І. Якубоўскі, маршал авіяцыі

С. Красоўскі, генерал арміі, кавалер ордэна ―Перамога‖

А. Антонаў і інш.
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Цікава ведаць 
1. Шмат стагоддзяў з пакалення ў пакаленне перадавалася на Усходзе легенда пра тое,  што ўскрыццѐ 

саркафага палкаводца Цімура ў маўзалеі Гур-Эмір (Самарканд) разбудзіць дух заваѐўніка і абернецца вялікай 
вайной. У пачатку лютага 1941 г. савецкі антраполаг  М.М. Герасімаў насуперак легендзе пачаў археалагічныя 
раскопкі ў маўзалеі. Цяжка паверыць у супадзенне, але 21 чэрвеня 1941 г. быў адкрыты саркафаг, 22 чэрвеня 
пачалася вайна. 

 (Деркач О., Быков В. Книга века. М., 2000, с.33). 
2. У жніўні 1941 г. генерал-лейтэнант інжынерных войскаў Дзмітрый Карбышаў, спрабуючы выйсці з 

акружэння, быў цяжка кантужаны і трапіў ў палон. Гітлераўцы прапанавалі яму перайсці да іх на службу на 
добрых умовах. «Я Радзімай не гандлюю!» – адказаў генерал. У лютым 1945 г. у канцлагеры Маутхаузен, 
фашысты палівалі яго халоднай вадой на марозе, пакуль ѐн не ператварыўся ў ледзяную глыбу.    

(Бувалка І. Інтэлектуальны турнір “ Салют Перамогі” // Беларускі гістарычны часопіс. 2005. №4. С.74). 
3. У 1941 г. абаронцы Масквы пакутавалі з-за недахопу прадуктаў. Ад моцных маразоў прадукты 

рассыпаліся ў пацяруху. Псаваліся нават кансервы. Тады вырашылі параіцца з былым ваенным інтэндантам 
царскай арміі. Яго прыняў сам І. Сталін, і былы інтэндант выдаў «рэцэпт»: армію выратуюць тры «С» – сала, 
сухары, спірт. Яго парада была выкарыстана.  

(Деркач О., Быков В. Книга века. М., 2000, с.332). 
4. Абаронцы Брэсцкай крэпасці – малодшы сяржант А.А. Новікаў разам з радавым Н.Е. Стаўніцкім схаваліся 

ў дупле вялікага дуба і агнѐм з кулямѐта не давалі фашыстам пераправіцца цераз Заходні Буг. Перад мужнасцю 
гэтага бясстрашнага пагранічніка схілілі галовы нават афіцэры вермахта. Ён быў пахаваны гітлераўцамі з 
воінскімі ўшанаваннямі. Пасмяротна ўзнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны I ступені. Імя праслаўленага 
пагранічніка носіць 14-я пагранічная застава 86-й пагранічнай групы.  

(Паўлоўскі А. Разгром фашызму. Урокі Вялікай Айчыннай вайны // Беларускі гістарычны часопіс. 2005. №5. 
С.13). 

5.Летам 1941 г. нямецкі генерал А.І. Іодль сказаў А. Гітлеру, што нямецкая тэхніка пераўзыходзіць рускую, 
але ў рускіх засталася стратэгічная зброя – валѐнкі. Так, менавіта, валѐнкі. Вядома, што з напалеонаўскіх 
салдат, якія прыйшлі ў Расію, змаглі выратавацца толькі тыя, хто адабраў ў мясцовых жыхароў гэты абутак. 
(Деркач О., Быков В. Книга века. М., 2000, с.332 – 333). 

6. Першы варыянт генеральнага плана «Ост» быў распрацаваны пад кіраўніцтвам рэйхсфюрэра СС Гімлера. 
Ён датычыўся ў асноўным тэрыторыі Польшчы. Пасля нападу гітлераўскай Германіі на СССР былі 
распрацаваны асноўныя фундаментальныя палажэнні і прынцыпы каланізатарскай палітыкі на акупіраванай 
тэрыторыі СССР. Пасля вайны доўгі час  план «Ост» не маглі знайсці, меліся толькі перапіска, каментарыі і 
заўвагі розных ведамстваў.  

У 70-х гадах ХХ ст. пры інвентарызацыі нямецкіх ваенных дакументаў у Нацыянальным архіве ЗША быў 
выяўлены генеральны план «Ост». Згодна з планам, намячалася знішчыць 80 – 85% палякаў, 75% беларусаў, 
65% заходніх украінцаў, 50% літоўцаў, латышоў, эстонцаў. На працягу 25 – 30 гадоў прадугледжвалася 
знішчыць 120 – 140 млн. чалавек у Польшчы і СССР. Каланізацыі і поўнай германізацыі падлягалі Беларусь, 
Літва, Латвія, Эстонія, Інгерманландыя (Ленінградская і Пскоўская вобл.), Готэнгаў (Крым і Херсонская вобл., 
былая Таўрыя). Былі падрыхтаваны новыя назвы гарадоў, напрыклад, Ленінград планавалі перайменаваць у 
Адольфсбург, Севастопаль – у Готэнсбург, Сімферопаль – у Тэадорыхсбург і г.д.   

(Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941 – 1945: Энцыкл. Мн., 1990. с. 390 – 391).  
7. Як паведамляе пісьменнік Б. Рабінін, у нацысцкай Германіі існавала сістэма выхавання жорсткасці. 

Пачыналася гэтае «выхаванне», калі хлопчыку з гітлер’югенда было 10 гадоў. Яму   на выхаванне давалася 
сабака. У 16 гадоў здаваўся экзамен, пад час якога хлопчык павінен быў забіць свайго выхаванца. З тых, хто 
здаваў ―экзамен‖, фарміраваліся лепшыя атрады СС, якія былі здольныя на любую жорсткасць.  

(Усманава Ю. Мы жывѐм на адной планеце // Беларускі гістарычны часопіс. 2005. №12. С.71).  
8.  Фашысцкая Германія акупавала Нарвегію за 63 дні, Францыю – за  44 дні,  Польшчу – за 35 дзѐн, Бель-

гію – за 19, Галандыю – за 5 дзѐн.  
Данія была акупавана за самы кароткі тэрмін – 1 дзень. Пры гэтым страты вермахта ацэньваліся як самыя 

малыя – усяго два чалавека. Краіна не аказала супраціўлення нацысцкай Германіі, таму што насельніцтва 
палічыла, што здымаецца чарговы фільм на ваенную тэму.  

(Великая Отечественная война Советского Союза (в контексте Второй мировой войны): справочник. Мн., 
2007. С.226). 

9.  Пяць сыноў жыхаркі вѐскі Мехеды Лагойскага раѐна Мінскай вобласці А.Ф. Купрыянавай удзельнічалі ў 
барацьбе з нямецкімі захопнікамі. Малодшы – Пѐтр Купрыянаў паўтарыў подзвіг А. Матросава. Пасмяротна 
ўдастоены звання Героя Савецкага Саюза.  

(Масляніцына І., Багадзяж М. Жанчыны ў гісторыі Беларусі // Беларускі гістарычны часопіс. 2005. №5. 
С.48). 

10. …За гады Вялікай Айчыннай вайны донарамі сталі 5,5 млн. чалавек, з іх 90% – жанчыны. На фронт было 
адпраўлена 1,7 млн. літраў крыві. Звыш 42 літраў крыві здала за вайну М. Довава. Масавы донарскі рух 
дазволіў выратаваць мільѐны раненых воінаў. Калі ў Першую сусветную вайну 65%  памерлых ад ран загінула 
з-за страты крыві, то ў перыяд Вялікай Айчыннай вайны па гэтай прычыне смяротнасць склала менш за 1%. 
(Великая Отечественная война Советского Союза (в контексте Второй мировой войны): справочник. Мн., 
2007. С.129). 

11. Прынята лічыць, што самая буйная танкавая бітва за ўсю гісторыю войнаў адбылася 12 ліпеня 1943 г. 
каля в. Прохараўка на Белгародскім накірунку – т.зв. Курскай дузе. У ѐй удзельнічала 1200 танкаў і самаходных 
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артылерыйскіх установак (САУ). Аднак у «Гісторыі Вялікай Айчыннай вайны Савецкага Саюза 1941 – 1945» 
ѐсць наступныя звесткі: «6 ліпеня 1941 войскі 20-й арміі, якой камандаваў генерал-лейтэнант П.А. Курачкін, 
прадпрынялі контрудар з раѐна на поўнач і захад ад Оршы ў фланг войскам 3-й танкавай групы праціўніка. У 
контрудары ўдзельнічалі 7-ы і 5-ы механізаваныя карпусы, што мелі каля 1000 танкаў старых тыпаў». Каля 
тысячы танкаў, згодна з гэтай жа крыніцай мела і 3-я танкавая група немцаў. Атрымліваецца, што з двух бакоў 
у бітве ўдзельнічала каля 2000 танкаў.  

(А. Белый. Битва под Сенно. // Советская Белоруссия. 24.04.2006). 
12.У залежнасці ад магутнасці нямецкія танкі называліся «пантэрамі», «тыграмі», «каралеўскім тыграмі». 

Самы магутны  меў назву «мышанѐ».  Лепшым танкам Другой сусветнай вайны быў савецкі танк Т-34.  
(Великая Отечественная война Советского Союза (в контексте Второй мировой войны): справочник. Мн., 

2007. С.173).  
13. Гарады-героі СССР: Масква, Мінск, Кіеў, Адэса, Ленінград, Севастопаль, Наварасійск, Керч, Тула, 

Сталінград (з 1961 г. Валгаград), Смаленск, Мурманск, Брэсцкая крэпасць-герой.  
(Далгатовіч Б.Д. Абавязак, гонар, слава // Беларускі гістарычны часопіс. 2007. №4. С.74). 
14. У гады Другой сусветнай вайны варожыя войскі не пабывалі толькі ў трох сталіцах ваюючых 

еўрапейскіх дзяржаў – Маскве, Лондане, Хельсінкі.  
(Бувалка І. Інтэлектуальны турнір. Салют Перамогі. // Беларускі гістарычны часопіс. 2005. №4. С.74) 
15. Самым маладым камандуючым фронтам у гады Вялікай Айчыннай вайны быў Іван Чарняхоўскі. (1906 – 

1945 гг.). Смяротна паранены ў баі на тэр. Польшчы.  
(Далгатовіч Б.Д. Абавязак, гонар, слава // Беларускі гістарычны часопіс. 2007. №4. С.72). 
16.Маршаламі Савецкага Саюза і маршаламі радоў войскаў з ліку беларусаў  і ўраджэнцаў Беларусі былі: 

Маршалы Савецкага Саюза В.Д. Сакалоўскі і І.І. Якубоўскі, маршалы авіяцыі С.А. Красоўскі і І.І. Пстыга, 
маршал артылерыі У.М. Міхалкін. З ліку беларусаў  і ўраджэнцаў Беларусі генераламі арміі сталі сямѐра: А.І. 
Антонаў, І.І. Гусакоўскі, Я.П. Іваноўскі, П.І. Івашуцін,  В.П. Маргелаў,   В.А. Пянькоўскі,   І.Я. Шаўроў. 
(Далгатовіч Б.Д. Абавязак, гонар, слава // Беларускі гістарычны часопіс. 2007. №4. С.72 – 73). 

17. 446 воінаў-беларусаў і ўраджэнцаў Беларусі, сярод іх 87 партызан і падпольшчыкаў удастоены ў гады 
Вялікай Айчыннай вайны звання Героя Савецкага Саюза (У СССР ганаровае званне, найвышэйшая ступень 
адзнакі за асабістыя ці калектыўныя заслугі перад дзяржавай, звязаныя са здзяйсненнем гераічнага подзвігу. 
Зацверджана 16. 04. 1934 г.- аўт.). 82 беларуса, ураджэнца Беларусі і грамадзян Рэспублікі Беларусь былі 
ўдастоены трох Ордэнаў Славы (Ордэн Славы ўстаноўлены  08. 11. 1943 г. для ўзнагароджання радавых і 
сяржантаў, а ў авіацыі –  малодшых лейтэнантаў, за храбрасць, мужнасць і бясстрашнасць, праяўленых ў баях).  

(Далгатовіч Б.Д. Абавязак, гонар, слава // Беларускі гістарычны часопіс. 2007. №4. С.72 – 73). 
19.  Камандуючы 65-й арміяй генерал арміі Павел Іванавіч Батаў удастоены звання ганаровага грамадзяніна 

сямі беларускіх гарадоў: Бабруйска, Баранавічаў, Калінкавічаў, Лоева, Рэчыцы, Светлагорска, Слоніма. 
(Далгатовіч Б.Д. Абавязак, гонар, слава // Беларускі гістарычны часопіс. 2007. №4. С.73). 

20. Жанчыны-беларускі, якія вызначыліся на фронце і былі ўдастоены звання Героя Савецкага Саюза – 
санінструктар З.М. Тусналобава-Марчанка (родам з Полацка, вынесла з бою больш за 140 цяжкапараненых 
байцоў, узнагароджана вышэйшай узнагародай Міжнароднага камітэта Чырвонага крыжа – медалѐм Флорэнс 
Найтынгел) і радыстка А.К. Стампкоўская (у час прарыву батальѐна з варожага акружэння пад час абарончай 
аперацыі Сталінградскай бітвы забяспечыла сувязь з камандаваннем палка і, прыкрываючы адыход асноўных 
сіл, выклікала агонь на сябе. У кішлаку Баяут-1 Сырдар’інскай вобласці (Узбекістан), дзе яна жыла, пастаўлены 
помнік, у Ташкенце яе імем названа вуліца).   

(Далгатовіч Б.Д. Абавязак, гонар, слава // Беларускі гістарычны часопіс. 2007. №4.  С.72 – 73). 
21. У гады Другой сусветнай вайны будучая англійская каралева Лізавета ІІ дзяўчынкай пакінула сям’ю і 

стала шафѐрам грузавой аўтамашыны ў англійскай арміі. У 1942 г. ѐй прысвоілі званне палкоўніка гвардзейскіх 
грэнадзѐраў. Сѐння яна маці чатырох дзяцей, мае шасцѐра ўнукаў.    

(Бувалка І. Інтэлектуальны турнір “ Салют Перамогі” // Беларускі гістарычны часопіс. 2005. №4. С.74).    
22. Побач з рускімі на франтах Вялікай Айчыннай вайны гераічна змагаліся сыны і дочкі ўсіх народаў 

СССР. Сярод Герояў Савецкага Саюза былі 8182 рускіх, 2072 украінцы, 311 беларусаў, 161 татарын, 108 
яўрэяў, 10 комі, 10 удмуртаў, 9 эстонцаў, 9 карэлаў, 9 калмыкаў,  7 кабардзінцаў, 6 адыгейцаў, 5 абхазцаў, 3 
якуты, а таксама прадстаўнікі іншых нацыянальнасцей.  

(Жук Т. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны //Беларускі гістарычны часопіс. 2006. №4 . С.52). 
 
Пытанні для самакантролю 
1. Якія ваенна-палітычныя мерапрыемствы ажыццяўляліся фашысцкай Германіяй з мэтай перагляду 

Версальска-Вашынгтонскіх дамоўленасцей? 
2. Растлумачце, чаму напад Германіі на Польшчу паклаў пачатак Другой сусветнай вайне. 
3. Вызначце асноўныя мэты і характар ваеннай кампаніі фашысцкай Германіі, а таксама агульныя рысы 

баявых дзеянняў вермахта ў 1939 – 1940 гг. 
4. Якія краіны з’явіліся заснавальніцамі антыгітлераўскай кааліцыі? Растлумачце, чаму стала магчымым іх 

супрацоўніцтва. 
5. Пералічыце асноўныя рысы «новага парадку», устаноўленага германскім кіраўніцтвам на акупаванай 

тэрыторыі СССР.  
6.  Назавіце найбольш значныя аперацыі, якія былі праведзены партызанамі і падпольшчыкамі Беларусі. 
7. Чаму ў наш час у некаторых краінах, у тым ліку і Расіі, назіраюцца праявы фашысцкага руху ў той або 

іншай форме? Для адказу на гэта пытанне мэтазгодна выкарыстаць матэрыялы перыядычнага друку, 
тэлебачання і Інтэрнэту.  
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8. Назавіце вядомыя Вам помнікі і мемарыяльныя комплексы,  прысвечаныя перамозе савецкага народа ў 
Вялікай Айчыннай вайне. Раскажыце аб гісторыі іх стварэння. 

 
Гістарычны дакумент 
1. Из приказа начальника штаба верховного Главнокомандования вооруженных сил Германии В. 

Кейтеля от 16 сентября 1941 г. 
«… Мы должны вести войну и наш поход с мыслью о том, что лучше всего отнять у русских людские ре-

сурсы – живыми или мертвыми? Мы это делаем, когда мы их убиваем или берем в плен и заставляем по-
настоящему работать, когда мы стараемся овладеть занятой областью и когда мы оставляем неприятелю без-
людную территорию. Либо они должны быть угнаны в Германию и стать ее рабочей силой, либо погибнуть в 
бою. А оставлять врагу людей, чтобы у него опять была рабочая и военная сила, по большому счету абсолютно 
неправильно». 

 
2. Из отчета Могилевского обкома комсомола Центральному Комитету ЛКСМБ о работе областной 

комсомольской организации в период Великой Отечественной войны/ ПА ИИП при ЦК КПБ, ф. 63, ОП. 
16, д. 2, л. 113, 116–118.  

 «...В партизанских отрядах [Могилевской обл.] насчитывалось 89 первичных комсомольских организаций с 
общим числом членов ВЛКСМ 7500 чел., скрытно в подполье проводили работу 266 первичных комсомольских 
организаций, объединявших 890 членов ВЛКСМ. Свыше 2 тыс. комсомольцев вели подпольную работу в оди-
ночку, являясь связными партизанских отрядов... рекомендовано в партию 1015 членов ВЛКСМ... 

Выполняя указания тов. Сталина о нанесении ударов по коммуникациям врага, комсомольцы и молодежь 
партизанских отрядов везде и всюду были в авангарде. Об этом говорят их боевые дела. 

Комсомолец Кожушко лично пустил под откос 27 вражеских эшелонов, Владимир Парахневич – 20, Михаил 
Гулей – 19, Александр Денисов – 14, Евгений Зуев – 12, Леонид Лукашевич – 11, Максим Устинов – 10, Петр 
Нестеров и Софья Леванович – по 7, Валентина Подчупарова – 5  эшелонов... 

...Изучив диверсионное дело, комсомолка Римма Кунько по своей инициативе организовала из 4 девушек 
диверсионную группу, которая за 3 месяца пустила под откос 5 вражеских эшелонов. 

В партизанских отрядах области было создано по инициативе комсомольских организаций свыше 350 ком-
сомольско-молодежных диверсионных и «охотничьих» групп... Молодыми подрывниками к 25-летию ВЛКСМ 
пущено под откос 647 вражеских эшелонов, подорвано более 100 танков и бронемашин, 807 автомашин, взо-
рвано 98 мостов на железных дорогах и свыше 550 на грунтовых и шоссейных дорогах, повреждено около 20 
тыс. ж.-д. рельсов. 

Успешно вели борьбу по истреблению фашистов комсомольско-молодежные «охотничьи» группы. Группы 
комсомольцев Сильверстова и Пятакова в одной совместной засаде на шоссе уничтожили 3 автомашины, убили 
23 и ранили 53 гитлеровца... 

Группа секретаря комсомольской организации тов. Кудина (Круглянский район) 8 раз подрывала подзем-
ную связь немецкой ставки верховного командования с восточным фронтом, а в одной из засад 5 комсомольцев 
этой группы уничтожили 2 автомашины и убили 9 немецких солдат... 

Исключительное мужество и отвагу проявил разведчик комсомолец Топвалдыев из партизанской бригады 
тов. Кирпича Шкловского района. За доставку в отряд вражеских «языков», диверсионную работу и самоот-
верженность во всех боевых операциях ему присвоено звание Героя Советского Союза... 

Звание Героя Советского Союза присвоено [также] пом. комиссара по комсомольской работе Парахневичу 
Владимиру за 20 пущенных им под откос вражеских эшелонов... 

Секретарь Могилевского обкома ЛКСМБ Ф. Иванов». 
 

7. АСНОЎНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ РАЗВІЦЦЯ СВЕТУ ПАСЛЯ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ  ВАЙНЫ. РОЛЯ 
І МЕСЦА БССР НА МІЖНАРОДНАЙ АРЭНЕ Ў ПЕРЫЯД КАНФРАНТАЦЫІ ДЗВЮХ ГРАМАДСКА-

ПАЛІТЫЧНЫХ СІСТЭМ (ДРУГАЯ ПАЛ. 40 – ПЕРШАЯ ПАЛ. 80-Х ГГ. ХХ СТ) 
 

Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны ў свеце назіраецца новая растаноўка палітычных сіл, якая 
характарызавалася: 

па-першае, уладкаваннем свету на аснове Ялцінска-Патсдамскай сістэмы  міжнародных адносін,  рэвалюцый  
і  рэкамендацый  Арганізацыі Аб'яднаных Нацый (ААН); 

па-другое,   канфрантацыяй   між   двумя   сацыяльна-палітычнымі сістэмамі («лагерамі») і «халоднай 
вайной» паміж імі. 

25 красавіка – 26 чэрвеня 1945 г. у Сан-Францыску адбылася Устаноўчая канферэнцыя ААН, на якой быў 
прыняты Статут гэтай арганізацыі. Сваѐй галоўнай задачай ААН абвясціла: 

‒  падтрыманне і ўмацаванне міру, бяспекі і супрацоўніцтва між дзяржавамі; 
‒  развіццѐ сяброўскіх адносін між народамі; 
‒  узгадненне дзеянняў асобных краін у дасягненні агульных мэтаў. 
Улічваючы ўклад беларускага народа ў справу разгрома фашызма, канферэнцыя прыняла рашэнне аб 

уключэнні БССР у лік краін-заснавальніц ААН. Асноўныя намаганні дзейнасці Беларусі ў ААН былі скіраваны 
на ўмацаванне міра і міжнароднай бяспекі, абмежаванне гонкі ўзбраенняў і раззбраенне. Беларусь паслядоўна 
выступала за асуджэнне ваенных злачынстваў. Па яе ініцыятыве 1-й сесіяй Генеральнай Асамблеі ААН была 
прынята рэзалюцыя «Аб выдачы і пакаранні ваенных злачынцаў» (1946 г.). Свой удзел у ААН Беларусь 
выкарыстоўвала для развіцця сувязей з зарубежнымі краінамі. Хутка яна стала членам Сусветнай арганізацыі 
аховы здароўя (1948 г.), Міжнароднай арганізацыі працы (1954 г.), Арганізацый ААН па справах адукацыі, 
навукі і культуры (ЮНЕСКА, 1954 г.) і шэрага інш. міжнародных арганізацый.  
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Разам з тым, амаль адразу ж пасля вайны між былымі саюзнікамі ўзніклі вострыя супярэчнасці і перш-
наперш паміж ЗША і СССР. ЗША, чые агульныя страты ў гады вайны склалі 1/100 ад страт СССР, павялічылі 
свой валавы нацыянальны прадукт у 2 разы. СССР, нягледзячы на каласальныя страты, не толькі вярнуў згуб-
леныя Расійскай імперыяй і РСФСР (у 1905–1920 гг.) Курылы, Заходнюю Беларусь і іншыя тэрыторыі, але і 
павялічыў прастору для супрацьстаяння Захаду за кошт Усходняй Еўропы: 

 29 лістапада 1945 г. Югаславія, у якой была ліквідавана манархія, стала Федэратыўнай Народнай 
рэспублікай (у 1946 г. – ФНРЮ, у 1963 г.–  СФРЮ); 

 15 верасня 1946 г. абвешчана Народная рэспубліка Балгарыя; 
 у студзені 1947 г. на выбарах у Польшчы атрымала перамогу Польская рабочая партыя, 22 ліпеня 1952 г. 

сейм прыняў канстытуцыю ПНР; 
 30 снежня 1947 г. Румынія была абвешчана Народнай рэспублікай; 
 у лютым 1948 г. улада ў Чэхаславакіі поўнасцю перайшла да камуністаў; 
 1 лютага 1946 г. рэспублікай стала Венгрыя, якая пасля прыхода да ўлады Венгерскай партыі працоўных 

у жніўні І949 г. абвешчана Народнай рэспублікай; 
 7 кастрычніка 1949 г. СССР ініцыіраваў стварэнне Германскай Дэмакратычнай рэспублікі (ГДР). 

Падобныя змяненні адбыліся і ў Паўднѐва-Усходняй Азіі: 2 верасня 1945  г.  пад  кіраўніцтвам    камуністаў   
узнікла Дэмакратычная Рэспубліка В'етнам (ДРВ). У верасні  1948  г.  абвешчана  стварэнне  Карэйскай  
Народна-дэмакратычнай Рэспублікі (КНДР); 1 кастрычніка ўтварылася Кітайская Народная Рэспубліка (КНР). 

Такім чынам узнікла  «сусветная сістэма сацыялізма». У 1949 г. ствараецца Савет Эканамічнай узаема-
дапамогі. У 1955 г. у Варшаве Албаніяй, Балгарыяй, Венгрыяй, ГДР, Польшчай, Румыніяй, СССР, Чэха-
славакіяй быў падпісаны дагавор аб дружбе, супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе (Арганізацыя Варшаўскага 
дагавора альбо АВД).  

У зарубежнай і айчыннай гістарыяграфіі пасля распада СССР нярэдка можна сустрэць сцвярджэнні, што 
ўтварэнне сусветнай сістэмы сацыялізма на чале з СССР з'явілася прычынай абвастрэння міжнародных адносін 
і ўзнікнення «халоднай вайны», як формы супрацьстаяння двух сацыяльна-палітычных блокаў. У сувязі з гэтым 
патрэбна адзначыць: 

 яшчэ ў 1946 г. У. Чэрчыль, выступаючы з прамовай у Фултане (ЗША), заклікаў да крыжовага пахода суп-
раць  СССР.     

 у 1946 г. сфармулявана канцэпцыя «стрымлівання» Дж. Кеннана. Сэнс якой зводзіўся   да   таго,   што   
рускія   (Расія,   СССР)   фактычна прывержаны   ідэі   адмаўлення   «пастаяннага   спосаба   існавання са 
Злучанымі Штатамі».  

 у 1949  г.  створаны  ваенны блок –  Арганізацыя  Паўночна-Атлантычнага дагавора (НАТО). Пачалося 
разгортванне сістэмы ваенных баз уздоўж граніц СССР. 

Адной з важнейшых тэндэнцый сусветнага развіцця пасля Другой сусветнай вайны з'яуляецца распад 
каланіяльнай сістэмы: 

 першай у Азіі абвясціла незалежнасць ад Нідэрландаў Інданезія (1945г.); 
 абвешчана Дэмакратычная Рэспубліка В'етнам (1945 г.); 
 у 1950 г. абвешчана незалежная Рэспубліка Індыя. Следам за ѐй суверэнітэт абвясціў і Пакістан (1956 г.); 
 у 1951 г. нацыянальнай незалежнасці дабіліся Лівія, у 1952 г. – Егіпет, у 1954 г. – Марока, Туніс, Судан, у 

1957 г. –  Гана, у 1958 г. –  Гвінея. 
Усяго ў 1945 – 1961 гг. палітычную незалежнасць атрымалі больш 40 дзяржаў з насельніцтвам 1,5 млрд. ча-

лавек, гэта значыць амаль палова насельніцтва планеты. У 1960 г. Генеральная Асамблея ААН прыняла дэкла-
рацыю аб прадастаўленні незалежнасці ўсім астатнім каланіяльным уладанням. Толькі ў 1960 г. («Год Афрыкі») 
17 афрыканскіх калоній былі абвешчаны незалежнымі дзяржавамі. К 80-м гг. XX ст. афрыканскі кантынент (за 
выключэннем некалькіх тэрыторый на поўдні) быў дэкаланізаваны, а значыць каланіяльная сістэма распалася 
на ўсѐй тэрыторыі зямнога шара. 

Аналізуючы асноўныя тэндэнцыі сацыяльна-палітычнага і эканамічнага развіцця вядучых краін Заходняй 
Еўропы і ЗША, патрэбна звярнуць увагу на асаблівасці пасляваеннага аднаўлення і на сутнасць інтэграцыйных 
працэсаў краін Захада. Вайна ўзмацніла эканамічную залежнасць Вялікабрытаніі і іншых еўрапейскіх дзяржаў 
ад ЗША. Амерыканскую дапамогу ў памеры 12,5 млрд. долараў крэдытаў на працягу 1948 – 1951 гг. прынялі 18 
еўрапейскіх краін: Аўстрыя, Бельгія, Вялікабрытанія, Грэцыя, Данія, Ірландыя, Ісландыя, Італія, Люксембург, 
Нідэрланды, Нарвегія, Партугалія, Турцыя, Францыя, Швейцарыя, Швецыя (пазней і ФРГ).  

Рэалізуючы «план Маршала», ЗША не толькі адкрылі еўрапейскі рынак для сваіх тавараў і паставілі пад 
кантроль краіны-рэцыпіенты (атрымальнікі дапамогі), але і зрабілі першыя крокі на шляху да інтэграцыі 
Еўропы. Збліжэнне еўрапейцаў ішло і на іншых накірунках. У 1957 г. быў падпісаны Дагавор аб стварэнні 
Агульнага рынка (ЕЭС). Спачатку ѐн ствараўся і дзейнічаў як мытны саюз шасці краін, якія знялі бар'еры ў 
гандлѐвых адносінах між сабой. Далей прадугледжвалася паступовае адчыненне граніц для свабоднага 
перамяшчэння асоб і капіталаў, правядзенне сумеснай сельскагаспадарчай і фінансавай палітыкі. 

Звярніце ўвагу, што ў 60–70-я гады XX ст. заходнія краіны ў выніку структурнай перабудовы эканомікі пе-
райшлі ў постіндустрыяльную стадыю. Аўтары канцэпцыі постіндустрыяльнага інфармацыйнага грамадства   
Д. Белл, О. Тоффлер, Дж. Нэйсбіт і інш. абаснавалі, што асновай развіцця грамадства з сярэдзіны XX ст. стано-
вяцца не машынныя, а інтэлектуальныя тэхналогіі. Вядучую ролю ў постіндустрыяльным грамадстве набы-
ваюць: сфера паслуг (разгалінавая сервісная эканоміка); дамініраванне     слоя     кваліфікаваных     навукова-
тэхнічных спецыялістаў  (на  змену  пралетарыям   прыходзіць   інтэлектульны працаўнік); вядучая роля 
тэарэтычных ведаў. 

Разам з тым, у заходнім грамадстве расце заклапочанасць адносна негатыўнага ўплыва тэхнікі і тэхналогіі на 
вобраз жыцця і яго магчымых негатыўных наступстваў для будучыні. Таму ідзе актыўны пошук спосабаў 
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пераадолення негатыўных тэндэнцый заходняй цывілізацыі і зацвярджэння гуманістычных ідэалаў, маральных 
норм у грамадстве. 

 
 

3. 6. СУВЕРЭННАЯ РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ  
ВА ЎМОВАХ ГЛАБАЛІЗАЦЫІ СУСВЕТНЫХ ПРАЦЭСАЎ 

 
1. Абвяшчэнне і станаўленне дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Распрацоўка і  прыняцце 

Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (1994 г. са змяненнямі і дапаўненнямі). Вынікі рэспубліканскіх рэферэндумаў 
1995, 1996 і 2004 гадоў.  

2. Асноўныя тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь. Станаўленне і рэалізацыя 
беларускай мадэлі сацыяльна арыентаванай эканомікі.  

3. Рэспубліка Беларусь у сусветнай супольнасці на мяжы ХХ–ХХІ стст. 
4. Змены ў духоўным і культурным жыцці беларускага народа на сучасным этапе.  
 
Студэнты павінны ведаць:  
 сутнасць мадэрнізацыі ў працэсе пераходу ад індустрыяльнага да інфармацыйнага грамадства; 
 працэс афармлення і канстытуцыйнага ўмацавання дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь; 
 прыкметы дзяржаўнага суверэнітэту і грамадзянскай супольнасці; 
 змест і сутнасць беларускай мадэлі сацыяльна-эканамічнага развіцця; 
 асноўныя тэндэнцыі знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь ва ўмовах глабалізацыі; 
 дасягненні ў духоўнай культуры Рэспублікі Беларусь. 
Студэнты павінны ўмець: 
 вызначаць заканамернасці і асаблівасці пераходу Рэспублікі Беларусь да інфармацыйнага грамадства; 
 характарызаваць этапы фарміравання суверэннай беларускай дзяржаўнасці і даваць ацэнку дадзенаму 

працэсу; 
 аналізаваць тэндэнцыі станаўлення беларускай мадэлі сацыяльна-эканамічнага развіцця; 
 раскрываць асноўныя кірункі знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь, яе месца і ролю ў міжнароднай 

супольнасці; 
 выяўляць каштоўнасці беларускага грамадства ў адпаведнасці з ідэалогіяй беларускай дзяржавы; 
 ацэньваць сучасныя дасягненні духоўнай культуры ва ўзаемасувязі з культурна-гістарычнай спадчынай 

беларускага народа. 
 

1. АБВЯШЧЭННЕ І СТАНАЎЛЕННЕ ДЗЯРЖАЎНАГА СУВЕРЭНІТЭТУ РЭСПУБЛІКІ 
БЕЛАРУСЬ.  РАСПРАЦОЎКА І  ПРЫНЯЦЦЕ КАНСТЫТУЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  

(1994 Г. СА ЗМЯНЕННЯМІ І ДАПАЎНЕННЯМІ). 
ВЫНІКІ РЭСПУБЛІКАНСКІХ РЭФЕРЭНДУМАЎ  1995, 1996 І 2004 ГГ. 

 
Аналіз заканадаўча-прававога афармлення дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь мэтазгодна пачаць 

з раскрыцця прычынна-выніковых сувязей паміж прыпыненнем існавання СССР, стварэннем СНД і 
замацаваннем суверэнітэту Беларусі. Асобна пажадана спыніцца на рашэнні Вярхоўнага Савета БССР аб 
наданні канстытуцыйнага статусу Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР, прынятай 27 ліпеня 1990 г., а 
таксама разглядзе Закона «Аб забеспячэнні палітычнай і эканамічнай самастойнасці БССР», зацвярджэнні 
новай назвы краіны, дзяржаўнай сімволікі і інш. Пры гэтым неабходна падкрэсліць, што асобнае месца ў 
замацаванні суверэнітэту краіны займала прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (15 сакавіка 1994 г.).  

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь –

асноўны закон беларускай дзяржавы

Канстытуцыя

Рэспублікі Беларусь прынята

15 сакавіка 1994 г.

Зараз яна дзейнічае са

змяненнямі і дапаўненнямі, 

прынятымі на рэспубліканскіх

рэферэндумах 1996 і 2004 гг.

15 сакавіка адзначаецца як 

Дзень Канстытуцыі

Рэспублікі Беларусь.

Канстытуцыя замацоўвае

дзяржаўнае ўладкаванне краіны, 

асноўныя правы і свабоды

грамадзян. 
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Звярніце ўвагу на аналіз розных пунктаў гледжання па пытанні аб прыпыненні існавання СССР і 
падкрэсліце гістарычнае значэнне абвяшчэння суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. 

Зала пасяджэнняў Нацыянальнага сходу 

Рэспублікі Беларусь

Заканадаўчая ўлада ў

Рэспубліцы Беларусь 

ажыццяўляецца

прадстаўнічым органам 

краіны –

Парламентам –

Нацыянальным сходам. 

Ён складаецца з двух 

палат: Палаты 

прадстаўнікоў (110 

дэпутатаў, старшыня –

Андрэйчанка У. П.) і

Савета Рэспублікі

(64 дэпутата, старшыня –

Рубінаў А. М.).

 
 

Пасяджэнне Прэзідыума

Савета  Міністраў  Рэспублікі Беларусь

Цэнтральны орган

дзяржаўнага кіраван-

ня, які ажыццяўляе

выканаўчую ўладу –

Урад – Савет Мініст-

раў Рэспублікі Бела-

русь.

Яму падпарадкава-

ны: міністэрствы (24),

Дзяржаўныя камітэ-

ты (6), Камітэты пры

Савеце Міністраў (7).

Прэм'ер-міністр

Рэспублікі Беларусь –

Мясніковіч М. У.

 
 

Спектр палітычных партый Рэспублікі Беларусь 

Левыя (партыі камуніс-

тычнай і сацыялістычнай 

арыентацыі)

Цэнтрысты (партыі  

сацыял-дэмакратычнай 

арыентацыі)

Правыя (партыі 

ліберальнай і  антыкаму-

ністычнай арыентацыі)

 Камуністычная 

партыя Беларусі – КПБ

 Партыя камуністаў 

Беларусі – ПКБ

 Беларуская 

патрыятычная партыя –

БПП

 Беларуская аграрная 

партыя – БАП

 Беларуская сацыял-

дэмакратычная партыя 

(Народная Грамада) –

БСДП (НГ)

 Беларуская сацыял-

дэмакратычная грама-

да – БСДГ

 Беларуская сацыял-

дэмакратычная партыя 

народнай згоды – БСДП 

(НЗ) і інш.

 Партыя Беларускага 

народнага фронту –

Партыя БНФ

 Кансерватыўна-

хрысціянская партыя 

БНФ – КХП БНФ

 Аб’яднаная 

грамадзянская партыя –

АГП і інш.

Па дадзеным на 2010 г. у рэспубліцы дзейнічае 15 палітычных

партый.  
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Аналізуючы асновы дзяржаўнага ладу краіны, важна правільна тлумачыць прынцып падзелу ўлад, 
характэрныя рысы дзяржаўнага суверэнітэту і прыкметы прававой дзяржавы. Мэтазгодна таксама спыніцца на 
працэсе фарміравання шматпартыйнасці ў рэспубліцы, уплыву палітычных партый і грамадскіх аб’яднанняў на 
фарміраванне і дзейнасць органаў дзяржаўнай улады і грамадскае жыццѐ ў краіне. 

Характарызуючы грамадска-палітычнае жыццѐ пазначанага перыяду, варта спыніцца на разглядзе 
найважнейшых пытанняў развіцця краіны, што выносіліся на рэспубліканскія рэферэндумы (14 мая 1995 г., 24 
лістапада 1996 г., 17 кастрычніка 2004 г.) і Усебеларускія народныя сходы (1996, 2001, 2006, 2010 гг.).  

Рэспубліканскія рэферэндумы

• Наданне рускай мове роўнага статусу з беларускай

• Устанаўленне новай дзяржаўнай сімволікі

• Падтрымка курсу на эканамічную інтэграцыю з
Расіяй

14 мая 
1995 г.

• Прыняцце новай рэдакцыі Канстытуцыі Рэспублікі
Беларусь

• Перанясенне Дня незалежнасці на 3 ліпеня

• Пытанне аб свабоднай, без абмежаванняў, куплі і
продажу зямлі

• Адмена смяротнага пакарання ў дзяржаве

24 лістапа-
да 1996 г.

• Унясенне паправак у Канстытуцыю Рэспублікі Бе-
ларусь, звязаных з парадкам правядзення выбараў
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

17 каст-
рычніка 
2004 г.

 

З другой паловы 1990-х гг. пачаў дзейнічаць новы
грамадскі інстытут – Усебеларускі народны сход.

• I Усебеларускі народны сход. Вызначыў ас-
ноўныя накірункі ўнутранай і знешняй палі-
тыкі Рэспублікі Беларусь на 1996–2000 гг.
Прыярытэтныя накірункі: экспарт, жыллѐ, хар-
чаванне.

19 – 20 
кастрычні-
ка 1996 г.

• II Усебеларускі народны сход. Прыняў Праг-

раму сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны

на 2001–2005 гг. Прыярытэтныя накірункі:

ахова здароўя, інавацыйная і інвестыцыйная

дзейнасць, развіццѐ АПК і інш.

18 мая 
2001 г.   

• III Усебеларускі народны сход. Прыняў Праг-

раму сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны

на 2006–2010 гг. Прыярытэтныя накірункі: раз-

віццѐ навукаѐмкіх галін, імпартазамяшчальных

і экспартаарыентаваных вытворчасцей.

2 – 3 
сакавіка
2006 г. 

 
 

6 – 7 снежня 2010 г. – IV Усебеларускі народны сход.

Прыняў Праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця рэспублікі на

2011 – 2015 гг. Ключавая задача пяцігоддзя – стварэнне прын-

цыпова новых вытворчасцей, прадпрыемстваў і галін, якія вы-

пускаюць экспартаарыентаваную, высокатэхналагічную прадук-

цыю, фарміраванне новага аблічча беларускай эканомікі.

Устойлівае развіццѐ рэгіѐнаў і павышэнне эфектыўнасці
аграпрамысловага комплексу

Радыкальная мадэрнізацыя ўсіх галін эканомікі і стыму-
ляванне прадпрымальніцтва і дзелавой ініцыятывы

Развіццѐ чалавечага патэнцыялу (павышэнне ўзроўню
дабрабыту, працягласці жыцця, рост нараджальнасці, умаца-
ванне здароўя грамадзян і павышэнне якасці адукацыі)

Прыярытэтныя накірункі
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Пытанні для самакантролю 
1.  Раскрыйце прычынна-выніковую сувязь паміж наступнымі падзеямі: распад СССР,   стварэнне СНД. 
2.  У БССР на рэферэндуме ў сакавіку 1991 г. за захаванне СССР прагаласавала больш за 82 % выбаршчыкаў. 

Растлумачце, чаму волевыяўленне народа не было ажыццѐўлена. 
3.  Растлумачце, чаму ў часткі жыхароў нашай рэспублікі існуе жаданне «вярнуцца назад у СССР». Як вы 

адносіцеся да гэтага пытання? 
4.  Якія змены ў палітычным жыцці беларускага грамадства адбыліся пасля ўвядзення пасады Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь? 
5.  Растлумачце, што абазначаюць элементы сучаснай дзяржаўнай сімволікі Рэспублікі Беларусь. 
6.  Вызначце, якія прынцыпова важныя змены былі ўнесены ў Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь 1994 г. па 

выніках рэспубліканскага рэферэндуму 1996 г. 
7.  Вызначце пазіцыі палітычных партый, якія адносяцца да розных кірункаў. 
8.  Якой вы хацелі б бачыць праграму Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі, каб яна была сугучнай з 

вашымі жыццѐвымі інтарэсамі? 
 
Гістарычны дакумент 
1. Вытрымкі з Дэкларацыі Вярхоўнага Савета БССР аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай Савецкай 

Сацыялістычнай Рэспублікі   27 ліпеня 1990 г. 
«Вярхоўны Савет Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі, выказваючы волю народа Беларускай 

ССР, урачыста абвяшчае поўны дзяржаўны суверэнітэт Беларускай ССР як вяршэнства, самастойнасць і 
паўнату дзяржаўнай улады рэспублікі ў межах яе тэрыторыі, правамоцнасць яе законаў, незалежнасць 
рэспублікі ў знешніх зносінах і заяўляе аб рашучасці стварыць прававую дзяржаву. 

