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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

Месца вучэбнай дысцыпліны “Гісторыя Беларусі ў кантэксце 
еўрапейскай цывілізацыі” ў сістэме сацыяльна-гуманітарных ведаў вызначаецца 
тым, што прадметам яе вывучэння з’яўляюцца найбольш важныя пытанні 
дзяржаўна-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага, канфесійнага, культурнага і 
духоўнага развіцця беларускага народа ў кантэксце рэгіянальнай і 
цывілізацыйнай (агульнаеўрапейскай) гісторыі. 

Актуальнасць вывучэння гісторыі Беларусі ў кантэксце еўрапейскай 
цывілізацыі абумоўлена неабходнасцю выпрацоўкі аб’ектыўнага навуковага 
погляду на гісторыю беларускага народа, генезіс якога адбываўся на фоне 
ўзаемадзеяння разнастайных сацыяльна-эканамічных, этнакультурных, 
геапалітычных і культурна-цывілізацыйных фактараў. Разуменне студэнтамі 
гэтых асаблівасцяў з’яўляецца неабходнай умовай не толькі для парыхтоўкі 
спецыяліста-прафесіянала, але і выхавання якасцяў асобы, што адрозніваюць 
грамадзяніна і патрыёта. 

Дысцыпліна цесна звязана з шэрагам іншых курсаў сацыяльна-
гуманітарнага профілю, а менавіта: інтэграванымі модулямі “Паліталогія”, 
“Сацыялогія”, “Філасофія”, спецыяльным модулем “Гісторыя славянскіх 
народаў” і інш. 

Пры стварэнні электроннага вучэбна-метадычнага комплекса ўлічваўся 
аб’ём ведаў, атрыманых студэнтамі ў рамках курсу сярэдняй школы, праграма 
курса складзена і структуравана на аснове праблемна-храналагічнага падыходу. 

Асноўныя патрабаванні да засваення вучэбнай дысцыпліны заснаваны 
на мэтах сацыяльна-гуманітарнай падрыхтоўкі студэнтаў ва ўстановах 
вышэйшай адукацыі вызначаных ў адукацыйным стандарце “Вышэйшая 
адукацыя. Першая ступень. Цыкл сацыяльна-гуманітарных дысцыплін”. У іх 
якасці выступаюць фармаванне і развіццё сацыяльна-асабовых кампетэнцыяў, 
заснаваных на гуманітарных ведах, эмацыйна-каштоўнасным і сацыяльна-
творчым вопыце, якія забяспечваюць рашэнне і выкананне грамадзянскіх, 
сацыяльна-прафесійных, асабовых задачаў і функцыяў. 

Агульныя патрабаванні да фармавання сацыяльна-асабовых 
кампетэнцыяў выпускніка вызначаюцца наступнымі прынцыпамі: 

• гуманізацыі як прыярытэтнага прынцыпа адукацыі, што
забяспечвае асабова-арыентаваны характар адукацыйнага працэсу і творчую 
самарэалізацыю выпускніка; 

• фундаменталізацыі, што садзейнічае арыентацыі зместу дысцыплін
сацыяльна-гуманітарнага цыкла на выяўленне сутнасных асноў і сувязяў паміж 
разнастайнымі працэсамі навакольнага свету, прыродазнаўчымі і 
гуманітарнымі ведамі; 
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• кампетэнтнаснага падыходу, што вызначае сістэму патрабаванняў
да арганізацыі адукацыйнага працэсу, накіраваных на павышэнне ролі 
самастойнай працы студэнтаў, які мадэлюе сацыяльна-прафесійныя праблемы і 
шляхі іх вырашэння, што забяспечвае фармаванне ў выпускнікоў здольнасці 
дзейнічаць у зменлівых жыццёвых абставінах; 

• сацыяльна-асабобаснай падрыхтоўкі, што забяспечвае фармаванне ў
студэнтаў сацыяльна-асабовай кампетэнтнасці, заснаванай на адзінстве 
набытых гуманітарных ведаў і ўменняў, эмацыйна-каштоўнасных адносінаў і 
сацыяльна-творчага вопыту з улікам інтарэсаў, патрэбаў і магчымасцяў 
навучэнцаў; 

• міждысцыплінарнасці і інтэгратыўнасці сацыяльна-гуманітарнай
адукацыі, рэалізацыя якога забяспечвае цэласнасць вывучэння гуманітарных 
ведаў і яго ўзаемасувязь з сацыяльным кантэкстам будучай прафесійнай 
дзейнасці выпускніка. 

У адпаведнасці з вышэйазначанымі мэтамі і прынцыпамі сацыяльна-
гуманітарнай падрыхтоўкі выпускнік установы вышэйшай адукацыі пры 
падрыхтоўцы па адукацыйнай праграме першай ступені павінен набыць 
наступныя сацыяльна-асабовыя кампетэнцыі (САК): 

САК-1. Валодаць якасцямі грамадзянскасці. 
САК-2. Быць здольным да сацыяльнага ўзаемадзеяння. 
САК-3. Валодаць здольнасцю да міжасабовых камунікацый. 
САК-4. Быць здольным да крытыкі і самакрытыкі (крытычнае 

мысленне). 
САК-5. Умець працаваць у камандзе. 
У працэсе сацыяльна-гуманітарнай падрыхтоўкі выпускнік установы 

вышэйшай адукацыі павінен развіць наступныя акадэмічныя кампетэнцыі (АК): 
АК-1. Валодаць і ўжываць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для 

вырашэння тэарэтычных і практычных задачаў. 
АК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам.  
АК-3. Валодаць даследчымі навыкамі.  
АК-4. Умець працаваць самастойна. 
АК-5. Быць здольным інтэграваць новыя ідэі (крэатыўнасць).  
АК-6. Валодаць міждысцыплінарным падыходам пры вырашэнні 

праблем. 
АК-7. Умець вучыцца, павышаць сваю кваліфікацыю на працягу ўсяго 

жыцця. 
Мэта вучэбнай дысцыпліны – набыццё студэнтамі практычных 

навыкаў аналізу гістарычных фактаў і падзеяў, што забяспечвае фармаванне 
сацыяльна-асабовых кампетэнцыяў студэнта, заснаваных на сістэме 
каштоўнасцяў, якая сфармавалася ў працэсе гістарычнага развіцця беларускага
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народа і эвалюцыі яго дзяржаўнасці, што з’яўляецца тэарэтыка-метадалагічнай 
асновай, неабходнай для якаснай сацыяльна-прафесійнай падрыхтоўкі 
спецыялістаў. 

У адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйнага стандарту выпускнік 
павінен ведаць: 

• асаблівасці фармацыйнага і цывілізацыйнага падыходаў да
вывучэння гісторыі Беларусі ў кантэксце еўрапейскай гісторыі; 

• гістарычныя этапы складвання беларускага этнасу;
• розныя формы дзяржаўных утварэнняў на тэрыторыі Беларусі;

станаўленне беларускай дзяржаўнасці і ўмацаванне яе суверэнітэту ў XX - 
пачатку XXI ст; 

• савецкі варыянт мадэрнізацыі і цывілізацыйнага развіцця
беларускага грамадства; 

• месца і ролю беларускіх земляў у геапалітычных працэсах ў
асобныя гістарычныя перыяды, уклад беларускага народа ў перамогу над 
фашызмам, значэнне і месца суверэннай Рэспублікі Беларусь у сучасным свеце; 

• дасягненні беларускага народа ў развіцці матэрыяльнай і духоўнай
культуры; 

умець: 
• выкарыстоўваць фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да

вывучэння асаблівасцяў гістарычнага развіцця беларускага народа; 
• характарызаваць умовы і вынікі складвання беларускага этнасу ў

асобныя гістарычныя перыяды; 
• тлумачыць уплыў розных культурна-цывілізацыйных фактараў на

гістарычнае развіцце беларускіх зямель; 
• ажыццяўляць параўнальны аналіз рэформ і рэвалюцый у працэсе

мадэрнізацыі беларускага грамадства, ацэньваць вынікі функцыянавання 
савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР. вызначаць сутнасныя 
характарыстыкі беларускай мадэлі сацыяльна-эканамічнага развіцця; 

• ацэньваць значэнне Перамогі савецкага народу ў Вялікай
Айчыннай вайне, характарызаваць уклад беларускага народа ў барацьбу 
супраць фашызма; 

• аналізаваць працэс складвання беларускай дзяржаўнасці,
афармлення і замацоўвання суверэнітэту Рэспублікі Беларусь; 

• характарызаваць геапалітычнае становішча беларускіх зямель у
асобныя гістарычныя перыяды, аналізаваць месца і ролю суверэннай Рэспублікі 
Беларусь у сучасным свеце, ва ўмовах інтэграцыі і глабалізацыі. 

Для рэалізацыі мэтаў, азначаных вышэй, лічыцца неабходным 
вырашэнне наступных задач: 
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• фармаванне ў студэнтаў ведаў і ўменняў аналізу заканамернасцяў і
асаблівасцяў дзяржаўна-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага, канфесійнага, 
культурнага, духоўнага развіцця беларускага народа з улікам цывілізацыйных 
характарыстыкаў і выхавання на гэтай аснове пачуцця адказнасці за лёс краіны; 

• засваенне студэнтамі сістэмы матэрыяльных, культурных і
духоўных каштоўнасцяў, якія былі створаны ў працэсе гістарычнага развіцця 
беларускага народа і развіццё на гэтай аснове здольнасці да самарэалізацыі ва 
ўмовах сучаснай сацыякультурнай сітуацыі; 

• гатоўнасць выпускніка вышэйшай школы як грамадзяніна
Рэспублікі Беларусь у аб’ёме сваіх кампетэнцый, сфармаваных у выніку 
ўсвядомленага засваення і выкарыстання вучэбнай гістарычнай інфармацыі, 
садзейнічаць далейшаму развіццю сваёй краіны. 

Змест ЭВМК уключае: 1) тэарэтычны раздзел, у якім размешчаны 
вучэбна-метадычны дапаможнік па дысцыпліне “Гісторыя Беларусі ў кантэксце 
еўрапейскай цывілізацыі”, преэзентацыі лекцый па кожнай тэме; 2) заданні да 
практычных заняткаў і самастойнай работы; 3) пытанні да заліку; 4) дапаможны 
раздзел, дзе змешчаны вучэбная праграма па курсе і спіс асноўнай і дадклвай 
літаратуры для самастойнай падрыхтоўкі студэнтаў. 

Парады па арганізацыі работы з ЭВМК 
Для паспяховага выканання навучальнага плана студэнту трэба: 
падчас падрыхтоўкі да практычных заняткаў вывучыць лекцыйны 

матэрыял, змешчаны ў тэарэтычным раздзеле ЭВМК; 
з выкарыстаннем матэрыялаў практычнага і дапаможнага раздзелаў 

падрыхтаваць індывідуальную працу (рэферат); 
падчас падрыхтоўкі да бягучага кантролю ведаў (тэсту, вуснага 

апытання) знаёміцца са зместам тэарэтычнага і дапаможнага раздзелаў ЭВМК 
на адпаведныя тэмы; 

падчас падрыхтоўкі да выніковага кантролю ведаў (заліка) 
выкарыстоўваць увесь матэрыял усіх раздзелаў ЭВМК, арыентуючыся ў 
першую чаргу на раздзел кантроля ведаў.



Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай 
цывілізацыі 

7 

ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

Вучэбна-метадычны дапаможнік 

Плавінскі, М. А. 
Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі: 
вучэбна-метадычны дапаможнік / М. А. Плавінскі. – 
Мінск: ІВЦ Мінфіна, 2017. – 107 с. 
__________________________________________________ 

Прэзентацыі лекцый 
__________________________________________________ 



8 

Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай 
цывілізацыі 

ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ 

Тэмы практычных заняткаў па вучэбнай дысцыпліне 
«Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай 
цывілізацыі»  
________________________________________________________________

Тэмы рэфератаў і паведамленняў 
__________________________________________________ 



9 

Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай 
цывілізацыі 

РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЯ ВЕДАЎ 

Пытанні да заліку па дысцыпліне «Гісторыя Беларусі ў 
кантэксце еўрапейскай цывілізацыі» 
__________________________________________________ 



10 

Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай 
цывілізацыі 

ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ 

Bучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па 
вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасцяў: 
1-40 05 01-06 – Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (у 
экалогіі) 
1-40 05 01-07 – Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (у 
ахове здароўя) 
1-33 01 07 – Прыродаахоўная дзейнасць 
1-43 01 06 – Энэргаэфектыўныя тэхналогіі і энэргетычны 
менеджмент 
1-100 01 01 – Ядзерная і радыяцыйная бяспека 
1-31 04 05 – Медыцынская фізіка 
1-33 01 01 – Біяэкалогія 
1-80 02 01 – Медыка-біялагічная справа 
1-33 01 05 – Медыцынская экалогія 

УД 361/14 р. / Мінск: «Міжнародны дзяржаўны экалагічны 
інстытут імя А. Д. Сахарава», 2014. – 27 с. 
_________________________________________________ 

Літаратура: 

Літаратура, разлічаная на самастойнае вывучэнне,  
падрыхтоўку да практычных заняткаў і да заліку па 
дысцыпліне “Гісторыя Беларусі ў кантэксце 
еўрапейскай цывілізацыі” 
________________________________________________ 


	спецыяльнасці
	ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА
	ТЭАРЭТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ
	Вучэбна-метадычны дапаможнік
	Прэзентацыі лекцый

	ПРАКТЫЧНЫ РАЗДЗЕЛ
	РАЗДЗЕЛ КАНТРОЛЯ ВЕДАЎ
	ДАПАМОЖНЫ РАЗДЗЕЛ




1 
 


Літаратура да ГЛАВЫ 1. 
Уводзіны ў дысцыпліну «Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай 
цывілізацыі» 
 


1. Белазаровіч, В. А. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі: дапаможнік. – 
Гродна: ГрДУ, 2006. – 346 с. 


2. Гісторыя Беларусі: Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага 
засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. – У 6 т. Т. 1. – Мінск: Экаперспектыва, 2000. – 
351 с.: іл. 


3. Ілюстраваная храналогія гісторыі Беларусі: Ад старажытнасці да 
пачатку XX ст. – Мінск, 1995. – 219 с. 


4. Ходзін, С. М. Крыніцы гісторыі Беларусі (гісторыка-генетычнае і 
кампаратыўнае вывучэнне): вучэбны дапаможнік. – Мінск, 1999. – 193 с. 
 


Літаратура да ГЛАВЫ 2. 
Гістарычныя этапы фармавання беларускага этнасу (VI – пачатак XX ст.) 
 
Асноўная 


1. Гісторыя Беларусі: Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага 
засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. – У 6 т. Т. 1. – Мінск: Экаперспектыва, 2000. – 
351 с.: іл. 


2. Пилипенко, М. Ф. Возникновение Белоруссии: Новая концепция. – 
Мінск: Беларусь, 1991. – 143 с. 


3. Чарняўскі, М. М. Ілюстраваная гісторыя старадаўняй Беларусі: 
Першабытны перыяд. – Мінск: Выдавецкі цэнтр БДУ, 2003. – 144 с.: іл. 
 
Дадатковая 


1. Археалогія Беларусі: Каменны і бронзавы вякі. – У 4 т. Т. 1. – Мінск: 
Беларуская навука, 1997. – 424 с.: іл. 


2. Археалогія Беларусі: Жалезны век і ранняе сярэднявечча. – У 4 т. Т. 2. – 
Мінск: Беларуская навука. – 502 с.: іл. 


3. Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. – У 2 т. Т. 1. – Мінск: Беларуская 
энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2009. – 496 с.: іл. 


4. Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. – У 2 т. Т. 2. – Мінск: Беларуская 
энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2011. – 464 с.: іл. 


5. Гринблат, М. Я. Белорусы. Очерки происхождения и этниче-ской 
истории. – Мінск: Наука и техника, 1968. – 288. 
 


Літаратура да ГЛАВЫ 3. 
Станаўленне першых дзяржаўных утварэнняў на беларускіх землях 
 







2 
 


Асноўная 
1. Гісторыя Беларусі: Старажытная Беларусь: Ад першапачатковага 


засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. – У 6 т. Т. 1. – Мінск: Экаперспектыва, 2000. – 
351 с.: іл. 


2. Загарульскі, Э. М. Заходняя Русь: ІХ–ХІІІ стст.: вучэбны дапаможнік. – 
Мінск: Універсітэцкае, 1998. – 240 с. 
 
Дадатковая 


1. Алексеев, Л. В. Западные земли домонгольской Руси: очерки истории, 
археологии, культуры. Кн. 1. – Минск: Наука, 2006. – 289 с. 


2. Алексеев, Л. В. Западные земли домонгольской Руси: очерки истории, 
археологии, культуры. Кн. 2. – Минск: Наука, 2006. – 167 с. 


3. Арлоў, У. А. Асветніца з роду Усяслава: Ефрасіння Полацкая. – Мінск: 
Навука і тэхніка, 1989. – 53 с.: іл. 


4. Археалогія Беларусі: Сярэдневяковы перыяд (ІХ–ХІІІ стст.). – У 4 т. Т.3. 
– Мінск: Беларуская навука, 2000. – 554 с.: іл. 


5. Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. – У 2 т. Т. 1. – Мінск: Беларуская 
энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2009. – 496 с.: іл. 


6. Археалогія Беларусі: энцыклапедыя. – У 2 т. Т. 2. – Мінск: Беларуская 
энцыклапедыя ім. П. Броўкі, 2011. – 464 с.: іл. 


7. Зверуго, Я. Г. Верхнее Понеманье в ІХ–ХІІІ вв. – Минск.: Наука и 
техника, 1989. 


8. Лысенко, П. Ф. Дреговичи. – Минск: Наука и техника, 1991. 
9. Тарасаў, С. В. Чарадзей сёмага веку Траяна: Усяслаў Полацкі. – Мінск: 


Навука і тэхніка, 1991. – 67 с.: іл. 
10. Штыхаў, Г. В. Крывічы. – Мінск: Навука і тэхніка, 1992. 


 


Літаратура да ГЛАВЫ 4. 
Беларускія землі ў складзе Вялікага Княства Літоўскага 
 
Асноўная 


1. Гісторыя Беларусі: Беларусь у перыяд Вялікага Княства Літоўскага. – У 
6 т. Т. 2 – Мінск: Экаперспектыва, 2008. – 668 с.: іл. 


2. Краўцэвіч, А. К. Стварэнне Вялікага княства Літоўскага. – Мінск: 
Беларуская навука, 1998. – 208 с. 


3. Сагановіч, Г. М. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца 
XVIII стагоддзя. – Мінск: Энцыклапедыкс, 2001. – 412 с.: іл. 
 
Дадатковая 


1. Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. Т. 1. – Мінск: БелЭн, 2005. – 
688 с.: іл. 


2. Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. Т. 2. – Мінск: БелЭн, 2006. – 
792 с.: іл. 







3 
 


3. Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. Т. 3. – Мінск: БелЭн, 2010. – 
696 с.: іл. 


4. Краўцэвіч, А. К. Гісторыя Вялікага Княства Літоўскага 1248–1377 г. 
Гародня – Уроцлаў: Kolegium EuropyWschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
we Wrocławiu, 2015. – 302 с. 


5. Насевіч, В. Л. Пачаткі Вялікага княства Літоўскага: Падзеі і асобы. – 
Мінск: Полымя, 1993. – 160 с. 


6. Пашуто, В. Т. Образование Литовского государства. – М.: АН СССР, 
1959. – 531 с.: ил. 


7. Юхо, И. А. Правовое положение населения Белоруссии в XVI в. – 
Минск: Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 1978. – 144 с. 


8. Янушкевіч, А. М. Вялікае княства Літоўскае і Інфлянцкая вайна 1558–
1570 гг. – Мінск: Медисонт, 2007. – 356 с. 
 


Літаратура да ГЛАВЫ 5. 
Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай 
 
Асноўная 


1. Гісторыя Беларусі: Беларусь у часы Рэчы Паспалітай (XVII–XVIII 
стст.). – У 6 т. Т. 3. – Мінск: Экаперспектыва, 2004. – 344 с.: іл. 


2. Лойка, П. А. Шляхта беларускіх зямель у грамадска-палітычным жыцці 
Рэчы Паспалітай другой паловы XVI – першай трэці XVII ст. – Мінск, 2001. 


3. Падокшын, С. А. Унія. Дзяржаўнасць. Культура (Філасофска-
гістарычны аналіз). – Мінск: Беларуская навука, 1998. – 111 с. 


4. Сагановіч, Г. М. Невядомая вайна: 1654–1667. – Мінск: Навука і 
тэхніка, 1995. – 145 с. 


5. Сагановіч, Г. М. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца 
XVIII стагоддзя. – Мінск: Энцыклапедыкс, 2001. – 412 с.: іл. 
 
Дадатковая 


1. Голубеў, В. Ф. Сялянскае землеўладанне і землекарыстанне на Беларусі: 
XVI–XVIII стст. – Мінск: Навука і тэхніка, 1992. – 176 с. 


2. Грыгор'еў, М. Войска ВКЛ ад Сасаў да Касцюшкі (1765–1794). – Мінск: 
Выдавец З. Салошкін, 1994. –168 с.: іл. 


3. Емельянчык, У. П., Юхо, Я. А. «Нарадзіўся я ліцьвінам...»: Тадэвуш 
Касцюшка. – Мінск: Навука і тэхніка, 1994. – 68 с. 


4. Емельянчык, У. П. Паланез для касiнераў: (З падзей паўстання 1794 г. 
пад кiраўнiцтвам Т. Касцюшкi на Беларусi). – Мінск, 1994. 


5. Лойка, П. А. Прыватнаўласніцкія сяляне Беларусі: Эвалюцыя 
феадальнай рэнты ў XVI–XVIII ст. – Мінск: Навука і тхніка, 1991. – 112 с. 


6. Мальдзіс, А. І. Беларусь у люстэрку мемуарнай літаратуры XVIII 
стагоддзя: Нарыс быту і звычаяў. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1982. – 256 с.: 
іл. 







4 
 


7. Марозава, С. В. Уніяцкая царква ў этнакультурным развіцці Беларусі 
(1596–1839 гады). – Гродна: ГрДУ, 2001. – 352 с. 
 


Літаратура да ГЛАВЫ 6. 
Беларускія землі ў складзе Расійскай імперыі 
 
Асноўная 


1. Гісторыя Беларусі: Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – 
пачатак ХХ ст.). – У 6 т. Т. 4. – Мінск: Экаперспектыва, 2005. – 519 с.: іл. 


2. Матвейчык, Д. Ч. Паўстанне 1863–1864 гадоў у Беларусі : нарыс 
баявых дзеянняў. – Мінск: Медысонт, 2013. – 122 с. : іл. 


3. Нарыс гісторыі Беларусі. – У 2-х ч. Ч. 1. – Мінск: Беларусь, 1994. – 527 
с. 


4. Шыбека, З. В. Нарыс гісторыі Беларусі. 1795–2002. – Мінск, 2003. – С. 
490. 
 
Дадатковая 


1. Анішчанка, Я. К. Беларусь у часы Кацярыны ІІ. – Мінск: Веды, 1998. – 
211 с. 


2. Бурбіс, А. Беларуская сацыялістычная грамада ў першым перыядзе яе 
працы (1903–1907 гг.). – Мінск., 1924. 


3. Весялоўскі, Ю. Беларусь у Перашай сусветнай вайне (Гістарычны 
нарыс). – Беласток – Лондан, 1996. 


4. Липинский, Л. П. Развитие капитализма в сельском хозяйстве 
Белоруссии. – Мінск: Наука и техника, 1971. – 252 с. 


5. Французска-руская вайна 1812 г.: еўрапейскія дыскурсы і беларускі 
погляд. – Мінск: Выдавецки цэнтр БДУ, 2003. – 266 с. 


6. Шабуня, К. И. Аграрный вопрос и крестьянское движение в Белоруссии 
в революции 1905–1907 гг. – Мінск.: Изд-во М-ва высш., сред. спец. и проф. 
образования БССР , 1962. – 434 с. 


7. Шыбека, З. Гарады Беларусі (60-я гады ХІХ – пачатак ХХ стагоддзяў). – 
Мінск: Цэнтр еўрап. супрацоўніцтва «ЭўроФорум», 1997. – 319 с. 
 


Літаратура да ГЛАВЫ 7. 
Беларускія землі ў 1917–1941 гг. 
 
Асноўная 


1. Гісторыя Беларусі: Беларусь у 1917–1945 гг. – У 6 т. Т. 5. – Мінск: 
Экаперспектыва, 2007. – 6113 с.: іл. 


2. Игнатенко, И. М. Февральская буржуазно-демократическая революция 
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гістарычны часопіс. – № 6. – 2011. – С. 18–26. 


2. Літвін, А. Акупацыя Беларусі (1941–1944). Пытанні супраціву і 
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1993. – 236 с.: іл. 
 


Літаратура да ГЛАВЫ 9. 
БССР у пасляваенны перыяд (1945–1991 гг.) 
 
Асноўная 


1. Гісторыя Беларусі: Беларусь у 1946–2009 гг. – У 6 т. Т. 6. – Мінск: 
Экаперспектыва, 2011. – 351 с. 


2. Круталевич, В. А. На путях национального самоопределения: БНР − 
БССР − РБ. – Минск: Право и экономика, 1995. – 139 с. 


3. Кузнецов, И. Н., Шелкопляс, В. А. История государства и права 
Беларуси: Пососбие для студентов вузов. – Минск: ООО «Тесей», 2004. – 


430 с. 
 
Дадатковая 


1. Адамушка, У. І. Палітычныя рэпрэсіі 20–50-х гадоў на Беларусі. – 
Мінск: Беларусь, 1994. – 158 с. 


2. Мартыновіч, Г. Грамадска-палітычнае жыццѐ ў першае пасляваеннае 
дзесяцігоддзе // Беларускі гістарычны часопіс. – 2009. – № 2. – С. 60–65. 


3. Мірановіч, Я. Найноўшая гісторыя Беларусі. – СПб.: Неўскі прасцяг, 
2003. – 243 с.: іл. 


4. Навіцкі, І. Беларусь і праблемы ліквідацыі наступстваў аварыі на 
Чарнобыльскай АЭС // Беларускі гістарычны часопіс. – 2006. – № 4. – С. 3–10. 


5. Парфянкоў, У. Я. Беларусь у міжнародным супольніцтве (1945–1995 гг.). 
– Мінск: БДУІР, 1995. – 72 с. 


6. Снапковский, В. Е. Белорусская ССР в ООН (1945–1985 гг.). – Минск: 
Наука и техника, 1985. – 104 с. 


7. Сын белорусского народа Пётр Машеров. К 95-летию со дня рождения. 
Воспоминания и статьи. – М.: Изадетльство НО «Ассоциация «Лига содействия 
оборонным предприятиям», 2013. – 464 с.: ил. 
 


Літаратура да ГЛАВЫ 10. 
Рэспубліка Беларусь у канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. 
 
Асноўная 


1. Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. – Мн.: БелЭн, 2000. – 432 с. 
2. Гісторыя Беларусі: Беларусь у 1946–2009 гг. – У 6 т. Т. 6. – Мінск: 


Экаперспектыва, 2011. – 351 с. 
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3. Аб дзяржаўным суверынітэце Беларускай Савецкай Сацыялістычнай 
Рэспублікі / Дэкларацыя Вярхоўнага Савета БССР. 27 ліпеня 1990 г. – Мінск, 
1990. 


4. История политических партий: Материалы для самостоятельной 
работы студентов. Под ред. В.К. Коршука, И.Ф. Романовского. – Минск: БГУ, 
2002. –286 с. 
 
Дадатковая 


1. Зенчанка, В. А., Сіманоўскі, С. І. Знешняя палітыка рэспублікі Беларусь 
ва ўмовах глабалізацыі // Весці БДПУ. – Серыя 2. Гісторыя. 


Філасофія. Паліталогія. Эканоміка. Культуралогія. – № 3. – 2011. – С. 3–7. 
2. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 года (са змяненнямі і 


дапаўненнямі). – Мінск: Беларусь, 2007. – 75 с. 
3. Мірановіч, Я. Найноўшая гісторыя Беларусі. – СПб.: Неўскі прасцяг, 


2003. – 243 с.: іл. 
4. Новік, Я. К., Жданко, Л. Ю. Беларусь у перыяд правядзення рэформ: 


Сучасная праблема сацыяльна-эканамічнага, палітычнага і культурнага развіцця 
(1985–1995 гг.). – Мінск: БДУІР, 1995. – 101 с. 


5. Основные направления социально-политического развития Республики 
Беларусь на 1996–2000 гг. – Минск: ООО «Мисанта», 1998. – 61 с. 


6. Проблемы формирования белорусской государственности в XX – 
начале XXI века: Избранные труды Н.С. Сташкевича. – Минск, 2012. 


7. Суверенитет и многовекторность внешней политики Республики 
Беларусь в современных условиях. – Минск: ИСПИ, 2000. – 176 с. 
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ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ 
па дысцыпліне “Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай цывілізацыі” 


1. Гістарычная перыядызацыя. 
2. Фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да вывучэння гісторыі. 
3. Старажытнае насельніцтва на тэрыторыі Беларусі. Матэрыяльная і 


духоўная культура першабытнага грамадства. Прысвойваючая і вытворчая 
гаспадарка. 


4. Рассяленне славян на тэрыторыі Беларусі. Змены ў гаспадарцы. Грамадскі 
лад і вераванні славян. 


5. Славянізацыя балтаў. Саюзы плямёнаў крывічоў, радзімічаў і дрыгавічоў. 
6. Фармаванне старажытнарускай дзяржаўнасці. 
7. Полацкае і Тураўскае княствы, іх узаемаадносіны з Кіевам і Ноўгарадам. 
8. Прычыны ўдзельнай раздробленасці Старажытнай Русі. 
9. Сацыяльна-эканамічнае развіццё заходніх земляў Старажытнай Русі. 


Формы эксплуатацыі сялян. Развіццё гарадоў, рамяства і гандлю. 
10. Барацьба з крыжакамі і мангола-татрскай агрэсіяй. 
11. Прычыны ўзнікнення і працэс фармавання ВКЛ. Асаблівасці становішча 


беларускіх зямель-княстваў у палітычнай сістэме ВКЛ. 
12. Палітычны лад і сістэма кіравання ў ВКЛ. Сацыяльна-палітычнае 


развіццё ВКЛ у канцы XIV – першай палове XVI ст. Крэўская ўнія. 
13. Барацьба з Тэўтонскім ордэнам і суперніцтва з Маскоўскай дзяржавай. 


Грунвальдская бітва. 
14. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх земляў. Станаўленне 


феадальнага землеўладання. Гарадское самакіраванне, рамяство і гандль. 
15. Фармаванне этнічнай тэрыторыі беларусаў у ХІІІ–XV стст. Эканамічныя і 


палітычныя фактары кансалідацыі беларускага этнаса (народнаці). 
16. Асноўныя канцэпцыі паходжання беларускай народнасці і назвы «Белая 


Русь». 
17. Прыняцце хрысціянства і распаўсюджанне пісьменства на Русі. 
18. Культура Беларусі XIV–XVI стст.: мова, кнігадрукаванне, статуты ВКЛ, 


архітэктура, адукацыя. Фармаванне талерантнасці ў практыцы рэлігійнага жыцця. 
19. Утварэнне Рэчы Паспалітай і становішча ВКЛ у яе складзе. 
20. Дзяржаўны лад Рэчы Паспалітай. 
21. Фармаванне саслоўяў у Рэчы Паспалітай. Юрыдычнае і эканамічнае 


запрыгоньванне сялян. Аграрная рэформа 1557 г. 
22. Сацыяльна-палітычнае развіццё гарадоў. Магдэбургскае права. Рамяство і 


развіццё гандлёвых сувязяў. 
23. Характар і галоўныя напрамкі палітыкі царызма ў Беларусі. Сутнасць 


палітыкі русіфікацыі. 







24. Нацыянальна-вызваленчыя паўстанні (1830–1831 гг., 1863 г.) і іх уплыў 
на палітыку царызма. 


25. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі пасля ўключэння ў склад 
Расійскай імперыі: крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы, парасткі буржуазнага 
ладу. Адмена прыгоннага права. 


26. Буржуазныя рэформы 60–70-х гг. ХІХ ст.: асаблівасці іх правядзення ў 
Беларусі. 


27. Народніцтва і сацыял-дэмакратыя ў Беларусі. Афармленне 
агульнарасійскіх палітычных партый. 


28. Рэвалюцыя 1905–1907 гг. Пачатак парламентарызма. 
29. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. Яе асаблівасці ў Беларусі. 
30. Беларускі нацыянальны рух і яго роля ў рэвалюцыях пачатку ХХ ст. 
31. Асаблівасці складвання канфесійных адносінаў на Беларусі ў XVI–XVII 


стст. Брэсцкая царкоўна-рэлігійная ўнія. Фармаванне і дзейнасць уніяцкай царквы 
на Беларусі. 


32. Культура Беларусі XVI–XIX стст., паланізатарскія тэндэнцыі ў яе 
развіцці. Адукацыя, тэатр, выяўленчае мастацтва, архітэктура, мастацкая 
літаратура. 


33. Першыя праявы беларускай нацыянальнай ідэі ў літаратуры, гісторыі, 
этнаграфіі. Зараджэнне і развіццё беларусазнаўства. 


34. Эканамічныя і палітычныя фактары фармавання беларускай нацыі. 
Асноўныя тэндэнцыі і асаблівасці развіцця беларускай нацыі. 


35. Войны XVI–XVII стст., якія праходзілі на тэрыторыі Беларусі і іх 
наступствы. 


36. Уключэнне беларускіх земляў у склад Расійскай імперыі ў выніку 
падзелаў Рэчы Паспалітай. 


37. Беларускія землі ў вайне 1812 года. 
38. Геапалітычнае становішча і сацыяльна-эканамічная сітуацыя ў Беларусі 


ва ўмовах Першай сусветнай вайны. 
39. Перамога Кастрычніцкай рэвалюцыі ў Петраградзе. Усталяванне савецкай 


улады на Беларусі. 
40. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі. 
41. Стварэнне беларускай савецкай дзяржаўнасці. 
42. Новая эканамічная палітыка ў Беларусі: яе сутнасць, супярэчнасці, 


ажыццяўлення. 
43. Афармленне савецкай палітычнай сістэмы на Беларусі. Палітычныя 


рэпрэсіі 30-х гг. ХХ ст. 
44. Ажыццяўленне індустрыялізацыі і калектывізацыі ў Беларусі. Цяжкасці, 


праблемы, памылкі. 
45. Грамадска-палітычнае, эканамічнае, нацыянальна-культурнае становішча 


Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы. 







46. Змены ў грамадскім жыцці рэспублікі ў другой палове 50-х – пачатку 60-х 
гг.: працэсы дэмакратызацыі, іх непаслядоўнасць і супярэчлівасць. 


47. Грамадска-палітычнае жыццё БССР 70-х – першай паловы 80-х гг. 
48. Спробы мадэрнізацыі савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў час 


перабудовы. 
49. Нарастанне крызіса савецкай сістэмы. Распад СССР. Стварэнне 


Садружнасці Незалежных Дзяржаў. 
50. Заканадаўча-прававое афармленне дзяржаўнага суверэнітэта Беларусі. 
51. Увядзенне прэзідэнцкай формы кіравання. Вынікі рэспубліканскіх 


рэферэндумаў. 
52. Міжнароднае прызнанне суверэннай Рэспублікі Беларусь. Працэс 


стварэння Саюза Беларусі і Расіі. 
53. Духоўнае і культурнае жыццё беларускага народа на мяжы ХХ–ХХІ стст. 


Нацыянальна-культурнае адраджэнне. 
54. Распрацоўка нацыянальнай стратэгіі ўстойлівага развіцця і рэалізацыя 


беларускай мадэлі сацыяльна-арыентаванай эканомікі. 
55. Вынікі станаўлення і развіцця беларускай нацыі ў працэсе ўзаемадзеяння 


разнастайных этнакультурных саюзаў. 
56. Перспектывы развіцця суверэннай Рэспублікі Беларусь у ХХІ ст. 


 





		ВЯРНУЦЦА






ТЭМЫ РЭФЕРАТАЎ 
 


1. Каменны і бронзавы вякі на тэрыторыі Беларусі. Палеаліт, мезаліт, 
неаліт 


2. Жалезны век на тэрыторыі Беларусі. Паходжанне славян. 
Усходнеслявянскія саюзы плямён: крывічы, дрыгавічы, радзімічы 


3. Полацкае і Тураўскае княствы ў Х–ХІ стст. 
4. Перыяд феадальнай раздробленасці ан тэрыторыі Беларусі ў ХІІ–ХІІІ 


стст. 
5. Прыняцце хрысціянства. Культура Беларусі ў ХІ–ХІІІ стст. 
6. Барацьба з крыжакамі і мангола-татрскай агрэсіяй 
7. Прычыны ўзнікнення і прцэс фармавання Вялікага Княства Літоўскага 


(ХІІІ–XIV стст. 
8. Палітычны лад і сістэма кіравання ў ВКЛ. Становішча беларускіх 


зямель у складзе ВКЛ 
9. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе ВКЛ 
10. Культура і рэлігія Беларусі ў XIV–XVI стст. 
11. Люблінская ўнія. Утварэнне Рэчы Паспалітай і становішча ВКЛ у яе 


складзе 
12. Эканамічнае развіццё Беларускіх земляў у складзе Рэчы Паспалітай. 


Аграрная рэформа 1557 г. 
13. Культура Беларусі ў XVII–XVIII стст. 
14. Палітычны крызіс і падзелы Рэчы Паспалітай. Паўстанне 1794 г. пад 


кіраўніцтвам Тадэвуша Касцюшкі 
15. Адміністратыўныя рэформы на тэрыторыі Беларусі пасля падзелаў. 


Палітыка русіфікацыі 
16. Вайна 1812 г. на тэрыторыі Беларусі 
17. Паўстанне 1830–1831 гг. на тэрыторыі Беларусі 
18. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі пасля ўключэння ў склад 


Расійскай імперыі: крызіс феадальна-прыгонніцкай сістэмы, адмена прыгоннага 
права 


19. Паўстанне 1863 г. на тэрыторыі Беларусі 
20. Буржуазныя рэформы 60–70-х гг. ХІХ ст.: асаблівасці іх правядзення ў 


Беларусі 
21. Народніцтва і сацыял-дэмакратыя ў Беларусі. Афармленне палітычных 


партый 
22. Культура Беларусі ў XIX стст., асноўныя фатары фармавання і 


развіцця беларускай нацыі 
23. Рэвалюцыя 1905–1907 гг. у Беларусі 







24. Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі 
25. Лютаўская і Кастрычніцкая рэвалюцыі 1917 г. у Беларусі 
26. Беларускі нацыянальны рух у пачатку ХХ ст. 
27. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі 
28. Стварэнне беларускай савецкай дзяржаўнасці 
29. Новая эканамічная палітыка, індустрыялізацыя і калектывізацыя ў 


Беларусі 
30. Афармленне савецкай палітычнай сістэмы. Палітычныя рэпрэсіі 30-х 


гг. ХХ ст. 
31. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы ў 1920–1930-х гг. 
32. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны (1939–1945 гг.) 
33. БССР у другой палове 1940-х – першай палове1980-х гг. 
34. Спробы мадэрнізацыі савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў час 


«перабудовы». Нарастанне крызіса савецкай сістэмы 
35. Распад СССР. Абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь 
36. Рэспубліка Беларусь на сучасным этапе 


 





		ВЯРНУЦЦА






Установа адукацыі 
“Міжнародны дзяржаўны экалагічны ўніверсітэт імя А.Дз. Сахарава” 


ЗАЦВЯРДЖАЮ 
Прарэктар па вучэбнай рабоце 
МДЭУ ім. А.Д. Сахарава 
_____________А.І. Родзькін 
_____________ 
(дата зацвяржэння) 
Рэгістрацыйны № УД-_______/р. 


ГІСТОРЫЯ 


Bучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай 
дысцыпліне для спецыяльнасцяў: 


1-40 05 01-06 – Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (у экалогіі) 
1-40 05 01-07 – Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі (у ахове здароўя) 
1-33 01 07 – Прыродаахоўная дзейнасць 
1-43 01 06 – Энэргаэфектыўныя тэхналогіі і энэргетычны менеджмент 
1-100 01 01 – Ядзерная і радыяцыйная бяспека 
1-31 04 05 – Медыцынская фізіка 
1-33 01 01 – Біяэкалогія 
1-80 02 01 – Медыка-біялагічная справа 
1-33 01 05 – Медыцынская экалогія 


Факультэт: маніторынгу навакольнага асяроддзя 


Кафедра: філасофіі, сацыялогіі і эканомікі 


Курс:                               І (ФМНА), І (ФЭМ), І (ФЗН) 


Семестр:                         І (ФМНА), І (ФЭМ), І (ФЗН) 


Лекцыі:                           18 (ФМНА, ФЭМ), 4 (ФЗН) 


Семінарскія заняткі:    16 (ФМНА, ФЭМ)         Залік: І (ФМНА), І (ФЭМ), 
                                         4 (ФЗН)                                       І (ФЗН) 
Аўдыторных гадзінаў 
па вучэбнай дысцыпліне: 34 (ФМНА, ФЭМ) Форма навучання: вочная  
                                              8 (ФЗН),                                       (ФМНА, ФЭМ), 
                                                                                                    завочная (ФЗН) 
Усяго гадзінаў  
па вучэбнай дысцыпліне: 72 


Склаў: С.П. Емяльянаў, старэйшы выкладчык 


2014 г. 
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Разгледжана і рэкамендавана да зацвярджэння кафедрай філасофіі, 
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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 


Вучэбная праграма “Гісторыя” прызначана для рэалізацыі на першай 
ступені вышэйшай адукацыі ў рамках модулю сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплінаў. 