Артыкул 1. Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка – суверэнная дзяржава, якая ўсталявана на 
аснове ажыццяўлення беларускай нацыяй яе неад’емнага права на самавызначэнне, дзяржаўнасці беларускай 
мовы, вяршэнства народа ў вызначэнні свайго лѐсу… 

Артыкул 2. Грамадзяне Беларускай ССР усіх нацыянальнасцей складаюць беларускі народ, які з’яўляецца 
носьбітам суверэнітэту і адзінай крыніцай дзяржаўнай улады ў рэспубліцы…».  

Вызначце, у чым заключаецца гістарычнае значэнне прыняцця Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце 
БССР.  

2. Вытрымкі з Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 г. са змяненнямі і дапаўненнямі (новая рэдакцыя). 
Артыкул 1. Рэспубліка Беларусь – унітарная дэмакратычная сацыяльная прававая дзяржава… 
Артыкул 2. Чалавек, яго правы, свабоды і гарантыі іх рэалізацыі з’яўляюцца найвышэйшай каштоўнасцю і 

мэтай грамадства і дзяржавы… 
Артыкул 6. Дзяржаўная ўлада ў Рэспубліцы Беларусь ажыццяўляецца на аснове падзелу яе на заканадаўчую, 

выканаўчую і судовую… 
Як рэалізаваны прынцып падзелу ўлады паміж заканадаўчай і выканаўчай яе галінамі згодна Канстытуцыі 

Рэспублікі Беларусь? 
 

2. АСНОЎНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАГА РАЗВІЦЦЯ РЭСПУБЛІКІ 
БЕЛАРУСЬ. СТАНАЎЛЕННЕ І РЭАЛІЗАЦЫЯ БЕЛАРУСКАЙ МАДЭЛІ САЦЫЯЛЬНА 

АРЫЕНТАВАНАЙ ЭКАНОМІКІ 
 
Характарыстыку асноўных тэндэнцый сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь пажадана 

пачаць з аналізу эканамічных вынікаў распаду СССР. Пры гэтым мэтазгодна адзначыць, што для эканамічнага 
развіцця пачатку 1990-х гг. было характэрна падзенне тэмпаў росту вытворчасці і пагаршэнне асноўных 
эканамічных паказчыкаў. Таму ў сярэдзіне 1990-х гг. галоўнай задачай стала ажыццяўленне Праграмы выхаду 
эканомікі краіны з крызісу.  
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Асноўныя этапы сацыяльна-эканамічнага развіцця 

Рэспублікі Беларусь

1. 1991 – першая палова
1995 г. – перыяд

трансфармацыйнага
спаду

2. Другая палова 1995 –
2000 г. – перыяд

стабілізацыі і
аднаўленчага росту

3.  2001 г. – па  сѐнняшні
дзень – перыяд

стабільнага сацыяльна-
эканамічнага развіцця. 

 
 
Можа быць карысным параўнанне цэнтралізаванай каманднай сістэмы кіравання эканомікай і рыначнай 

сістэмы з дзяржаўным кіраваннем. Асобна спыніцеся на характарыстыцы змен у эканамічным развіцці 
Беларусі, звязаных з пераходам да рыначнай эканомікі. Звярніце ўвагу на прычыны захавання моцнага 
дзяржаўнага сектара.  

Разглядаючы асноўныя этапы і накірункі сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь, 
выкарыстоўваючы фактычны матэрыял, прааналізуйце планы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны, 
прынятыя на першым, другім, трэцім  і чацвѐртым Усебеларускіх народных сходах, і іх вынікі.  

Пажадана падкрэсліць, што выкананне рашэнняў першага Усебеларускага народнага сходу дазволіла нашай 
краіне першай на постсавецкай прасторы пераадоліць крызісныя тэндэнцыі ў эканоміцы і аднавіць у 2000 г. 
узровень вытворчасці прамысловай прадукцыі  1990 г. На канкрэтных прыкладах пакажыце асноўныя 
дасягненні і праблемы сацыяльна-эканамічнага развіцця рэспублікі. 

 
Дзяржаўныя праграмы 

сацыяльна-эканамічнага развіцця

Дзяржаўная праграма адраджэння і
развіцця вѐскі на 2005 – 2010 гг.

Дзяржаўная комплексная праграма 
развіцця рэгіѐнаў, малых і сярэдніх 
гарадскіх пасяленняў на 2007 – 2010 гг. 

Дзяржаўная праграма інавацыйнага 
развіцця Рэспублікі Беларусь на       
2007 – 2010 гг.

Нацыянальная стратэгія ўстойлівага са-
цыяльна-эканамічнага развіцця Рэспуб-
лікі Беларусь на перыяд да 2020 г. 
(НСУР-2020)
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Перавагі беларускай эканомікі:

‒ нізкае беспрацоўе (0,9 %)

‒ сацыяльная стабільнасць

‒ вялікі патэнцыял для лясной і сельскай гаспадаркі,

разгортвання навукаѐмістых вытворчасцей

‒ развітая транспартная сістэма

‒ высокая якасць дарог

‒ значныя радовішчы калійнай солі

Цяжкасці эканамічнага развіцця:

‒ адсутнасць значных радовішчаў нафты

(здабыча нафты з радовішчаў у раѐне

Рэчыцы за год не перавышае 1,5 млн. тон),

жалезнай руды і вугля

‒ наступствы аварыі на Чарнобыльскай АЭС

 
 
 Асобна спыніцеся на характарыстыцы Дзяржаўнай праграмы адраджэння і развіцця вѐскі на 2005 – 2010 гг., 

якая прадугледжвала прынцыпова новую сельскую сацыяльную структуру, а арыентацыя на стварэнне і 
развіццѐ аграмястэчак дазволіла забяспечыць рост дабрабыту і ўмоў жыцця сельскага насельніцтва. 

Завяршаючы разгляд пытання, неабходна падкрэсліць, што асноўным вынікам сацыяльна-эканамічнага 
развіцця краіны стала стварэнне і дзеянне аптымальнай сацыяльна-эканамічнай сістэмы, атрымаўшай назву 
беларускай мадэлі сацыяльна арыентаванай рыначнай эканомікі. 

 

Дзяржаўная праграма адраджэння і развіцця

вѐскі на 2005 – 2010 гг.

Сельскія рэгіѐны займаюць амаль 

90 % тэрыторыі краіны, дзе 

пражывае амаль 30 % насельніцтва. 

Вѐска – крыніца і захавальнік нацыянальных

традыцый, беларускай мовы і народнай

творчасці. 

Асноўныя мэты Праграмы
• Адраджэнне і развіццѐ сацыяльнай і вытворчай сфер вѐскі; 

• павышэнне даходаў сельскага насельніцтва;

• павышэнне прэстыжнасці пражывання ў сельскай мясцовасці;

• паляпшэнне дэмаграфічнай сітуацыі на вѐсцы;

• забеспячэнне патрэб унутранага рынку і фарміраванне 
экспартных рэсурсаў сельскагаспадарчай прадукцыі. 
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Сістэма мерапрыемстваў па рэалізацыі праграмы

адраджэння і развіцця вѐскі ўключае:

1. САЦЫЯЛЬНЫ РАЗДЗЕЛ.

 Рэалізуецца праз стварэнне аграгарадкоў. На працягу 2005 –

2010 гг. прадугледжана стварэнне 1481 аграгарадка. Сярэдняя

заработная плата ў вѐсцы дасягне да 2010 г. 320 – 360 дол. ЗША

у эквіваленце.

2. ВЫТВОРЧЫ РАЗДЗЕЛ.

 Тэхнічнае і тэхналагічнае перааснашчэнне;

 развіццѐ перапрацоўчай прамысловасці;

 меліярацыя зямель і павышэнне ўрадлівасці глеб.

К 2010 г. плануецца дасягненне рэнтабельнасці сельска-

гаспадарчай вытворчасці ў 18 – 20 %.

 

Характэрныя рысы беларускай мадэлі эканомікі

Дзяржаўнае рэгуляванне эканомікі, захаванне за 
дзяржавай ключавых галін прамысловасці

Прыватызацыя, арыентаваная на пошук 
эфектыўнага ўласніка і павелічэнне вытворчасці

Плюралізм форм уласнасці,  форм гаспадарання

Эфектыўная сацыяльная палітыка, адрасная 
дапамога слабаабароненым слаям насельніцтва

Шматвектарнасць знешнеэканамічнай палітыкі

 
 Пры гэтым пажадана аргументавана выказаць свае адносіны да метадаў, якія выкарыстоўваюцца пры яе 

рэалізацыі, вызначыць яе характэрныя рысы, правесці параўнальны аналіз з ліберальнай мадэллю рынку.  
 
Пытанні для самакантролю 
1. Чаму пасля распаду СССР эканоміка Беларусі апынулася ў цяжкім становішчы? 
2. Параўнайце: планавую, адміністрацыйна-камандную і сацыяльна арыентаваную рыначную мадэлі 

эканомікі. 
3. У чым асаблівасці беларускай мадэлі сацыяльна-эканамічнага развіцця? 
4. Пералічыце найбольш значныя працоўныя дасягненні, арганізатары і ўдзельнікі якіх былі ўдастоены 

звання «Герой Беларусі». 
5. У чым сутнасць сістэмы адраснай дзяржаўнай дапамогі? Якія змены адбыліся ў сацыяльнай абароне 

насельніцтва на мяжы ХХ – ХХI стст.? 
6. Выкажыце свае адносіны да перспектыў развіцця нашай краіны ва ўмовах пераходу да фарміравання 

інфармацыйнага грамадства. 
 
Гістарычны дакумент 
1. З перадвыбарнай праграмы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі.  Жнівень 2001 г.:  
«Мы не паддаліся спакусе разбурыць створанае пакаленнямі, ісці па крайне балючым і небяспечным шляху 

«шокавай тэрапіі», на якім чалавека падсцерагаюць беспрацоўе, галеча і адчай… 
Мэты  –  рэзкае павышэнне дабрабыту народа і набліжэнне яго да ўзроўню эканамічна развітых еўрапейскіх 

дзяржаў шляхам паступовага, эвалюцыйнага руху наперад, заснаванага на палітычнай і сацыяльна-эканамічнай 
стабільнасці грамадства. Убудоўванне беларускай эканомікі ў сістэму сусветных гаспадарчых сувязей пад 
кантролем грамадства і дзяржавы, падтрыманне навуковага патэнцыялу».   
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Вызначце, у чым заключаюцца прыкметы сацыяльна арыентаванай рыначнай эканомікі. 
2.  З даклада Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі на трэцім Усебеларускім народным сходзе. 2 

сакавіка 2006 г.:  
«Упершыню за шматвяковую гісторыю наш народ стварыў суверэнную дзяржаву – Рэспубліку Беларусь. 

Сѐння наш суверэнітэт – рэальны фактар сусветнай палітыкі… 
Мы змаглі зрабіць нашу краіну не толькі суверэннай, але і эканамічна незалежнай…Сѐння мы жывѐм у 

стабільнай, шчаслівай, цывілізаванай краіне. У нас моцная эканоміка, развітыя навука і культура, адна з 
лепшых у свеце сістэма адукацыі. Поўнасцю забяспечана нацыянальная бяспека… 

Мы павінны імкнуцца да таго, каб праз пяць гадоў якасць жыцця нашых грамадзян давесці да ўзроўню, 
параўнальнага з заходнееўрапейскім… Каб дасягнуць пастаўленай мэты, нам неабходна навучыцца 
выкарыстоўваць больш дзейсныя падыходы, імкнуцца да больш высокага ўзроўню арганізацыі ўсѐй нашай 
дзейнасці…Мы ўжо шмат што зрабілі і маем права гэтым ганарыцца. Вынікі апошніх гадоў даказалі 
эфектыўнасць выкарыстання беларускай мадэлі для пераходнага перыяду развіцця дзяржавы». 

 
3. РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ У СУСВЕТНАЙ СУПОЛЬНАСЦІ НА МЯЖЫ ХХ–ХХІ СТСТ. 

 
Аналіз міжнароднага становішча і знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь мэтазгодна пачаць з раскрыцця 

прычынна-выніковых сувязей паміж абвяшчэннем дзяржаўнага суверэнітэту Беларусі і вызначэннем яе 
самастойнага знешнепалітычнага курсу. Пры гэтым пажадана параўнаць знешнюю палітыку краіны да і пасля 
абвяшчэння суверэнітэту па наступных прыкметах: удзел у рабоце ААН, статус дзяржавы ў міжнародных 
зносінах, удзел  у ваенна-палітычных саюзах.  

Неабходна падкрэсліць, што сѐння Рэспубліка Беларусь з'яўляецца раўнапраўным і незалежным членам 
сусветнай супольнасці, ажыццяўляе самастойную знешнюю палітыку, асноўныя прынцыпы якой замацаваны ў 
Канстытуцыі. У сваѐй знешнепалітычнай дзейнасці яна кіруецца прынцыпамі Статуту ААН і Усеагульнай 
дэкларацыі правоў чалавека. Рэспубліка Беларусь – нейтральная бяз'ядзерная дзяржава.  

Асноўныя прынцыпы знешняй палітыкі 

Рэспублікі Беларусь

• Роўнасць дзяржаў

• Непрымяненне сілы або пагрозы сілай

• Непарушнасць межаў

• Мірнае ўрэгуляванне спрэчак

• Неўмяшанне ва ўнутраныя справы

• Захаванне агульнапрызнаных прынцыпаў і норм 

міжнароднага права

(Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь, арт. 18)

 

Рэспубліка ажыццяўляе (па стану на 01. 12. 2008 г.) выка-
нанне звыш 3000 міжнародных дагавораў

звыш 1700  двухбаковых каля  1500 шматбаковых

Дзейнічае 44 пасольства замежных дзяржаў, 2 аддзяленні па-
сольстваў, 1 гандлѐвае прадстаўніцтва, 20 консульскіх устаноў

Міжнародныя арганізацыі маюць
13 прадстаўніцтваў

Акрэдытавана 90 замежных
дыппрадстаўніцтваў

Рэспубліка Беларусь (па стану на 01. 12. 2009 г.) падтрымлівае 
дыпламатычныя адносіны са 166 дзяржавамі свету 

У 47 з іх адкрыта 60 
дыпламатычных прадстаўніцтваў

За мяжой функцыянуюць 12 
аддзяленняў пасольстваў
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Членства Беларусі ў міжнародных арганізацыях 

і спецыялізаваных установах ААН

ААН (ООН) –
Арганізацыя

Аб’яднаных Нацый, 
1945 г.

Праграма ААН па 
навакольнаму

асяроддзю (ЮНЕП), 
1975 г.

Фонд ААН для 
развіцця ў інтарэсах

жанчын
(ЮНИФЕМ), 1973 г.

Дзіцячы фонд ААН 
(ЮНИСЕФ), 1953 г.

ААН па пытаннях
адукацыі, навукі і

культуры 
(ЮНЕСКО), 1954 г. 

Міжнародная
арганізацыя працы

(МОТ), 1954 г.

Сусветная
арганізацыя аховы

здароўя (ВОЗ),
1946 г. 

Міжнародны
валютны фонд 
(МВФ), 1992 г. 

Харчовая і
сельскагаспадарчая
ААН (ФАО), 2005 г.

 
Характарызуючы асноўныя прыярытэты знешняй палітыкі рэспублікі на міжнароднай арэне, звярніце ўвагу 

на наданне асаблівай ролі ўмацаванню адносін з краінамі Садружнасці незалежных дзяржаў, і ў першую чаргу з 
Расіяй.  

Дзяржавы – члены СНД

Азербайджан

Арменія

Беларусь
Расія

Туркменістан, 

асацыіраваны член

Кыргызстан

Малдова

Украіна, 
не ратыфікавала

Устаў СНД

Таджыкістан

УзбекістанКазахстан

 
Выкарыстоўваючы фактычны матэрыял, вызначце асноўныя этапы інтэграцыйнага працэсу паміж 

Беларуссю і Расіяй, дасягненні і актуальныя пытанні супрацоўніцтва. Звярніце таксама ўвагу на праблемы, якія 
існуюць у пытаннях эканамічнай і палітычнай інтэграцыі Беларусі з Расіяй, у адносінах рэспублікі з краінамі 
СНД і Еўропы. 

Альтэрнатыўныя інтэграцыйныя формы СНД

Саюзная дзяржава Расіі 
і Беларусі

Еўразійскае 
эканамічнае 
супольніцтва

Арганізацыя Дагавора 
аб калектыўнай 
бяспецы

 
Завяршаючы разгляд пытання, неабходна на канкрэтных прыкладах праілюстраваць шматвектарнасць 

знешнепалітычнага курсу Рэспублікі Беларусь (развіццѐ сувязей з краінамі Захаду; фарміраванне на новай 
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аснове адносін з краінамі Цэнтральнай і Усходняй Еўропы; супрацоўніцтва з краінамі Азіяцка-Ціхаакіянскага 
рэгіѐна, Афрыкі, Лацінскай Амерыкі, далучэнне да працэсу глабалізацыі праз удзел у рабоце міжнародных 
арганізацый), абгрунтавана выказаць свае адносіны да інтэграцыйных працэсаў, у якіх удзельнічае рэспубліка. 

Сталіца –

г. Каракас.

Тэрыторыя –

32-е месца ў свеце 

(916 444 км²).

Насельніцтва –

45-е месца ў свеце 

(27 730 463 чал.)

2006, 2007, 2008,
2009 гг. – афіцый-
ныя візіты Прэзі-
дэнта Венесуэлы
Уга Чавеса; 2007,
2010 гг. – Прэзі-
дэнта Рэспублікі
Беларусь

Экспарт:
трактары, прычэ-
пы і паўпрычэпы,
грузавыя аўтама-
білі, сельскагас-
падарчыя машы-
ны і інш.

Створана СП па
здабычы і пастаў-
цы нафты ў Бе-
ларусь, вытвор-
часці будматэрыя-
лаў і будаўніцтву
інфраструктуры і
жылля ў Каракасе

У 2010 г. паміж
краінамі падпі-
саны пакет аб
супрацоўніцтве з
22 дакументаў у
энергетычнай,
гандлѐва-экана-
мічнай і іншых
сферах

Баліварыянская Рэспубліка Венесуэла

 
 

Ісламская Рэспубліка Іран

2004, 2007 гг. –
афіцыйныя візі-
ты Прэзідэнтаў
Ірана М. Хата-
мі, М.Ахмадзі-
нежада; 1998,
2006 гг. – зва-
ротныя візіты
А. Р. Лукашэнкі

Экспарт: ва-
локны сінтэ-
тычныя, ка-
лійныя ўгна-
енні, аўтама-
білі, тракта-

ры і інш.

Створана 6 бе-
ларуска-іран-
скіх СП, 18 

прадпрыемст-
ваў са 100 % 

іранскім 
капіталам  

Імпарт: легка-
выя аўтамабі-
лі, запчасткі, 

садавіна. 
Плануецца 

арганізацыя 
зборачных 

прадпрыемст-
ваў «Саманд»

Сталіца –

г. Тэгеран.

Тэрыторыя –

17-е месца ў свеце 

(1 648 000 км²).

Насельніцтва –

18-е месца ў свеце

(74 208 000 чал.)

 
 

У 1995, 1997, 2001 і
2005 гг. – афіцый-
ныя візіты А. Р. Лу-
кашэнкі ў Кітай.
У 2001 г. – візіт Стар-
шыні КНР Цзян
Цзэміня, 2010 г. – на-
месніка Старшыні Сі
Цзыньпіна

1998 г. – Дамова аб
узаемным прызнанні
дакументаў аб адука-
цыі. З 2007 г. выву-
чэнне кітайскай мовы
ў школах, адкрыццѐ
інстытута кітаязнаў-
ства імя Канфуцыя

Экспарт: сельскагас-
падарчыя машыны,
прадукцыя станка- і
прыборабудавання,
калійныя ўгнаенні,
хімічная прадукцыя

Імпарт: тэлерадыѐапа-
ратура, лекавыя срод-
кі, морапрадукты, ты-
тунѐвая сыравіна, тка-
ніны і інш. Аб’ѐм
таваразварота паміж
краінамі – 2,5 млрд.
долараў у год

Сталіца –

г. Пекін.

Тэрыторыя –

3-е месца            

ў свеце 

(9 596 960 км²).

Насельніцтва –

1-е месца            

ў свеце 

(1 339 735 616 

чал.)

Кітайская Народная Рэспубліка
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Аб’яднаныя Арабскія Эміраты

Сталіца –

г. Абу-Дабі.

Тэрыторыя –

116-е месца          

ў свеце 

(83 600 км²).

Насельніцтва –

113-е месца          

ў свеце 

(4 798 491 чал.)

У 2000, 2007 гг. –
афіцыйныя візіты
ў ААЭ Прэзідэнта
Рэспублікі Бела-
русь А. Р. Лукашэн-
кі

Экспарт: седлавыя
цягачы, падшып-
нікі, шыны, шкло-
валакно, грузавыя
аўтамабілі

У Беларусі зарэ-
гістраваны два СП
і два прадпрыем-
ствы са 100 % капі-
талам ААЭ

Імпарт: сыравіна
для шыннай выт-
ворчасці, парфуме-
рыя, посуд, гарбата,
фарбы і лакі

 
Пытанні для самакантролю 
1. Раскажыце аб вытоках беларуска-расійскага адзінства. 
2. Якое значэнне Саюза Беларусі і Расіі для нашых народаў? 
3. Вызначце, у чым заключаюцца праблемы эканамічнай і палітычнай інтэграцыі Беларусі з Расіяй. 
4. Якім вам бачыцца будучае Саюзнай дзяржавы? 
5. Як вы думаеце, чаму Рэспубліка Беларусь абвясціла сябе бяз’ядзернай дзяржавай? Што гэта азначае на 

практыцы? 
6. Якія адбыліся змены ў становішчы Беларусі на міжнароднай арэне пасля распаду СССР? 
7. Якія, на ваш погляд, стратэгічна важныя мэты знешняй палітыкі адпавядаюць нацыянальным інтарэсам 

Рэспублікі Беларусь? 
 
Гістарычны дакумент 
З перадвыбарнай праграмы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь  А. Р. Лукашэнкі. Верасень 2001 г.:  
«Нашы перспектывы ў свеце: Беларусь  –  у цэнтры Еўропы, і яна будзе жыць у адзінай Еўропе, у міры і 

згодзе з усімі суседзямі. 
Знешняя палітыка беларускай дзяржавы будзе заснавана на прынцыпах шматвектарнасці і захавання норм 

міжнароднага права. 
Саюзныя адносіны з братняй Расіяй – асноўны прыярытэт знешнепалітычнай дзейнасці кіраўніцтва 

Беларусі. 
Мы будзем будаваць самыя трывалыя адносіны з нашымі суседзямі і краінамі Садружнасці незалежных 

дзяржаў. 
Адначасова мы адкрыты для ўсебаковага і раўнапраўнага супрацоўніцтва з усімі дзяржавамі свету. Нам 

важна і выгадна выкарыстоўваць каштоўны вопыт і дапамогу ААН, Еўрасаюза, Міжнароднага валютнага 
фонду, Сусветнага банка, Еўрапейскага банка рэканструкцыі і развіцця і іншых міжнародных арганізацый і 
аб’яднанняў. 

Але будаваць свае адносіны з усімі дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі мы будзем толькі зыходзячы з 
нацыянальных інтарэсаў, на аснове роўнасці і ўзаемнай павагі».  

 
4. ЗМЕНЫ Ў ДУХОЎНЫМ І КУЛЬТУРНЫМ ЖЫЦЦІ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА 

 НА СУЧАСНЫМ ЭТАПЕ 
 
Разглядаючы духоўнае і культурнае жыццѐ беларускага народа на мяжы ХХ – ХХI стст., неабходна 

падкрэсліць, што атрыманне рэспублікай дзяржаўнага суверэнітэту абумовіла новы этап у развіцці 
нацыянальнай культуры. Яго асаблівасцямі стала пашырэнне формаў і жанраў развіцця культуры, нацыянальна-
культурнае адраджэнне, вяртанне айчыннай гістарычнай спадчыны.  

Пры гэтым неабходна адзначыць, што пачаткам шляху нацыянальна-культурнага адраджэння  было 
стварэнне спрыяльных умоў для развіцця беларускай мовы і культуры (у 1990 – 1991 гг. прымаецца шэраг 
законаў – «Аб мовах у Беларускай ССР», «Аб культуры ў Беларускай ССР», «Аб адукацыі ў Рэспубліцы 
Беларусь» і інш.) 

Звярніце ўвагу, што падмуркам сацыяльна-эканамічнага, навукова-тэхнічнага і культурнага развіцця краіны 
ва ўмовах станаўлення інфармацыйнага грамадства стала стварэнне ўстойлівай сістэмы развіцця адукацыі і 
навукі. У 1990-е гг. пачала праводзіцца рэформа агульнаадукацыйнай школы, звязаная з пераходам на 12-
гадовае навучанне, у тым ліку на 10-гадовае абавязковае, паўсталі новыя формы вучэбных устаноў – гімназіі, 
ліцэі, каледжы, пашырылася сетка вышэйшых навучальных устаноў.  
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У рэспубліцы 
55 ВНУ

45 – дзяржаўнай 
формы 

ўласнасці

31 універсітэт

7 акадэмій

7 інстытутаў і 
вышэйшых 
каледжаў

10 – прыватнай 
формы 

ўласнасці

Адкрыты новыя ВНУ

 Інстытут мытнай службы;
Магілѐўскі вышэйшы  каледж МУС;
Медыцынскі інстытут у Гомелі; 

 Палескі дзяржаўны універсітэт у Пінску і інш.

Штогод ВНУ рэспублікі выпускаюць больш за 50 тыс. спе-

цыялістаў.

 
 
У новых умовах змяніліся прыярытэты сучаснай беларускай навукі – атрыманне навуковых вынікаў, 

накіраваных на практычнае выкарыстанне, інавацыйнае развіццѐ (СКІФ, Парк высокіх тэхналогій і інш.). 

Праект СКІФ фінансаваўся за кошт бюджэтаў Расіі і

Беларусі. Пад час яго рэалізацыі былі створаны

суперкамп’ютэры СКІФ К-500 і СКІФ К-1000. Кошт

апошняга – 1,7 млн. долараў (што на парадак ніжэй

кошту замежнага аналагу (4 млн. долараў)).

СКІФ К-1000 усталяваны ў Аб'яднаным інстытуце

праблем інфарматыкі НАН Беларусі, выкарыс-

тоўваецца буйнымі прадпрыемствамі-экспарцѐрамі:

МАЗам, БелАЗам, Беларускім трактарным заводам,

Заводам карданных валаў.

СКІФ – праект па распрацоўцы і серыйнай

вытворчасці высокапрадукцыйных вылічаль-

ных сістэм і стварэнні на іх аснове прык-

ладных праграмна-апаратных комплексаў.
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«БелКА» – беларускі касмічны

апарат дыстанцыйнага зандзіравання

Зямлі. Яго прызначэнне:

Праект першага бела-

рускага спадарожніка ўз-

нік у 2003 г.

Яго запуск прайшоў у

2006 г. на касмадроме

«Байканур», але быў няў-

далым.

Сѐння ў Беларусі вя-

дзецца зборка другога

спадарожніка «БелКА-2».

кантроль за землекарыстаннем і
сельскагаспадарчай вытворчасцю

вызначэнне плошчаў, 
перспектыўных для пошуку

карысных выкапняў, абнаўленне
тапаграфічных карт

кантроль надзвычайных
сітуацый, экалагічны кантроль
навакольнага асяроддзя і інш.

 
  
Характарызуючы развіццѐ сучаснай беларускай літаратуры і мастацтва, неабходна адзначыць, што ў канцы 

ХХ – пачатку ХХI стст. скарбонка беларускай культуры папоўнілася значнымі творамі літаратуры і мастацтва, 
з’явілася шмат новых імѐн. 

1994
• Алесь Адамовіч («Franz і Polina», «Vuxu»)

1995

• Барыс Сачанка («Паездка ў зону», «Запіскі аб 
радыяцыі»)

1996 

• Іван Чыгрынаў («Вяртанне да віны», «Не ўсе мы 
прападзѐм»)

2000 
• Алесь Адамчык («Голас крыві брата твайго»)

2003 

• Васіль Быкаў  («Сцюжа», «Балота», «Афганец», 
«Доўгая дарога дамой» )

2004 
• Іван Шамякін («Завіхрэнне»)

2006
• Янка Брыль («Мундштук і папка»)

Незаменныя страты ў беларускай літаратуры

 
  

Сучасная беларуская літаратура характарызуецца гарма-

нічным спалучэннем традыцыяналісцкіх і постмадэрнісцкіх

плыняў.

Гістарычнае мінулае (Л. Дайнека,            
У. Арлоў, В. Іпатава, Г. Далідовіч і інш.)

Тэма Чарнобыля і экалогіі ( І. Шамякін,                 
С. Алексіевіч, В. Быкаў, В. Казько і інш.)

Палітычныя рэпрэсіі (С. Грахоўскі,    
Ф. Аляхновіч, В. Быкаў і інш.)

Хрысціянскія матывы, біблейская 
культура (В. Аксак, І. Пракаповіч          

і інш.)
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Разам з тым ішоў актыўны пошук новых літаратурных і мастацкіх формаў, назіраўся рост цікавасці да 
мадэрнізму і постмадэрнізму.  

• Асноўныя тэмы творчасці:
• сацыяльна-палітычныя і 

экалагічныя праблемы                   
(М. Савіцкі, В. Шматаў)

• нацыянальная, культурная 
спадчына, тэма малой Радзімы  
(Л. Шчамялѐў, К. Качан)

• міфалогія (П. Лук’яненка,           
М. Селяшчук)

• біблейская, рэлігійная тэматыка 
(І. Ягораў)

• узнаўленне згубленай былой 
гармоніі чалавека і прыроды     
(А. Бараноўскі, А. Грышкевіч)

Сучасныя мастакі 
Беларусі

А. Бараноўскі

Г. Вашчанка

З. Літвінава

В. Каралѐў

А. Карповіч

А. Кішчанка

Н. Марчанка

М. Селяшчук

А. Суша

Л. Шчамялѐў

В. Шматаў

І. Ягораў

 

Сучасная
архітэктура

Беларусі

Новыя тэхнало-
гіі, формы і ін-
тэрпрэтацыі ар-
хітэктурна-мас-
тацкіх стыляў

Рэстаўрацыя

Лідскі замак

Барысаглебская 
(Каложская) 

царква, Стары 
замак у Гродне

Благавешчанская 
царква ў 
Віцебску

Мінская Ратуша

Аднаўленне ма-
лых гарадоў Бе-
ларусі, будаўніц-
тва аграмястэчак

 
Па стану на 2009 г. у спісе Сусветнай спадчыны

ЮНЕСКА – 890 аб'ектаў у 148 краінах,  з іх на Беларусі:

Выява Назва Месцазнаходжанне
Час 

стварэння

Год 

унясення

ў спіс

Белавежская 

пушча

Беларусь, Польшча -
1979, 

1992

Замкавы 

комплекс 

Мір

Мір, Гродзенская вобл.

ХVI –

ХVI I

стст. 

2000

Геадэзічная 

дуга Струве

Беларусь, Эстонія Расія,

Фінляндыя, Латвія, Літ-

ва, Нарвегія, Малдова,

Швецыя, Украіна

ХIХ ст. 2005

Рэзідэнцыя 

Радзівілаў
Нясвіж, Мінская вобл. ХVI ст. 2005

 
 



101 

 

Творчым працэсам у гэты час давялося  таксама сутыкнуцца з шэрагам негатыўных тэндэнцый у выглядзе 
камерцыялізацыі важнейшых пластоў культуры, з аднаго боку, і недахопам грашовых сродкаў, змяненнем 
прыярытэтаў і каштоўнасцей у грамадстве, з другога. Мэтазгодна прывесці прыклады значных падзей 
культурнага жыцця Беларусі ў апошні час. 

Беларуская кінаіндустрыя

«Сын за бацьку», 
рэжысѐр М. Яро-
менка-малодшы     

(1995 г.)

«У жніўні 
44-га», рэжы-

сѐр М. Пташук 
(2000 г.)

«Анастасія 
Слуцкая», рэ-
жысѐр Ю. Ял-
хоў (2003 г.)

«У чэрвені 
1941 г.», 
рэжысѐр           

М. Пташук 
(2004 г.)

«У чэрвені 41-га», рэжы-
сѐр А. Франскевіч-Лайе,
«На спіне ў чорнага ката»,
рэжысѐр Я. Паўлаў, «Па-
куль мы жывыя», рэжы-
сѐр С. Сычоў, «Зграя», рэ-
жысѐр З. Зайцаў, «Цень са-
мурая», рэжысѐр І. Чаць-
веракоў, «Крапавы берэт»,
рэжысѐр А. Голубеў, «На-
вагоднія прыгоды ў ліпе-
ні», рэжысѐр А. Турава,
Я. Паўлаў (2008 г.)

«Кадэт», рэжы-
сѐр В. Дудзін,
«Снайпер», рэ-
жысѐр А. Ефрэ-
маў, «Дняпроў-
скі рубеж», рэ-
жысѐр Д. Сквар-
цоў (2009 г.)

 

Золата Серабро Бронза Усяго

АТЛАНТА-96 1 6 8 15

СІДНЭЙ-2000 3 3 11 17

АФІНЫ-2004 2 6 7 15

ПЕКІН-2008 4 4 9 17

ВАНКУВЕР-

2010
1 1 1 3

Беларусь на Алімпійскіх гульнях 

(1996 – 2010 гг.)

 
Аргументавана праілюструйце адну з важнейшых задач палітыкі дзяржавы ў вобласці культуры – захаванне 

помнікаў айчыннай гісторыі і культуры. Асобна спыніцеся на змене адносін царквы і дзяржавы – ад 
канфрантацыі да супрацоўніцтва.  

 

Праваслаўная
царква

Рымска-
каталіцкая

царква (РКЦ)

Мітрапаліт 
Тадэвуш 

Кандрусевіч

Дзейнічае 25 рэлігійных канфесій і кірункаў     
(па стану на 01. 09. 2009 г.) 

 996 пратэстанцкіх абшчын 14 рэлігійных накірункаў;

 46 іудзейскіх абшчын, 7 сінагог;

 25 мусульманскіх абшчын, 6 мячэцей;

 новыя канфесійныя плыні: абшчыны Міжнароднага

грамадства Прытомнасці Крышны (6 абшчын), бахаі

(5 абшчын) і г. д.

• 4 епархіі

• 470 абшчын

• 9 манастыроў

• 451 каталіцкі

храм

• 35 узводзіцца

Мітрапаліт

Мінскі і Слуц-

кі, Патрыяршы

экзарх усея Бе-

ларусі Філарэт

• 11 епархій
• 1498 прыходаў
• 31 манастыр
• 5 духоўных 
вучэбных уста-
ноў
• 1274 храмы
• 152 будуецца
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Пытанні для самакантролю 
1. Якую ролю ў развіцці культуры адыграла дэмакратызацыя грамадска-палітычнага жыцця ў другой 

палове 1980-х гг.?  
2. Растлумачце, чаму нацыянальна-культурнае адраджэнне Беларусі было звязана з вырашэннем пытання 

аб мове. 
3. Як вы лічыце, чаму ў нашай рэспубліцы існуе двухмоўе?  
4. Раскажыце, якія змены адбываюцца ў галіне адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь. Як вы адносіцеся да 

рэформы сучаснай школьнай адукацыі? 
5. Складзіце табліцу «Культурна-гістарычная спадчына Беларусі ў творах літаратуры і мастацтва».  
 

Літаратура Жывапіс Тэатр Кіно 
    

6. Раскажыце аб гістарычных асобах і дзеячах культуры, якім устаноўлены помнікі ў Беларусі. 
7. Адзначце негатыўныя з’явы ў развіцці культуры рэспублікі ў перыяд 1985 – 2010 гг. 
8. Раскажыце, як дапамагаюць вам друк, радыѐ і тэлебачанне ў пазнанні гісторыі Беларусі. 
 

Цікава ведаць 
1. Брэсцкім майстрам Мікалаем Кузьмічом у 1997 г. адноўлена хрысціянская святыня, страчаная ў гады 

Вялікай Айчыннай вайны,  –  крыж Еўфрасінні Полацкай. У Мінску каля касцѐла святых Сымона і Алены 
ўстаноўлена скульптурная кампазіцыя «Архангел Міхаіл перамагае дракона». 

Дакажыце, што адносіны паміж вернікамі розных канфесій у Беларусі маюць талерантны характар.  
2. Будынак Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ўяўляе сабой сапраўдны Храм кнігі. Пачынаецца ѐн са 

своеасаблівых «крылаў» – двух вялікіх рэльефаў, якія ўсталяваны па абодва бакі ад галоўнага ўваходу. Разам з 
шасціметровым помнікам Ф. Скарыне яны складаюць адзіны кампазіцыйны ансамбль. На «крылах» – заклік 
беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара «Каб быў дасканалы Божы чалавек», які прыведзены на 18 
мовах, скарынаўскія выявы Сонца і Месяца, выказванні выдатных філосафаў і асветнікаў Беларусі, у тым ліку 
радкі Ф. Багушэвіча «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмѐрлі!».  

Фігуратыўныя рэльефы ўнутры будынка адлюстроўваюць гістарычныя сюжэты. Сярод іх – рэльеф «Сказ аб 
Нясвіжы», які расказвае пра паходжанне гэтага старажытнага горада, сімвалізуе яго ўладароў Радзівілаў, 
увасабляе вобразы С. Буднага і яго мецэната Мікалая Радзівіла Чорнага. Інтэр’ер бібліятэкі аздабляюць творы 
мастацтва. Гэта кампазіцыя мастака Г. Вашчанкі «Айчына», якая складаецца з чатырох частак, што 
адлюстроўваюць рамантычны Мірскі замак, гатычную Сынковіцкую царкву-крэпасць, барочны Сафійскі сабор 
у Полацку, класічны палацава-паркавы ансамбль Румянцавых-Паскевічаў у Гомелі. На карціне мастака Л. 
Шчамялѐва «Музычны Віцебск» прадстаўлены горад, які набыў у сучаснай Беларусі статус другой культурнай 
сталіцы. Мастак М. Данцыг намаляваў для бібліятэкі палатно «Мінск. XXI стагоддзе», на якім уключыў у 
гарадскі пейзаж сам будынак бібліятэкі. 

 Увагу чытачоў бібліятэкі прыцягваюць асобы, адлюстраваныя на роспісах, прысвечаных абласцям нашай 
краіны і яе сталіцы. Брэстчыну прадстаўляюць  К. Лышчынскі, А. Міцкевіч, Н. Орда і інш.; Віцебшчыну – 
Еўфрасіння Полацкая, Сімяон Полацкі, Я. Драздовіч  і інш.; Гомельшчыну – Кірыла Тураўскі, М. Доўнар-
Запольскі і інш.; Гродзеншчыну – І. Фѐдараў, Я. Чачот, Цѐтка і інш.; Магілѐўшчыну – П. Мсціславец, У. 
Сыракомля, В. Дунін-Марцінкевіч і інш.; Міншчыну – С. Будны, Я. Купала, Я. Колас і інш.; Мінск – М. 
Гусоўскі, В. Ваньковіч, С. Манюшка, Ф. Багушэвіч, М. Багдановіч і інш. 

3. У 2002 г. па выніках праведзенага конкурсу Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь быў зацверджаны 
Дзяржаўны гімн нашай рэспублікі. Разам са сцягам і гербам гімн складае дзяржаўную сімволіку. Аўтарам 
музычнай рэдакцыі застаўся кампазітар  Н. Сакалоўскі – адзін з аўтараў Дзяржаўнага гімна БССР, што існаваў з 
1955 г. Тэкст гімна на словы М. Клімковіча быў дапрацаваны У. Карызнам. Дзяржаўны гімн Рэспублікі 
Беларусь уяўляе сабой музычна-паэтычны твор, які заклікае да аб’яднання ўсіх жыхароў нашай краіны, чый 
агульны дом – Рэспубліка Беларусь. 
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IV. ПЛАНЫ ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ  
 

1. СТАРАЖЫТНАЕ ГРАМАДСТВА НА ТЭРЫТОРЫІ  БЕЛАРУСІ.  
ФАРМІРАВАННЕ ЭТНІЧНЫХ СУПОЛЬНАСЦЕЙ.  

СТАНАЎЛЕННЕ І РАЗВІЦЦЁ ФЕАДАЛЬНЫХ АДНОСІН. 
(ад старажытных часоў – да другой паловы ХII ст.) 

 
1. Найстаражытнейшае насельніцтва на тэрыторыі Беларусі. Гісторыя засялення. Балты і славяне: вынікі іх 

узаемадзеяння.  
2. Станаўленне раннефеадальных дзяржаўных утварэнняў усходніх славян на тэрыторыі Беларусі. Кіеўская 

Русь. Полацкае і Тураўскае княствы.   
3. Духоўнае жыццѐ ўсходніх славян у эпоху ранняга сярэднявечча. Прыняцце хрысціянства і развіццѐ 

культуры на беларускіх землях у IХ–ХIII стст.  
 
Важнейшыя падзеі 
100 – 40 тыс.  гадоў да н.э. –  з’яўленне чалавека на тэрыторыі Беларусі. 
100 – 35 тыс.  гадоў да н.э. –  1,8 тыс. гадоў да н. э. –  каменны век на тэрыторыі Беларусі. 
100 – 35 тыс. гадоў да н.э. –  10 – 9 тыс. гадоў да н.э. –  эпоха палеаліту  (стара-жытнага каменнага  веку).  
9 – 5 тыс. гадоў да н.э. –  эпоха мезаліту  (сярэдняга каменнага веку). 
4 – 1,8 тыс. гадоў да н.э –  эпоха неаліту (новага каменнага веку ). 
26 – 23 тыс. гадоў да н.э. –  першыя стаянкі людзей на Беларусі каля в.Бердыж Ча-чэрскага раѐна і в. 

Юравічы Калінкавіцкага раѐна. 
1,8 тыс гадоў. да н. э. –  VII cт. да н. э. –  бронзавы век на тэрыторыі Беларусі. 
VII – VІ стст. да н.э. – VIII cт. н. э. –  жалезны век на тэрыторыі Беларусі. 
VІ – ІІІ  тыс. да н. э. –  зараджэнне першых у свеце дзяржаў. 
VII – V стст. да н. э. –  росквіт старажытнай Грэцыі. 
І ст. н. э. –  з’яўленне ў Палесціне новай рэлігіі  – хрысціянства. 
VІ – VІІІ стст. н.э. –  рассяленне славян сярод балтаў на тэрыторыі Усходняй Бела-русі. 
VІІІ – Х стст. – існаванне на тэрыторыі Беларусі ўсходнеславянскіх племянных аб'яднанняў – крывічоў, 

дрыгавічоў, радзімічаў. 
395 г. – канчатковы падзел Рымскай імперыі на Заходнюю і Усходнюю, або Візантыю. 
476 г. – падзенне Заходняй Рымскай імперыі.  
Канец V ст. – 843 г. – раннефеадальная Франкская дзяржава ў Заходняй і часткова Цэнтральнай Еўропе. 
Канец IX ст. – утварэнне Кіеўскай Русі. 
862 г. –   першае   летапіснае  ўпамінанне  пра  Полацк  у   «Аповесці мінулых гадоў». 
960 – 976 гг. – княжанне ў Полацку першага гістарычна вядомага князя Рагвалода (магчыма прадстаўніка 

знатнага роду палабскіх славян).  
980 г. – першае летапіснае ўпамінанне аб Тураве. 
988 г. – пачатак распаўсюджвання хрысціянства вялікім князем Уладзімірам Святаславічам. 
992 г. – заснаванне Полацкай епархіі. 
1005 г. – заснаванне Тураўскай епархіі. 
1044 – 1101 гг. – княжанне ў Полацку Усеслава  Брачыславіча (Чарадзея). 
1054 г. – раскол хрысціянскай царквы на каталіцкую і праваслаўную. 
1044 – 1066 гг. – у Полацку быў пабудаваны храм Святой Сафіі. 
1067 г. – бітва на Нямізе. Першае летапіснае ўпамінанне пра Менск у «Аповесці мінулых гадоў». 
1097 г. – Любецкі з'езд князѐў, які замацаваў спадчыннае ўладанне валасцямі і феадальную раздробленасць. 
1161 г. – ювелір Лазар Богша стварыў крыж для Спаскай царквы (крыж Еўфрасінні Полацкай), выдатны 

твор мастацтва. 
XI ст. – стварэнне Тураўскага Евангелля. Самая ранняя (з тых, што захаваліся) кніга, створаная на 

беларускіх землях. 
 
Гістарычныя асобы 
Брачыслаў – полацкі князь з 1003 г. па 1044 г., сын Ізяслава Уладзіміравіча, унук Рагнеды і Уладзіміра 

Святаславіча. Першы князь адроджанай полацкай дынастыі Рагвалодавічаў. Пашырыў межы Полацкага 
княства, далучыў землі паміж Заходняй Дзвіной і Дзісной, дзе заснаваў горад Браслаў. 

Еўфрасіння Полацкая (свецкае імя Прадслава) – полацкая князѐўна, унучка Усяслава Чарадзея, асветніца, 
ігумення манастыра св. Спаса ў Полацку, першая жанчына на Русі, якая была кананізавана ў святыя.  

Ізяслаў Уладзіміравіч  –  полацкі князь з 988 г., сын кіеўскага князя Уладзіміра і полацкай князѐўны 
Рагнеды. Узнавіў полацкую дынастыю. Паводле летапіснай легенды, за заступніцтва за маці хлопчык Ізяслаў 
быў разам з ѐю адасланы  бацькам на Полаччыну ў пабудаваны для іх  г. Ізяслаў (цяпер г. Заслаўе пад Мінскам). 
Даследчыкі мяркуюць, што пры ім адбылося прыняцце хрысціянства на Полацкай зямлі, створана адно з 
першых епіскапстваў (991 – 992 гг.), уведзена пісьменства. 

Кірыла і Мяфодзій – славянскія асветнікі, стваральнікі славянскай азбукі, прапаведнікі хрысціянства. 
Кананізаваны праваслаўнай і каталіцкай царквамі. Свята 11 мая старога стылю ў Балгарыі, а з 1986 г. у 
славянскіх рэспубліках былога СССР, у тым ліку ў Беларусі, адзначаецца як дзень славянскага пісьменства і 
культуры (у 1990 г. агульнасаюзныя ўрачыстасці адбываліся на Беларусі). У Мінскай Святадухаўскай царкве 
ѐсць прытвор  Кірылы і Мяфодзія, дзейнічае Кірыла-Мяфодзіеўскае брацтва. 
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Кірыла Тураўскі – епіскап, славуты пісьменнік, прапаведнік, царкоўны дзеяч, майстар аратарскай прозы. 
Захавалася каля 70 твораў  К. Тураўскага розных жанраў: малітвы, павучанні, прытчы, каноны. Ужо ў пачатку 
ХІІІ ст. шанаваўся як святы (пра афіцыйную яго кананізацыю звестак няма).  

Лазар Богша – полацкі майстар ювелір ХІІ ст.,  вольны рамеснік.  У 1161 г. стварыў па заказу полацкай 
князѐўны Еўфрасінні – шэдэўр дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Беларусі – крыж Еўфрасінні Полацкай. 
Крыж шасціканцовы (даўжыня 51 см.), аснова яго драўляная. На пярэдняй і адваротнай плоскасці прымацавана 
па 11 залатых пласцін, аздобленых перагародчатымі каляровымі эмалямі з выявамі святых, каштоўнымі 
камянямі. Бакі крыжа абкладзены сярэбранымі пазалочанымі пласцінамі. На іх прасечаны надпіс, у якім 
паведамляецца гісторыя стварэння рэліквіі, дата, імя майстра. Да 1941 г. зберагаўся ў Магілѐўскім краязнаўчым 
музеі, адкуль вывезены нямецка-фашысцкімі захопнікамі. 

Рагвалод – першы гістарычна вядомы полацкі князь. Паводле летапісаў, прыйшоў «з-за мора». Заваяваў 
наўгародскія воласці, за што ў 980 г. быў забіты разам з жонкаю і 2 сынамі наўгародскім князем Уладзімірам 
Святаславічам. 

Рагнеда – полацкая князѐўна, дачка князя Рагвалода. Пасля захопу Полацка вымушана была стаць жонкай 
князя Уладзіміра. Маці  князѐў Ізяслава і Яраслава Мудрага. Пасля высылкі з Кіева на радзіму пастрыглася ў 
манахіні пад імем Анастасіі. 

Рурыкавічы – назва прадстаўнікоў правячай дынастыі ў княствах Кіеўскай Русі ў Х–ХІІІ стст. і княжацкіх 
родах, што паходзілі ад Рурыка.  Мяркуецца, што рода-пачынальнік, варажскі князь Рурык, быў прызваны на 
княжанне наўгародцамі ў 862 г.  

Уладзімір  Святаславіч  – князь наўгародскі з 969 г., потым кіеўскі, брат Яраполка. Каля 980 г. захапіў 
Полацк і Кіеў. У 988  –  989 гг. увѐў на Русі хрысціянства як дзяржаўную рэлігію. У гады яго княжання Кіеўская 
Русь дасягнула высокага палітычнага, эканамічнага і культурнага ўзроўню, былі наладжаны цесныя сувязі 
княства з Візантыяй, Балгарыяй, Польшчай, заходнееўрапейскімі краінамі. У канцы княжання пачалі з’яўляцца 
прыкметы раздробленасці Кіеўскай Русі. Кананізаваны праваслаўнай царквой. У народнай памяці застаўся 
шчодрым князем, якога ўслаўляюць быліны і называюць «Красное солнышко». 

Усяслаў Брачыслававіч – князь полацкі з 1044 г. Змагаўся з кіеўскімі князямі за самастойнасць і 
незалежнасць Полацкага княства, у час Кіеўскага паўстання 1068 – 1069 гг. 7 месяцаў быў вялікім князем 
кіеўскім. У гады яго княжання  Полацкае зямля дасягнула найвышэйшай магутнасці. Пабудаваў Полацкі 
Сафійскі сабор. За рашучасць, розум і энергію празваны Чарадзеем. 

 
Характэрныя тэрміны, паняцці 
Балты – група індаеўрапейскіх плямѐн і народаў, якія гавораць ці гаварылі  на балтыйскіх  мовах  або іх  

дыялектах, умоўная гістарычная назва   продкаў  сучасных  літоўцаў   і  латышоў.   Да   прыходу   славян 
пражывалі на тэрыторыі сучаснай Беларусі. 

Веча – народны сход у старажытнай і сярэдневяковай Русі і на Беларусі, орган дзяржаўнай улады (разам з 
князем) у асобных княствах. Найбольш звестак пра веча на Беларусі захавалася ў Полацкай зямлі. У перыяд 
феадальнай раздробленасці (канец ХІ – ХІІ стст.) роля веча значна ўзрасла. На ім вырашаліся пытанні вайны і 
міру, заканадаўства, заключэння дагавароў. Веча магло запрашаць і выганяць князѐў. Збіралі па меры 
неабходнасці, па ініцыятыве князя, пасаднікаў ці гарадского насельніцтва. Правам ўдзелу ў вечы карысталіся 
паўнапраўныя вольныя мужчыны, што мелі нерухомую маѐмасць у горадзе.  

Воласць – 1) сукупнасць зямельных уладанняў, якія належылі адной асобе, на Русі і ў ВКЛ; 2) 
адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка на Русі і ў ВКЛ, населеная сялянамі-даннікамі.  

Даіндаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі    –  перыяд этнічнай гісторыі   з  100 – 35 тыс. гадоў да н.э. па  
3 – 2 тыс. гадоў да н.э. Характарызуецца панаваннем такіх форм гаспадаркі, як паляванне, рыбалоўства, 
збіральніцтва. Храналагічна супадае з каменным векам, калі адбылося засяленне чалавекам тэрыторыі сучаснай 
Беларусі. 

Дрыгавічы –  адно з племянных аб'яднанняў усходніх славян, якое лакалізавалася на тэрыторыі сучаснай  
паўднѐвай Беларусі і пражывала там на працягу ІХ – ХІІ ст. На тэрыторыі, заселенай дрыгавічамі, ўзнікла 
Тураўскае княства. Характэрныя племянныя адзнакі: вялікія медныя або сярэбраныя пацеркі, аздобленыя зер-
ню – напаяныя на паверхню пацерак дробныя сярэбраныя шарыкі; скроневыя кольцы-завушніцы з круглага 
дроту, на якіх замацаваны па тры металічныя пацеркі невялікіх памераў.  

Дружына – ваенная арганізацыя на чале з князем. 
Дынастыя – рад правячых манархаў з аднаго роду (напрыклад, Рурыкавічы, Рагвалодавічы). 
Індаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі – перыяд этнічнай гісторыі   з  ІІІ – ІІ тыс. гадоў да н.э. і  да 

нашага часу. Пачаўся ў бронзавым веку, з часу рассялення на тэрыторыі Беларусі індаеўрапейскіх плямѐн. У 
рамках індаеўрапейскага перыяду вылучаюць балцкі (ІІІ –   ІІ тыс. гадоў да н.э. –  IV – Vстст. н.э.) і славянскі  
(V ст. н.э. –  да нашага часу) этапы этнічнай гісторыі Беларусі. 

Індаеўрапейцы – плямѐны і народы, якія размаўляюць на падобных мовах (аднолькавае гучанне і значэнне 
слоў, блізкі граматычны лад). Сярод іх вылучаюцца наступныя моўныя групы, сем'і: індыйская, іранская, 
славянская, германская, балцкая, раманская і інш. У 3000 – 1500 гг. да н.э. індаеўрапейскія плямѐны 
жывѐлаводаў-вандроўнікаў са сваѐй «прарадзімы» (хутчэй за ўсѐ Малой Азіі)  рассяліліся на тэрыторыі 
Іранскага нагор'я, у Індастане, Сярэдняй Азіі і Еўропе. Індаеўрапейцы, якія першымі прыйшлі на тэрыторыю 
Беларусі, адносіліся да балцкага адгалінавання. 

Крывічы –  адно з племянных аб'яднанняў усходніх славян, якое  пражывала ў басейне Верхняга Дняпра, 
Заходняй Дзвіны, Волгі, на поўдні Чудскага возера. У канцы І тыс. да н.э. распаліся  на тры групы: полацкую, 
смаленскую і пскоўскую. У канцы Х ст. на тэрыторыі рассялення полацкіх крывічоў склалася Полацкае 
княства. Характэрныя племянныя адзнакі: бранзалетападобныя драцяныя скроневыя кольцы з завязанымі 
канцамі і шкляныя залачоныя пацеркі, пярсцѐнкі, шыйныя грыўні. 
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Монатэізм (грэч. monos – адзін  + theos – бог) – сістэма  рэлігійных вераванняў, заснаваная на ўяўленні пра 
адзінага Бога (адзінабожжа) у адрозненне ад політэізму (многабожжа). Монатэізм – характэрная асаблівасць 
хрысціянства, іудаізму і ісламу. 

Натуральны ўклад – гаспадарка, у якой усѐ неабходнае вырабляецца і спажываецца самім уладальнікам. 
Пры ім грамадства складалася з патрыярхальных сялянскіх сем'яў, сельскіх абшчын, феадальных памесцяў, якія 
выконвалі ўсе віды гаспадарчых работ. Існавала пераважна ў першабытнаабшчынным грамадстве, пры 
рабаўладальніцтве і феадалізме, калі грамадскі падзел працы быў слаба развіты. У сялянскай гаспадарцы 
Беларусі панаваў да сярэдзіны ХІХ ст. 

Неалітычная рэвалюцыя – тэрмін, якім англійскі гісторык Г.Чайлд назваў гаспадарчы ўздым, выкліканы 
пераходам чалавецтва ад прысвойваючай гаспадаркі да вытворчай, ад збіральніцтва  і  палявання да  
земляробства  і  жывѐлагадоўлі,  а таксама  сацыяльна-эканамічныя,  культурныя і дэмаграфічныя змены, якія 
гэты ўздым прынес. 

Павіннасць – прымусовыя  асабістыя  і  маѐмасныя  абавязкі насельніцтва на карысць дзяржавы, феадалаў і 
царквы. Падатковай адзінкай у сельскай мясцовасці была абшчына. Унутры яе павіннасці размяркоўваліся па 
дворышчах, дымах (назва сялянскай гаспадаркі на Русі). 

Пагост –  тэрмін, распаўсюджаны ў старажытнарускіх крыніцах, які на працягу Х – ХVІІІ стст. меў рознае 
значэнне. Першапачаткова пагостам называлі цэнтр сельскай абшчыны і месца збору даніны. Паступова ім 
сталі называцца  адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкі, якія складаліся з некалькіх паселішчаў, а таксама 
цэнтральнае паселішча гэтай акругі. З распаўсюджваннем на Русі хрысціянства ў пагостах будаваліся цэрквы, 
пры якіх знаходзіліся могілкі. 

Політэізм (грэч. poli – мноства  + theos – бог) – многабожжа, вера ў некалькіх або многіх багоў. Узнік у 
перыяд распаду першабытнай абшчыны на аснове адухаўлення і персаніфікацыі стыхійных сіл і розных з’яў 
прыроды, шанавання разрозненных духаў родаплемянных рэлігій. Політэістычнымі былі рэлігіі старажытных 
егіпцян, грэкаў, рымлян і іншых народаў, у тым ліку і славян.  

Радзімічы –  адно з племянных аб'яднанняў усходніх славян, якое  пражывала ў міжрэччы Дняпра і Дзясны 
па цячэнні Сожа і яго прытоках. Характэрныя племянныя адзнакі: бронзавыя або сярэбраныя скроневыя кольцы 
(7-прамянѐвыя і 7-лапчатыя), у жаночым касцюме выкарыстоўвалі дробны бісер, золаташкляныя пацеркі і 
падвескі, якія сімвалізавалі нябесныя свяцілы.    

Раннефеадальная дзяржава – дзяржава, якая ўтварылася на пачатковай стадыі развіцця феадалізму і 
характарызуецца  несфарміраванымі інстытутамі дзяржаўнай улады. 

Славяне – індаеўрапейская група народаў, найбуйнейшая ў Еўропе. У сярэдзіне І тыс. да н.э. пачынаецца  
працэс рассялення славян са сваѐй гістарычнай «прарадзімы» (хутчэй за ўсѐ басейна Одэра і Дняпра) на 
прасторах Еўропы. У выніку этнічная і моўная супольнасць славян паступова падзяляецца на тры групы: 
усходнія (беларусы, рускія, украінцы), заходнія (палякі, чэхі, славакі, лужычане) і паўднѐвыя (балгары, сербы, 
харваты, македонцы чарнагорцы, баснійцы-мусульмане). Масавае славянскае засяленне Беларусі распачалося ў   
VІ ст. і доўжылася да X – XІ стст. Асноўны масіў славянства тут склалі дрыгавічы, крывічы і радзімічы. 

Сярэднія вякі, сярэднявечча – назва эпохі паміж старажытнасцю (антычнасцю) і Адраджэннем. 
Храналагічныя межы – ад канца IV – V да сярэдзіны XV – пачатку XVI стст. У межах гэтай эпохі вылучаюць 3 
перыяды: раннія сярэднія вякі – канец IV – XI стст.; высокія сярэднія вякі – XI – першая палова XIII стст. і 
познія сярэднія вякі – другая палова  XIII – пачатак XVI стст.  Асноўныя прыкметы Сярэднявечча: перавага 
аграрнага сектара над гандлѐвым і прамысловым; панаванне натуральнай гаспадаркі, нязначная роля гарадоў; 
моцная роля царквы і высокая ступень ідэалагізацыі грамадства (рэлігійнасць); іерархічная структура 
грамадства і сістэма васалітэту; панаванне буйной зямельнай уласнасці, якая знаходзілася ў руках класа 
феадалаў, умоўны характар феадальнай уласнасці на зямлю; своеасаблівы статус сялян, якія не з'яўляліся 
ўласнікамі зямлі, а былі яе трымальнікамі на розных умовах. 

Тысяцкі – ваенны кіраўнік гарадскога апалчэння на Русі ў ХІ – сярэдзіне ХV стст. Прызначаўся князем з 
княжацкіх мужоў або з мясцовай знаці. 

Феадалізм (лац. feodum – уладанне) – грамадскі лад, які заснаваны на прыватнай уласнасці на зямлю і 
эксплуатацыі асабіста залежных сялян. На тэрыторыі Беларусі, Расіі  і Украіны існаваў на працягу ІХ – ХІХ 
стст. 

Хрысціянства  –  адна  з  сусветных  рэлігій.  Узнікла  ў  I ст. н.э. ва ўсходніх  правінцыях  Рымскай  
імперыі.  Асноўныя   напрамкі  хрысціянства: праваслаўе, каталіцызм, пратэстантызм. 

Цівун – службовая асоба дваровай адміністрацыі ў Старажытнай Русі, кіравала гаспадарчымі справамі і 
ажыццяўляла суд па грамадзянскіх справах. 

Цывілізацыя  (лац. civilis – дзяржаўны, грамадзянскі) – адно з найважнейшых паняццяў міжнароднага 
інтэлектуальнага і публі-цыстычнага дыскурсу. Мае шмат значэнняў, адрозніваецца няпэўнасцю і размытасцю 
сэнсу. Абазначае сінонім культуры, узровень грамадскага развіцця на пэўнай стадыі, уладкаванасць чалавечага 
жыцця і інш. Сучасная гістарычная навука разумее пад цывілізацыяй  вялікія самадастатковыя грамадствы 
(супольнасці людзей), якія маюць агульныя каштоўнасці, ментальнасць, ідэалы і якія выпрацавалі характэрныя 
і устойлівыя рысы сацыяльна-палітычнай арганізацыі, эканомікі, культуры і ў працэсе сваѐй эвалюцыі 
праходзяць стадыі ўзнікнення, станаўлення, росквіту, надлому і гібелі.  

Эллінізм – тэрмін, якім у 30-я гады ХІХ ст. нямецкі гісторык  Г. Дройзен абазначыў новы тып грамадска-
палітычных і культурных адносін, які склаўся ў Міжземнамор’і пасля распаду імперыі А.Македонскага. 
Характарызуецца сінтэзам эллінскай і старажытна-ўсходняй культур. 

Этнагенез (грэч. ethnos – племя, народ + genesis – паходжанне) –  працэс фарміравання этнічнай 
супольнасці. У шырокім сэнсе слова этнагенез ахоплівае вялікі гістарычны перыяд складвання і існавання 
этнасу ў розных этнасацыяльных формах (племя, народнасць, нацыя). 
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Этнас (грэч. ethnos – племя, народ) –  устойлівая  супольнасть людзей, якая склалася гістарычна на пэўнай 
тэрыторыі і характарызуецца агульнасцю мовы, культуры, побыту, рыс псіхікі і самасвядомасці, адлюстраванай 
у адзінай назве (этноніме). 

Язычніцтва (паганства,  лац. paganus  –  язычнік) –  агульны тэрмін для  абазначэння  старажытных  
вераванняў  і  культаў.  Для  яго характэрна: вера ў шматлікіх багоў, абагаўленне розных прыродных сіл і 
стыхій, перакананне ў рэальным існаванні душы, добрых і злых духаў (анімізм), вера ў цудадзейную сілу 
асобных матэрыяльных прадметаў  (фетышызм), уяўленні пра роднасць паміж людзьмі і пэўным відам жывѐл, 
раслін (татэмізм) і магічныя дзеянні. Найбольш паважанымі язычніцкімі багамі славянскіх плямѐн былі Пярун 
(бог грому і маланкі), Вялес (бог жывѐлагадоўлі), Сварог (бог неба) і яго сын Дажбог (бог сонца). 

 
Літаратура:[10,12 – 23, 26, 28, 36 – 38, 40, 41, 45, 47, 55, 67, 77,78]. 
 

2. БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ Ў СКЛАДЗЕ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 
(другая палова ХІІІ – 1569 г.) 

 
1. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы фарміравання Вялікага Княства Літоўскага і яго 

тэрытарыяльны рост. Цэнтралізатарская палітыка вялікіх князѐў літоўскіх.  
2. Органы дзяржаўнай улады Вялікага Княства Літоўскага, іх эвалюцыя і функцыі. Статуты ВКЛ 1529 г. і 

1566 г. 
3. Асноўныя напрамкі знешняй палітыкі Вялікага Княства Літоўскага (другая палова ХIV – першая палова 

ХVІ ст.). 
 
Важнейшыя падзеі 
Каля 1240 – 1263 гг. – княжанне ў Новагародку (Навагрудку) Міндоўга. 
1264 – 1267 гг. – княжанне ў Вялікім княстве Літоўскім Войшалка. 
1267 – 1270 гг. –  княжанне ў Вялікім княстве Літоўскім Шварна Данілавіча. 
1270 – 1282 гг. –  княжанне ў Вялікім княстве Літоўскім Трайдэна (Трайдзеня). 
1293 – 1316 гг. –  княжанне ў Вялікім княстве Літоўскім Віценя. 
1307 г. –  далучэнне да ВКЛ Полацкай зямлі  на правах аўтаноміі. 
1316 – 1341 гг. –  княжанне ў Вялікім княстве Літоўскім Гедыміна. 
1323 г. –  перанос сталіцы ВКЛ у Вільню. 
1345 – 1377 гг. –  княжанне ў Вялікім княстве Літоўскім Альгерда. 
1362 (1363 г). – бітва з мангола-татарамі на р. Сінія Воды, далучэнне да ВКЛ Кіеўскай, Чарнігава-Северскай, 

Падольскай і Валынскай зямель. 
1377 – 1392 гг. –   княжанне ў Вялікім княстве Літоўскім Ягайлы. 
1385 г., 14 жніўня  – падпісанне Крэўскай уніі паміж ВКЛ і Польшчай, згодна з якой Ягайла прыняў 

каталіцтва і абавязваўся аб'яднаць Польшчу з Літвою, ахрысціць язычнікаў Жамойціі і Аўкштайціі, даць правы 
на валоданне і поўнае распараджэнне зямлѐй феадалам-католікам, узяўшы шлюб з польскай каралевай 
Ядзвігай. 

1392 г. – падпісанне Востраўскага пагаднення паміж польскім каралѐм Ягайлам і Вітаўтам аб падзеле ўлады. 
З 1392 г. па 1430 г. вялікім князем літоўскім з'яўляўся Вітаўт. Паміж Польшчай і ВКЛ захавалася дынастычная 
унія і ваенны саюз супраць крыжакоў. 

1409 – 1411 гг. –  Вялікая вайна паміж ВКЛ і Польшчай, з аднаго боку, і Тэўтонскім ордэнам, з другога. 
1410 г., 15 ліпеня  –  Грунвальдская бітва – разгром Тэўтонскага ордэна аб'ядна-нымі арміямі ВКЛ і 

Польскага каралеўства. 
1413 г. –  Гарадзельская унія (Гарадельскі прывілей), па якой было дэкларавана выключнае права феадалаў-

католікаў займаць дзяржаўныя пасады ў ВКЛ. 
1430 – 1432 гг. –  княжанне ў Вялікім княстве Літоўскім Свідры-гайлы. 
1432 – 1436 гг. –  грамадзянская вайна ў ВКЛ. 
1432 –  1440 гг. –  княжанне ў Вялікім княстве Літоўскім Жыгімонта Кейстутавіча. 
1440 –  1492 гг. –  княжанне ў Вялікім княстве Літоўскім Казіміра IV. 
1468 г., 29 лютага  –  выдадзены Судзебнік Казіміра – першы збор законаў Вялікага княства Літоў-скага. 
1492 – 1506 гг. –  княжанне ў Вялікім княстве Літоўскім Аляксандра.  
1506 – 1548 гг. –  княжанне  ў Вялікім  княстве  Літоўскім  Жыгімонта І Старога. 
1514 г., 8 верасня – паражэнне маскоўскіх войскаў пад г. Орша. Беларуска-літоўскае войска ўзначальваў К. 

Астрожскі. 
1548 –  1572 гг. –  княжанне ў Вялікім княстве Літоўскім Жыгімонта ІІ Аўгуста. 
 
Гістарычныя асобы 
Альгерд – вялікі князь ВКЛ. Кіраваў cумесна з братам Кейстутам. Павялічыў тэрыторыю дзяржавы ў 2,5 

разы. Вѐў войны з татарамі і Масквою. 
Вітаўт – вялікі князь ВКЛ. Праводзіў цэнтралізатарскую палітыку. Пры кіраванні Вітаўта ВКЛ дасягнула 

найбольшай магутнасці. 
Віцень – вялікі князь ВКЛ. У 1293 г. сеў на вялікакняжацкі трон. Веў барацьбу з крыжакамі. Праводзіў 

цэнтралізатарскую палітыку. Пачаў выкарыстоўваць «Пагоню» як дзяржаўны герб ВКЛ. 
Войшалк – старэйшы сын Міндоўга, князь Новагародка. Выдае сястру замуж за валынскага князя Шварна, а 

сам прымае праваслаўе і становіцца манахам. Пасля забойства Міндоўга пачаў барацьбу супраць змоўшчыкаў. 
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Разам з новагародцамі і саюзнымі пінянамі заваяваў удзелы сваіх ворагаў і пачаў княжыць у Вялікім княстве 
Літоўскім. У 1267 г. годзе быў забіты галіцка-валынскімі князямі. 

Гедымін – вялікі князь ВКЛ. У 1323 г. перанѐс сталіцу ВКЛ у горад Вільню. Пачаў будаўніцтва каменных 
замкаў, абараняўшых землі ВКЛ ад крыжакоў. Пры Гедыміне ў склад ВКЛ увайшла большая частка зямель 
сучаснай Беларусі. 

Іван ІІІ – вялікі князь маскоўскі. Аб’яднаў землі Паўночна-Усходняй Русі ў адзіную дзяржаву. Пачаў серыю 
войн з ВКЛ за гегемонію ва Усходняй Еўропе. 

Канстанцін Астрожскі – вялікі гетман ВКЛ, удзельнік войн ВКЛ з Масквою. Перамог войскі вялікага князя 
маскоўскага Васіля ІІІ пад г. Орша ў 1514 г.  З’яўляўся мецэнатам і падтрымліваў праваслаўную царкву ў ВКЛ. 

Міндоўг – першы вялікі князь ВКЛ, з’яўляўся адначасова і князем Новагародка, які ѐн зрабіў сваѐй сталіцай. 
У 1253 г. прыняў каталіцтва і каранаваўся каралеўскай каронай. Вѐў барацьбу з галіцка-валынскімі князямі і 
крыжакамі. Быў забіты ў выніку змовы. 

Ягайла – вялікі князь ВКЛ, кароль Польшчы. У 1385 г. заключыў з Польшчай Крэўскую ўнію. Па выніках 
Востраўскага пагаднення 1392 г. вымушаны быў саступіць вялікакняжацкі стол Вітаўту. Галоўнакамандуючы  
аб’яднанай  арміі  Польшчы і  ВКЛ пад  час  Вялікай  вайны з Тэўтонскім ордэнам (1409 – 1411). 

 
Характэрныя тэрміны, паняцці 
Ваяводствы – адміністратыўна-тэрытарыяльныя адзінкі ў ВКЛ. З’явіліся ў 1413 г. пасля рэформы Вітаўта. 

На чале ваяводства стаяў ваявода. Дзяліліся на больш дробныя адзінкі – паветы і воласці.   Галоўнай асобай у 
ваяводстве быў ваявода, які ўзначальваў тут адміністрацыйныя, гаспадарчыя, ваенныя і судовыя органы. 
Назначаўся ваявода вялікім князем і Радаю пажыццѐва з ліку багатых і знатных феадалаў, ураджэнцаў ВКЛ. 
Ваявода ўваходзіў у склад Рады і быў абавязаны прысутнічаць на пасяджэннях сойма. Бліжэйшымі памочнікамі 
ваяводы былі: кашталян  –  па ваенных справах; пад-ваявода  –  па адміністрацыйна-судовых; ключнік  –  
наглядаў за зборам даніны і чыншаў; гараднічы – камендант замка, які клапаціўся аб яго рамонце і ўтрыманні.  

Гетман найвышэйшы  –  камандаваў узброенымі сіламі дзяржавы, калі на чале іх не стаяў сам вялікі князь. 
У час ваенных дзеянняў ѐн меў самыя шырокія паўнамоцтвы адносна ўсіх падначаленых асоб, у тым ліку права 
караць вінаватых. Яго намеснікам быў гетман вольны, той, хто ўзначальваў войска ў паходзе.  

Жэмайція (Жмудзь, Жамойція) – тэрыторыя цэнтральнай і заходняй часткі сучаснай Літвы, дзе адбываўся 
працэс утварэння літоўскага этнасу. Доўгі час Жэмайція была арэнай барацьбы з крыжакамі. 

Залатая Арда – дзяржава, што існавала ў сярэдзіне ХІІІ – ХV стст., створана нашчадкамі мангольскага хана 
Чынгісхана са сталіцай ў г. Сарай (Ніжняе Паволжжа). У перыяд найбольшай магутнасці ўключала ў свой склад 
Сярэднюю Азію, Паўночны Каўказ, палавецкія стэпы. Вяла войны з ВКЛ. 

Канцлер  –  кіраваў дзяржаўнай канцылярыяй, пад яго наглядам ажыццяўлялася падрыхтоўка 
законапраектаў, прывілеяў, грамат і іншых дакументаў з дзяржаўнай канцылярыі. У яго знаходзілася вялікая 
дзяржаўная пячатка, без якой ніводзін закон не мог уступіць у сілу. Канцлер падпісваў і найважнейшыя 
дзяржаўныя акты. Яму падпарадкоўваліся шматлікія пісары, дзякі, талмачы. У канцылярыі пісьмова на 
беларускай мове (з 1696 г. – на польскай) афармляліся ўсе пастановы і распараджэнні князя і Рады. Дакументы, 
што выходзілі з канцылярыі і прыходзілі туды, запісваліся ў асобныя кнігі, якія называліся Літоўскай 
Метрыкай.  

Літва – у ХІІІ ст. гістарычная назва тэрыторыі Верхняга Панямоння. Балцкая тэрыторыя, але ў значнай 
ступені каланізаваная славянамі. Знаходзілася  ў  цэнтры  фарміравання  Вялікага  княства Літоўскага, да якога 
перайшла  назва. Не  блытаць  з  Літвой  (дакладней – Летувай) этнічнай (у тыя часы – Жамойція). 

Магдэбургскае права –  права  феадальнага горада на самакіраванне, паводле якога эканамічная дзейнасць, 
маѐмасныя правы, грамадска-палітычнае жыццѐ, саслоўны стан гараджан рэгуляваліся ўласнай сістэмай 
юрыдычных нормаў. Па магдэбургскаму праву гараджане вызваляліся ад феадальных павіннасцей, ім 
гарантаваліся свабодныя заняткі рамяством, гандлем, земляробствам і дазвалялася  выбіраць свой орган улады – 
магістрат, суд, ствараць рамесныя аб'яднанні – цэхі. 

Маршалак земскі  –  старшынстваваў на пасяджэннях сойма і Рады, абвяшчаў пастановы гаспадара і Рады 
на гэтых пасяджэннях, быў даглядчыкам за парадкам і этыкетам пры двары і падчас афіцыйных цырымоній 
кіраваў прыѐмам замежных паслоў, дапускаў да гаспадара просьбітаў са скаргамі і чалабітнымі, судзіў за 
злачынствы, зробленыя на сойме.  

Масква – Трэці Рым  –  ідэалагічная формула, з дапамогай якой вялікія князі маскоўскія абгрунтоўвалі свае 
прэтэнзіі на землі ВКЛ, населеныя праваслаўнымі, якіх яны лічылі сваімі падданымі. Згодна з гэтай канцэпцыяй 
Масква з’яўляецца пераемніцай Рымскай імперыі і Візантыі (першага і другога Рыму)  і  адзінай праваслаўнай 
дзяржавай. 

Пагоня –  1) усеагульны збор войска ў ВКЛ; 2) назва герба ВКЛ. 
Падскарбій земскі  –  даглядчык дзяржаўнай казны, выконваў  абавязкі міністра фінансаў, вѐў улік 

дзяржаўных прыбыткаў і выдаткаў, наглядаў за спагнаннем натуральных і грашовых падаткаў і збораў. 
Паны-рада – вышэйшы орган улады ў ВКЛ. У склад рады уваходзілі вышэйшыя службовыя асобы 

дзяржавы (канцлер, маршалак земскі, гетман найвышэйшы, ваяводы і інш.), а таксама прадстаўнікі каталіцкага 
духавенства і найбуйнейшыя феадалы. Узнікла як дапаможны орган пры вялікім князі, у канцы ХV ст. набыла 
большую самастойнасць. Да кампетэнцыі Рады належалі: выбранне вялікага князя, абарона дзяржавы, 
міжнародныя справы, выданне законаў, разгляд найважнейшых судовых спраў. Для вырашэння неадкладных 
пытанняў існавала  тайная рада (віленскі біскуп, віленскія ваявода і кашталян, трокскія ваявода і кашталян). 

Сейм (Сойм) – саслоўна-прадстаўнічы орган улады ВКЛ і Польшчы. Складаўся з прадстаўнікоў шляхты. На 
вальны (агульна-дзяржаўны) сейм збіраліся: вялікі князь, службовыя асобы цэнтральнага і мясцовага кіравання, 
буйныя феадалы, якія ўваходзілі  ў паны-раду, каталіцкія і праваслаўныя біскупы. З 1566 г. у склад сейма 
выбіраліся таксама па 2 прадстаўнікі ад кожнага павета. Да кампетэнцыі вальнага сейма належылі: выбранне 
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вялікага князя, справы вайны і міру, узаемаадносіны з іншымі краінамі, устанаўленне падаткаў і рэгуляванне 
заканадаўства. Сейм абмяжоўваў уладу вялікага князя і паноў-рады, паступова яго роля ў кіраванні  ВКЛ 
узрастала. Акрамя вальнага збіраліся павятовыя і ваяводскія сеймікі. 

Тэўтонскі ордэн – ваенна-рэлігійная арганізацыя нямецкіх крыжакоў.  Створана ў ХІІ ст. у Палесціне. 
Ордэн быў запрошаны мазавецкім князем Конрадам у 1230 г. у Прыбалтыку для барацьбы з прусамі. 
Заваяваўшы прусаў, стварыў у Прыбалтыцы сваю дзяржаву. Вѐў працяглыя войны з ВКЛ. 

 Харугва – баявая адзінка ў арміях сярэднявечча, уключала ў свой склад ад 60 да 600 копій. 
Чорная Русь – гістарычная вобласць у басейне верхняга і сярэд- няга Нѐмана. На мяжы І і ІІ тыс. н.э. 

заселена і каланізавана славянамі. На тэрыторыі Чорнай Русі ў ХІІ ст. узнікла Гарадзенскае княства, пазней – 
Навагародскае, Ваўкавыскае і г.д. Адыграла ролю цэнтральнай часткі, вакол якой ішло ўтварэнне Вялікага 
княства Літоўскага. Буйнейшы горад Чорнай Русі Навагародак быў першай сталіцай ВКЛ. 

 
Літаратура:[10,12 – 26, 28,33,36,37,40,44,45,47,55,63, 67,71,73,75,77,78]. 
 

3. ЭКАНАМІЧНАЕ І ПАЛІТЫЧНАЕ СТАНОВІШЧА БЕЛАРУСІ  Ў СКЛАДЗЕ РЭЧЫ 
ПАСПАЛІТАЙ (1569 г. – канец ХVІІІ стст.) 

 
1. Утварэнне Рэчы Паспалітай. Дзяржаўна-прававое становішча Вялікага княства Літоўскага ў складзе 

аб’яднанай дзяржавы. Статут ВКЛ 1588 г.  
2. Знешняя палітыка Рэчы Паспалітай. Войны другой паловы ХVІ–ХVІІІ стст. і іх наступствы для Беларусі.  
3. Нарастанне заняпаду і праявы крызісу Рэчы Паспалітай. Падзелы яе тэрыторыі і ўключэнне беларускіх 

зямель у склад Расійскай імперыі. 
 
Важнейшыя падзеі 
1558 – 1583 гг. – Лівонская (Інфлянцкая) вайна паміж ВКЛ, Лівоніяй, Польшчай і Швецыяй, з аднаго боку, і 

Рускай дзяржавай, з другога,  за Прыбалтыку, Беларусь і выхад да Балтыйскага мора. 
1569 г., 1 ліпеня – падпісанне Люблінскай уніі   –  пагаднення аб дзяржаўна-палітычным саюзе ВКЛ з Поль-

шчай, паводле якога ўтварылася федэратыўная  дзяржава – Рэч Паспалітая. 
1588 г. – ІІІ Статут ВКЛ. 
1596 г. – Берасцейская царкоўная ўнія, стварэнне ўніяцкай царквы на тэрыторыі Беларусі і Украіны. 
1632 – 1634  гг. – вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай. 
1648 – 1651 гг. – антыфеадальная вайна на Беларусі, якая разгарнулася ў сувязі з пачаткам паўстання           

Б. Хмяльніцкага на Украіне. 
1654 – 1667 гг. – вайна паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай за Беларусь і Украіну (―Невядомая вайна‖). 
1655 г., 31 ліпеня – захоплена маскоўскімі войскамі сталіца ВКЛ Вільня. 
1667 г. – Андрусаўскае перамір’е, якім скончылася вайна 1654 – 1667 гг., тэрмінам на 13,5 год. Руская дзяр-

жава пакідала за сабой захопленае Смаленскае ваяводства, Северскія землі з Чарнігавам і Старадубам. Рэч 
Паспалітая пагаджалася з адыходам да Расіі Левабярэжнай Украіны і перадавала на два гады Кіеў. 

1696 г. – пастанова ўсеагульнай канфедэрацыі саслоўяў Рэчы Паспалітай аб забароне пісаць дзяржаўныя да-
кументы на беларускай мове ў ВКЛ. 

1700 – 1721 гг. – Паўночная вайна. 
1768 г. – пастанова сейма Рэчы Паспалітай аб ўраўнаванні ў правах пратэстантаў з католікамі і 

праваслаўнымі. 
1772, 1793, 1795 гг. –  падзелы  Рэчы  Паспалітай.  Уключэнне тэрыторыі Беларусі ў склад Расійскай 

імперыі. 
1788 – 1792 гг. – чатырохгадовы сейм, прыняцце рашэнняў аб правядзенні рэформаў у Рэчы Паспалітай. 
1791 г., 3 мая – прыняцце Канстытуцыі Рэчы Паспалітай. 
1794 г., сакавік – верасень – паўстанне пад кіраўніцтвам Т. Касцюшкі. 
 
Гістарычныя асобы 
Агінскі М. К. – дзяржаўны дзеяч Рэчы Паспалітай, ваявода Віленскі з 1764 г., гетман Вялікі Літоўскі, з   

1768 г. – адзін з кандыдатаў Кацярыны ІІ на польскі пасад. Жыў у Слоніме, дзе пабудаваў некалькі 
прадпрыемстваў, друкарню, стварыў оперны тэатр і капэлу. Пісаў музыку (опера «Зменены філосаф» і інш.) і 
літаратурныя творы. Па яго ініцыятыве і на яго сродкі будаваўся Агінскі канал. 

Валовіч Я. Б. –   дзяржаўны і грамадскі дзеяч ВКЛ. Адзін з лідэраў апазіцыі Люблінскай уніі 1569 г. Яго 
падтрымкай як мецэната карысталіся вядомыя гуманісты-рэфарматары С. Будны, В. Цяпінскі. Пад яго і            
Л. Сапегі кіраўніцтвам быў падрыхтаваны Статут ВКЛ 1588 г. 

Вашчыла В. М. – кіраўнік антыфеадальнага паўстання сялян Крычаўскага староства ў 1740 – 1744 гг., войт 
в. Селішча. Пасля падаўлення паўстання ўцѐк у Расію, дзе быў арыштаваны і памѐр у турме. 

Касцюшка А.Т.Б. – палітычны і ваенны  дзеяч Рэчы Паспалітай, удзельнік змагання паўночна-
амерыканскіх штатаў за незалежнасць  у 1776 г., кіраўнік нацыянальна-вызваленчага паўстання 1794 г. у 
Польшчы, Беларусі, Літве. Паходзіў з беларускай шляхты. За ўдзел у паўстанні 1794 г. быў зняволены, у 1796 г. 
амністыраваны Паўлам І. Выехаў спачатку у ЗША,  потым жыў у Францыі, Швейцарыі. Пахаваны ў Кракаве. 
Яго імем названа самая высокая гара ў Аўстраліі, адна з акруг штата Індыяна, горад у штаце Місісіпі, астравы 
на Алясцы (ЗША). 

Кунцевіч І. – уніяцкі царкоўны дзеяч Рэчы Паспалітай. Насаджаў уніяцтва на Беларусі гвалтоўнымі 
метадамі, за што быў забіты гараджанамі пад час Віцебскага паўстання 1623 г. За забойства архіепіскапа          
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19 чалавек было прыгаворана да пакарання смерцю, а Віцебск пазбаўлены магдэбургскага права. Кунцевіч быў 
кананізаваны каталіцкай царквой. 

Панятоўскі С.А. – апошні польскі кароль і вялікі князь Літоўскі, паходзіў з Беларусі (маѐнтак Волчын 
Брэсцкага павета), да 1764 г. – стольнік Вялікага княства Літоўскага. 

Сапега Л.І.  –  палітычны  і  грамадскі  дзеяч  ВКЛ,  канцлер  (1589 –1623), гетман (1623 – 1633), адзін з 
арганізатараў трыбунала ВКЛ 1581 г. і складальнікаў Статута ВКЛ 1588 г. У сваѐй палітыцы адстойваў 
суверэнітэт ВКЛ у складзе федэратыўнай Рэчы Паспалітай, выступаў супраць права польскай шляхты набываць 
у княстве маѐнткі і пасады. 

Скарга (Павенскі) П. – царкоўна-рэлігійны і палітычны дзеяч Рэчы Паспалітай, у 1579 – 1584 гг. – першы 
рэктар Віленскай езуіцкай акадэміі, ініцыятар і прапагандыст Берасцейскай уніі. Прыхільнік моцнай 
цэнтралізаванай дзяржавы. Палітычным ідэалам лічыў тэакратыю, пад якой разумеў кіраванне царкоўнай улады 
пры дапамозе караля.  

Хмяльніцкі Б. – гетман Украіны. Бацькі – выхадцы з Беларусі. У 1648 г. узначаліў казацкі рух супраць 
Польшчы. Атрымаў шэраг перамог. Пасылаў казацкія загоны на Беларусь. У 1654 г.  падпісаў пагадненне з 
Рускай дзяржавай (Пераяслаўская Рада). 