Дадзеная праграма скіравана на авалоданне студэнтамі асноўнымі 
тэарэтычнымі дасягненнямі гістарычнай навукі, апрацоўку, асэнсаванне і 
сістэматызацыю навучальнай інфармацыі, набыццё практыкаарыентаваных 
уменняў. Вызначальнымі асаблівасцямі дадзенай праграмы з’яўляюцца: 
выкарыстанне кампетэнтнаснага падыходу ў навучанні, значная роля 
самастойнай працы студэнтаў, магчымасць выкарыстання сучасных 
інавацыйных тэхналогіяў. 


Месца вучэбнай дысцыпліны “Гісторыя Беларусі ў кантэксце 
еўрапейскай цывілізацыі” ў сістэме сацыяльна-гуманітарных ведаў 
вызначаецца тым, што прадметам яе вывучэння з’яўляюцца найбольш 
важныя пытанні дзяржаўна-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага, 
канфесійнага, культурнага і духоўнага развіцця беларускага народа ў 
кантэксце рэгіянальнай і цывілізацыйнай (агульнаеўрапейскай) гісторыі. 


Актуальнасць вывучэння гісторыі Беларусі ў кантэксце еўрапейскай 
цывілізацыі абумоўлена неабходнасцю выпрацоўкі аб’ектыўнага навуковага 
погляду на гісторыю беларускага народа, генезіс якога адбываўся на фоне 
ўзаемадзеяння разнастайных сацыяльна-эканамічных, этнакультурных, 
геапалітычных і культурна-цывілізацыйных фактараў. Разуменне студэнтамі 
гэтых асабёлівасцяў з’яўляецца неабходнай умовай не толькі для парыхтоўкі 
спецыяліста-прафесіянала, але і выхавання якасцяў асобы, што адрозніваюць 
грамадзяніна і патрыёта. 


Дысцыпліна цесна звязана з шэрагам іншых курсаў сацыяльна-
гуманітарнага профілю, а менавіта: інтэграванымі модулямі “Паліталогія”, 
“Сацыялогія”, “Філасофія”, спецыяльным модулем “Гісторыя славянскіх 
народаў” і інш. 


Пры стварэнні праграмы ўлічваўся аб’ём ведаў, атрыманых студэнтамі 
ў рамках курсу сярэдняй школы, змест праграмы складзены і структураваны 
на аснове праблемна-храналагічнага падыходу. 


Праграма распрацавана ў адпаведнасці з наступнымі нарматыўнымі і 
метадычнымі дакументамі: 


• Канцэпцыя аптымізацыі зместу, структуры і аб’ёму сацыяльна-
гуманітарных дысцыплін ва ўстановах вышэйшай адукацыі 
(зацверджана Загадам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь 
ад 22.03.2012 № 194); 


• Парадак распрацоўкі і зацвярджэння вучэбных праграм і праграм 
практык (зацверджаны Міністэрствам адукацыі Рэспублікі 
Беларусь ад 27.05.2013г. №405); 
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• Гісторыя. Тыпавая вучэбная праграма па абавязковым модулі для 
ўстаноў вышэйшай адукацыі / пад рэд. У.С. Кошалева. – Мінск, 
2014. 


Асноўныя патрабаванні да засваення вучэбнай дысцыпліны заснаваны 
на мэтах сацыяльна-гуманітарнай падрыхтоўкі студэнтаў ва ўстановах 
вышэйшай адукацыі вызначаных ў адукацыйным стандарце “Вышэйшая 
адукацыя. Першая ступень. Цыкл сацыяльна-гуманітарных дысцыплін”. У іх 
якасці выступаюць фармаванне і развіццё сацыяльна-асабовых 
кампетэнцыяў, заснаваных на гуманітарных ведах, эмацыйна-каштоўнасным 
і сацыяльна-творчым вопыце, якія забяспечваюць рашэнне і выкананне 
грамадзянскіх, сацыяльна-прафесійных, асабовых задачаў і функцыяў. 


Агульныя патрабаванні да фармавання сацыяльна-асабовых 
кампетэнцыяў выпускніка вызначаюцца наступнымі прынцыпамі: 


• гуманізацыі як прыярытэтнага прынцыпа адукацыі, што 
забяспечвае асабова-арыентаваны характар адукацыйнага 
працэсу і творчую самарэалізацыю выпускніка; 


• фундаменталізацыі, што садзейнічае арыентацыі зместу 
дысцыплін сацыяльна-гуманітарнага цыкла на выяўленне 
сутнасных асноў і сувязяў паміж разнастайнымі працэсамі 
навакольнага свету, прыродазнаўчымі і гуманітарнымі ведамі; 


• кампетэнтнаснага падыходу, што вызначае сістэму патрабаванняў 
да арганізацыі адукацыйнага працэсу, накіраваных на 
павышэнне ролі самастойнай працы студэнтаў, які мадэлюе 
сацыяльна-прафесійныя праблемы і шляхі іх вырашэння, што 
забяспечвае фармаванне ў выпускнікоў здольнасці дзейнічаць у 
зменлівых жыццёвых абставінах; 


• сацыяльна-асабовай падрыхтоўкі, што забяспечвае фармаванне ў 
студэнтаў сацыяльна-асабовай кампетэнтнасці, заснаванай на 
адзінстве набытых гуманітарных ведаў і ўменняў, эмацыйна-
каштоўнасных адносінаў і сацыяльна-творчага вопыту з улікам 
інтарэсаў, патрэбаў і магчымасцяў навучэнцаў; 


• міждысцыплінарнасці і інтэгратыўнасці сацыяльна-гуманітарнай 
адукацыі, рэалізацыя якога забяспечвае цэласнасць вывучэння 
гуманітарных ведаў і яго ўзаемасувязь з сацыяльным кантэкстам 
будучай прафесійнай дзейнасці выпускніка. 


У адпаведнасці з вышэйазначанымі мэтамі і прынцыпамі сацыяльна-
гуманітарнай падрыхтоўкі выпускнік установы вышэйшай адукацыі пры 
падрыхтоўцы па адукацыйнай праграме першай ступені павінен набыць 
наступныя сацыяльна-асабовыя кампетэнцыі (САК): 
САК-1. Валодаць якасцямі грамадзянскасці. 
САК-2. Быць здольным да сацыяльнага ўзаемадзеяння. 
САК-3. Валодаць здольнасцю да міжасабовых камунікацый. 
САК-4. Быць здольным да крытыкі і самакрытыкі (крытычнае мысленне). 
САК-5. Умець працаваць у камандзе. 
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У працэсе сацыяльна-гуманітарнай падрыхтоўкі выпускнік установы 
вышэйшай адукацыі павінен развіць наступныя акадэмічныя кампетэнцыі 
(АК): 
АК-1. Валодаць і ўжываць базавыя навукова-тэарэтычныя веды для 
вырашэння тэарэтычных і практычных задачаў. 
АК-2. Валодаць сістэмным і параўнальным аналізам.  
АК-3. Валодаць даследчымі навыкамі.  
АК-4. Умець працаваць самастойна. 
АК-5. Быць здольным інтэграваць новыя ідэі (крэатыўнасць).  
АК-6. Валодаць міждысцыплінарным падыходам пры вырашэнні праблем.  
АК-7. Умець вучыцца, павышаць сваю кваліфікацыю на працягу ўсяго 
жыцця. 


Задача вывучэння вучэбнай дысцыпліны "Гісторыя Беларусі ў 
кантэксце еўрапейскай цывілізацыі" ва ўстановах вышэйшай адукацыі 
заключаецца ў набыцці студэнтамі практычных навыкаў аналізу гістарычных 
фактаў і падзеяў, што забяспечвае фармаванне сацыяльна-асабовых 
кампетэнцыяў студэнта, заснаваных на сістэме каштоўнасцяў, якая 
сфармавалася ў працэсе гістарычнага развіцця беларускага народа і эвалюцыі 
яго дзяржаўнасці, што з’яўляецца тэарэтыка-метадалагічнай асновай, 
неабходнай для якаснай сацыяльна-прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў. 


У адпаведнасці з патрабаваннямі адукацыйнага стандарту выпускнік 
павінен ведаць: 


• асаблівасці фармацыйнага і цывілізацыйнага падыходаў да 
вывучэння гісторыі Беларусі ў кантэксце еўрапейскай гісторыі; 


• гістарычныя этапы складвання беларускага этнасу; 
• розныя формы дзяржаўных утварэнняў на тэрыторыі Беларусі; 


станаўленне беларускай дзяржаўнасці і ўмацаванне яе 
суверэнітэту ў XX - пачатку XXI ст; 


• савецкі варыянт мадэрнізацыі і цывілізацыйнага развіцця 
беларускага грамадства; 


• месца і ролю беларускіх земляў у геапалітычных працэсах ў 
асобныя гістарычныя перыяды, уклад беларускага народа ў 
перамогу над фашызмам, значэнне і месца суверэннай 
Рэспублікі Беларусь у сучасным свеце; 


• дасягненні беларускага народа ў развіцці матэрыяльнай і 
духоўнай культуры; 


• умець: 
• выкарыстоўваць фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да 


вывучэння асаблівасцяў гістарычнага развіцця беларускага 
народа; 


• характарызаваць умовы і вынікі складвання беларускага этнасу ў 
асобныя гістарычныя перыяды; 


• тлумачыць уплыў розных культурна-цывілізацыйных фактараў на 
гістарычнае развіцце беларускіх зямель; 
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• ажыццяўляць параўнальны аналіз рэформ і рэвалюцый у працэсе 
мадэрнізацыі беларускага грамадства, ацэньваць вынікі 
функцыянавання савецкай грамадска-палітычнай сістэмы ў 
БССР. вызначаць сутнасныя характарыстыкі беларускай мадэлі 
сацыяльна-эканамічнага развіцця; 


• ацэньваць значэнне Перамогі савецкага народу ў Вялікай 
Айчыннай вайне, характарызаваць уклад беларускага народа ў 
барацьбу супраць фашызма; 


• аналізаваць працэс складвання беларускай дзяржаўнасці, 
афармлення і замацоўвання суверэнітэту Рэспублікі Беларусь; 


• характарызаваць геапалітычнае становішча беларускіх зямель у 
асобныя гістарычныя перыяды, аналізаваць месца і ролю 
суверэннай Рэспублікі Беларусь у сучасным свеце, ва ўмовах 
інтэграцыі і глабалізацыі. 


Для рэалізацыі мэтаў, азначаных вышэй, лічыцца неабходным 
вырашэнне наступных задач: 


• фармаванне ў студэнтаў ведаў і ўменняў аналізу заканамернасцяў 
і асаблівасцяў дзяржаўна-палітычнага, сацыяльна-эканамічнага, 
канфесійнага, культурнага, духоўнага развіцця беларускага 
народа з улікам цывілізацыйных характарыстыкаў і выхавання 
на гэтай аснове пачуцця адказнасці за лёс краіны; 


• засваенне студэнтамі сістэмы матэрыяльных, культурных і 
духоўных каштоўнасцяў, якія былі створаны ў працэсе 
гістарычнага развіцця беларускага народа і развіццё на гэтай 
аснове здольнасці да самарэалізацыі ва ўмовах сучаснай 
сацыякультурнай сітуацыі; 


• гатоўнасць выпускніка вышэйшай школы як грамадзяніна 
Рэспублікі Беларусь у аб’ёме сваіх кампетэнцый, сфармаваных 
у выніку ўсвядомленага засваення і выкарыстання вучэбнай 
гістарычнай інфармацыі, садзейнічаць далейшаму развіццю 
сваёй краіны. 


Навучальны матэрыял у праграме структураваны паволе зместу па 
раздзелах і тэмах. Агулам, на вывучэнне дысцыпліны вылучаецца 72 гадзіны, 
у тым ліку для вочнага аддзялення – 34 аўдыторныя гадзіны і 38 гадзінаў 
самастойнай працы, для завочнага аддзялення – 8 аўдыторных гадзінаў і 64 
гадзіны самастойнай працы. 
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ЗМЕСТ НАВУЧАЛЬНАГА МАТЭРЫЯЛУ 


Тэма 1. УВОДЗІНЫ Ў ДЫСЦЫПЛІНУ "ГIСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ Ў 
КАНТЭКСЦЕ ЕЎРАПЕЙСКАЙ ЦЫВІЛІЗАЦЫІ" 


Метадалагічныя асновы вывучэння гісторыі. Перыядызацыя сусветнай 
гісторыі і гісторыі Беларусі. Фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да 
вывучэння гісторыі. Цывілізацыя як стадыя развіцця грамадства і як 
лакальны культурна-гістарычны тып. Прадмет вывучэння гісторыі Беларусі ў 
кантэксце цывілізацыйнага развіцця рэгіянальнай і еўрапейскай гісторыі. 
Гістарыяграфічныя школы. Крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі. 


Р а з д з е л І  
ФАРМАВАННЕ БЕЛАРУСКАГА ЭТНАСУ I ДЗЯРЖАЎНЫЯ 


ЎТВАРЭННІ НА БЕЛАРСКІХ ЗЕМЛЯХ 


Тэма 2. Гістарычныя этапы фармавання беларускага этнасу  


Найстаражытнае насельніцтва на тэрыторыі беларускіх земляў. 
Пачатак рассялення славянаў (VI ст.) і славянізацыя балтаў. Праблема 
Старажытнарускай народнасці. 


Паходжанне назвы "Белая Русь" (Беларусь). Эканамічныя і палітычныя 
фактары фармавання беларускага этнасу ў XIV - XVIII стст. 
Усходнеславянскі этнакультурны падмурак Вялікага княства Літоўскага, 
Рускага і Жамойскага (ВКЛР). Роля праваслаўя, каталіцтва і ўніяцтва ў 
кансалідацыі беларускага этнасу. Этнічная самасвядомасць і менталітэт 
беларусаў. Трансфармацыя ідэнтычнасці и саманазвы беларускага этнасу. 
Духоўнае жыццё беларускіх земляў у IX - XVIII стст. 


Далейшае развіццё беларускага этнасу ва ўмовах складвання рынкавых 
адносінаў у XIX ст. Нацыянальная самасвядомасць беларусаў. Зараджэнне і 
развіццё беларусазнаўства. Тэорыя "заходнерусізму". Ідэі беларускага 
нацыянальнага адраджэння ў пачатку XX ст. 


Тэма 3. Дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях  
у IX-XVIII стст. 


Еўропа ў сярэднявеччы. Станаўленне ранніх патэстарных утварэнняў 
на беларускіх землях. Старажтыная (Кіеўская) Русь. Полацкае і Тураўскае 
княствы і іх узаемаадносіны з Кіевым і Ноўгарадам. Удзельная 
раздробленасць. Стварэнне Вялікага княства Літоўскага, Рускага і 
Жамойскага. Роля заходнерускіх земляў у працэсе дзяржаўнага будаўніцтва 
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ВКЛР. Асаблівасці фармавання дзяржаўнага і сацыяльна-эканамічннага ладу 
на беларускіх землях ВКЛР. 


Асноўныя тэндэнцыі развіцця сусветнай гісторыі ў Новы час. Эпоха 
Адраджэння, Рэфармацыя, Асветніцтва. Развіцце капіталізму. Першыя 
буржуазныя рэвалюцыі ў Заходняй Еўропе. 


Беларускія землі пасля Люблінскай уніі. Уваходжанне ВКЛР у склад 
Рэчы Паспалітай Абодвух Народаў. Войны XVII - XVIII стст. і іх наступствы 
для беларускіх земляў. Узмацненне феадальнай анархіі. Паглыбленне крызісу 
і тры падзелы Рэчы Паспалітай паміж Аўстрыяй, Прусіяй і Расіяй. 
Уключэнне беларускіх земляў у склад Расійскай імперыі. 


Тэма 4. Становішча беларускіх земляў у складзе Расійскай дзяржавы 
(канец XVIII ст. - кастрычнік 1917 г.) 


Значэнне ўключэння Беларусі ў склад Расійскай імперыі ва ўмовах 
фарміравання індустрыяльнага грамадства. Асноўныя напрамкі палітыкі 
самадзяржаўя ў Беларусі. Беларускія землі ў перыяд расійска-французскай 
вайны 1812 г. Паўстанне 1830-1831 гг. і яго наступствы. 


Расійскі шлях палітычнай і эканамічнай мадэрнізацыі. Адмена 
прыгоннага права. Рэформы 60-70-х гг. XIX ст. і асаблівасці іх здзяйснення 
на Беларусі. Спецыфіка прамысловага перавароту ў Беларусі Месца эканамікі 
Беларусі ва ўсерасійскім рынку. Змены ў сацыяльнай струтуры насельніцтва. 


Грамадска-палітычныя рухі і аб’яднанні ў Беларусі. Паўстанне 1863-
1864 гг. яго уплыў на палітыку ўладаў у Беларусі і грамадска-палітычную 
думку. Ідэалогія лібералізму, народніцкія і сацыял-дэмакратычныя плыні. 
Узнікненне агульнарасійскіх і беларускіх партыяў. Рэвалюцыя 1905-1907 гг. і 
пачатак расійскага парламентарызму. Сталыпінская афарная рэформа і 
асаблівасці яе здзяйснення ў Беларусі. Першая сусветная вайна і яе 
наступствы для Беларусі. 


Лютаўская рэвалюцыя і фармаванне новых уладаў. Стратэгія і тактыка 
палітычных партыяў у адносінах да ўлады, праблемы выбару шляхоў 
далейшага грамадскага развіцця. Абвастрэнне сацыяльна-эканамічнага, 
палітычнага крызісу ў Расіі і расстаноўка палітычных сіл на Заходнім фронце 
і ў Беларусі восенню 1917 г. Перамога Кастрычніцкага перавароту ў 
Петраградзе і ў Беларусі. 


Р а з д з е л I І  
СТАНАЎЛЕННЕ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ I ЎМАЦАВАННЕ 


ЯЕ СУВЕРЭНІТЭТУ Ў XX - ПАЧАТКУ XXI СТСТ. 


Тэма 5. Савецкая грамадска-палітычная сістэма ў Беларусі (кастрычнік 
1917 - чэрвень 1941 гг.) 
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Роля Кастрычніцкага перавароту ў гістарычным лёсе беларускага 
народа. Устанаўленне савецкай улады ў Беларусі. Першыя рэвалюцыйныя 
пераўтварэнні. Барацьба супраць германскіх акупантаў. 


Праблемы фармавання беларускай дзяржаўнасці на нацыянальна-
дэмакратычнай і рэвалюцыйна-класавай асновах. Абвяшчэнне Беларускай 
Народнай Рэспублікі - спроба зацвярджэння беларускай дзяржаўнасці на 
заходніх парламенцкіх прынцыпах. Утварэнне беларускай дзяржаўнасці на 
савецкеай аснове. Савецка-польская вайна. Роля і месца БССР у складзе 
СССР. 


Савецкая мадэль мадэрнізацыі грамадства. Усталяванне савецкай 
аднапартыйнай грамадска-палітычнай сістэмы ў БССР. Сканцэнтраванне 
функцыяў заканадаўчай, выканаўчай і судовай улады ў руках дзяржаўна-
партыйнага апарата. Дэфармацыі ў грамадска-палітычным жыцці БССР. 
Палітычныя рэпрэсіі 30-х гг. XX ст. Праблема вызначэння грамадска-
палітычнага ладу ў СССР. 


Шляхі і метады будаўніцтва індустрыяльнага грамадства ў савецкай 
Беларусі (асаблівасці НЭПу, індустрыялізацыя, калектывізацыя). 


Уздзеянне савецкага фактару на фармаванне беларускай нацыі. 
Станаўленне беларускай савецкай культуры. Палітыка беларусізацыі. 
Дасягненні і супярэчнасці развіцця культуры і навукі ў 30-я гг. XX ст. 
Стаўленне савецкай улады да царквы. 


Тэма 6. Беларусь у гады Другой Сусветнай і Вялікай Айчыннай 
вайны 


Прыход фашыстаў да ўлады ў Італіі і нацыстаў да ўлады ў Германіі. 
Абвастрэнне супярэчнасцяў паміж еўрапейскімі дзяржавамі ў 30-я гг. XX ст. 
Правал палітыкі калектыўнай бяспекі. Пачатак Другой Сусаетнай вайны. 
Далучэнне Заходняй Беларусі да СССР, аб’яднанне беларускага народа ў 
складзе БССР.  


Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі 
Беларусі. Устанаўленне акупацыйнага рэжыму і яго мэты. Рабаванне 
гітлераўцамі гаспадарчых і культурных каштоўнасцяў Беларусь. Генацыд на 
тэрыторыі Беларусі. Калабаранцкія арганізацыі і іх дзейнасць. 


Вызначальныя перамогі Чырвонай Арміі (бітвы пад Масквой, 
Сталінградам, Курскам), іх уплыў на ўздым партызанскага руху і падпольнай 
барацьбы. Баявая дзейнасць партызан і падпольшчыкаў. Пачатак вызвалення 
Беларусі. Аперацыя "Баграціён". Завяршальныя пераможныя аперацыі 
Чырвонай Арміі. 


Вынікі вайны для беларускага народа і яго ўнёсак у Перамогу над 
нацызмам і фашызмам. Ураджэнцы Беларусі на франтах вайны і ў 
еўрапейскім руху Супраціўлення. Захаванне памяці аб вайне. 
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Тэма 7. БССР: дасягненні і праблемы стваральнай працы народа ў 
пасляваенны перыяд (1945- 1991 гг.) 


Геапалітычныя змены на міжнароднай арэне пасля Другой Сусветнай 
вайны. Пачатак "халоднай вайны". Змагенне дзвюх сацыяльна-палітычных 
сістэмаў. Барацьба за мір і раззбраенне. Крызіс сусветнай сацыялістычнай 
сістэмы і яе распад. Заканчэнне "халоднай вайны". 


Аднаўленне прамысловасці і сельскай гаспадаркі ў першае 
пасляваеннае пяцігоддзе. Калектывізацыя ў Заходняй Беларусі. Эканамічнае 
развіццё БССР ва ўмовах пачатку навукова-тэхнічнай рэвалюцыі. 
Эканамічная рэформа 1965 г. і яе вынікі. Спецыялізацыя прамысловасці і 
сельскай гаспадаркі БССР ва умовах адзінага народнагаспадарчага комплексу 
СССР. Зніжэнне тэмпаў вытворчасці і нарастание крызісных з’яваў у 
эканаміцы. Палітыка перабудовы, курс на паскарэнне сацыяльна-
эканамічнага развіцця. Чарнобыльская аварыя і яе наступствы. Паглыбленне 
эканамічнага крызісу ў СССР і БССР у канцы 80-х гг. XX ст. 


Грамадска-палітычнае жыццё ў СССР і БССР у першае пасляваеннае 
дзесяцігоддзе. Барацьба з антысавецкімі групоўкамі. Ідэалагічныя кампаніі і 
неабгрунтаваныя рэпрэсіі па палітычных матывах другой паловы 1940-х -
пачатку 1950-х гг. Асуджэнне культа асобы І.В. Сталіна. Спробы 
дэмакратызацыі грамадска-палітычнага жыцця ў другой палове 1950-х - 1964 
гг. Нарастание кансерватызму ў грамадска-палітычным жыцці ў 1970-я -
першай палове 1980-х гг. Першыя крокі па рэфармаванню палітычнай 
сістэмы ў гады перабудовы. Змяненні ў Канстытуцыях СССР і БССР. Крызіс 
савецкага федэралізму. “Парад суверэнітэтаў”, барацьба за суверэнітэт 
Беларусі. 


Адукацыя, навука і культура БССР у пасляваенны перыяд: дасягненні і 
праблемы. Дзяржаўная рэлігійная палітыка і становішча канфесіяў. 


Тэма 8. Рэспубліка Беларусь ў канцы XX - пачатку XXI ст. 


Жнівеньскія падзеі 1991 г. у СССР і БССР. Абвяшчэнне Рэспублікі 
Беларусь. Пачатак фармавання органаў улады і кіравання рэспублікі на 
прынцыпах суверэнітэту. Распад СССР і ўтварэнне СНД. Заканадаўча-
прававое афармленне дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. 


Прыняцце Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 1994 г. Выбары прэзідэнта 
і фармаванне новай сістэмы ўлады. Рэспубліканскія рэферэндумы 1995 і 1996 
гг., іх вынікі. Дапаўненні і змяненні ў Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь. 
Эвалюцыя “вертыкалі” улады і кіравання. 


Крызісны стан прамысловасці і сельскай гаспадаркі ў пачатку 90-х гг. 
XX ст. Стварэнне перадумоваў пераходу да рынкавай эканомікі, напрацоўка 
прававой базы, вызначэнне метадаў і накірункаў рэфармавання эканомікі. 
Распрацоўка і рэалізацыя беларускай мадэлі сацыяльна-эканамічнага 
інавацыйнага развіцця краіны. Дасягненні і праблемы беларускай эканомікі. 
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Сусветны эканамічны і фінансавы крызіс і яго наступствы для краінаў 
Усходняй Еўропы. Сучасны стан прамысловасці, сельскай гаспадаркі і 
сацыяльнай сферы Беларусі. 


Геапалітычнае становішча Рэспублікі Беларусь ва ўмовах сусветных 
глабалізацыйных працэсах. Міжнароднае прызнанне Рэспублікі Беларусь і 
змены ў знешнепалітычным механізме краіны. Выпрацоўка стратэгіі і 
прынцыпаў знешняй палітыкі, яе шматвектарнасць. Беларуска-расійскія 
адносіны, стварэнне Саюза Беларусі і Расіі. Беларусь і СНД, фармаванне 
мытнага саюзу і адзінай эканамічнай прасторы. Беларусь і сучасныя 
геапалітычныя праекты ва Ўсходняй Еўропе (ЕўраАзЭС, АДКБ, “Усходняе 
партнёрства”) 


Адукацыя, навука і культура Рэспублікі Беларусь. Фармаванне 
нацыянальнай сістэмы адукацыі. Складанасці навуковай працы, страты і 
здабыткі беларускай навукі. Стан гісторыка-культурнай спадчыны. Асноўныя 
накірункі развіцця літаратуры і мастацтва. Узаемаадносіны дзяржавы і 
царквы, адраджэнне рэлігійна-канфесійнага жыцця. 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 


ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ ДЛЯ ВОЧНАГА АДДЗЯЛЕННЯ 


Нумар 
раздзелу, 
тэмы 


Назвы раздзелаў, тэмаў Колькасць гадзінаў Формы 
кантролю 


ведаў 


Л
ек


цы
і 


П
ра


кт
ы


чн
ы


я 
за


ня
тк


і 


С
ем


ін
ар


ск
ія


 за
ня


тк
і 


Л
аб


ар
ат


ор
ны


я 
за


ня
тк


і 


К
ір


уе
ма


я 
са


ма
ст


ой
на


я 
пр


ац
а 


1 2 3 4 5 6 7 8 
 Гісторыя Беларусі ў кантэксце 


еўрапейскай цывілізацыі 
18  16    


1 Раздзел І. Фармаванне беларускага 
этнасу і дзяржаўныя ўтварэнні на 
беларускіх землях 


12  6    


1.1 Тэма 1. Уводзіны ў дысцыпліну “Гісторыя 
Беларусі ў кантэксце еўрапейскай 
цывілізацыі”. 
1. Гісторыя як навука. 
2. Гістарычныя крыніцы, гістарыяграфія. 


2  2   Апытанне,  
дыскусія 
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3. Метадалогія гісторыі. 
4. Фармацыйны і цывілізацыйны падыходы 
да вывучэння гісторыі. 


1.2 Тэма 2. Гістарычныя этапы фармавання 
беларускага этнасу (VI ст. - пачатак XX 
ст.). 
1. Найстаражытнае насельніцтва на 
беларускіх землях. 
2. Славянская каланізацыя і славянізацыя 
балтаў. 
3. Этнічныя працэсы на беларускіх землях у 
перыяды Сярэднявечча і Ранняга Новага 
часу. 
4. Канцэпцыі фармавання беларускай 
народнасці. 
5. Паходжанне назвы “Белая Русь”. 


2  2    


1.3 Тэма 3. Дзяржаўныя ўтварэнні на 
беларускіх землях у IX - XVIII стст. 
1. Хрысціянская цывілізацыя Сярэднявечча. 
2. Станаўленне ранніх патэстарных 
утварэнняў на беларускіх землях. 
2. Стварэнне ВКЛР. Асновы яго 
палітычнага, эканамічнага і сацыяльнага 
ладу. 
3. Асаблівасці развіцця еўрапейскай і 
сусветнай цывілізацыі ў Новы час. 
4. Беларускія землі ў часы Рэчы Паспалітай 


4  2   Апытанне, 
дыскусія 
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Абодвух Народаў. 
5. Крызіс і падзелы Рэчы Паспалітай. 


1.4 Тэма 4. Становішча беларускіх земляў у 
складзе Расійскай дзяржавы (канец XVIII 
ст. – кастрычнік 1917 г.). 
1. Уключэнне беларускіх земляў у склад 
Расійскай імперыі.  Напрамкі палітыкі 
самаўладдзя на далучаных землях. 
2. Беларускія землі ў часы расійска-
французскай вайны 1812 г. 
3. Паўстанне 1830-1831 гг і яго наступствы. 
4. Мадэрнізацыйныя працэсы на беларускіх 
землях. Эканамічная, палітычная, этнічная, 
культурная мадэрнізацыя. 
5. Паўстанне 1963-1864 гг. Грамадска 
палітычнае жыццё на беларускіх землях у ІІ 
палове ХІХ ст. 
6. Беларускія землі ў часы Першай рускай 
рэвалюцыі 1905-1907 гг. Сталыпінскія 
рэформы. 
7. Беларускія землі ва ўмовах І Сусветнай 
вайны. Лютаўская рэвалюцыя. Растаноўка 
палітычных сілаў ў 1917 г. Кастрычніцкі 
пераварот. 


4  2   Апытанне, 
дыскусія 


2 Раздзел ІІ. Станаўленне беларускай 
дзяржаўнасці і ўмацаванне яе 
уверэнітэту ў ХХ – пачатку ХХІ стст. 


6  10    
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2.1 Тэма 5.  Савецкая грамадска-палітычная 
сістэма ў Беларусі (кастрычнік 1917 - 
чэрвень 1941 гг.). 
1. Усталяванне савецкай улады ў Беларусі,
першыя пераўтварэнні. 
2. Выбар шляху для развіцця дзяржаўнасці.
БНР як рэалізацыя нацыянальна-
дэмакратычнага праекту. 
3. Утварэнне беларускай дзяржаўнасці на
савецкай аснове. Савецка-польская вайна. 
Стварэнне СССР і месца БССР у яго 
структуры. 
4. Савецкая мадэль мадэрнізацыі
грамадства. Паўстанне таталітарнай 
савецкай сістэмы і яе асаблівасці. 
5. Праблемы культурнага і этнічнага
развіцця Беларусі ў рамках савецкай 
сістэмы. 


2 2 Апытанне, 
дыскусія 


2.2 Тэма 6. Беларусь у гады Другой Сусветнай 
і Вялікай Айчыннай вайны. 
1. Міжнародныя адносіны і палітычная
сітуацыя ў Еўропе ў міжваенны перыяд. 
2. Пачатак ІІ Сусветнай вайны. Уступленне
ў вайну СССР і далучэнне Заходняй 
Беларусі да БССР. 
3. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны.
Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі. 


2 Апытанне, 
дыскусія 
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4. Акупацыя, калабарацыя, супраціў.
5. Пералом у вайне. Вызваленне Беларусі і
завяршальны этап вайны. 
6. Вынікі і значэнне вайны для Беларусі.
Роля беларускага народа ў падзеях ІІ 
Сусветнай вайны. Памяць пра вайну. 


2.3 Тэма 7. БССР: дасягненні і праблемы 
стваральнай працы народа ў пасляваенны 
перыяд (1945 – 1991 гг.). 
1. Геапалітычная сітуацыя “халоднай
вайны”. 
2. Эканамічнае развіццё БССР у 1945-1991
гг. Эканамічныя прычыны крызісу і 
распаду СССР, 
3. Эвалюцыя грамадска-палітычнага жыцця
ў СССР і БССР у 1945-1991 гг. Працэс 
здабыцця Белруссю незалежнасці. 
4. Адукацыя, культура, навука БССР у
пасляваенны перыяд. 


2 2 Апытанне, 
дыскусія 


2.4 Тэма 8. Рэспубліка Беларусь у канцы ХХ – 
пачатку ХХІ стст. 
1. Распад СССР і станаўленне суверэннай
Рэспублікі Беларусь. 
2. Стварэнне і эвалюцыя канстытуцыйнага
ладу Беларусі. 
3. Эканамічнае развіццё Беларусі ў канцы
ХХ – пачатку ХХІ стст. Беларуская 


2 2 Апытанне, 
дыскусія 







17 
 


 


эканамічная мадэль. 
4. Геапалітычнае становішча Рэспублікі 
Беларусь ва ўмовах глабалізацыі. 
5. Адукацыя, навука, культура, рэлігія ў 
незалежнай Рэспубліцы Беларусь. 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ ДЛЯ ЗАВОЧНАГА АДДЗЯЛЕННЯ 


Нумар 
раздзелу, 
тэмы 


Назвы раздзелаў, тэмаў Колькасць гадзінаў Формы 
кантролю 
ведаў 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 Гісторыя Беларусі ў кантэксце 


еўрапейскай цывілізацыі 
4  4    


1 Раздзел І. Фармаванне беларускага 
этнасу і дзяржаўныя ўтварэнні на 
беларускіх землях 


2  2    


1.1 Тэма 1. Уводзіны ў дысцыпліну “Гісторыя 
Беларусі ў кантэксце еўрапейскай 
цывілізацыі”. 
1. Гісторыя як навука. 
2. Гістарычныя крыніцы, гістарыяграфія. 
3. Метадалогія гісторыі. 
4. Фармацыйны і цывілізацыйны падыходы 
да вывучэння гісторыі. 


0,5      


1.2 Тэма 2. Гістарычныя этапы фармавання 
беларускага этнасу (VI ст. - пачатак XX 


  1   Апытанне, 
дыскусія 
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ст.). 
1. Найстаражытнае насельніцтва на 
беларускіх землях. 
2. Славянская каланізацыя і славянізацыя 
балтаў. 
3. Этнічныя працэсы на беларускіх землях у 
перыяды Сярэднявечча і Ранняга Новага 
часу. 
4. Канцэпцыі фармавання беларускай 
народнасці. 
5. Паходжанне назвы “Белая Русь”. 


1.3 Тэма 3. Дзяржаўныя ўтварэнні на 
беларускіх землях у IX - XVIII стст. 
1. Хрысціянская цывілізацыя Сярэднявечча. 
2. Станаўленне ранніх патэстарных 
утварэнняў на беларускіх землях. 
2. Стварэнне ВКЛР. Асновы яго 
палітычнага, эканамічнага і сацыяльнага 
ладу. 
3. Асаблівасці развіцця еўрапейскай і 
сусветнай цывілізацыі ў Новы час. 
4. Беларускія землі ў часы Рэчы Паспалітай 
Абодвух Народаў. 
5. Крызіс і падзелы Рэчы Паспалітай. 


1      


1.4 Тэма 4. Становішча беларускіх земляў у 
складзе Расійскай дзяржавы (канец XVIII 
ст. – кастрычнік 1917 г.). 


0,5  1   Апытанне, 
дыскусія 
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1. Уключэнне беларускіх земляў у склад 
Расійскай імперыі.  Напрамкі палітыкі 
самаўладдзя на далучаных землях. 
2. Беларускія землі ў часы расійска-
французскай вайны 1812 г. 
3. Паўстанне 1830-1831 гг і яго наступствы. 
4. Мадэрнізацыйныя працэсы на беларускіх 
землях. Эканамічная, палітычная, этнічная, 
культурная мадэрнізацыя. 
5. Паўстанне 1963-1864 гг. Грамадска 
палітычнае жыццё на беларускіх землях у ІІ 
палове ХІХ ст. 
6. Беларускія землі ў часы Першай рускай 
рэвалюцыі 1905-1907 гг. Сталыпінскія 
рэформы. 
7. Беларускія землі ва ўмовах І Сусветнай 
вайны. Лютаўская рэвалюцыя. Растаноўка 
палітычных сілаў ў 1917 г. Кастрычніцкі 
пераварот. 


2 Раздзел ІІ. Станаўленне беларускай 
дзяржаўнасці і ўмацаванне яе 
суверэнітэту ў ХХ – пачатку ХХІ стст. 


2  2    


2.1 Тэма 5. Савецкая грамадска-палітычная 
сістэма ў Беларусі (кастрычнік 1917 – 
чэрвень 1941 гг.). 
1. Усталяванне савецкай улады ў Беларусі, 
першыя пераўтварэнні. 


0,5      
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2. Выбар шляху для развіцця дзяржаўнасці.
БНР як рэалізацыя нацыянальна-
дэмакратычнага праекту. 
3. Утварэнне беларускай дзяржаўнасці на
савецкай аснове. Савецка-польская вайна. 
Стварэнне СССР і месца БССР у яго 
структуры. 
4. Савецкая мадэль мадэрнізацыі
грамадства. Паўстанне таталітарнай 
савецкай сістэмы і яе асаблівасці. 
5. Праблемы культурнага і этнічнага
развіцця Беларусі ў рамках савецкай 
сістэмы. 


2.2 Тэма 6. Беларусь у гады Другой Сусветнай 
і Вялікай Айчыннай вайны. 
1. Міжнародныя адносіны і палітычная
сітуацыя ў Еўропе ў міжваенны перыяд. 
2. Пачатак ІІ Сусветнай вайны. Уступленне
ў вайну СССР і далучэнне Заходняй 
Беларусі да БССР. 
3. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны.
Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі. 
4. Акупацыя, калабарацыя, супраціў.
5. Пералом у вайне. Вызваленне Беларусі і
завяршальны этап вайны. 
6. Вынікі і значэнне вайны для Беларусі.
Роля беларускага народа ў падзеях ІІ 


1 Апытанне, 
дыскусія 
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Сусветнай вайны. Памяць пра вайну. 
2.3 Тэма 7. БССР: дасягненні і праблемы 


стваральнай працы народа ў пасляваенны 
перыяд (1945 – 1991 гг.). 
1. Геапалітычная сітуацыя “халоднай
вайны”. 
2. Эканамічнае развіццё БССР у 1945-1991
гг. Эканамічныя прычыны крызісу і 
распаду СССР, 
3. Эвалюцыя грамадска-палітычнага жыцця
ў СССР і БССР у 1945-1991 гг. Працэс 
здабыцця Белруссю незалежнасці. 
4. Адукацыя, культура, навука БССР у
пасляваенны перыяд. 


0,5 0,5 Апытанне, 
дыскусія 


2.4 Тэма 8. Рэспубліка Беларусь у канцы ХХ – 
пачатку ХХІ стст. 
1. Распад СССР і станаўленне суверэннай
Рэспублікі Беларусь. 
2. Стварэнне і эвалюцыя канстытуцыйнага
ладу Беларусі. 
3. Эканамічнае развіццё Беларусі ў канцы
ХХ – пачатку ХХІ стст. Беларуская 
эканамічная мадэль. 
4. Геапалітычнае становішча Рэспублікі
Беларусь ва ўмовах глабалізацыі. 
5. Адукацыя, навука, культура, рэлігія ў
незалежнай Рэспубліцы Беларусь. 


1 0,5 Апытанне, 
дыскусія 
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ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ ДЛЯ ЗАВОЧНАГА (СКАРОЧАНАГА) 
АДДЗЯЛЕННЯ 


Нумар 
раздзелу
, тэмы 


Назвы раздзелаў, тэмаў Колькасць гадзінаў Формы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Гісторыя Беларусі ў кантэксце 
еўрапейскай цывілізацыі 


4 4 


1 Раздзел І. Фармаванне беларускага 
этнасу і дзяржаўныя ўтварэнні на 
беларускіх землях 


2 2 


1.1 Тэма 1. Уводзіны ў дысцыпліну 
«Гісторыя Беларусі ў кантэксце 
еўрапейскай цывілізацыі». 
1. Гісторыя як навука.
2. Гістарычныя крыніцы, 
гістарыяграфія. 
3. Метадалогія гісторыі.
4. Фармацыйны і цывілізацыйны
падыходы да вывучэння гісторыі. 


0,5 0,5 
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1.2 Тэма 2. Гістарычныя этапы 
фармавання беларускага этнасу (VI 
ст. - пачатак XX ст.). 
1. Найстаражытнае насельніцтва на
беларускіх землях. 
2. Славянская каланізацыя і
славянізацыя балтаў. 
3. Этнічныя працэсы на беларускіх
землях у перыяды Сярэднявечча і 
Ранняга Новага часу. 
4. Канцэпцыі фармавання беларускай
народнасці. 
5. Паходжанне назвы «Белая Русь».


0,5 0,5 Апытанне, 
дыскусія 


1.3 Тэма 3. Дзяржаўныя ўтварэнні на 
беларускіх землях у IX - XVIII стст. 
1. Хрысціянская цывілізацыя 
Сярэднявечча. 
2. Станаўленне ранніх патэстарных
утварэнняў на беларускіх землях. 
2. Стварэнне ВКЛР. Асновы яго
палітычнага, эканамічнага і 
сацыяльнага ладу. 
3. Асаблівасці развіцця еўрапейскай і
сусветнай цывілізацыі ў Новы час. 
4. Беларускія землі ў часы Рэчы
Паспалітай Абодвух Народаў. 
5. Крызіс і падзелы Рэчы Паспалітай.