 
Характэрныя тэрміны, паняцці 
Адукацыйная камісія – установа па кіраўніцтву народнай асветай у  Рэчы Паспалітай. Заснавана  сеймам у 

1773 – 1775 гг. Надавала школам свецкую накіраванасць, абвяшчала прынцып бессаслоўнай адукацыі. 
Вышэйшай ступеняй новай сістэмы адукацыі з'яўляліся універсітэты, сярэднюю ступень складалі  акруговыя і 
падакруговыя школы, ніжнюю – парафіяльнныя вучылішчы, адкрыццѐ якіх прадугледжвалася ў гарадах і 
мястэчках. Адукацыйная камісія была распушчана   ў 1794 г., у беларускіх губернях існавала да пачатку ХІХ ст. 

Берасцейская ўнія – царкоўны сабор 1596 г., які абвясціў аб аб’яднанні праваслаўнай царквы з каталіцкай 
на тэрыторыі Рэчы Паспалітай. Пагадненне прадугледжвала прызнанне вярхоўнай улады папы рымскага і 
асноўных дагматаў каталіцызму пры захаванні праваслаўнай абраднасці і богаслужэння на царкоўнаславянскай 
і роднай мовах. На думку некаторых гісторыкаў, уніяцкая царква спрыяла захаванню этнічнай адметнасці 
беларусаў і ўкраінцаў. 

Генрыхаўскія артыкулы (articuli Henriciani) – акты пра абмежаванне вярхоўнай улады ў Рэчы Паспалітай 
сеймам, прынятыя ў 1574 г. пры абранні каралѐм і вялікім князем Генрыка Валезы. У другой палове ХVІІ – 
ХVІІІ стст. падцвярджаліся ўсімі каралямі Рэчы Паспалітай. У іх абвяшчалася свабоднае абранне караля, яго 
абавязак склікаць сейм раз у два гады і без сеймавай згоды не зацвярджаць новыя падаткі і пошліны. Калі ка-
роль парушаў свае абяцанні, шляхта мела права адмовіцца ад падпарадкавання і выступіць супраць яго. 

Дысідэнты – асобы, якія не падзяляюць пануючага ў краіне веравызнання. У Рэчы Паспалітай (ХVІІ – ХVІІІ 
стст.) – хрысціяне-некатолікі (праваслаўныя і пратэстанты). 

Казацкі загон –  атрад, які не ўваходзіў у сталую вайсковую арганізацыю казацтва. Загоны дзейнічалі 
самастойна. Адыгралі значную ролю ў пашырэнні сацыяльных канфліктаў на тэрыторыі Беларусі ў ХVІ – ХVІІ 
стст. 

Казацтва  (цюрк.:  казак  –  вольны  чалавек)  –  утварылася  ў     ХV ст. з сялян і гарадскіх жыхароў, якія 
ўцякалі на малазаселеныя ўскраіны ВКЛ і Маскоўскай дзяржавы. Казацтва стварыла сваю арыгінальную 
сацыяльна-эканамічную, вайсковую і палітычную арганізацыю. Яе галоўныя рысы: адсутнасць прыгонніцтва, 
фармальна роўнае права ўсіх членаў на карыстанне зямлѐй і інш. Запарожскае казацтва ў значнай ступені скла-
далася з беглых беларускіх сялян.  Доўгі час яно стрымлівала напады крымскіх татараў і туркаў на землі ВКЛ. 

Канстытуцыя Рэчы Паспалітай – асноўны закон Рэчы Паспалітай, прыняты 3 мая 1791 г. Адна з 
найбольш дэмакратычных у свой час. Была першым у Еўропе і другім у свеце (пасля Канстытуцыі ЗША) 
асноўным законам, зафіксаваным пісьмова. Захоўваючы феадальны лад у краіне, Канстытуцыя разам з тым 
адкрывала шлях буржуазным рэформам, ліквідавала выбарнасць караля, права ліберум вета, адмяніла ўнію 
Польшчы і Вялікага княства Літоўскага, стварыўшы тым самым унітарную дзяржаву.  

Канфедэрацыя – у Рэчы Паспалітай часовы  саслоўны палітычны саюз для дасягнення пэўнай мэты. 
Існаванне было выклікана слабасцю дзяржаўнай улады. Стварэнне канфедэрацый было забаронена сеймам  
1717 г., Чатырохгадовым сеймам і Канстытуцыяй 3 мая 1791 г., але гэта не было ажыццѐўлена.  

Контррэфармацыя  –   рэлігійна-палітычны рух у Еўропе ў другой палове ХVІ – ХVІІ стст., узначалены 
папствам і накіраваны супраць рэфармацыі. Мела на мэце рэстаўрацыю страчаных пазіцый каталіцызмам. На 
Беларусі ўзмацнілася пасля падпісання Люблінскай уніі 1569 г. 

«Ліберум вета» – звычай у дзяржаўным праве ВКЛ і Рэчы Паспалітай, паводле якога кожны дэпутат сейма 
ці сейміка (нават без абгрунтавання) мог выказаць нязгоду з любой сеймавай пастановай, што  азначала  
спыненне  пасяджэння  і  скасоўвала  ўсе прынятыя на ім рашэнні.  Упершыню   ўведзена  ў  1589 г.,  
ліквідавана   Канстытуцыяй 3 мая 1791 г. 

Магнаты – буйныя феадалы-землеўласнікі, прадстаўнікі радавітай знаці, найбольш уплывовая частка 
феадальнага саслоўя. 

Паланецкі універсал  –  зварот  Т. Касцюшкі  да  насельніцтва Рэчы Паспалітай, у якім абвяшчалася 
асабістае вызваленне сялян ад прыгоннай залежнасці, змяншэнне паншчыны, вызваленне сялян – удзельнікаў 
паўстання ад феадальных павіннасцей пасля перамогі. Рэалізацыя універсала сустрэла процідзеянне шляхты. 

Рэфармацыя – грамадска-палітычны рух у Заходняй Еўропе ў    XVI ст.,  накіраваны супраць каталіцкай 
царквы і феадальных парадкаў. Паклала пачатак пратэстантызму, асабліва такім яго плыням, як лютэранства і 
кальвінізм. 

Рэч Паспалітая – афіцыйная назва  феадальнай федэратыўнай дзяржавы, у якую аб’ядналіся Польшча 
(«Карона») і ВКЛ у выніку Люблінскай уніі 1569 г. У склад «Кароны» уваходзілі польскія і ўкраінскія 
ваяводствы, у ВКЛ – беларускія і літоўскія землі. Як сумеснае ўладанне ў Рэч Паспалітую ўваходзіла 
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Інфлянцкае ваяводства, як васальная дзяржава – Курляндскае і Земгальскае герцагствы. Існавала Рэч Паспалітая 
да 1795 г. і была ліквідавана ў выніку трэцяга падзелу яе тэрыторыі.   

Статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг. – зборы законаў феадальнага права. Асабліва сярод іх вылучаўся Статут 
1588 г., які абагуліў тагачасныя дзяржаўна-прававыя ідэі, некаторыя з якіх нават апярэджвалі свой час. Так, у 
Статуце 1588 г. (14 раздзелаў,  488 артыкулаў) знайшла адлюстраванне тэорыя падзелу ўлад на заканадаўчую 
(сейм), выканаўчую (вялікі князь, адміністрацыйны апарат) і судовую (Трыбунал ВКЛ, земскія і падкаморскія 
суды і інш.). Статут таксама абавязваў вярнуць адлучаныя ад княства землі, забараняў назначаць на дзяржаўныя 
пасады і надзяляць зямлѐй «чужаземцаў», у тым ліку і падданых Польшчы, захаваў адасобленасць дзяржаўных 
устаноў ВКЛ, арміі, заканадаўства, эканомікі і фінансаў. Уладаром дзяржавы прызнаваўся вялікі князь. 
Дзяржаўнай мовай ВКЛ абвяшчалася беларуская. 

Сялянскія атрады шышоў – партызанскія атрады, якія ствараліся сялянамі з мэтай самааховы супраць 
спроб рабавання населеных пунктаў Беларусі войскамі заваѐўнікаў. Асабліва шырокае распаўсюджанне 
атрымалі ў час вайны Расіі з Рэччу Паспалітай (1654 – 1667 гг.) 

Трыбунал ВКЛ 1581 г. – вышэйшы апеляцыйны суд Вялікага княства Літоўскага, пастановы якога мелі 
сілу пастаноў сейма. Складаўся з суддзяў, якія штогод выбіраліся шляхтай на дэпутацкіх сейміках (па 2 суддзі-
дэпутаты ад павета або ваяводства, калі яно не падзялялася на паветы). 

Уніяты – паслядоўнікі Берасцейскай уніі 1596 г. 
Шляхта  –  прывілеяванае  саслоўе  на  Беларусі,  Літве, Польшчы і Украіне ў  ХІІІ  –  пачатку  ХХ  стст. У 

ВКЛ і  Рэчы Паспалітай займала пануючае становішча на падставе феадальнай ўласнасці на зямлю. Адыгравала 
вялікую ролю ў палітычным, гаспадарчым і культурным жыцці да канца ХVІІІ ст. Была вайсковым саслоўем. 

 
Літаратура:  [12 – 24,27,28,36,37,39,40,55,67,77,78]. 
 

4. БЕЛАРУСЬ У СКЛАДЗЕ РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ.  
СТАНАЎЛЕННЕ І РАЗВІЦЦЁ БУРЖУАЗНАГА ГРАМАДСТВА.  

БЕЛАРУСКАЕ НАЦЫЯНАЛЬНАЕ АДРАДЖЭННЕ  
 (канец XVIII  ст. – люты 1917 г.)   

 
Заняткі 1. 
1. Сацыяльная, нацыянальная і канфесійная палітыка расійскага самадзяржаўя на Беларусі (канец XVIII  –  

першая палова XIX стст.). 
2. Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы ў Расіі. Адмена прыгоннага права і буржуазныя рэформы 60 – 

70 гг. ХІХ ст. у Расійскай Імперыі, асаблівасці іх правядзення на Беларусі. 
3. Грамадска-палітычны рух на Беларусі ў першай палове ХІХ ст. Паўстанне 1863–1864 гг. пад 

кіраўніцтвам К. Каліноўскага на Беларусі: яго мэты, вынікі і значэнне. 
 
Заняткі 2. 
1. Фарміраванне палітычных арганізацый і партый у канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. Стварэнне Беларускай 

сацыялістычнай грамады, яе праграмныя мэты і дзейнасць. 
2. Рэвалюцыя 1905–1907 гг. у Расіі і рэвалюцыйныя падзеі на Беларусі. Пачатак парламентарызму. 
3. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. ў Расіі і на Беларусі. Беларускі нацыянальны рух і яго роля ў 

рэвалюцыйным працэсе.  
 
Важнейшыя падзеі 
1828 г.  – стварэнне уніяцкай  семінарыі ў Жыровічах. 
1831 г., 1 студзеня  – скасаванне Статута Вялікага княства Літоўскага ў Віцебскай і Магілѐўскай губерніях. 
1832 г. – стварэнне «Асабовага камітэта па справах Заходніх губерняў». 
1832 г.  –  закрыццѐ Віленскага універсітэта. 
1839 г., 12 лютага – скасаванне Полацкім царкоўным саборам Берасцейскай царкоўнай уніі і далучэнне 

уніятаў да Рускай праваслаўнай царквы. 
1840  г., 18 чэрвеня – указ аб выкарыстанні ў афіцыйных дакументах назвы «Северо-Западный край». 
1840 г. – адкрыццѐ Горыгорацкай земляробчай школы (з 1848 г. –  земляробчы інстытут; дзейнічаў да     

1864 г.). 
1840 г., 25 чэрвеня – адмена дзейнасці Статута ВКЛ на тэрыторыях Мінскай, Віленскай, Гродзенскай 

губерняў і Беластоцкай вобласці. 
1857 г., студзень  –  стварэнне Сакрэтнага камітэта  «для абмеркавання мер па ўладкаванню быту 

памешчыцкіх сялян». 
1861 г., 19 лютага  – адмена прыгоннага права ў Расійскай імперыі. 
1862 г. – на тэрыторыі Беларусі пракладзена першая чыгунка – Пецярбургска-Варшаўская. 
1862 г. – пачатак ваеннай рэформы ў Расійскай імперыі. 
1864 г. – земская рэформа. На Беларусі рэформа пачалася  ў 1911 г.  
1864 г. –  судовая рэформа.  На Беларусі  пачалася  ў 1872 г. 
1864 г.  –  пачатак школьнай рэформы ў Расійскай імперыі. 
1865 г. –  пачатак цэнзурнай рэформы ў Расійскай імперыі. 
1870 г. – пачалася рэформа гарадскога самакіравання. На Беларусі  праведзена ў 1876 г. 
1893 г.  – 1899 г. – прамысловы ўздым у Расіі. 
1897 г. –  Усерасійскі перапіс насельніцтва. 
1898 г. – увядзенне ў эксплуатацыю першага трамвая ў Віцебску. 
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1917 г., 27 лютага – перамога Лютаўскай буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі ў Расіі. 
 
Гістарычныя асобы 
Аляксандр II – расійскі імператар (1855 – 1881). З яго імем звязаны шматлікія рэформы, якія стварылі 

ўмовы для капіталістычнага развіцця краіны. Палітычны курс характарызуецца непаслядоўнасцю. 
Багушэвіч Ф. – беларускі паэт, празаік, публіцыст і перакладчык. Пісаў пад псеўданімамі  Мацей Бурачок, 

Сымон Рэўка з-пад Барысава, Huszicz, A.D., Demos, Ten. Удзельнік паўстання 1863 – 1864 гг. Пачынальнік 
крытычнага рэалізму ў беларускай літаратуры. Аўтар двух паэтычных зборнікаў «Дудка беларуская» і «Смык 
беларускі». Пры жыцці творы Ф. Багушэвіча былі забаронены ў царскай Расіі. 

Каліноўскі  К.В. – беларускі рэвалюцыянер-дэмакрат, мысліцель, публіцыст. Кіраўнік паўстання 1863 – 
1864 гг. на Беларусі і ў Літве. Аўтар твораў рэвалюцыйнай публіцыстыкі «Пісьмы з-пад шыбеніцы», адзін з 
выдаўцоў газеты «Мужыцкая праўда». 

Карскі Я.Ф. – заснавальнік беларускага мовазнаўства і літаратуразнаўства, этнограф, палеограф і 
фалькларыст. Яго трохтомная праца «Беларусы» названа энцыклапедыяй беларусазнаўства. У ѐй упершыню 
была навукова абгрунтавана нацыянальная самабытнасць беларусаў як асобнага славянскага народа. 

Кауфман К., Баранаў Э., Патапаў А., Альбядзінскі П., Татлебен Э., Каханаў І. – віленскія генерал-
губернатары ў 1865 – 1893 гг., паслухмяныя праваднікі ўрадавай палітыкі. Вядома іранічная характарыстыка  іх  
дзейнасці.  Кауфман  –  шмат гаварыў і шмат рабіў. Баранаў – мала гаварыў  і мала рабіў. Альбедзінскі – нічога  
не  гаварыў нічога  не  рабіў.  Патапаў  –  адно  гаварыў,  а  другое рабіў. Тотлебен – ведаў,  што  нічога  не  
гаварыў  і  нічога  не  рабіў.  Каханаў – не ведаў, што гаварыў і што рабіў.  

Каяловіч М. В.  – гіcторык, этнограф, прафесар Пецярбурскай духоўнай акадэміі. Адзін з ідэолагаў  
«заходнерусізму». Аўтар  работ па палітычнай і царкоўнай гісторыі Беларусі. 

Ластоўскі В.Ю. – гісторык, публіцыст, літаратуразнавец, грамадскі і палітычны дзеяч. Супрацоўнік 
рэдакцыі газета «Наша ніва», рэдактар газеты «Гоман», член БСГ. Аўтар «Кароткай гісторыі Беларусі». 
Актыўны ўдзельнік беларускага культурнага адраджэння і нацыянальна-вызваленчага руху. 

Луцкевіч А.І. – палітычны і грамадскі дзеяч, гіторык, педагог, літаратурны крытык, вядучы беларускі 
публіцыст. Працаваў пад псеўданімамі А. Иванов, Антон Белорус, Антон Навіна, Генрык Букавецкі, І. Мя-
лешка. Разам са сваім братам Іванам быў сярод заснавальнікаў Беларускай сацыялістычнай грамады, 
ініцыятарам стварэння газеты «Наша ніва». Яго намаганнямі ў 1921 г. адкрыты Беларускі музей імя  І. Луц-
кевіча. У 1918 – 1920 гг. з’яўляўся Старшыней Рады Народных Міністраў БНР. Пасля далучэння Заходняй 
Беларусі да Польшчы жыў і працаваў у Вільні. Паводле афіцыйнай версіі памѐр у Сяміпалацінскай вобласці 
(Казахстан) у 1946 г.  

Луцкевіч І. І. – беларускі грамадскі дзеяч, археолаг, этнограф, публіцыст. Брат А. Луцкевіча. Збіральнік і 
даследчык беларускіх старажытнасцей. Яго асабістая калекцыя стала асновай Беларускага музея ў Вільні. Стаяў 
ля вытокаў фарміравання беларускай нацыянальнай ідэі. Аўтар навуковых прац па гісторыі, мастацтве, кніжнай 
культуры Беларусі. Увѐў у навуковы ўжытак помнік старабеларускай літаратуры XVI ст., які напісаны арабскай 
графікай «Аль-Кітаб». Памѐр у 1919 г. у Закапанэ (Польшча), у 1991 г. перазахаваны ў Вільні. 

Раманаў Е.Р. – беларускі этнограф, фалькларыст і археолаг. Вывучаў матэрыяльную і духоўную культуру 
беларусаў: жыллѐ, сямейны побыт, народныя абрады. Склаў археалагічныя карты Магілѐўскай, Віцебскай і 
Гродзенскай губерняў. 

Сямашка І. – царкоўны дзеяч, з 1829 г. – уніяцкі епіскап у Мсціслаўлі. Пад яго кіраўніцтвам адбылося 
аб’яднанне уніяцкай царквы Расіі з праваслаўнай. У час паўстання 1863 – 1864 гг. падтрымліваў віленскага 
генерал-губернатара М.М. Мураўѐва. 

 
Характэрныя тэрміны, паняцці 
Адыходніцтва   –  часовы  адыход  сельскага  насельніцтва  на  промыслы   або  сельскагаспадарчыя   

прадпрыемствы,  гаспадаркі   іншых рэгіѐнаў. 
Акцыянерныя таварыствы – прадпрыемствы, дзе капітал утвараўся з грашовых укладаў шэрага 

прадпрымальнікаў і існаваў у форме акцый, якія свабодна прадаваліся і купляліся. 
 Буржуазія – клас уласнікаў сродкаў вытворчасці ў капіталістычным грамадстве, які жыве за кошт 

дадатковых сродкаў, атрымліваемых пры дапамозе прымянення наѐмнай працы. 
Двоеўладдзе – своеасаблівае перапляценне дзвюх улад у Расіі пасля Лютаўскай рэвалюцыі (1 – 2 сакавіка – 

5 ліпеня 1917 г.): Часовага ўрада і Петрагарадскага Савета. На Беларусі двоеўладдзе праявілася ў адначасовым 
існаванні Саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў, часовых грамадскіх камітэтаў, якія ўзначальвалі камісары 
Часовага ўрада і ўлады ваенных. 

 Заходнерусізм – плыня грамадска-палітычнай думкі, адна з форм палітычнай свядомасці на Беларусі ў   
XIX – пачатку XX стст. Узнік у 30-я гады XIX ст. пад уплывам рэакцыйнай нацыянальнай палітыкі царызму. 
Канцэпцыя заходнерусізму грунтуецца на сцвярджэнні, што беларусы не самастойны этнас, а адгалінаванне 
рускага народа. 

Земствы – выбарныя органы для кіравання ў губернях і паветах мясцовай гаспадаркай, адукацыяй, аховай 
здароўя.  

Інвентары – дакументы, дзе ўтрымліваюцца апісанні феадальных уладанняў у Беларусі, Украіне, Літве, 
Польшы, Венгрыі, запісаны нормы павіннасцей сялян у адпаведнасці з памерам і якасцю іх надзелаў. 

Індустрыяльнае грамадства – паняцце, якое абазначае адну са стадый грамадскага развіцця. Яго 
характарыстыкі: цэнтральная роля навукова-тэхнічнай дзейнасці, наяўнасць машыннай індустрыі і фабрычнай 
арганізацыі  працы, масавая рыначная вытворчасць. 
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 Камітэт па справах Заходніх губерняў – дарадчы орган пры імператары Мікалаі I у 1831 – 1848 гг. Мэта 
яго дзейнасці – разгляд прапаноў дзяржаўных устаноў і дзеячаў, выпрацоўка рэкамендацый ураду, накіраваных 
на ўзмацненне пазіцый самаўладдзя на тэрыторыі Заходніх губерняў.  

Канфіскацыя – прымусовае адабранне маѐмасці. 
Капіталізм – грамадска-эканамічная фармацыя, заснаваная на прыватнай уласнасці на сродкі вытворчасці і 

эксплуатацыі наѐмнай працы капіталам. 
Латыфундыі – буйныя прыватнаўласніцкія зямельныя ўладанні. 
Люстрацыя  –  правядзенне падрабязнага апісання ўсіх дзяржаўных маѐнткаў і строгае вызначэнне 

павіннасцей дзяржаўных сялян у залежнасці ад іх гаспадарчага становішча. 
Менталітэт  – своеасаблівы спосаб мыслення асобнага чалавека ці якой-небудзь супольнасці людзей. 

Менталітэт уключае ўяўленні аб прасторы і чалавеку, адносіны чалавека да розных з’яў грамадскага жыцця, 
уяўленні аб праве, маралі, сям’і, жыцці і смерці. 

Міравыя суды – асобы від суда са спрошчаным судаводствам для разгляду нязначных іскаў і дробных 
крымінальных злачынстваў. 

 Нацыя – гэта ўстойлівая этнасацыяльная супольнасць людзей, якія пражываюць на адной тэрыторыі, 
звязаны агульным эканамічным і сацыяльна-палітычным жыццѐм і маюць адзіную мову, культуру і 
самасвядомасць. 

Нацыянальная самасвядомасць – сукупнасць уяўленняў, пачуццяў і ведаў чалавека аб сваѐй прына-
лежнасці да пэўнай нацыі. 

Пралетарыят – рабочы клас, клас наѐмных працоўных, крыніцай існавання якіх з’яўляецца продаж сваѐй 
рабочай сілы ўласнікам сродкаў вытворчасці. 

Прамысловы пераварот   –  паступовы пераход ад мануфактуры да фабрыкі, ад ручной да машыннай 
працы.  

Прыгоннае права – форма феадальнай залежнасці сялян: прымацаванне іх да зямлі і падначаленне 
адміністрацыйнай і судовай уладзе феадала.  

Разбор шляхты – выключэнне з дваранскага саслоўя пры непрадастаўленні дакументаў на дваранскае 
званне. 

Разначынцы – людзі рознага чына і звання, катэгорыя насельніцтва Расіі канец XVIII – XIХ стст. Выхадцы 
з розных саслоўяў, якія атрымалі адукацыю і займаюцца разумовай працай, інтэлегенцыя , якая выйшла з 
народа. 

Расслаенне сялянства – рост маѐмаснай і класавай няроўнасці ў асяроддзі сялян; з аднаго боку колькасна 
павялічвалася сельская буржуазія, з другога – сельскі пралетарыят і паўпралетарыят. 

Рыса аседласці – у Расіі ў 1794 – 1917 гг. мяжа тэрыторыі, на якой дазвалялася жыхарства яўрэям. Правы 
грамадзянства і мяшчанства ім дазвалялася мець толькі ў губернях: Мінскай, Ізяслаўскай (Валынскай), 
Брацлаўскай (Падольскай), Полацкай (Віцебскай), Магілѐўскай, Кіеўскай, Чарнігаўскай, Ноўгарад-Северскай, 
Екаця-рынаслаўскай і ў вобласці Таўрычанскай. 

 Секулярызацыя – канфіскацыя царкаўнай маѐмасці на карысць дзяржавы. На тэрыторыі Беларусі 
праведзена ў 1841 – 1843 гг., большай часткай у адносінах да каталіцкай царквы. 

Сервітуты  –  абмежаванае   права   карыстання  чужой   уласнасцю  (права праезду, выпасу жывѐлы, 
рыбнай лоўлі, карыстанне сенажацямі). Сервітуты былі вельмі пашыраны на Беларусі ў феадальныя часы. У 
парэформенны перыяд адбывалася напружаная барацьба сялян за права карыстання сервітутамі. 

Сіндыкаты – формы аб’яднання прадпрымальнікаў для рэгулявання аб’ѐмаў вытворчасці і адзінай цаны на 
сваю прадукцыю. 

Устаўныя граматы – акты, якімі вызначаліся адносіны часоваабавязаных сялян з памешчыкамі пасля 
сялянскай рэформы 1861 г. 

Фабрыка – форма арганізацыі вытворчасці; прамысловае прадпрыемства, заснаванае на выкарыстанні 
сістэмы машын. 

Цэнзавая прамысловасць – прадпрыемствы пэўных памераў  аб’ѐму вытворчасці пры наяўнасці 
механічных рухавікоў. 

Часоваабавязаныя сяляне – былыя памешчыцкія сяляне ў Расіі, якія на падставе рэформы 1861 г. былі 
вызвалены ад прыгону, але да пэўнага часу павінны былі выконваць феадальныя павіннасці на карысць 
памешчыкаў. На Беларусі часовааабавязаны стан быў скасаваны  ў 1863 г., а ўвогуле па Расійскай імперыі – у 
1881 г. 

 
Літаратура: [12 – 24,25,28,36,37,40,44,46,47,52,55,59,62,67,72,77]. 
 

5. КАСТРЫЧНІЦКАЯ РЭВАЛЮЦЫЯ Ў БЕЛАРУСІ. 
НАЦЫЯНАЛЬНА-ДЗЯРЖАЎНАЕ БУДАЎНІЦТВА (люты 1917 г. – 1921 г.) 

 
1. Кастрычніцкая рэвалюцыя ў Расіі і ўсталяванне Савецкай улады на Беларусі. Пазіцыя бальшавікоў у 

нацыянальным пытанні. І Усебеларускі з’езд.  
2. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і яе дзейнасць. 
3. Утварэнне Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Цяжкасці дзяржаўнага будаўніцтва. Роля і 
месца БССР у складзе СССР.  
 
Важнейшыя падзеі 
1917 г., 25 кастрычніка (7 лістапада)  – перамога ўзброенага паўстання рабочых і сялян у Петраградзе. 
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1917 г., 25 кастрычніка (7 лістапада)  – загад № 1 выканкама Мінскага Савета аб пераходзе ўлады ў Мінску і 
яго наваколлі да Саветаў. 

1917 г., 26 лістапада – утварэнне Аблвыкамзаха і Савета Народных Камісараў (СНК) Заходняй вобласці. 
1917 г., 15 – 17 снежня – І Усебеларускі з’езд прадстаўнікоў беларускіх партый і арганізацый. 
1917 г., 17 (30) снежня  –  роспуск  І  Усебеларускага з’езда  ў  адпаведнасці з пастановаю СНК Заходняй 

вобласці і фронту. 
1918 г., 21 лютага, 9 сакавіка, 25 сакавіка – прыняцце 1, 2 і 3 Устаўных грамат – афіцыйных дакументаў, 

выдадзеных Выканкамам Рады  Усебеларускага з’езда і Рады БНР, у якіх былі абвешчаны ідэі незалежнасці 
Беларусі, формы арганізацыі ўлады, а таксама правы і свабоды ўсіх народаў Беларусі. 

1918 г., 21 – 23 снежня – канферэнцыя беларускіх секцый РКП(б) у Маскве, якая прыняла пастанову аб 
стварэнні Рабоча-сялянскага ўрада і абвяшчэнні БССР. 

1918 г., 30 – 31 снежня – VI Паўночна-заходняя абласная канферэнцыя РКП(б) у Смаленску. Прынята 
рэзалюцыя аб неабходнасці абвяшчэння самастойнай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь. 

1918 г., 3 сакавіка – заключэнне Брэст-Літоўскага мірнага дагавора (Брэсцкі мір) паміж Савецкай Расіяй і 
дзяржавамі германскага блока. 

1918 г., 31 снежня – стварэнне Часовага рэвалюцыйнага рабоча-сялянскага ўрада Беларусі на чале з З. Жы-
луновічам. 

1919 г., 1 студзеня – апублікаванне «Маніфеста Часовага Рабоча-сялянскага Савецкага ўрада Беларусі» аб 
абвяшчэнні Беларускай Савецкай незалежнай Рэспублікі. 

1919 г., 15 студзеня – ліквідацыя беларускіх секцый РКП(б). 
1919 г., 2 – 3 лютага – I Усебеларускі з’езд Саветаў Беларусі. Прыняцце першай Канстытуцыі БССР. 
1919 г., 27 лютага – першае аб’яднанае паседжанне УВК ЛітБел ССР. 
1919 г., люты – 1920 г., кастрычнік  –  польска-савецкая вайна. 
1919 г., 7 красавіка – адноўлена дзейнасць Горацкага сельскагаспадарчага інстытута. 
1920 г., 31 ліпеня – прыняцце «Дэкларацыі аб абвяшчэнні незалежнасці ССРБ». 
1921 г., 18 сакавіка – падпісанне ў Рызе мірнага дагавора паміж РСФСР, УССР і Польшчай, паводле якога 

Заходняя Беларусь адышла да Польшчы. 
 
Гістарычныя асобы 
Варонка Язэп (Іосіф Якаўлевіч) – беларускі палітычны дзеяч, журналіст, публіцыст. З 1917 г. член ЦК 

Беларускай Сацыялістычнай Грамады. У лютым – ліпені 1918 г. –  старшыня ўрада БНР – Народнага 
Сакратарыята, адзін з ініцыятараў абвяшчэння Беларускай Народнай  Рэспублікі. Лідэр Беларускай партыі 
сацыялістаў-федэралістаў. Прытрымліваўся  канцэпцыі  «двух ворагаў» беларускага  адраджэння – Расіі і 
Польшчы. З 1923 г. – у ЗША, дзе пражыў да канца сваіх дзѐн. 

Езавітаў К. Б.  – дзеяч беларускага нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння, публіцыст, гісторык, старшыня 
Беларускай Вайсковай Рады. Вѐў работу па арганізацыі беларускага войска, пошуку сродкаў на яго ўзбраенне і 
ўтрыманне. 25 сакавіка 1918 г. удзельнічаў у абвяшчэнні незалежнасці БНР, уваходзіў у склад яе Рады. Адзін з 
заснавальнікаў Беларускай партыі сацыялістаў-федэралістаў. З 1921 г. –  у Рызе, дзе прыняў латвійскае 
падданства. 

Жылуновіч З.Х. (псеўд. Цішка Гартны) – прадстаўнік беларускага нацыянальна-вызваленчага руху, 
дзяржаўны і грамадскі дзеяч БССР, гісторык, публіцыст, пісьменнік. З 1918 г. сакратар Беларускага 
нацыянальнага камісарыята (Белнацкома), рэдактар «Дзянніцы» – першай савецкай газеты на беларускай мове. 
Адзін з галоўных ініцыятараў абвяшчэння незалежнасці БССР, аўтар маніфеста аб яе абвяшчэнні. З 01.01. да 
02.02.1919 г. – старшыня Часовага ўрада Савецкай Беларусі. Акадэмік АН Беларусі (1928 г.). У 1931 г. 
абвінавачаны ў «нацыянал-дэмакратызме» і арыштаваны. Памѐр у псіхіятрычнай бальніцы. Поўнасцю 
рэабілітаваны ў 1987 г. 

Захарка В. І.  – беларускі палітычны дзеяч, удзельнік І Усебеларускага з’езда, сааўтар І Устаўной граматы 
БНР. У 1923 г. выехаў у Прагу, з 1928 г. па 1943 г. – Прэзідэнт Рады БНР, збіраў архіў БНР. Выступаў за 
суверэнную Беларусь. 

Ландар К.І.  – савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч, удзельнік барацьбы за савецкую ўладу на Беларусі. З 
кастрычніка 1917 г. –  старшыня ВРК Заходняга фронту,  у лістападзе 1917 г. –  СНК Заходняй вобласці і 
фронту. 

Лѐсік Я. Ю. – беларускі грамадскі і палітычны дзеяч, мовазнавец, пісьменнік. Акадэмік АН Беларусі     
(1928 г.). Дзядзька Якуба Коласа. Адзін з лідэраў Беларускай Сацыялістычнай Грамады. Удзельнік І 
Усебеларускага з'езда 1917 г., адзін з ініцыятараў абвяшчэння БНР, старшыня яе Найвышэйшай Рады з 1919 г. 
Пасля завяршэння грамадзянскай вайны прызнаў савецкую ўладу, займаўся навуковай, культурна-асветніцкай і 
літаратурнай дзейнасцю. Абвінавачаны ў «нацыянал-дэмакратызме». Памѐр ў 1940 г. ад сухотаў у саратаўскай 
турме. Поўнасцю рэабілітаваны ў 1988 г. 

Мяснікоў А.Ф. – рэвалюцыянер, савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч, адзін з кіраўнікоў устанаўлення 
савецкай улады на Беларусі. З верасня 1917 г. –  старшыня Паўночна-Заходняга камітэта РСДРП(б), са студзеня 
1918 г. – старшыня Аблвыкамзаха. Выступаў супраць самастойнасці беларускай рэспублікі. Загінуў у 1925 г. у 
авіяцыйнай катастрофе. 

Серада Янка  (Іван Мікітавіч) –  дзеяч  беларускага   нацыянальнага руху. Старшыня прэзідыума 
Усебеларускага з’езда (са снежня 1917 г.), адзін з лідэраў БСГ, ініцыятараў абвяшчэння БНР. У ліпені 1925 –  
снежні 1929 гг. – дацэнт Беларускай  сельскагаспадарчай акадэміі. Выступаў з артыкуламі па пытаннях 
ветэрынарыі і сельскай гаспадаркі. Арыштаваны АДПУ у 1930 г., сасланы на 5 гадоў у Яраслаўль. Паўторна 
асуджаны ў 1941 г. Далейшы лѐс невядомы. Поўнасцю рэабілітаваны ў  1989 г. 
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Чарвякоў А.Р. – савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч, адзін з кіраўнікоў устанаўлення савецкай улады на 
Беларусі. У студзені  – маі    1918 г. – камісар Белнацкома. У першым урадзе БССР – наркам асветы. Старшыня 
СНК БССР (1920 – 1924 гг.). Старшыня ЦВК БССР (1920 – 1937 гг.). Актыўны прыхільнік палітыкі 
беларусізацыі. У чэрвені 1937 г. у час ХVІ з'езда КП(б)Б пакончыў жыццѐ самагубствам. Поўнасцю 
рэабілітаваны ў 1989 г. 

 
Характэрныя тэрміны, паняцці 
Абласны выканаўчы камітэт Заходняй вобласці і фронту (Аблвыкамзах) – першы вышэйшы 

заканадаўчы орган савецкай улады на тэрыторыі Віцебскай, Магілѐўскай, Мінскай, неакупаванай германскімі 
войскамі часткі Віленскай і Смаленскай губерняў, што ўтваралі Заходнюю вобласць, а таксама на Заходнім 
фронце. Дзейнічаў з 26 лістапада па 1 студзеня 1919 г. Ліквідаваны ў сувязі са стварэннем Часовага 
рэвалюцыйнага рабоча-сялянскага ўрада БССР. 

Беларуская Народная рэспубліка (БНР) –  абвешчана 9 сакавіка 1918 г.  ІІ Устаўной граматай. 25 сакавіка 
на пасяджэнні яе Рады ІІІ Устаўной граматай абвешчана незалежнасць БНР. Ініцыятары стварэння – члены БСГ 
(Луцкевіч А., Лѐсік Я. і інш.). Урад БНР (Народны сакратыярат) абвяшчаў поўную незалежнасць Беларусі ад 
Расіі, адмену дэкрэтаў СНК Заходняй вобласці, дэмакратычныя свабоды. У кастрычніку 1925 г. прынята 
рашэнне аб самаліквідацыі органаў БНР. 

Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка – існавала са студзеня 1919 г. да верасня 1991 г. у 
складзе СССР. Была абвешчана 01.01.1919 г.  Маніфестам Часовага Рабоча-сялянскага Савецкага ўрада 
Беларусі. У студзені 1919 г. Смаленская, Віцебская і Магілѐўская губерніі ССРБ былі перададзены ў склад 
РСФСР.  27 лютага 1919 г. ва ўмовах пачаўшайся савецка-польскай вайны Мінская і Віленская губерніі 
аб'ядналіся з Літоўскай савецкай рэспублікай. Утварылася  Літоўска-Беларуская савецкая сацыялістычная 
рэспубліка (ЛітБел). 31 ліпеня 1920 г. прымаецца «Дэкларацыя аб абвяшчэнні незалежнасці ССРБ». Аднак як 
суверэнная дзяржава беларуская рэспубліка пасля другога абвяшчэння існавала да 1924 г. у межах  шасці 
паветаў Мінскай губерніі (Бабруйскага, Барысаўскага, Ігуменскага, Мазырскага, часткова Мінскага і Слуцкага). 
Яе плошча складала 52,4 тыс. кв. км., а насельніцтва – 1 544 000 чалавек. 

Беларуская сацыял-дэмакратычная рабочая партыя (БСДРП), Беларуская сацыял-дэмакратычная 
партыя (БСДП), Беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў (БПС-Р),  Беларуская партыя 
сацыялістаў-федэралістаў (БПС-Ф) – палітычныя партыі, якія ўзніклі на Беларусі пасля расколу і 
размежавання ў БСГ (1917 – 1918 гг.). 

Беларускі нацыянальны камісарыят (Белнацком) – адзін з аддзелаў наркамнаца РСФСР. Створаны ў 
студзені 1918 г. Першы камісар – А. Чарвякоў. Друкаваны орган – газета «Дзянніца». Яго прадстаўнікі 
ўваходзілі ў склад Часовага ўрада БССР. Ліквідаваны ў да сакавіку 1919 г. у сувязі з утварэннем БССР і ЛітБел. 

Беларускія секцыі РКП (б) – арганізацыі, якія існавалі ў 1918 г.  як часткі мясцовых партыйных 
арганізацый у розных гарадах РСФСР. Складаліся, пераважна, з бежанцаў-беларусаў – членаў  РКП(б). Першая 
секцыя ўзнікла ў Петраградзе ў красавіку 1918. Распушчаны ў студзені 1919 г. Члены секцый прымалі ўдзел у 
стварэнні ССРБ.   

Брэсцкі мірны дагавор (3 сакавіка 1918 г.)  – трактат  аб міры, заключаны савецкай Расіяй з Германіяй, 
Аўстра-Венгрыяй, Балгарыяй і Турцыяй. Згодна з ім ад Расіі аддзяляліся Курляндыя, Літва, Ліфляндыя, 
Эстляндыя і частка Беларусі. На Каўказе да Турцыі адыходзілі Карс, Ардаган і Батум. Украіна і Фінляндыя 
прызнаваліся самастойнымі дзяржавамі. Беларусь згодна з мірным дагаворам была падзелена па лініі Дзвінск – 
Свянцяны  –  Ліда – Пружаны  –  Бярэсце. Неакупіраванымі заставаліся толькі 14 паветаў Віцебскай і 
Магілѐўскай губерняў. У лістападзе 1918 г. Брэсцкія пагадненні былі ануляваны Усерасійскай ЦВК. Канчаткова 
скасаваны паводле Версальскіх мірных пагадненняў 1919 г. 

Ваенна-рэвалюцыйныя камітэты (ВРК) – часовыя надзвычайныя органы ўлады пры вайсковых камітэтах 
у перыяд барацьбы за ўстанаўленне ўлады бальшавікоў. Дзейнічалi ў кастрычніку 1917 – сакавіку 1918 г. 
Галоўнымі задачамі ВРК былі: захоп улады бальшавікамі, звяржэнне Часовага ўрада і яго органаў на месцах, 
падаўленне апазіцыйных сіл. 

«Лінія Керзана»  –  умоўная назва лініі, якую прапанавала тэрытарыяльная камісія Парыжскай мірнай 
канферэнцыі 1919 – 1920 гг. як часовую ўсходнюю граніцу Польшчы. Праходзіла праз Гродна – Ялаўку – 
Няміраў – Брэст-Літоўск   і  далей  ад  Перамышля  да Карпат. Атрымала   назву  ад   імя   Дж. Керзана   –   
міністра   замежных   спраў Англіі,  які  7  ліпеня  1920 г.  накіраваў  савецкаму ўраду ноту  з  патрабаваннем 
спыніць наступленне  Чырвонай  Арміі  па  гэтай  лініі  пад час савецка-польскай вайны. 

Літоўска-Беларуская савецкая сацыялістычная рэспубліка (ЛітБел) – існавала ў час грамадзянскай 
вайны і ваеннай інтэрвенцыі  (з лютага па ліпень 1919 г.) у складзе Віленскай, Мінскай, часткі Ковенскай і 
Гродзенскай губерняў. Адміністрацыйны цэнтр – Вільня. Плошча – 207 тыс. кв. км, насельніцтва – каля 4 млн. 
чалавек. Пасля падпісання мірнага дагавора паміж Літвой і РСФСР у ліпені 1920 г. і другога абвяшчэння БССР 
31 ліпеня 1920 г. ЛітБел юрыдычна спыніла існаванне. 

Народны сакратарыят Беларусі – орган выканаўчай улады, сфарміраваны 21 лютага 1918 г. Выканаўчым 
камітэтам Рады Усебеларускага з’езда. У кастрычніку 1918 г. перайменаваны ў Раду (Савет) народных 
міністраў БНР. 

Рада Беларускай Народнай Рэспублікі (Рада БНР)  –  створана ў сакавіку 1918 г. як  «найвышэйшая 
ўстанова края», якой  «даручана ўся паўната улады на Беларусі». Дзейнічала ва ўмовах нямецкай, потым 
польскай акупацыі. У 1919 г. адбыўся раскол Рады на Найвышэйшую Раду БНР і Народную Раду БНР. У 
кастрычніку 1925 г. прынята рашэнне аб самаліквідацыі органаў БНР, у тым ліку і Рады БНР. Працягвала сваѐ 
існаванне за мяжой. 

Рыжскі мірны дагавор (18 сакавіка 1921 г.) – дагавор паміж РСФСР і УССР, з аднаго боку, і Польшчай, з 
другога, пра спыненне савецка-польскай вайны і нармалізацыю адносін. Згодна з ім да Польшчы адыходзіла 
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Заходняя Беларусь, тэрыторыя якой складала  113 тыс. кв. км,   з насельніцтвам 4,6 млн. чалавек (1931 г.). 
Дагавор дзейнічаў да пачатку другой сусветнай вайны і уз'яднання Заходняй Беларусі з БССР. 

Рэвалюцыя сацыяльная – спосаб пераходу ад аднаго грамадска-палітычнага ладу да другога, больш 
прагрэсіўнага, шляхам актыўных насільных дзеянняў вялікай масы людзей. 

Часовы Рабоча-сялянскі Савецкі урад Беларусі – вышэйшы орган дзяржаўнай улады БССР з 01.01.1919 г. 
да 02.02.1919 г. Сфарміраваўся ў ходзе нацыянальна-дзяржаўнага самавызначэння Беларусі ў форме суверэннай 
савецкай рэспублікі; спыніў існаванне ў перыяд работы І Усебеларускага з’езда Саветаў (02.02.1919 г. – 
03.02.1919 г.), які прыняў Канстытуцыю Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусі 1919 г. і выбраў 
Цэнтральны Выканаўчы Камітэт.   

 
Літаратура:  [12 – 24,28,36,37,44,53,62,67,74,77]. 
 

6. САВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ ВА ЎМОВАХ НОВАЙ ЭКАНАМІЧНАЙ ПАЛІТЫКІ І ПАБУДОВЫ 
САЦЫЯЛІЗМУ. САВЕЦКАЯ МАДЭЛЬ МАДЭРНІЗАЦЫІ (1921 – 1939 гг.) 

 
Заняткі 1. 
1. Стан Беларусі пасля грамадзянскай вайны. Пераход да новай эканамічнай палітыкі: яе сутнасць і вынікі. 
2. Стварэнне матэрыяльна-тэхнічнай базы індустрыяльна-аграрнага грамадства. Вынікі індустрыялізацыі і 

калектывізацыі сельскай гаспадаркі ў БССР. 
3. Усталяванне савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР і яе асноўныя характарыстыкі. Палітычныя 

рэпрэсіі 30-х гадоў ХХ ст. 
 
Заняткі 2. 
1. Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы. Сацыяльна-эканамічная і нацыянальная палітыка кіруючых 

колаў Польшчы ў Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.). 
2. Беларускі нацыянальна-вызваленчы рух у Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.). 
 
Важнейшыя падзеі 
1921 г., сакавік  – дэкрэт УЦВК «Аб замене харчовай разверсткі натуральным падаткам». Пачатак НЭПа. 
1921  –  1937  гг.  –  дзейнасць  у   Заходняй   Беларусі   «Таварыства беларускай школы» (ТБШ). 
1922 г., люты – адкрыцце Інстытута беларускай культуры (Інбелкульта). 
1922 г., 30 снежня  –  І Усесаюзны з'езд Саветаў. Прыняцце Дэкларацыі і дагавора аб утварэнні СССР. 
1923 – 1938 гг. – гады дзейнасці Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі. 
1924 г., сакавік  –  дэкрэт УЦВК аб перадачы БССР паветаў Віцебскай, Гомельскай і Смаленскай губерняў з 

пераважна беларускім насельніцтвам. 
1924 г., ліпень – афіцыйны пачатак правядзення беларусізацыі ў БССР. 
1925 г., жнівень – пастанова ЦВК і СНК БССР аб утварэнні Беларускай дзяржаўнай  акадэміі сельскай 

гаспадаркі. 
1926 г., снежань – пастанова Прэзідыума УЦВК аб перадачы Рэчыцкага і Гомельскага паветаў у склад 

БССР. 
1927 г., красавік – VIII з'езд Саветаў БССР. Прыняцце новай Канстытуцыі БССР. 
1929 г., люты  – ХII з'езд КП(б)Б выказаўся за падрыхтоўку да новай масавай калектывізацыі вескі. 
1928 – 1932 гг. –   гады першай пяцігодкі. 
1929 – 1930 гг. – хваля рэпрэсій у БССР супраць прадстаўнікоў так званага нацыянал-дэмакратызму. 
1932 г., снежань – пастанова ЦВК і СНК БССР «Аб аб'яўленні БССР краінай суцэльнай калектывізацыі». 
1937 г., люты – ХII (надзвычайны) з'езд Саветаў БССР. Прыняцце  3-й Канстытуцыі БССР («перамогшага 

сацыялізму»). 
1939 г., 2 лістапада – прыняцце нечарговай V сесіяй Вярхоўнага Савета СССР закона аб уключэнні Заходняй 

Беларусі ў склад СССР і аб уз'яднанні яе з Беларускай ССР. 
 
Гістарычныя асобы 
Баліцкі А. В. – дзяржаўны дзеяч БССР,  з кастрычніка 1922 г. – намеснік, а з лютага 1926 г. – народны 

камісар асветы БССР. Член Інбелкульта, адзін з арганізатараў Акадэміі навук БССР. У жніўні   1929 г. 
вызвалены ад абавязкаў наркама асветы. Абвінавачаны ў «нацыянал-дэмакратызме». Расстраляны ў 
кастрычніку 1937 г. Рэабілітаваны ў 1988 г. 

Галадзед М. М. – партыйны і дзяржаўны дзеяч БССР, са снежня 1925 г. па май 1927 г. –  другі сакратар ЦК 
КП(б)Б. У 1927  –  1937 гг. –  старшыня СНК БССР. Член ЦВК СССР і БССР (1924 – 1937). Рэпрэсiраваны. 
Рэабілітаваны ў 1956. Яго імем названы вуліца і праезд у  г. Мінску. 

Гамарнік Я. Б. –  савецкі ваеначальнік, дзяржаўны і партыйны дзеяч. У 1928 – 1929 гг. – першы сакратар 
ЦК КП(б)Б, ажыццяўляў палітыку калектывізацыі. Пры ім пачаліся беззаконныя рэпрэсіі (арышты, расстрэлы, 
высылкі). Скончыў жыццѐ самагубствам. Рэабілітаваны ў 1955 г. Яго імем названа вуліца ў г. Мінску. 

Ігнатоўскі У. М. –  беларускі гісторык і грамадскі дзеяч. У 1921  –  1926 гг. – наркам асветы БССР. Прафе-
сар, дэкан, намеснік рэктара БДУ. 3 1926 г. – старшыня Інбелкульта; у 1929  – 1931 гг. –  прэзідэнт Беларускай 
Акадэміі навук. Аўтар шматлікіх прац па гісторыі Беларусі, сярод якіх «Кароткі нарыс гісторыі Беларусі». У 
студзені 1931 г. выключаны з партыі і абвінавачаны ў «нацыянал-ухілізме». Скончыў жыццѐ самагубствам. 
Рэабілітаваны. 

Крыніцкі А. І. – партыйны і дзяржаўны дзеяч, першы сакратар ЦК КПБ(б) (1924  – 1927 гг.), член ЦК і 
Бюро ЦК КП(б)Б у 1924 – 1927 гг., член ЦВК БССР у 1925  –     1927 гг., з мая 1927 г. –  на працы ў ЦК ВКП(б). 
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Значна паспрыяў правядзенню індустрыялізацыі і культурных пераўтварэнняў у БССР. Расстраляны. 
Рэабілітаваны ў 1956 г. 

Лагіновіч І. К. (партыйны і літаратурны псеўданім Корчык Сямѐн, Павел, Паўлючонак і інш.) –   дзеяч 
рэвалюцыйнага руху ў Заходняй Беларусі і Польшчы, у 1922 г. – адзін з кіраўнікоў Беларускай рэвалюцыйнай 
арганізацыі (БРА). 3 1926 г. да 1936 г. першы сакратар ЦК КПЗБ. Не аднойчы арыштоўваўся польскімі ўладамі. 
Аўтар многіх дакументаў КПЗБ. У 1939 г. быў абвінавачаны ў шпіянажы на карысць польскай і германскай 
разведслужбаў і прыгавораны да расстрэлу. Рэабілітаваны ў 1955 г. 

Некрашэвіч  С. М.  –  беларускі мовазнавец. 3 1922 г. –  старшыня Інбелкульта. У 1929 г. –  віцэ-прэзідэнт 
АН БССР, старшыня арфаграфічнай камісіі і камісіі па стварэнню слоўніка жывой народнай мовы. Аўтар прац у 
галіне беларускага правапісу, распрацоўкі навуковай тэрміналогіі. Выдаў «Беларуска-расійскі» (1925) і 
«Расійска-беларускі» (1928) слоўнікі. Арыштаваны ў 1930 г., расстраляны ў 1937 г. Рэабілітаваны ў 1957 г. 

Пілсудскі Ю. –  у 1918  –  1922 гг. «начальнік Польскай дзяржавы». У маі 1926 г. арганізаваў дзяржаўны пе-
раварот і ўстанавіў аўтарытарны рэжым («санацыя»). Фактычны дыктатар Польшчы ў 1926  –  1935 гг. 
Выступаў за далучэнне Літвы, Беларусі і Украіны да Польшчы і пашырэнне яе тэрыторыі да межаў Рэчы 
Паспалітай 1772 г.  

Прышчэпаў Дз. Ф. – дзяржаўны і грамадскі дзеяч БССР, народны камісар земляробства БССР (1924  –  
1929 гг.), адначасова з 1929 г. намеснік старшыні Дзяржплана БССР. Член КП(б)Б, арыштаваны ў 1930 г. 
Прыхільнік новай эканамічнай палітыкі на вѐсцы, свабоды выбару сялянамі форм землекарыстання. 
Рэпрэсіраваны. Памѐр у турэмнай бальніцы г. Мінска. Рэабілітаваны ў 1988 г. 

Тарашкевіч Б. А. – беларускі грамадска-палітычны і асветны дзеяч, мовазнавец, публіцыст, перакладчык, 
літаратуразнавец. З 1922 г. пасол (дэпутат) сейма Польшчы, узначальваў беларускую парламенцкую фракцыю. 
Адзін са стваральнікаў і старшыня ЦК Беларускай сялянска-работніцкай грамады, аўтар яе праграмы. У 
студзені 1927 г. арыштаваны польскімі ўладамі. У 1930 г. вызвалены, а ў 1932 г. зноў асуджаны. Да 1930 г. 
канспіратыўна накіроўваў дзейнасць арганізацый «Змаганне», «Таварыства беларускай школы». У 1933 г. па 
абмену палітвязнямі пераехаў у СССР. Аўтар першай «Беларускай граматыкі для школ» (1918). Акадэмік АН 
БССР (1928). Расстраляны ў 1938 г. як «польскі шпіѐн». Рэабілітаваны ў 1957 г. 

Шаранговіч В. Ф. – партыйны і дзяржаўны дзеяч БССР, удзельнік барацьбы за савецкую ўладу на Беларусі, 
грамадзянскай вайны і ваеннай інтэрвенцыі 1918 – 1920 гг.  З 1921 г. па 1926 г. – намеснік  наркама  юстыцыі  
БССР, у 1930 – 1934 гг. –  другі сакратар  ЦК КП(б)Б, з сакавіка 1937 г. – першы сакратар ЦК КП(б)Б. 
Рэпрэсіраваны. Рэабілітаваны ў 1957 г. 

 
Характэрныя тэрміны, паняцці 
Асадніцтва – істытут ваенных і цывільных каланістаў («асаднікаў»), якіх польскі ўрад перасяляў з 

цэнтральных раѐнаў краіны ў Заходнюю Беларусь. Асадніцтва пачалося на аснове спецыяльнага закону 
(снежань 1920 г.) аб надзяленні зямлѐй салдатаў, якія «асабліва вызначыліся» у вайне супраць Расіі. 

Беларусізацыя – палітыка нацыянальна-дзяржаўнага і нацыянальна-культурнага будаўніцтва ў БССР, якая 
ажыццяўлялася ў 20-я гады  ХХ ст. Значна паспрыяла развіццю беларускай культуры, мовы, узмацненню 
нацыянальнай свядомасці беларусаў. Штучна згорнута ў канцы 20-х – пачатку 30-х гадоў пад выглядам 
барацьбы з «нацыянал-дэмакратычнымі ўхіламі». 

Індустрыялізацыя – пераўтварэнне СССР у эканамічна незалежную дзяржаву, якая вырабляе ўсе 
неабходныя тавары, у першую чаргу сродкі вытворчасці. 

Калектывізацыя – аб’яднанне аднаасобных сялянскіх гаспадарак  у калектыўныя. Стварэнне калектыўных 
гаспадарак (калгасаў) у розных формах пачалося ў першыя паслякастрычніцкія гады. У 1929 г. у БССР пачаўся 
пераход да масавай, суцэльнай калектывізацыі,  якая  праводзілася  ў асноўным прымусовымі метадамі. 

«Нацыянал-дэмакратызм» – «варожая ідэалогія і практыка, контррэвалюцыйная плынь» у многіх 
установах, якая мела сваѐй мэтай «рэстаўрацыю капіталізму» у рэспубліцы. «Нацыянал-дэмакратаў» (нацдэмаў) 
параўноўвалі з «нацыянал-фашыстамі». Вяршыня кампаніі супраць «нацдэмаў» – сфабрыкаваная справа 
«Саюза вызвалення Беларусі» (СВБ) (1930 г.). 

НЭП (новая эканамічная палітыка) – эканамічная палітыка савецкай дзяржавы, разлічаная на пераходны 
перыяд ад капіталізму да сацыялізму. Сутнасць – выкарыстанне таварна-грашовых  адносін. На вѐсцы 
выяўлялася ў замене харчовай развѐрсткі харчовым падаткам, свабодзе выбару форм землекарыстання, замене 
натуральнага падатка грашовым, дазволе арэнды зямлі і найму рабочай сілы. У горадзе – у дазволе прыватнай 
вытворчасці, арэнды, дэцэнтралізацыi кіравання вытворчасці, матэрыяльнай зацікаўленасцi у выніках працы. 

Паланізацыя – агульная назва палітычных установак і практычных мерапрыемстваў буржуазнага польскага 
ўрада ў адносінах да беларускага насельніцтва Заходняй Беларусі. Знайшла яскравае адлюстраванне ў 
паступовым абмежаванні дзейнасці і закрыцці беларускіх школ, бібліятэк, хат-чытальняў, клубаў, газет. У той 
жа  час паўсюдна насаджалася польская мова, у органы ўлады выбіраліся пераважна палякі, праваслаўныя 
цэрквы ператвараліся ў касцѐлы. 

«Прышчэпаўшчына» – умоўная назва палітыкі ў галіне сельскай гаспадаркі Беларусі ў 20-я гады. 
Паходзіць ад імя наркама  земляробства БССР Д. Прышчэпава, якога ў 1930 г. абвінавацілі ў насаджэнні 
хутароў, кулацкіх гаспадарак, супраціўленні калектывізацыі. 

«Раскулачванне» – адзін са спосабаў ліквідацыі групы буйных сялянскіх гаспадарак, прадпрымальнікаў 
вѐскі – кулацтва; састаўная частка сацыяльна-класавай палітыкі савецкай улады ў СССР,  у тым лику і ў БССР, 
у канцы 20-х – пачатку 50-х гадоў ХХ века. Тэрмін «раскулачванне» азначаў экспрапрыацыю сродкаў   
вытворчасці ў заможных сялянскіх гаспадарках. У БССР масавае «раскулачванне» праводзілася ў 1929 –      
1931 гг., 1939 – 1941 гг., 1949 – 1952 гг. 

«Санацыя», «санацыйны рэжым» (лац. sanatio – аздараўленне) – назва дыктатарскага рэжыму ў Польшчы 
ў 1926 – 1939 гг., які абараняў інтарэсы польскага магнацтва, варожа ставіўся да СССР, імкнуўся 
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супрацоўнічаць з Германіяй, актыўна праводзіў палітыку прымусовай  «паланізацыі» і «асіміляцыі» ў Заходняй 
Беларусі. 

Таталітарызм – агульная назва палітычных (дзяржаўных) сістэм, якія вызначаюцца поўным (татальным) 
кантролем з боку органаў дзяржаўнай улады над усімі сферамі жыцця грамадства.  Характэрная рыса 
таталітарных рэжымаў – канцэнтрацыя ўсѐй улады ў дзяржаве ў руках асобнай групы (звычайна палітычнай 
партыі).  

Узбуйненне БССР – вяртанне да БССР тэрыторый з большасцю беларускага насельніцтва ў 1924 і 1926 гг. 
Першае «ўзбуйненне» БССР адбылося ў сакавіку 1924 г. за кошт далучэння да Беларусі паветаў Віцебскай, 
Гомельскай і Смаленскай губерняў з пераважнай большасцю ў іх беларускага насельніцтва. Другое 
«узбуйненне» БССР адбылося ў снежні 1926 г., калі да Беларусі быў далучаны Гомельскі і Рэчыцкі паветы 
былой Гомельскай губерні. 

 
Літаратура:  [12 – 24,27,28,36,37,44,53,67,77]. 
 

7. БЕЛАРУСЬ У ГАДЫ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ І ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ  
(верасень 1939 – верасень 1945 гг.) 

 
Заняткі 1. 
1. Абвастрэнне супярэчнасцяў паміж вядучымі краінамі свету напрыканцы 30-х гадоў ХХ ст. Пачатак 

Другой сусветнай вайны. Аб’яднанне беларускага народа ў складзе БССР. 
2. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі.  
3. Устанаўленне фашысцкага акупацыйнага рэжыму ў Беларусі.  Дзейнасць калабарацыяністаў. 
 
Заняткі 2. 
1. Партызанскі рух і падпольная барацьба на Беларусі супраць  нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 
2. Пераломныя падзеі ў ходзе Вялікай Айчыннай вайны. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў.  
3. Вынікі вайны для беларускага народа  і яго ўклад у Перамогу  над фашызмам. 
 
Важнейшыя падзеі 
1936 г., 25 лістапада – заключэнне Антыкамінтэрнаўскага пакта паміж Германіяй і Японіяй. 
1938 г. , сакавік – аншлюс Аўстрыі. 
1938 г., 29 – 30 верасня – Мюнхенскае пагадненне об падзеле Чэхаславакіі. 
1939 г., 23 жніўня – савецка-германскі дагавор аб ненападзе (Пакт Молатава – Рыбентропа). 
1939 г., 1 верасня – пачатак Другой сусветнай вайны, нападзенне Германіі на Польшчу. 
1939 г., 17 верасня – паход войскаў Чырвонай Арміі ў Заходнюю Беларусь і Заходнюю Украіну. 
1939 г., 30 лістапада – 1940 г., 12 сакавіка – савецка-фінляндская вайна. 
1939 г., 28 – 30 кастрычніка – выбары і пасяджэнне  Народнага сходу Заходняй Беларусі (у Беластоку).  
1941 г., 22 чэрвеня – пачатак Вялікай Айчыннай вайны, напад Германіі на СССР. 
1941 г., 30 верасня – 1942 г., 20 красавіка – Маскоўская бітва. 
1941 г., 8 снежня – аб’яўленне ЗША і Вялікабрытаніі вайны Японіі. 
1942 г., 17 ліпеня – 1943 г., 2 лютага – Сталінградская бітва. 
1942 г., 9 верасня – стварэнне Беларускага штаба партызанскага руху. 
1943 г., 5 ліпеня – 23 жніўня – Курская бітва. 
1943 г., 23 верасня – пачатак вызвалення Беларусі. 
1944 г., 23 чэрвеня  –  29 жніўня  –  Беларуская  наступальная  аперацыя «Баграціѐн» . 
1945 г., 16 красавіка – 8 мая – Берлінская аперацыя. 
1945 г., 9 мая – завяршэнне Вялікай Айчыннай вайны. 
1945 г., 6 жніўня  –   ЗША скінулі атамную бомбу на японскі горад Хірасіма. 
1945 г., 2 верасня – падпісанне Японіяй акта безагаворачнай капітуляцыі, завяршэнне Другой сусветнай 

вайны. 
 
Гістарычныя асобы 
Гаўрылаў П. М., Кіжаватаў А. М., Наганаў А. Ф., Фамін Я. М. – кіраўнікі абароны Брэсцкай крэпасці (22 

чэрвеня – 20 ліпеня 1941 г.).  
Гітлер А. (прозвішча па бацьку –  Шыкльгрубер) – узначальваў з 1920 г. Нацыянал-сацыялістычную 

германскую рабочую партыю (НСДАП). З 1934 г. займае пасады кіраўніка дзяржавы і ўрада Германіі,                 
з 1938 г. – галоўнакамандуючы вермахта. Ініцыятар аншлюса Аўстрыі, захопу Чэхаславакіі, развязвання вайны 
супраць Польшчы, краін Захаду і СССР. Скончыў жыццѐ самагубствам. 

Жукаў Г. К. – чатыры разы Герой Савецкага Саюза (1939, 1944, 1945, 1956). Герой Манголіі. Удзельнік 
Першай сусветнай і грамадзянскай вайнаў. З 1942 г. першы намеснік наркама абароны СССР і намеснік 
Вярхоўнага галоўнакамандуючага; кіраваў Ленінградскім, Заходнім, 1-м Украінскім і 1-м Беларускім франтамі. 
Адзін з кіраўнікоў абароны Ленінграда, Масквы, каардынаваў дзеянні франтоў у Сталінградскай бітве, бітвах 
пад Курскам, за Днепр, Беларускай аперацыі. Падпісаў ад СССР капітуляцыю Германіі. 24 чэрвеня 1945 г. 
прымаў Парад Перамогі ў Маскве.  

Заслонаў К. С. (партызанскі псеўданім – Дзядзька Косця) – адзін з кіраўнікоў падполля і партызанскага 
руху ў Віцебскай вобласці. Герой Савецкага Саюза. У 1948 г. у г. Орша Віцебскай вобласці створаны 
мемарыяльны музей К. Засланава; яго імем названа дэпо ст. Орша. 
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Калінін П. З. – партыйны і дзяржаўны дзеяч БССР, адзін з арганізатараў і дзеячаў партыйнага падполля і 
партызанскага руху на Беларусі. У гады вайны другі сакратар ЦК КП(б)Б. З верасня 1942 г. начальнік 
Беларускага штаба партызанскага руху. Аўтар кнігі ―Партызанская рэспубліка‖. 

Корж В. З. – удзельнік Кастрычніцкай рэвалюцыіі і грамадзянскай выйны ў Іспаніі. Работнік Пінскага 
абкама КП(б)Б. Арганізаваў і ўзначаліў партызанскі атрад, адзін з першых на Беларусі, які потым 
пераўтварыўся ў партызанскую брыгаду. У час баявых дзеянняў атрымаў воінскае званне генерал-маѐра. 

Кубэ В.  – са жніўня 1941 г. узначальваў акупацыйную адміністрацыю Генеральнай акругі Беларусь. Быў 
забіты ў 1943 г. мінскімі падпольшчыкамі. За гэты акт членам падполля Мазанік А. Р., Осіпавай М. Б. і Тра-     
ян Н. В. прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. 

Купрыянава Н.Ф. – маці пяці сыноў, якія загінулі ў барацьбе з нямецка-фашысцкімі захопнікамі. 
Узнагароджана Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета БССР. Стала правобразам Маці-патрыѐткі ў 
скульптурнай кампазіцыі манумента, які пастаўлены ў  1975 г. у  г. Жодзіна. Памерла ў 107-гадовым узросце. У 
1980 г. у доме, дзе жыла Н.Ф. Купрыянава, быў адкрыты музей. 

Машэраў П. М. – арганізатар Расонскага партыйна-камсамольскага падполля, камандзір партызанскага 
атрада імя Шчорса, камісар партызанскай брыгады імя Ракасоўскага Віцебскай вобласці, сакратар Вілейскага 
падпольнага абкома камсамола. У 26 гадоў стаў  Героем Савецкага Саюза.  

Мусаліні Б. – кіраўнік італьянскай фашысцкай партыі і ўрада ў  1922 – 1943 гг., а таксама марыянетачнага 
ўрада так званай «рэспублікі Сало» у 1943 – 1945 гг. Разгарнуў тэрор супраць італьянскіх сіл супраціўлення. 
Захоплены італьянскімі партызанамі і пакараны смерцю. 

Панамарэнка П. К. – дзяржаўны дзеяч, адзін з арганізатараў і кіраўнікоў падполля і партызанскага руху.  У 
Вялікую Айчынную вайну ўзначальваў Цэнтральны штаб партызанскага руху. З 1948 г. займаў пасады міністра 
нарыхтовак, міністра культуры, першы сакратар ЦК КП Казахстана. 

Паўлаў Дз. Р. – удзельнік грамадзянскай вайны і ліквідацыі басмацтва ў Сярэдняй Азіі, вайны ў Іспаніі, 
савецка-фінляндскай вайны. З чэрвеня 1940 г.  па чэрвень 1941 г. – камандуючы вайскамі Заходняй асобай 
ваеннай акругі. 27 ліпеня 1941г. асуджаны і расстраляны. Рэабілітаваны 31.07. 1957 г.  

Ракасоўскі К. К. – маршал Савецкага Саюза, маршал Польшчы, Герой Савецкага Саюза. Удзельнік Першай 
сусветнай і грамадзянскай войнаў. У Вялікую Айчынную вайну камандаваў 16-й арміяй на Заходнім фронце, 
войскамі 1-га і 2-га Беларускіх франтоў. Ганаровы грамадзянін г. Гомеля. 

Рузвельт Ф. – прэзідэнт ЗША з 1933 г. (чатыры разы абіраўся на гэту пасаду). Усталяваў дыпламатычныя 
зносіны ЗША з СССР. Унѐс значны ўклад у стварэнне антыгітлераўскай кааліцыі. Удзельнік Тэгеранскай (1943) 
і Крымскай (1945) канферэнцый. Прыхільнік адкрыцця другога фронту. 

Сталін І. В.  (сапраўднае прозвішча – Джугашвілі) – адзін з кіруючых дзеячаў КПСС і Савецкай дзяржавы, 
Генеральны сакратар ЦК РКП(б) – ВКП(б) з 1922 г., адначасова з мая 1941 г. – старшыня СНК. З 8 жніўня    
1941 г.  да верасня 1945 г. Вярхоўны Галоўнакамандуючы Узброенымі сіламі СССР. Генералісімус Савецкага 
Саюза (1945). Адзін з арганізатараў антыгітлераўскай кааліцыі, удзельнічаў у канферэнцыі кіраўнікоў дзяржаў 
ЗША, СССР і Вялікабрытаніі ў Тэгеране, Ялце і Патсдаме. Пахаваны на Краснай плошчы ў Маскве. 

 Чарняхоўскі І. Д. – ваенны дзеяч, генерал арміі (1944), двойчы Герой Савецкага Саюза (1943, 1944). З 
красавіка 1944 г. камандуючы войскамі 3-га Беларускага фронта, што прымалі ўдзел у вызваленні Беларусі. У 
гонар Чарняхоўскага пас. Косіна Лагойскага раѐна перайменаваны ў Чарняхоўскі, яго імем названы горад у 
Калінінградскай вобласці.  

Чэрчыль У. – прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі ў 1940 – 1945 гг. Узначальваў англійскую дэлегацыю на 
Тэгеранскай (1943) і Крымскай (1945) канферэнцыях. Выступаў за падтрымку СССР у вайне супраць Германіі. 

 Шмыроў  М. П.  (партызанскі псеўданім – Бацька Мінай) – адзін з арганізатараў і кіраўнікоў партызанскага 
руху ў Віцебскай вобласці. Герой Савецкага Саюза (1944). Акупанты, каб адпомсціць яму, узялі ў заложнікі 
чацвярых яго дзяцей і двух сваякоў і ў лютым 1942 г. расстралялі. Пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны  
М.П. Шмыроў на савецкай і гаспадарчай рабоце: член ЦВК, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР. 

Якубоўскі І.І. – ураджэнец Горацкага раѐна, двойчы Герой Савецкага Саюза, маршал Савецкага Саюза. 
Удзельнік абарончых  баѐў пад Мінскам, Магілѐвам, Сталінградскай і Курскай бітваў, вызвалення Украіны, 
Польшчы, Берлінскай і Пражскай аперацый і г.д. Яго імем названы Кіеўскае вышэйшае танкавае інжынернае 
вучылішча, вуліцы у Асіповічах, Бялынічах, Магілеве, Мінску, Горках. 

 
Характэрныя тэрміны, паняцці 
Аншлюс – палітыка гвалтоўнага далучэння Аўстрыі да Германіі ў сакавіку 1938 г. 
Аперацыя «Баграціѐн» – кодавая назва стратэгічнай наступальнай аперацыі па вызваленні Беларусі, 

Украіны і Прыбалтыкі, якая праводзілася з 23 чэрвеня 1944 па 29 жніўня 1944 г. У правядзенні аперацыі 
ўдзельнічалі франты: 1-ы Прыбалтыйскі (камандуючы І.Х. Баграмян); 1-ы Беларускі (камандуючы К.К. Рака-
соўскі); 2-і Беларускі (камандуючы Г.Ф. Захараў); 3-і Беларускі (камандуючы І.Д. Чарняхоўскі);  войскі  
Дняпроўскай флатыліі і беларускія партызаны. У гонар Беларускай  аперацыі  на  21 кіламетры  ад  Мінска  на  
шашы  Мінск  – Масква насыпаны курган Славы. 

Армія Краѐва – падпольная ваенная арганізацыя, якая падпарадкоўвалася польскаму эміграцыйнаму ўраду 
ў Лондане. Яе дзейнасць грунтавалася на тэорыі двух ворагаў – Германіі і СССР. Распушчана ў студзені 1945 г. 

 Беларуская цэнтральная рада – марыянетачны ўрад на чале з  Р. Астроўскім, заснаваны ў снежні 1943 г. 
замест Рады даверу, якая створана К. Готбергам, што займаў пасаду генеральнага камісара Беларусі пасля 
забойства В. Кубэ. 

Вермахт – узброеныя сілы Германіі ў 1935 – 1945 гг. У  гады вайны вермахт складаўся з сухапутных войск, 
ваенна-паветраных і ваенна-марскіх сіл.  

Генацыд – знішчэнне асобных груп насельніцтва па расавых, нацыянальных, этнічных і палітычных або 
рэлігійных матывах. 



119 

 

Германізацыя – працэс насаджэння нямецкай мовы і культуры. 
Гета – ізаляваная частка горада, адведзеная ўладамі для пражывання яўрэяў. На Беларусі было больш за   

100 гета. За гады акупацыі  тут загінула каля 400 тысяч яўрэяў. 
«Дзіўная вайна» – 03.09.1939 г. Вялікабрытанія і Францыя аб’явілі вайну Германіі. Аднак на працягу           

9 месяцаў (1939 – пачатак 40-х гадоў)  гэтыя краіны ваенных дзеянняў не вялі. 
«Лінія Сталіна» – 1) неафіцыйная назва абарончых збудаванняў, узведзеных на заходняй граніцы СССР у 

1928 – 1939 гг. На тэрыторыі Беларусі «Лінія Сталіна» праходзіла праз раѐны Полацка, Мінска, Слуцка, 
Мазыра; 2) гісторыка-мемарыяльны комплекс у раѐне г. Заслаўля Мінскага раѐна. Створаны ў 2004 – 2005 гг. 

Калабарацыяністы – асобы, палітычныя партыі, грамадскія рухі, арганізацыі на часова акупіраваных 
гітлераўскімі войскамі тэрыторыях іншых краін, якія ў гады Другой сусветнай вайны супрацоўнічалі з 
захопнікамі ў праве так званага будаўніцтва «Новай Еўропы». Беларускія калабарацыяністы ставілі мэтай 
стварэнне беларускай нацыянальнай дзяржавы пад пратэктаратам Германіі.  

Канцлагеры – месцы, дзе праходзіла масавае знішчэнне насельніцтва і прымусова выкарыстоўвалася праца. 
На Беларусі  было створана звыш 260 лагероў смерці, іх філіялаў і аддзяленняў: для ваеннапалонных, для 
цывільнага насельніцтва, жаночыя, штрафныя, перасыльныя лагеры СС і інш. 

  Ленд-ліз – сітэма перадачы ЗША у пазыку  ці ў арэнду ўзбраення, баепрыпасаў, стратэгічных крыніц, 
харчавання краінам-саюзніцам па антыгітлераўскай кааліцыі ў час Другой сусветнай вайны. 

 «Маланкавая вайна», «Бліцкрыг» – стратэгічная канцэпцыя вядзення баявых дзеянняў у кароткі тэрмін. 
Тэорыя вядзення агрэсіўных войнаў, пакладзеная ў аснову ваеннай стратэгіі ў Першай і Другой сусветных 
войнах. Паводле гэтай тэорыі перамога павінна быць дасягнута ў найкарацейшы тэрмін.  

 Народнае апалчэнне – добраахвотніцкія ваенныя і ваенізіраваныя фарміраванні, якія ствараліся для 
дапамогі Чырвонай Арміі з савецкіх грамадзян, не падлеглых першачарговаму прызыву па мабілізацыі; адна з 
форм масавага патрыятычнага руху савецкага народа, яго непасрэднага ўдзелу ў вайне супраць нямецка-
фашысцкіх захопнікаў. 

«Новы парадак» – дзяржаўная сістэма палітычных, эканамічных і ваенных мер, накіраваных на ліквідацыю 
савецкага ладу, эксплуатацыю нацыянальных багаццяў і рэсурсаў, прыгнечанне і знішчэнне людзей. 

 План «Барбароса» – кодавая назва плана вайны супраць СССР і яго разгрома за 3 – 4 месяцы. Названы па 
імені германскага караля і імператара «Свяшчэннай рымскай імперыі» Фрыдрыха I Барбароса  (ХІІ ст.), які 
імкнуўся  вайной падпарадкаваць суседнія дзяржавы. 

 Рэйкавая вайна – спланаваная ў стратэгічным маштабе акцыя партызан па адначасовым масавым 
разбурэнні чыгуначных камунікацый з мэтай дэзарганізацыі ваенных перавозак. Праводзілася напярэдадні 
буйных наступальных аперацый Чырвонай Арміі (з 03.08.1943 – па ліпень 1944 г. ) 

Рух Супраціўлення – у час Другой сусветнай вайны нацыянальна-вызваленчы рух супраць германскіх, 
італьянскіх, японскіх акупантаў, іх саюзнікаў і іх мясцовай агентуры. Праходзіў  ў форме прапаганды, агітацыі, 
забастовак, дыверсій, партызанскай барацьбы. Набыў вялікі размах у Югаславіі, Францыі, Італіі, Польшчы, 
Чэхаславакіі, Грэцыі, Кітаі, Албаніі. 

Саюз беларускай моладзі – антысавецкая маладзѐжная арганізацыя на Беларусі ў час нямецка-фашысцкай 
акупацыі. Створаны ў 1943 г. пад кіраўніцтвам В. Кубэ на ўзор «Саюза гітлераўскай моладзі». 

Фашызм – праварадыкальны палітычны рух і ідэалагічная плыня,  узнік у Італіі ў 1919 г. Заснавальнік 
ідэалогіі фашызму Б.Мусаліні. Характэрнымі для фашызму з’яўляліся антыкамунізм, знішчэнне 
дэмакратычных свабод, культ насілля, шавінізм, расізм, антысемітызм, агрэсія. 

Халакост  (лац. «спалены цалкам») – 1) тэрмін  навуковай літаратуры, які ўжываецца як сінонім генацыду; 
2) тэрмін гістарыяграфіі ХХ ст.  для абазначэння сістэматычнага праследавання і знішчэння яўрэяў нацыстамі і 
іх памагатымі ў Германіі і на захопленых ѐю тэрыторыях у час Другой сусветнай вайны. 

 
Літаратура:  [11 – 23,28,30,32,37,43,48,50,51,54,61,64,77]. 
 

8. САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ, ПАЛІТЫЧНАЕ І КУЛЬТУРНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКАЙ 
ССР. БЕЛАРУСЬ НА МІЖНАРОДНАЙ АРЭНЕ  

(другая палова 40-х – 80-я гады ХХ ст.) 
 
Заняткі 1. 
1. Асноўныя тэндэнцыі развіцця свету пасля Другой сусветнай вайны. Роля і месца БССР на міжнароднай 

арэне ў перыяд канфрантацыі дзвюх грамадска-палітычных сістэм (другая пал. 40 - першая пал. 80-х гг. ХХ ст). 
2. Беларуская ССР ў першыя пасляваенныя гады. Аднаўленне народнай гаспадаркі (1946–1955 гг.). 
 
Заняткі 2. 
1. Асноўныя тэндэнцыі індустрыяльнага развіцця БССР ва ўмовах разгортвання навукова-тэхнічнай 

рэвалюцыі.  Спробы правядзення рэформаў у эканоміцы і іх вынікі (сярэдзіна 50-х – першая палова 80-х гг.   
ХХ ст.). 

2. Асаблівасці грамадска-палітычнага і культурнага жыцця БССР у сярэдзіне 50-х – першай палове 80-х гг. 
ХХ ст.  

 
Важнейшыя падзеі 
1945 г., 4 –  11 лютага – Крымская (Ялцінская) канферэнцыя. 
1945 г., красавік –  уключэнне БССР у лік краін-заснавальніц ААН. 
1945 г., 17 ліпеня – 2 жніўня – Берлінская (Патсдамская) канферэнцыя. 
1946 г. – пачатак «халоднай вайны». 



120 

 

1947 г., ліпень – кастрычнік – Парыжская мірная канферэнцыя. 
1947 г., 14 снежня – адмена карткавай сістэмы забеспячэння насельніцтва. 
1949 г. – стварэнне Савета эканамічнай узаемадапамогі краін так званай народнай дэмакратыі. Штаб-кватэра 

знаходзілася ў Маскве. Члены –  Албанія, Балгарыя, Венгрыя, В’етнам, ГДР, Куба, Манголія, Польша, Румынія, 
СССР, Чэхаславакія. З 1964 г. у рабоце асобных органаў удзельнічала Югаславія. У якасці назіральнікаў 
выступалі прадстаўнікі Анголы, Лаоса, КНДР, Эфіопіі. Спыніў сваю дзейнасць у 1991 г. 

1949 г., красавік – 12 дзяржаў (ЗША, Вялікабрытанія, Францыя, Італія, Канада, Ісландыя, Нарвегія, Данія, 
Нідэрланды, Бельгія, Люксембург, Партугалія) падпісалі ў Вашыгтоне Паўночнаатлантычны пакт (НАТА). 

1953 г. – пачалася  дэсталінізацыя грамадскага жыцця ў СССР. 
1953 г., 15 кастрычніка – на Мінскім трактарным заводзе выпусцілі  першы калѐсны трактар «Беларусь».  
1954 г., 12 мая – уступленне БССР у міжнародную арганізацыю працы (АП) і Арганізацыю па пытаннях 

асветы, навукі і культуры (ЮНЕСКА). 
1954 г., сакавік – першыя групы моладзі адпраўлены з Беларусі ў Казахстан на асваенне цалінных зямель. 
1955 г. – краіны сацыялістычнага блоку ўтварылі Арганізацыю Варшаўскага дагавора. У яе ўвайшлі ўсе 

краіны Усходняй Еўропы, за выключэннем Югаславіі. 
1956 г. –  ХХ з'езд КПСС, пачатак «палітычнай адлігі». 
1956 г., 1 студзеня – першая перадача Мінскага тэлецэнтра. 
1957 г.– у Рыме шэсць краін – Францыя, ФРГ, Італія, Бельгія, Нідэрланды і Люксембург падпісалі дагаворы 

аб стварэнні Еўрапейскай эканамічнай супольнасці (ЕЭС) і Еўрапейскага супольніцтва па атамнай энергіі 
(Еўраатам). 

1957 – 1965 гг. – дзейнасць Савета народнай гаспадаркі БССР. 
1960 г. – з’яўленне на Беларусі новага віду транспарта – трубаправоднага (газаправод «Дашава – Мінск»). 
1960 г., снежань – ААН прыняла дэкларацыю аб наданні незалежнасці ўсім каланіяльным народам. 
1965 – 1980 гг. – першы сакратар ЦК КП(б)Б  П.М. Машэраў.  
1968 г. – паміж СССР і ЗША падпісаны дагавор аб нераспаўсюджванні ядзернай зброі. 
1969, 5 ліпеня – 1) адкрыццѐ мемарыяльнага архітэктурна-скульптурнага комплексу «Хатынь» (у Лагойскім 

раѐне); 2) адкрыцце Кургана Славы Савецкай Арміі – вызваліцельніцы Беларусі (Смалявіцкі раѐн). 
1974 г. – прысваенне г. Мінску ганаровага звання «Горад -герой». 
1974 г., 13 верасня – Беларуская рэспубліканская студыя тэлебачання пачала трансліраваць  каляровыя 

перадачы. 
1978 – 1979 гг. – ісламская рэвалюцыя ў Іране. 
1977 г., 15 чэрвеня – у Мінску пачалося будаўніцтва метрапалітэна. 
1978 г., 14 красавіка – прыняцце новай Канстытуцыі БССР так званага «развітога сацыялізму». 
1979 г., 27 снежня – уведзенне савецкіх войскаў у Афганістан (знаходзіліся да 15 лютага 1989 г.). 
1982 г., май – стварэнне Аграрна-прамысловага комплексу СССР з мэтай павышэння эфектыўнасці сельскай 

гаспадаркі  і прыняцце  Харчовай праграмы СССР. 
 
Гістарычныя асобы 
Азгур З. І. –  беларускі скульптар, народны мастак СССР і БССР. Стварыў шэраг скульптурных партрэтаў 

герояў Вялікай Айчыннай вайны: М.Гастэлы, М. Шмырова, В. Талаша; прадстаўнікоў беларускай культуры:   
Ф. Скарыны, М. Гусоўскага. З’яўляецца аўтарам помніка  П. Машэраву ў Віцебску. У 1999 г. адкрыты ў Мінску 
мемарыяльны музей гэтага скульптара. 

Андропаў Ю. У. – савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч. У 1967 – 1982 гг. старшыня КДБ СССР. З лістапада 
1982 г.  – Генеральны сакратар ЦК КПСС, аднак прабыў на гэтай пасадзе толькі 14 месяцаў,   з якіх больш 
паловы быў прыкаваны да ложка. 

 Брэжнеў Л. І. – савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч. З кастрычніка 1964 г. – Першы сакратарт ЦК КПСС, з 
красавіка 1966 г. па лістапад 1982 г. – Генеральны сакратар партыі, старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета 
СССР (1960 – 1964, 1977 – 1982).  

Гусараў М. І. – савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч. З 1947  па  1950 гг.  Першы сакратар ЦК КП(б)Б. 
Затым зноў на партыйнай і савецкай рабоце ў РСФСР. Пад яго кіраўніцтвам актывізавалася барацьба з 
«нацыяналізмам», «буржуазнымі плынямі» у культуры, праводзілася масавая калектывізацыя ў заходніх 
абласцях Беларусі. 

 Жэбрак А.Р. – беларускі генетык,  селекцыянер, грамадскі дзеяч. З 1940 г. акадэмік АН БССР, з 1947 г. 
прэзідэнт Акадэміі навук. 16.10.1947г. звольнены з пасады за выступленні супраць «лысенкаўшчыны».  

Кавалѐнак У. В. – лѐтчык-касманаўт СССР (нарадзіўся ў в. Белае Крупскага  раѐна  Мінскай вобласці). 
Двойчы  Герой  Савецкага  Саюза, Герой ГДР. Правѐў у космасе 216,38 сутак.  

Касыгін А. М. – савецкі партыйны і дзяржаўны дзеяч. У 1964 –  1980 гг. – старшыня Савета Міністраў 
СССР. Адзін з ініцыятараў эканамічнай рэформы 1965 г., у аснову якой была пакладзена ідэя спалучэння 
цэнтралізаванага кіравання эканомікай з элементамі рынка і гаспадарчага разліку. Аднак, увогуле, рэформа не 
закранала асноў існуючай сістэмы вядзення народнай гаспадаркі. 