0,5 0,5 
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1.4 Тэма 4. Становішча беларускіх земляў 
у складзе Расійскай дзяржавы (канец 
XVIII ст. – кастрычнік 1917 г.). 
1. Уключэнне беларускіх земляў у
склад Расійскай імперыі.  Напрамкі 
палітыкі самаўладдзя на далучаных 
землях. 
2. Беларускія землі ў часы расійска-
французскай вайны 1812 г. 
3. Паўстанне 1830-1831 гг і яго
наступствы. 
4. Мадэрнізацыйныя працэсы на
беларускіх землях. Эканамічная, 
палітычная, этнічная, культурная 
мадэрнізацыя. 
5. Паўстанне 1963-1864 гг. Грамадска
палітычнае жыццё на беларускіх землях 
у ІІ палове ХІХ ст. 
6. Беларускія землі ў часы Першай
рускай рэвалюцыі 1905-1907 гг. 
Сталыпінскія рэформы. 
7. Беларускія землі ва ўмовах І
Сусветнай вайны. Лютаўская 
рэвалюцыя. Растаноўка палітычных 
сілаў ў 1917 г. Кастрычніцкі пераварот. 


0,5 0,5 Апытанне, 
дыскусія 


2 Раздзел ІІ. Станаўленне беларускай 
дзяржаўнасці і ўмацаванне яе 


2 2 
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суверэнітэту ў ХХ – пачатку ХХІ 
стст. 


2.1 Тэма 5. Савецкая грамадска-
палітычная сістэма ў Беларусі 
(кастрычнік 1917 – чэрвень 1941 гг.). 
1. Усталяванне савецкай улады ў
Беларусі, першыя пераўтварэнні. 
2. Выбар шляху для развіцця
дзяржаўнасці. БНР як рэалізацыя 
нацыянальна-дэмакратычнага праекту. 
3. Утварэнне беларускай дзяржаўнасці
на савецкай аснове. Савецка-польская 
вайна. Стварэнне СССР і месца БССР у 
яго структуры. 
4. Савецкая мадэль мадэрнізацыі
грамадства. Паўстанне таталітарнай 
савецкай сістэмы і яе асаблівасці. 
5. Праблемы культурнага і этнічнага
развіцця Беларусі ў рамках савецкай 
сістэмы. 


0,5 0,5 


2.2 Тэма 6. Беларусь у гады Другой 
Сусветнай і Вялікай Айчыннай 
вайны. 
1. Міжнародныя адносіны і палітычная
сітуацыя ў Еўропе ў міжваенны перыяд. 
2. Пачатак ІІ Сусветнай вайны.
Уступленне ў вайну СССР і далучэнне 


0,5 0,5 Апытанне, 
дыскусія 
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Заходняй Беларусі да БССР. 
3. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны.
Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі. 
4. Акупацыя, калабарацыя, супраціў.
5. Пералом у вайне. Вызваленне
Беларусі і завяршальны этап вайны. 
6. Вынікі і значэнне вайны для
Беларусі. Роля беларускага народа ў 
падзеях ІІ Сусветнай вайны. Памяць 
пра вайну. 


2.3 Тэма 7. БССР: дасягненні і праблемы 
стваральнай працы народа ў 
пасляваенны перыяд (1945 – 1991 гг.). 
1. Геапалітычная сітуацыя «халоднай
вайны». 
2. Эканамічнае развіццё БССР у 1945-
1991 гг. Эканамічныя прычыны крызісу 
і распаду СССР, 
3. Эвалюцыя грамадска-палітычнага
жыцця ў СССР і БССР у 1945-1991 гг. 
Працэс здабыцця Белруссю 
незалежнасці. 
4. Адукацыя, культура, навука БССР у
пасляваенны перыяд. 


0,5 0,5 Апытанне, 
дыскусія 


2.4 Тэма 8. Рэспубліка Беларусь у канцы 
ХХ – пачатку ХХІ стст. 
1. Распад СССР і станаўленне


0,5 0,5 Апытанне, 
дыскусія 
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суверэннай Рэспублікі Беларусь. 
2. Стварэнне і эвалюцыя 
канстытуцыйнага ладу Беларусі. 
3. Эканамічнае развіццё Беларусі ў 
канцы ХХ – пачатку ХХІ стст. 
Беларуская эканамічная мадэль. 
4. Геапалітычнае становішча Рэспублікі 
Беларусь ва ўмовах глабалізацыі. 
5. Адукацыя, навука, культура, рэлігія ў 
незалежнай Рэспубліцы Беларусь. 
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 • Рэлігія і культура ў другой палове XVI–XVIII ст. 
 • Крызіс і падзелы Рэчы Паспалітай. 


 
ГЛАВА 6. Беларускія землі ў складзе Расійскай імперыі 


 • Уключэнне беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі. Напрамкі палітыкі 
самаўладдзя на далучаных землях 


 • Вайна 1812 г. на тэрыторыі Беларусі 
 • Паўстанне 1830–1831 гг. на тэрыторыі Беларусі і яго наступствы 
 • Эканамічнае развіццё беларускіх зямель у ХІХ ст. Адмена прыгоннага права. 


Пашырэнне капіталістычных адносін у сельскай гаспадарцы і прамысловасці 
ў другой палове ХІХ ст. 


 • Паўстанне 1863–1864 гг. на Беларусі 
 • Грамадска палітычнае жыццё Беларусі ў другой палове ХІХ ст. 
 • Рэвалюцыя 1905–1907 гг. у Беларусі. Сталыпінскія рэформы. 
 • Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі 


 
 


РАЗДЗЕЛ ІІ. СТАНАЎЛЕННЕ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАСЦІ І ЎМАЦАВАННЕ ЯЕ 
СУВЕРЭНІТЭТУ Ў ХХ – ПАЧАТКУ ХХІ СТСТ. 
 
ГЛАВА 7. Беларускія землі ў 1917–1941 гг. 


 • Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. у Беларусі 
 • Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. у Беларусі. Усталяванне савецкай улады 
 • Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі 
 • Абвяшчэнне БССР. ЛітБелССР. Савецка-польская вайна. Паўторнае 


абвяшчэнне БССР 
 • БССР у 1920-я гг. Новая эканамічная палітыка. Узбуйненне БССР. Палітыка 


беларусізацыі 
 • Індустрыялізацыя і калектывізацыя ў БССР. Афармленне савецкай 


таталітарнай сістэмы. Сталінскія рэпрэсіі ў Беларусі 
 • Заходняя Беларусь у складзе Польскай дзяржавы 1921–1939 гг.  
 • Беларускі нацыянальны рух у Заходняй Беларусі 


 
ГЛАВА 8. Беларусь у гады Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай вайны 


 • Пачатак Другой сусветнай вайны. Уступленне ў вайну СССР. Уз'яднанне 
Заходняй Беларусі з БССР 


 • Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі 
 • Нацысцкі акупацыйны рэжым 
 • Партызанская і падпольная барацьба 
 • Карэнны пералом у ходзе вайны. Вызваленне Беларусі і завяршальны этап 


вайны 
 • Вынікі вайны для Беларусі. 
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ІІ.8.6.
Вынікі вайны для 



Беларусі. Роля 
беларускага народа ў
разгроме нацысцкай 



Германіі











Пасля вызвалення Беларусі адбыліся чарговыя змены яе 
тэрыторыі. Большая частка Беластоцкай вобласці (17 раёнаў) і 3 
раёны Брэсцкай вобласці з гарадамі Ломжай, Аўгустовам, 
Бельскам, Саколкай і іншымі былі перададзены ў склад Польскай 
Народнай Рэспублікі. Узамен БССР атрымала невялікую 
тэрыторыю з 15 вёскамі. Межы беларускай дзяржавы набылі 
сучасныя абрысы.











У першыя пасляваенныя гады эканоміка БССР 
апынулася ў цяжкім становішчы. Былі разбураныя 
вайной амаль усе вялікія прамысловыя 
прадпрыемствы, іншыя знаходзіліся ў эвакуацыі і іх 
трэба было вяртаць назад. У 1946 г. аб’ём прамысловай 
вытворчасці складаў усяго каля 20% ад узроўню 1940 г.











Вялікія чалавечыя страты вялі да недахопу працоўных рук як
у гарадах, так і ў вёсцы. Усе гэтыя цяжкасці клаліся на плечы 
звычайных беларускіх працаўнікоў. Аднаўленне народнай 
гаспадаркі праходзіла маруднымі тэмпамі.



Гэтаму паспрыялі таксама далейшыя рэпрэсіі супраць дзеячаў 
культуры і навукі, якія, аднак, не мелі такіх маштабаў, як да 
вайны, і прымусовая калектывізацыя Заходняй Беларусі ў 1948–
1952 гг., калі былі разбураны тысячы моцных сялянскіх 
гаспадарак. Толькі ў 1947 г. была адменена карткавая сістэма 
размеркавання прадуктаў.











У пасляваенны час узрос міжнародны аўтарытэт БССР. У 
1944 г. яна атрымала права весці знешнюю палітыку. У сувязі з 
гэтым у 1945 г. Беларусь падпісала Акт заснавання і Статут 
Арганізацыі Аб’яднаных Нацый, стаўшы такім чынам адной з яе 
краін-заснавальніц. Гэтым міжнародная супольнасць прызнавала 
вялікую ролю нашай Радзімы ў разгроме нацызму ў свеце, а 
таксама панесеныя каласальныя страты падчас Другой сусветнай 
вайны.
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І.5.3.
Палітычнае развіццё 
беларускіх земляў у



XVII–XVIII стст.
Войны сярэдзіны XVII – 



пачатку XVIII стст.











Катастрафічны ўплыў на развіццё палітычнага і 
сацыяльна-эканамічнага жыцця беларускіх земляў, як і 
ўсёй тэрыторыі Рэчы Паспалітай, мелі войны сярэдзіны 
XVII – першых дзесяцігоддзяў XVIII ст. Рэч Паспалітая 
ўвесь час была вымушана весці практычна 
бесперапынныя войны са сваімі шматлікімі суседзямі – 
Маскоўскім Царствам, Шведкім Каралеўствам, 
Крымскім Ханствам і Асманскай Імперыяй. Часцей за 
ўсё баявыя дзеянні вяліся на тэрыторыі самой Рэчы 
Паспалітай, што дашчэнту спусташала яе эканоміку, 
вяло да заняпаду гарадоў і скарачэння колькасці
насельніцтва.











Самыя катастрафічныя натупствы для Рэчы 
Паспалітай мелі паўстанне ўкраінскіх казакаў 
на чале з Багданам Хмяльніцкім і вайна 1654–
1667 гг., падчас якой Рэчы Паспалітай 
давялося адначасова супрацьстаяць сілам 
Маскоўскага Царства і Шведскага 
Каралеўства.











У 1648 г. ва Украіне пачалося казацкае паўстанне на чале 
з гетманам Багданам Хмяльніцкім, якое ў хуткім часе 
пераўтварылася ў буйнамаштабную казацка-сялянскую вайну. 
У працэсе барацьбы ў казацкага кіраўніцтва ўзнік план 
стварэння ўкраінскай дзяржавы, у межы якой яны хацелі 
ўключыць у тым ліку і Беларускае Палессе і Падняпроўе.











Ужо летам 1648 г. на 
поўдні і ўсходзе Беларусі 
пачалася шырокая 
ўзброеная барацьба 
казацка-сялянскіх 
аддзелаў супраць 
шляхты, магнатаў, купцоў 
і каталіцкіх святароў. 
Узброеныя сяляне на 
чале з казакамі грамілі 
маёнткі сваіх паноў, 
рабавалі двары, знішчалі 
падатковыя дакументы.











Увосень 1648 г. урад накіраваў на 
барацьбу з паўстанцамі першыя 
вайсковыя аддзелы, а на пачатку 1649 
г. у рэгіёны, ахопленыя паўстаннем, 
накіраваўся гетман ВКЛ Януш Радзівіл, 
які рашуча заняўся падаўленнем 
узброеных выступленняў казацка-
сялянскіх аддзелаў.











У 1651 г. Я. Радзівіл канчаткова падавіў паўстанне 
на поўдні Беларусі і ўвайшоў са сваім войскам у Кіеў.











Але казацка-сялянскае паўстанне стала толькі пралогам да 
значна больш сур'ёзнага ваеннага канфлікта, які распачаўся ў 
1654 г. Пасля таго, як на Пераяслаўскай радзе казацкая старшына 
прыняла рашэнне аб далучэнні Украіны да Маскоўскага царства, 
вайна паміж Масквой і Рэччу Паспалітай стала непазбежнай.











У маі 1654 г. маскоўскія 
войскі ўварваліся на 
тэрыторыю Беларусі. ВКЛ не 
было падрыхтавана да 
вайны. Памежныя гарады і 
замкі на Заходняй Дзвіне і 
Дняпры не былі ўмацаваныя.











Усё войска, сабранае вялікім гетманам Янушам 
Радзівілам складала ўсяго 10–12 тысяч чалавек супраць 100 
тысяч маскоўскіх войскаў. Ужо ў 1655 г. войскі маскоўскага 
цара Аляксея Міхайлавіча захапілі амаль усю тэрыторыю
Беларусі (за выключэннем Палесся і Панямоння), а 8 жніўня 
рускія войскі ўзялі сталіцу Вялікага Княства Літоўскага 
Вільню.











На занятых арміяй Маскоўскай дзяржавы тэрыторыях 
быў усталяваны жорсткі акупацыйны рэжым. Насельніцтва 
выводзілася ў палон у цэнтральныя рэгіёны Маскоўскага 
царства. Асобнай групай палонных былі рамеснікі, якіх 
вышуквалі спецыяльна. У выніку баявых дзеянняў і акупацыі 
землі Беларусі былі цалкам разрабаваныя, пачаўся голад, 
сталі пашырацца эпідэміі. Усё гэта выклікала шырокае 
народнае супраціўленне.











Яшчэ ў 1654 г. на занятых акупацыйнымі войскамі беларускіх 
землях сталі ўтварацца сялянскія партызанскія атрады. У 1658 г. 
у лясы масава пайшла шляхта, якая раней прысягала цару, і 
ўзнавіліся ваенныя дзеянні паміж войскамі Маскоўскай дзяржавы і 
Рэчы Паспалітай, партызанскі рух у Беларусі дасягнуў свайго 
найвышэйшага развіцця.











Яскаравым прыкладам 
вызваленчай
барацьбы супраць 
маскоўскіх войнаў стала 
паўстанне 1 лютага 1661 
г. у Магілёве, калі 
мясцовыя мяшчане 
знішчылі акупацыйны 
гарнізон колькасцю
ў 2 тысячы чалавек. 
Самастойна вызвалілі
ад варожых войскаў
свае гарады
мяшчане Дзісны, 
Мсціслава, Себежа, 
Шклова, Гомеля,
Старога Быхава.











Працяглая вайна знясіліла не толькі Рэч Паспалітую, але і Маскоўскае
Царства. Пасля доўгіх перамоваў у студзені 1667 г. у вёсцы Андросава 
на ўсходзе Беларусі была падпісана дамова аб міры на 13 гадоў і 6 
месяцаў. Згодна з яе ўмовамі, усё Смаленскае і Чарнігаўскае ваяводствы, 
а таксама Старадубскі павет і ўкраінскія землі да левага берага Дняпра 
адыходзілі да Маскоўскага царства. Апроч таго, Рэч Паспалітая страціла 
Кіеў. Не змагла вярнуцца дадому большая частка беларускага 
насельніцтва, выведзенага ў палон на працягу вайны.











Для беларускіх земляў вайна 
1654–1667 гт. мела трагічныя 
вынікі. У межах сучаснай тэрыторы 
Беларусі колькасць жыхароў 
зменшылася больш, чым напалову. 
Асабліва пацярпелі ўсходнія і 
паўночныя паветы, у якіх засталося 
менш за трэць ад даваеннай 
колькасці насельніцтва. У глыбокім
заняпадзе апынулася эканоміка 
краю і, асабліва, сельская 
гаспадарка.











У 1700 г. Рэч Паспалітая 
была ўцягнута ў новы 
ваенны канфлікт.
Напрыканцы XVII ст. у 
Цэнтральнай, Усходняй і 
Паўночнай Еўропе
складваецца 
антышведская кааліцыя, 
якую ўтварылі дацкі кароль 
Фрыдрых IV і саксонскі 
курфюрст Аўгуст II Моцны, 
каранаваны ў 1697 г. як 
кароль польскі і вялікі князь 
літоўскі. У хуткім часе да 
антышведскага саюза
далучылася Расія, якая 
імкнулася атрымаць выхад 
да Балтыйскага мора.











Аўгуст II Моцны











У 1700 г. пачалася Паўночная вайна паміж Швецыяй і 
кааліцыяй дзяржаў балтыйскага рэгіёна. Ужо на пачатку баявых 
дзеянняў шведскі кароль Карл ХІІ хутка разграміў Данію, якая 
выйшла з вайны. Пасля гэтага шведы разбілі Аўгуста II пад Рыгай і 
Пятра I пад Нарвай.











Ваенныя дзеянні
перакінуліся на 
тэрыторыю Вялікага 
Княства Літоўскага і 
Польшчы. У хуткім часе 
шведскія войскі занялі 
Вільню, Гродна, 
Варшаву і Кракаў. 
Армія Аўгуста II была 
цалкам разгромленая 
Карлам XII у 1702 г. 











Каб не страціць  свой трон Аўгуст ІІ вымушаны быў пайсці 
на цесны вайсковы саюз з Расіяй, у выніку чаго ў 1704 г. ён 
падпісаў з Пятром I ваенную канвенцыю, накіраваную 
супраць Швецыі, што дазволіла Расіі весці ваенныя дзеянні 
на тэрыторыі Рэчы Паспалітай.











У верасні 1708 г. каля вёскі Лясная на рацэ Сож (сёння 
Слаўгарадскі раён Магілёўскай вобласці) рускія войскі 
разграмілі шведскі корпус Адама Левенгаўпта з вялізным 
абозам харчавання і ўзбраення, які рухаўся на падтрымку 
Карлу ХІІ.











У чэрвені 1709 г. асноўныя шведскія сілы на чале з
каралём пацярпелі паражэнне ў генеральнай бітве пад 
Палтавай. Пасля гэтай падзеі ініцыятыва ў вайне перайшла 
да расійскага боку.











Паралельна з баявымі дзеяннямі паміж саюзнікамі і Швецыяй 
унутры Рэчы Паспалітай разгарэлася барацьба паміж 
прыхільнікамі караля Аўгуста ІІ і яго праціўнікамі. Унутраная 
барацьба ахапіла тэрыторыю ўсёй Рэчы Паспалітай. 
Выкарыстоўваючы сітуацыю, Расія ўмяшалася ва ўнутраныя
справы краіны, павялічвала свае сілы на тэрыторыі Рэчы 
Паспалітай і падтрымала не караля, а варожую яму шляхту. Пасля 
гэтага Пётр І выступіў у якасці пасярэдніка паміж праціўнікамі, што 
ў выніку прывяло да іх замірэння.











У 1716 г. у Варшаве царскі пасол Грыгоры Далгарукі 
падрыхтаваў невыгодныя для Рэчы Паспалітай умовы міру паміж 
Аўгустам II і канфедэратамі. Аўгуст ІІ вымушаны быў вывесці 
саксонскае войска з тэрыторыі Рэчы Паспалітай, пакінуўшы тут 
толькі нязначныя сілы, а шляхта павінна была адмовіцца ад 
канфедэрацый. Войска Рэчы Паспалітай скарачалася да 6 тысяч 
чалавек у Вялікім КняствеЛітоўскім і 18 тысяч у Польшчы.











Варшаўскі сойм 1717 г. моўчкі прыняў навязаныя ўмовы, таму
ўвайшоў у гісторыю як «нямы». Такім чынам Расія дасягнула сваёй 
ваеннай прысутнасці ў Рэчы Паспалітай і ўзяла на сябе ролю 
гаранта выканання рашэнняў сойма. Тады ж Пётр I дамовіўся з 
прускім каралём Фрыдрыхам Вільгельмам I аб сумеснай ахове і 
падтрыманні існаваўшых у Рэчы Паспалітай парадкаў.











Падчас Паўночнай гэтай вайны насельніцтва несла 
велізарныя страты як ад шведаў, так і ад фармальных 
саюзнікаў – рускіх. У 1710–1711 гг. на тэрыторыі Беларусі 
разгарэлася эпідэмія чумы. У выніку колькасць
насельніцтва зменьшылася амаль на траціну, а сельская 
гаспадарка, рамёствы, гандаль Беларусі зноў апынуліся ў 
глыбокім заняпадзе.











Пасля перамогі Расіі над Швецыяй у Паўночнай вайне ў 1721 
г. яна яшчэ больш узмацніла свой уплыў на Рэч Паспалітую. У 1733 
г. пры падтрымцы расійскага і аўстрыйскага войскаў на трон Рэчы 
Паспалітай быў узведзены саксонскі курфюрст Аўгуст ІІІ (1733–
1763гг.), хаця абсалютнай большасцю галасоў новым каралём 
сойм абраў Станіслава Ляшчынскага.
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1.4.3а.



Грамадска-
палітычная сістэма 



Вялікага Княства 
Літоўскага











Уладаром дзяржавы быў вялікі князь, або, як ён 
называўся ў актах з XV ст., – гаспадар. Улада вялікага князя ў 
межах яго дзяржавы напачатку нічым не абмяжоўвалася, і ён 
з'яўляўся адзінай крыніцай права. Але ўжо ў XV ст. яе 
абмяжоўвалі дадзеныя шляхце прывілеі, а потым і магнацка-
шляхецкія палітычныя органы.











У выніку дзяржаўнай уніі з Польскім Каралеўствам сцвердзіўся 
прынцып выбарнасці манарха. Праўда, да вольнай элекцыі 1573 
г. выбар ажыццяўляўся з кандыдатаў адной дынастыі.



Патрэбы арганізацыі гаспадаркі, праблемы ўнутранай і 
знешняй палітыкі абумовілі ўтварэнне спецыяльных пасадаў і 
органаў цэнтральнага кіравання.











Органам, які абмяжоўваў уладу вялікага князя была княская рада 
(паны-рада). Да сярэдзіны XV ст. склад рады дакладна не вызначаўся, як 
і яе кампетэнцыі.



Пры Казіміры з прычыны частых ад'ездаў вялікага князя ў Польшчу 
паны-рада, пачалі выконваць функцыі вярхоўнай улады. Яна 
ажыццяўляла дыпламатычныя зносіны, кіравала ўзброенымі сіламі, 
разбірала канфлікты, раздавала землі служылым людзям і г.д. Тады ж 
больш выразна акрэсліўся і склад рады. У другой палове XV ст. у яе 
ўваходзілі вышэйшыя духоўныя і свецкія вяльможы, вялікакняскія 
намеснікі, а таксама ўдзельныя князі, якім гарантавалася месца іх 
паходжаннем і асабістым правам.











Палітычная вага паноў-рады пачала змяншацца ў сярэдзіне XVI 
ст., калі ўтварыўся новы, таксама надзелены вярхоўнай уладай 
дзяржаўны орган – вальны сойм.



Пад канец XV ст. на аснове абласных соймікаў утварыўся 
агульны сойм усіх зямель ВКЛ. Сойм быў органам шляхецкага 
прадстаўніцтва. Важнейшым фактарам з'яўлення новага інстытута 
было наданне шляхецкаму стану такіх прывілеяў, пасля якіх 
кожная надзвычайная павіннасць вымагала яго згоды.











У XV ст. грамадства стала выразна раздзяляцца на асобныя 
сацыяльна-палітычныя групы.



Вышэйшым саслоўем былі баяры альбо шляхта – людзі, якія 
за ваенную службу атрымлівалі ад вялікага князя зямельныя 
ўладанні. У залежнасці ад маёмаснага становішча і палітычнага 
значэння ў складзе шляхты выдзялялася некалькі праслоек. 



Верхнюю ўтваралі магнаты, якія валодалі велізарнымі 
зямельнымі ўладаннямі і тысячамі падданых сялян.











Асноўную масу шляхты ўтваралі сярэднія і дробныя 
землеўлаcнікі, якія валодалі па дзесятку-другім сялянскіх 
гаспадарак.



Яшчэ ніжэй знаходзілася самая дробная шляхта, якая не мела 
сваіх падданых.



Агульная колькасць шляхты ў ВКЛ складала каля 9% ад 
колькасці насельніцтва.











Жыхары гарадоў альбо мяшчане складалі прыкладна 15–16 % 
насельніцтва. Каб паспрыяць гандлёва-рамеснаму развіццю 
гарадоў і прывабіць у іх новых жыхароў, вялікія князі пачалі 
надзяляць магдэбургскім правам альбо правам на самакіраванне 
найбольш важныя месты.

















У 1387 г. Магдэбургскае права 
атрымала сталіца ВКЛ — Вільня.











У 1390 г. Магдэбургскае права 
атрымаў Брэст.











Прывілей на самакіраванне вызваляў мяшчан ад працы на
карысць вялікага князя.



Горадам кіраваў магістрат. Члены магістрата (апрача войта) 
абіраліся мяшчанамі на агульных выбарах.



Войт прызначаўся гаспадаром горада.











Большасць насельніцтва складалі сяляне, якія ў залежнасці ад 
свайго маёмаснага і сацыяльнага стану падзяляліся на розныя 
катэгорыі.











Першым вопытам увядзення пісьмовага права ў ВКЛ стаў 
так званы Судзебнік вялікага князя Казіміра – зборнік 
судовых нормаў, які быў уведзены Казімірам пасля 
ўзгаднення з панамі-радаю ў 1468 г.











У 1529 г. быў прыняты першы паўнавартасны звод законаў  - I 
Стату Вялікага Княства Літоўскага. Статут замацоўваў палітычны і 
сацыяльны лад ВКЛ і яго тэрытарыяльную цэласнасць і палітычную 
самастойнасць. Арганізатарам падрыхтоўкі статута быў Альбрэхт
Гаштаўт.
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ІІ.8.2.
Пачатак Вялікай 



Айчыннай вайны. 
Абарончыя баі на



тэрыторыі Беларусі











22 чэрвеня 1941 г. нацысцкая Германія без 
абвяшчэння вайны пачала баявыя дзеянні супраць 
Савецкага Саюза.











Савецкае кіраўніцтва не было належным чынам 
падрыхтавана да вайны і не здолела арганізаваць абарону 
краіны. Нягледзячы на гераічнае супраціўленне шэраговых 
савецкіх салдат і афіцэраў, першыя месяцы вайны сталі для 
Рабоча-сялянскай чырвонай арміі проста катастрафічнымі.











Тэрыторыя Беларусі апынулася на вастрыі наступлення 
нямецкай групы армій «Цэнтр», якая рухалася на
Маскву. Ужо 28 чэрвеня немцы захапілі Мінск.











З 12 па 16 ліпеня доўжыліся баі за Оршу, падчас якіх 14 ліпеня 
савецкія войскі ўпершыню выкарысталі рэактыўныя ўстаноўкі, якія 
атрымалі назву «Кацюшы». З 3 па 26 ліпеня працягвалася 
гераічная абарона Магілёва. Асабліва ўпартыя баі разгануліся на 
Буйніцкім полі пад Магілёвам. Апошнім з абласных цэнтраў БССР 
уноч з 19 на 20 ліпеня савецкія войскі пакінулі Гомель.











Такім чынам, да пачатку верасня 1941 г. 
нямецкія войкі акупіравалі ўсю тэрыторыю 
Беларусі.











Сапраўдным сімвалам гераізму савецкіх салдат 
стала абарона Брэсцкай крэпасці, гарнізон якой, 
знаходзячыся ў поўным акружэнні, працягваў
супраціўленне амаль месяц.
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ІІ.7.4.
Абвяшчэнне БССР. 



ЛітБелССР. Савецка-
польская вайна.



Паўторнае Абвяшчэнне 
БССР











1 студзеня 1919 г. савецкімі ўладамі, у якасці 
супрацьвагі Беларускай Народнай рэспублікі, была 
абвешчана Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка 
Беларусь (ССРБ). Першым старшынёй яе Часовага ўраду 
стаў пісьменнік і палітычны дзеяч Зміцер Жылуновіч 
(Цішка Гартны). Аблвыканкамзах пры гэтым 
самараспусціўся.











Аднак ужо 16 
студзеня 1919 г. са 
складу ССРБ былі 
перададзены ў
склад РСФСР 
Віцебская, 
Смаленская і 
Магілёўская 
губерні. 2 лютага на
І Усебеларускім 
з’ездзе Саветаў 
была прынята 
Канстытуцыя новай 
дзяржавы.











Канцом ССРБ (у складзе 
Гродзенскай і Мінскай 
губерняў) стала яе
аб’яднанне 27 лютага 
1919 г. з Літоўскай 
Савецкай Рэспублікай, у 
выніку чаго была ўтворана 
Літоўска-Беларуская 
Савецкая Сацыялістыч-
ная Рэспубліка (ЛітБел 
ССР). Аднак, і яна не 
праіснавала доўга, бо яе
тэрыторыя ў хуткім часе 
была занята польскімі 
войскамі.











Справа ў тым, што ў 
1918 г. адрадзілася 
незалежная Польская
дзяржава, якая прыняла 
саманазву Другая Рэч 
Паспалітая. Ад самага
пачатку яна паставіла 
задачай распаўсю-
джванне сваёй улады на 
тэрыторыю ўсёй былой 
Рэчы Паспалітай у межах 
1772 г., а, адпаведна, і на 
беларускія землі.











14 лютага польскія войскі пачалі баявыя дзеянні 
супраць савецкіх рэспублік. Першапачаткова савецкія 
войскі не здолелі спыніць іх наступленне. На працягу 
сакавіка – красавіка 1919 г. імі былі заняты ўсе гарады 
Заходняй Беларусі, 22 красавіка была захоплена Вільня.











Пасля невялікага перапынку, улетку польскія войскі 
працягнулі наступленне і 8 жніўня занялі Мінск. Лінія 
фронту стабілізавалася толькі на рацэ Бярэзіне. 
ЛітБелССР спыніў фактычнае існаванне.



Увесну 1920 г. баявыя дзеянні ўзнавіліся, і польскія 
войскі захапілі Мазыр, Рэчыцу і Калінкавічы. 











Аднак, улетку савецкая армія распачала буйнамаштабнае 
контрнаступленне і прарвала польскі фронт.











11 ліпеня быў заняты Мінск, 14 ліпеня – Вільня, 
19 ліпеня былі фарсіраваны Нёман і Шчара.











Пасля гэтага Чырвоная Армія ўвайшла на 
тэрыторыі ўласна Польшчы і працягнула 
наступленне з мэтай авалодання Варшавай. Аднак у 
канцы ліпеня – пачатку жніўня пацярпела 
катастрафічнае паражэнне пад Варшавай.











17 жніўня польскія войскі перайшлі ў татальнае 
наступленне, 21 жніўня занялі Брэст, 23 верасня 
Ваўкавыск, пазней – Пінск.



Яшчэ падчас савецка-польскай вайны 12 ліпеня 1920 г. 
была заключана мірная дамова паміж урадамі Савецкай 
Расіі і нованароджанай
незалежнай Літвы,
паводле якой ў склад
апошняй перадавалася
частка тэрыторыі
сучаснай Беларусі з
гарадамі Гродна,
Браславам, Лідай і інш.











Гэтым юрыдычна 
спынялася існаванне 
ЛітБелССР. Аднак 
рэальнае выкананне 
мірнай дамовы ў 
частцы 
тэрытарыяльнага 
падзелу было
практычна 
немагчымым, таму як 
ён вызначаўся не 
толькі гэтымі 
дзяржавамі, але і 
Польшчай, якая 
ваявала з абедзвюма.











Вайна знясіліла ўсе бакі і паказвала, што 
ніхто не зможа дамагчыся поўнай перамогі. 
Таму 12 кастрычніка 1920 г. у Рызе паміж 
Польшчай і Савецкай Расіяй было падпісана 
перамір’е.



Аднак пасля гэтага польскія ўлады, з мэтай 
паўплываць на ход перамоваў аб міры, 
арганізавалі некалькі ваенных акцый.











На працягу кастрычніка была перакінута з Эстоніі і ў
лістападзе пачала наступленне на Палессі 
добраахвотніцкая армія генерала Станіслава Булак-
Балаховіча. Падчас свайго «палескага паходу» яна
заняла Петрыкаў, Мазыр, Рэчыцу, Калінкавічы. Аднак 
ужо праз два тыдні армія была разбіта, а яе рэшткі 
вярнуліся на польскую тэрыторыю.











У лістападзе – снежні ў Слуцкім павеце 
пачалося Слуцкае паўстанне – палітычнае і 
ўзброенае супрацьдзеянне мясцовых дзеячаў 
беларускага нацыянальнага руху ўсталяванню 
савецкай улады. 











Аднак да канца снежня ўсе слуцкія паўстанцы былі 
выцеснены на польскую тэрыторыю і склалі зброю.











18 сакавіка 1921 г. паміж Савецкай Расіяй і 
Польшчай была падпісана ў Рызе мірная дамова.











Яна мела вызначальнае значэнне для
Беларусі, бо яе тэрыторыя апынулася падзеленай 
паміж дзвюма дзяржавамі – савецкай і польскай.











Заходняя Беларусь з гарадамі Гродна, Пінскам,
Баранавічамі, Ваўкавыскам, Паставамі, Глыбокім, 
Браславам і іншымі адыходзілі да Польшчы, 
тэрыторыя на ўсход ад іх – да Савецкай дзяржавы.











Яшчэ падчас савецка-польскай вайны, пасля 
вызвалення Мінска ў ліпені 1920 г. Беларусь была 
паўторна абвешчана савецкай, цяпер – пад назвай 
Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка 
(БССР).











Аднак яе тэрыторыя заставалася мізэрнай – шэсць паветаў 
Мінскай губерні, якія не былі акупаваны польскімі войскамі. 
Астатняя частка Беларусі заставалася ў складзе РСФСР. Варта 
адзначыць, што важнасць Рыжскага міру заключаецца
яшчэ і ў тым, што ён паклаў канец вайне на тэрыторыі Беларусі 
амаль на 20 гадоў і канчаткова замацаваў існаванне новага 
дзяржаўнага ўтварэння – БССР.
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І.6.2.



Вайна 1812 г.
на тэрыторыі 



Беларусі











Нягледзячы на лаяльныя адносіны царызму 
да шляхты былой Рэчы Паспалітай, памяць аб 
дзяржаўнай самастойнасці захоўвалася, што 
выклікала розныя формы антырасійскіх 
выступленняў. Асабліва яскрава гэтыя настроі
выявіліся падчас супрацьстаяння паміж 
Францыяй і Расіяй.











У лістападзе 1806 г. французскія войскі занялі «прускую» частку 
Польшчы, дзе было створана так званае Варшаўскае Княства. За 
падзеямі, якія там адбываліся, уважліва сачыла шляхта беларускіх 
губерняў. Шмат хто з прадстаўнікоў мясцовай шляхты пераходзіў мяжу, 
каб уступіць у войска, якое Напалеон фармаваў на тэрыторыі 
Варшаўскага Княства. Яны спадзяваліся скарыстацца французскай 
дапамогай, каб аднавіць Рэч Паспалітую.

















12 чэрвеня 1812 г. Напалеон напаў на Расію. 
Тэрытоыя Беларусі стала тэатрам ваенных дзеянняў.











Ужо 28 чэрвеня франзускае войска ўвайшло ў Вільню, а 
26 чэрвеня яно заняло Мінск. Руская армія, значна 
саступаючы ў колькасці, з баямі адступала па ўсіх накірунках. 
Найбольш значныя баі ў гэты перыяд адбыліся ля мястэчка 
Мір, каля Кобрына і Полацка. Да канца лета амаль уся 
тэрыторыя Беларусі была занята напалеонаўскімі войскамі.











Для кіравання занятымі 
землямі была створана 
Камісія часовага ўрада
Вялікага Княства Літоўскага. 
Галоўнымі мэтамі новай 
адміністрацыі былі
падтрыманне грамадскага 
парадку і набор новых 
вайсковых падраздзяленняў
для арміі Напалеона.



Станіслаў Солтан











Вайна ўнесла раскол і ў беларускае грамадства. Беларуская 
шляхта, паверыўшы абяцанням Напалеона аднавіць Рэч 
Паспалітую, масава ўступала ў шэрагі яго войскаў. З іншага боку, 
вялікая колькасць беларусаў служыла ў расійскім войску, 
трапіўшы туды падчас рэкруцкіх набораў. Апрача гэтага, 
каталіцкае духавенства падтрымлівала французаў,
праваслаўнае – рускіх.











Беларускае сялянства ў цэлым засталося 
абыякавым да абодвух ваюючых бакоў, не 
бачачы для сябе істотных пераваг у канфлікце. 
Хутчэй яно ставілася варожа да ўсіх армій, бо 
з’яўлялася аб’ектам пабораў і рэквізіцый з боку 
ўсіх. Апрача таго, абедзве арміі прынеслі ў 
Беларусь вялікую колькасць небяспечных 
захворванняў. Эпідэміі панавалі сярод 
насельніцтва Беларусі яшчэ доўгія гады пасля 
заканчэння вайны.











Самая вялікая бітва падчас франка-рускай 
вайны на тэрыторыі Беларусі мела месца падчас 
адступлення напалеонаўскай арміі ўвосень 1812 г. 











Яна адбылася 26–29 лістапада пры пераправе напалеонаўскіх 
войскаў праз раку Бярэзіну ля вёскі Студзёнка непадалёк ад 
Барысава. Рускія войскі нанеслі французам сур'ёзнае паражэнне, 
аднак не змаглі цалкам знішчыць напалеонаўскую армію. Яе 
рэшткі разам з самім імператарам у хуткім часе пакінулі Беларусь.

















Вайна 1812 г. прынесла вялікія спусташэнні 
Беларусі: загінула шмат людзей, былі разбураны 
многія гарады і вёскі. Каб забяспечыць 
лаяльнасць мясцовай шляхты, расійскі імператар 
Аляксандр І абвесціў дараванне тым, хто ваяваў 
на баку Напалеона, але вярнуўся з-за мяжы ў 
двухмесячны тэрмін. Але Напалеон яшчэ не быў 
канчаткова пераможаны, і значная колькасць 
прадстаўнікоў шляхецтва працягвала звязваць з 
ім спадзяванні на аднаўленне Рэчы Паспалітай і 
змагалася ў шэрагах яго войскаў да 1815 г.
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І.4.2.



Утварэнне і 
палітычнае развіццё 



Вялікага Княства
Літоўскага











У такіх складаных 
умовах пастаяннай 
ваеннай небяспекі і 
бесперапынных 
варожых нападаў у 
сярэдзіне ХІІІ ст. у 
басейнах Віліі, Верхняга і 
Сярэдняга Нёмана 
ўзнікае новая дзяржава, 
якая з цягам часу 
атрымала назву Вялікае 
Княства Літоўскае, 
Рускае і Жамойцкае.











Балцкае племянное аб'яднанне 
літва ўпершыню ўзгадваецца ў 
пісьмовых крыніцах пад 1009 г. 
Доўгі час, верагодна, ад сярэдзіны 
ХІ і на працягу значнай часткі ХІІ ст. 
літоўцы былі даннікамі Полацкага 
княства.



Аднак, паступова, на працягу 
другой паловы ХІІ ст. у літоўцаў 
паскараюцца працэссы 
фарміравання дзяржавы і ўжо ў 
апошнія дзесяцігоддзі гэтага
стагоддзя літоўскія дружыны 
пачынаюць здзяйсняць рабаўнічыя 
набегі на суседнія землі.











У значнай ступені гэтаму 
садзейнічала раздрабленне
Полацкага княства на шматлікія 
ўдзелы на чале з асобнымі 
князямі – нашчадкамі Усяслава 
Чарадзея, якія вялі паміж сабой 
бесперапынныя войны. 
Бясконцыя княжацкія ўсобіцы 
вялі да аслаблення магутнай 
Полацкай дзяржавы. Падобныя 
працэсы адбываліся ў той час ва 
ўсіх усходнеславянскіх
землях, што ў значнай частцы 
паспрыяла паспяховай экспансіі 
літвы.











Першым гаспадаром маладой дзяржавы стаў 
Міндоўг. На працягу 1220-х –1240-х гг. ён аздолеў 
аб'яднаць пад сваёй уладай усе літоўскія землі і 
пашырыў сваю ўладу на ўсходнеславянскае насельніцтва 
Беларускага Панямоння. Можна меркаваць, што ўжо ў 
1248 г. сталіцай дзяржавы Міндоўга стаў Навагрудак.











У 1251 г. Міндоўг ахрысціўся ў каталіцтва. А ў 1253 г., 
імаверна, адбылася яго каранацыя. У вачах хрысціянскай Еўропы 
гэты акт адразу ўзносіў новую дзяржаву ў ранг каралеўства, якім 
лічылася вялікая і незалежная дзяржава.



У 1263 г. у выніку змовы князёў Даўмонта, Траняты і 
Таўцівіла Міндоўг разам з двума яго сынамі быў забіты. Пасля 
гэтага ў маладой дзяржаве пачаўся працяглы перыяд барацьбы за 
ўладу.