Клімук П. – лѐтчык-касманаўт (нарадзіўся ў в. Камароўка Брэсцкага раѐна). Двойчы Герой Савецкага 
Саюза,  тройчы лятаў у космас (1973, 1975, 1978). Узначальваў Расійскі цэнтр падрыхтоўкі касманаўтаў імя    
Ю. Гагарына. У космасе правѐў 78,8 сутак.  

Мазураў К.Т. – беларускі партыйны і дзяржаўны  дзеяч, актыўны ўдзельнік Вялікай Айчыннай вайны, адзін 
з арганізатараў і кіраўнікоў патрыятычнага падполля і партызанскага руху. З 1953 па 1956 г. займаў пасаду 
Старшыні Савета Міністраў БССР, а ў 1956 – 1965 гг. – пасаду Першага сакратара ЦК КПБ. Выступаў супраць 
перадачы прысядзібных участкаў у грамадскія гаспадаркі і ўкаранення кукурузы ў замест кармавых траў і 
бульбы. Пра яго з павагай гаварылі: «асцярожны беларус». 
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Машэраў П.М.  – беларускі партыйны і дзяржаўны  дзеяч, актыўны ўдзельнік Вялікай Айчыннай вайны, 
адзін з арганізатараў і кіраўнікоў патрыятычнага падполля і партызанскага руху. Герой Савецкага Саюза і 
Герой Сацыялістычнай Працы. З 1965 г. па 1980 г. працаваў Першым сакратаром ЦК КПБ. У перыяд яго 
дзейнасці Беларусь дасягнула  значных поспехаў у сваім развіцці, стала адной з развітых рэспублік былога 
СССР. Карыстаўся вялікай павагай сярод насельніцтва за прастату ў абыходжанні, даступнасць, 
дэмакратычнасць. Загінуў у аўтакатастрофе. 

 Патолічаў М.С. – савецкі дзяржаўны і палітычны дзеяч. З ліпеня 1950 па ліпень 1956 г. першы сакратар ЦК 
КПБ. Двойчы Герой Сацыялістычнай Працы.  

 Саевіч П.В. – міністр асветы БССР (1947 – 1951). Выступаў за пашырэнне сферы ўжытку беларускай мовы. 
У 1951 г. асуджаны як «югаслаўскі шпіѐн» і прыгавораны да 25 гадоў папраўча-працоўных лагераў. 
Рэабілітаваны ў 1954 г. 

 Хрушчоў Н.С. – савецкі дзяржаўны і палітычны дзеяч. З 1953 г.  па 1964 г.  Першы сакратар  ЦК КПСС, 
адначасова з 1958 г.  старшыня Савета Міністраў СССР. На ХХ (1956 г.) і  ХХI (1961 г.) з’ездах выступіў з 
рэзкай крытыкай культу асобы і дзейнасці  Сталіна.  У перыяд яго знаходжання на вышэйшых дзяржаўных 
пасадах  вялося масавае асваенне цалінных і абложных зямель (1954 – 1960 гг.), будаўніцтва 
добраўпарадкаванага жылля для працоўных, пачалося асваенне космасу (1957 г.). Значна пашырыліся 
міжнародныя і культурныя сувязі. Вызвалены («па стане здароўя») ад усіх пасад у 1964 г. 

 Цанава Л.Ф. – узначальваў рэпрэсіўную машыну НКУС у БССР напярэдадні вайны і ў першыя 
пасляваенныя гады. Застрэліўся ў 1955 г. У народзе вядомы як «Лаўрэнцій Другі». 

Чарненка К. У. – савецкі партыйны дзеяч. Тройчы Герой Сацыялістычнай Працы.  З лютага 1984 г. па 
сакавік 1985 г. Генеральны сакратар ЦК КПСС, адначасова старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР. 

Шырма Р.Р.  –  народны артыст Беларусі  і СССР, дырыжор, фалькларыст, музычны і грамадскі дзеяч.  У 
1940 г. арганізаваў і да 1970 г. узначальваў харавую капэлу. У 1966 – 1978 гг. быў старшыней праўлення Саюза 
кампазітараў  БССР і сакратаром праўленння Саюза кампазітараў СССР. 

 
Характэрныя тэрміны, паняцці 
Аўтарытарызм – палітычны рэжым, які характарызуецца неабмежаванай уладай адной асобы (групы асоб) 

ці дзяржаўнага органа. 
Беларускі эканамічны раѐн – адзін з 105 створаных у СССР тэрытарыяльна-эканамічных адзінак (як вынік 

рэарганізацыі кіраўніцтва прамысловасцю і будаўніцтвам у 1957 г.). 
Валюнтарызм – палітычны напрамак, пры якім воля кіруючай асобы, выканаўчай улады або палітычнай 

партыі з’яўляецца вызначальнай у грамадскім жыцці. 
«Дактрына Трумэна» – знешнепалітычная праграма ўрада ЗША, прапанаваная прэзідэнтам   Г. Трумэнам у 

1947 г. Згодна з ѐй меркавалася паслаць амерыканскія місіі, у тым ліку і ваенны персанал, для абароны краін 
Усходняга Міжземнамор’я ад камуністычнай бяспекі. 

Інтэнсіўны шлях  –  шлях развіцця прамысловасці, які звязаны з ростам вытворчасці на аснове паляпшэння 
якасных паказчыкаў, перш за ўсѐ ўкаранення ў вытворчасць дасягненняў навукі і тэхнікі і павышэння 
прадукцыйнасці працы. 

Інтэнсіфікацыя вытворчасці  – развіцце вытворчасці на аснове выкарыстання больш эфектыўных сродкаў 
вытворчасці, тэхналагічных працэсаў, перадавых метадаў арганізацыі працы, дасягненняў навукова-тэхнічнага 
прагрэсу. 

 Навукова-тэхнічная рэвалюцыя  –  укараненне навейшых дасягненняў навукі і тэхнікі ў вытворчасць, 
якаснае пераўтварэнне прадукцыйных сіл на аснове навуковых дасягненняў. 

Меліярацыя  (лац. melioratio  –  паляпшэнне)  –   комплекс гідратэхнічных  і  гаспадарча-арганізацыйных  
мерапрыемстваў, накіраваных на карэннае паляпшэнне глебы. На Беларусі меліярацыйныя работы маюць 
шматвяковую гісторыю. Паводле архіўных дакументаў, іх пачатак адносіцца да першай паловы  XVI ст.  У 
савецкі час буйнамаштабныя меліярацыйныя работы пачаліся на Палессі ў сярэдзіне 60-х гадоў ХХ ст. У 1970 г. 
былі распрацаваны  «Асноўныя напрамкі ў меліярацыйным будаўніцтве і выкарыстанні меліярыраваных 
зямель». У 1979 і 1991 гг. яны ўдакладніліся з улікам навейшых дасягненняў навукі і практыкі. Толькі ў 1986 – 
1990 гг. на  меліярыраваных землях штогод вырошчвалася больш ⅓ усѐй раслінаводчай прадукцыі і каля  70 % 
зялѐных кармоў.  

«План Маршала» – праграма аднаўлення і развіцця Еўропы, выкладзеная Дзяржаўным сакратаром  ЗША 
Дж. Маршалам у 1947 г. Згодна з ѐй  прапаноўвалася з мэтай аднаўлення разбуранай у выніку Другой сусветнай 
вайны эканомікі аказваць эканамічную дапамогу еўрапейскім дзяржавам. 

Рух за камуністычныя адносіны да працы  –   адна з формаў сацыялістычнага спаборніцтва, якая была 
шырока распаўсюджана на прадпрыемствах Беларусі ў 60-я – пачатку 70-х гадоў ХХ ст. Прадугледжваў 
спалучэнне барацьбы за дасягненне высокіх вытворчых паказчыкаў з актыўным удзелам  у грамадскім жыцці,  
імкненнем да павышэння  культурнага ўзроўню працоўных. 

Саўнаргас (Савет народнай гаспадаркі) – орган, створаны ў 1957 г. для кіраўніцтва прадпрыемствамі 
прамысловасці і будаўніцтва ў межах Беларускага эканамічнага раѐна. 

Сямігодка – перыяд у планаванні (1959 – 1965 гг.). Узнікла ў выніку перагляду шостага пяцігадовага  
плана. Яго апошнія гады  (1959 –  1960 гг.) былі далучаны да наступнай пяцігодкі. Асаблівасцямі эканамічнага 
развіцця Беларусі ў гады сямігодкі было хуткае развіццѐ хімічнай прамысловасці, асабліва вытворчасці 
мінеральных угнаенняў, і апераджальнае развіццѐ новых неметалаѐмістых галін – прыборабудавання і 
электронікі. 

«Халодная вайна» – тэрмін, якім абазначаецца перыяд ваенна-палітычнай канфрантацыі дзяржаў 
супрацьлеглых сістэм, калі адкрытых ваенных сутыкненняў не адбываецца, але вядзецца гонка ўзбраенняў, 
ужываюцца спробы эканамічнага націску, арганізуюцца ваенна-палітычныя блокі і саюзы. Першым адкрытым 
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ідэалагічным маніфестам «халоднай вайны» лічыцца прамова У. Чэрчыля  (1946 г.) у г. Фултан ЗША. 
Спынілася  ў канцы 80 – пачатку 90-х гадоў ХХ ст. у сувязі з роспускам Арганізацыі Варшаўскага дагавора і 
распадам СССР. 

Хімізацыя – кірунак навукова-тэхнічнага прагрэсу ў народнай гаспадарцы,  які  характарызуецца  
ўкараненнем  хімічных матэрыялаў і метадаў апрацоўкі ў вытворчасць і побыт. 

Экстэнсіўны шлях  –  шлях развіцця эканомікі за кошт пашырэння вытворчасці і прыцягнення дадатковых 
капіталаў і працоўных рук. 

 
Літаратура:  [12 – 24,27,28,36,37,43,44,48,49,54,57,67,69,77]. 
 

9. БЕЛАРУСЬ У ПЕРЫЯД ПРАВЯДЗЕННЯ РЭФОРМ.  
САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ, ПАЛІТЫЧНАЕ І КУЛЬТУРНАЕ  РАЗВІЦЦЁ 

(1985 – 2011 гг.) 
 

Заняткі 1. 
1. Спробы мадэрнізацыі савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў другой палове 80-х – пачатку 90-х гадоў 

ХХ ст. Палітыка перабудовы ў СССР.  
2. Нарастанне крызісу савецкай сістэмы. Абвяшчэнне суверэннай Рэспублікі Беларусь. 
3. Распад СССР і новыя суадносіны сіл на сусветнай арэне. Утварэнне СНД. 
 
Заняткі 2. 
1. Заканадаўча-прававое афармленне дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Распрацоўка і  

прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (1994 г. са змяненнямі і дапаўненнямі). Вынікі рэспубліканскіх 
рэферэндумаў 1995, 1996 і 2004 гадоў.  

2. Асноўныя тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь. Станаўленне і рэалізацыя 
беларускай мадэлі сацыяльна арыентаванай эканомікі.  

3. Рэспубліка Беларусь у міжнароднай супольнасці на мяжы ХХ–ХХІ стст. 
 
Заняткі 3. 
1. Развіццѐ навукі і асветы на мяжы ХХ–ХХІ стст. 
2. Канфесійная палітыка. Адраджэнне рэлігійнага жыцця. 
3. Асаблівасці развіцця літаратуры, выяўленчага мастацтва, музыкі. 
 
Важнейшыя падзеі 
1985 г.,  красавік –  узяты  курс  на   «паскарэнне   сацыяльна-эканамічнага развіцця» у  СССР.  
1986 г., 26 красавіка – аварыя на Чарнобыльскай АЭС, у выніку якой большасць раѐнаў Гомельскай, 

Магілѐўскай, часткова  Брэсцкай абласцей былі забруджаны радыѐнуклідамі. 
1987 г., студзень – Пленум ЦК КПСС, на якім было вырашана пачаць палітыку перабудовы. Галоўныя 

лозунгі перабудовы – «Больш дэмакратыі! Больш сацыялізму! Галоснасць! » 
1989 г., чэрвень – заснавана Таварыства беларускай мовы імя Ф.Скарыны. 
1990 г., 26 студзеня – Вярхоўны Савет рэспублікі прыняў закон  «Аб мовах у Беларускай ССР», паводле 

якога беларуская мова юрыдычна была зацверджана ў якасці адзінай дзяржаўнай мовы (за рускай  пакідаўся 
статус мовы міжнацыянальных зносін). 

1990 г., 27 ліпеня – Вярхоўны Савет БССР урачыста прыняў Дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце 
Беларускай ССР. Прыняты закон «Аб культуры ў Беларускай ССР». 

1991 г.,  сакавік – усесаюзны рэферэндум аб лѐсе СССР. У БССР за захаванне Саюза ССР прагаласавала 
82,7% ад усіх, хто прыняў удзел у рэферэндуме. 

1991 г., 18–21 жніўня – утварэнне Дзяржаўнага камітэта па надзвычайнаму становішчу (ДКНС), увядзенне 
надзвычайнага становішча ў СССР (спроба дзяржаўнага перавароту). 

1991 г., 25 жніўня – 5-я нечарговая сесія Вярхоўнага Савета     БССР. На ѐй быў прыняты Закон  «Аб наданні 
статусу канстытуцыйнага закона Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР».  

1991 г., 26 жніўня – прыняцце Закона «Аб забеспячэнні палітычнай і эканамічнай самастойнасці Беларускай 
Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі». У гісторыі Беларусі пачаўся новы этап – этап незалежнай дзяржавы. 

1991 г., 17 – 19 верасня – 6-я нечарговая сесія Вярхоўнага Савета. Прыняты рашэнні перайменаваць БССР у 
Рэспубліку Беларусь, а ў скарочаных назвах – «Беларусь». Зацверджаны законы «Аб дзяржаўным сцягу 
Рэспублікі Беларусь», «Аб дзяржаўным гербе Рэспублікі Беларусь». 

1991 г., 8 снежня – падпісанне Пагаднення аб стварэнні СНД. 
1992 г. – адкрыццѐ ў Мінску прадстаўніцтва ААН; падпісанне Рэспублікай Беларусь у Хельсінкі Заключнага 

акта Савета па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе. Абвяшчэнне Рэспублікі Беларусь бяз’ядзернай зонай і 
дзяржавай, якая імкнецца да нейтралітэту. Канчатковы вывад ядзернай зброі за межы рэспублікі – 1996 г. 

1992 г. – прыняцце закона «Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны». 
1993 г., 31 снежня – уваходжанне Рэспублікі Беларусь у Арганізацыю Дагавора аб калектыўнай бяспецы 

(АДКБ). 
1994 г., 15 сакавіка – прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. 
1994 г., 10 ліпеня – Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь абраны  А. Р. Лукашэнка. 
1995 г., 14 мая – рэспубліканскі рэферэндум па пытаннях дзяржаўнага статуса беларускай і рускай моў, 

новай дзяржаўнай сімволікі (герба і сцяга), эканамічнага збліжэння (інтэграцыі) з Расіяй. 
1995 г. – далучэнне Беларусі да Праграмы НАТА «Партнѐрства дзеля міру». 
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1996 г., 2 красавіка – падпісанне Дагавора аб стварэнні Супольнасці Рэспублікі Беларусь і Расійскай 
Федэрацыі. 

1996 г., 24 лістапада – рэспубліканскі рэферэндум, які адобрыў унясенне дапаўненняў у Канстытуцыю 
Рэспублікі Беларусь і перанясенне Дня незалежнасці з 27 ліпеня на 3 ліпеня. 

1996 г. – Рэспубліка Беларусь упершыню была прадстаўлена самастойнай нацыянальнай камандай на ХХVI 
Алімпійскіх гульнях. 

1997 г., 2 красавіка – утварэнне Саюза Беларусі і Расіі. 
1996, 2001, 2006, 2010 гг. – першы, другі, трэці і  чацвѐрты Усебеларускія народныя сходы. 
1999 г., 8 снежня – падпісанне паміж Беларуссю і Расіяй Дагавора аб стварэнні Саюзнай  дзяржавы. 
2000 г. – заснаванне Еўразійскай эканамічнай супольнасці (ЕўрАзЭС). 
2001, 2006, 2010 гг. – выбары Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, перамогу на выбарах атрымаў  А. Р. Лука-

шэнка. 
2002 г. – зацвярджэнне Дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь. 
2004 г., 17 кастрычніка – рэспубліканскі рэферэндум аб унясенні паправак у Канстытуцыю Рэспублікі 

Беларусь, звязаных з парадкам правядзення выбараў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 
2004 г., сакавік – прыняцце Нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі 

Беларусь на перыяд да   2020 г. (НСУР-2020). 
2005 г., сакавік – прыняцце Дзяржаўнай праграмы адраджэння і развіцця вѐскі на 2005 – 2010 гг. 
2005 г. –  падпісанне Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб стварэнні Парку высокіх тэхналогій. 
2006 г. – адкрыццѐ Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі ў новым будынку. 
2007 г., чэрвень  –  прыняцце Дзяржаўнай комплекснай праграмы развіцця рэгіѐнаў, малых і сярэдніх 

гарадскіх пасяленняў на 2007 – 2010 гг. 
2007 г.,  сакавік   –  прыняцце Дзяржаўнай праграмы інавацыйнага развіцця Рэспублікі Беларусь. 
2010 г., сакавік – прыняцце Дзяржаўнай праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця і комплекснага 

выкарыстання прыродных рэсурсаў Прыпяцкага Палесся на 2010 – 2015 гг.  
 
Гістарычныя асобы 
Алфѐраў Ж. І. – лаўрэат Нобелеўскай прэміі па фізіцы, ураджэнец Беларусі. Яго адкрыцці ў галіне 

сучасных інфармацыйных тэхналогій, у прыватнасці, вынаходніцтва хуткіх транзістараў, лазерных дыѐдаў, 
інтэгральных мікрасхем-«чыпаў», дазволілі зрабіць звычайнымі такія рэчы, як прайгравальнік кампакт-дыскаў, 
пульт дыстанцыйнага кіравання, сонечныя батарэі, мабільныя тэлефоны. Ж.І. Алфѐраў ўзнагароджаны ордэнам 
Ф. Скарыны, ганаровы грамадзянін  г. Віцебска. 

Андрэйчанка У. П. – дзяржаўны дзеяч Рэспублікі Беларусь.  З 2008 г. па сѐнняшні дзень – Старшыня 
Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. 

Гарбачоў М. С. – савецкі партыйны і  дзяржаўны дзеяч, Генеральны сакратар ЦК КПСС (11 сакавіка      
1985 г. – 23 жніўня 1991 г.), Прэзідэнт СССР (15 сакавіка 1990 г. – 25 снежня 1991 г.). Прэзідэнт Гарбачоў-
Фонда. Мае шэраг узнагарод і ганаровых званняў, найбольш вядомая з якіх – Нобелеўская прэмія міру 1990 г. З 
дзейнасцю Гарбачова на пасадзе кіраўніка дзяржавы звязаны спробы рэфармавання і дэмакратызацыі ў СССР, 
якія скончыліся   разам  з распадам Савецкага Саюза, а таксама з заканчэннем халоднай вайны. 

Грыб М. І. –  дзяржаўны дзеяч Рэспублікі Беларусь. З 1990 г. народны дэпутат Рэспублікі Беларусь, член 
Прэзідыума Вярхоўнага Савета; з 1994 г. старшыня Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. 

Ельцын Б.М. –  савецкі партыйны і расійскі дзяржаўны дзеяч, першы прэзідэнт Расіі. Выбіраўся 
прэзідэнтам двойчы – 12 чэрвеня 1991 г. і 3 ліпеня 1996 г. і займаў гэту пасаду да 31 снежня 1999 г. Увайшоў у 
гісторыю як першы ўсенародна абраны прэзідэнт, адзін з арганізатараў супраціўлення дзеянням ДКНС, адзін з     
галоўных удзельнікаў працэса па скасаванню СССР, радыкальны рэфарматар грамадска-палітычнага і 
эканамічнага ўладкавання Расіі. Вядомы таксама пераглядам курса на будаўніцтва сацыялізму, сваімі 
рашэннямі аб забароне КПСС, роспуску Вярхоўнага Савета і  штурму Белага Дома, аб пачатку ваеннай кампаніі 
ў Чачні   ў 1994 г.  

Карват У.М. – ваенны лѐтчык, якому ў 1996 г.  першаму ў рэспубліцы прысвоена (пасмяротна) вышэйшая 
ступень адзнакі Рэспублікі Беларусь – Герой Беларусі. Цаной уласнага жыцця ѐн адвѐў палаючы самалѐт у бок 
ад в. Вялікае Гацішча Баранавіцкага раѐна і тым захаваў жыццѐ многіх людзей. Герой Беларусі – вышэйшая 
ваінская і працоўная ўзнагарода. Адным з першых яе ўдастоены старшыня Гродзенскага абласнога камітэта А. 
І. Дубко (пасмяротна). 

Кебіч В.Ф. – дзяржаўны дзеяч Рэспублікі Беларусь. У 1990 –  1994 гг.  старшыня  Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь. Народны дэпутат СССР у 1989 – 1991 гг., дэпутат Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь 
у 1990 г. і 1995 – 1996 гг., з 1996 г.  дэпутат Палаты Прадстаўнікоў Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь. 

Кішчанка А. – беларускі мастак, аўтар «Габелену стагоддзя», якому прысвоены статус гісторыка-
культурнай спадчыны. На габелене адлюстравана звыш 80 вядомых палітыкаў і дзеячаў культуры ХХ ст. Ён  
быў  вытканы  ўручную   на  Барысаўскім   камбінаце   прыкладнога мастацтва.  Яго  плошча  складае  266  м², а  
вес – 286 кг.  Габелен   унесены ў кнігу рэкордаў Гінесу. 

Лукашэнка А. Р. –  дзяржаўны дзеяч Рэспублікі Беларусь. У  1990 – 1994 гг. – дэпутат Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь. 10.07.1994 г. абраны Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Галоўнакамандуючы Узброенымі 
сіламі Рэспублікі Беларусь, узначальвае Савет Бяспекі.  У 2001 г., 2006 г. і 2010 г. быў абраны Прэзідэнтам 
Рэспублікі Беларусь на чарговы тэрмін. Паслядоўна прытрымліваецца курса эканамічнага і сацыяльнага 
развіцця краіны з мэтай умацавання беларускай дзяржаўнасці і паляпшэння дабрабыту народа. 

Малафееў А.А. –  савецкі партыйны і  дзяржаўны дзеяч, апошні ў БССР першы сакратар ЦК КПБ.            
21 жніўня 1991 г. ЦК партыі ў звароце да камуністаў, усіх працоўных рэспублікі адмежаваўся ад ДКНС, але 
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фактычна падтрымаў яго мерапрыемствы. Дзейнасць КПБ была прыпынена 25 жніўня 1991 г. рашэннем 
Вярхоўнага Савета БССР (з 1993 – адноўлена).  

Мартынаў С. М. – беларускі дзяржаўны дзеяч і дыпламат. З 2003 г. па сѐнняшні дзень – міністр замежных 
спраў Рэспублікі Беларусь.  

Мулявін У. Г. – народны артыст СССР (1991 г.), музыкант, заснавальнік і мастацкі кіраўнік беларускага 
вакальна-інструментальнага ансамбля «Песняры». Аўтар шматлікіх апрацовак беларускіх песень. У 2001 г. 
узнагароджаны ордэнам Ф. Скарыны. У гэтым жа годзе ў Маскве на Алеі зорак закладзена зорка ў гонар          
У. Мулявіна і ансамбля «Песняры». 

Мядзведзеў Д. А. – расійскі дзяржаўны і палітычны дзеяч, трэці (самы  малады ў гісторыі сучаснай Расіі   
(42 гады і 8 месяцаў) Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі, абраны на выбарах 2008 г. Вярхоўны 
Галоўнакамандуючы Ўзброенымі Сіламі Расійскай Федэрацыі і Старшыня Савета Бяспекі Расійскай Федэрацыі.  

Мясніковіч М. У. – дзяржаўны дзеяч Рэспублікі Беларусь,  доктар эканамічных навук, прафесар, член-
карэспандэнт НАН Беларусі.  У 1991 – 1994 гг. – першы намеснік Старшыні Савета Міністраў Беларусі, 1994 – 
1995 гг. – намеснік прэм’ер-міністра Беларусі, 1995 – 2001 гг. – кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь. З 2001 г. – Старшыня Прэзідыума НАН Беларусі. У снежні 2010 г. прызначаны на пасаду прэм'ер-
міністра Рэспублікі Беларусь. 

Навіцкі Г. В. –  дзяржаўны дзеяч Рэспублікі Беларусь.  У 2001 – 2003 гг. прэм'ер міністр Рэспублікі 
Беларусь, у 2003 – 2004 гг.  старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь другога 
склікання. З лістапада 2004 г.  старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь трэцяга 
склікання. 

Пан Гі Мун – 8-ы Генеральны сакратар ААН, займае пасаду з  1 студзеня 2007 г. Змяніў на гэтым пасту 
Кофі Анана. Прафесійны дыпламат, раней працаваў у Міністэрстве замежных спраў і знешняга гандлю 
Паўднѐвай Карэі і ў ААН.  

Папоў В. –  дзяржаўны дзеяч Рэспублікі Беларусь. З 2004 г. дэпутат Палаты Прадстаўнікоў Нацыянальнага 
Сходу Рэспублікі Беларусь трэцяга склікання, старшыня Пастаяннай камісіі Нацыянальнага Сходу Рэспублікі 
Беларусь па міжнародным справах і сувязях з СНД, намеснік старшыні Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і 
Расіі. З кастрычніка 2007 г. старшыня Палаты Прадстаўнікоў Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь 
трэцяга склікання. 

Пташук М. М. – вядомы беларускі кінарэжысѐр. Заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі. Народны артыст 
Беларусі (1990 г.). Зняў шэраг кінафільмаў па творах беларускіх пісьменнікаў: «Вазьму твой боль» (па                
І. Шамякіну), «Чорны замак Альшанскі» (па У. Караткевічу), «Знак бяды» (па В. Быкаву). Рэжысѐр 
пяцісерыйнай кінастужкі «Час выбраў нас». Апошні фільм –  «У жніўні 44-га ...». 

Пуцін У. У. – дзяржаўны дзеяч Расійскай Федэрацыі, з 26 сакавіка 2000 г. Прэзідэнт Расіі. Прыхільнік ідэі 
захавання сацыяльна-палітычнай стабільнасці ў краіне пры паступовым правядзенні рэформаў.  14 сакавіка 
2004 г. быў зноў абраны Прэзідэнтам краіны, атрымаўшы 71,2% галасоў. 

Рубінаў А. М. – дзяржаўны дзеяч Рэспублікі Беларусь. З 2010 г. па сѐнняшні дзень – Старшыня Савета 
Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.  

Савіцкі М. А. – савецкі і беларускі мастак. Народны мастак СССР (1978 г.) і БССР (1972 г.), сапраўдны 
член Расійскай Акадэміі мастацтваў і Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР, 
узнагароджаны ордэнам Ф. Скарыны (№ 1). У 2006 г. мастаку прысвоена званне «Герой Беларусі». У гады 
Вялікай Айчыннай вайны М. Савіцкі – удзельнік абароны Севастопаля. Быў вязнем фашысцкіх канцлагераў 
Бухенвальд, Дахаў і інш.  Аўтар мастацкіх твораў, прысвечаных Вялікай Айчыннай вайне, ратнаму і 
працоўнаму подзвігу савецкіх людзей, наступствам аварыі на Чарнобыльскай АЭС і інш. (цыклы карцін «Лічбы 
на сэрцы», «Чорная быль» і інш). 

Сакалоў Я.Я. – партыйны і  дзяржаўны дзеяч Беларусі, ураджэнец в. Равячына Горацкага раѐна, Герой 
Сацыялістычнай Працы (1986 г.), выпускнік Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі. У 1987 – 1990 гг.  першы 
сакратар ЦК КПБ.  

Сакалоўскі Н. – беларускі кампазітар, адзін з аўтараў Дзяржаўнага гімна БССР, існаваўшага з 1955 г. Тэкст 
гімна на словы М. Клімковіча быў дапрацаваны У. Карызнай. Дзяржаўны гімн Рэспублікі Беларусь уяўляе 
сабой музыкальна-паэтычны твор, які заклікае да аб'яднання ўсіх жыхароў нашай краіны – Рэспублікі Беларусь. 

Сідорскі С.С. – дзяржаўны дзеяч Рэспублікі Беларусь, доктар тэхнічных навук, спецыяліст у галіне 
вакуумна-плазменных тэхналогій.    У  2001 – 2003  гг.  Намеснік  прэм'ер-міністра  Рэспублікі  Беларусь, са 
снежня   2003 г.   па   2010 г.   –  прэм'ер-міністр   Рэспублікі Беларусь. 

Слюнькоў М. М. –  савецкі партыйны і  дзяржаўны дзеяч, лаўрэат дзяржаўнай прэміі СССР, з 1983 па 
1987 гг.  першы сакратар ЦК КПБ. Вядомы сваімі намаганнямі па замоўчванню вынікаў і пагрозы для 
насельніцтва аварыі на Чарнобыльскай АЭС. 

Філарэт – мітрапаліт Мінскі і Слуцкі (у свеце Вахрамееў Кірыла Варфаламеевіч), праваслаўны царкоўны 
дзеяч Беларусі. Заснавальнік першай у рэспубліцы праваслаўнай духоўнай акадэміі. Пры яго ўдзеле ўзноўлены 
крыж Е. Полацкай (1997 г.). За шматгадовы ўклад  у духоўнае адраджэнне беларусаў, умацаванне сяброўства і 
брацкіх сувязей паміж народамі, развіццѐ міжканфесійнага дыялога ўдастоены звання Героя Беларусі. 

Шарэцкі С.Г. – дзяржаўны дзеяч Беларусі, доктар эканамічных навук, прафесар, адзін з арганізатараў 
Аграрнай партыі Беларусі  (з 1992 г. яе старшыня). 10 студзеня 1996 г. на першай сесіі Вярхоўнага Савета 
Рэспублікі Беларусь 13-га склікання С.Г. Шарэцкі абраны Старшынѐй Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь. 

Шушкевіч С.С. –  навуковец, прафесар, лаўрэат Дзяржаўнай    прэміі. 3 1989 г. уключыўся ў палітычную 
дзейнасць, быў абраны народным дэпутатам СССР і дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР (з 1990 г. першы 
намеснік Старшыні Вярхоўнага Савета), стварыў  «Дэпутацкі   клуб».  Пасля    жнівеньскіх   падзей  1991 г.  
старшыня   Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь (да студзеня 1994 г.). 
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Характэрныя тэрміны, паняцці 
«Аксамітныя рэвалюцыі» –  непрымусовыя рэвалюцыі, дэмакратычныя  па  свайму  характару,  якія  

адбыліся ў шэрагу краін Цэнтральнай і Паўднѐва-Усходняй Еўропы на мяжы 80 – 90-х гадоў  ХХ ст. і прывялі 
да адказу ад сацыялістычнага шляху развіцця. 

Апазіцыя  (лац.oppositio – супрацьпастаўленне) – група дэпутатаў,  погляды якіх не супадаюць альбо 
супярэчаць думкам дэпутацкай большасці. 

Галоснасць – публічнасць, права чалавека выражаць публічна свае погляды і перакананні, свабода вуснага і 
пісьмовага слова, адкрытасць і даступнасць для насельніцтва інфармацыі аб тым, што адбываецца ў дзяржаве і 
грамадстве. 

Гаспадарчы разлік – метад кіравання дзяржаўнымі прадпрыемствамі, заснаваны на ўліку выдаткаў 
вытворчасці, устанаўленні планавай даходнасці прадпрыемства; сістэма забеспячэння бясстратнай, 
прыбытковай работы вытворчых звенняў гаспадаркі і іх адказнасці за сваю дзейнасць. 

Глабалізацыя – філасофска-культуралагічная  інтэгратыўная канцэпцыя, у межах якой сцвярджаецца, што 
сучаснае грамадства – гэта цэласны і ўзаемасвязаны арганізм, што пастаянна сутыкаецца з неабходнасцю 
плюралізму пры вырашэнні глабальных праблем сучаснасці. 

Дэмакратыя – форма (разнавіднасць) грамадскай улады, дзяржава, заснаваная на прызнанні народа ў якасці 
крыніцы ўлады. 

Дэмакратызацыя – распаўсюджванне і замацаванне формаў дзяржаўнага ладу, заснаваных на прызнанні 
прынцыпу народаўладдзя, свабоды, роўнасці грамадзян. 

Дэнансацыя – паведамленне адной дзяржавы іншай аб скасаванні дзеяння падпісанага паміж імі дагавора. 
Дзяржава прававая – прававая форма арганізацыі і дзейнасці публічнай палітычнай улады і яе 

ўзаемаадносін з індывідамі як суб'ектамі права. 
Дзяржава сацыяльная – дзяржава, якая імкнецца забяспечыць кожнаму грамадзяніну належныя ўмовы 

існавання, сацыяльнай абароненасці, саўдзельніцтва ў кіраванні вытворчасцю. 
Ідэалогія беларускай дзяржавы – сукупнасць ідэй і ідэалаў, якія адлюстроўваюць нацыянальна-

гістарычныя традыцыі і каштоўнасці беларускага народа, адпавядаюць мэтам і асаблівасцям развіцця 
беларускага грамадства. 

Інвестыцыі – доўгатэрміновыя ўкладанні капіталу ў галіны эканомікі ўнутры краіны і за мяжой. 
Інтэграцыя (лац. integer – цэлы) – працэс, вынікам якога з'яўляецца дасягненне адзінства і цэласнасці, 

узгодненасць унутры сістэмы, заснаванай на ўзаемасувязі і ўзаемадапаўняльнасці асобных спецыялізаваных 
элементаў. 

Канстытуцыя – асноўны закон дзяржавы, што вызначае яе грамадскае і дзяржаўнае ўладкаванне, парадак і 
прынцыпы ўтварэння органаў улады, выбарчую сістэму, асноўныя правы і абавязкі грамадзян. 

Легітымнасць  (лац. legitimus  –  згодны  з  законамі,  законны, правамоцны)  –  тэрмін,  які прымяняецца 
для характарыстыкі сацыяльнага парадку,  у  сілу якога ѐн дыктуе  індывідам абавязковыя патрабаванні і 
ўстанаўлівае эталоны паводзін. 

Нацыянальны суверэнітэт (ням. souveranität і франц. souverainete – вярхоўная ўлада) – незалежнасць і 
поўнаўладдзе суб’екта дзяржаўна-палітычных і прававых адносін пры прыняцці рашэнняў у межах сваѐй 
кампетэнцыі і выкананні паўнамоцтваў улады. Так, суверэнітэт БССР быў абвешчаны Дэкларацыяй 27 ліпеня 
1990 г. 

Нейтральная дзяржава – дзяржава, знешнепалітычны курс якой характарызуецца няўдзелам ва ўзброеных 
канфліктах (войнах) і ваенна-палітычных саюзах. 

Палітыка перабудовы – тэрмін пачаў шырока ўжывацца партыйным і савецкім кіраўніцтвам у 1987 –   
1988 гг. Курс на перабудову разглядаўся як лагічны працяг курса на паскарэнне сацыяльна-эканамічнага 
развіцця, абвешчанага яшчэ Ю. Андропавым. У адрозненне ад апошняга меў на мэце радыкальную 
эканамічную рэформу ў спалучэнні з дэмакратызацыяй грамадска-палітычнага жыцця. Рэформа 
прадугледжвала таксама  рэфармаванне Саюза ССР, але з распадам апошняга яна фактычна закончылася 
правалам. 

Палітычная партыя – палітычная арганізацыя, якая выражае інтарэсы сацыяльных груп і аб’ядноўвае  
найбольш актыўных іх прадстаўнікоў. 

Парламент (Нацыянальны Сход Рэспублікі Беларусь) – вышэйшы заканадаўчы орган Рэспублікі 
Беларусь; складаецца з дзвюх палат: Савета Рэспублікі і Палаты Прадстаўнікоў (усяго 174 дэпутаты). 

Плюралізм – прызнанне мноства поглядаў, думак, меркаванняў па пытанню аб шляхах развіцця дзяржавы і 
грамадства. 

Постіндустрыяльнае грамадства – грамадства, у якім сфера паслуг атрымала прыярытэтнае развіццѐ і 
пераўзыходзіць над аб'ѐмам прамысловай вытворчасці і аб’ѐмам вытворчасці сельскагаспадарчай прадукцыі. 

Самафінансаванне  –  сістэма  гаспадарання,   пры   якой   прадпрыемствы пакрываюць свае бягучыя 
затраты і затраты на расшыранае ўзнаўленне з уласных крыніц. 

Савет Міністраў – выканаўчая галіна ўлады ў Рэспубліцы Беларусь, цэнтральны орган дзяржаўнага 
кіравання. 

Сацыяльна арыентаваная рыначная эканоміка – мадэль эканамічнага развіцця, пры якой існуе 
дзяржаўны і прыватны сектары эканомікі, а дзяржава займае вызначальную ролю ў рэгуляванні эканамічных 
працэсаў і фарміраванні ўмоў для забеспячэння патрэб насельніцтва. 

Стагнацыя (лац. stagnum – стаячая вада) – тэрмін, які ўжываецца ў эканоміцы для абазначэння застою і 
нерухомасці ў вытворчасці, гандлі і інш. 

 
Літаратура:  [1 – 9,12 – 24, 28, 29, 31, 35, 37, 55,56, 57, 65, 66, 67, 70]. 
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V. ПРЫКЛАДНЫЯ ТЭМЫ РЭФЕРАТАЎ 

 
1. Археалагічная і гістарычная перыядызацыі старажытнай Беларусі. 
2. Археалагічныя культуры на беларускіх землях (на тэрыторыі майго раѐна, вобласці – па ўзгадненні з вы-

кладчыкам). 
3. Мой раѐн у старажытнасці (па матэрыялах краязнаўчых музеяў). 
4. Грамадска-палітычны лад і сацыяльная структура Полацкага княства.  
5. Органы ўлады і кіравання першых княстваў на тэрыторыі Беларусі. 
6. Што ўмелі нашы продкі: сельская гаспадарка і рамѐствы на Беларусі ў Х –    ХІІІ стст. 
7. Беларускія княствы і іх суседзі: стасункі і ўзаемадзеянне. 
8. Гісторыя ў асобах: славутыя імѐны беларускіх земляў Х – ХІІІ стст. (па ўзгадненні з выкладчыкам). 
9. Паходжанне найменняў «Белая Русь», «Чорная Русь», «Літва», «Палессе». 
10. Адлюстраваннне гісторыі Вялікага княства Літоўскага ў вучэбнай літаратуры.  
11. Гісторыя ў асобах: вялікія князі Вялікага княства Літоўскага (па ўзгадненні з выкладчыкам). 
12. Нашы славутыя продкі: дзеячы культуры і асветы часоў ВКЛ. 
13. Мой горад у часы Вялікага княства Літоўскага. 
14. Вялікае княства Літоўскае ў беларускай гістарыяграфіі. 
15. Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай  (1654 – 1667 гг.) і яе наступствы для беларускіх земляў. 
16. Канстытуцыя Рэчы Паспалітай 1791 г., яе сутнасць і значэнне. 
17. Тадэвуш Касцюшка – нацыянальны герой Беларусі і Польшчы: яго жыццѐ і дзейнасць. 
18. Заняпад Рэчы Паспалітай і палітыка суседніх дзяржаваў. 
19. Гісторыка-прававая ацэнка падзелаў Рэчы Паспалітай. 
20. Беларускае грамадства ў вайне 1812 г. Наступствы вайны для Беларусі. 
21. Рэакцыйная роля расійскага царызму ў Еўропе пасля паражэння Напалеона.  
22. Пачатак грамадска-палітычнага руху на Беларусі: філаматы і філарэты. 
23. Горыгорацкі земляробчы інстытут – першая ў Расіі вышэйшая сельска-гаспадарчая  школа. 
24. К.Каліноўскі і яго роля ў беларускім рэвалюцыйна-дэмакратычным руху.  
25. Удзел студэнтаў і выкладчыкаў Горыгорацкага  земляробчага інстытута ў паўстанні 1863 –     1864 гг. 
26. Ідэя нацыянальнага адраджэння ў поглядах і дзейнасці беларускіх народнікаў. 
27. Рабочы і сацыял-дэмакратычны рух на Беларусі (канец ХІХ – пачатак ХХ стст.). 
28. Роля беларускай інтэлігенцыі ў развіцці нацыянальнай самасвядомасці беларусаў (канец ХІХ –  пачатак 

ХХ стст.). 
29. Гісторыя ў асобах: заснавальнікі Беларускай сацыялістычнай грамады,  іх дзейнасць і лѐс (па ўзгадненні 

з выкладчыкам). 
30. Рэвалюцыйныя выступленні навучэнцаў Горацкіх сельскагаспадарчых навучальных устаноў у гады 

першай рускай рэвалюцыі. 
31. Беларускі нацыянальны рух на акупаванай немцамі тэрыторыі ў гады першай сусветнай вайны (1914 – 

люты 1917 гг.). 
32. Узнікненне беларускіх палітычных партый і арганізацый пасля Лютаўскай рэвалюцыі: іх мэты і дзей-

насць (па ўзгадненні з выкладчыкам). 
33. Беларуская Народная Рэспубліка ў гісторыі беларускага адраджэння. 
34. Гісторыя ў асобах: дзеячы БНР і іх лѐс (па ўзгадненні з выкладчыкам). 
35. Стварэнне беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове. 
36. Гісторыя ў асобах: стваральнікі і дзеячы ССРБ (БССР)  і іх лѐс (па ўзгадненні з выкладчыкам). 
37. Савецка-польская вайна і яе наступствы для Беларусі. 
38. Рыжскі мірны дагавор і яго наступствы для Беларусі. 
39. Асаблівасці нацыянальнага пытання на  Беларусі ў пачатку  20-х гадоў ХХ ст. 
40. Палітычныя рэпрэсіі 30-х гг.  ХХ ст. на тэрыторыі майго раѐна. 
41. Беларускія «нацдэмы» і іх лѐс.  
42. Гісторыя ў асобах: дзеячы беларускага нацыянальна-дэмакра-тычнага руху Заходняй Беларусі і іх лѐс (па 

ўзгадненні з выкладчыкам). 
43. Беларускія палітычныя партыі і арганізацыі на тэрыторыі Заходняй Беларусі: іх мэты і дзейнасць (па 

ўзгадненні з выкладчыкам). 
44. Гісторыя Вялікай Айчыннай вайны ў асобах: Героі маѐй радзімы (вѐскі, горада, раѐна – па ўзгадненні з 

выкладчыкам). 
45. Патрыятычнае падполле і партызанскі рух на тэрыторыі майго раѐна. 
46. Калабарацыянізм на Беларусі: прычыны,   праявы і сучасныя погляды. 
47. Трагедыя  маѐй  радзімы  (вѐскі, горада альбо раѐна):  напамін  аб загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай 

вайны. 
48. Геапалітычныя вынікі Другой сусветнай вайны, іх уплыў на Беларусь.  
49. Асаблівасці аднаўлення і развіцця эканомікі Беларусі ў 1945 –1955 гг. 
50. Дэмаграфічныя наступствы Другой сусветнай вайны для Беларусі. 
51. Стварэнне ААН. Выхад Беларусі на міжнародную арэну і яе дзейнасць. 
52. Спробы дэсталінізацыі савецкага грамадства пасля смерці Сталіна і іх уплыў на Беларусь (сярэдзіна     

50-х – сярэдзіна 60-х гадоў  ХХ ст.). 
53. Спробы эканамічных  рэформаў  у  60-я гады ХХ ст.: іх сутнасць і вынікі на Беларусі.  
54. Развіццѐ галоснасці і дэмакратыі на Беларусі ў гады перабудовы. 
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55. Узнікненне грамадскіх арганізацый і палітычных партый на Беларусі ў  варунках перабудовы: іх мэты і 
дзейнасць (па ўзгадненні з выкладчыкам). 

56. Цэнтрабежныя тэндэнцыі ў СССР і формы іх праяўлення ў канцы 80-х – пачатку 90-х гадоў  ХХ ст. 
57. Белавежскія пагадненні 1991 г.: сучасныя  погляды і ацэнкі. 
58. Дзяржаўная сімволіка Беларусі ў ХХ ст. 
59. Незалежная Беларусь на міжнароднай арэне. 
60. Стасункі Беларусі і Расіі на пачатку ХХІ ст. 
61. Сельская гаспадарка Рэспублікі Беларусь на  пачатку ХХІ ст. 
62. Прамысловасць Рэспублікі Беларусь на  пачатку ХХІ ст. 
63. Знакамітыя педагогі і выхаванцы БДСГА. 
64. Беларуская сельскагаспадарчая акадэмія: помнікі і памятныя месцы. 
 

VI. ПРЫКЛАДНЫЯ ВАРЫЯНТЫ ТЭСТАЎ 
 

1. Калі славяне падзяліліся на тры групы? 
А. VI – VIIст. 
Б. VIII – IVст. 
В. V – VIIIст.  
Г. I–IIст. 

2. Продкамі якіх народаў былі ўсходнія славяне?  
     А.  Беларусаў 

Б.  Рускіх     
В.  Украінцаў  
Г.  Правільныя ўсе адказы 

3. Як, згодна з «Аповесцю мінулых часоў», называліся славянскія плямѐны, што прыйшлі з Дуная на Днепр? 
А. Паляне 
Б. Дрыгавічы 
В. Палачане 
Г. Крывічы  

4. Як, згодна з «Аповесцю мінулых часоў, называліся славянскія плямѐны, што аселі паміж Прыпяццю і 
Дзвіной? 

А. Паляне  
Б. Дрыгавічы 
В. Палачане  
Г. Крывічы 

5. Вызначце тэрыторыю, якую займалі дрыгавічы. 
А. Вярхоўе Заходняй Дзвіны 
Б. Паўднѐвая і Цэнтральная Беларусь 
В. Міжрэчча Дняпра і Дзвіны 
Г. Правільныя ўсе адказы 

6. Да якога года адносіцца ў «Аповесці мінулых часоў» першае ўпамінанне пра радзімічаў? 
А. 859 г.  
Б. 882 г. 
В. 885 г. 
Г. 986 г. 

7. Калі ў летапісе ўпершыню ўпамінаецца Полацк і яго воласць? 
А. У 867г.  
Б. У 862г.   
В. У 874 г.  
Г. У 876 г. 

8. Хто быў першым гістарычна вядомым князем у Полацку? 
А. Уладзімір Святаславіч 
Б.  Яраслаў Мудры  
В. Усяслаў Брачыславіч  
Г. Рагвалод 

9. Якому князю ў старажытнасці далі мянушку «Акаянны»?         
А. Яраполку  
Б. Святаполку   
В. Уладзіміру 

     Г. Ізяславу 
10. У якім годзе была створана Полацкая епархія? 

А. У 980г.  
Б. У 760г.  
В. У 992г.  
Г. У 986 г. 

11. Калі ў Тураве была заснавана епархія?  
А. У1008г.  
Б. У 1010 г. 
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В. У 1005 г.  
Г. У 1006 г. 

12. Назавіце гады жыцця Еўфрасінні Полацкай.  
А. Каля 1104 – каля 1167г. 
Б. Каля 1004–1069 гг. 
В. Каля 1012–1079 гг. 
Г. Каля 1034–1107 гг. 

13. Што заказала Еўфрасіння Полацкая майстру Лазару Богшу?  
А. Пабудаваць царкву  
Б.  Зрабіць крыж  
В.  Напісаць ікону  
Г.  Пабудаваць школу 

14. У чым заслуга братоў Кірыла і Мяфодзія з Салуні? 
А.  Яны будавалі храмы 
Б.  Яны стварылі славянскую азбуку і пісьменства  
В.  Яны лячылі хворых  
Г.  Яны былі выдатнымі палкаводцамі  

15. Якая мураваная пабудова на тэрыторыі Беларусі з'яўляецца самай старажытнай? 
А. Спаская царква Еўфрасіннеўскага манастыра     
Б. Полацкі Сафійскі сабор 
В. Барысаглебская царква ў прадмесці Каложа 
Г. Бельчыцкі манастыр 

16. Калі быў створаны знакаміты крыж Еўфрасінні Полацкай?  
А.  У 1134г. 
Б.  У 1161г. 
В.  У 1150г.  
Г.  У1178г. 

17. Гедымін з'яўляўся вялікім князем у перыяд:  
А. 1296–1316 гг.  
Б. 1316–1341 гг.  
В. 1357–1378 гг.  
Г. 1410–1425 гг. 

18. Міндоўг каранаваўся ў Наваградку: 
А. У 1209г.  
Б. У 1234г.  
В. У 1253 г.  
Г. У 1273 г. 

19. Пры Гедыміне была: 
А. Уведзена новая дзяржаўная сімволіка 
Б.  Заснавана новая дзяржава 
В. Перанесена ў Вільню сталіца 
Г.  Створана першая праваслаўная мітраполія  

20. 3 якога года Вільня стала сталіцай ВКЛ? 
А. 1296 г. 
Б. 1323 г. 
В. 1317 г. 
Г. 1321 г. 

21. У якім годзе пасля трохгадовай вайны, згодна з Астроўскім пагадненнем, уся паўната ўлады ў ВКЛ пе-
райшла да Вітаўта? 

А. У 1389 г. 
Б. У 1392 г.  
В. У 1397 г.  
Г. У 1393 г. 

22. Полацк увайшоў у склад ВКЛ: 
А.  У 1307 г. 
Б. У 1297 г.  
В. У 13І6 г. 
Г. У 1410 г. 

23. Грунвальдская бітва адбылася пры князі: 
А. Вітаўце 
Б. Кейстуце 
В. Ягайле 
Г. Альгередзе 

24. Грунвальдская бітва адбылася: 
А. У 1380 г. 
Б. У 1410 г. 
В. У 1242 г. 
Г. У 1362 г. 
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25. Назавіце асноўныя прычыны недзеяздольнасці Сойма Рэчы Паспалітай у ХVII– ХVIII cтст. 
А. Жаданне шляхты самастойна прымаць усе рашэнні 
Б.  Права «liberum veto» 
В. Супрацьдзеянні каралеўскіх улад 
Г.  Недасканаласць заканадаўчай базы 

26. Трыбунал ВКЛ быў створаны: 
А. У 1588 г. 
Б. У 1581 г. 
В. У 1529 г. 
Г. У 1569 г. 

27. Апошні статут ВКЛ быў складзены: 
А. У 1566 г. 
Б. У 1586 г. 
В. У 1588 г. 
Г. У 1596 г. 

28. Крэўская унія была заключана: 
А. У 1385 г. 
Б. У 1386 г. 
В. У 1413 г. 
Г. У 1314 г. 

29. Мір паміж Расіяй і Рэччу Паспалітай 1667 г. быў заключаны: 
А. У Полацку 
Б. У вѐсцы Андросава 
В. У Копысі 
Г. У Смаленску 

30. Рэфармаванне эканомікі Рэчы Паспалітай у другой палове ХVIII ст. праводзіў: 
А. Агінскі 
Б. Радзівіл  
В. Вішнявецкі  
Г. Тызенгаўз 

31. Першы зборнік законаў ВКЛ – судзебнік Казіміра быў выдадзены: 
А. У1413 г.  
Б. У 1529 г. 
В. У 1468 г. 
Г.  У1397 г. 

32. У 1498 г. магдэбургскае права атрымаў:  
А. Мінск  
Б. Слуцк 
В. Слонім  
Г. Полацк 

33. Войскі ВКЛ перамаглі войскі Маскоўскай дзяржавы пад Оршай: 
А. У 1508 г. 
Б. У 1509 г.  
В. У 1492 г.  
Г. У 1567 г. 

34. Ф. Скарына займаўся друкарскай справай у ВКЛ:  
А. У 1517–1522 гг. 
Б. У 1522–1525 гг. 
В. У 1515–1527 гг. 
Г. У 1517–1527 гг. 
35. Лівонская вайна доўжылася: 
А. 3 1558 па 1583 г. 
Б. 3 1514 па 1545 г. 
В. 3 1583 па 1596 г. 
Г. 3 1566 па 1587 г. 

36. С. Будны выдаў у Нясвіжы друкаваны беларускамоўны «Катэхізіс»: 
А. У 1557 г.  
Б. У 1507 г.  
В. У 1562 г.  
Г. У 1569 г. 

37. Віленскі універсітэт быў заснаваны:  
А. У 1547 г.  
Б. У 1549 г.  
В. У 1597 г.  
Г. У 1579 г. 

38. Ям-Запольскае перамір’е было заключана:  
А. У 1577 г. 
Б. У 1582 г. 
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В. У 1512 г. 
Г. У 1594 г. 

39. Сялянскае паўстанне пад кіраўніцтвам В. Вашчылы праходзіла:  
А. У 1640 – 1644 гг.  
Б. У 1740 – 1744 гг.  
В. У 1520 – 1524 гг.  
Г. У 1620 – 1624 гт. 

40. У 1253 г. Міндоўг карануецца і прымае тытул:  
А. Князя  
Б. Вялікага князя  
В. Караля  
Г. Цара 

41. Грундвальдская  бітва пачалася атакай:  
А. Конніцы ВКЛ 
Б. Рыцараў фон Валенрода  
В. Конніцы фон Юнгінгена  
Г. Лучнікаў польскага войска 

42. Пасля нападу нямецкіх рыцараў і пабудовы абарончых умацаванняў Рыгі быў заснававы ў 1202 г. ордэн: 
А.Тэўтонскі 
Б. Мечаносцаў 
В.Эстлінтыйскі 
Г. Фларэнтыйскі 

43. Полацкі князь Уладзімір распачынаў паходы супраць нямецкіх рыцараў: 
А.У 1203 – 1220 гг. 
Б. У 1203 – 1216 гг. 
В. У 1200 – 1206 гг. 
Г. У 1214 – 1220 гг. 

44. Войскі казакаў і беларусаў былі разбіты пад Лоевам 31 ліпеня:  
А. 1644 г.  
Б. 1649 г.  
В. 1640 г.  
Г. 1654 г. 

45. Перамір’е паміж Рэччу Паспалітай і Маскоўскай дзяржавай было падпісана ў Андросаве: 
А. У1617 г. 
Б. У 1651 г. 
В. У 1667 г. 
Г. У1683 г. 

46. Берасцейская царкоўная унія была заключана: 
А. У 1596 г. 
Б. У 1569 г.  
В. У 1588 г. 
Г. У  1573 г. 

47. Слонімскім прыгонным тэатрам кіраваў: 
А. Я. Голанд 
Б. М. Агінскі 
В. М. Радзівіл  
Г. А. Скарульскі 

48. У асноўныя прынцыпы правасуддзя статута ВКЛ не ўваходзілі: 
А. Прыярытэт законаў 
Б. Персанальная адказнасць за забойства 
В. Аддзяленне суда ад улады 
Г. Саслоўнасць у прымяненні нормаў закона 

49. У1699–1700 гг. у склад ваеннай кааліцыі «Паўночны саюз» уваходзілі: 
А. Расія, Рэч Паспалітая, Саксонія і Данія  
Б. Саксонія, Расія і Данія  
В. Рэч Паспалітая, Саксонія і Данія  
Г. Расія, Рэч Паспалітая і Саксонія 

50. Асноўная саманазва насельніцтва Беларусі ў ХІІІ–ХVІІІ стст.:  
А. Беларусцы 
Б. Русіны 
В. Ліцвіны. 
Г. Беларусы 

51. Шырокае рассяленне татар у Беларусі пачалося: 
А. У канцы XIV – першай трэці XV ст.  
Б. У ХVст.  
В. У першай трэці XIV ст.  
Г. У друтой палове XV ст. 

52. Калі адбыўся першы падзел Рэчы Паспалітай? 
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А. У 1762 г. 
Б. У 1770 г. 
В. У 1772 г. 
Г. У 1780 г. 

53. Першы Усебеларускі з'езд адбыўся: 
А. 15–17 снежня 1917 г. 
Б. 31 снежня 1918 г. – 1 студзеня 1919 г. 
В. 3 лютага 1918 г. 
Г. 26–28 кастрычніка 1917 г. 

54. Створаны 27 кастрычніка 1917 г. пры штабе Заходняга фронту камітэт выратавання рэвалюцыі 
ўзначальваў:  

А. I. Алібегаў 
Б. А. Чарвякоў  
В. М. Фрунзе 
Г. Т. Калатухін 

55. Трэцяя Устаўная грамата БНР была прынята:  
А. 18 сакавіка 1918 г. 
Б.  24 сакавіка 1918 г. 
В. 25 сакавіка 1918 г. 
Г. 2 красавіка 1918 г. 

56. Дэкрэтам СНК РСФСР ад 31 студзеня 1918 г. пры Народным  камісарыяце па справах нацыянальнасцей 
быў утвораны Беларускі нацыянальны камісарыят, які ўзначальваў: 

А. 3. Жылуновіч 
Б. В. Кнорын 
В. А. Чарвякоў 
Г. А. Мяснікоў 

57. Маніфест аб утварэнні БССР быў абнародаваны: 
А. 1 студзеня 1918 г. 
Б. 1 студзеня 1919 г.  
В. 31 снежня 1918 г.  
Г. 3 люгага 1919 г. 

58. Літоўска-Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка была створана: 
А. 23 чэрвеня 1919 г.  
Б. 1 студзеня 1919 г.  
В. 2–3 лютага 1919 г.  
Г. 27 люгага 1919 г. 

59. Пасля падпісання Рыжскага мірнага дагавора 1921 г. БССР складалася з: 
А. пяці паветаў 
Б. сямі паветаў  
В. шасці паветаў  
Г. дванаццаці паветаў 

60. Пастанова УЦВК аб перадачы БССР 15 паветаў і воласцей Віцебскай, Смаленскай і Гомельскай губерняў 
была прынята: 

А. У 1922 г. 
Б. У 1924 г. 
В. У 1926 г.  
Г. У 1923 г. 

61. Харчразвѐрстка была заменена харчпадаткам:  
А. У 1922 г.  
Б. У 1920 г.  
В. У 1921 г.  
Г. У 1919 г. 

62. «Саюз вызвалення Беларусі» – гэта: 
А. Маладзѐжная антыпольская арганізацыя ў Заходняй Беларусі  
Б. «Нацдэмаўская контррэвалюцыйная арганізацыя»  рускай інтэлігенцыі 
В. Антысавецкая арганізацыя ў Чырвонай Арміі  
Г. Палітычнае крыло ўрада БНР 

63. Афіцыйнае адкрыццѐ Акадаміі навук БССР адбылося:  
А. 1 студзеня 1929 г. 
Б. 30 кастрычніка 1921 г. 
В. 3 верасня 1934 г. 
Г. 17 верасня 1930 г. 

64. Першым прэзідэнтам Акадэміі навук БССР быў: 
А. М. Гарэцкі  
Б. В. Ластоўскі    
В. У. Ігнатоўскі  
Г. У. Пічэта 

65. Ля вытокаў заснававага ў 1921 г. у  Вільні Таварыства беларускай мовы стаяў: 
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А. А. Станкевіч 
Б. А. Луцэвіч 
В. М. Танк 
Г.  Б. Тарашкевіч 

 66. ЦК РКП(б) прыняў пастанову аб вывадзе са складу БССР Смаленскай, Віцебскай і Магілѐўскай 
губерняў: 

А. У студзені 1919 г.  
Б. У чэрвені 1920 г.  
В. У маі 1918 г.  
Г. У снежні 1921 г. 

67. Дзейнасць Таварыства беларускай мовы ў Заходняй Беларусі была забаронена: 
А. У 1926 г. 
Б. У 1937 г. 
В. У 1939 г. 
Г. У 1933 г. 

68. Ідэю перасялення сялян на хутары ў 1920-х гг. прапанаваў наркам земляробства:  
А. А. Адамовіч 
Б. А. Крыніцкі 
В. Д. Прышчэпаў 
Г. В. Кнорын 

69. Беларускі дзяржаўны тэатр (з 1944 г. імя Я. Купалы) быў адкрыты:  
А. У 1919 г. 
Б. У 1927 г. 
В. У 1922 г.  
Г. У 1920 г. 

70. Рыжскі мірны дагавор быў падпісаны:  
А. 20 снежня 1920 г. 
Б. 3 сакавіка 1918 г.  
В. 30 снежня 1922 г. 
Г. 12 сакавіка 1921 г. 

71. Хто быў кіраўніком НКУС БССР у пасляваеннае дзесяцігоддзе? 
А. Л. Берыя 
Б. Л. Цанава  
В. М. Баскакаў  
Г. Б. Берман 

72. Назавіце самую буйную новабудоўлю пасляваеннага дзесяцігоддзя: 
А. «Гомсельмаш»  
Б. Мінскі трактарны завод  
В. Мотавелазавод  
Г. Віцебскі станкабудаўнічы завод 

73. У  БССР гарантаваная праца калгаснікаў і іх пенсійнае забеспячэнне былі ўведзены:  
А. Па рашэнню сакавіцкага Пленума ЦК КПСС у 1965 г. 
Б. Па рашэнню вераснѐўскага Пленума ЦК КПСС у 1965 г. 
В. Па рашэнню вераснѐўскага Пленума ЦК КПСС у 1953 г. 
Г.  Па рашэнню ліпеньскага Пленума ЦК КПСС у 1955 г. 

74. Калі першая чарга Мінскага метрапалітэна ўвайшла ў строй? 
А.  У 1980 г. 
Б.  У 1975 г.  
В.  У 1984 г.  
Г.  У 1990 г. 

75. Хто ўзначальваў партыйную арганізацыю Беларусі з ліпеня 1956 г. па сакавік 1965 г.? 
А. П.М. Машэраў  
Б. К.Т. Мазураў 
В. Ц.Я. Кісялѐў  
Г. М.М. Слюнькоў 

76. Хто ўзначальваў партыйную арганізацыю Беларусі з 1965 г. па 1980 г.? 
А. П.М. Машэраў  
Б. К.Т. Мазураў  
В. Ц.Я. Кісялѐў  
Г. М.М. Слюнькоў 

77. З  якой падзеяй звязваецца працэс дэсталінізацыі ў гісторыі СССР і БССР? 
А. XXIII з'ездам КПСС  
Б. XX з'ездам КПСС  
В. XIX з'ездам КПСС  
Г. XXI з'ездам КПСС 

78. Хто  першы з беларусаў у снежні 1973 г. здзейсніў палѐт у космас? 
А. М. Севасцьянаў 
Б. У. Кавалѐнак  
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В. Ю. Гагарын 
Г. П. Клімук 

79.  Калі ў БССР была ўведзена няпоўная сярэдняя (8-гадовая) адукацыя?     
А. У 1982 г. 
Б. У 1972 г.  
В. У 1959 г.  
Г. У 1966 г. 

80. Калі ў БССР была ўведзена абавязковая сярэдняя (10-гадовая) адукацыя? 
А. У 1982 г. 
Б. У 1972 г.  
В. У 1959 г. 
Г. У 1966 г. 

81. Назавіце аўтара твораў «Людзі на балоце» і «Подых навальніцы»? 
А. I. Шамякін 
Б. I. Мележ  
В. Я. Брыль 
Г. М. Танк 

82. Хто аўтар палатна «Лічбы на сэрцы»?  
А. В. Волкаў  
Б. М. Савіцкі  
В. Л. Ахрэмчык  
Г. У. Сухаверхаў 

83. Калі была прынята Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце БССР? 
А. 27 чэрвеня 1989 г.  
Б. 27 ліпеня 1990 г.  
В. 22 жніўня 1991 г.  
Г. 19 верасня 1991 г.    

84. Калі Вярхоўны Савет БССР надаў Дэкларацыі аб дзяржаўяым суверэнітэце статус канстытуцыйнага 
закона?  

А. 25 жніўня 1990 г. 
Б. 22 жніўня 1991 г. 
В. 25 жніўня 1991 г. 
Г. 19 верасня 1991 г. 

85. Калі   новая назва нашай краіны – Рэспубліка Беларусь – была зацверджана Вярхоўным Саветам БССР? 
А. 25 жніўня 1991 г. 
Б. 28 ліпеня 1990 г. 
В. 19 верасня 1991 г. 
Г. 8 снежня 1991 г. 

86. Калі Рэспубліка Беларусь падпісала пагадненне аб утварэнні Садружнасці Незалежных Дзяржаў? 
А. 8 снежня 1991 г.  
Б. 10 снежня 1991 г. 
В. 21 снежня 1991 г. 
Г. 18 снежня 1991 г. 

87. Калі была прынята Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь? 
А. 15 сакавіка 1994 г. 
Б.  15 красавіка 1995 г. 
В.  20 лістапада 1996 г. 
Г.  15 сакавіка 1993 г.  

88. Першы Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнка быў абраны: 
А. 26 чэрвеня 1994 г.   
Б. 10 ліпеня 1994 г.  
В. 24 лістапада 1996 г. 
Г. 15 мая 1995г. 

89. Якое пытанне Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь не выносіў на рэспубліканскі рэферэндум у 1995 г.? 
А. Аб змяненні дзяржаўнага гімна, флага і герба 
Б. Аб наданні рускай мове статуса дзяржаўнай  
В. Аб паглыбленні інтэграцыі з Расіяй  
Г. Аб праве Прэзідэнта распускаць Парламент у выпадку парушэння апошнім Канстытуцыі 

90. Калі быў прыняты Закон аб мовах у Беларусі? 
А. У студзені 1990 г. 
Б. У ліпені 1990 г.  
В. У чэрвені 1991 г.  
Г. У верасні 1991 г. 

91. 40 % прамысловай вытворчасці БССР у канцы 1980-х гг. было звязана з: 
А. выпускам тавараў паўсядзѐннага попыту 
Б. выпускам ваеннай прадукцыі 
В. выпускам станкоў  
Г. машынабудаваннем 
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92. Якую  мадэль эканамічнага развіцця Беларусі прапанаваў і рэалізуе на практыцы першы Прэзідэнт 
Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнка? 

А. «Шокавай тэрапіі» 
Б. Рыначную 
В. Планавую 
Г. Сацыяльна арыентаваную мадэль рыначнай эканомікі 

 93. Калі  А.Р. Лукашэнка быў абраны на пасаду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь? 
А. У 1991 г.  
Б. У 1992 г.  
В. У 1993 г.  
Г. У 1994 г. 

94. Які фестываль песні праводзіцца ў Магілѐве?  
А.  «Залаты шлягер»  
Б.  «Срэбраныя струны»  
В.  «Іграй, гармонік»  
Г.  Камернай музыкі 

95. М. Савіцкі – гэта:  
А.  Пісьменнік  
Б.  Кампазітар-песеннік 
В. Харэограф 
Г. Мастак  

96. Калі быў падпісаны Дагавор аб Супольнасці Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федарацыі? 
А. 2 красавіка 1997 г.   
Б. 2 красавіка 1996 г. 
В. 8 студзеня 1991 г. 
Г. 12 сакавіка 2001 г.  

97. Калі быў падпісаны Дагавор аб Саюзе Беларусі і Расіі? 
А. 2 красавіка 1997 г. 
Б. 2 красавіка 1996 г. 
В. 10 снежня 1991 г. 
Г. 15 сакавіка 1994 г. 

98. 8 снежня 1999 г. у Маскве быў падпісаны Дагавор: 
А. Аб межах 
Б. Аб стварэнні Саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі 
В. Аб мытных плацяжах  
Г. Аб узаемадзеянні па барацьбе з тэрарызмам  

99. Хто не ўдзельнічаў у Белавежскім пагадненні?  
А. Л. Кучма  
Б. С. Шушкевіч  
В. Б. Ельцын  
Г. Л. Краўчук 

100. Калі адбылася аварыя на Чарнобыльскай АЭС?  
А. 26 сакавіка 1988 г.  
Б. 26 красавіка 1986 г.  
В. 6 мая 1987 г.  
Г. 27 мая 1999 г. 
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VII. ПЫТАННІ ПА КУРСУ  «ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ» 
Для  студэнтаў усіх факультэтаў і спецыяльнасцяў 

 
1. Прадмет курса «Гісторыя Беларусі». Метадалагічныя асновы, прынцыпы і крыніцы яго вывучэння. 

Перыядызацыя гісторыі Беларусі. 
2. Найстаражытнейшае насельніцтва на тэрыторыі Беларусі. Гісторыя засялення. Балты і славяне:вынікі іх 

ўзаемадзеяння.  
3. Сярэднявечча і яго асноўныя рысы. Развіццѐ феадальных адносін у Заходняй Еўропе і на беларускіх 

землях. 
4. Станаўленне раннефеадальных дзяржаўных утварэнняў усходніх славян на тэрыторыі Беларусі. Кіеўская 

Русь. Полацкае і Тураўскае княствы. 
5. Духоўнае жыццѐ ўсходніх славян у эпоху ранняга сярэднявечча. Прыняцце хрысціянства і развіццѐ 

культуры на беларускіх землях у IХ –ХIII стст.  
6. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы фарміравання Вялікага Княства Літоўскага і яго 

тэрытарыяльны рост. Цэнтралізатарская палітыка вялікіх князѐў літоўскіх.  
7. Органы дзяржаўнай улады Вялікага Княства Літоўскага, іх эвалюцыя і функцыі. Статуты ВКЛ 1529 г. і 

1566 г. 
8. Сацыяльна-эканамічнае развіццѐ Вялікага Княства Літоўскага: сельская гаспадарка і гарадское жыццѐ. 

Аграрная рэформа 1557 г. і яе асноўныя вынікі 
9. Асноўныя напрамкі знешняй палітыкі Вялікага Княства Літоўскага (другая палова ХIV – першая палова 

ХVІ ст.). 
10. Асноўныя канцэпцыі паходжання беларускага этнасу, яго саманазвы. Завяршэнне працэсу станаўлення 

беларускай народнасці (ХІV–ХV стст.).  
11. Культура Беларусі (ХІV–ХVІ стст.) і яе месца ў духоўным жыцці ўсходніх славян і агульнаеўрапейскім 

культурна-цывілізацыйным працэсе.  
12. Пачатак Новага часу. Эканамічныя і палітычныя змены ў Еўропе і свеце (ХVІ–ХVІІ ст.).  
13. Утварэнне Рэчы Паспалітай. Дзяржаўна-прававое становішча Вялікага Княства Літоўскага ў складзе 

аб’яднанай дзяржавы. Статут ВКЛ 1588 г.  
14. Асаблівасці складвання канфесійных адносін на тэрыторыі Беларусі ў   ХVІ–ХVІІІ стст.  Рэфармацыя і 

контррэфармацыя. Утварэнне уніяцкай царквы. 
15. Асноўныя тэндэнцыі і дасягненні ў развіцці культуры Беларусі ў эпоху Асветніцтва. Роля і месца 

беларускай культуры ў еўрапейскім культурна-цывілізацыйным працэсе (ХVII–ХVIII стст.).  
16. Знешняя палітыка Рэчы Паспалітай. Войны другой паловы ХVІ–ХVІІІ стст. і іх наступствы для Беларусі.  
17. Нарастанне заняпаду і праявы крызісу Рэчы Паспалітай. Падзелы яе тэрыторыі і ўключэнне беларускіх 

зямель у склад Расійскай імперыі. 
18. Станаўленне індустрыяльнай цывілізацыі і палітычная мадэрнізацыя ў краінах Заходняй Еўропы.  
19. Сацыяльная, нацыянальная і канфесійная палітыка расійскага самадзяржаўя на Беларусі  (канец ХVІІІ – 

першая палова ХІХ ст.). 
20. Беларусь у вайне 1812 г. Наступствы вайны для Беларусі. 
21. Крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы ў Расіі. Адмена прыгоннага права і буржуазныя рэформы 60–70 

гг. ХІХ ст. у Расійскай Імперыі, асаблівасці іх правядзення на Беларусі. 
22. Грамадска-палітычны рух на Беларусі ў першай палове ХІХ ст. Паўстанне 1863–1864 гг. пад 

кіраўніцтвам К. Каліноўскага на Беларусі: яго мэты, вынікі і значэнне. 
23. Асаблівасці сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі у другой палове ХІХ ст. Узнікненне 

індустрыяльнага грамадства. 
24. Народніцкі і сацыял-дэмакратычны рух у Беларусі. 
25. Эканамічныя і палітычныя фактары фарміравання беларускай нацыі (ХІХ – пачатак ХХ стст.). 

Афармленне беларускай нацыянальнай ідэі.  
26. Культура Беларусі ў ХІХ – пачатку ХХ стст. і яе роля ў нацыянальна-культурным адраджэнні. 
27. Фарміраванне палітычных арганізацый і партый у канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. Стварэнне Беларускай 

сацыялістычнай грамады, яе праграмныя мэты і дзейнасць. 
28. Рэвалюцыя 1905–1907 гг. у Расіі і рэвалюцыйныя падзеі на Беларусі. Пачатак парламентарызму. 
29. Сацыяльна-эканамічнае развіццѐ беларускіх губерняў у 1900–1914 гг. Сталыпінская аграрная рэформа. 
30. Геапалітычнае становішча і сацыяльна-эканамічная сітуацыя ў Беларусі ва ўмовах першай сусветнай 

вайны (1914 – люты 1917 г.). Беларускі нацыянальны рух. 
31. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. ў Расіі і на Беларусі. Беларускі нацыянальны рух і яго роля ў 

рэвалюцыйным працэсе. 
32. Кастрычніцкая рэвалюцыя ў Расіі і ўсталяванне савецкай улады на Беларусі. Пазіцыя бальшавікоў у 

нацыянальным пытанні. Вынікі I Усебеларускага з’езда.  
33. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і яе дзейнасць. 
34. Утварэнне Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Цяжкасці дзяржаўнага будаўніцтва. Роля і 

месца БССР у складзе СССР.  
35. Стан Беларусі пасля грамадзянскай вайны. Пераход да новай эканамічнай палітыкі: яе сутнасць і вынікі. 
36. Палітыка беларусізацыі. Дасягненні і супярэчнасці развіцця культуры ў 30-я гады ХХ ст.  
37. Стварэнне матэрыяльна-тэхнічнай базы індустрыяльна-аграрнага грамадства. Вынікі індустрыялізацыі і 

калектывізацыі сельскай гаспадаркі ў БССР. 
38. Усталяванне савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР і яе асноўныя характарыстыкі. Палітычныя 

рэпрэсіі 30-х гадоў ХХ ст. 



136 

 

39. Грамадска-палітычнае, эканамічнае і нацыянальна-культурнае становішча Заходняй Беларусі ў складзе  
Польскай дзяржавы (1921–1939 гг). 

40. Абвастрэнне супярэчнасцяў паміж вядучымі краінамі свету ў к. 30-х гадоў ХХ ст.  Пачатак Другой 
сусветнай вайны. Аб’яднанне беларускага народа ў складзе БССР.  

41. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі. 
42. Устанаўленне фашысцкага акупацыйнага рэжыму ў Беларусі.  Дзейнасць калабарацыяністаў. 
43. Партызанскі рух і падпольная барацьба на Беларусі супраць  нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 
44. Пераломныя падзеі ў ходзе Вялікай Айчыннай вайны. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў.  
45. Заканчэнне Вялікай Айчыннай вайны і Другой сусветнай вайны. Уклад беларускага народа ў Перамогу  

над фашызмам. 
46. Асноўныя тэндэнцыі развіцця свету пасля Другой сусветнай вайны. Роля і месца БССР на міжнароднай 

арэне ў перыяд канфрантацыі дзвюх грамадска-палітычных сістэм (другая палова 40 – першая палова 80-х гг. 
ХХ ст). 

47. Беларуская ССР ў першыя пасляваенныя гады. Аднаўленне народнай гаспадаркі (1946–1955 гг.). 
48. Асноўныя тэндэнцыі індустрыяльнага развіцця БССР ва ўмовах разгортвання навукова-тэхнічнай 

рэвалюцыі.  Спробы правядзення рэформаў у эканоміцы і іх вынікі (сярэдзіна 50-х – першая палова 80-х гг.     
ХХ ст.). 

49. Асаблівасці грамадска-палітычнага і культурнага жыцця БССР у сярэдзіне 50-х – першай палове 80-х гг. 
ХХ ст.  

50. Спробы мадэрнізацыі савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў другой палове 80-х – пачатку 90-х гадоў 
ХХ ст. Палітыка перабудовы ў СССР.  

51. Нарастанне крызісу савецкай сістэмы. Распад СССР і новыя суадносіны сіл на сусветнай арэне. 
Утварэнне СНД. 

52. Абвяшчэнне і станаўленне дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Распрацоўка і  прыняцце 
Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь (1994 г. са змяненнямі і дапаўненнямі). Вынікі рэспубліканскіх рэферэндумаў 
1995, 1996 і 2004 гадоў.  

53. Асноўныя тэндэнцыі сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь. Станаўленне і рэалізацыя 
беларускай мадэлі сацыяльна арыентаванай эканомікі.  

54. Рэспубліка Беларусь у міжнародным супольніцтве на мяжы ХХ–ХХІ стст. 
55. Змены ў духоўным і культурным жыцці беларускага народа на сучасным этапе. 
56. Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія: гісторыя стварэння і сучаснасць. 
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IХ. КАРОТКІ ГІСТАРЫЧНЫ ДАВЕДНІК 
ВЯЛІКІЯ КНЯЗІ ВКЛ І КАРАЛІ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 

 
Міндоўг 

Заснавальнік і першы вялікі князь Вялікага княства Літоўскага (1240-я ? – 1263). Пад 1235 г. летапіс 
паведамляе пра «Літву Міндоўга». Князь Міндоўг здолеў падпарадкаваць сабе іншых князѐў балцкіх плямѐн і 
стаў вялікім князем. У Міндоўга было шмат ворагаў у Літве. У сярэдзіне 40-х гг. XIII ст. Міндоўг пацярпеў 
паражэнне ў барацьбе з крыжакамі, што значна аслабіла яго сілу і чым адразу скарысталіся яго сапернікі. У 
выніку міжусобнай барацьбы Міндоўг быў вымушаны пакінуць Літву і з часткай сваѐй дружыны ўцячы ў 
Наваградак. У Наваградку Міндоўг стаў княжыць са згоды яго жыхароў. Гараджане паважалі і падтрымлівалі 
тых князѐў, якія спрыялі далейшаму развіццю іх горада. Каля 1246 г. ѐн прымае праваслаўе. У канцы 40-х – 
пачатку 50-х гг. Міндоўг адваѐўвае ў сваіх сапернікаў Літву і далучае яе да Наваградка. Міндоўгу ў гэты час 
прыйшлося змагацца не толькі са сваімі ўнутранымі ворагамі, пастаянна пагражалі крыжакі, галіцка-валынскія 
князі, мангола-татары. Каля 1248 г. супраць Міндоўга склалася магутная кааліцыя. У ѐй удзельнічалі галіцка-
валынскія князі Даніла і Васілька, пляменнік Міндоўга Таўцівіл, Лівонскі ордэн і інш. Бачачы, што над ім 
навісла смяротная небяспека, Міндоўг пачынае шукаць выхады са складанага становішча. 3 гэтай мэтай ѐн 
уступае ў перагаворы з крыжакамі і зыходзячы з дыпламатычных меркаванняў прымае каталіцкую веру. Затым 
у 1253 г. карануецца ў Наваградку і прымае тытул караля. Каралеўскую карону даслаў рымскі папа Інакенцій 
IV. Аднак гэта не пазбавіла Міндоўга ад вайны з галіцка-валынскімі князямі, якая працягвалася пяць гадоў. 
Каля 1254 г. Міндоўг выдаў сваю дачку замуж за Шварна, другога сына Данілы Галіцкага. У 1260 г. крыжакі 
арганізавалі буйны паход на Жэмайцію, але ўшчэнт былі разбіты. Пасля гэтай перамогі Міндоўг парваў з 
каталіцтвам і ўступіў у адкрытую барацьбу з нямецкімі рыцарамі. У канцы жыцця Міндоўг карыстаўся 
неабмежаванай уладай у Літве, што выклікала змову супраць яго князѐў: жамойцкага Траняты, 
полацкагаТаўцівіла, налынчанскага Даўмонта. У выніку Міндоўг быў забіты разам з двума малалетнімі сынамі 
ў1263г. 

Войшалк 
Вялікі князь ВКЛ (1263–1268). Сын Міндоўга. Быў манахам Лаўрышаўскага манастыра, пасля забойства 

бацькі, пакінуў манаства. У 1263–1264 гг. адпомсціў за бацьку. 3 дапамогай галіцка-валынскіх сіл заваяваў 
балцка-літоўскія землі Нальшчаны і Дзяволтву. У 1267 г. ѐн перадаў велікакняжацкую ўладу Шварну, за што 
быў забіты галіцкім князем Львом Данілавічам. 

Шварн 
Князь галіцкі, вялікі князь ВКЛ (1268–1270?). Сын галіцка-валынскага князя Данілы Раманавіча. Каля     

1254 г. ажаніўся з дачкой вялікага князя ВКЛ Міндоўга. У 1264 г. дапамог Войшалку адпомсціць Траняту за 
забойства Міндоўга, заваяваць Нальшчаны і Дзяволтву. Быў прыхільнікам аб'яднання сіл ВКЛ і Галіцка-
Валынскага княства для барацьбы з яцвягамі і Польшчай. Неаднаразова нападаў на Польшчу. У 1267 г. 
атрымаў ад Войшалка велікакняжацкую ўладу ў ВКЛ. Забіты братам Львом, які зайздросціў, што Войшалк 
перадаў уладу менавіта Шварну. Пасля яго гібелі вялікім князем ВКЛ стаў Трайдзень. 

Трайдзень 
Вялікі князь ВКЛ (1270? –1282?). Уладу атрымаў пасля смерці Шварна. Прыход да ўлады Трайдзеня прывѐў 

да разрыву сувязі Літвы з Галіцка-Валынскім княствам. Пры ім да ВКЛ канчаткова далучаны прылеглыя землі 
яцвягаў, земгалаў і селаў. Трайдзень усталяваў сваю ўладу ва ўсім Верхнім Панямонні. Супрацьдзейнічаў 
спробам экспансіі галіцка-валынскіх князѐў у Панямонне і ваенным паходам татараў на Літву. Заходнія балты 
(прусы), якія ратаваліся ад крыжакоў, былі паселены на беларускіх землях у наваколлі Слоніма і Гародні. 
Значна пашырыў знешнепалітычны ўплыў ВКЛ. 

Віцень 
Вялікі князь ВКЛ (каля 1295–1316). Звесткі пра паходжанне супярэчлівыя. Вѐў напружаную барацьбу з 

крыжакамі. У 1307 г. палачане звярнуліся да вялікага князя літоўскага Віценя па дапамогу ў барацьбе з 
немцамі, якія пачалі сяліцца ў Полацкай зямлі. Палачане і літоўцы прагналі немцаў з Полацка і яго наваколля. 
Полацк канчаткова ўвайшоў у склад ВКЛ. Паводле летапісных звестак Віцень прыбавіў дзяржаве шмат зямлі 
да Буга, уключыўшы ў яе склад Берасцейскую зямлю (1315). Пры Віценю быў уведзены герб «Пагоня». 

Гедзімін (Гедымін) 
Вялікі князь ВКЛ (1316–1341). Брат (ці больш верагодна сын) Віценя. У час княжання Гедзіміна фактычна 

завяршыўся мірны працэс аб'яднання беларускіх зямель ад Заходняга Буга да Дняпра (большая частка сучаснай 
Беларусі) у складзе ВКЛ. Сталіца ВКЛ была перанесена з Наваградка ў Вільню ў 1323 г. У пачатку 1320-х гг. 
Гедзімін аднавіў наступальную палітыку ў адносінах да Пскова і Ноўгарада. У барацьбе з крыжакамі 
абапіраўся на саюз з Рыгай і Польшчай. У 1331 г. на р. Акмяна адбылася перамога над рыцарамі Тэўтонскага 
ордэна. Яго ініцыятыве прыпісваюць будаўніцтва замкаў у Вільні, Троках, Медніках, Крэве, Лідзе і інш. 
Клапаціўся пра ваеннае ўмацаванне сваѐй дзяржавы, садзейнічаў яе культурнаму росту. Прынцып дзяржаўна-
га жыцця быў наступны: «Не рушыць даўніны, не ўводзіць навізны». Ён азначаў паважлівыя адносіны да 
зямельных уладанняў феадалаў і захаванне гістарычных традыцый насельніцтва ВКЛ, пераемнасць у 
палітычным і грамадскім жыцці. Пры Гедзіміне ўзрасла роля вялікага князя як кіраўніка дзяржавы (умацаванне 
адзінаўладдзя). Яго тытул стаў гучаць: «Кароль Літвы і Русі». Гедзімін праяўляў цярплівыя адносіны да розных 
рэлігій, не аддаваў перавагі ні праваслаўю, ні каталіцтву, сам заставаўся язычнікам. Пры Гедзіміне была 
ўтворана незалежная ад Маскоўскай Русі асобная Літоўская праваслаўная мітраполія з цэнтрам у Наваградку. 

Яўнуцій 
Вялікі князь ВКЛ (1341–1345). Сын Гедзіміна і палачанкі Евы. Уладу атрымаў паводле завяшчання пасля 

смерці бацькі. Пасля смерці вялікай княгіні Евы яго браты Альгерд і Кейстут арганізавалі супраць яго змову. 
Аднак у вызначаны дзень Альгерд са сваім войскам не паспеў да Вільні, і сталіцу заняў Кейстут, дзе згодна з 
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папярэдняй дамовай абвясціў Альгерда вялікім князем ВКЛ. Януцій уцѐк у Маскву да свайго швагра, вялікага 
князя Сямѐна Іванавіча Гордага, прыняў праваслаўе. Яўнуцій стаў першым князем-уцекачом з ВКЛ, хто шукаў 
падтрымку ў Маскве. У 1347 г. памірыўся з Альгердам і Кейстутам, вярнуўся і атрымаў ва ўдзел Заслаўскае 
княства, у склад якога некаторы час уваходзіў Менск. Яўнуцій – родапачынальнік князѐў Заслаўскіх. 