Абвясціўшы сябе ўладаром 
Літвы, Транята забіў і 
полацкага князя Таўцівіла, у 
якім бачыў канкурэнта, але 
неўзабаве сам загінуў ад 
Міндоўгавых слуг. Тады 
міндоўгаў сын Войшалк 
абвясціў сябе князем у
Наваградку. Пры дапамозе 
пінскіх і галіцка-валынскіх 
дружын ён у 1264 г. 
расправіўся з праціўнікамі ды 
сцвердзіў сваю ўладу і ў іншых 
бацькоўскіх уладаннях. 











Праваслаўны па веравызнанні 
князь Войшалк неўзабаве падпісаў 
цесны саюз са сваім паўднёвым 
суседам – Галіцка-Валынскім 
княствам і стаў васалам князя 
Васілька Данілавіча, а потым 
наогул перадаў уладу Шварну, які 
быў сынам галіцка-валынскага 
князя Данілы, а сам вярнуўся ў 
манастыр. Аднак у 1267 г. 
Войшалк быў забіты. На ім род 
Міндоўга абарваўся.











Унутранае жыццё ў княстве яшчэ доўга заставалася 
нестабільным з-за барацьбы за княжацкі трон. 
Стабілізацыя ўнутранага становішча ў ВКЛ адбываецца 
пры князі Віцені, які кіраваў дзяржавай у 1295–1315 гг. 
Адначасова з гэтым, у гады яго праўлення абвастраецца 
барацьба з крыжакамі.











Канец ХІІІ–XIV стст. сталі часам імклівага пашырэння тэрыторыі
Вялікага Княства Літоўскага на поўдзень і ўсход. Уладары ВКЛ без
асаблівых цяжкасцяў далучалі здрабнелыя і аслабленыя 
мангольскай навалай і шматлікімі міжусобіцамі ўсходнеславянскія 
княствы.











Часцей за ўсё далучэнне новых тэрыторый да ВКЛ 
адбывалася мірным шляхам, бо насельніцтва 
ўсходнеславянскіх земляў шукала ў магутных уладароў 
Літвы надзейнай абароны ад нападаў мангола-татараў і 
бясконцых міжкняжацкіх усобіцаў. Гэтаму спрыяла і тое, 
што гаспадары ВКЛ захоўвалі ў новадалучаных землях 
старыя парадкі і законы, карыстаючыся прынцыпам 
«старыны не рушыць, навізны не ўводзіць».



Шэраг усходнеславянскіх княстваў быў уключаны ў 
склад Вялікага Княства Літоўскага ў выніку шлюбаў, калі 
сыны вялікіх літоўскіх князёў бралі сабе ў жонкі дачок 
уладароў усходнеславянскіх княстваў. Такім чынам да 
ВКЛ, напрыклад, было далучана Віцебскае княства.











У выніку пашырэння тэрыторыі ВКЛ на ўсход і поўдзень 
большую частку насельніцтва дзяржавы склалі жыхары 
ўсходнеславянскіх беларускіх і ўкраінскіх земляў. Дзяржаўнай 
мовай Вялікага Княства Літоўскага, на якой размаўляла большая 
частка жыхароў краіны і вялося справаводства, была 
старабеларуская мова.











У перыяд панавання Гедыміна (1316–1341 гг.), які стаў 
вярхоўным князем Літвы пасля смерці Віценя, быў часам імклівага 
тэрытарыяльнага росту дзяржавы і яе ўмацавання. У залежнасць 
ад ВКЛ трапіла амаль уся тэрыторыя сучаснай Беларусі, за 
выключэннем Падняпроўя, Пасожжа і раёнаў Ніжняй Прыпяці.











Пасля смерці Гедыміна ўладаром Вялікага Княства Літоўскага 
стаў яго наймаладзейшы сын Яўнут, якому бацька перадаў 
вялікае княжанне. Але гэта выклікала незадавльненне яго 
старэйшых братоў.



У 1345 г. Альгерд і Кейстут, змовіўшыся, ажыццявілі 
дзяржаўны пераварот. Кейстут захапіў Вільню і абвясціў уладаром 
Альгерда, самага старэйшага з Гедымінавічаў.



Браты паздзялілі тэрыторыю ВКЛ на дзве часткі. Кейстут 
атрымаў ва ўладанне заходнюю палову, а Альгерд – усе ўсходнія 
землі.











Альгерд працягваў пашыраць тэрыторыю сваёй дзяржавы на 
ўсход і поўдзень. Пасля перамогі над татарамі ў 1362 г. у бітве 
каля Сініх Вод на тэрыторыі сучаснай Украіны межы ВКЛ 
пашырыліся да нізоўяў Днястра і парогаў Дняпра (у 1362 г. да ВКЛ 
быў далучаны Кіеў, у 1363–1364 гг. – Падолле, у канцы 1360-х – 
пачатку 1376-х гг. – Чарнігава-Северская зямля).











П асля смерці Альгерда ў 1377 г. у дзяржаве зноў пачаліся 
ўнутраныя разлады і міжусобіцы. Альгерд перадаў уладу свайму 
сыну Ягайле. Але гэта выклікала незадавальненне яго шматлікіх 
сваякоў, што выклікала новую міжусобіцу, падчас якой у 1382 г. у 
Крэўскім замку па загадзе Ягайлы быў задушаны Кейстут.











ЯКІЯ ЁСЦЬ ПЫТАННІ?








			ВЯРНУЦЦА


			Страница 1


			Страница 2


			Страница 3


			Страница 4


			Страница 5


			Страница 6


			Страница 7


			Страница 8


			Страница 9


			Страница 10


			Страница 11


			Страница 12


			Страница 13


			Страница 14


			Страница 15


			Страница 16


			Страница 17










І.5.2.



Становішча 
Беларускіх земляў у 



складзе Рэчы 
Паспалітай











Адным з вынікаў аб'яднанння Вялікага Княства Літоўскага і 
Польскага Каралеўства ў агульную дзяржаву – Рэч Паспалітую 
стала перамога ў Лівонскай вайне.



Аднак гэтая перамога была дасягнута не адразу. У значнай 
ступені гэта было прадвызначана новымі ўнутранымі праблемамі 
ў самой Рэчы Паспалітай. У 1572 г. памірае Жыгімонт Аўгуст. На 
ім спыняе сваё існаванне дынастыя Ягелонаў.











Новым каралём і вялікім 
князем быў абраны прадстаўнік 
французскай каралеўскай 
дынастыі Генрых Валуа. Выбары 
адбыліся ў маі 1573 г. У лютым 
Генрых прыбыў у Кракаў і быў 
каранаваны. Аднак, у чэрвені 1574 
г. ён патаемна пакідае Рэч 
Паспалітую і вяртаецца ў 
Францыю, дзе становічча каралём 
Генрыхам ІІІ.











Ня гледзячы на тое, што панаванне Генрыха 
Валуа ў Рэчы Паспалітай было зусім не працяглым, 
яго імя асацыіруецца з прыняццем выключна 
важнага дакумента, які ў далейшым выключным 
чынам паўплываўна палітычнае жыццё Рэчы 
Паспалітай. Гэты дакумент атрымаў назву 
«Генрыкавых артыкулаў». 



«Генрыкавы артыкулы» ўяўлялі з сябе дамову 
паміж набілітэтам Рэчы Паспалітай і новаабраным 
каралём. Гэты дакумент заклалаў фундаментальныя 
прынцыпы кіравання Рэчы Паспалітай.











Рэч Паспалітая мела значны ваенны 
патэнцыял, якім удала скарыстаўся новы 
кароль і вялікі князь Стэфан Баторый 
(1576–1586 гг.), які меў значны вайсковы 
досвед і здолеў удала выкарыстаць яго 
для завяршэння вайны з Маскоўскім 
царствам. 30 жніўня 1579 г. быў 
вызвалены Полацк, а праз год 
завяршылася вызваленне ад 
акупацыйных войскаў усіх беларускіх
земляў Вялікага Княства Літоўскага.











Пасля гэта Стэфан 
Баторый перанес
баявыя дзеянні на 
маскоўскую тэрыторыю. 
Завяршэнне вайны было
аформлена Ям-
Запольскай мірнай 
дамовай 1582 г., якая 
замацавала цяжкае
паражэнне Маскоўскага 
царства.











Аб'яднанне Вялікага Княства Літоўскага і Польскага 
Каралеўства ў адзіную Рэч Паспалітую не прывяло да 
ўніфікацыі іх палітычных сістэм. Да таго ж, вельмі хутка 
выявіліся шматлікія супярэчнасці паміж пануючымі
саслоўямі абедзвюх дзяржаў, якія былі закладзены ў 
саміх умовах Люблінскай уніі.



Дазвол польскай шляхце на атрыманне зямельных 
уладанняў у межах Вялікага Княства Літоўскага стварыў 
небяспечнага канкурэнта для літоўскай шляхты з боку 
палякаў. Безумоўна, такое становішча нараджала ў 
большай часткі пануючага класа ВКЛ антыпольскія 
настроі.











Імкненне да захавання незалежнасці Вялікага 
Княства Літоўскага вылілася ў шэраг 
мерапрыемстваў, якія атрымалі назву 
«Вялікакняжацкае адраджэнне».



«Вялікакняскае адраджэнне» выявілася як у 
палітычнай сферы, так і ў духоўным жыцці. 
Насуперак акту Люблінскай уніі на працягу
1570–1580-х гг. у Вялікім Княстве Літўскім рэгулярна 
збіраліся агульнадзяржаўныя соймы.











У 1582 г. пачынае дзейнічаць самастойны
вышэйшы судовы орган Галоўны трыбунал 
Вялікага Княства Літоўскага.











Самай яркай праявай дзяржаўнай
незалежнасці ВКЛ было прыняцце
ў 1588 г. Трэцяго Статута, які па
сутнасці скасоўваў шматлікія
пастановы Люблінскай уніі. Артыкул 12
раздзела III Статута 1588 г. адмяняў
прынцыповы для палякаў пункт
пастановы люблінскага сойму аб
дазволе набываць іншаземцам
зямельную ўласнасць у межах Княства.



Пасля ўвядзення Статута 1588 г. у
якасці галоўнага заканадаўчага акта шляхта Польскага каралеўства не 
мела юрыдычнага права набываць землі і, адпаведна, займаць 
дзяржаўныя пасады ў ВКЛ. Такім чынам, Трэці Статут прадугледжваў, 
што ВКЛ і Польскае каралеўства аб'ядноўвалі толькі агульны манарх і 
сойм. У ВКЛ захоўваліся ўласная грашовая сістэма, канцылярыя і 
пячатка, трыбунал і дзяржаўныя пасады, сваё войска і законы, 
старабеларуская дзяржаўная мова. Такая палітычная сістэма 
праіснавала практычна нязменнай да канца XVIII ст.











Польскія феадалы 
імкнуліся не дапусціць 
прыняцця Трэцяга статута 
ВКЛ.



Прыняцца Статута стала 
магчымым толькі падчас 
каранацыйнага сейму 1588 г., 
калі на трон Рэчы Паспалітай 
быў абраны Жыгімон Ваза
 (1587-1632 гг.). Ён быў 
вымушаны зацвердзіць Трэці 
статут каб атрымаць 
падтрымку сваёй 
кандыдатуры з брку магнатаў 
ВКЛ.

















Бітва пры Кірхгольме, 1605











          Уладзіслаў Ваза                                  Ян Казімір Ваза 
            (1632-1648 гг.)               (1648-1668 гг.)











ЯКІЯ ЁСЦЬ ПЫТАННІ?








			ВЯРНУЦЦА


			Страница 1


			Страница 2


			Страница 3


			Страница 4


			Страница 5


			Страница 6


			Страница 7


			Страница 8


			Страница 9


			Страница 10


			Страница 11


			Страница 12


			Страница 13


			Страница 14


			Страница 15










ІІ.7.7.1.
Заходняя Беларусь у 



складзе Польскай 
дзяржавы ў 1921– 1939 гг.











У выніку падпісання Рыжскага мірнага дагавора 
паміж Польшчай і Савецкай Расіяй 18 сакавіка 1921 
г. заходнія беларускія тэрыторыі плошчай у
98 815 квадратных кіламетраў з насельніцтвам 
звыш 3 мільёнаў чалавек сталі часткай Польскай 
дзяржавы.











Гэтая тэрыторыя 
была падзелена на
чатыры ваяводствы з 
цэнтрамі ў Беластоку, 
Навагрудку, Брэсце і 
Вільні. Гэтыя землі 
разам з Заходняй 
Украінай у афіцыйнай 
польскай дакументацыі
называліся «крэсы 
ўсходнія» (ўсходнія 
ўскраіны).











У эканамічным плане Заходняя 
Беларусь была аграрным рэгіёнам. У
сельскай гаспадарцы гэтага краю было 
занята звыш 80% насельніцтва. У
1920-х гг. польскі ўрад праводзіць на 
далучаных усходніх землях шэраг
аграрных рэформаў, якія ўключалі 
пацрцэляцыю – продаж памешчыкамі 
праз банк часткі сваіх зямель па 
фіксаваных цэнах, камасацыю – 
аб’яднанне ў адзіны надзел дробных 
сялянскіх палосак і высяленне сямей 
на хутары і ліквідацыю сервітутаў – 
сумесных для карыстання зямель 
памешчыкаў і сялян. У выніку гэтых 
мерапрыемстваў у сельскай 
гаспадарцы ўмацавалася
становішча заможных і сярэдніх сялян 
і паскорыўся працэс сацыяльнага
расслаення на вёсцы.











У 1926 г. быў прыняты закон, 
паводле якога асаднікі – 
польскія афіцэры і 
унтэрафіцэры маглі 
набываць на далучаных да 
Польшчы землях за невялікія 
грошы надзелы плошчай ад 
15 да 45 гектараў. Яны мелі 
права насіць зброю і 
карыстацца ёй па сваім 
жаданні. Гэтай мерай польскі 
ўрад імкнуўся стварыць сабе 
сацыяльную апору на вёсцы.











Прамысловасць Заходняй Беларусі насіла 
пераважна дробны пераапрацоўчы характар. 
Стан рабочых значна абвастрыўся падчас 
сусветнага эканамічнага крызісу 1929–1933 гг. 
У яго выніку 46% рабочых засталіся без працы. 
Адным з наступстваў крызісу стаў масавы выезд 
насельніцтва Заходняй Беларусі за мяжу. Усяго 
на працягу 1921–1939 гг. краіну пакінулі каля 
120–150 тысяч чалавек. Выхадцы з Беларусі 
пераязджалі ў Канаду, ЗША, краіны Заходняй 
Еўропы і Лацінскай Амерыкі.











Нацыянальная палітыка польскага ўрада мела на мэце 
непрызнанне і мэтанакіраванае знішчэнне беларускай нацыі. 
Зачыняліся навучальныя ўстановы з беларускай мовай навучання, 
мясцовыя настаўнікі замяняліся польскімі, скарачалася колькасць 
беларускіх бібліятэк, клубаў, хат-чытальняў, выдавецтваў і 
выданняў. Беларускую мову забаранялася ўжываць у дзяржаўных 
установах. Няведанне польскай мовы лічылася непісьменнасцю і 
вяло да пазбаўлення выбарчых правоў.
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І.6.6.
Грамадска палітычнае 



жыццё Беларусі ў другой 
палове ХІХ ст.











Частковае вырашэнне аграрнага пытання выклікала ў 
парэформеннай Расійскай імперыі шырокі рух разначыннай 
інтэлігенцыі, які атрымаў назву народніцтва. Ідэалогія 
народніцтва шукала шляхі сацыяльнай перабудовы
Расіі, зыходзячы з асаблівасцяў яе развіцця. Тэарэтыкі 
народніцтва верылі, што можна ажыццявіць непасрэдны 
пераход ад феадалізма да сацыялізма, мінаючы 
капіталістычную стадыю.











Народнікі падзяляліся на дзве плыні – 
рэвалюцыйную і рэфарматарскую. Рэвалюцыйнае 
народніцтва дасягнула найвышэйшага ўздыму ў 1870-я 
гг. і на пачатку 1880-х.











Народніцкая ідэалогія знайшла сваіх 
прыхільнікаў і сярод беларускай моладзі. У пачатку 
1880-х гг. была зроблена спроба стварыць цэнтр 
беларускіх народнікаў у Пецярбурзе.











Ініцыятарам яго стварэння стала беларускае 
зямляцтва пры Пецярбуржскім універсітэце. У 1881 
г. яно звярнулася са зваротам «Да беларускай 
моладзі», у якім заклікала беларускую інтэлігенцыю 
і студэнцтва да грамадскай дзейнасці на карысць
Беларусі. У пачатку 1884 г. з ініцыятывай 
аб'яднання ўсіх народніцкіх гурткоў Беларусі 
выступіла група «Гоман», у якую ўваходзілі 
беларускія студэнты, якія навучаліся ў Пецярбурзе.











Імі былі надрукаваны два 
нумары часопіса 
«Гоман». У гэтым 
выданні было выразна 
пастаўлена і акрэслена
нацыянальнае пытанне. 
«Гоманаўцы» 
сцвярджалі існаванне 
беларускай нацыі і яе 
права на самастойнасць.











Адзін з сяброў рэвалюцыйнай арганізацыі 
«Народная воля» Ігнат Грынявіцкі  ў 1881 г. 
здзейсніў паспяховы замах на цара Аляксандра ІІ.











У 1884–1890 гт. пануючым кірункам у 
народніцтве становіцца ліберальны. 
Ліберальныя народнікі адмовіліся ад 
рэвалюцыйнага шляху барацьбы і 
сканцэнтравалі сваю ўвагу на ўмацаванні 
сялянскага землеўладання.











Развіццё капіталістычных адносін прывяло да 
фарміравання мясцовага пралетарыяту. Цяжкія 
ўмовы жыцця і працы, нізкая аплата рабочых вялі да 
пашырэння розных форм іх супраціву, у першую чаргу, 
стачак з вылучэннем патрабаванняў эканамічнага 
характару. Перадавым атрадам рабочага руху былі 
чыгуначнікі.











З сярэдзіны 1870-х гг. адбываецца 
азнаямлене беларускіх рабочых з 
маркісіцкай літаратурай. У канцы 1890-х гг. 
у рабочым руху на Беларусі з'яўляюцца 
свае спецыфічныя рысы, у першую чаргу, 
імкненне яўрэйскіх, літоўскіх і польскіх 
сацыял-дэмакратаў стварыць рабочыя
арганізацыі па нацыянальнай прыкмеце.











У 1897 г. у Вільні адбыўся з'езд прадстаўнікоў 
яўрэйскіх сацыял-дэмакратычных арганізацый, на якім 
было абвешчана пра стварэнне Бунда – «Усеагульнага 
яўрэйскага рабочага саюза ў Літве, Польшчы і Расіі».











У 1898 г. у Мінску адбыўся першы з'ездз 
Расійскай сацыял- дэмакратычнай рабочай 
партыі (РСДРП).

















У пачатку ХХ ст. пачынаюць афармляцца і нацыянальныя 
беларускія палітычныя партыі. Першай з іх стала Беларуская 
сацыялістычная грамада (БСГ), якая была ўтворана ў 1902 ці 
1903 г. на падставе беларускіх студэнцкіх і вучнёўскіх гурткоў 
моладзі. Менавіта ёю ўпершыню было пастаўлена на палітычнай 
арэне пытанне аб нацыянальнай самастойнасці Беларусі.











Асаблівае месца ў грамадскім жыцці Беларусі і 
фармаванні нацыянальнай ідэі займала літаратура. У 
1840–1870-я гг. друкаваў свае беларускамоўныя творы 
Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, самы вядомы з  пачы-
нальнікаў беларускай літаратуры і драматургіі. Яго пяру 
належаць п'есы «Пінская шляхта», «Залёты», «Сялянка» 
(«Ідылія»).











У 1880-я –1890-я гг. эстафету распаўсюджвання 
беларушчыны падхапілі Янка Лучына, Адам
Гурыновіч і Францішак Багушэвіч.











Пачатак ХХ ст. стаў перыядам небывалага ўздыму 
нацыянальнай беларускай культуры. У гэты час на 
небасхіле беларускай літаратуры з'яўляецца цэлае 
сузор'е маладых і надзвычай таленавітых творцаў, 
сярод якіх Янка Купала, Якуб Колас.











Максім Багдановіч, Максім Гарэцкі











Ядвігін Ш. (Антон Лявіцкі), Змітрок Бядуля, Алесь Гарун











У пачатку XX ст. на Беларусі 
актывізавалася тэатральнае 
жыццё. У гарадах і вёсках атрымала 
распаўсюджанне дзейнасць 
аматарскіх тэатральных гурткоў, 
«беларускія вечарынкі». Праграмы 
гэтых аматарскіх калектываў 
уключалі песні і танцы, вершы і 
драматычныя творы К. Каганца,
Я. Купалы, Я. Коласа і інш. 3 
«беларускіх вечарынак» у 1910 г. 
узнік нацыянальны прафесійны тэатр 
– першая беларуская трупа Iгната
Буйніцкага.
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І.4.2.
Вялікае Княства 



Літоўскае ў сярэдзіне 
XV - сярэдзіне XVI ст.











29 чэрвеня 1440 г. вялікім князем быў 
абвешчыны сын Ягайлы Казімір,
які кіраваў Вялікім Княствам Літоўскім да 
1492 г.



Пры ім адбылося паступовая 
стабілізацыя ўнутранага жыцця. 
Асаблівае значэнне ў гэтым працэсе меў 
агульназемскі прывілей, выдадзены 
Казімірам у 1447 г. Паводле яго, усе 
феадалы ВКЛ незалежна ад 
веравызнання атрымалі новыя правы і
свабоды: яны былі вызвалены ад шэрагу 
падаткаў, набылі права вольнага
выезду за мяжу, а таксама права судзіць 
сялян і мяшчан, якія жылі ў межах іх
уладанняў.











З гэтага часу бярэ пачатак парламентарызм у Вялікім 
Княстве Літоўскім: для вырашэння такіх пытанняў 
дзяржаўнага значэння, як збор фінансавых сродкаў, цяпер 
патрабаваўся непасрэдны ўдзел вызваленых ад падаткаў 
падданых вялікага князя, каб атрымаць іх згоду.











Разам з тым, пры адноснай стабільнасці ўнутранага жыцця ВКЛ 
у апошія гады панавання Казіміра пагоршылася яго 
знешнепалітычнае становішча – сталі абвастрацца дачыненні з 
Вялікім княствам Маскоўскім. Адначасова пасля распаду 
Залатой Арды на асобныя дзяржавы для ВКЛ асабліва 
небяспечным суседам стала Крымскае ханства.











У выніку з 1474 г. пачаліся набегі татараў на Падолле, 
паўднёва-усходнія раёны Польшчы, Валынь, Кіеўшчыну і нават на 
землі Беларусі.











30 ліпеня 1492 г. вялікім 
князем літоўскім быў абвешчаны 
малодшы сын Казіміра 
Аляксандр, праўленне якога 
працягвалася да 19 жніўня 1506 г.



Ад самага пачатку праўлення 
Аляксандра – з 1492 г. 
пачынаюцца бесперапынныя 
войны паміж двума вялікімі 
княствамі – Літоўскім і 
Маскоўскім, якія расцягнуліся на 
доўгія стагоддзі.











Нягледзячы на асобныя гучныя перамогі, самай вядомай 
з якіх стала перамога войска на чале з гетманам 
Канстанцінам Астрожскім у Аршанскай бітве 8 верасня 
1514 г., ВКЛ пераважна цярпела ў войнах з Масквой 
паражэнні і несла тэрытарыяльныя страты.











Шмат хто з 
удзельных князёў, чые 
ўладанні знаходзіліся 
на ўсходзе ВКЛ, самі 
пераходзілі на 
маскоўскі бок, 
разумеючы, што вялікі 
князь літоўскі не зможа 
арганізаваць іх абарону 
ад агрэсіўнага
ўсходняга суседа.











Пасля смерці Аляксандра вялікім князем стаў яго малодшы 
брат Жыгімонт, вядомы ў гісторыі як «Стары» (1506–1548 гг.). 
Большая частка яго панавання прайшла ў амаль бясконцых войнах 
з Маскоўскім княствам і Крымскім ханствам. Войны вымагалі ад 
дзяржавы і грамадства пастаяннай напругі, велізарных фінансавых 
затратаў, падрывалі гаспадарку.











Яшчэ пры жыцці Жыгімонт Стары імкнуўся перадаць уладу 
свайму сыну Жыгімонту Аўгусту (1548–1572 гг.).



Падчас праўлення Жыгімонта Аўгуста пачынаецца чарговая 
вайна з Маскоўскай дзяржавай. У 1558 г. маскоўскі цар Іван 
Грозны распачаў вайну супраць Лівонскага ордэна, мэтай якой быў 
выхад да Балтыйскага мора.











У пошуку абароны ад маскоўскіх войскаў Лівонія ў 1561 г. 
перайшла пад уладу Вялікага Княства Літоўскага, што непазбежна 
вяло да канфлікта з Маскоўскім царствам, які пачаўся ўжо ў 1562 г., 
калі маскоўскія войскі ўварваліся на землі Усходняй Беларусі.











Вайна стала надзвычай цяжкім выпрабаваннем для ВКЛ. Яна 
прывяла да спусташэння і акупацыі значнай часткі беларускіх 
земляў. Каб абараніцца і захаваць само сваё існаванне, Вялікае 
Княства Літоўскае было вымушана пайсці на заключэнне саюза з 
Польскім каралеўствам, што прывяло да ўзнікнення новай 
дзяржавы – Рэчы Паспалітай.
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І.2.2.



Славянская рассяленне 
і славянізацыя балтаў











У першай палове І тыс. н.э. на поўдні Беларусі – на Палессі і ў
Падняпроўі паступова фарміруецца новая этнічная супольнасць – 
славяне. Археолагі лічаць, што першай бясспрэчна славянскай 
супольнасцю была пражская археалагічная культура. Яна атрымала 
сваю назву паводле сталіцы Чэхіі, але самыя старажытныя помнікі гэтай 
культуры выяўлены менавіта на тэрыторыі Беларускага Палесся.











У 455 г. вандалы зруйнавалі Рым. Гэта стала сімвалам заняпаду бліскучай антычнай 
цывілізацыі, заснаванай на рабаўладанні і набліжэнне новай эпохі ў еўрапейскай гісторыі – 
эпохі Сярэднявечча. Развіццё гаспадаркі, масавыя перамяшчэнні насельніцтва, уплыў 
суседніх супольнасцяў паступова трансфармавалі першабытны лад у феадальны.
Аднак у Беларусі гэты працэс зацягнуўся на некалькі стагоддзяў.



Пачатак беларускага Сярэднявечча супаў са славянізацыяй большай часткі нашага 
краю. З сярэдзіны І тыс. н.э. славяне пачынаюць актыўна рассяляцца са сваёй прарадзімы ў 
розных накірунках. Ужо ў першай чвэрці VI ст. яны здзяйснялі шматлікія набегі на балканскія 
правінцыі Візантыйскай Імперыі. На працягу VI–VII стст. славяне рассяляюцца на агромністых 
прасторах Паўднёвай і Цэнтральнай Еўропы ад Балкан на поўдні да паўднёвага ўзбярэжжа 
Балтыйскага мора на поўначы. У гэты ж час групы славянскага насельніцтва паступова 
асвойваюць велізарныя абшары лясной зоны Усходнееўрапейскай раўніны, якія да гэтага 
былі заселеныя балтамі і фіна-вуграмі.











Можна меркаваць, што працэс славянскага рассялення праходзіў пераважна мірна. 
Прышэльцы займалі вольныя ўчасткі зямлі і часцей за ўсё не канфліктавалі з адносна 
нешматлікім балцкім насельніцтвам Верхняга Падняпроўя і Падзвіння. Аднак, верагодна, у 
некаторых выпадках здараліся і вайсковыя сутыкненні, якія звычайна вялі да паражэння 
тубыльцаў-балтаў і іх падпарадкавання славянам. У выніку працяглых разнастайных кантактаў
прышэльцаў і тубыльцаў у розных груп славянскага насельніцтва сфарміраваліся пэўныя 
асаблівасці ў матэрыяльнай культуры і побыце. Паступова адзіная славянская супольнасць 
стала распадацца на асобныя этнаграфічныя групы, якія называюць усходнеславянскімі 
аб’яднаннямі плямён.











У працэсе славянскага рассялення на 
тэрыторыі Беларусі і ўзаемадзеяння з 
аўтахтоннымі балцкімі народамі ў другой 
палове І тыс. н.э. у грамадстве адбываюцца 
сур'ёзныя змены. Ідзе працэс узбагачэнне 
ваенна-племянной вярхушкі, у рукі якой 
трапляла значная доля ваеннай здабычы, а 
менавіта, рабы, хатняя жывёла і 
нарабаваныя каштоўнасці.



У далейшым гэтая племянная вярхушка 
атрымлівае ва ўладанне найбольш 
урадлівыя землі на новазанятых 
тэрыторыях. Такім чынам, славянскае 
расяленне дало новы штуршок працэсу 
маёмаснай і сацыяльнай дыферэнцыяцыі 
насельніцтва, што вяло да разбурэння 
традыцыйнага абшчыннага сацыяльнага 
ладу і стварала перадумовы для 
фармавання дзяржаўнай арганізацыі.











Дзякуючы сваім вайсковым талентам правадыры маглі вылучацца з
асяроддзя родаплемянной арыстакратыі. Асновай іх улады была 
дружына з прафесійных ваяроў, якія займаліся вайсковай справай і ўжо 
былі выключаны з цыклу сельскагаспадарчых прац, а таму страцілі сувязь 
са сваімі родамі і абшчынамі. Галоўным прынцыпам пабудовы дружыны 
была асабістая адданасць кожнага ваяра правадыру. У выніку фармуецца 
совеасаблівая палітычная арганізацыя, якая складалася з вярхоўнага 
правадыра, саветастарэйшын і народнага схода.



У народным сходзе ўдзельнічалі ўсе свабодныя мужчыны, здольныя 
насіць зброю і ўдзельнічаць у вайне. Такая форма арганізацыі грамадства 
атрымала ў навуковай літаратуры назву ваенная дэмакратыя.











З цягам часу ваенныя правадыры канцэнтравалі ў сваіх руках усё
большую ўладу, якая ў далейшым магла стаць спадчыннай. Такім чынам
формаваўся інстытут княжацкай улады. Княжацкія дружыннікі пачыналі
выконваць функцыі прадстаўнікоў дзяржаўнай адміністрацыі.



Такім чынам, на працягу VI–VIII стст. ішоў распад родавых адносін.
Узнікшыя на беларускіх землях усходнеславянскія саюзы плямён фармаваліся на 
тэрытарыяльнай аснове і, адпаведна, былі аб'яднаннямі
тэрытарыяльных абшчын. У выніку маёмаснай дыферэнцыяцыі і зменаў у
грамадстве фармуецца новая палітычная арганізацыя з інстытутам правадыроў і 
іх дружын, што ў далейшым пывяло да ўзнікнення княжацкай улады.
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І.4.3b.



Эканамічнае развіццё 
Вялікага Княства 



Літоўскага











Асновай эканомікі Вялікага Княства Літоўская была сельская
гаспадарка.



Вярхоўным уладаром усіх земляў лічыўся вялікі князь. У канцы XIV ст. з 
пашырэннем межаў дзяржавы і ліквідацыі буйных удзельных княстваў 
плошча вялікакняжацкіх зямельных уладанняў значна павялічылася. Але на 
працягу XV–XVI стст. вялікая колькасць зямель была раздадзена феадалам 
за службу. Значнымі зямельнымі надзеламі таксама валодалі каталіцкая і 
праваслаўная царквы. Вялікі князь мог даваць феадалам зямлю ў часовае ці 
пастаяннае карыстанне, а таксама перадаць у залог.











Паступова значныя зямельныя ўладанні канцэнтруюцца ў 
руках абмежаванага кола найбольш заможных шляхецкіх родаў, 
якія называюцца магнатамі.











Значнымі землеўладальнікамі былі таксама каталіцкая і 
праваслаўная царква.











Дзяржава і феадалы жылі за кошт эксплуатацыі сялян. Сялянскі двор
(дым) з’яўляўся асноўнай падаткавай адзінкай у Вялікім Княстве 
Літоўскім.



За карыстанне зямлёй сяляне выконвалі розныя абавязкі – плацілі 
гаспадарам даніну прадуктамі земляробства (дзякла), жывёлагадоўлі і 
лясной гаспадаркі (мезліва), а таксама грашовы падатак (чынш).
На працягу XV–XVI стст. галоўнай формай эксплуатацыі стала паступова 
становіцца паншчына.



Доўгі час сяляне падзяляліся на чэлядзь нявольную (фактычна 
рабоў), людзей пахожых (асабіста вольных) і непахожых (залежных ад 
уласніка зямлі). Першапачаткова большасць сялян належала да людзей 
пахожых. Аднак на працягу XVI ст. амаль усе беларускія сяляне 
трапляюць у прыгон.



Прычыны запрыгоньвання сялян заключаліся ў пашырэнні 
феадальнага землекарыстання, імкненні феадалаў павялічыць 
прыбытковасць сваіх гаспадарак шляхам эксплуатацыі таннай працоўнай 
сілы і спецыялізацыі сельскай гаспадаркі ВКЛ на вытворчасці працаёмкай 
зерневай прадукцыі.











Уключэнне эканомікі Беларусі ў XVI ст. у міжнародны 
гандаль прывяло да буйнамаштабнага рэфармавання 
сельскай гаспадаркі і пашырэння ў ВRK фальварачна-
паншчыннай сістэмы.



Гэтыя працэсы выклікалі правядзенне аграрнай 
рэформы, асноўнай мэтай якой было ўзняць 
прадукцыйнасць працы земляробаў і павялічыць 
даходы ад апрацоўкі зямлі. Справа ў тым, што з канца 
XV да XVII ст. у Еўропе хутка ўзрастаў кошт збожжа. Гэта 
актывізавала гаспадарчую дзейнасць землеўла-
дальнікаў, якія імкнуліся атрымаць большы прыбытак з 
зямлі. Але старая сістэма эксплуатацыі, заснаваная на 
павіннасцях пэўнай гаспадарчай адзінкі (службы), 
тармазіла рост прадукцыйнасці працы.











Ініцыятарам аграрнай рэформы ў Вялікім Княстве Літоўскім 
была маці Жыгімонта Аўгуста каралева Бона Сфорца. Рэформа 
ўяўляла з сябе цэлы комплекс мерапрыемстваў – размеркаванне 
зямлі, уніфікацыю павіннасцяў, увядзенне трохполля, 
рэарганізацыю вёскі і інш.



Па тытуле галоўнага дакумента «Уставы на валокі», 
выдадзенай у 1557 г., рэформа атрымала назву Валочнай 
памеры.











На гаспадарскіх землях дакладна вызначаліся памеры 
сялянскіх надзелаў, фіксаваліся падаткі і павіннасці. Уся 
зямля абмервалася і дзялілася на валокі (адна валока 
раўнялася 30 моргам, або 21,3 гектара), частку якіх 
дзяржава раздавала сялянам, а іншыя пакідала ў 
гаспадарскім фондзе для фальварачнай гаспадаркі. Адну 
фальварачную валоку апрацоўвала сем сялянскіх.











«Устава на валокі» 1557 г. тычылася
толькі дзяржаўных уладанняў. На 
прыватнаўласніцкіх землях іх уладальнікі
пачалі праводзіць рэформу толькі ў другой 
палове XVI ст., калі сталі відавочныя 
поспехі ў раней рэфармаваных 
гаспадарках. Аднак, у сацыяльным плане 
рэформа мела і адмоўныя наступствы, што 
выявілася ў пагаршэнні прававога 
становішча сялян і ўзмацненні прыгона.



Узмацненне феадальнага прыгнёту 
вяло да пашырэння розных форм
барацьбы сялян за свае правы. Найбольш 
распаўсюджанымі формамі супраціўлення 
сялян былі скаргі, адмовы ад выканання 
павіннасцяў, уцёкі ад гаспадароў.











Разам з сельскай гаспадаркай шпаркімі тэмпамі развіваліся 
рамяство і гандаль. Іх цэнтрамі сталі гарады і мястэчкі 
(паселішчы гарадскога тыпу). Рост колькасці і эканамічнай 
магутнасці гарадоў на тэрыторыі Беларусі прыпадае на канец XIV–
XV стст. Гэтаму ў значнай ступені спрыяла наданне найвялікшым 
гарадскім цэнтрам Магдэбургскага права.
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І.6.1.
Уключэнне беларускіх 



земляў у склад Расійскай 
імперыі.



Напрамкі палітыкі 
самаўладдзя на 



далучаных землях











Пасля ўключэння ў выніку падзелаў Рэчы 
Паспалітай беларускіх земляў у склад Расійскай 
імперыі царскі ўрад праводзіў тут цэнтраліза-
тарскую палітыку, галоўнай мэтай якой было зліццё
новадалучаных тэрыторый з карэннымі рускімі 
рэгіёнамі.











На тэрыторыі Беларусі быў уведзены новы адміністрацыйна-
тэрытарыяльны падзел. Яго асновай з’яўляліся губерні, якія 
складаліся з паветаў, якія, у сваю чаргу, скаладаліся са станаў. 
Пасля шматлікіх зменаў, у 1843 г. быў уведзены падзел, які 
пратрымаўся да канца існавання Расійскай імперыі. Паводле яго 
беларускія землі ўвайшлі ў асноўным у склад пяці губерняў – 
Гродзенскай (з гарадамі Гродна, Беластокам, Брэстам, Слонімам і 
інш.), Мінскай (з Мінскам,
Навагрудкам, Пінскам,
Рэчыцай і інш.), Магілёўскай
(з Магілёвам, Оршай, Сянном,
Гомелем, Клімавічамі і інш.),
Віленскай (з Вільняй, Дзіснай,
Лідай, Вілейкай і інш.),
Віцебскай (з Віцебскам,
Дрысай, Полацкам,
Лепелем і інш.).











Саслоўная палітыка самадзяржаўя была 
накіраваная, у першую чаргу, на тое, каб 
задобрыць шляхту. З гэтай мэтай ёй надаваліся 
правы расійскага дваранства. Пры ўмове 
прынясення прысягі на вернасць Расійскай 
імперыі за шляхтай захоўваліся маёнткі з 
сялянамі. Разам з тым, праводзіліся суворыя 
пакаранні актыўных удзельнікаў паўстання 
1794 г.











Царскія ўлады праводзілі на 
тэрыторыі Беларусі палітыку 
насаджэння рускага 
землеўладання. Рускім дваранам 
перадавалі ва ўласнасць сялян 
каралеўскіх эканомій і старостваў, 
канфіскаваных маёнткаў свецкіх і
царкоўных феадалаў, якія 
эмігрыравалі за мяжу ці выступілі 
супраць новай улады. Усяго на 
тэрыторыі Беларусі ў канцы XVIII – 
пачатку ХІХ ст. у прыватнае 
ўладанне было перададзена больш 
за 200 тысяч мужчынскіх душ.
Прававое і маёмаснае становішча 
гэтых сялян сур'ёзна пагаршалася.











Сярод іншых новаўвядзенняў расійскіх уладаў была 
рэкруцкая павіннасць – прымусовы набор маладых 
людзей для службы ў войску тэрмінам на 25 гадоў, да 
гэтага часу на тэрыторы Рэчы Паспалітай не вядомая.











На тэрыторыі Беларусі скасоўвалася магдэбургскае 
права, а на гарады, якія яго мелі, і мястэчкі, прызнаныя 
цэнтрамі паветаў, пашыраліся прынцыпы расійскага 
гарадскога самакіравання. Жыхары тых мястэчак, якія
такіх правоў не атрымалі, прыраўноўваліся да сялян і нават 
раздаваліся прыватным уладальнікам.











У 1794 г. была ўведзена мяжа яўрэйскай аседласці, 
якая ўключала беларускія і частку ўкраінскіх губерняў. 
Яўрэйскаму насельніцтву забаранялася жыць па-за 
межамі гэтых губерняў. 











У далейшым наяўнасць мяжы яўрэйскай аседласці 
сур'ёзна паўплывала на нацыянальны склад 
насельніцтва на тэрыторыі Беларусі.
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І.6.8.
Першая сусветная 



вайна на тэрыторыі 
Беларусі











Першая сусветная вайна пачалася 1 жніўня 
1914 г. Яе прычынай з'явіліся супярэчнасці паміж 
буйнейшымі краінамі свету. Галоўнай была
супярэчнасць паміж старой каланіяльнай Англіяй 
і маладым драпежнікам-германскім 
мілітарызмам, суперніцтва паміж Германіяй і 
Расіяй з-за ўплыву на Балканах, а таксам спрэчкі 
з-за таго, што Германія хацела адарваць ад Расіі і 
захапіць Польшчу, Фінляндыю, Беларусь і 
Украіну.











У канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. утварыліся два саюзы краін: 
Траісты саюз (Германія, Аўстра-Венгрыя, Італія (у 
далейшым перайшла на бок Антанты, а яе месца
заняла Асманская імперыя)) і Антанта (Англія, Францыя, 
Расія). Не жадаючы вырашаць супярэчнасці дыплама-
тычным шляхам, еўрапейскія дзяржавы, у тым ліку і 
Расійскай імперыя, зрабілі стаўку на ваенны ўціск на
сваіх праціўнікаў.

