Альгерд 
Вялікі князь ВКЛ (1345–1377). Сын Гедзіміна. Браты Альгерд і Кейстут правілі сумесна і жылі ў згодзе 

паміж сабой. Тэрыторыя дзяржавы была раздзелена на дзве вялікія часткі. Уся ўсходняя частка была пад уладай 
Альгерда, заходняя належала Кейстуту. Потым Альгерд прыняў тытул вялікага князя. Паспяхова вѐў палітыку, 
накіраваную на канчатковае аб'яднанне ўсходнеславянскіх зямель у адзінай дзяржаве. На працягу 50–70-х гг. 
XIV ст. княства ўключыла ў свой склад Валынь, Кіеўшчыну, Падолле, Смаленшчыну, Браншчыну, Чарнігава-
Северскія землі, тэрыторыя павялічылася больш чым у 2 разы. Удзельнічаў у адпоры нямецкай агрэсіі (1345, 
1347,1348,1352, 1365 і 1370 гг.). У бітве з крыжакамі ў 1348 г. на р. Стрэве (прыток Нѐмана) вызначылася 
беларуска-літоўскае войска, але канчаткова перамагчы крыжакоў не змаглі. У 1363 г. разбіў татараў у бітве на 
р. Сінія Воды, далучыў да сваѐй дзяржавы Падолле, Кіеўшчыну. У выніку шматгадовай барацьбы з Полынчай 
за Галіцкую і Валынскую землі далучыў у 1377 г. да ВКЛ Валынь. Альгерд імкнуўся пашырыць свой уплыў на 
Цвярское княства, што абвастрыла яго адносіны з Масквой. Зрабіў тры паходы на Маскву (1368, 1370, 1372 гг.). 
Далучыў да ВКЛ Смаленскія і Бранскія землі. 

Ягайла 
Вялікі князь ВКЛ (1377–1392), кароль Польшчы (1386–1434). Заснавальнік дынастыі Ягелонаў. Старэйшы 

сын вялікага князя ВКЛ Альгерда ад другога шлюбу. Як стаў вялікім князем адразу абвастрылася дынастычная 
барацьба з дзядзькам Кейстутам і братам Андрэем Полацкім (старэйшым сынам Альгерда ад першага шлюбу з 
віцебскай князѐўнай). Ягайла запрасіў Кейстута разам з сынам Вітаўтам у Крэўскі замак. У час перагавораў у 
Крэўскім замку па загадзе Ягайлы Кейстут быў захоплены і задушаны. Сын Кейстута Вітаўт (стрыечны брат 
Ягайлы) змог уцячы. Князь Андрэй Полацкі вымушаны быў пакінуць Полацк і заключыць саюз з маскоўскім 
князем Дзмітрыем Данскім, на баку якога ўдзельнічаў у Кулікоўскай бітве супраць мангола-татараў у 1380 г. У 
1383 г. вѐў вайну з крыжакамі, адбіў у іх Коўна і Трокі. 1385 г. – заключыў пагадненне з Польшчай – Крэўскую 
унію. У 1386 г. прыняў каталіцтва, ажаніўся з польскай каралевай Ядвігай і стаў каралѐм Польшчы (Уладзіслаў 
II). У 1387 г. здзейсніў хрышчэнне паводле каталіцкага абраду літоўцаў-язычнікаў і заснаваў Віленскае 
біскупства. Яго намаганні падпарадкаваць ВКЛ польскай кароне выклікалі незадаволенасць большай часткі 
беларускіх і літоўскіх феадалаў, якіх узначаліў Вітаўт. Вайна вялася некалькі гадоў і скончылася Востраўскім 
пагадненнем 1392 г., паводле якога Вітаўт прызнаваўся пажыццѐвым намеснікам караля і вялікім князем ВКЛ. 

Вітаўт 
Вялікі князь ВКЛ (1392–1430). Сын Кейстута. Адзін з самых выдатных дзяржаўных дзеячаў ВКЛ. 

Актыўную палітычную дзейнасць пачаў у 1382 г. пасля забойства бацькі па загадзе Ягайлы. Каб адпомсціць 
апошняму, уцѐк да крыжакоў, заключыў з імі саюз, прыняў каталіцтва, паабяцаў стаць васалам Тэўтонскага 
ордэна, аддаў ордэну Жамойцію (1384). У барацьбе з Ягайлам згадзіўся на мір, атрымаўшы ад яго Берасце і 
Гародню, большасць насельніцтва якіх была праваслаўнай, прыняў праваслаўе. 

У 1385 г. у час заключэння Крэўскай уніі разам з Ягайлам і іншымі князямі прыняў каталіцтва. 3 1388 г. 
зноў узначаліў барацьбу феадалаў ВКЛ супраць Ягайлы. У выніку жорсткай барацьбы было заключана 
Востраўскае пагадненне (1392), паводле якога ВКЛ аднавіла сваю самастойнасць, страчаную ў выніку Крэўскай 
уніі. Вітаўт стаў вялікім князем ВКЛ. 

Вітаўт працягваў палітыку Альгерда ў адносінах да Смаленска, Пскова, Ноўгарада. У 1395 г. авалодаў 
Смаленскам і падпарадкаваў яго ВКЛ. У 1398 г. дамогся прызнання сваѐй улады над Ноўгарадам. У 1398 г. 
было заключана пагадненне паміж ВКЛ і Тэўтонскім ордэнам на востраве Салін. Вітаўт быў абвешчаны 
«каралѐм Літвы і Русі». У 1399 г. выступіў саюзнікам беглага татарскага хана Тахтамыша ў міжусобнай 
барацьбе і пацярпеў паражэнне на р. Ворскле. 

1401 г. – Польшча вымусіла заключыць Віленска-Радамскую унію (дзяржаўны і палітычны саюз ВКЛ і 
Польшчы). Паводле пагаднення абедзве дзяржавы павінны былі дзейнічаць разам супраць знешніх ворагаў, 
саюз паўнапраўных дзяржаў у барацьбе з нямецкай агрэсіяй. З-пад улады Вітаўта выйшаў Ноўгарад. Вітаўт 
працягваў барацьбу за горад. Апошні раз хадзіў на Ноўгарад у 1428 г., што прывяло да вайны з Масквой. Тры 
разы хадзіў на Маскву, апошні раз у 1408 г. Войскі ВКЛ і Маскоўскага княства сышліся на р. Угра. Не 
пачынаючы бітвы Вітаўт і маскоўскі князь Васіль I заключылі мір і вызначылі мяжу паміж ВКЛ і Маскоўскім 
княствам па р. Угра. 

Вітаўт неаднаразова ўступаў у саюз з Тэўтонскім ордэнам. Крыжакі пастаянна нападалі на землі ВКЛ і на 
Гародню – у 1393 г., Ліду і Наваградак – у 1394 г., Вільню – у 1395 г. У 1408 г. Ягайла і Вітаўт прынялі рашэнне 
аб сумеснай барацьбе з крыжакамі і пачалася Вялікая вайна з крыжакамі (1409–1411). У 1410 г. паміж 
крыжакамі і аб'яднанымі сіламі ВКЛ і Польшчы пад Грунвальдам адбылася рашучая бітва, якая закончылася 
поўным разгромам крыжакоў. У 1411 г. быў заключаны Таруньскі мір. Жамойція вярнулася ў склад ВКЛ. 

У 1413 г. заключана Гарадзельская унія – саюз паміж ВКЛ і Польшчай. Кароль і польскія феадалы 
вырашылі абапірацца ў сваѐй дзейнасці толькі на феадалаў каталіцкага веравызнання, праваслаўная знаць 
дыскрымінавалася ў палітычнай сферы. У ВКЛ уводзіўся аднолькавы з Польшчы адміністрацыйны падзел: 
ваяводствы, паветы, воласці. У Гарадзельскім прывілеі баяры ўпершыню называюцца шляхтай. 

Вітаўт імкнуўся да самастойнасці. Спрабаваў атрымаць ад папы рымскага тытул караля і каралеўскую 
карону. У выніку польскіх інтрыг мэты не здзейсніліся. 

Свідрыгайла 
Вялікі князь ВКЛ (1430–1432). Малодшы сын Альгерда, брат Ягайлы. Яго галоўнай апорай у час княжання 

былі феадалы праваслаўнага веравызнання. Гэта выклікала незадаволенасць літоўскіх феадалаў, якіх 
падтрымлівалі буйныя польскія землеўласнікі. Дамовіўшыся паміж сабой, яны абвясцілі вялікім князем 
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Жыгімонта Кейстутавіча (1432–1440). Адбыўся часовы раскол ВКЛ. Гэта прывяло да вайны (1432–1436) за 
ўладу паміж прыхільнікамі Свідрыгайлы і Жыгімонта. У бітве пад Вількамірам у 1435 г. войскі Жыгімонта 
нанеслі паражэнне войскам Свідрыгайлы. Вайна скончылася перамогай Жыгімонта, які стаў вялікім князем. 
Казімір IV Ягелончык, які стаў вялікім князем пасля забойства Жыгімонта ў Трокскім замку, аддаў Свідрыгайле 
Валынскае княства, дзе той панаваў да сваѐй смерці ў 1452 г. 

Жыгімонт Кейстутавіч 
Вялікі князь ВКЛ (1432–1440). Малодшы сын князя Кейстута, брат Вітаўта. Пасля смерці Вітаўта і абрання 

вялікім князем Свідрыгайлы ў 1432 г. удзельнічаў у змове супраць Свідрыгайлы часткі літоўскіх паноў і 
польскіх магнатаў, якія намагаліся ўзмацніць дзяржаўную унію Польшчы і ВКЛ і пашырыць польскі ўплыў на 
палітыку ВКЛ, непрыязна ставіліся да прызначэння на важнейшыя пасады баяр беларускага паходжання. Пасля 
ўцѐкаў Свідрыгайлы ў Полацк Жыгімонт Кейстутавіч быў абвешчаны вялікім князем ВКЛ. Яго ўладу прызналі 
Літва і больш цесна звязаныя з ѐю Жамойць, Падляшша, Берасцейска-Драгічынская і Менская землі, 
прынѐманскія воласці. Астатнія беларускія, украінскія і рускія землі падтрымалі Свідрыгайлу, які замацаваўся ў 
Віцебску. Паміж Свідрыгайлам і Жыгімонтам Кейстутавічам пачалася барацьба. Каб залучыць на свой бок 
беларускіх і ўкраінскіх феадалаў, Жыгімонт Кейстутавіч выдаў Прывілей 1434 г., паводле якога пашыраў на іх 
правы і прывілеі, дадзеныя літоўскім феадалам-католікам Ягайлам у 1387 г. і Гарадзельскай уніяй 1413 г. Але 
беларускія, украінскія і літоўскія феадалы не падтрымлівалі яго палітыкі падпарадкавання ВКЛ Польшчы. Каб 
пашырыць сваю сацыяльную апору, Жыгімонт пачаў вылучаць на дзяржаўныя пасады дробных літоўскіх і 
беларускіх баяр, што выклікала незадавальненне буйных феадалаў і князѐў. У апошнія гады панавання пачаў 
аддзяляцца ад Польшчы, страціў яе падтрымку. Супраць Жыгімонта была арганізавана змова ўкраінскіх князѐў 
Івана і Аляксандра Чартарыйскіх і літоўскіх паноў віленскага ваяводы Доўгірда і трокскага ваяводы Лялюша, 
якія былі звязаны са Свідрыгайлам. У выніку змовы Жыгімонт Кейстутавіч быў забіты ў Трокскім замку. 

Казімір IV Ягелончык 
Вялікі князь ВКЛ (1440–1492), кароль польскі (1447–1492). Малодшы сын Ягайлы. Абраны вялікім князем 

пасля забойства Жыгімонта Кейстутавіча, у выніку чаго была ліквідавана дзяржаўная унія з Польшчай. Пасля 
абрання яго на польскі трон паміж ВКЛ і Польшчай устаноўлена персанальная унія, ВКЛ захавала 
незалежнасць. Дзеля пашырэння правоў шляхты выдаў Прывілей 1447 г., які даў пачатак афармленню 
залежнасці сялян ад феадалаў, забяспечваў ім права поўнай уласнасці на валоданне зямлѐй. Прывілей Казіміра 
даваў шляхце таксама судовы імунітэт – права вяршыць суд над падданымі ў сваіх маѐнтках. У час панавання 
Казіміра IV узмацнілася роля рады, перыядычна склікаліся соймы. У 1468 г. выдаў першы зборнік законаў, у 
якім былі ўстаноўлены адзіныя ва ўсім ВКЛ віды пакарання: грашовы штраф, пабоі, смяротная кара. Шляхце 
давалася права судзіць сялян. 

У 1481 г. была выкрыта змова супраць Казіміра праваслаўных феадалаў, якіх радзей за католікаў прызначалі 
на вышэйшыя дзяржаўныя пасады, што выклікала іх незадавальненне. 

Знешняя палітыка на ўсходзе была накіравана на пашырэнне ўплыву на Ноўгарад і Цвер, канфрантацыю з 
Маскоўскім княствам. Падтрымліваў ханаў Залатой Арды ў іх барацьбе з Масквой. Створанае пры яго 
падтрымцы Крымскае ханства з саюзніка ператварылася ў ворага, крымскія татары пачалі сістэматычныя набегі 
на ўкраінскія і польскія землі. 

Аляксандр 
Вялікі князь ВКЛ (1492–1506), кароль польскі (1501–1506). Сын Казіміра IV, унук Ягайлы. Ва ўнутранай 

палітыцы Аляксандр ішоў на далейшыя ўступкі феадалам ВКЛ (Прывілей 1492 г.). Улада вялікага князя 
абмяжоўвалася радай, яна стала заканадаўчым і распарадчым органам дзяржаўнай улады. Рада паступова 
набыла яшчэ адну назву – «паны-рада». У яе склад уваходзілі найбуйнейшыя феадалы-землеўласнікі (якіх з 
канца XIV ст. называлі панамі) і вышэйшыя службовыя асобы: ваяводы, канцлер, гетман, маршалкі, падскарбі. 
«Паны-рада» адасобіліся ў самастойны і незалежны ад вялікага князя орган улады. У канцы XV ст. канчаткова 
аформіўся другі вышэйшы орган дзяржаўнага кіравання – вальны сойм. ВКЛ паступова ператвараецца ў 
саслоўна-прадстаўнічую манархію. Роля паноў-рады і вальнага сойму становіцца вышэйшай за ролю вялікага 
князя. Ён застаўся першай асобай у дзяржаве, аднак ужо не быў самаўладным правіцелем. 

Пры Аляксандру пачаліся амаль бесперапынныя войны з Маскоўскай дзяржавай. Нават і тое, што Аляксандр 
быў жанаты з дачкой вялікага маскоўскага князя Івана III Аленай Іванаўнай, не прадухіліла гэтых войнаў. У 
вайне 1500–1503 гг. ВКЛ страціла 19 гарадоў, у тым ліку Чарнігаў, Старадуб, Бранск, Гомель. 14 ліпеня 1500 г. 
адбылася бітва на р. Ведрашы, Літва пацярпела паражэнне, гетман ВКЛ К. Астрожскі трапіў у палон. 
Адначасова Аляксандр вымушаны быў весці барацьбу з саюзнікамі Масквы – крымска-татарскім ханам Менглі-
Гірэем, войскі якога былі разгромлены ў Клецкай бітве 1506 г. 

Жыгімонт I Стары 
Вялікі князь ВКЛ і кароль польскі (1506–1548). Сын Казіміра IV Ягелончыка, унук Ягайлы. Атрымаў 

добрую адукацыю, валодаў некалькамі мовамі. Пасля смерці Аляксандра ў 1506 г. быў абраны панамі-радай на 
велікакняжацкі пасад у ВКЛ, а таксама каралѐм польскім. Унутраная палітыка Жыгімонта I была накіравана на 
ўмацаванне дзяржаўнай улады. У 1537 г. супраць Жыгімонта I і магнатаў сярэдняя шляхта Польшчы ўзняла 
феадальны мяцеж (т. зв. «курыная вайна»). Шляхта ВКЛ юрыдычна дамаглася роўных правоў з магнатамі: быў 
уведзены адзіны кодэкс законаў для дзяржавы – Статут Вялікага княства Літоўскага 1529 г. 

Жыгімонт I Стары праводзіў актыўную знешнюю палітыку. Быў вымушаны весці абарончыя войны з 
Маскоўскай дзяржавай 1507–1508, 1512–1522,1534–1537 гг., у выніку якіх быў страчаны Смаленск. Для адбіцця 
нападаў крымскіх татараў на Украіне была створана памежная варта зямлі з мясцовых жыхароў – казакоў. 
Актыўную ролю адыгрывала ў палітыцы другая жонка (з 1518 г.) Бона Сфорца, якая намагалася замацаваць 
кароны ВКЛ і Польшчы за сваім сынам Жыгімонтам II Аўгустам, дзеля чаго было праведзена яго абранне 
намінальна другім вялікім князем і каралѐм (1529). У час панавання Жыгімонта I шырока распаўсюдзілася ў 
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ВКЛ і Польшчы Рэфармацыя ў розных яе плынях, што садзейнічала далейшаму ўздыму гуманізму і 
пісьменства. 

Жыгімонт II Аўгуст 
Вялікі князь ВКЛ і кароль польскі (1548–1572, фармальна з 1529 г.). Сын Жыгімонта I Старога і Боны 

Сфорцы. На сойме ВКЛ 1529 г. Жыгімонт II быў абраны вялікім князем пры жыцці бацькі, на польскім сойме 
Жыгімонт I дамогся абрання сына польскім каралѐм. Рэальная ўлада засталася ў руках бацькі. У 1547 г. 
Жыгімонт II ажаніўся з Барбарай Радзівіл. У выніку шлюбу браты Барбары Мікалай Радзівіл Руды і Мікалай 
Радзівіл Чорны занялі кіруючае становішча ў ВКЛ, пэўны час Жыгімонт II знаходзіўся пад іх уплывам. Супраць 
шлюбу былі Жыгімонт I, Бона і значная частка польскіх магнатаў. Пасля смерці бацькі ў 1548 г. стаў 
паўнапраўным вялікім князем і каралѐм. Знешняя палітыка Жыгімонта II была накіравана на захаванне мірных 
адносін з суседнімі краінамі. Лівонская (Інфлянцкая вайна) 1558–582 гг. паказала існаванне небяспекі з боку 
Маскоўскай дзяржавы і падштурхнула да заключэння Люблінскай уніі 1569 г., стварэння Рэчы Паспалітай. 
Садзейнічаў правядзенню аграрнай рэформы «Устава на валокі» 1557 г. У 1565 г. правѐў адміністрацыйную і 
судовую рэформы. ВКЛ падзялілася на 30 паветаў, быў прыняты прынцып удзелу мясцовай шляхты ў судовай 
дзейнасці. У час кіравання Жыгімонта II у ВКЛ і Польшчы пашырылася Рэфармацыя ў розных яе галінах. Пра-
водзіў палітыку талерантнасці ў адносінах да ўсіх канфесій. Прывілеем 1563 г. канчаткова ўраўнаваў 
палітычныя правы праваслаўнай шляхты ВКЛ з каталіцкай. Зацвердзіў Статут Вялікага княства Літоўскага  
1566 г. У апошнія гады свайго праўлення пад націскам каталіцкай царквы згадзіўся на допуск езуітаў у 
Польшчу (1564) і ВКЛ (1569), што стала пачаткам Контррэфармацыі ў гэтых краінах. Быў мецэнатам, 
падтрымліваў мастакоў, архітэктараў, музыкантаў, акцѐраў. Праўленне Жыгімонта II было перыядам росквіту 
культуры эпохі Адраджэння ў ВКЛ. Памѐр Жыгімонт II удаўцом, бяздзетным. На ім скончылася мужчынская 
лінія дынастыі Ягелонаў. У сваім палітычным тастаменце раіў шляхце прытрымлівацца саюзу з Францыяй і 
абраць на каралеўскі трон французскага прынца. Гэта было выканана на элекцыйным сойме 1573 г., калі быў 
абраны Генрык Валезы (Валуа). 

Генрык Валезы 
Кароль польскі і вялікі князь літоўскі (1574), кароль Францыі (з 1575 г.). Трэці сын Генрыха Валуа і 

Кацярыны Медычы, брат Карла IX. Быў абраны каралѐм польскім і вялікім князем літоўскім на элекцыйным 
сойме ў Варшаве ў 1573 г. Генрык Валезы станавіўся каралѐм на ўмовах згоды з т. зв. Генрыкавымі артыкуламі 
і абяцання ажаніцца з Ганнай Ягелонкай адразу па прыездзе ў Польшчу. Генрыкавыя артыкулы абмяжоўвалі 
ўладу караля Рэчы Паспалітай: кароль не меў права прызначаць пераемніка, мець зносіны з замежнымі 
дзяржавамі, прызначаць паспалітае рушанне, пазбаўляўся заканадаўчага і судовага права, права ўстанаўліваць 
падаткі. Кароль абавязваўся падтрымліваць рэлігійны мір у краіне, а сам павінен быў знаходзіцца пад апекай  
16 сенатараў. У 1574 г. Генрык Валезы прыбыў у Польшчу, дзе адбыліся каранацыя і прыняцце прысягі ў 
адпаведнасці з Генрыкавымі артыкуламі. Пасля смерці Карла IX вярнуўся ў Францыю, дзе быў абраны каралѐм 
у 1575 г. (Генрых III). 

Стафан Баторый 
Вялікі князь ВКЛ і кароль польскі (1576–1586). Паходзіў са старажытнага венгерскага роду Баторыяў 

Шомліо. 3 15 гадоў на ваеннай службе ў караля Чэхіі і Венгрыі Фѐрдынанда. Разам з ім быў у Італіі, вучыўся ў 
Падуанскім універсітэце. Пазней служыў у трансільванскага князя Іаана Сігізмунда Запольскага. Трапіўшы ў 
палон да немцаў, каля трох гадоў займаўся там навукамі, у тым ліку вывучаў працы рымскіх гісторыкаў. 3   
1571 г., пасля смерці Іаана Сігізмунда, князь Трансільваніі. Пасля таго як прэтэндэнт на каралеўскі трон Рэчы 
Паспалітай Генрых Валуа ўцѐк з Кракава (1574), Баторый выставіў сваю кандыдатуру на польскі трон. На 
сойме шляхта абвясціла Баторыя каралѐм Рэчы Паспалітай з умоваю, што ѐн ажэніцца з Ганнай Ягелонкай,    
54-гадовай сястрой Жыгімонта II Аўгуста. Каранаваўся ў Кракаве 1 мая 1576 г. Пасля доўгіх перагавораў з 
прадстаўнікамі ВКЛ прызнаў, што Польшча і ВКЛ з'яўляюцца раўнапраўнымі дзяржавамі ў складзе 
федэратыўнай дзяржавы, абавязаўся захоўваць самастойнасць ВКЛ, пашырыць яго межы, не прызначаць 
ваеначальнікамі ў ВКЛ палякаў, агульныя соймы склікаць па чарзе то ў Кароне (Польшчы), то ў Літве (ВКЛ), 
Баторый быў абвешчаны вялікім князем літоўскім. У далейшым кожны трэці сейм Рэчы Паспалітай адбываўся 
ў Гародні. У 1579–1582 гг. удзельнічаў у Лівонскай вайне. Правѐў шэраг паспяховых аперацый, у выніку 
вярнуў ВКЛ Полацк. Аблога Пскова скончылася безвынікова, аднак паскорыла заключэнне 10-гадовага           
Ям-Запольскага мірнага дагавора 1582 г. і заканчэнне вайны. У 1579 г. пераўтварыў Віленскі езуіцкі калегіум у 
акадэмію, даў дазвол на заснаванне езуіцкіх калегіумаў у Полацку і Гародні. Сваю рэзідэнцыю трымаў у 
Гародні, надаў жыхарам Гародні льготы. Пасля смерці Баторыя ўзнікла спрэчка паміж прыдворнымі медыкамі 
аб прычынах смерці. Каб яе вырашыць, у 1586 г. у Гародні было праведзена першае на тэрыторыі Усходняй 
Еўропы анатаміраванне.  

Жыгімонт III Ваза 
Вялікі князь ВКЛ і кароль польскі (1587–1632). Сын караля Швецыі Юхана (Яна) і Кацярыны Ягелонкі, 

дачкі Жыгімонта I Старога. Выхаваны езуітамі. Пасля смерці Стафана Баторыя на сойме абраны каралѐм 
польскім і вялікім князем літоўскім дзякуючы падтрымцы каралевы Ганны Ягелонкі. Кароль акружыў сябе 
езуітамі, чужаземцамі і вузкім колам магнатаў. У 1592 г., пасля смерці бацькі, Жыгімонт III заняў і шведскі 
трон. Падтрымаў Берасцейскую унію 1596 г., але не дапусціў епіскапаў-уніятаў у сенат Рэчы Паспалітай. У 
1599 г. быў скінуты соймам Швецыі са шведскага прастола. У 1600 г. пачаў вайну Рэчы Паспалітай са Швецыяй 
(1600–1629). Прымаў спробы далучэння Маскоўскай дзяржавы да Рэчы Паспалітай (1604–1618), падтрымліваў 
Ілжэдзмітрыя I, Ілжэдзмітрыя II. У канцы жыцця быў вымушаны прызнаць няўдачу сваіх планаў унутры 
дзяржавы і знешніх зносінах. Шмат у чым палітыка Жыгімонта III прывяла да далейшага заняпаду дзяржавы і 
змяншэння яе ролі ў еўрапейскім палітычным жыцці XVII ст. 

Уладзіслаў IV Ваза 
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Кароль польскі і вялікі князь ВКЛ (1632–1648). Сын караля польскага і вялікага князя ВКЛ Жыгімонта III 
Вазы. Падчас вайны Рэчы Паспалітай з Расіяй (1604–1618) Уладзіслаў IV быў прапанаваны на царскі трон з 
умовай, што ѐн прыме праваслаўе. Жыхары Масквы і іншых гарадоў прынялі прысягу на вернасць новаму цару, 
аднак Жыгімонт III не адпусціў у Маскву 15-гадовага сына. Маскоўскі ўрад («сямібаяршчына») кіраваў 
дзяржавай ад імя Уладзіслава IV. Пасля вызвалення Масквы восенню 1612 г. войскамі апалчэння на чале з       
К. Мініным і Д. Пажарскім Уладзіслаў IV быў дэтранізаваны. У лютым 1613 г. Земскі сабор абраў царом 
Маскоўскага княства Міхаіла Раманава. Згодна з Дэулінскім перамір'ем 1618 г. каралевіч захаваў тытул цара, 
але Міхаіл Раманаў застаўся на троне. Пасля смерці Жыгімонта III Уладзіслаў IV быў абраны каралѐм польскім 
і вялікім князем ВКЛ. У час міжкаралеўя пачалася вайна Расіі з Рэччу Паспалітай 1632–1634 гг. Да абложанага 
расійцамі Смаленска на чале войска падышоў Уладзіслаў IV. Маскоўскае войска было акружана і капітулявала. 
Палянаўскі мір 1634 г. замацаваў Смаленскае ваяводства ў складзе ВКЛ, аднак Уладзіслаў IV адмовіўся ад 
тытула цара. У час свайго панавання Уладзіслаў IV праводзіў знешнюю палітыку, скіраваную на забеспячэнне 
інтарэсаў сваѐй дынастыі, а не дзяржавы. Смерць Уладзіслава IV супала з пачаткам вялікага крызісу Рэчы 
Паспалітай. 

Ян II Казімір Ваза 
Кароль польскі і вялікі князь ВКЛ (1648–1668). Сын Жыгімонта III Вазы. У 1634–1645 гг. член ордэна 

езуітаў, з 1646 г. кардынал. Пасля смерці старэйшага брата, караля Уладзіслава IV, вызвалены рымскім папам 
ад духоўнага звання. У 1648 г. на сойме абраны каралѐм і вялікім князем. Напачатку вѐў памяркоўную палітыку 
ў дачыненні да казакоў, бо разлічваў на пагадненне з. Б. Хмяльніцкім, аднак гэта палітыка не дала вынікаў, і 
вайна на Украіне працягвалася. У час яго панавання адбыліся найбольш разбуральныя войны: вайна Расіі з 
Рэччу Паспалітай (1654–1667) і вайна са Швецыяй (Паўночная вайна 1655–1660 гг.). Вайна з Расіяй скончылася 
Андросаўскім перамір'ем 1667 г., паводле якога Масква атрымала Смаленскае ваяводства і Левабярэжную Ук-
раіну, а таксама Кіеў. Супраць караля склалася апазіцыйная групоўка. Зрывы соймаў і соймікаў сталі частай 
з'явай. Агульны гаспадарчы заняпад Рэчы Паспалітай, няўдачы ў войнах, аслабленне міжнароднага становішча 
дзяржавы, напружаныя адносіны з магнатамі і шляхтай, смерць энергічнай і актыўнай у палітыцы каралевы 
Марыі Людвікі (1667) прывялі да таго, што ў 1668 г. Ян II Казімір Ваза адрокся ад трона і назаўсѐды выехаў у 
Францыю. 

Міхал Вішнявецкі 
Кароль Рэчы Паспалітай (1669–1673). Падчас яго кіравання дзяржавай узмацніліся феадальныя міжусобіцы 

(4 з 6 соймаў сарваны шляхецкімі дэпутатамі паводле права «ліберум вета»). 
Ян III Сабескі 

Кароль польскі і вялікі князь ВКЛ (1674–1696). Быў прыхільнікам караля Яна II Казіміра Вазы. На сойме 
абраны каралѐм і вялікім князем. Супраць яго кандыдатуры выступіла кіруючая групоўка магнатаў ВКЛ на чале 
з Пацамі. Аднак Радзівілы і Сапегі, што былі ў апазіцыі да Пацаў, падтрымалі новага караля. Ян III Сабескі 
пачаў вылучаць на вышэйшыя пасады ў ВКЛ прадстаўнікоў сям'і Сапегаў, абапіраўся таксама на Радзівілаў. 
Заключыў з Расіяй т. зв. «Вечны мір» у 1686 г. Ян III Сабескі ўвайшоў у гісторыю як выдатны палкаводзец, 
мецэнат, апякун навукі і мастацтва ў Рэчы Паспалітай. 

Аўгуст II Моцны 
Кароль Рэчы Паспалітай (1697–1706 і 1709–1733), курфюрст саксонскі (1694–1733). На польскі трон 

выбраны пасля смерці Яна Сабескага. Заняўшы трон, умяшаўся ў канфлікт Сапегаў з большасцю беларускай і 
літоўскай шляхты, беспаспяхова імкнуўся прымірыць варожыя групоўкі. Як саксонскі курфюрст з 1700 г. 
удзельнічаў у Паўночнай вайне (1700–1721) супраць Швецыі, у 1704 г. уцягнуў у гэту вайну Рэч Паспалітую. 
Імкнуўся да абсалютнай улады. «Нямы сойм» 1717 г. устанавіў пратэкцыю рускага цара над Рэччу Паспалітай, 
была максімальна абмежавана колькасць войскаў ВКЛ (6 тыс.) і Польшчы (18 тыс). Акрамя Расіі ў палітычныя 
справы Рэчы Паспалітай пачалі ўмешвацца Прусія, Аўстрыя і Францыя. Аўгуст II Моцны больш клапаціўся пра 
гаспадарчае і культурнае развіццѐ Саксоніі, а інтарэсы Рэчы Паспалітай падпарадкоўваў дынастычным мэтам. 
Намагаючыся ўзмацніць сваю ўладу ў Польшчы і ВКЛ, абапіраўся на дапамогу суседніх дзяржаў, на карысць 
якіх збіраўся аддаць частку тэрыторый Рэчы Паспалітай. 3 прычыны выключнай фізічнай сілы і шматлікіх 
любоўных прыгод быў празваны Моцным і карыстаўся папулярнасцю сярод шляхты. 

Станіслаў Ляшчынскі 
Кароль польскі і вялікі князь літоўскі (1704–1709, 1733–1736). У 1703 г. узначаліў апазіцыю каралю Аўгусту 

II Моцнаму. У час Паўночнай вайны 1700–1721 гг. стаў прыхільнікам саюзу са Швецыяй. Адзін з ініцыятараў 
стварэння Варшаўскай канфедэрацыі, якая ў 1704 г. абвясціла дэтранізацыю Аўгуста II і бескаралеўе. Паводле 
загаду шведскага караля Карла XII сойм абраў Станіслава Ляшчынскага на трон Рэчы Паспалітай. У                  
С. Ляшчынскага не было шматлікіх войскаў і прыхільнікаў. Толькі пасля паражэння Аўгуста II у Саксоніі ад 
войскаў Карла XII і яго адрачэння ад польскага трона ў 1706 г. ѐн быў прызнаны каралѐм большасцю магнатаў 
у Польшчы, ВКЛ. Аднак пасля Палтаўскай бітвы 1709 г. прыхільнікі пачалі пакідаць С. Ляшчынскага. 

Пасля смерці Аўгуста II (1733) французская дыпламатыя вылучыла С. Ляшчынскага кандыдатам на трон 
Рэчы Паспалітай. У 1733 г. ѐн быў абраны каралѐм польскім і вялікім князем літоўскім, аднак Расія і Аўстрыя 
не пагадзіліся з гэтым, у выніку каралѐм Рэчы Паспалітай стаў Аўгуст III. Пачалася вайна за польскую 
спадчыну. У 1736 г. С. Ляшчынскі быў вымушаны адмовіцца ад трона і эмігрыраваў у Францыю. 

Аўгуст III 
Кароль Рэчы Паспалітай, курфюрст саксонскі (1733–1763), сын Аўгуста II Моцнага. Прэтэндаваў на трон 

Рэчы Паспалітай адначасова са Станіславам Ляшчынскім. Заняў трон Рэчы Паспалітай пры дапамозе рускіх і 
саксонскіх войскаў у час вайны за польскую спадчыну 1733–1735 гг. За гады яго праўлення ў краіне 
пашырылася феадальная анархія, знізіўся міжнародны прэстыж Рэчы Паспалітай, пачаўся глыбокі палітычны 
крызіс. Соймы не збіраліся дзесяцігоддзямі або адразу ж распускаліся з прычыны актыўнага выкарыстання 
права «ліберум вета». Цэнтральная ўлада амаль не дзейнічала. Мясцовыя ўлады ў паветах і магнаты праводзілі 
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сваю незалежную палітыку. Аўгуст III не меў сваіх палітычных канцэпцый, кіраваў з дапамогай фаварытаў. 3-за 
дзяржаўна-палітычнай дэзарганізацыі Рэч Паспалітая ўсѐ больш трапляла ў залежнасць ад суседніх дзяржаў, 
асабліва Расіі. Аднак пры Аўгусце III ажывіліся культурнае жыццѐ і эканоміка (развіццѐ мануфактур). 

Станіслаў Аўгуст Панятоўскі 
Апошні кароль польскі і вялікі князь літоўскі (1764–1795). Быў звязаны з групоўкай Чартарыйскіх, якая 

мела значны ўплыў у Рэчы Паспалітай. У 1750-я гг. як пасол Саксоніі і Рэчы Паспалітай знаходзіўся ў Санкт-
Пецярбургу. Зблізіўся з вялікай княгіняй Кацярынай Аляксееўнай (будучая імператрыца Кацярына II) і меў ад 
яе дачку. Пасля смерці караля польскага і вялікага князя літоўскага Аўгуста III (1763) Чартарыйскія і Кацярына 
II вылучылі кандыдатуру С. Панятоўскага на трон Рэчы Паспалітай. У Рэч Паспалітую былі ўведзены расійскія 
войскі, і на сойме ў 1764 г. С. Панятоўскі быў абраны каралѐм. Напачатку ѐн разам з Чартарыйскімі спрабаваў 
вызваліцца ад поўнай залежнасці ад Расіі, шукаў шляхі да саюзу з Аўстрыяй і Францыяй. Тым не менш спробы 
па ўзмацненні дзяржаўнай улады былі прыпынены, улада караля апынулася пад кантролем Расіі. Шырокія колы 
патрыятычна настроенай шляхты ўзняліся за аднаўленне незалежнасці Рэчы Паспалітай, стварылі Барскую 
канфедэрацыю (1768). На тэрыторыю Рэчы Паспалітай зноў былі ўведзены расійскія войскі, і канфедэраты 
пацярпелі паражэнне. Вынікам гэтага стаў першы падзел Рэчы Паспалітай (1772). Пасля гэтага падзелу ў 
барацьбе паміж рознымі магнацкімі групоўкамі С. Панятоўскі паступова ўзмацніў сваю ўладу. Але прыйшлося 
пайсці на кампраміс з Кацярынай II і прызнаць над сабой кантроль расійскага пасла. Станіслаў Аўгуст 
Панятоўскі падтрымліваў асветніцтва і адукацыю, садзейнічаў стварэнню Адукацыйнай камісіі, быў мецэнатам, 
намагаўся ўзняць прэстыж Рэчы Паспалітай у Еўропе. 

Адносная раўнавага ў палітычным жыцці Рэчы Паспалітай была пахіснута дзеяннямі апазіцыі, якая на 
Чатырохгадовым сойме 1788–1791 гг. правяла шматлікія і грунтоўныя рэформы. Панятоўскі пайшоў на 
пагадненне з рэфарматарамі. У адказ кансерватыўная групоўка магнатаў – Таргавіцкая канфедэрацыя – 
садзейнічала ў 1792 г. акупацыі краіны расійскімі войскамі. Рэформы былі скасаваны, далучыцца да 
Таргавіцкай канфедэрацыі Кацярына II прымусіла і С. Панятоўскага. У час Гродзенскага сойма 1793 г. 
Панятоўскі дзейнічаў цалкам пад кантролем расійскага пасла і пагадзіўся на другі падзел Рэчы Паспалітай. 
Пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай 25 лістапада 1795 г. падпісаў акт адрачэння ад кароны на карысць 
Кацярыны II. Гэтым актам афіцыйна спынена існаванне Рэчы Паспалітай і яе часткі – ВКЛ. 

 
КІРАЎНІКІ БЕЛАРУСІ 

КІРАЎНІКІ ВЫШЭЙШЫХ ОРГАНАЎ САВЕЦКАЙ УЛАДЫ НА БЕЛАРУСІ 
(сталіца – г. Мінск) 

Гады жыцця Імя кіраўніка 
 

Час знаходжання на пасадзе 

 
1883–1937 

 
 

Карл Іванавіч Ландар, старшыня ВРК 
Заходняга фронту ў 1917 г., старшыня 
СНК Заходняй вобласці і фронту ў 
1917–1918 гг. 

 
1917–1918 

 
 

 
1885–1925 

 

Міхаіл Васільевіч Фрунзе, начальнік 
Мінскай грамадзянскай міліцыі, стар-
шыня Выканкама Савета сялянскіх дэ-
путатаў Мінскай і Віленскай губерняў 

 
1917 

 

1886–1925 Аляксандр   Фѐдаравіч   Мяснікоў  
(Мяснікян),   старшыня   Абласнога вы-
канаўчага камітэта Савета рабочых, 
салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў  Заход-
няй вобласці і фронту 

 
1918 

 
САЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ САВЕЦКАЯ РЭСПУБЛІКА ЛІТВЫ I БЕЛАРУСІ 

(сталіца – г. Вільня) 
 

1880 –1935 
 

Старшыня Прэзідыума ЦК КП(б) Літвы 
і Беларусі Вікенцій Сямѐнавіч Міцкевіч-
Капсукас (Вінцас Сіманавіч Міцкяві-
чус–Капсукас) 

 
1919–1920 

 

 
СТАРШЫНІ ЦЭНТРАЛЬНАГА ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА (ЦВК) ССРБ–БССР 

1886–1925 
 

Аляксандр Фѐдаравіч Мяснікоў 
(Мяснікян) 

1919 
 

1892–1937 Аляксандр Рыгоравіч Чарвякоў 1920–1937 
 

СТАРШЫНІ ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА САВЕТА БССР 
1900–1964 Нічыпар Якаўлевіч Наталевіч 1938–1948 
1903–1967 Васіль Іванавіч Казлоў 1948–1967 
1913–1971 Сяргей Восіпавіч Прытыцкі 1968–1971 
1911–1976 Фѐдар Анісімавіч Сурганаў 1971–1976 
1914 г. нар. Іван Яўцеевіч Палякоў 1977–1985 
1937 г. нар. Георгій Станіслававіч Таразевіч 1985–1989 
1930 г. нар. Мікалай Іванавіч Дземянцей 1989–1991 
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СТАРШЫНІ САЎНАРКАМА (СНК) БССР 
1887–1937 Зміцер Фѐдаравіч Жылуновіч (Цішка Гартны) 1919 
1892–1937 Аляксандр Рыгоравіч Чарвякоў 1920 –1924 
1897–1937 Язэп (Іосіф) Аляксандравіч Адамовіч 1924–1927 
1894–1937 Мікалай Мацвеевіч Галадзед 1927–1937 
1900–1937 Даніла Іванавіч Валковіч 1937, май–верасень 
1903–1993 Апанас Фѐдаравіч Кавалѐў 1937–1938 
1903–1977 Кузьма Вянідзіктавіч Кісялѐў 1938–1940 
1903–1976 Іван Сямѐнавіч Былінскі 1940–1944 
1902–1984 Панцеляймон Кандратавіч Панамарэнка 1944–1946 

 
СТАРШЫНІ САВЕТА МІНІСТРАЎ БССР 

1902–1984 Панцеляймон Кандратавіч Панамарэнка 1946–1948 
1905–1968 Аляксей Яўхімавіч Кляшчоў 1948–1953 
1914–1989 Кірыла Трафімавіч Мазураў 1953–1956 
1907–1996 Мікалай Яфрэмавіч Аўхімовіч 1956–1959 
1917–1983 Ціхан Якаўлевіч Кісялѐў 1959–1978 
1924 г. нар. Аляксандр Нічыпаравіч Аксѐнаў 1978–1983 
1931–1992 Уладзіслаў Ігнатавіч Бровікаў 1983–1986 
1925 г. нар. Міхаіл Васілевіч Кавалѐў 1986–1990 

 
КІРАЎНІКІ КАМУНІСТЫЧНАЙ ПАРТЫІ БЕЛАРУСІ (КП(б)Б, з 1952 г. – КПБ) 

1890–1938 Вільгельм Георгіевіч Кнорын (Кнорыньш) 1920–1922 
1884–1937 Вацлаў Антонавіч Багуцкі (Шпак) 1922–1924 
1885–1937 Аляксандр Мікалаевіч Асаткін –Уладзімірскі 1924 
1894–1937 Аляксандр Іванавіч Крыніцкі 1924–1927 
1890–1938 Вільгельм Георгіевіч Кнорын (Кнорыньш) 1927–1928 
1894–1937 Ян Барысавіч Гамарнік 1928–1929 
1896–1939 Канстанцін Веньямінавіч Гей 1930–1932 
1897–1938 Мікалай Фѐдаравіч Гікала 1932–1937 
1897–1938 Васіль Фаміч Шаранговіч 1937, сакавік–ліпень 
1902–1984 Панцеляймон Кандратавіч Панамарэнка 1938–1947 
1905–1985 Мікалай Іванавіч Гусараў 1947–1950 
1908–1989 Мікалай Сямѐнавіч Патолічаў 1950–1956 
1914–1989 Кірыла Трафімавіч Мазураў 1956–1965 
1918–1980 Пѐтр Міронавіч Машэраў 1965–1980 
1917–1983 Ціхан Якаўлевіч Кісялѐў 1980–1983 
1929 г. нар. Мікалай Мікітавіч Слюнькоў 1983–1987 
1926 г. нар. Яфрэм Яўсеевіч Сакалоў 1987–1990  
1933 г. нар. Анатоль Аляксандравіч Малафееў 1990–1991 
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Вячаслаў Францавіч Кебіч 
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