Непасрэднай зачэпкай да вайны стала забойства ў горадзе Сараева 
ў Босніі спадчынніка аўстра-венгерскага трону эрцгерцага Франца-
Фердынанда. Пасля гэтага Аўстра-Венгрыя абвясціла 28 ліпеня 1914 г. 
вайну Сербіі. Гэта пацягнула за сабой выкананне саюзніцкіх абавязкаў 
іншымі дзяржавамі, і ў выніку на працягу жніўня 1914 г. усе буйныя 
еўрапейскія дзяржавы аказаліся ўцягнутымі ў ваенныя дзеянні – 
пачалася Першая сусветная вайна. Іншыя дзяржавы далучаліся да 
розных блокаў на працягу 1914–1918 гг.











Для насельніцтва Беларусі пачатак вайны 
азначаў мабілізацыю яе насельніцтва ў дзеючую 
армію, а для цывільных жыхароў – шматлікія 
рэквізіцыі. З увядзеннем ваеннага становішча былі 
забаронены сходы, шэсці, забастоўкі і маніфестацыі, 
уводзілася ваенная цэнзура.











Урад Расійскай імперыі і галоўнае камандаванне 
расійскімі войскамі не планавалі, што баявыя 
дзеянні будуць весціся на яе тэрыторыі.











Кампанія 1914 г. планавалася Расіяй як паспяховае 
наступленне ва Усходняй Прусіі і Галіцыі, што павінна 
было прывесці да заключэння мірнага пагаднення на 
выгодных для яе ўмовах. Аднак ужо першыя месяцы 
вайны паказалі поўную марнасць падобных 
спадзяванняў.

















Ужо ў наступным 1915 г. 
Расія панесла цяжкія 
паражэнні ад Германіі і 
Аўстра-Венгрыі, у выніку 
чаго значная частка 
тэрыторыі імперыі 
аказалася акупаваная – 
Польшча і Літва, частка 
Латвіі, Заходняя Беларусь, 
частка Украіны. З гэтага часу і 
да заканчэння ваеннага 
канфлікту лінія фронту 
праходзіла непасрэдна па
тэрыторыі Беларусі, а яе 
насельніцтва зведала ўсе 
цяжкасці вайны.











У пачатку 1915 г. галоўныя сілы германскай арміі 
былі сканцэнтраваны на ўсходнім фронце і мелі мэту на 
працягу году нанесці Расіі вырашальны ўдар і вывесці яе з 
вайны. Баявыя дзеянні, якія распачаліся амаль з самага 
пачатку году нямецкім наступленнем, скончыліся для Расіі 
поўным паражэннем. Яе фронт быў прарваны адразу на 
некалькіх участках.











У выніку пачалося так званае «Вялікае 
адступленне» рускай арміі. Пасля страты Варшавы 
і ўсёй тэрыторыі Польшчы, рускія войскі, ратуючыся 
ад пагрозы абкружэння, пачалі пакідаць гарады 
Беларусі.











У жніўні 1915 г. пачалося нямецкае наступленне ў 
напрамку Коўна – Вільня – Мінск. У верасні 1915 г. 
расійская армія пакінула Вільню, Гродна, Ліду, Брэст і ўсю
тэрыторыю Заходняй Беларусі.











Стаўка Вярхоўнага галоўнакамандуючага
была пераведзена з Баранавічаў у Магілёў.











У кастрычніку 1915 г. фронт стабілізаваўся на лініі 
Дзвінск – Паставы – Баранавічы – Пінск. Значная
частка тэрыторыі Беларусі апынулася пад германскай 
акупацыяй. На наступныя шэсць гадоў Беларусь стала 
тэатрам баявых дзеянняў адразу некалькіх войнаў.











Актыўныя баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі падчас 
Першай сусветнай вайны вяліся эпізадычна. Адным з такіх 
эпізодаў з’явілася Баранавіцкая наступальная аперацыя 
расійскіх войскаў улетку 1916 г. Яе мэтай быў прарыў 
нямецка-аўстрыйскага фронту ў раёне на захад ад
Баранавічаў, што павінна было падтрымаць наступленне 
расійскай арміі ў Галіцыі – так званы «Брусілаўскі прарыў».











Пасля працяглай падрыхтоўкі, у чэрвені – ліпені расійскія 
войскі некалькі разоў намагаліся здабыць пазіцыі праціўніка, 
але ўсе іх атакі скончыліся няўдала. Пасля цяжкіх страт 
аперацыя была спынена. Не было дасягнута аніводнай з 
пастаўленых перад расійскай арміяй задач, а яе страты 
склалі каля 80 тысяч чалавек забітымі, параненымі і 
палоннымі (нямецка-аўстрыйскія страты – каля 13 тысяч).











У цэлым аперацыя аказала вельмі моцны 
негатыўны маральны ўплыў на стан расійскіх 
жаўнераў. Гэта паспрыяла агульнаму маральнаму і 
фізічнаму разлажэнню арміі ў 1917 г.











Цяжкасці вайны з кожным 
месяцам усё больш адчуваліся на 
тэрыторыі Беларусі па абодвух баках 
фронту. Цывільнае насельніцтва ўсё 
больш пакутавала ад рэквізіцый і 
пабораў, што высмоктвалі рэсурсы з 
сельскай гаспадаркі і гарадоў. У 
асобных мясцовасцях успыхваў голад. 
Апрача гэтага, ваюючымі бакамі ў 
Беларусь былі прынесены шматлікія 
эпідэмічныя захворванні, ад якіх 
памерлі тысячы беларусаў. У 
Цэнтральнай і Усходняй Беларусі 
ўзнікла праблема забеспячэння 
бежанцаў, якія сотнямі тысяч
напаўнялі беларускія гарады.











ЯКІЯ ЁСЦЬ ПЫТАННІ?








			ВЯРНУЦЦА


			Страница 1


			Страница 2


			Страница 3


			Страница 4


			Страница 5


			Страница 6


			Страница 7


			Страница 8


			Страница 9


			Страница 10


			Страница 11


			Страница 12


			Страница 13


			Страница 14


			Страница 15


			Страница 16


			Страница 17


			Страница 18


			Страница 19


			Страница 20










ІІ.8.3.
Нацысцкі акупацыйны 



рэжым











Акупанты падзялілі 
Беларусь на некалькі частак. 
На тэрыторыі цэнтральнай 
Беларусі была ўтворана 
Генеральная акруга 
«Беларусь», якая
падзялялася на 10 акругаў – 
Баранавіцкую, Барысаўскую, 
Вілейскую, Ганцавіцкую, 
Глубокскую, Лідскую, 
Мінскую, Навагрудскую, 
Слонімскую, Слуцкую і горад 
Мінск, які прыраўноўваўся да 
асобнай акругі.











У ліпені 1941 г. генеральным камісарам 
Беларусі быў прызначаны Вільгельм Кубэ.











Пасля забойства 
Кубэ падпольшчыкамі 
ў верасні 1943 г. і да 
вызвалення ад 
нямецкай акупацыі 
абавязкі генеральнага 
камісара выконваў 
Курт фон Готберг.











Віцебская, Магілёўская, большая частка Гомельскай, усходнія 
раёны Мінскай і некаторыя раёны Палескай абласцей даваеннай 
БССР увайшлі ў тылавы раён групы армій «Цэнтр». Беластоцкая 
і паўночная частка Брэсцкай вобласці былі аб'яднаны ў акругу 
«Беласток», якая ўвайшла ў правінцыю «Усходняя Прусія». 
Паўднёвыя раёны Брэсцкай, Гомельскай, Пінскай і Палескай 
аблацей увайшлі ў склад рэйхскамісарыята «Украіна».
Нарэшце, некаторыя паўночна-заходнія раёны сучаснай Беларусі 
былі ўключаны ў склад генеральнай акругі «Літва».











З самага пачатку акупацыі на тэрыторыі Беларусі 
быў усталяваны жорсткі акупацыйны рэжым. 
Асноўнай мэтай нямецкіх акупацыйных
уладаў была максімальна поўная эксплуатацыя 
мясцовага насельніцтва і прыродных багаццяў 
нашага краю.











Ад пачатку акупацыі тэрыторыі Беларусі нацысты пачалі 
правядзенне ў жыццё сваёй расавай палітыкі, якая, у 
першую чаргу, была накіраваная на вынішчэнне яўрэйскага 
насельніцтва. На Беларусі было створана каля 100
гета, куды зганяліся, а пасла планамерна знішчаліся не 
толькі беларусікя яўрэі, але і яўрэі з розных краін Заходняй 
Еўропы.











На тэрыторыі Беларусі акупантамі было 
створана 260 лагераў смерці і іх філіялаў. Толькі ў 
Мінску і яго наваколлі дзейнічала 5 лагераў, 
найбольш буйным з якіх быў Трасцянецкі.











Нацысты шырока выкарытоўвалі палітыку вывазу 
беларускага насельніцтва на прымусовыя працы ў 
Германію. Усяго за час акупацыі на працу ў Германію 
было вывезена каля 380 тысяч жыхароў Беларусі.











Каб падарваць масавую сацыяльную апору 
партызанскага руху, акупанты праводзілі шматлікія 
карныя аперацыі ў адносінах да мірнага
насельніцтва.











Усяго за час акупацыі на тэрыторыі Беларусі было здзейснена 
больш за 140 такіх аперацый. Вечным напамінам аб знішчаных 
карінікамі жыхарах Беларусі з'яўляецца мемарыяльны комплекс у 
вёсцы Хатынь Лагойскага раёна Мінскай вобласці, якая была 
спалена нацыстамі 22 сакавіка 1943 г.
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І.6.3.
Паўстанне 1830–1831 гг. 
на тэрыторыі Беларусі і 



яго наступствы











На працягу першай паловы ХІХ ст. 
шляхта былой Рэчы Паспалітай не 
пакідала спадзяванняў на аднаўленне 
страчанай дзяржаўнасці. Шляхецкая 
інтэлігенцыя і вучнёўская моладзь 
аб'ядноўвалася ў таемныя гурткі і 
таварыствы, якія былі ідэйна і 
арганнізацыйна звязаны з грамадскім 
рухам у Польшчы.











У 1817 г. па ініцыятыве 
студэнтаў Віленскага 
ўніверсітэта Адама 
Міцкевіча, Тамаша Зана і 
Яна Чачота было створана 
«Таварыства філаматаў» 
(аматараў навук), якое 
мела філіялы ў свіслацкай 
гімназіі, полацкім піярскім 
вучылішчы і іншых 
навучальных установах.











Удзельнікі гэтай арганізацыі 
займаліся вывучэннем гісторыі і 
народных традыцый роднага 
краю, прапагандавалі ідэі 
роўнасці і свабоды. У сярэдзіне 
1820-х гг. таемныя таварыствы 
на Беларусі былі разгромлены. 
Многіх удзельнікаў арыштавалі 
і саслалі ў аддаленыя губерні 
Расійскай імперыі. Выйшла 
забарона на навучанне 
жыхароў Літвы і Беларусі ў 
замежных універсітэтах і ў 
Польшчы. Аднак цалкам 
спыніць грамадска-палітычны 
рух царскі ўрад не мог.











29 лістапада 1830 г. у Варшаве пачалося паўстанне, мэтай 
якога было аднаўленне Рэчы Паспалітай у межах 1772 г. У хуткім 
часе яно пашырылася на землі Беларусі, Літвы і Украіны.



У пачатку 1831 г. быў утвораны Цэнтральны Віленскі 
камітэт, задачай якога было арганізоўваць і каардынаваць 
паўстанне на землях былога Вялікага Княства Літоўскага. Шляхта, 
каталіцкае, часткова ўняцкае духавенства падтрымалі лозунг 
барацьбы за аднаўленне Рэчы Паспалітай як польскай дзяржавы.











Першыя паўстанцкія 
атрады пачалі ўзнікаць на 
тэрыторыі Беларусі ўвесну 1831 
г., у асноўным у Гродзенскай 
губерні. Затым баявыя дзеянні 
пашырыліся на Віленскую і 
Мінскую губерні. Напрыклад, у 
Навагрудскім павеце ў паўстанні 
ўдзельнічала каля адной тысячы 
чалавек на чале з Юзафам 
Кашыцам, у Вілейскім 
паўстанцам удалося прыцягнуць 
да выступлення каля трох тысяч 
чалавек.











Адным з камандзіраў дзісенскіх паўстанцаў была Эмілія 
Плятэр, вобраз якой трывала ўвайшоў у айчынную 
літаратуру як сімвал дзяўчыны-змагаркі за незалежнасць.











Магілёўская і Віцебская губерня паўстаннем 
ахоплены не былі. Кульмінацыяй баявых дзеянняў 
паміж паўстанцамі і расійскімі войскамі ў Літве і 
Беларусі стаў штурм Вільні, які адбыўся 19 чэрвеня 
1831 г. і скончыўся поўнай няўдачай паўстанцаў.











Асноўная маса сялянства засталася 
абыякавай да паўстання і не брала ў ім 
актыўнага ўдзелу, што ў значнай ступені 
прадвызначыла яго паражэнне. 
Паўстанцкія атрады, якія большай часткай 
складаліся са шляхты і службовых асоб, 
заставаліся нешматлікімі і не маглі доўга 
супрацьстаяць рэгулярным расійскім 
войскам. Да канца лета 1831 г. паўстанцы 
былі выцеснены з тэрыторыі Беларусі, а 
пасля ўзяцця Варшавы расійскімі войскамі 
рэшткі паўстанцкай арміі адступілі ў Прусію 
і склалі там зброю. У выніку праведзеных 
рэпрэсій шматлікія ўдзельнікі паўстання 
пазбавіліся сваіх зямельных уладанняў, 
былі сасланы ў глыб Расіі альбо вымушаны 
падацца ў эміграцыю.











Пасля паражэння паўстання 1830 г. расійскі ўрад 
распрацаваў праграму поўнага зліцця земляў былой 
Рэчы Паспалітай з этнічнымі рускімі тэрыторыямі.











Указам ад 1 студзеня 1831 г. тут было 
ўведзена расійскае заканадаўства, што 
прадугледжвала адмену з 25 чэрвеня 
1840 г. дзеяння Трэцяга Статута Вялікага 
Княства Літоўскага ў беларускіх губернях.



З мэтай прадухілення новых 
шляхецкіх выступленняў быў распачаты 
так званы «разбор» шляхты – комплекс 
мерапрыемстваў, які прадугледжваў 
праверку дакументаў аб дваранскім 
паходжанні і па выніках перавод часткі 
шляхты ў падатковае саслоўе. 
Дваранскага звання пазбаўляліся 
звычайна дробныя, беспамесныя 
шляхціцы, якіх царскі ўрад зліваў у 
далейшым з масай сялянства.











Адным з найважнейшых напрамкаў урадавай палітыкі 
стала барацьба супраць уплыву каталіцкай царквы. У 
1832 г. выйшаў указ аб ліквідацыі некамплектных (тых, 
што не мелі поўнага складу манахаў) каталіцкіх 
манастыроў. Але асабліва моцным быў уціск на ўніяцкую 
царкву. Напрыканцы XVIII ст. да ўніяцкай царквы 
належала больш за дзве трэці насельніцтва Беларусі.











У 1839 г. на саборы ў Полацку было прынятае 
рашэнне аб далучэнні ўніяцкай царквы да 
праваслаўнай. Дзеля русіфікацыі краю 
заахвочваўся пераезд на Беларусь рускіх 
чыноўнікаў і абмяжоўваўся доступ да заняцця 
дзяржаўных пасад мясцовых ураджэнцаў.



Уніфікатарская дзейнасць Расійскіх уладаў 
мела пэўныя вынікі, але не магла хутка 
ліквідаваць асаблівасці беларускіх земляў у 
параўнанні з цэнтральнымі рэгіёнамі Расійскай 
імперыі.
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ІІ.7.3.
Абвяшчэнне 



Беларускай Народнай 
Рэспублікі











1918 г. стаў пераломным у гісторыі Беларусі і 
вызначыўся актыўнымі працэсамі дзяржа-
ваўтварэння. У снежні 1917 г. у Мінску распачаў сваю
дзейнасць Усебеларускі з’езд. Ва ўмовах, калі 
перамовы ў Брэсце былі
часова сарваныя і
нямецкае камандаванне
аддала загад аб
наступленні, на пэўны
час склалася сітуацыя,
калі савецкія войскі ўжо
пакінулі Мінск, адсту-
паючы на ўсход, а нямецкія
яшчэ не ўвайшлі ў горад.











У гэтых умовах 
Выканаўчы камітэт 
Усебеларускага з’езда 
20 лютага звярнуўся 
да насельніцтвам з
І Устаўной граматай, 
у якой абвясціў сябе 
часовай уладай у 
Беларусі.











Пры гэтым ствараўся часовы выканаўча-
распарадчы орган – Народны Сакратарыят на 
чале з Язэпам Варонкам.











3 сакавіка 1918 г. у Брэсце была падпісана мірная дамова 
паміж Германіяй і Савецкай Расіяй. Ад Расіі адышлі Польшча, Літва, 
значная частка тэрыторыі Беларусі і Латвіі. Паўднёвая частка Беларусі 
была далучана да гетманскай Украіны; а Заходняя і Цэнтральная – 
трапілі пад уладу нямецкіх акупантаў. Ва Усходняй Беларусі, у 
Віцебскай і Магілёўскай губернях захавалася савецкая ўлада. 
Прадстаўнікі Рады на перамовах не прысутнічалі, а пытанні былі 
вырашаны без уліку
меркаванняў беларускага
народа. На заключэнне
Брэсцкага міру Выканкам
адказаў прыняццем на сваім
пашыраным пасяджэнні
9 сакавіка ІІ Устаўной
граматы, у якой у межах
этнаграфічнай перавагі
беларускага насельніцтва
абвяшчалася Беларуская
Народная Рэспубліка (БНР).











У далейшым Рада стварае бюро па справе напісання 
падручнікаў, а таксама ажыццяўлення школьнай інспекцыі. 
Выходзяць беларускія газеты, часопісы і кнігі. Прадстаўніцтвы 
БНР адкрываюцца ва Украіне і ў Літве, дыпламатычныя місіі – 
у Варшаве, Берліне, Берне, Капенгагене. Аднак усе важныя 
пытанні дзяржаўнага ўзроўню вырашаюцца германскім 
камандаваннем ці з яго згоды.











25 сакавіка была прынята ІІІ 
Устаўная грамата, паводле якой 
Беларуская Народная Рэспубліка 
абвяшчалася незалежнай і 
вольнай дзяржавай: «Ад гэтаго часу 
Беларуская Народная Рэспубліка абвешчаецца 
Незалежнай і Вольнай Дзяржавай. Самі 
народы Беларусі, у асобі свайго Устаноучаго 
Сойму, пастановяць аб будучых дзяржауных 
зьвязях Беларусі...
Беларуская Народная Рэспубліка павінна 
абняць усе землі, дзе жыве і мае лічбенную 
перавагу беларускі народ, а ласьне: 
Магілеушчыну, беларускія часьці Меншчыны, 
Гродзеншчыны (з Гроднай, Беластокам і інш.), 
Віленшчыны, Віцебшчыны, Смаленшчыны, 
Чарнігоушчыны і сумежныя часьці суседніх 
губерняу, заселеныя беларусамі...».

















Аднак, рэалізаваць гэты праект не ўдалося. 13 лістапада 
1918 г., праз два дні пасля капітуляцыі Германіі ў Першай 
сусветнай вайне, Савецкая Расія дэнансавала Брэсцкі мір і 
пачала наступленне з мэтай заняць акупіравыя немцамі 
тэрыторыі былой Расійскай імперыі. У выніку амаль усе дзеячы 
БНР пакінулі Беларусь.



Такім чынам, абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі 
было першай спробай стварэння беларускай нацыянальнай 
дзяржавы, што таксама паўплывала на адносіны бальшавікоў да 
будучыні Беларусі.
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І.3.6.
Культура беларускіх 
земляў у Х–ХІІІ стст.











Да канца Х ст. жыхары беларускіх земляў заставаліся 
язычнікамі. У славян існавалі ўяўленні аб багах, якія ўвасаблялі 
з'явы розныя прыроды: Сварог – бог неба, Ярыла, Дажбог, Велес – 
сонечныя боствы, Пярун – бог грому і маланкі.











Ключавым момнатам у гісторыі беларускіх земляў стала 
прыняцце хрысціянства.



Прыняцце хрысціянства на Русі звязана з імем кіеўскага 
князя Уладзіміра, які ў 988 г. прыняў хрышчэнне сам і 
ахрысціў падуладныя яму землі.











Ужо ў 992 г. была створана Полацкая епархія, у 1005 г. – Тураўская,
якія сталі асноўнымі цэнтрамі распаўсюджвання новай веры на 
беларускіх землях.



Прыняцце хрысціянства далучыла насельніцтва Беларусі да
найкаштоўнейшых набыткаў антычнай культуры і зрабіла нашу зямлю
неад'емнай часткай тагачаснага цывілізаванага еўрапейскага свету. 



Разам з хрысціянствам на беларускіх землях сталі распаўсюджвацца 
мураванае дойлідства, пісьменства і мастацтва.











Матэрыяльным выяўленнем распаўсюджання новай 
веры сталі шматлікія мураваныя храмы, якія на працягу ХІ–
ХІІІ стст. з'явіліся шмат у якіх буйных гарадах Беларусі – у 
Полацку, Віцебску, Гародні, Навагрудку, Ваўкавыску, Тураве.











У найбуйнейшым беларускім горадзе ХІ–ХІІІ стст. 
Полацку было пабудавана не меньш за дзесяць 
мураваных храмаў.











Яшчэ ў часы праўлення Усяслава Чарадзея, прыкладна ў 1050-я гг. у 
Полацку быў узведзены Сафійскі сабор. Узвядзенне Сафійскага сабора 
было сімвалічным актам, бо на той час на Русі існавала толькі два такіх 
храма – у Кіеве і ў Ноўгарадзе.



Пабудова Усяславам уласнай Сафіі, відавочна, сведчыла, што ён 
разглядае свой стольны горад як найменш роўным Кіеву і Ноўгараду, а ў 
перспектыве, пры ўдалым збегу абставінаў, магчыма, і вышэйшым за іх.











У ХІІ ст. у Полацку фармуецца асобная школа мураванага дойлідства.
Самым знакамітым помнікам майстроў гэтай школы стала Полацкая 
Спаса-Праабражэнская царква, пабудаваная паміж 1152 і 1161 гг. 
дойлідам Іаанам на замову Ефрасінні Полацкай. Царква захавалася 
надзвычай добра, на яе сценах і сёння можна ўбачыць старажытныя 
фрэскавыя роспісы.

















Большасць храмаў старажытнарускага часу не захавалася. Аб іх
існаванні мы ведаем дзякуючы археалагічным раскопкам. Акрамя 
Сафійскага сабору і Спаса-Праабражэнскай царквы ў Полацку, да 
нашых дзён дайшлі таксама Дабравешчанская царква ў Віцебску і 
Барысаглебская (больш вядомая як Каложская) царква ў 
Гародні. Абедзве яны былі ўзведзены ў ХІІ ст.











ХІ–ХІІІ стст. сталі часам шырокага распаўсюджання на беларускіх
землях асветы і пісьменства. Прычым адукацыя распаўсюджвалася не 
толькі на прадстаўнікоў вышэйшых слаёў грамадства – князёў, баяр, 
святароў.



Матэрыялы археалагічных раскопак сведчаць, што навукай чытання і 
пісання авалодалі і шматлікія жыхары гарадоў – рамеснікі і гандляры. 
Падчас археалагічных даследаванняў беларускіх гарадоў і замкаў часта 
знаходзяць разнастайныя прадметы з надпісамі, спецыяльныя прылады 
для пісьма – пісалы і нават старажытныя лісты – берасцяныя граматы, 
якія выяўлены ў Віцебску і Мсціславе. Усё гэта сведчыць аб шырокім 
распаўсюджанні пісьменнасці на беларускіх землях.











Да ХІ ст. належыць самая старажытная вядомая на тэрыторыі 
Беларусі кніга – Тураўскае Евангелле. У перыяд з ХІІ па ХІІІ ст. былі 
створаны Полацкае, Аршанскае, Мсціслаўскае, Лаўрышаўскае 
Евангеллі.











Унікальнымі помнікамі пісьменства ХІІ ст з'яўляюцца 
Барысавы камяні – велізарныя валуны, на якіх па загадзе 
полацкага князя Барыса, сына Усяслава Чарадзея, былі высечаны 
шасціканцовыя крыжы і надпісы «Господи помози рабу своему 
Борису».











Выключную ролю ў распаўсюджванні пісьменства, адукацыі і
хрысціянскіх духоўных каштоўнасцяў адыгралі першыя асветнікі 
беларускай зямлі – Ефрасіння Полацкая і Кірыла Тураўскі, якія жылі і 
працавалі ў ХІІ ст.











Ефрасіння была дачкой Полацкага князя Святаслава-Георгія – малодшага з 
сыноў Усяслава Чарадзея. Пры нараджэнні дзяўчынка атрымала імя Прадслава. 
Яшчэ ў юнацтве яна абрала шлях служэння Богу і сыйшла ў манахіні.



Ефрасіння заснавала ў Полацку два манстыры – мужчынскі і жаночы, які 
атрымаў назву Спаскага і стаў месцам жыцця і працы асветніцы. У Спаскім 
манастыры былі заснаваны школы для дзяцей палачан, майстэрні па перапісцы 
кніг. Вядома, што перапісваннем кніг займалася і сама Ефрасіння.











Напрыканцы жыцця Ефрасіння накіравалася ў паломніцтва ў Святую Зямлю, 
дзе і скончыўся яе зямны шлях. За сваю руплівую працу на ніве распаўсюджвання 
хрысціянскай веры і асветніцтва Ефрасіння Полацкая была прылічана да ліку 
святых. Яна стала першай усходнеславянскай жанчынай, якую абвясціла святой 
праваслаўная царква. Паводле даўняй традыцыі полацкую ігуменню прызнаюць 
святой не толькі праваслаўныя, але і каталікі. Ефрасіння Полацкая лічыцца 
нябеснай заступніцай Беларусі. У 1910 г. мошчы Ефрасінні былі ўрачыста 
перанесены ў заснаваны ёй Спаскі манастыр.











З імем Ефрасінні Полацкай звязана 
стварэнне адной з галоўных рэліквій 
беларускага народа – славутага крыжа, 
які атрымаў яе імя. У 1161 г. ігумення 
Ефрасіння замовіла ў полацкага 
майстра-ювеліра Лазара Богшы 
напрастольны крыж для заснаванай ёй 
Спаса-Праабражэнскай царквы.



Шасціканцовы крыж быў зроблены з 
кіпарыса, унутры яго знаходзіліся святыя 
мошчы. Звонкі крыж быў пакрыты 
залатымі і срэбнымі пласцінамі, якія 
былі аздоблены выявамі Ісуса Хрыста, 
Маці Божай, арханёлаў і святых, 
выкананымі ў тэхніцы перагародкавай 
эмалі, каштоўнымі камянямі і жэмчугам. 
На крыжы быў таксама нанесены надпіс, 
у якім майстар Лазар Богша пазначыў 
год і абставіны яго стварэння.











Падчас Другой сусветнай вайны крыж Ефрасінні Полацкай быў 
вывезены з Беларусі і, верагодна, беззваротна страчаны.



У 1997 г. брэсцкі ювелір Мікалай Кузьміч стварыў копію крыжа, 
якая ў падрабязнасцях паўтарае арыгінал. Сёння адноўленую
рэліквію можна ўбачыць у Плацкім Спаскім манастыры.











Кірыла Тураўскі нарадзіўся ў 
Тураве ў заможнай сям'і і 
атрымаў добрую адукацыю. Ён 
выдатна ведаў грэцкую мову і 
цудоўна разбіраўся ў святым 
пісанні і царкоўных кнігах. Яшчэ ў 
маладосці Кірыла пастрыгся ў
манахі. За свае заслугі перад 
царквой ён быў узведзены ў сан 
тураўскага епіскапа. Тураўскі 
асветнік пакінуў па сабе багатую 
літаратурную спадчыну:
шматлікія казанні, прытчы, 
пасланні, каноны і спавядальныя 
малітвы. У сваёй працы ён 
здолеў спалучыць класічную 
візантыйскую рыторыку і
паэтыку з традыцыямі і мовай 
свайго народу.











Творы Кірылы Тураўскага вылучаюцца паэтызмам, 
красамоўнасцю, вобразнасцю і пранікнёнасцю. Літаратурныя 
творы Кірылы Тураўскага набылі папулярнасць ва 
ўсходнеславянскіх землях яшчэ пры яго жыцці і шырока 
выкарыстоўваліся святарамі і вернікамі на працягу многіх 
стагоддзяў. За сваю дзейнасць Кірыла Тураўскі быў прылічаны 
праваслаўнай цярквой да ліку святых.
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І.3.2.



Усходнеславянскія 
саюзы плямён: 



крывічы, дрыгавічы,
радзімічы











У выніку славянскага рассялення на тэрыторыі Беларусі ў VIII–X стст.
сфармавалася некалькі аб'яднаннняў, якія ўяўлялі сабой дастаткова
ўстойлівыя этна-тэрытарыяльныя супольнасці. У іх аснове ляжалі не 
столькі родаплемянныя, колькі тэрытарыяльныя, эканамічныя і 
палітычныя сувязі. У сучаснай гістарычнай літаратуры гэтыя аб'яднанні 
прынята называць саюзамі плямён.











Абшары Верхняга Падняпроўя, Верхняга Падзвіння, 
Верхняга Паволжа і паўднёвай Пскоўшчыны былі 
заселены крывічамі. Даследчыкі вылучаюць асобныя 
аб'яднанні смаленскіх, пскоўскіх і полацкіх крывічоў, якіх 
летапіс называя палачанамі.











Назву крывічоў даследчыкі выводзяць ад назвы старэйшага роду 
Крыў (Крыва), ад слова «крэўныя» (блізкія па крыві), ад імя язычніцкага 
першасвятара Крыва-Крывейтэ, ад «крывізны» мясцовасці, дзе яны жылі.



Характэрнай этнаграфічнай асаблівасцю полацкіх і смаленскіх 
крывічоў у ХІ–ХІІ стст. былі так званыя бранзалетападобныя скроневыя 
колцы з завязанымі канцамі, якія жанчыны насілі ў вобласці скроняў.











Дрыгавічы засялілі паўднёвую і цэнтральную частку сучаснай тэрыторыі 
Беларусі. Назву дрыгавічоў прынята звязваць з балоцістатй мясцовасцю 
(«дрыгвой»), дзе яны жылі. Этнавызначальнымі ўпрыгажэннямі дрыгавічоў лічацца 
скроневыя колцы з трыма напушчанымі ажурнымі металічнымі пацеркамі, якія 
пакрываліся зерню.











Радзімічы займалі землі Пасожжа на 
паўднёвым усходзе Беларусі. Летапіс 
паведамляе, што радзімічы прыйшлі ў Пасожжа 
з тэрыторыі сучаснай Польшчы, а сваю назву 
атрымалі ад імя свйго правадыра Радзіма.



Тыповымі жаночымі ўпрыгажэннямі 
радзімічаў лічацца так званыя сяміпрамянёвыя 
скроневыя колцы.
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І.5.4.



Эканамічнае развіццё 
беларускіх земляў у 



XVII–XVIII стст.











XVI – першая палова XVII ст. сталі часам найвышэйшага 
гаспадарчага развіцця сярэднявечнай Беларусі. Уключэнне 
эканомікі Беларусі, як і ўсёй Рэчы Паспалітай, у міжнародны 
гандаль прывяло да буйнамаштабнага рэфармавання 
сельскай гаспадаркі і пашырэння ў ВКЛ фальварачна-
паншчыннай сістэмы, чаму паспрыяла аграрная рэформа, 
праведзеная ў 1557 г.











У выніку рэформы на захадзе і ў 
цэнтры Беларусі сялянская абшчына ўжо ў 
XVI ст. фактычна перастала існаваць. 
Надзелы зямлі сталі аднадворнымі і 
спадчыннымі. Калі ў заходніх і 
цэнтральных землях Беларусі ў XVI–XVIII 
стст. пераход сельскай гаспадаркі ад 
натуральнай да таварнай формы 
вытворчасці адбываўся на аснове 
развіцця шляхецкага фальварка і 
пашырэння паншчыны, дык на ўсходзе 
краіны – менш заселеным і меньш 
развітым эканамічна, галоўную ролю 
адыгрывала грашовая рэнта.











У XVI – першай палове XVII ст. на тэрыторыі Беларусі назіраўся
імклівы рост гарадоў і мястэчак. Гэтаму ў значнай ступені 
паспрыяў той факт, што Статут 1588 г. дазволіў шляхце засноўваць 
мястэчкі на ўласных землях.











У гарадах працавалі рамеснікі не меньш як 200 спецыяльнасцяў.
Характэрнай з'явай першай паловы XVII ст. стала хуткае пашырэнне
рамесніцкіх цэхаў, якія аб'ядноўвалі рамеснікаў адной спецыяльнасці
некалькіх блізкіх па характары прафесій. Поспехі ў развіцці рамяства былі
цесна звязаныя з актывізацыяй гандлю як у самім Вялікім Княстве 
Літоўскім, так і з развіццём міжнароднага гандлю. На тэрыторыю 
Беларусі імпартаваліся ў асноўным металы, вырабы рамеснай 
вытворчасці, соль, спецыі і г.д., а з Беларусі ў краіны Еўропы вывозілася 
драўніна, футры і прадукты сельскай гаспадаркі.











Самыя катастрафічныя наступствы для эканамічнага 
развіцця беларускіх земляў мела вайна 1654–1667 гг., якая 
прывяла да страты больш як паловы насельніцтва і 
эканамічнага заняпаду. У самым глыбокім заняпадзе 
апынулася сельская гаспадарка Беларусі. Пасля вайны 
больш за палову ранейшых плошчаў ворыўнай зямлі не 
апрацоўвалася. У раёнах, якія найбольш пацярпелі, пусткай 
ляжала амаль усё поле. Як у дэмаграфічным, так і ў 
эканамічным плане гэтая вайна стала самай стратнай у 
гісторыі Беларусі.



Эканоміка Беларусі, як і ўсёй Рэчы Паспалітай, не здолела 
цалкам аднавіцца пасля вайны 1654–1667 гг. Але нават 
існаваўшыя стноўчыя тэндэнцыі ў аднаўленні гаспадаркі 
краіны былі перакрэсленыя на працягу Паўночнай вайны.
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ІІ.7.1.



Лютаўская 
рэвалюцыя 1917 г. 



у Беларусі











Унутрыдзяржаўнае напружанне ў Расійскай імперыі 
вылілася ў лютым 1917 г. у буржуазна-дэмакратычную 
рэвалюцыю.











Народныя выступленні, якія хутка перараслі ва ўзброенае 
паўстанне, у сталіцы імперыі – Петраградзе (перайменаваны 
Санкт-Пецярбург) – вымусілі імператара Мікалая ІІ 2 сакавіка 
адрачыся ад трона.











Расія была абвешчана дэмакратычнай 
рэспублікай, а ўся паўната заканадаўчай і 
выканаўчай улады перайшла да Часовага ўрада. На 
працягу сакавіка новая ўлада была ўсталявана па 
ўсёй тэрыторыі былой імперыі.











Аднак адначасова з Часовым урадам органам 
улады абвясціў сябе і Петраградскі савет рабочых 
і салдацкіх дэпутатаў. На некалькі месяцаў у 
рэспубліцы склалася сітуацыя двоеўладдзя.











У Мінску звесткі пра перамогу рэвалюцыі былі атрыманы 
ўжо 1 сакавіка. Створаныя з рабочых дружыны вызвалілі 
палітычных зняволеных, арыштавалі камандуючага Заходнім 
фронтам, начальніка штаба, каменданта горада. 4 сакавіка 
былі створаны Мінскі
Савет рабочых
дэпутатаў і яго
выканаўчы камітэт
з аднаго боку і Часовы
камітэт парадку і
бяспекі з другога.
Двоеўладдзе праявілася
 і ў Беларусі.











6 сакавіка ў Мінску была праведзена вялікая маніфестацыя пад 
лозунгамі «Няхай жыве дэмакратычная рэспубліка», «Няхай жыве 
Устаноўчы сход» і да т.п. Пачатковы рэвалюцыйны парыў быў 
моцным. На працягу сакавіка – красавіка 1917 г. па Беларусі былі 
створаны 37 саветаў рабочых, сялянскіх і салдацкіх дэпутатаў. 
Аднак адразу праявіліся глыбокія супярэчнасці паміж рознымі 
сацыяльнымі групамі, слаямі, палітычнымі сіламі ў поглядах на 
рэвалюцыю і яе мэты. Яны прадвызначылі далейшыя падзеі.











Рэвалюцыя актывізавала і беларускіх 
нацыянальных дзеячаў. У сакавіку 1917 г. у Мінску 
адбыўся з’езд прадстаўнікоў беларускіх
нацыянальных арганізацый (каля 150 чалавек).











Яго ўдзельнікі выказаліся за дзяржаўна-
тэрытарыяльную аўтаномію Беларусі ў складзе 
Расійскай рэспублікі, абвясцілі сябе вышэйшай краёвай 
уладай і стварылі выканаўчы орган – Беларускі 
нацыянальны камітэт (БНК) на чале з Раманам 
Скірмунтам. Па пытанні прызнання яны правялі 
перамовы з Часовым урадам, але не атрымалі ад яго 
ніякай падтрымкі.











Пад уплывам 
рэвалюцыі 
ўскладнілася 
становішча на 
Заходнім фронце.
На маральны стан 
жаўнераў працягвалі 
негатыўна 
ўздзейнічаць заклікі
часовага ўрада пра 
працяг вайны да 
пераможнага канца.











Апрача таго, пацыфісцкая агітацыя партыі 
бальшавікоў усё больш садзейнічала разлажэнню 
расійскай арміі.











У чэрвені – ліпені Часовы ўрад распачаў вялікае
наступленне на фронце, у тым ліку і ў Беларусі, якое 
скончылася няўдала.











Гэта выклікала ўнутрыпалітычны крызіс і вялікую 
антыўрадавую дэманстрацыю ў Петраградзе ў 
пачатку ліпеня. Аднак выступленне было
падаўлена арміяй, а ўся паўнаты ўлады перайшла 
да Часовага ўрада.











У выніку двоеўладдзе скончылася. Аднак 
унутранае напружанне ў краіне працягвала 
нарастаць.











Партыя бальшавікоў узяла курс на новую
рэвалюцыю.











У ліпені 1917 г. у Мінску 
адбыўся ІІ з’езд беларускіх 
нацыянальных
арганізацый, на якім 
выявіліся глыбокія 
супярэчнасці паміж рознымі 
групамі беларускіх дзеячаў. 
Замест БНК была абрана 
Цэнтральная рада на чале з
Язэпам Лёсікам. Перад ёй 
ставілася задача аб’яднання 
беларускага руху. Гэтага, 
аднак, выканаць не ўдалося.











15 кастрычніка ў Мінску адбылася другая сэсія 
Цэнтральнай рады, дзе замест яе абрана Вялікая 
беларуская рада, перад якой ставіліся тыя ж 
задачы, што і перад папярэдняй. Аднак у цэлым 
беларускі нацыянальны рух заставаўся 
раз’яднаным.
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І.4.4.



Рэлігія і культура 
Вялікага Княства 
Літоўскага ў XIV – 
сярэдзіне XVI cт.











Пачынаючы з XIV ст. на тэрыторыі 
Беларусі суіснавала шмат веравызнанняў. 
Большасць насельніцтва складалі 
праваслаўныя, паступова пашырала свой 
уплыў каталіцтва. Побач з 
праваслаўнымі і каталікамі жылі 
мусульмане і іўдзеі.



У часы Гедыміна верацярпімасць 
фактычна была ўзведзена ў ранг 
дзяржаўнай палітыкі. Яна стала асновай 
балта-славянскага саюзу і важнай умовай 
поспеху аб'яднаўчай палітыкі вялікіх 
князёў літоўскіх.



Адыход ад традыцыі талерантнасці, 
звязаны з прыняццем Ягайлам каталіцтва 
і хрышчэннем літоўцаў, быў толькі 
часовай зменай у гэтай палітыцы.











Нягледзячы на шматлікія войны, XVI ст. 
стала перыядам нечуванага ўздыму і 
росквіту ў ВКЛ культуры, літаратуры і
мастацтва. У гэты час на землях ВКЛ 
шырока распаўсюджваюцца ідэі 
Адраджэння, альбо Рэнесансу, чаму 
спрыялі шматлікія фактары. Сярод іх 
можна назваць дынастычныя сувязі вялікіх 
князёў з рознымі пануючымі дамамі 
Еўропы.



Другая жонка Жыгімонта Старога Бона 
Сфорца была дачкой міланскага герцага. 
Апроч таго, шмат хто з магнатаў і 
заможных шляхціцаў ВКЛ атрымлівалі 
адукацыю за мяжой, дзе далучаліся да
перадавых ідэй Адраджэння.











Часам, навучанне за мяжой 
маглі сабе дазволіць нават 
мяшчане. Менавіта з мяшчан 
паходзіў самы знакаміты 
прадстаўнік беларускага 
Адраджэння – Францыск 
Скарына.



Ён нарадзіўся ў Полацку 
прыкладна ў 1490-м г. і здолеў 
атрымаць найлепшую для таго 
часу адукацыю.



Скарына вучыўся ў 
Кракаўскім і Падуанскім 
універсітэтах, дзе атрымаў 
навуковыя ступені доктара 
вольных мастацтваў і медыцыны.











У 1517 г. Скарына выдаў у Празе «Псалтыр», якая стала першай 
усходнеславянскай друкаванай кнігай. Тое, што доктар Францыск «са 
слаўнага горада Полацка» стаў першым усходнеславянскім друкаром, 
часта засланяе ў вачах гісторыкаў і літаратуразнаўцаў галоўнае – тое, што 
ён наважыўся перакласці Слова Божае на родную мову, каб данесці яго 
да ўсіх сваіх суайчыннікаў!



Усяго Францыск Скарына на працягу 1517–1519 гг. выдаў 23 кнігі
Бібліі, у 1522 г. – «Малую падарожную кніжку», у 1525 г. – «Апостал».











У прадмове да «Малой падоарожнай кніжкі» Скарына пісаў: 
«Понеже от прирожения звери, ходящие в пустыни, знають ямы 
своя; птицы, летающие по въздуху, ведають гнезда своя; рибы, 
плывающие по морю и в реках, чують виры своя; пчелы и тым 
подобная боронять ульев своих, – також и люди, игде зродилися 
и ускормлены суть по Бозе, к тому месту великую ласку
имають».











Нягледзячы на шчырую любоў да роднай зямлі, якой 
Скарына аддаў усе свае сілы і талент, памёр ён у 
далечыні ад роднага Полацка ў далёкай Празе, 
прыкладна ў 1551 г.











Францыск Скарына стаў своеасаблівым сімвалам беларускай 
культуры эпохі Адраджэння. Але ж поруч з ім жылі і працавалі шматлікія 
іншыя выбітныя асветнікі.



У 1521 г. Мікола Гусоўскі падчас свайго знаходжання ў Рыме ў 
складзе літоўска-польскага пасольства напісаў на лацінскай мове 
геніяльную паэму «Песня пра зубра», у якой апяваецца веліч і 
непараўнальная прыгажосць роднай зямлі, паўсядзённая праца простых 
людзей і абаронцаў Айчыны, асуджаюцца міжусобіцы.











Разам з гуманістычнымі 
ідэямі эпохі Рэнесансу ў XVI 
ст. на тэрыторыю Беларусі 
пранікаюць і новыя 
рэлігійныя погляды, а 
менавіта ідэі рэфармацыі – 
шырокага еўрапейскага 
рэлігійнага руху за 
рэфармаванне каталіцкай
царквы, які прывёў да 
ўзнікнення новай 
хрысціянскай канфесіі –
пратэстантызма.











Уздым рэфармацыйных ідэй у 
Вялікім Княстве Літоўскім прыпадае 
на сярэдзіну – другую палову XVI ст., 
чаму ў значнай ступені паспрыяла 
дзейнасць вялікага канцлера 
Мікалая Радзівіла Чорнага. Гэты час 
лічыцца «залатым векам» у гісторыі 
культуры ВКЛ.



Найбольш уплывовым накірункам 
рэфармацыйнага руху ў Белрусі быў 
кальвінізм (атрымаў сваю назву 
паводле імя французскага тэолага 
Жана Кальвіна).



Таксама распаўсюджанне ў 
асяроддзі беларускай шляхты і часткі
мяшчанства атрымалі лютэранства і 
антытрынітарызм.











Ажыўленыя дыскусіі паміж каталікамі, пратэстантамі і праваслаўнымі
прывяла да небывалага росквіту літаратурнай дзейнасці і кнігадрукавання.



Прапагандыстамі рэфармацыйных ідэй выступалі Сымон Будны 
(надрукаваў у 1562 г. на старабеларускай мове Катэхізіс , Аб апраўданні ≪ ≫ ≪
грэшнага чалавека перад Богам ) і ≫ Васіль Цяпінскі (у 1570-я гг. выдаў на 
царкоўнаславянскай і старабеларускай мовах Евангелле , прадмова да ≪ ≫
якога лічыцца адным з найлепшых узораў беларускай гуманістынай 
патрыятычнай публіцыстыкі).



0











У абарону каталіцтва 
пісаў свае працы Пётр 
Скарга. У вострых 
дыскусіях паміж 
прадстаўнікамі розных 
хрысціянскіх канфесій 
ствараліся выкшталцоныя 
літаратурныя творы, якія 
склалі залаты фонд
айчыннай літаратуры, і 
закладаліся асновы 
рэлігійнай талерантнас ці,
характэрнай для 
менталітэта беларусаў.











Сапраўднай вяршыняй прававой думкі стаў галоўны свод 
законаў краіны – Трэці Статут Вялікага Княства Літоўскага, 
прыняты ў 1588 г. (першыя два Статуты былі прыняты ў 1529 і 1566 
гг. адпаведна). Статут вызначаў фунцыі асноўных галін 
дзяржаўнай улады і рэгламентаваў усе галоўныя сферы жыцця 
насельніцтва краіны, у тым ліку прадугледжваў маёмасныя правы 
асабіста свабодных жыхароў дзяржавы. Рэдактарам Статута стаў 
выдатны дзяржаўна-палітычны дзеяч Леў Сапега.











Агульны росквіт культуры XVI ст. выявіўся і ў з'яўленні 
шматлікіх новых помнікаў мураванага дойлідства. У гэты час 
будуюцца новыя замкі: Мірскі (Карэліцкі раён), Любчанскі 
(Навагрудскі раён), Нясвіжскі, які стаў галоўнай рэзідэнцыяй 
Радзівілаў – найбуйнейшага магнацкага рода Вялікага 
Княства Літоўскага.
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І.6.4.
Эканамічнае развіццё 



беларускіх земляў у ХІХ ст. 
Адмена прыгоннага права. 



Пашырэнне капіталістычных 
адносін у сельскай 



гаспадарцы і прамысловасці 
ў другой палове ХІХ ст.











У першай палове XIX ст. на тэрыторыі Беларусі 
адбываліся агульныя для Расійскай імперыі 
працэсы, якія вялі да распаду феадальна-
прыгонніцкай сістэмы. Узнікалі адносіны новага, 
капіталістычнага тыпу. Узрастала колькасць 
мануфактур, на многіх з іх пачала выкарыстоўвацца 
вольнанаёмная праца.











Першыя фабрыкі былі пабудаваныя ў 20-я гг. XIX 
ст., а ў сярэдзіне XIX ст. на шэрагу фабрык пачалі 
ўжывацца паравыя рухавікі. Гаспадарка беларускіх 
губерняў паступова ўключалася ў агульнарасійскі 
рынак. Аднак, развіццё эканомікі стрымлівалася 
панаваннем феадальна- прыгонніцкіх адносінаў.











У 1840–1857 гг. праводзілася
рэформа дзяржаўнай вёскі,
ініцыятарам якой стаў міністр
дзяржаўных маёмасцяў Расійскай
імперыі граф Павел Кісялёў.
Рэформа прадугледжвала
люстрацыю – новае апісанне
дзяржаўных уладанняў,
змяньшэнне павіннасцяў сялян
дзяржаўнай вёскі і павелічэнне іх зямельных надзелаў. 
Сяляне казённых маёнткаў пераводзіліся з паншчыны 
на аброк, спынялася практыка здачы іх у арэнду.











Рэформа Кісялёва выклікала супрацьстаянне 
памешчыкаў. У 1856 г. ён быў адхілены ад 
пасады. Яго змяніў граф Міхаіл Мураўёў, які 
падверг рэзкай крытыцы пераўтварэнні
свайго папярэдніка. Агулам аграрныя рэформы 
1840-х – першай паловы 1850-х гг. палепшылі 
ўмовы для развіцця таварна-грашовых адносін і
разгортвання гаспадарчай ініцыятывы сялянства 
ў дзяржаўнай вёсцы, але не закраналі асноў 
феадальных парадкаў.











У сярэдзіне ХІХ ст. Беларусь 
заставалася аграрным рэгіёнам, 
дзе 72,3% насельніцтва складалі 
сяляне. Яны падзяліліся на 
памешчыцкіх і дзяржаўных. У гэты 
час прыгоннае права стала, 
відавочна, замінаць эканамічнаму 
развіццю рэгіёна па 
капіталістычным шляху. Аднак 
дваранства супраціўлялася 
рэформам. Каб павялічыць 
даходнасць сваіх маёнткаў, 
памешчыкі за кошт памяншэння 
сялянскіх надзелаў пашыралі



барскую запашку і пераводзілі 
сялян з аброку на паншчыну.











Расійскі цар
Аляксандр ІІ усведамляў 
неабходнасць 
найхутчэйшай адмены 
прыгоннага права. У 
студзені 1857 г. пад 
кіраўніцтвам імператара
быў створаны Сакрэтны 
камітэт, які ў лютым 
1858 г. быў перайменаваны
ў Галоўны камітэт па 
сялянскай справе.











19 лютага 1861 г. Аляксандр II падпісаў «Палажэнне» 
аб «крестьянах, вышедших нз крепостной зависимости» і 
адначасова Маніфест аб адмене прыгоннага права. Гэтыя 
дакументы былі апублікаваны 5 сакавіка 1861 г.











У адпаведнасці з імі памешчыкі пазбаўляліся права 
распараджацца асобай селяніна. Сяляне атрымлівалі 
права набываць на сваё імя нерухомую маёмасць, 
займацца гандлёва-прамысловай дзейнасцю. 











Аднак памешчык па-ранейшаму заставаўся ўласнікам 
усёй зямлі. Хаця ў карыстанне сялянам і давалася пэўная яе 
колькасць, аднак да яе выкупу (не раней, чым праз 9 гадоў) 
яны не з'яўляліся ўласнікамі гэтай зямлі. Да заключэння 
выкупной здзелкі селянін знаходзіўся ў стане 
часоваабавязанага і выконваў на карысць памешчыка 
вызначаныя павіннасці ў выглядзе паншчыны або аброку.











Умовы адмены прыгоннага права не былі прыняты 
беларускім сялянствам, што стала штуршком да развіцця 
шырокага сялянскага руху. Яго кульмінацыйная кропка 
супала з паўстаннем пад кіраўніцтвам Кастуся
Каліноўскага. Нягледзячы на тое, што паўстанне было 
падаўлена, яно аказала сур’ёзны ўплыў на палітыку 
царызму ў адносінах да Беларусі. 1 сакавіка 1863 г. 
выйшаў указ аб адмене часоваабавязаных адносін у 
Віленскай, Гродзенскай і Мінскай губернях і чатырох 
паветах Віцебскай губерні. Праз тры месяцы гэты ўказ 
быў распаўсюджаны на Магілёўскую і ўсе беларускія
паветы Віцебскай губерні. Указ уводзіў абавязковы 
выкуп сялянамі надзелаў.











Рэформа 1861 г. з’явілася пераломным 
момантам паміж дзвюма эпохамі ў гісторыі 
Беларусі – феадалізмам і капіталізмам. Асабістае 
вызваленне ліквідавала манаполію памешчыкаў на 
эксплуатацыю сялянскай працы, садзейнічала больш 
высокаму росту рынку працоўнай сілы для 
капіталізму як у прамысловасці, так і ў сельскай 
гаспадарцы. Буржуазная па змесце сялянская 
рэформа разам з тым захавала шматлікія 
прыгонніцкія перажыткі, галоўным з якіх з’яўлялася 
памешчыцкае землеўладанне.











У развіцці сельскай гаспадаркі другой паловы ХІХ ст. 
вылучаюцца два перыяды: 1860-я – 1870-я гг. і 1880-я – 
1890-я гг. Першы перыяд характарызуецца панаваннем у 
памешчыцкай і сялянскай гаспадарках збожжавых 
напрамкаў і шырокім распаўсюджваннем адработачнай 
сістэмы.



Моцным штуршком для развіцця сельскай гаспадаркі 
Беларусі з’явіўся сусветны аграрны крызіс 1880–1890-х гг., 
які выклікаў рэзкае зніжэнне коштаў на хлеб. Гэта прывяло 
да карэнных зменаў у структуры сельскагаспадарчай
вытворчасці. У сувязі са значным скарачэннем у пачатку 
1880-х гг. пасяўных плошчаў пад збожжавыя культуры 
сельская гаспадарка Беларусі спецыялізуецца на 
вытворчасці тэхнічных культур (бульбы, ільну і інш.) і
мяса-малочнай жывёлагадоўлі.











Развіццё капіталістычных адносін у 
сельскай гаспадарцы ўзмацніла працэс 
расслаення сялянства. З аднаго боку, расла 
сельская буржуазія, а з другога – 
павялічвалася маламаёмаснае сялянства. Да 
пачатку ХХ ст. у беларускай вёсцы бедната 
складала 60%, сераднякі – каля 30%, сельская 
буржуазія – 10% ад усіх сялян.











У 1860–1890-я гг. 
прамысловасць 
пераважна 
спецыялізавалася па
перапрацоўцы 
мясцовай сыравіны. 
Разам з тым, у гэты час 
пазначыўся рост
мануфактурнай 
вытворчасці. З 1860 г. 
па канец ХІХ ст. 
колькасць фабрык і
заводаў на тэрыторыі 
Беларусі павялічылася 
ў 15 разоў.











Гарадское насельніцтва Беларусі за другую 
палову XIX ст. павялічылася ў 2,2 разы.











Развіццю прамысловасці і росту гарадоў у значнай 
ступені паспрыяла ўдасканаленне транспартнай сістэмы. 
Вялікі ўплыў на гаспадарчае жыццё Беларусі аказала 
чыгуначнае будаўніцтва. У 1862 г. праз тэрыторыю Беларусі 
прайшла Пецярбургска-Варшаўская чыгунка.











Развіццё прамысловасці і гандлю спрыяла 
фарміраванню значнага слоя прадпрымальнікаў. 
Буржуазія пашыралася ў першую чаргу за кошт
дваранства і купецтва, а таксама мяшчан. 
Уладальнікамі дробных прадпрыемстваў у гарадах 
і мястэчках Беларусі
былі ў сваёй большасці
прадстаўнікі яўрэйскай
нацыянальнасці.











У 1860-я – 1870-я гг. на Беларусі паступова расце 
колькасць пралетарыяту, а ў 1890-я гг. рост 
колькасці рабочых паскараецца. Найбольш
масавай сацыяльнай базай для папаўнення 
пралетарыяту было збяднелае сялянства.











Aле з-за існаваўшай мяжы яўрэйскай аседласці 
яно не магло знайсці працу на прадпрыемствах 
гарадоў і мястэчак Беларусі. Гарадскі пралетарыят 
на Беларусі найперш папаўняўся за кошт збяднелых 
мяшчан, рамеснікаў, гандляроў.
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ІІ.8.1.
Пачатак Другой сусветнай 



вайны. Уступленне ў 
вайну СССР.



Уз'яднанне Заходняй 
Беларусі з БССР











1939 г стаў пераломным у жыцці Беларусі. 1 верасня 
1939 г. нацысцкая Германія напала на Польшчу і ў 
хуткім часе акупавала большую частку яе тэрыторыі. 











Савецкі Саюз пад зачэпкай абароны беларускага і 
ўкраінскага насельніцтва 17 верасня ўвёў свае войскі ў 
Заходнюю Беларусь і Заходнюю Украіну і пасля 
непрацяглага супраціўлення з боку польскіх войскаў заняў 
гэтыя тэрыторыі.











Праз некалькі месяцаў тэрыторыя Заходняй Беларусі была
ўключана ў склад БССР. Нягледзячы на гвалтоўнасць 
падобнага акту, з гэтага часу беларусы апынуліся ў сваёй 
пераважнай большасці ў складзе адзінага беларускага 
дзяржаўнага ўтварэння.











Аднак, пераўтварэнні, якія адбываліся на 
тэрыторыі Заходняй Беларусі з восені 1939 па вясну 
1941 г. мелі дваісты характар. З аднаго боку, 
адбывалася ўключэнне заходнебеларускіх земляў у 
агульнасавецкі эканамічны рынак, фарміраванне сеткі 
беларускіх адукацыйных устаноў.











З іншага, амаль адразу распачаліся рэпрэсіі, 
накіраваныя супраць афіцэраў польскага войска, якія 
трапілі ў савецкі палон, прадстаўнікоў гандлёва-
прамысловай эліты і культурнай інтэлігенцыі.











Праз некаторы час, у сувязі з эканамічнымі 
пераўтварэннямі, пачаліся масавыя ссылкі «кулакоў», 
«паноў» і «падпанкаў» – буйных і сярэдніх 
землеўладальнікаў і іх службоўцаў, а таксама нязгодных з 
савецкай палітыкай калектывізацыі. Аднак у гэты кароткі 
перыяд усе гэтыя працэсы яшчэ не паспелі дасягнуць свайго 
максімуму, бо 1941 г. перавярнуў жыццё кожнага беларуса.
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І.5.6.



Крызіс і падзелы 
Рэчы Паспалітай











Асаблівасці дзяржаўна-палітчынай сістэмы Рэчы Паспалітай 
вялі да яе паступовага заняпаду, што стала асабліва яскрава 
выяўляцца на працягу XVIII ст. Кароль і вялікі князь абіраўся 
парламентам – соймам, які складаўся з найбольш уплывовых 
магнатаў. З гэтай прычыны ўлада караля была адносна слабой, а 
рэальная ўлада была сканцэнтраваная ў руках найбуйнейшых 
магнатаў, якім належалі велізарныя зямельныя ўладанні і дзясяткі 
тысяч прыгонных сялян.



Бясконцая барацьба за ўладу паміж магнацкімі групоўкамі 
вяла да поўнай анархіі, эканамічнага заняпаду дзяржавы і 
пашырэнню ўплываў больш моцных суседзяў, якім была выгодная 
слабасць Рэчы Паспалітай. Таму яны імкнуліся захаваць у ёй 
безуладдзе і анархію пад прыкрыццём аховы і гарантавання 
«шляхецкіх вольнасцяў». У 1720 г. пра гэта дамовіліся Расія і 
Прусія. У 1726 г. да іх далучылася Аўстрыя.











Крызісныя з'явы ў грамадска-палітычным жыцці 
Рэчы Паспалітай абвастрала і нявырашанасць 
рэлігійнага пытання. Паступова склалася сітуацыя, 
калі ні адно з існаваўшых веравызнанняў фактычна 
не было тут забаронена. Але практычна толькі 
прадстаўнікі каталіцкай шляхты і святарства маглі 
займаць дзяржаўныя пасады і ўдзельнічаць у працы 
сойма.



У 1733 г. на сойме было прынята рашэнне, якое 
пазбаўляла некаталікоў права не толькі быць 
соймавымі пасламі, але і засядаць у трыбуналах і 
займаць грамадзянскія пасады.











У 1733 г. з дапамогай рускіх і аўстрыйскіх войскаў 
 на трон Рэчы Паспалітай быў абраны Аўгуст ІІІ 
(1733-1763 гг.), хаця абсалютная большасць паслоў 
падтрымлівала Станіслава Ляшчынскага.











Паглыбленне палітычнага крызісу, 
узрастанне замежнага ўмяшання ва
ўнутраныя справы Рэчы Паспалітай 
узмацнілі імкненне прагрэсіўнай часткі
грамадства да змен у палітычным 
ладзе краіны. Пасля абрання ў 1764 г.
каралём і вялікім князем Станіслава 
Аўгуста Панятоўскага пачаўся
першы этап рэформаў, падчас якіх 
шматлікія ўнутрыдзяржаўныя 
гандлёвыя зборы былі заменены 
адзіным «генеральным падаткам». З 
мэтай упарадкавання і павелічэння 
дзяржаўных прыбыткаў у Вялікім 
Княстве Літоўскім і Польшчы былі 
створаныя асобныя «скарбавыя 
камісіі», кіраванне войскам было 
даручана вайсковым камісіям.











Спроба рэформаў выклікала незадавальненне як з боку 
магнацтва, так і ў Расіі, і Прусіі, якія выкарысталі для 
ўмяшання ва ўнутраныя справы Рэчы Паспалітай набалелае 
рэлігійнае пытанне. На сойме 1767–1768 гг. пад
фактычным наглядам расійскага войска, якое знаходзилася 
пад Варшавай, былі прынятыя пастановы, згодна з якімі 
некаталікам надавалася свабода веравызнання і палітычныя 
правы, роўныя з каталікамі. Адначасова былі пацверджаны 
права выбару караля, «ліберум вета», права абвяшчэння
канфедэрацыі і інш.).



Гарантам выканання гэтых пастаноў прызнавалася 
Расійская імпэрыя. З гэтага моманту нават фармальна Рэч 
Паспалітая стала залежнай дзяржавай. Рэформы былі 
згорнутыя.











Незадавальненне дзейнасцю Станіслава Аўгуста выклікала 
стварэнне Барскай канфедэрацыі (1768 г.), якая аб'яднала ў сваіх 
шэрагах і патрётаў, і кансерватараў. Мэтай канфедэратаў стала 
вяртанне Рэчы Паспалітай самастойнасці і вяршэнства каталіцтва. 
Дзеля гэтага яны пачалі партызанскую барацьбу. У жніўні 1770 г. 
кафедэраты абвясцілі дэтранізацыю Станіслава Аўгуста і 
бескаралеўе, што прымусіла караля і вялікага князя шукаць яшчэ 
большай падтрымкі ў Расіі.











Вынікам унутранага канфлікта стала тое, што 5 жніўня 
1772 г. Расія, Прусія і Аўстрыя дамовіліся аб першым 
падзеле Рэчы Паспалітай.











Прусія і Аўстрыя атрымалі частку польскіх і ўкраінскіх земляў, а 
Расія – 92 тысячы квадратных кіламетраў усходнебеларускіх 
земляў з насельніцтвам у 1,3 мільёна чалавек. 











Ва ўмовах фактычнай вайсковай акупацыі сойм у 
1773 г. вымушаны быў пагадзіцца з гэтым падзелам.











Пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай 
прагрэсіўныя колы грамадства яшчэ больш 
упэўніліся ў тым, што выратаваць краіну змогуць 
толькі змены ў яе палітычным ладзе і сур'ёзныя 
рэформы ва ўсіх сферах жыцця.



У 1773 г. пасля ліквідацыі ордэна езуітаў у Рэчы 
Паспалітай была створана Адукацыйная камісія, 
якая кіравала рэфармаваннем і дзейнасцю ўстаноў 
школьнай адукацыі ў краіне.











У 1775 г. ствараецца пастаянны орган
выканаўчай улады – Пастаянную Раду на 
чале з каралём. Яна складалася з пяці 
дэпартаментаў – замежных спраў, паліцыі, 
вайсковы, юстыцыі і скарбавы (фінансавы). 
Аднак, на практыцы дзейнасць гэтага органа 
кантралявалася рускімі пасламі ў Варшаве.











Больш спрыяльныя ўмовы для дзейнасці рэфарматараў склаліся 
ў канцы 1780-х гг., што ў значнай ступені было абумоўлена 
супярэчнасцямі паміж дзяржавамі, якія ажыццявілі першы падзел 
Рэчы Паспалітай. Партыя рэфарматараў змагла згуртавацца падчас 
працы Вялікага сойма (1788–1792 гг.). Вынікам яе дзейнасці стала 
стварэнне «цывільна-вайсковых парадкавых камісій», яны былі 
пастаяннай адміністрацыйнай уладай у паветах і ваяводствах; было 
ўведзена падаткаабкладанне святарства і шляхты; было прынята 
рашэнне аб павелічэнні войска Рэчы Паспалітай да 100 000 чалавек.











Галоўным дасягненнем 
рэфарматараў стала прыняцце 3 мая 
1791 г. Канстытуцыі Рэчы Паспалітай, 
якая стала першай канстытуцыяй у 
Еўропе і другой у свеце пасля ЗША. Яна 
складалася з 11 артыкулаў. Першы 
тычыўся рэлігіі, тры наступныя вызначалі 
стан шляхецтва, мяшчанства і сялянства,
астатнія – месца і ўзаемнае размежа-
ванне заканадаўчай, выканаўчай і 
судовай улад. Згодна з ёю, адмяняліся 
права «ліберум вета», уводзілася 
спадчынная манархія, у якой 
выканаўчная ўлада перадавалася 
каралю і ўраду, які падпарадкоўваўся 
сойму.

















Рашэнні сойма выклікалі пратэсты 
кансерватыўнай часткі магнатаў і шляхты, якія 3 мая 
1792 г. утварылі антырэфарматарскую 
Таргавіцкую канфедэрацыю. На падтрымку 
канфедэратам былі накіраваныя рускія войскі. 
Войска Вялікага Княства Літоўскага не здолела 
аказаць сур'ёзнага супраціўлення, а Станіслаў Аўгуст 
вымушаны быў далучыцца да канфедэрацыі.











23 студзеня 1793 г. Расія і Прусія дамовіліся аб другім 
падзеле Рэчы Паспалітай. Прусія атрымала Вялікапольшчу, а 
Расіі дасталася большая частка земляў Беларусі і Украіны з 
тэрыторыяй у 250 тысяч квадратных кіламетраў і 
чатырохмільённым насельніцтвам. Пад пагрозай ваеннай сілы 
Гарадзенскі сойм 1793 г. зацвердзіў другі падзел краіны.











Каб прадухіліць канчатковае знішчэнне дзяржавы, 
патрыятычныя сілы Рэчы Паспалітай пачынаюць у сакавіку 
1794 г. паўстанне.











Кіраўніком паўстання быў 
абраны Анджэй Тадэвуш 
Банавентура Касцюшка, які 
быў вядомы сваімі 
дэмакратычнымі поглядамі і 
паспеў праславіцца як
дасведчаны ваенны інжынер 
падчас вайны Злучаных Штатаў 
Амерыкі за незалежнасць ад 
Велікабрытаніі.











Паўстанне ахапіла 
тэрыторыю Літвы і
заходняй Беларусі. Тут яго 
ўзначаліў палкоўнік Якуб 
Ясінскі. Галоўнымі
мэтамі паўстання былі: 
аднаўленне дзяржаўнай 
незалежнасці і тэрыторыі
Рэчы Паспалітай у межах да 
першага падзелу, а таксама 
працяг дэмакратычных 
рэформаў.











Касцюшка заклікаў да ўдзелу ў паўстанні прадстаўнікоў усіх 
веравызнанняў. Паланецкім універсалам 7 мая 1794 г. ён 
адмяніў асабістую залежнасць сялян. Сяляне, якія прымалі 
ўдзел у паўстанне, вызваляліся ад прыгону. На тэрыторыі Беларусі 
ў паўстанцкіх атрадах касінеры – сяляне, узброеныя косамі, 
складалі да трэцяй часткі ад іх агульнай колькасці.











However, rebel forces were  unable to resist 
the combined forces of Russia, Prussia and 
Austria. The uprising was suppressed.











Аднак, паўстанцкае войска не змагло супрацьстаяць 
аб'яднаным сілам Прусіі, Расіі і Аўстрыі. Пасля жосткага 
падаўлення паўстання, у 1795 г. адбыўся трэці падзел Рэчы 
Паспалітай. Прусія захапіла польскія землі з Варшавай, Аўстрыя – 
польскія тэрыторыі з Кракавам. Да Расіі адышлі заходне-
беларускія, украінскія і літоўскія землі. 25 лістапада 1795 г. 
Станіслаў Аўгуст Панятоўскі адмовіўся ад трона – Рэч Паспалітая 
перастала існаваць.
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І.2.1.2.



Бронзавы век











У пачатку 2-га тысячагоддзя да 
н.э. жыхары Беларусі пазнаёміліся 
з першымі металічнымі рэчамі – 
спачатку меднымі, а пасля і 
бронзавымі (бронза – гэта сплаў на 
аснове, які пераўзыходзіць па сваіх 
якасцях і трываласці чыстую 
медзь).



Аднак цэнтры старажытнай 
металургіі знаходзіліся далёка ад 
тэрыторыі нашай краіны – у 
Сярэдняй Азіі, Закаўказзі, на 
Блізкім Усходзе, таму бронзавых і 
медных вырабаў было мала і яны 
былі надзвычай каштоўнымі. Гэта 
былі пераважна ўпрыгажэнні і 
зброя.











Пераважная 
большасць прылад працы 
і зброі па-ранейшаму 
выраблялася з крэмню. У 
бронзавым веку шырока 
распаўсюдзілася 
шліфаванне каменю і 
свідраванне ў вырабах
адтулін для рукаятак – 
быў вынайдзены 
свідравальны станок, які 
стаў другім пасля лука 
механічным 
прыстасаваннем 
чалавека.











Земляробства і жывёлагадоўля з дапаможных заняткаў паступова
ператварыліся ў асноўныя. Больш распаўсюджанымі сталі прадзенне і
ткацтва. Поспехі ў эканамічным развіцці прывялі да зараджэння
сацыяльнай і маёмаснай няроўнасці.



Багатыя пахаванні мужчын-ваяроў з вялікай колькасцю медных і 
бронзавых рэчаў сведчаць пра зараджэнне родаплемянной арыстакратыі. 
Назапашванне пэўных багаццяў, імкненне авалодаць самымі ўрадлівымі 
землямі або крамянёвымі радовішчамі вялі да пашырэння міжплемянных 
узброеных сутычак.











Нераўнамернасць развіцця розных рэгіёнаў, попыт на 
карысныя выкапні, якія таксама залягаюць вельмі 
нераўнамерна, спрыялі развіццю абмена.



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











З сярэдзіны 2-га тыс. да н.э. пад уплывам 
земляробча-жывёлагадоўчых культаў, звязаных з 
абагаўленнем сонца і агню як жыватворных сіл, 
распаўсюджваецца звычай спальвання нябожчыкаў.











У бронзавым веку па ўсёй тэрыторыі Беларусі рассяліліся ваяўнічыя
плямёны, вядомы пад агульнай назвай індаеўрапейцаў. Характэрнымі
адзнакамі гэтых плямёнаў былі баявыя лодкападобныя сякеры і шнуравая 
арнаментацыя керамікі.



Мясцовае насельніцтва пачало паступова змешвацца з імі, 
успрымаючы новыя здабыткі матэрыяльнай і духоўнай культуры.











Індаеўрапейцы рассяліліся на Балканскім 
паўвостраве, у Малой Азіі, у заходнім і паўночна-
заходнім Прычарнамор’і яшчэ ў глыбокай 
старажытнасці.











На рубяжы 3 і 2 тыс. да н.э. у сувязі з развіццём жывёлагадоўлі 
(пастаянным павелічэннем пагалоўя жывёлы, для якой патрабаваліся 
новыя выпасы), ростам насельніцтва, а магчыма, нават дэмаграфічным 
выбухам, яны пачалі рассяляцца па тэрыторыі Цэнтральнай і Усходняй 
Еўропы ад Рэйна на захадзе да сярэдняй Волгі на ўсходзе і ад Швецыі і 
Фінляндыі на поўначы да цэнтральнай Украіны на поўдні.



Гэтае перасяленне паклала пачатак утварэнню многіх старажытных 
еўрапейскіх і азіяцкіх этнасаў: галаў, грэкаў, кельтаў, германцаў, 
іранцаў, балтаў, славян і інш.
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І.4.2.
Вялікае Княства 



Літоўскае ў канцы XIV – 
першай палове XV ст.











У 1385 г. у гісторыі Вялікага 
Княства Літоўскага абдылася 
надзвычай важная падзея – была 
заключана Крэўская ўнія – 
дынастычны саюз ВКЛ і 
Польскага Каралеўства.



У выніку ўніі вялікі князь 
літоўскі Ягайла ахрысціўся і 
атрымаў хрысціянскае імя 
Уладзіслаў, узяў шлюб з польскай 
каралеўнай Ядвігай і сам стаў 
Польскім каралём. Умовы 
Крэўскай уніі прадугледжвалі 
хрышчэнне ў каталіцтва ўсяго 
яшчэ не ахрышчанага балцкага 
насельніцтва ВКЛ.











Хрышчэнне літоўцаў адбылося ў 1387 г. Літоўскія феадалы, 
якія прынялі каталіцтва, атрымалі ад Ягайлы прывілей, што даваў 
поўнае права ўласнасці на спадчынныя землі, вызваляў ад усіх 
абавязкаў на карысць уладара, за выняткам вайсковай службы і 
даніны. Каталіцкі касцёл стаў магутнай сілай у Літве, а потым і ў 
Беларусі.











Часам найвышэйшай магутнасці Вялікага Княства 
Літоўскага стаў перыяд праўлення князя Вітаўта 
(1392–1430 гг.).











З самага пачатку свайго праўлення ў ВКЛ Вітаўт вёў палітыку 
ўмацавання дзяржавы і змагання з сепаратызмам. Да канца 1390-х 
гг. усе землі, якія ўваходзілі ў склад ВКЛ кіраваляіся намеснікамі 
вялікага князя.



Вітаўт праводзіў актыўную знешнюю палітыку і ва ўсходнім, і ў 
заходнім накірунках. У 1399 г. Вітаўт арганізаваў 
шырокамаштабную кампанію супраць татараў, якая, аднак, 
скончылася катастрафічнай паразай у бітве на рацэ Ворскла.











У гады панавання 
Вітаўта межы дзяржавы 
цягнуліся ад Балтыкі да 
Чорнага мора.



У 1404 г. да ВКЛ 
было канчаткова 
далучана Смаленскае 
княства.



У 1409 г. ВКЛ разам з 
Польскім каралеўствам 
пачало вайну з 
Тэўтонскім Ордэнам, 
якая працягвалася да 
1411 г.



Ключавым момантам 
у гэтай вайне стала 
Грунвальдская бітва.











У 1420-х гг. Вітаўт дамогся 
найбольшых знепшепалітычных 
поспехаў. Імператар Святой 
Рымскай імперыі абяцаў яму 
карону. Наданне вялікаму князю 
тытула караля зрабіла б Вітаўта 
роўным сярод хрысціянскіх 
манархаў Еўропы, а яго дзяржава 
стала б незалежным 
каралеўствам.



На жнівень 1430 г. быў 
скліканы міжнародны з'езд у 
Вільні, на якім і мела адбыцца 
каранацыя старога князя. Але 
імператарскія паслы, што везлі 
карону, былі затрыманы ў 
Польшчы. Вітаўт памёр, так і не 
паспеўшы каранавацца.











  Грамадзянская вайна ў ВКЛ 1432-1436 гг.



Пасля смерці Вітаўта ўлада ў дзяржаве мусіла перайсці да 
Ягайлы. Аднак баяры і князі, што сабраліся на з'ездзе ў Вільні з 
усёй Літвы і Русі самастойна, без узгаднення з Ягайлам, 
адзінагалосна абвясцілі вялікім князем яго малодшага брата 
Свідрыгайлу Альгердавіча.



Стаўшы вялікім князем, Свідрыгайла стаў праводзіць палітыку, 
скіраваную на падтрымку праваслаўнага насельніцтва Вялікага 
Княства Літоўскага.











У хуткім часе пагоршыліся адносіны 
з Польшчай, што прывяло да пачатку 
вайны паміж дзвюма дзяржавамі ў 1431 
г. Перспектыва разрыву з Польшчай ды 
страта палітычнай манаполіі выклікалі 
актыўнае супрацьдзеянне літоўскага
каталіцкага баярства і падрыхтоўку 
замаху на Свідрыгайлу.



Свідрыгайла ледзь уратаваўся і ўцёк 
у Полацк. Новым вялікім князем літоўцы 
адразу ж абвясцілі брата Вітаўта 
Жыгімонта Кейстутавіча. Яго ўладу 
прызнала частка гарадоў і земляў ВКЛ. 
Аднак Полацкая, Віцебская і Смаленская 
землі, а таксама ўся Украіна па-
ранейшаму лічылі сваім вялікім князем
Свідрыгайлу.











У выніку дзяржава падзялілася 
на дзве часткі, што прывяло да
грамадзянскай вайны 1432–1436 
гг. Маючы колькасную перавагу ў 
сілах, Свідрыгайла, аднак, не 
здолеў плённа яе выкарыстаць. 
Шматвызначальным для зыходу 
вайны стаў вялікі земскі прывілей, 
выдадзены Жыгімонтам у 1434 г., 
які абвяшчаў раўнапраўе 
каталіцкай і праваслаўнай шляхты.



Вынікам грамадзянскай вайны 
стала перамога Жыгімонта, аднак, 
яго жорсткая ўнутраная палітыка 
прывяла да змовы падданых, у 
выніку чаго Жыгімонт быў забіты 
20 сакавіка 1440 г.
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І.4.1.



Барацьба з крыжацкай 
і мангола-татарскай



агрэсіяй











У канцы ХІІ – першай палове ХІІІ ст. паступальнае развіццё 
славянскіх і балцкіх народаў Усходняй Еўропы зазнала значныя 
змены ў выніку знешняй агрэсіі з боку мангола-татараў і 
нямецкіх рыцараў-крыжакоў. Уварванне мангола-татараў 
зруйнавала існаваўшую да таго сістэму палітычных і эканамічных 
сувязяў, што прывяло да ўзнікнення новых палітычных ўтварэнняў 
і карэнных зменаў палітычнай карты рэгіёна.











У ХІІ ст. у стэпах Цэнтральнай Азіі склалася магутная 
мангольская дзяржава. Пасля аб'яднання мангольскіх 
плямёнаў пад адзінай уладай Чынгісхана пачалася 
працяглая эпоха мангольскіх заваёваў, якія ахапілі 
велізаныя прасторы Азіі і шмат якія рэгіёны Еўропы. 











З мангольскімі заваёўнікамі сутыкнуліся кітайцы і 
карэйцы, таджыкі і цюркі, афганцы і персы, усходнія і 
заходнія славяне.











У 1237–1240 гг. 
старажытнарускія 
княствы зазналі 
маштабнае нашэсце
мангольскіх войскаў. 
Манголы пад 
кіраўніцтвам унука 
Чынгісхана хана Батыя 
спустошылі ўсходнія, 
паўднёвыя і 
цэнтральныя рэгіёны 
Русі, захапілі і 
разрабавалі практычна 
ўсе асноўныя гарадскіх 
цэнтры ўсходне і
паўднёварускіх 
княстваў.











У 1240-м г. манголы захапілі і цалкам спустошылі 
Кіеў, які быў галоўным палітычным і духоўным цэнтрам 
усяго ўсходнеславянскага свету.











Большая частка сучаснай тэрыторыі Беларусі не зазнала разбуральнай
мангольскай навалы 1237–1240 гг., аднак, землі Падняпроўя, Палесся і
Панямоння ўсё ж былі спустошаны асобнымі мангола-татрскімі атрадамі
падчас гэтай выправы. Мангольскія напады на беларускія землі 
паўтараліся і пазней – у 1275, 1277, 1287, 1315, 1325, 1338 гг. 











Анак, у адрозненне ад 
сваіх усходніх суседзяў, 
жыхары размешчаных на 
Беларусі княстваў 
захавалі сваю 
незалежнасць і не 
падпалі пад мангольскае 
іга, ад якога Маскоўскае 
княства здолела 
пазбавіцца толькі ў
1480 г.











Яшчэ ў канцы ХІІ ст. на паўднёва-усходнім узбярэжжы 
Балтыйскага мора з'явіліся каталіцкія місіянеры, якія намагаліся 
ахрысціць балцкае насельніцтва Ніжняга Падзвіння.











У хуткім часе разам з місіянерамі сюды пацягнуліся нямецкія 
рыцары і пасяленцы. У 1201 г. немцы заснавалі ў вусці
Заходняй Дзвіны горад Рыгу, а ў 1202 г. для больш эфектыўнай 
заваёвы і каланізацыі рэгіёна быў створаны рыцарскі ордэн 
Мечаносцаў, вядомы таксама як Лівонскі ордэн.











З гэтага часу пачынаецца паступовая, але няўхільная хрысціянізацыя 
язычніцкіх народаў Ніжняга Падзвіння і іх падпарадкаванне ўладзе 
крыжацкіх заваёўнікаў. У пачатку ХІІІ ст. крыжакі захопліваюць удзельныя 
княствы Полацкай зямлі Кукенойс і Герцыке.



У 1216 г. палачане сумесна з эстамі і літоўцамі пачалі падрыхтоўку да 
наступу на крыжакоў. Аднак у дзень пачатку вайсковай выправы полацкі 
князь Уладзімір раптоўна памёр (верагодна, ён быў атручаны 
падасланымі крыжакамі забойцамі) і выправа не адбылася.











У 1237 г. лівонскія рыцары аб'ядналіся з іншым крыжацкім ордэнам 
– Тэўтонскім, які ў гэты час займаўся заваёвай земляў балцкага племені
прусаў, што жылі на паўднёвым узбярэжжы Балтыйскага мора.



Аб'яднанне яшчэ больш узмацніла крыжакоў. Ад гэтага часу і да 
пачатку XV ст. працягваліся бесперапынныя крыжацкія напады на землі, 
заселеныя літоўцамі, а пасля і на ўсходнеславянскія землі Беларускага 
Панямоння і Падзвіння.











Шырокую вядомасць за свае перамогі над крыжакамі атрымаў
гарадзенскі ваявода Давыд (сын пскоўскага князя Даўмонта, 
літоўца па паходжанні). У 1314 г. Давыд Гарадзенскі разбіў 
крыжакоў, якія напалі на Навагрудак. У 1319 г. ён здзейсніў 
пераможную выправу на Прусію. У 1324 г. войска на чале з 
Давыдам зрабіла выправу на Мазовію. Але ў 1326 г. падчас 
выправы на Брандэнбург Давыд быў забіты здраднікам – 
мазавецкім рыцарам.











Толькі рашучая перамога ў бітве пад Грунвальдам 
дазволіла спыніць крыжацкі наступ. Вырашальная бітва з 
крыжакамі адбылася 15 ліпеня 1410 г. каля вёскі Грунвальд 
– сёння гэта Вармінска-Мазурскае ваяводства Польшчы.











Аб'яднанае войска Вялікага Княства 
Літоўскага на чале з Вітаўтам і Польскага 
Каралеўства на чале з Ягайлай у крывавай 
бітве ўшчэнт разграміла крыжацкія сілы.











Грунвальдская бітва стала адной з найвялікшых у 
гісторыі сярэднявечнай Еўропы. Перамога пад 
Грунвальдам дазволіла спыніць агрэсію крыжакоў і на 
доўгі час забяспечыла жыхарам Вялікага Княства 
Літоўскага мірнае жыццё.
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І.5.5.



Рэлігія і культура ў 
другой палове 



XVI–XVIII ст.











У 1573 г. сойм у Варшаве прыняў 
пастанову, якая законна замацавала 
рэлігійную талеранцыю (верацярпімасць). 
Яна прадугледжвала поўную свабоду 
веравызнанняў, дэкларавала роўнасць у 
публічных і прыватных правах прадстаўнікам 
усіх хрысціянскіх рэлігій Рэчы Паспалітай.











Разам з тым, паралельна з 
поспехамі рэфармацыйнага руху ў 
другой палове – канцы ХVI ст. на 
беларускіх землях распаўсюджваюцца 
ідэі контррэфармацыі, асноўным 
правадніком якіх стаў каталіцкі 
манаскі ордэн езуітаў. Езуіты 
з'явіліся ў Вялікім Княстве Літоўскім у 
1569 г. З мэтай супрацьстаяння 
распаў-сюджванню рэфармацыйных 
поглядаў езуіты ствараюць сетку 
навучальных устаноў, дзе студэнты 
атрымлівалі высакаякасную адукацыю 
і выхоўваліся як шчырыя каталікі.











Першы езуіцкі калегіўм быў заснаваны ў Вільні ў 1570 г. 
У 1579 г. ён быў ператвораны ў акадэмію. Віленская езуізкая 
акадэмія стала першай вышэйшай навучальнай установай у 
Вялікім Княстве Літоўскім. На тэрыторыі Беларусі езуіцкія 
калегіўмы былі адкрыты ў Брэсце, Пінску, Навагрудку, 
Гродна, Мінску, Віцебску, Слуцку, Магілёве, Оршы, Нясвіжы, 
Бабруйску.











Пад націскам контррэфармацыі пачаўся масавы пераход 
магнатаў у каталіцтва. Прычым, найбольш пацярпела ад 
гэтага праваслаўная царква, якая страціла сваіх патронаў, бо 
вялікая група былых праваслаўных магнатаў пасля 
пратэстантызму не вярнулася да старой веры, а прыняла 
каталіцтва. У выніку пад канец XVI ст. праваслаўная царква 
на беларускіх і ўкраінскіх землях Рэчы Паспалітай 
перажывала глыбокі крызіс, а вышэйшыя праваслаўныя 
святары не вызначаліся адукаванасцю ды маральнасцю і не 
мелі высокага грамадскага аўтарытэту.



Крызіс праваслаўнай царквы ў Рэчы Паспалітай дасягнуў 
свайго піку ў 1570–80-я гг. Да ўнутраных прычынаў яго 
абвастрэння дадаваўся недахоп увагі з боку дзяржавы, якая 
адкрыта падтрымлівала касцёл.











У гэтых умовах у Рэчы Паспалітай набыла 
папулярнасць ідэя аб'яднання праваслаўнай і 
каталіцкай цэркваў пад апекай Рыма. Ідэю ўніі 
падтрымліваў кароль, каталіцкі касцёл і шмат хто з 
праваслаўных іерархаў, а таксама праваслаўных 
магнатаў і шляхты.











 кастрычніку 1596 г. у 
Брэсце быў падпісаны акт 
царкоўнай уніі, паводле 
якога праваслаўная царква 
прызнавала верхавенства 
папы рымскага, прымала 
новы каляндар, але 
захоўвала ранейшыя 
іерархію, мову 
набажэнства, абрады, 
дагматы і літургію.











Аднак, нягледзячы на гэта, 
шмат хто з праваслаўных не 
згадзіўся з умовамі ўніі. У 
выніку Брэсцкі царкоўны
сабор толькі ўскладніў 
унутраныя праблемы Рэчы 
Паспалітай, бо выклікаў 
сацыяльную дэстабілізацыю і 
яшчэ больш ускладніў 
канфесійную сітуацыю
ў краіне. Адразу ж 
абвастрылася рэлігійная 
палеміка ў літаратуры, 
ажывіўся друк.











Найбольшае супраціўленне ўніяцтва сустрэла з боку гараджан,
ніжэйшага слою праваслаўных святароў, а таксама часткі 
праваслаўнай шляхты. Яшчэ больш абвастрала супярэчнасці тое, 
што ў шэрагу гарадоў унія ўводзілася пад уціскам, а праваслаўныя 
храмы гвалтоўна зачыняліся.











У Беларусі такімі намаганнямі ў пашырэнні ўніі вызначаўся 
полацкі ўніяцкі архіепіскап Язафат Кунцэвіч (1580–1623 гг.). 
Праваслаўныя жыхары Віцебска ў святочныя дні мусілі праводзіць 
набажэнствы ў адкрытым полі. Гвалт прыводзіў да адваротных 
вынікаў. Мяшчане Магілёва і Оршы зачынялі перад Кунцэвічам 
гарадскія брамы, пагражалі забойствам. У выніку ў 1623 г. ён быў 
забіты раз'юшаным натоўпам у Віцебску, а яго труп быў кінуты ў 
Заходнюю Дзвіну.











Працяглае супраць-
стаянне прывяло да таго, што 
ўрад Рэчы Паспалітай
урэшце мусіў афіцыйна 
прызнаць скасаваную 
праваслаўную мітраполію. 



З 1620 г. у Беларусі і 
Украіне адначасова існавалі 
ўніяцкія і праваслаўныя
епіскапы і мітрапаліты. А ў 
1633 г. дзяржава вярнула 
правы і рэлігійную
свабоду праваслаўнай 
царкве, афіцыйна 
прызнаўшы яе іерархаў і 
дазволіўшы будаваць храмы.











У другой палове XVIII ст. на тэрыторыі 
Беларусі распаўсюджваюцца ідэі Асветніцтва, 
якія выявіліся ў пашырэнні новых культурных 
стыляў – барока, класіцызму, 
сентыменталізму і ракако. Станаўленне 
поглядаў Асветніцтва на Беларусі адбывалася 
пад моцным уплывам французскай філасофскай 
думкі.











У гэты час адбываецца станаўленне прафесійнага тэатра. 
Тэатры засноўваліся пераважна пры магнацкіх дварах. Магнаты 
запрашалі на свае сцэны замежных артыстаў і музыкаў і нават 
цэлыя тэатральныя трупы з краін Заходняй Еўропы. Адначасова 
ствараліся акторскія трупы з мясцовых прыгонных сялян.











Адным з першых і найбольш вядомых на беларускіх 
землях быў нясвіжскі тэатр Францішкі Уршулі Радзівіл.











Значны цэнтр 
тэатральнага і музычнага 
жыцця ўзнік у Слоніме. Ён 
быў створаны Міхалам 
Казімірам Агінскім, які 
сам пісаў оперы для сваіх
актораў.











У мураваным дойлідстве другой паловы XVIII ст. 
найбольш яскрава выявіліся ўплывы барока. У гарадах і 
вёсках будаваліся пампезныя касцёлы, кляштары і 
магнацкія рэзідэнцыі. Да такіх пабудоў належаць 
бернардынскі, брыгідскі і езуіцкі касцёлы ў Гродна.











Францысканскі касцёл і кляштар у Пінску і 
шматлікія іншыя каталіцкія храмы.











Рысы барока прысутнічалі і ў архітэктуры праваслаўных і 
ўніяцкіх цэркваў, напрыклад, Мікалаеўскай царквы ў Магілёве, 
базыльянскай царквы ў Супраслі, манастырскага комплексу ў 
Жыровіцах.
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І.5.1.



Прычыны ўтварэння 
Рэчы Паспалітай.
Люблінская ўнія











Асноўнай прычынай заключэння Люблінскай уніі было 
цяжкае становішча Вялікага Княства Літоўскага ў выніку 
шэрага паражэнняў у Лівонскай вайне.











У 1562 г. маскоўскія войскі ўварваліся на беларускія землі,
а 15 лютага 1563 г. пасля двухтыднёвай аблогі яны захапілі 
Полацк. Страта Полацка і акупацыя амаль усяго Беларускага 
Падзвіння паставіла ВКЛ у надзвычай цяжкае ваенна-палітычнае 
становішча. Акрамя таго, Лівонская вайна нанесла велізную шкоду 
эканоміцы дзяржавы і спусташыла дзяржаўны скарб. У гэтых 
умовах неабходна было шукаць саюзніка, у ролі якога, натуральна, 
выступіла Польскае каралеўства.











10 студзеня 1569 г. у польскім горадзе Любліне пачаўся сойм, які 
працягваўся амаль 6 месяцаў. Сойм праходзіў у цяжкіх умовах, бо 
кожны з бакоў вылучаў свае патрабаванні, якія не прымаліся 
супрацьлеглым. Больш таго, калі паслы Вялікага Княства Літоўскага 
ўбачылі пагрозу гвалтоўнага заключэння ўніі на непрымальных для іх 
умовах, яны 1 сакавіка 1569 г. пакінулі Люблін. Гэты крок з боку 
пасольства ВКЛ быў сур'ёзнай палітычнай памылкай, бо, 
скарыстаўшыся гэтым, палякі пайшлі на дэманстрацыю сілы.











Яны выкарысталі надзвычай цяжкае становішча ВКЛ і дамагліся 
ад караля і вялікага князя Жыгімонта Аўгуста выдання ўказаў аб 
далучэнні да Польскага Каралеўства Падляшша, Валыні, Падолля і 
Кіеўшчыны. На працягу сакавіка – чэрвеня 1569 г. гэтыя вялізныя і 
найбагацейшыя землі ВКЛ былі ўключаны ў склад Польшчы, што 
аслабіла і без таго падарваную Лівонскай вайной эканоміку ВКЛ. 











Хоць гэтыя акты і былі супрацьпраўныя, бо кароль выдаў іх без 
згоды сойма ВКЛ, але сілаў на супрацьстаянне з Польшчай у 
Вялікага Княства Літоўскага ўжо не было. У выніку тэрыторыя ВКЛ 
звузілася ў асноўным да этнічных літоўскіх і беларускіх земляў.











1 ліпеня 1569 г. быў падпісаны акт Люблінскай уніі, у выніку 
якой Вялікае Княства Літоўскае і Польскае Каралеўства аб'ядналіся ў 
адну дзяржаву – Рэч Паспалітую. Вышэйшым органам улады новай 
дзяржавы станавіўся агульны Сойм, які мог збірацца толькі на 
тэрыторыі Польшчы.











Манарх быў агульным. Новы ўладар пры абранні і каранацыі 
абвяшчаўся каралём Польскім, князем Літоўскім, Рускім, Прускім, 
Мазавецкім, Жмудскім, Кіеўскім, Валынскім, Падляшскім, і Інфлянцкім. 
Асобная цырымонія абрання вялікага князя ВКЛ адмянялася. Выключна 
да кампетэнцыі Рэчы Паспалітай адыходзілі пытанні знешняй палітыкі. 
Усе ранейшыя законы і дамовы, накіраваныя супраць інтарэсаў адной з 
частак новай федэрацыі, павінны былі быць скасаваны. Дазвалялася 
набываць маёнткі і валодаць імі палякам на тэрыторыі ВКЛ, а жыхарам 
Вялікага Княства – у Польшчы.











Разам з тым, у ВКЛ цалкам захоўваліся ранейшы 
адміністрацыйны апарат, асобнае заканадаўства і 
судовая сістэма, тытул і пячатка, а таксама войска. 
Такім чынам, Люблінская ўнія дазволіла Вялікаму 
Княству Літоўскаму захаваць сваю незалежнасць, 
але прывяла да змяньшэння яго тэрыторыі, якая з 
гэтага часу абмяжоўвалася ўласна беларускімі і 
літоўскімі землямі. Акрамя таго, заключэнне ўніі 
прывяло да хуткага распаўсюджвання на землях 
ВКЛ польскіх уплываў і паланізацыі беларуска-
літоўскіх магнатаў і шляхты.
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ІІ.7.5.
БССР у 1920-я гг.



Новая эканамічная 
палітыка.



Узбуйненне тэрыторыі 
БССР.



Палітыка беларусізацыі











Другое абвяшчэнне Савецкай Беларусі стала 
пачаткам фізічнага існавання беларускай дзяржаўнасці. 
Як юрыдычна незалежная краіна БССР 30 снежня 1922 
г. падпісала разам з РСФСР, Украінскай ССР і 
Закаўказскай ССР дамову аб утварэнні Саюзу Савецкіх 
Сацыялістычных Рэспублік (СССР), стаўшы адной з яго 
заснавальніц.











Заканчэнне ваенных дзеянняў і 
паслабленне міжнароднай
напружанасці патрабавалі неадкаладных 
мерапрыемстваў па нармалізацыі
эканомікі савецкай краіны. Комплекс 
такіх мерапрыемстваў атрымаў назву 
новай эканамічнай палітыкі (НЭП), 
якая пачала праводзіцца ў сакавіку 1921 
г. НЭП быў сістэмай мер, разлічаных на 
пераходны перыяд.











У сферы сельскай гаспадаркі найважнейшай мерай новай 
эканамічнай палітыкі стала замена харчразвёрсткі харчовым 
падаткам, які быў меншы за развёрстку і аб'яўляўся загаддзя. А з 1 
студзеня 1924 г. ён быў заменены грашовым падаткам.



У сферы гандлю НЭП прадугледжваў, што ўсе лішкі, якія 
заставаліся ў селяніна пасля выплаты падатку, можна было 
прадаць па сваім уласным меркаванні.



У сферы фінансаў новая эканамічная палітыка 
прадугледжвала
правядзенне грашовай рэформы, асноўнымі мэтамі якой былі: 
стабілізацыя грашовай сістэмы, стымуляцыя экспарту і знешняга 
гандлю.



У прамысловасці НЭП прадугледжваў вяртанне ў прыватнае 
ўладанне і кантроль шляхам здачы ў арэнду раней 
нацыяналізаваных прамысловых прадпрыемстваў, аднаўленне 
грашовай аплаты працы і яе арганізацыю на прынцыпах 
матэрыяльнага стымулявання.











Дзякуючы НЭПу, які дазволіў спалучыць 
дзяржаўныя інтарэсы і асабістыя патрэбы 
насельніцтва, была паспяхова адноўлена 
сельская гаспадарка рэспублікі, атрымала 
стымул да развіцця прамысловасць, 
узрасла колькасць прамысловых 
прадпрыемстваў і працуючых на іх. Аб'ём 
валавай прадукцыі як у прамысловасці, так 
і ў сельскай гаспадарцы, перавысіў
даваенны. Палепшыліся ўмовы жыцця 
насельніцтва.











Аднак, у самім характры новай эканамічнай 
палітыкі было шмат супярэчнасцяў. Ужо 
пачынаючы са жніўня 1922 г. сталі ўтварацца так
званыя «нажніцы цэн» – цэны на прамысловыя 
вырабы пераўзышлі цэны на сельскагаспадарчую 
прадукцыю ў параўнанні з даваенным узроўнем 
больш, чым у тры разы. Сялянам стала невыгодна 
прадаваць сваю прадукцыю. Парушэнне рынкавай 
раўнавагі было выклікана, у першую чаргу, больш
хуткім аднаўленнем сельскай гаспадаркі, чым 
прамысловасці, як вынік, прадукцыя першай была 
значна танней.











Крызісы паўтараліся і ў 1925/26 і ў
1927/28 гг. Прычынай частых 
эканамічных крызісаў было тое, што 
партыйна-дзяржаўнае кіраўніцтва 
імкнулася да паскоранай мадэрнізацыі 
грамадства пад сцягам «рыўка ў 
сацыялізм», што не магло не весці да 
пастаянных збояў у працэсе 
ўзнаўлення.











НЭП таксама выклікаў шэраг эканамічных, 
сацыяльных і палітычных супярэчнасцяў. Сама 
гэтая палітыка не была завершанай, бо ў
ёй было шмат як рынкавых элементаў, так і 
рэшткаў эканамічнай палітыкі «ваеннага 
камунізму». Усё гэта, а таксама неабходнасць 
мадэрнізацыі эканамічнага комплексу СССР, а 
менавіта пераўтварэння дзяржавы з аграрнай у 
індустрыяльную, паставілі напрыканцы 1920-х гг. 
перад палітычным кіраўніцтвам пытанне выбару 
далейшых шляхоў развіцця эканомікі краіны.











Пасля ўваходжання БССР у склад СССР паўстала новае 
пытанне – неадпаведнасці тэрыторыі БССР межам этнічнай 
тэрыторыі беларусаў. У 1922 г. БССР уключала ўсяго шэсць 
паветаў былой Мінскай губерні з колькасцю насельніцтва 
1,5 мільёнаў чалавек.











У сакавіку 1924 г. да БССР было далучана 15 
паветаў Віцебскай, Гомельскай (былой 
Магілёўскай) і Смаленскай губерняў. Тэрыторыя 
павялічалася крыху болей, чым у два разы, 
насельніцтва вырасла да 4,2 мільёна чалавек.











У лістападзе 1926 г. у склад БССР былі перададзены 
Гомельскі і Рэчыцкі паветы. Паўночна-усходняя, 
усходняя і паўднёва-усходняя межы нашай краіны набылі 
ў цэлым сучасны выгляд. Такім чынам, з 1926 г. БССР 
уяўляла сабой больш-менш адзіны культурны і 
гаспадарчы рэгіён.











У ліпені 1924 г. кампартыя Беларусі 
афіцыйна абвесціла аб пачатку
палітыкі «беларусізацыі». Асноўнымі яе 
накірункамі сталі: развіццё культуры 
Беларусі і беларускай мовы; перавод 
справаводства і дзяржаўных органаў 
улады на беларускую мову; арганізацыя 
навукова-даследчай дзейнасці па 
ўсебаковым вывучэнні гісторыі, культуры і 
прыроды Беларусі.











У 1921 г. адкрываецца 
Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт











У 1922 г. пачынае сваю дзейнасць Інстытут 
беларускай культуры (Інбелкульт), які ў 1929 г. быў 
пераўтвораны Беларускую акдэмію навук (БАН), 
першым прэзідэнтам якой стаў знакаміты гісторык 
Усевалад Ігнатоўскі. 











Інбелкульт стаў 
галоўным цэнтрам 
навуковага і 
краязнаўчага
жыцця краіны.











Сапраўдны ўзлёт спазнала беларуская культура. Шматлікія 
мастацкія калектывы даносілі да насельніцтва шэдэўры айчыннай 
і сусветнай класікі. Пісьменнікі і паэты гуртаваліся вакол 
аб’яднанняў «Маладняк» і «Узвышша», сябры якіх надалі новы 
імпульс айчыннаму літаратурнаму жыццю.











У 1920-я гады раскрываецца талент такіх 
выдатных пісьменнікаў, як Міхась Чарот, 
Уладзімір Дубоўка, Уладзімір Жылка, 
Паўлюк Трус, Міхась Лынькоў і шматлікіх 
іншых аўатараў.











5–12 красавіка 
1927 г. на VIII з’ездзе 
Саветаў БССР была 
прынята новая 
Канстытуцыя 
БССР, якая 
замацавала 
тэрытарыяльныя 
змены. 











Дзяржаўнымі мовамі краіны былі зацверджаны 
беларуская, руская, польская і яўрэйская (ідыш). 
Мовай міжнацыянальных зносін вызначалася 
беларуская.











На жаль, перыяд беларусізацыў 
быў вельмі кароткім. У 1929 г.
палітыка «беларусізацыі» 
згортваецца, у БССР, як і ва ўсім 
СССР, пачынаецца ўсталяванне 
таталітарнага рэжыму і масавыя 
рэпрэсіі.
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І.2.1.3.



Жалезны век











Жалезны век на тэрыторыі 
Беларусі пачаўся ў VIII/VII стст. 
да н.э. і працягваўся да 
сярэдзіны І тыс. н.э. 
Насельніцтва Беларусі 
вырабляла жалеза з балотнай і 
лугавой руды. Гэта сыравіна 
была шырока распаўсюджана, а 
яе перапрацоўка ў невялікіх 
печках-домніцах не ўяўляла 
складанасці, таму жалеза хутка і 
амаль цалкам выцесніла камень. 
Медзь і бронзу пачалі 
выкарыстоўваць амаль 
выключна для ўпрыгажэнняў.











Разнастайныя і эфектыўныя прылады працы, металічная зброя, развітыя 
жывёлагадоўля і падсечна-ворыўнае земляробства паскорылі гаспадарчае і 
грамадскае развіццё. Яшчэ больш павялічвалася маёмасная няроўнасць паміж 
родамі і нават асобнымі сем'ямі. Назапашваюцца багацці. Лішак прадуктаў ішоў на 
абмен.



На тэрыторыю Беларусі траплялі імпартныя тавары з далёкіх краёў – з грэка-
рымскага Прычарнамор'я, ад кельтаў Цэнтральнай Еўропы. У сваю чаргу, беларускія 
землі былі важным пасрэднікам у гандлі прыбалтыйскім бурштынам. Абмен быў 
пераважна натуральным – рэч за рэч. Аднак ужо ў першых стагоддзях нашай эры ў
якасці грошаў маглі выкарыстоўвацца рымскія манеты.











Надзейным спосабам захавання набытых багаццяў ад 
разрабавання суседзямі стала будаванне вакол паселішчаў 
умацаванняў з зямлі і дрэва, якія называюць гарадзішчамі. Вёскі 
пачалі размяшчаць на цяжкадаступных узгорках, прырэчных 
мысах, абводзілі іх валамі і равамі, агароджвалі драўляным 
парканам або сцяной. За ўмацаваннямі гарадзішчаў знаходзіліся
жыллёвыя і гаспадарчыя пабудовы, загоны для жывёлы.











У жалезным веку тэрыторыю Беларусі засялялі плямёны розных 
археалагічных культур, якія адрозніваліся між сабой тыпамі 
жытлаў, асаблівасцямі пахавальнага абраду, формай і 
арнаментацыяй посуду, зброяй, прыладамі працы і ўпрыгажэннямі.











Паўднёвы ўсход Беларусі і прылеглую частку Украіны займалі плямёны 
мілаградскай культуры. Яны першымі пазнаёміліся з жалезам. Мілаградцы жылі 
на гарадзішчах і на селішчах, дзе меліся зямлянкі з агнішчамі, наземныя 
збудаванні, ямы-склепы. Памерлых яны хавалі пад невялікімі курганамі або ў 
грунтовых магілах па абраду трупаспалення (крэмацыі). На жыццё мілаградцаў 
значны ўплыў аказваў скіфскі свет Паўночнага Прычарнамор'я. Герадот апісвае 
паўночных суседзяў скіфаў – неўраў. Шэраг даследчыкаў атаясамлівае неўраў з 
носьбітамі мілаградскай культуры.











У ІІІ ст. да н.э. мілаградская культура змянілася зарубінецкай.
Жытламі зарубінцаў былі паўзямлянкі і наземныя будынкі. Спаленыя 
рэшткі нябожчыкаў яны хавалі ў невялікіх ямах. Зарубінцы і іх нашчадкі 
праіснавалі да сярэдзіны І-га тысячагоддзя н.э.











У ІІ ст. н.э. паўднёва-заходнюю частку Брэсцкай вобласці закранула
міграцыя з узбярэжжа Балтыкі і Прычарнамор'я германскіх плямёнаў 
готаў.



У пошуках новых земляў яны рухаліся старадаўнім бурштынавым 
шляхам з Віслы на Буг.











Цэнтральную і большую частку паўночна-заходняй Беларусі займалі
плямёны культуры штрыхаванай керамікі, названыя так па 
характэрным гліняным посудзе. Яны жылі тут з пачатку жалезнага веку 
да першых стагоддзяў нашай эры. Штрыхавікі жылі амаль выключна на 
гарадзішчах у вялікіх наземных хатах. Памерлых хавалі па абрадзе, які не 
захоўваў слядоў магіл.











Беларускае Падзвінне і Верхняе Падняпроўе засялялі плямёны 
днепра-дзвінскай культуры, блізкай па сваім характары да культуры 
штрыхаванай керамікі. Як штрыхавікі, так і днепра-дзвінцы адставалі ў 
сваім развіцці ад плямёнаў паўднёвай Беларусі. Так, яны запазніліся з 
авалоданнем жалезаробчай справы, таму на ранніх этапах сваёй гісторыі 
яшчэ шырока карысталіся каменнымі вырабамі. Больую частку часу яны 
займаліся паляваннем, рыбалоўствам, збіральніцтвам, ляснымі 
промысламі.











Большасць сучасных даследчыкаў лічыць, што ў 
этнічынм сэнсе асноўная маса насельніцтва тэрыторыі 
Беларусі была балтамі, якія з’яўляюцца продкамі 
сённяшніх латышоў і літоўцаў.
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ІІ.8.4.
Партызанская і 



падпольная барацьба











Адказам на дзейнасць акупантаў на тэрыторыі Беларусі 
разгарнулася масавая партызанская і падпольная барацьба. 
Першыя партызанскія атрады з'явіліся ўжо ў 1941 г. 
Звычайна яны складаліся з салдат і афіцэраў Чырвонай 
Арміі, якія апынуліся ў нямецкім тыле, але здолелі 
пазбегнуць варожага палону.











Адным з першых узнік Пінскі партызанскі атрад 
пад кіраўніцтвам Васіля Каржа.











На тэрыторыі Акцябрскага раёна Палескай
вобласці дзейнічаў атрад «Чырвоны Кастрычнік» пад 
кіраўніцтвам Фёдара Паўлоўскага і Ціхана Бумажкова, 
якія першымі сярод беларускіх партызан атрымалі званне 
Герояў Савецкага Саюза.











У Суражскім раёне Віцебскай вобласці ўжо ў 
першыя тыдні вайны ўзнік партызанскі атрад, які 
ўзначалі Мінай Шмыроў.











Вялікі ўплыў на пашырэнне партызанскага руху на 
тэрыторыі Беларусі аказала перамога Чырвонай Арміі 
пад Масквой. У выніку шэрагу наступальных аперацый, 
якія былі праведзены пасля гэтага, савецкія войскі ў 
лютым 1942 г. наблізіліся да тэрыторыі Беларусі.











У раёне Суражскіх балот, на стыку нямецкіх груп 
армій «Цэнтр» і «Поўнач» утварыўся разрыў – так
званая «Віцебская (Суражская) брама», якая была 
выкарыстана для дапамогі беларускім партызанам і 
перакідвання ў тыл ворагу новых спецыяльна 
падрыхтаваных
атрадаў і груп.











На працягу 1942–1943 гг. партызанскі рух на 
тэрыторыі Беларусі набывае масавы характар.











На працягу 1942–1943 гг. партызанскі рух на тэрыторыі 
Беларусі набывае масавы характар. 30 мая 1942 г. пры Стаўцы 
Вярхоўнага Галоўнакамандвання быў створаны Цэнтральны 
штаб партызанскага руху (ЦШПР), які ўзначаліў першы 
сакратар Кампартыі Беларусі Панцеляймон Панамарэнка.











У верасні 1942 г. ствараецца Беларускі штаб 
партызанскага руху (БШПР). Іх з'яўленне 
дазволіла павысіць ступень арганізаванасці 
беларускіх партызан і ўзмацніць іх баяздольнасць.











Ужо ў 1942 г. асобныя партызанскія атрады пачалі 
аб'ядноўвацца ў брыгады, якія маглі праводзіць буйнамаштабныя 
ваенныя аперацыі і кантраляваць вялікую тэрыторую,
вызваленую ад акупантаў. Усяго за гады вайны ў шэрагах 
беларускіх партызан знаходзілася больш за 370 тысяч 
чалавек.











Поруч з партызанамі вялікую ролю ў змаганні з 
акупантамі адыгрывалі падпольшчыкі, якія 
здзяйснялі шматлікія дэверсіі ў гарадах, на ваенных
аб'ектах акупантаў і на чыгуначных вузлах.
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ІІ.8.5.
Карэнны пералом у ходзе 



вайны. Вызваленне 
Беларусі і завяршальны 



этап вайны











Разгром нямецкіх 
войскаў у бітве на 
Курскай дузе ўлетку 
1943 г. завяршыў 
карэнны пералом у 
Вялікай Айчыннай 
вайне і дазволіў 
савецкім войскам 
перайсці ў 
стратэгічнае 
наступленне.











23 верасня 1943 г. быў
вызвалены першы раённы 
цэнтр БССР – Камарын. 
Усяго ў выніку наступаль-
ных аперацый, якія былі 
праведзены на працягу 
восені і ўзімку 1943–1944 
гг., Чырвоная Армія 
вызваліла два абласных 
цэнтры – Гомель і Мазыр, а 
такама 36 раёных цэнтраў 
БССР і заняла зручныя 
пазіцыі для правядзення 
Беларускай наступальнай 
аперацыі «Баграціён».











Нямецкае камандаванне збіралася да апошняга 
абараняць акупаваную тэрыторыю Беларусі, бо яе страта 
адкрывала б савецкім войскам прамы шлях на Берлін. Для 
таго, каб перашкодзіць будучаму наступленню савецкай 
арміі, немцы стварылі на тэрыторыі Беларусі магутную, 
глыбока эшаланіраваную абарончую лінію, якая атрымала 
назву «Усходні вал».











Аднак, усе намаганні нямецкага камандавання 
аказаліся марнымі. 23 чэрвеня 1944 г. войскі 1-га, 2-га і 
3-га Беларускіх і 1-га Прыбалтыйскіх франтоў пры 
актыўнай падтрымцы партызанскіх злучэнняў 
пачалі наступальную аперацыю «Баграціён».











Наступ савецкіх войскаў разгортваўся паспяхова: ужо 
26 чэрвеня быў вызвалены Віцебск, 28 чэрвеня – 
Магілёў, Шклоў, Быхаў, Клічаў, Лепель, 30 чэрвеня – 
Барысаў і Слуцк, 2 ліпеня – Вілейка. 3 ліпня савецкія 
войскі вызвалілі сталіцу Беларусі.











Апошні з абласных цэнтраў БССР – горад Брэст 
быў узяты штурмам 28 ліпеня. На гэтым 
завершылася вызваленне тэрыторыі Беларусі ад 
нямецкіх захопнікаў.
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І.3.3.



Першыя дзяржавы на 
беларускіх землях: 



Полацкае і Тураўскае 
княствы











Развіццё гаспадаркі, 
фрамаванне транс-
кантынентальных гандлёвых 
шляхоў, маёмасная 
дыферэнцыя насельніцтва, 
узвышэнне княжацкай улады і 
ролі дружыны ў грамадстве 
прыводзяць да ўзнікнення 
першых дзяржаўных
утварэнняў на тэрыторыі 
Усходняй Еўропы. На 
тэрыторыі Беларусі такімі 
дзяржаўнымі ўтварэннямі 
сталі Полацкае і Тураўскае 
княствы.











Важную ролю ў фармаванні ва Усходняй Еўропе дзяржавы, якая атрымала 
назву Старажытная Русь (Кіеўская Русь) меў транскантынентальны гандль, 
ключавую ролю ў якім адыгрывалі выхадцы са Скандынавіі, вядомыя як вікінгі.



Перыяд скандынаўскай экспансіі ў Паўночнай і Усходняй Еўропе,
які доўжыўся з канца VIII па пачатак XI ст., называюць эпохай вікінгаў. Ва
Усходняй Еўропе першыя вікінгі, якіх тут сталі пазней называць варагамі,
22 з’яўляюцца прыкладна ў сярэдзіне VIII ст.











Яны рухаліся па ўсходннеўрапейскіх рэках на поўдзень і ўсход у 
пошуках ваеннай здабычы, выгодных гандлёвых аперацый, а часам 
і месца для пасялення. На тэрыторыі Усходняй Еўропы 
сфармавалася некалькі гандлёвых шляхоў, асноўнымі з якіх былі 
Вялікі Волжскі шлях і шлях «з Варагаў у Грэкі».











Летапісец так апісвае гэты шлях: «и бе путь из Варягъ въ Грекы, и изъ 
Грекъ по Днепру, и верхъ Днепра волокъ до Ловоти, и по Ловоти внити в 
Илмерь озеро великое, из негоже озера потечеть Волховъ и втечеть въ 
озеро великое Нево, и того озера внидет устье в море Варяское».











Беларускія землі ўжо ў ІХ ст. занялі ключавое месца ў транскантынентальным 
гандлі. Усе, хто рухаўся па шляху з Варагаў у Грэкі , не маглі абмінуць ≪ ≫
тэрыторыю сучаснай Беларусі. Акрамя таго, праз беларускія землі таксама 
праходзіла яго адгалінаванне па Заходняй Дзвіне, Нёманска-Дняпроўскі і 
Прыпяцка-Бугскі шляхі.











Шлях з Варагаў у Грэкі  адыграў ключавую ролю ў ≪ ≫
станаўленні Старажытнарускай дзяржавы, тэрыторыя 
якой першапачаткова фармавалася ўздоўж гэтай 
гандлёвай артэрыі, а галоўнымі палітычнымі і 
эканамічнымі цэнтрамі сталі Кіеў і Ноўгарад. Трэцім 
дзяржаваўтваральным цэнтрам на землях усходніх 
славян стаў Полацк.











І.3.3.1.



Полацкае княства
ў ІХ–ХІ стст.











Полацкае княства ўтварылася ў сярэднім цячэнні 
Заходняй Дзвіны. У Х–ХІ стст. яго тэрыторыя ахоплівала ўсю 
паўночную і значную частку цэнтральнай Беларусі.











 Галоўным горадам княства быў Полацк, які ўпершыню 
згадваецца ў летапісах пад 862 г. Горад узнік у месцы ўпадзення ў 
Дзвіну ракі Палаты. Дзякуючы свайму размяшчэнню на важным 
гандлёвым шляху Полацк хутка рос і развіваўся. У выніку Полацк 
стаў адным з найбуйнейшых і найбольш важных эканамічных і 
палітычных цэнтраў Усходняй Еўропы.











Полацк быў найбольш старажытным горадам княства, яго
адміністратыўным, эканамічным і рэлігійным цэнтрам. Акрамя Полацка,
значнымі цэнтрамі Полацкай зямлі былі Віцебск, Усвят, Лукомль, 
Друцк, Орша, Копысь, Лагойск, Заслаўе, Менск, Браслаў, Барысаў. 
Улада полацкіх князёў распаўсюджвалася на тэрыторыю Ніжняга 
Падзвіння – сучасная тэрыторыя Латвіі, дзе ўзніклі полацкія гарады 
Кукенойс і Герцыке, якія сталі полацкімі адміністратыўнымі цэнтрамі ў 
землях, заселеных балтамі.











Першым полацкім князем, імя якога нам вядомае, быў Рагвалод, 
які, паводле летапісу, «пришелъ и-заморья», іначай кажучы, быў 
варагам па паходжанні. Рагвалод быў магутным і ўплывовым 
уладаром, да якога па руку яго дачкі Рагнеды звярнуліся два браты – 
наўгародскі князь Уладзімір і Кіеўскі князь Яраполк.



Рагнеда абрала Яраполка, аднак Уладзімір у 980 г. здолеў 
захапіць Полацк, забіць Рагвалода і двух яго сыноў, а Рагнеду 
прымусам узяў сабе ў жонкі. Пазней Уладзімір забівае Яраполка і стае 
аднаасобным уладаром усіх старажытнарускіх земляў.











Аднаўленне полацкай княжацкай дынастыі звязана з 
Ізяславам Уладзіміравічам, які памёр у 1001 годзе.











У 1003 годзе полацкім князем становіцца яго сын Брачыслаў 
Ізяславіч (1003–1044 гг.), з імем якога звязана эканамічнае і 
палітычнае ўзвышэнне Полацкай зямлі. Брачыслаў клапаціўся
пра пашырэнне і ўмацаванне межаў сваёй дзяржавы.



Пры ім да Полацкага княства былі далучаны важныя гандлёвыя 
цэнтры Віцебск і Усвят, размешчаныя на шляху з Варагаў у Грэкі . ≪ ≫
Каб забяспечыць для сваіх падданых мір і спакой, Брачыслаў узводзіў 
уздоўж межаў княства крэпасці, адна з якіх, Браслаў (старажытны 
Брачыслаўль), захавалася да нашых дзён.











Найбольшага росквіту Полацкае княства дасягнула пры сыне
Брачыслава Усяславе, які стаў шырока вядомы як Чарадзей. 
Усяслаў быў надзвычай яскравай і незвычайнай асобай, што 
спарадзіла шматлікія легенды аб ім. Нават яго нараджэнне было, 
паводле меркавання сучаснікаў, звязана са звышнатуральнымі 
з’явамі – «его же роди мати от вълхвованья».











Усяслаў Чарадзей вёў 
шматлікія войны з суседзямі 
за пашырэнне свайго 
ваеннага, палітычнага і 
эканамічнага ўплыву.



На працягу амаль 
дваццаці гадоў з 1065 па 
1085 гг. полацкі валадар вёў 
вайну з паўднёварускімі 
князямі Яраславічамі за 
самастойнасць свайго 
княства і панаванне ва 
ўсходнеславянскім рэгіёне.











У сувязі з апісаннем баявых дзеянняў паміж Усяславам і 
Яраславічамі ўпершыню згадваецца будучая сталіца Беларусі – 
Мінск, які тады называўся Менскам. З летапісу вядома, што 3 
сакавіка 1067 г. на берагах невялікай рэчкі Нямігі адбылася 
крывавая бітва паміж войскамі Яраславічаў і Усяслава Чарадзея. 
Усяслаў быў разбіты, а напярэдадні бітвы Яраславічы здолелі 
захапіць адзін з галоўных эканамічных і адміністратыўных цэнтраў 
на поўдні Полацкага княства – горад Менск.











Усе мужчыны былі перабіты, а жанчыны з дзецьмы выведзены
ў палон. Менавіта ад гэтай трагічнай падзеі адлічваецца гісторыя 
беларускай сталіцы. Аднак, нягледзячы на гэтае паражэнне 
Усяслава, развіваць свой поспех Яраславічы не наважыліся. 
Наадварот, Усяславу былі прапанаваныя мірныя перамовы, якія 
мелі адбыцца на Дняпры ля Оршы.











Але замест перамоваў, полацкі князь з двума сынамі быў 
схоплены, перавезены ў Кіеў і пасаджаны ў поруб – падземную 
турму, дзе правёў трынаццаць з паловай месяцаў. З поруба яго 
вызвалілі паўстаўшыя супраць свайго князя Ізяслава Яраславіча 
кіяўляне. У выніку паўстання Усяслаў на сем месяцаў становіцца
кіеўскім князем. 











Але ўтрымаць уладу ў Кіеве Усяслаў не змог, і баявыя
дзеянні паміж ім і паўднёварускімі князямі працягваліся да 
сярэдзіны 1080-х гг.











Усяслаў Брачыславіч кіраваў Полацкім княствам больш за 
паўстагоддзі – з 1044 па 1101 год і пакінуў па сабе глыбокую 
памяць у свядомасці нашчадкаў як князь-чарадзей, як вяшчун, які 
мог абарочвацца ваўком, як ваяр, які, ня гледзячы на паразы ў 
бітвах, заўжды заставаўся пераможцам у войнах.











І.3.3.2.



Тураўскае княства 
ў ІХ–ХІ стст.











Тураўскае княства ўварылася ў басейне Прыпяці, на землях, заселеных
дрыгавічамі. Галоўным горадам княства быў Тураў, які ўпершыню
згадваецца ў летапісе пад 980 .  г Тураў размяшчаўся на Прыпяці, якая ў той



час выконвала ролю важнай гандлёвай артэрыі.











Паводле летапісных звестак,
першым тураўскім князем быў 
Тур, які, гэтаксама як і Рагвалод, 
«пришелъ и- заморья» і стаў 
тураўскім князем, ды і сам горад 
быў названы ў яго гонар.
Аднак, сучасныя даследчыкі 
лічаць Тура легендарным 
персанажам.











Тураўскае княства на працягу канца Х–ХІ стст. было цесна 
звязана з Кіевам. Сярод іншых старажтнарускіх княстваў Тураўскае 
займала адно з вядучых месцаў. Аб гэтым сведчыць тое, што 
падчас падзелу земляў паміж сваімі сынамі кіеўскія князі звычайна 
аддавалі Тураўскае княства трэцяму з іх па старшынству. Тураўскія 
князі неаднаразова займалі кіеўскі трон пасля смерці папярэняга 
ўладара.











У 1015 г. Уладзімір памірае. Пасля гэтага паміж яго сынамі 
пачынаецца працяглае міжусобіца за кіеўскі княжацкі стол. У выніку гэтай 
барацьбы кіеўскім князем стаў Яраслаў Уладзіміравіч, вядомы ў 
гістарычнай літаратуры як Мудры.



У сярэдзіне ХІ ст. Тураўскае княства ізноў вылучаецца са складу
Кіеўскай дзяржавы. Летапіс паведамляе, што ў 1054 г. тураўскім князем 
быў Ізяслаў, старэйшы з сыноў Яраслава. Адпаведна, пасля смерці бацькі 
ў тым жа 1054 г., менавіта Ізяслаў стаў новым Кіеўскім князем.











Другім па значэнні горадам Тураўскага княства быў Пінск, ад 
чаго ў гістарычнай літаратуры яго часта называюць Турава-Пінскім. 
Да ліку тураўскіх гарадоў таксама належалі Мазыр, Давыд-
Гарадок, Слуцк, Клецк, Драгічын, Рагачоў.
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І.6.7.



Рэвалюцыя 1905–1907 гг. 
у Беларусі.



Сталыпінскія рэформы











Пачаткам першай расійскай рэвалюцыі сталі падзеі 9 
студзеня 1905 г., якія атрымалі назву «Крывавая нядзеля», 
калі па загадзе цара ў Пецярбурзе было расстраляна мірнае 
шэсце рабочых. Гэтая падзея яскрава выявіла шматлікія 
сур'ёзныя праблемы, якія існавалі ў расійскім грамадстве.











Да ліку прычын першай расійскай 
рэвалюцыі мелі свае карані ў супярэчнасцях 
усерасійскага грамадства:



- наяўнасць рэшткаў феадальна-
прыгонніцкай сістэмы,



- адсутнасць палітычных свабод,
- жорсткая эксплуатацыя рабочых 



прадпрымальнікамі,
- няздольнасць царскай улады



вырашаць шматлікія сацыяльныя і 
нацыянальныя праблемы.











Гэтыя крызісныя з'явы былі паглыблены руска-
японскай вайной, у якой руская армія цярпела 
паражэнні.











Па сваім характары першая расійская рэвалюцыя
насіла буржуазна-дэмакратычны характар.











«Крывавя нядзеля» выклікала абурэнне ва ўсёй 
Расійскай імперыі, у тым ліку і ў Беларусі. Палітычныя 
стачкі пратэсту, дэманстрацыі і мітынгі супраць карных 
захадаў урада адбыліся больш як у 20 гарадах Беларусі. 
Рабочыя патрабавалі скарачэння працоўнага дня, 
паляпшэння ўмоў працы, павелічэння заработнай 
платы.











У такіх умовах актывізавалі сваю дзейнасць
палітычныя партыі левага накірунку, у тым ліку і 
Беларуская сацыялістычная грамада. БСГ патрабавала 
свабоды слова, друку, склікання канстытуцыйнага 
сходу, а таксама аўтаноміі для Беларусі.











У кастрычніку 1905 г. краіну ахапіла ўсерасійская 
стачка. На Беларусі ў выніку стачкі была паралізавана 
ўся чыгунка.











Напалоханы моцным рэвалюцыйным рухам, цар 
вымушаны быў 17 кастрычніка 1905 г. падпісаць 
Маніфест, у якім былі абяцаны дэмакратычныя 
свабоды: недатыкальнасць асобы, скліканне 
заканадаўчай Думы з удзелам у выбарах усіх саслоўяў 
насельніцтва. Гэта была сур'ёзная перамога рэвалюцыі.











18 кастрычніка 1905 г. у Мінску ўдзельнікі мітынгу 
запатрабавалі вызваліць палітычных вязняў, і 
губернатар Павел Курлоў вымушаны быў задаволіць 
гэтае патрабаванне. Але пасля гэтага адбыўся растрэл 
удзельнікаў мітынгу на Прывакзальнай плошчы. У 
выніку загінула больш за 80 чалавек.











У красавіку 1906 г. распачала сваю працу І 
Дзяржаўная дума, абраная на падставе Маніфеста 
ад 17 кастрычнік. Бальшавікі, эсэры, Бунд, БСГ
байкатавалі выбары ў думу.











Падчас рэвалюцыі беларускія нацыянальныя 
сілы распачалі выданне легальнай прэсы. У 
лістападзе 1906 г. у Вільні стала выдавацца «Наша 
ніва» – легальная штотыднёвая газета на 
беларускай мове, якая існавала да 1915 г.











Газета стала сапраўдным ідэйным цэнтрам 
беларускага культурнага і нацыянальна-палітычнага 
руху. У рэдакцыі газеты працавалі Алаіза Пашкевіч 
(Цётка), Вацлаў Ластоўскі, Іван і Антон 
Луцкевічы, Янка Купала, Якуб Колас, Максім 
Багдановіч.











У сярэдзіне 1907 г. стала відавочна, што 
першая расійская рэвалюцыя пацярпела 
паражэнне. 3 чэрвеня 1907 г. царскі ўрад 
разагнаў ІІ Дзяржаўную думу і арыштаваў 
прадстаўнікоў сацыял-дэмакратычнай фракцыі. 
З аднаго боку, рэвалюцыя 1905–1907 гг. 
паспрыяла паступоваму пераўтварэнню 
расійскага самадзяржаўя ў канстытуцыйную 
манархію. Аднак глыбокіх дэмакратычных 
рэформ у краіне не адбылося.











Падчас рэвалюцыі 1905–1907 гг. асаблівую 
вастрыню набыла нявырашанасць аграрнага 
пытання. З мэтай яго вырашэння расійскі ўрад
на чале з прэмьер-міністрам Пятром Сталыпіным 
пайшоў на ажыццяўленне аграрнай рэформы.











Згодна са сталыпінскай аграрнай рэформай: 
- кожны селянін мог аб'явіць прыватнай 



уласнасцю надзел зямлі, які знаходзіўся ў яго 
карыстанні;



- кожны селянін мог свабодна выйсці з абшчыны, 
свабодна выбраць месца жыхарства і род заняткаў; 



- кожны селянін, які замацаваў зямлю ў 
прыватную ўласнасць, мог патрабаваць аб'яднання
ўсіх яго раскіданых палосак у адзіны надзел. Калі на 
гэты надзел пераносілася сядзіба, узнікаў хутар.



У сувязі з малазямеллем сялянам дазвалялася 
перасяляцца за Урал і атрымліваць невялікія пазыкі 
на ўладкаванне на новых землях.











Рэформа ажыццяўлялася ў два этапы. Першы пачаўся 
ў лістападзе 1906 г. Згодна з ім, кожны селянін мог выйсці 
з абшчыны і замацаваць свой надзел у прыватную 
ўласнасць. Дазвалялася ствараць хутары, што садзейнічала 
ліквідацыі цераспалосіцы. Другі этап пачаўся ў маі 1911 
г., калі землеўпарадкавальныя камісіі атрымалі права 
прымусова выдзяляць сялянам зямлю ў адным участку і 
такім чынам штурхаць іх да перасялення на хутары.











Сярод вынікаў сталыпінскай аграрнай рэформы 
можна назваць: паскарэнне працэсу распаду 
феадальнай і рост буржуазнай зямельнай уласнасці; 
дваране, чыноўнікі, афіцэры прадавалі сваю зямлю, 
большая частка якой пераходзіла ў рукі сялян-
прадпрымальнікаў, а яны, у сваю чаргу, стваралі 
гаспадаркі фермерскага тыпу; больш за 40 тысяч сялян-
беднякоў і сераднякоў не змаглі наладзіць гаспадарку і 
прадалі сваю зямлю.



Аднак, сталыпінская аграрная рэформа не атрымала 
свайго лагічнага завяршэння. Забойства Сталыпіна і 
пачатак Першай сусветнай вайны не далі магчымасці 
рэалізаваць задуманыя мерапрыемствы цалкам і 
дачакацца іх вынікаў.
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ІІ.7.6.
Індустрыялізацыя і 



калектывізацыя ў БССР. 
Афармленне



савецкай таталітарнай 
сістэмы.



Сталінскія рэпрэсіі ў 
Беларусі











Ужо ў сярэдзіне 1920-х гг. большасць кіраўнікоў савецкай 
дзяржавы схілялася да ідэі аб магчымасці пабудовы сацыялізму 
ў адной, асобна ўзятай краіне. У выніку ўнутрыпартыйнай 
барацьбы да ўлады ў краіне прыйшла групоўка на чале з 
Іосіфам Сталіным. Гэтая групоўка была перакананая ў
неабходнасці захавання і ўмацавання партыйна-дзяржаўнай 
сістэмы, непазбежнасці значных ахвяр для дасягнення «светлай 
будучыні».











У 1928 г. Сталін і яго прыхільнікі 
атрымліваюць перамогу ва
ўнутрыпартыйнай барацьбе, што 
прыводзіць да рашучага павароту ва
ўнутранай палітыцы СССР ад прынцыпаў 
НЭПа да нормаў адміністрацыйна-
каманднай сістэмы і ўступленне краіны на 
шлях пераўтварэння ў таталітарную 
дзяржаву.











У эканамічным развіцці савецкай 
дзяржавы быў узяты курс на 
індустрыялізацыю – працэс стварэння 
буйной машыннай вытворчасці ва
ўсіх галінах народнай гаспадаркі, і перш за 
ўсё ў прамысловасці. СССР сапраўды 
адставаў у тэхніка-эканамічных адносінах ад 
развітых індустрыяльных дзяржаў. З мэтай 
пераадолення гэтага адставання Сталін узяў 
курс на фарсіраваную індустрыялізацыю.











Ажыццяўленне індустрыялізацыі ў БССР было, у 
першую чаргу, звязана з развіццём прамысловасці 
па перапрацоўцы мясцовай сыравіны. Таму 
асноўныя капіталы ў першыя гады індустрыялізацыі 
накіроўваліся на патрэбы харчовай, гарбарнай, 
тэкстыльнай, швейнай прамысловасці, а
таксама галін, якія перапрацоўвалі драўніну 
(лясная, дрэваапрацоўчая, папяровая) і 
мінеральную сыравіну (паліўная, хімічная). Мінскія 
заводы «Энергія», «Камунар» паклалі пачатак 
станкабудавання, а закладзеная пад Оршай 
БелДРЭС – энергетыкі Беларусі.











Першы пяцігадовы план развіцця народнай 
гаспадаркі БССР на 1928–1932 гг. прадугледжваў 
стварэнне буйной прамысловасці, рост 
нацыянальных кадраў, рэканструкцыю ўсёй 
народнай гаспадаркі. Але гэты план не быў
выкананы ў поўным аб'ёме. Падчас другой 
пяцігодкі (1933–1937 гг.) ставілася задача 
развіваць машынабудаванне, рэканструяваць 
энергетычную
гаспадарку. Аднак і гэты план не быў выкананы. 
Задачай трэцяй пяцігодкі (1938–1942 гг.) было 
паскарэнне развіцця прамысловасці, 
машынабудавання.











З мэтай забеспячэння фарсіраванай індустрыялізацыі неабходнымі 
рэсурсамі і сродкамі ў СССР была распачатая калектывізацыя – 
аб'яднанне дробных індывідуальных гаспадарак сялян у буйныя 
калектыўныя гаспадаркі. Аб'яднанне сялянскіх гаспадарак у буйныя 
калектыўныя становіцца генеральнай лініяй партыі ў вёсцы, пачынаючы 
з 1927 г. Пры гэтым, дэклараваўся прынцып добраахвотнасці пры 
ўступленні ў калгасы. Але на справе ўсё было інакш. Бальшавікі
сталі пераходзіць да паскоранай, прымусовай калектывізацыі, шырока 
выкарыстоўваючы палітыку
раскулачвання. Такім шляхам
яны імкнуліся вырашыць
дзве задачы: з аднаго
боку, у кароткія тэрміны
калектывізаваць вёску,
з іншага – узяць у яе сродкі
для індустрыялізацыі. Замест
прынцыпу добраахвотнасці
пры ўступленні ў калгас сталі
шырока прымяняць гвалт і
запалохванне.











Сяляне не ўспрымалі ідэю калектывізацыі, яны не хацелі 
расставацца з той уласнасцю, якую мелі. У вёску для стварэння 
калгасаў былі накіраваны сотні ўпаўнаважаных камуністаў і 
рабочых-дваццаціпяцітысячнікаў. Многія з арганізатараў 
калгасаў былі слаба дасведчаны ў асаблівасцях сялянскага
жыцця. Пры сельсаветах былі створаны спецыяльныя камісіі па
раскулачванні, якія праводзілі вопіс і канфіскацыю маёмасці 
сялян. Раскулачаныя сяляне падвяргаліся арыштам і высяленню 
ў Сібір. Да мая 1930 г. у БССР было раскулачана каля 15,5 
тысячы гаспадарак. Сяляне гвалтоўна залічваліся ў калгасы. 
Не жадаючы ўступаць у іх, яны рэзалі жывёлу, а ў асобных 
выпадках браліся за зброю. Толькі ў 1930 г. адбылося
каля 500 узброеных выступленняў. Усіх незадаволеных 
аддавалі пад суд як контррэвалюцыянераў.











Пасля з'яўлення ў газеце «Праўда» артыкула Сталіна 
«Галавакружэнне ад поспехаў» (2 сакавіка 1930 г.) адбыўся адток сялян з 
калгасаў. Але восенню 1930 г. палітыка «суцэльнай калектывізацыі» 
была адноўлена, і было вырашана завяршыць яе да канца 1931 г. 
Вясной 1932 г. у рэспубліцы адбыўся новы адток сялян з калгасаў. 
Распалася не менш як тысяча гаспадарак. Выхад з калгасаў з'явіўся 
рэакцыяй сялян на голад, які ахапіў краіну ў 1932–1933 гг. Масавы голад 
абышоў БССР, хаця і тут многія сяляне засталіся без хлеба, які сілай 
канфіскоўваўся ў іх праз калгасы.











У гады другой пяцігодкі калектывізацыя ў Беларусі 
завяршылася. У калгасах было абагульнена 96% пасяўной 
плошчы. Для забеспячэння калгасаў тэхнікай былі створаны 
машынна-трактарныя станцыі (МТС), а пры іх 
палітаддзелы, якія строга праводзілі партыйную лінію ў 
калектывізацыі. Першая МТС у БССР пачала дзейнічаць у 
Дзяржынску (Койданаве).











У выніку калектывізацыі ў вёсцы 
была ліквідавана прыватная ўласнасць 
на зямлю, створаны буйныя 
калектыўныя гаспадаркі, калгаснікі 
былі пазбаўлены пашпартоў, што 
выключала магчымасць свабоднага 
перамяшчэння, юрыдычна 
прывязвала да калгаса і павялічвала 
прымусовы характар працы, 
рэпрэсаваны кожны шосты селянін.











Пасля перамогі над палітычнымі апанентамі і пераходу да 
палітыкі індустрыялізацыі і калектывізацыі, якія прывялі да 
фармавання жорсткіх амандна-адміністратыўных метадаў 
кіравання эканомікай, Іосіф Сталін стаў мэтанакіравана 
ўмацоўваць рэжым асабістай улады і культу сваёй асобы. У 
далейшым гэта прывяло да ўсталявання ў СССР таталітарнага 
рэжыму, які грунтаваўся на масавых рэпрэсіях.

















У БССР сталінскія рэпрэсіі распачаліся ўжо ў канцы 
1920-х гг. Варта адзначыць, што ўжо з гэтага часу 
рэпрэсіўная палітыка савецкіх уладаў была скіраваная на 
мэтанакіраванае і метадычнае вынішчэ нацыянальнай 
інтэлегенцыі.











У 1930–1931 гг. карнымі органамі была сфабрыкаваная справа 
«Саюзу вызвалення Беларусі» (СВБ), па якой праходзіла 108 
прадстаўнікоў беларускай інтэлегенцыі, якіх абвінавачвалі ў 
стварэнні «нацдэмаўскай контррэвалюцыйнай арганізацыі». 
«Прызначаны» карнымі органамі на пасаду кіраўніка неіснуючага 
СВБ Усевалад Ігнатоўскі скончыў жыццё самагубствам, спробу 
самагубства здзейсніў і Янка Купала.











З гэтага часу махавік сталінскага тэрору набірае абароты і 
спыняецца толькі пасля яго смерці. Найбольшы размах 
рэпрэсіі ў БССР набылі ў 1937–1938 гг. У выніку 
мэтанакіраванага тэрору былі практычна цалкам вынішчаны 
беларускія літаратары, катастрафічныя страты панесла 
айчынная навука, адукацыя, загінула большасць 
нацыянальных адміністратыўных і партыйных дзеячаў.
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 І.3.4.



Беларускія землі ў 
перыяд удзельнай 



раздробленасці











Перыяд удзельнай раздробленасці на беларускіх землях прыпадае на
ХІІ – першую палову ХІІІ ст. Прычыны такой з'явы, як удзельная 
раздробленасць, былі закладзены ў самім грамадскім ладзе старажытнарускай 
дзяржавы.



Да канца ХІ ст. князем у Кіеве, звычайна, быў старэйшы з прадстаўнікоў 
княжацкага роду Рурыкавічаў. Аднак, іншыя прадстаўнікі княжацкага роду ўвесь 
час выказвалі свае прэтэнзіі на кіеўскі стол, што вяло да бесперапынных 
міжусобных войнаў. Княжацкія ўсобіцы выклікалі сур'ёзнае незадавальненне 
мясцовых элітаў у кожным з княстваў. Гэтыя эліты, у першую чаргу мясцовае 
баярства, зразумела, што ім было больш выгодна мець уласнага князя, які б 
мэтанакіравана абараняў інтарэсы іх зямлі.











У 1097 г. у Любечы на тэрыторыі сучаснай Украіны адбыўся 
княжацкі з’ёзд, які быў скліканы, каб абмеркаваць прынцыпы 
падзелу ўлады на Русі паміж рознымі галінамі нашчадкаў Яраслава 
Мудрага з мэтай прадухілення ўсё больш частых міжусобіцаў і 
наладжвання эфектыўнай сістэмы абароны ад набегаў качэўнікаў-
полаўцаў.











У выніку, на Любецкім княжацкім 
з’ездзе быў прыняты новы прынцып 
падзелу княстваў і спадчыннасці 
ўлады над імі. Ён фармуляваўся 
наступным чынам: «каждый да 
держит отчину свою». Гэта 
азначала, што кожная галіна 
Яраславічаў (нашчадкаў Яраслава 
Мудрага) атрымлівала ў спадчыну 
асобнае княства і больш не павінна 
была выказваць прэтэнзіі на землі 
іншых адгалінаванняў рода. Рашэнні 
Любецкага з'езду не спынілі 
міжусобную барацьбу князёў, але 
прывялі да паглыблення 
незалежнасці асобных княстваў.











Умоўнай датай 
пачатку раздробленасці 
ў Полацкім княстве 
можна лічыць 1101 г., 
калі пасля смерці 
Усяслава Чарадзея яго 
ўладанні былі 
падзеленыя паміж 
шасцю яго сынамі.











Ва ўмовах раздробленасці аслаблення княжацкай улады ўсё 
большую ролю ў палітычным жыцці княстваў пачынае адыгрываць 
веча – сход асабіста свабодных гараджан, на якім вырашаліся 
найбольш істотныя пытанні палітычнага і эканамічнага жыцця 
горада.



Прычым рашэнні, прынятыя на вечы ў сталічным горадзе 
пэўнага княтсва, былі абавязковымі для выканання ўсімі іншымі 
гарадамі гэтага княства. Найбольш звестак захавалася аб дзейнасці 
веча ў Полацку ў ХІІ ст.











Паступовае раздрабленне вялікіх 
дзяржаўных утварэнняў на ўдзелы 
было заканамернай з'явай для 
сярэднявечнай эпохі, якая мела як 
станоўчыя, так і адмоўныя бакі.



Да ліку станоўчых наступстваў 
раздраблення вялікіх княстваў варта 
адносіць больш дынамічнае 
эканамічнае развіццё, рост гарадоў, 
унутраную каланізацыю асобных 
земляў, росквіт культуры.



Разам з тым, раздрабленне 
тэрыторыі вялікіх княстваў на ўдзелы 
прывяло да змяньшэння іх ваеннай 
моцы, што ў далейшым сур'ёзна 
адбілася на магчымасцях беларускіх 
земляў супрацьстаяць знешняй агрэсіі 
з боку крыжакоў і мангола-татараў.











І.3.5.



Эканамічнае развіццё 
беларускіх земляў у



Х–ХІІІ стст.











Асновай эканамічнага развіцця беларускіх земляў у Х–ХІІІ стст. была
сельская гаспадарка, а менавіта, земляробства і жывёлагадоўля. У гэты 
час сяляне працягвалі займацца падсечным земляробствам, асабліва, 
калі адбывалася засваенне пад ворыва новых тэрыторый. Разам з тым, 
існавала паравая сістэма з прымяненнем двухполля альбо трохполля. 



Вырошчвалі амаль усе вядомыя ў наш час зерневыя культуры: азімае 
і яравое жыта, ячмень, пшаніцу, авёс, проса. Таксама вырошчвалі 
бабовыя культуры, такія як сачавіца і бабы, грэчку, капусту, рэпу, 
цыбулю, буракі, агуркі.











Важную ролю ў структуры сельскагаспадарчых заняткаў 
займала жывёлагадоўля. Да статку свойскіх жывёл уваходзілі 
свінні, буйная і дробная рагатая жывёла, коні. Займаліся таксама 
развядзеннем птушак.



Акрамя земляробства і жывёлагадоўлі, сяляне ХІ–ХІІІ стст. 
замаліся рыбалоўствам, паляваннем, збіральніцтвам, бортніцтвам 
і разнастайнымі падсобнымі рамёствамі.











Значную ролю ў развіцці эканомікі адыгрывалі гарады, якія 
былі цэнтрамі рамяства і гандлю. На працягу ХІ–ХІІІ стст. гарады 
таксама адыгрывалі функцыі адміністратыўных, абарончых, 
культурных і сакральных цэнтраў. Пісьмовыя крыніцы называюць 
больш за 35 гарадоў, якія існавалі на беларускіх землях у 
старажытнарускі час.











Гарады былі цэнтрамі рамяства, якія забяспечвалі сваёй 
прадукцыяй не толькі саміх гараджан, але і ўсю сельскую акругу. 
Вядучае месца сярод гарадскіх рамёстваў займала металаапрацоўка, 
якой займаліся кавалі і ювеліры. Рамеснікі таксама займаліся 
дрэваапрацоўкай, ганчарствам, гарбарнай справай, апрацоўкай косткі 
і г.д. Усяго ў гарадах старажытнарускага часу налічвалася некалькі 
дзясяткаў разнастайных рамёстваў.











Не меньш важную ролю ў эканоміцы беларускіх земляў ХІ–ХІІІ стст.
адыгрываў гандаль. Гарадскія рамеснікі звычайна прадавалі сваю 
прадукцыю ўнутры невялікай тэрыторыі – гарадской акругі. Аднак, не 
меньш істотнае значэнне ў эканамічным развіцці меў далёкі гандаль, у 
тым ліку і транскантынентальны.











Развіццю гандлю ў значнай ступені 
садзейнічала развітая сістэма рэк, якія 
заставаіся асноўнамі артэрыямі 
камунікацый. Так з Кіева на беларускія 
землі паступалі розныя прадметы, звязаныя 
з хрысціянскім культам, і каштоўныя 
ювелірныя ўпрыгажэнні. З паўднёвага 
захаду Русі, а таксама з Наўгародскай зямлі 
прывозілі соль. У выніку гандлёвых 
аперацый на беларускія землі паступалі 
тавары з Візантыі (віно, аліўкавы алей, 
прадметы хрысціянскага культу, ювелірныя 
вырабы), Блізкага Усходу (шкляны посуд), 
Каўказа (арэх і самшыт, з якога выраблялі 
грабяні), Прыбалтыкі (бурштын), Заходняй і 
Паўночнай Еўропы (метал, мастацкія 
вырабы). У сваю чаргу, асноўнымі 
прадметамі экспарту з беларускіх земляў 
былі футры, скура, воск, збожжа.
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І.6.5.



Паўстанне
1863–1864 гг. на 



Беларусі











У канцы 1850-х гг. у сувязі з крызісам феадальна-
прыгонніцкай сістэмы гаспадарання і паражэннем 
Расіі ў Крымскай вайне (1853–1856 гг.) 
унутрыпалітычная сітуацыя ў краіне ізноў пачала 
напружвацца. Усё часцей уздымаліся на барацьбу 
сяляне з патрабаваннямі волі і зямлі. Расійскім 
уладам удалося нейтралізаваць сялянскі рух 
правядзеннем у 1861 г. аграрнай рэформы. Аднак 
нейтралізаваць цалкам сялянскі рух, а таксама 
нацыянальна-вызваленчыя памкненні 
дэмакратычна настроенай часткі шляхты, 
накіраваныя на аднаўленне Рэчы Паспалітай, 
расійскім уладам не ўдалося.











У выніку ў 1863 г. успыхнула новае паўстанне.











Яго падрыхтоўкай 
у Беларусі і Літве 
займаўся Літоўскі 
правінцыйны 
камітэт (ЛПК), які ў
канцы 1862 г. 
узначаліў Канстусь 
Каліноўскі – будучы 
герой паўстання.











У мэтах агітацыі сярод сялян ЛПК 
выпускаў газету-улётку «Мужыцкая
праўда» – першае беларускамоўнае 
перыядычнае выданне. Аўтары газеты 
імкнуліся паказаць антысялянскую 
сутнасць рэформы 1861 г., яе 
супярэчанне інтарэсам «мужыка» і 
пераканаць сялянаў у неабходнасці 
змянення сацыяльнага ладу ў цэлым, 
знішчэння шматлікіх павіннасцяў і 
падаткаў і ўсталявання рэспублікан-
скага праўлення. Гэта ўсё павінна 
было прыцягнуць сялянаў у шэрагі 
паўстанцаў. «Мужыцкая праўда» стала 
адным з першых яскравых прыкладаў 
беларускай палітычнай публіцыстыкі.











Паўстанне выбухнула ў Варшаве ў студзені
1863 г. Літоўскі правінцыйны камітэт, які абвясціў 
сябе органам паўстанцкай улады ў Літве і Беларусі, 
абвясціў аб яго падтрымцы праз некалькі дзён.











Паўстанцкія атрады пачалі фарміравацца па ўсёй 
Беларусі – ад Гродна да Горак і ад Дрысы да Пінска. Аднак 
яны так і засталіся нешматлікімі, бо сялянства пад 
уздзеяннем царскай прапаганды, якую ажыццяўлялі 
мясцовыя чыноўнікі і праваслаўныя святары, ізноў не 
падтрымала паўстанне. Ды і большая частка дваранства 
засталася абыякавай да яго.











Нягледзячы на вялізныя 
намаганні паўстанцкіх 
камандзіраў, такіх як 
Валеры Урублеўскі, 
Рамуальд Траўгут, 
Людвік Звяждоўскі, 
Францішак Юндзіл і 
іншых, да канца 1863 г. 
паўстанне была падаўлена.











Яго ўдзельнікі, якіх у Беларусі налічвалася 10–20 тысяч 
дрэнна ўзброеных чалавек, не маглі супрацьстаяць 
велізарнай расійскай арміі. На падаўленне нацыянальна-
вызваленчыга руху на тэрыторыю Беларусі і Літвы было 
кінута каля 123 тысяч жаўнераў на чале з віленскім генерал-
губернатарам Міхаілам Мураўёвым.











Найбольш актыўныя ўдзельнікі паўстання былі 
пакараны смерцю, астатнія сасланы ў Сібір і 
Цэнтральную Расію альбо вымушаны былі
шукаць паратунку ў эміграцыі.











22 саквіка 1864 г. на 
Лукішскай плошчы ў
Вільні быў пакараны 
смерцю кіраўнік 
паўстання – Кастусь 
Каліноўскі.
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І.1.5.



ПЕРЫЯДЫЗАЦЫЯ
ГІСТОРЫІ
БЕЛАРУСІ











Абавязкова вывучыць рымскія лічбы, 
аякія выкарыстоўваюцца для абазначэння 
стагоддзяў.



1 – І
2 – ІІ
3 – III
4 – IV
5 – V
6  - VI
7 – VII
8 – VIII
9 – IX
10 – X 
і гэтак далей











Найбольш старажытная эпоха ў гісторыі Найбольш старажытная эпоха ў гісторыі 
Беларусі – Беларусі – першабытная эпохапершабытная эпоха..
Яна падзяляецца на:Яна падзяляецца на:



- каменны,- каменны,
- бронзавы,- бронзавы,
- жалезны вякі.- жалезны вякі.
Асноўным крытэрыем гэтай Асноўным крытэрыем гэтай 



перыядызацыі з’яўляецца матэрыял, з перыядызацыі з’яўляецца матэрыял, з 
якога вырабляліся прылады працы ў пэўны якога вырабляліся прылады працы ў пэўны 
перыяд.перыяд.











Каменны векКаменны век падзяляецца на тры  падзяляецца на тры 
асноўныя перыяды:асноўныя перыяды:



– – палеалітпалеаліт, альбо старажытны , альбо старажытны 
каменны век – 100–10 тыс. гадоў таму;каменны век – 100–10 тыс. гадоў таму;



– – мезалітмезаліт, альбо сярэдні каменны век , альбо сярэдні каменны век 
– 8–5 тыс. да н.э.;– 8–5 тыс. да н.э.;



– – неалітнеаліт, альбо новы каменны век – , альбо новы каменны век – 
канец 5 – пачатак 2 тыс. да н.э.канец 5 – пачатак 2 тыс. да н.э.











На змену каменнаму веку прыйшла На змену каменнаму веку прыйшла 
эпоха металу.эпоха металу.



Першым перыядам Першым перыядам гэтай эпохі быў гэтай эпохі быў 
бронзавы векбронзавы век..



У Беларусі бронзавы век датуецца У Беларусі бронзавы век датуецца 
пачаткам пачаткам 2 тыс. да н.э. – VIII/VII стст. 2 тыс. да н.э. – VIII/VII стст. 
да н.э.да н.э.



У Беларусі бронзавы век мае свае У Беларусі бронзавы век мае свае 
асаблівасці. Бронзавыя вырабы на нашых асаблівасці. Бронзавыя вырабы на нашых 
землях былі нешматлікімі.землях былі нешматлікімі.











Бронзавы век змяняецца Бронзавы век змяняецца жалезным жалезным 
векам.векам.
Ён Ён пачаўся прыблізна ў пачаўся прыблізна ў VIII/VII стст. да VIII/VII стст. да 
н.э.н.э. і цягнуўся прыкладна да  і цягнуўся прыкладна да сярэдзіны І сярэдзіны І 
тыс. н.э.тыс. н.э.











З сярэдзіны І тыс. н.э. у Беларусі 
пачынаецца эпоха ранняга Сярэднявечча, 
якая працягвалася да канца І тыс. н.э.



Раннесярэднявечны перыяд 
вызначаецца:



- актывізацыяй працэсаў маёмаснай і 
сацыяльнай дыферэнцыяцыі,



- пачаткам дзяржаваўтваральных 
працэсаў, якія ў выніку прывялі да 
ўзнікнення першых дзяржаў-княстваў.











Старажытнарускі 
перыяд  датуецца Х – 
сярэдзінай ХІІІ ст. 
Ён з’яўляецца 
працягам папярэдняга 
раннесярэднявечнага 
перыяду.











У сярэдзіне ХІІІ ст.
узнікае новая дзяржава
Вялікае Княства
Літоўскае, куды ў
хуткім часе ўвайшлі
ўсе беларускія землі.



Гэтая велізарная
краіна стала калыскай
для беларускага,
літоўскага і ўкраінскага
народаў. 











Час самастойнага існавання Вялікага 
Княства Літоўскага з’яўляецца асобным 
перыядам у беларускай гісторыі, які 
доўжыўся з сярэдзіны ХІІІ ст. да
1569 г. – часу заключэння Люблінскай 
уніі.











З 1569 г. па 1795 г. працягваўся перыяд,
калі тэрыторыя Беларусі як частка Вялікага 
Княства Літоўскага ўвайшла ў склад 
федэрацыі з Польскім Каралеўствам.
Новая дзяржава атрымала назву
Рэч Паспалітая.











З 1795 па 1917 г. беларускія землі знахо-
дзіліся ў складзе Расійскай імперыі. 











Гэты перыяд падзяляецца на два 
падперыяды, мяжой для якіх стала
адмена прыгоннага права ў 1861 г., 
якая скасавала перажыткі феадальнай
эпохі і паклала пачатак імкліваму 
развіццю капіталістычных адносін.











Перыяд у гісторыі Беларусі з 1917 г. па 
1991 г. можа быць вызначаны як савецкі.



Ён таксама падзяляецца на два 
падперыяды:
 – з 1917 г. да Другой сусветнай і 
Вялікай Айчыннай войнаў
(1939–1945 гг.),



– з 1945 г па 1991 г.











З 1991 г. пачаўся перыяд 
дзяржаўнай незалежнасці 



Рэспублікі Беларусь.
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ІІ.7.2.
Кастрычніцкая 



рэвалюцыя 1917 г. у 
Беларусі. Усталяванне



савецкай улады











Нявырашанасць шматлікіх палітычных, эканамічных і 
сацыяльных праблем сталі прычынай падзення 
Часовага ўрада ў Петраградзе. 24–25 кастрычніка ў 
горадзе адбылося паўстанне бальшавікоў і іх 
саюзнікаў.











У выніку ўвесь склад Часовага ўрада быў 
арыштаваны, а ўся ўлада ў горадзе перайшла ў 
рукі бальшавікоў, на чале якіх стаялі Уладзімір 
Ленін (Ульянаў), Леў Троцкі (Бранштэйн).











27 кастрычніка быў створаны савецкі ўрад – 
Савет народных камісараў (СНК). Аднак савецкая 
улада па ўсёй краіне была ўсталявана толькі да 
канца года.











У Мінску Савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў 
атрымаў звесткі пра петраградскія падзеі 25 
кастрычніка і адразу абвясціў сябе вышэйшым
органам улады.











Its main opponents were the SRs, the Mensheviks 
and the Bund members united in the Revolution 
Rescue Committee.











Іх галоўнымі апанентамі 
выступілі эсэры, меншавікі і 
бундаўцы, якія аб’ядналіся ў 
Камітэт выратавання рэвалюцыі. 
Аднак бальшавікі, якія абапіраліся на 
жаўнераў Заходняга фронту, хутка 
падавілі сваіх праціўнікаў і ўсталявалі 
сваю ўладу ва ўсёй неакупаванай 
тэрыторыі Беларусі.



У лістападзе 1917 г. быў 
створаны Абласны выканаўчы 
камітэт Заходняй вобласці і 
фронту (Аблвыканканзах) як 
вышэйшы орган савецкай улады на 
яе тэрыторыі. На яго чале са 
студзеня 1918 г. стаў Аляксандр 
Мяснікоў. 











У лістападзе Стаўка Вярхоўнага галоўна-
камандавання ў Магілёве была занята рэвалюцыйнымі 
войскамі на чале з прапаршчыкам Мікалаем Крыленкам і 
пастаўлена на службу бальшавікам да выхаду Расіі з 
вайны.











Адзін з галоўных лозунгаў, пад якім 
бальшавікі прыходзілі да ўлады, – заключэнне 
міру з Германіяй і яе саюзнікамі. Ужо 26 
кастрычніка ІІ Усерасійскі з’езд саветаў 
прыняў дэкрэт аб міры. Ужо ў лютым СНК 
прапанаваў усім дзяржавам, што бралі ўдзел у 
вайне, пачаць перамовы аб міры. 











Саюзнікі Расіі па Антанце выступілі супраць падобных 
дзеянняў, у выніку бальшавікі пачалі перамовы з 
Германіяй сепаратна. 14 лістапада Германія пагадзілася 
на такі варыянт.



Перамовы аб міры пачаліся ў Брэсце ў снежні 1917 г. 
Іх першы раўнд, які цягнуўся да студзеня 1918 г., скончыўся 
нічым. Кіраўнік савецкай дэлегацыі народны камісар 
замежных спраў Леў Троцкі фактычна праваліў перамовы.











Каб прымусіць савецкую дэлегацыю падпісаць 
мірную дамову, нямецкае камандаванне ў лютым 
1918 г. пачало шырокамаштабнае наступленне па 
ўсёй шырыні фронту. Рэшткі рускай арміі фактычна не
аказвалі супраціўлення.











Ужо 1 сакавіка 
нямецкія войскі 
ўвайшлі ў Гомель і
Магілёў. Фронт 
перастаў існаваць, а 
асноўныя органы 
савецкай улады 
ўцяклі ў Смаленск.











Гэта змусіла савецкую дэлегацыю, ужо на чале з сябрам 
калегіі Народнага камісарыята фінансаў Рыгорам 
Сакольнікавым, вярнуцца ў Брэст. 3 сакавіка 1918 г. без 
абмеркавання яна падпісала мір на нямецкіх умовах.
Сярод іншага, амаль уся тэрыторыя Беларусі заставалася пад 
акупацыяй германскіх войскаў.



У самой Расіі ўмовы міру выклікалі рэзка негатыўную
рэакцыю як дэмакратычнай, так і кансерватыўнай частак 
грамадства, і нават часткі камуністаў.











Яго заключэнне стала моцным штуршком да
шырокамаштабнай грамадзянскай вайны. 27 жніўня 
1918 г. у Берліне было заключана дадатковае 
пагадненне паміж Расіяй і Германіяй. Паводле адной з 
яго шматлікіх умоў, Германія абавязвалася вярнуць Расіі 
некаторыя тэрыторыі, у тым ліку і на Беларусі, узамен 
на выплату 2,75 мільярда залатых рублёў. Увосень 1918 
г. Германія пачала вывад сваіх войскаў з тэрыторыі 
Беларусі.
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І.2.1.1.



Каменны век











Самая старажытная эпоха ў Самая старажытная эпоха ў 
гісторыі Беларусі – гісторыі Беларусі – каменны век каменны век 
падзяляецца на тры перыяды:падзяляецца на тры перыяды:



– – палеалітпалеаліт,,
– – мезаліт,мезаліт,
– – неалітнеаліт..











Першае пранікненне 
чалавека на тэрыторыю 
Беларусі адбылося ў
палеаліце і супала па часе 
з рэзкім пахаладаннем, 
калі на гарах Скандынавіі
пачалі ўтварацца ледавікі 
таўшчынёй у многія сотні 
метраў, якія насоўваліся
на Паўночную Еўропу.



У прыледавіковай 
зоне зямлю скавала 
вечная мерзлата, і 
пакрылавала тундравая 
расліннасць. 

















На Беларусі распаўсюдзіліся жывёлы 
прыледавіковай зоны, у тым ліку валасаты 
насарог і паўночны слон – мамант.











У некалькіх месцах паўднёва-усходняй Беларусі 
знойдзены крамянёвыя вырабы архаічнага выгляду, 
якія датуюцца 100–40 тысячагоддзямі да нашых 
дзён. У гэты час Еўропу засялялі неандэртальцы. 
Яны выраблялі з крэмню прылады працы, 
карысталіся агнём, будавалі жытлы.











Несумненныя сведчанні сталага 
засялення першабытным чалавекам 
паўднёвай Беларусі датуюцца часам паміж 
27–24 тысячагоддзяў таму, калі тут 
з'явіліся людзі сучаснага тыпу – 
краманьёнцы. 











Да гэтага часу (27–24 тысячагоддзяў 
таму) належаць рэшткі доўгачасовых 
паселішчаў-стаянак, якія былі выяўлены ў 
Юравічах Калінкавіцкага і каля Бердыжа 
Чачэрскага раёнаў Гомельскай вобласці.











Асноўным заняткам краманьёнцаў было 
загоннае паляванне, асабліва на мамантаў.











Каля 18 тысячагоддзяў таму 
ледавік дасягнуў раёнаў сённяшніх 
гарадоў Гродна, Вілейка, Орша. На 
тэрыторыі Беларусі склаліся настолькі 
неспрыяльныя кліматычныя ўмовы, 
што край зноў цалкам абязлюдзеў. 



Аднак у хуткім часе пачалося 
хуткае пацяпленне. Першымі на 
Беларусь прыйшлі абшчыны 
паляўнічых на паўночных аленяў – 
каля 12 тысячагоддзяў таму. Яны 
часта перамяшчаліся ўслед за 
міграцыямі паўночных аленяў, 
закладалі непадалёку ад бродаў 
кароткачасовыя сезонныя стаянкі.











Каля 10 тысячагоддзяў 
таму ледавік растаў нават у 
Скандынавіі.



3 канцом ледавіковай эпохі 
пачынаецца сярэднекаменны век – 
мезаліт. Край пакрыўся лясамі з 
тысячамі азёр. Паўночныя алені, 
адвандравалі на поўнач. За імі 
адышла частка мясцовага 
насельніцтва.



Астатнія прыстасаваліся да 
новых умоў у лясной зоне. Пачалі 
паляваць на лясную і балотную 
жыўнасць і лавілі рыбу.











У сярэдзіне мезаліту на 
землі Беларусі з поўдня і 
паўднёвага захаду пачало 
перасяляцца новае 
насельніцтва, якое 
карысталася прыладамі 
працы, састаўленымі з 
дробных рэтушаваных 
крамянёў, так званых 
мікралітаў.











У канцы 5-га тысячагоддзя да н.э. у 
развіцці першабытнага грамадства Беларусі 
пачынаецца заключны этап каменнага веку – 
неаліт.



У сусветнай гісторыі пачатак неаліту 
традыцыйна звязваецца з так званай 
неалітычнай рэвалюцыяй.











Неалітычная рэвалюцыя – гэта Пераход ад 
прысвойваючых форм гаспадаркі (палявання і 
збіральніцтва) да вытворчых форм (жывёлагадоўлі 
і земляробства).



Пераход да вытворчай гападаркі значна 
папоўніў запасы харчавання чалавека і зрабіў яго 
больш незалежным ад прыроды. Гэта, у сваю 
чаргу, гэта вяло да павелічэння колькасці 
насельніцтва, а часам і да перанаселенасці.











Аднак на тэрыторыі Беларусі працэс 
пераходу да ад прысвойваючых форм 
гаспадарання да вытворчых расцягнуўся на 
вельмі працяглы час.











У сваю чаргу, у неаліце жыхары Беларусі 
навучыліся ляпіць гліняны посуд, які 
прызначаўся для гатавання ежы і 
захоўвання яе запасаў. 











У канцы эпохі неаліту ўжо выраблялі 
шліфаваныя каменныя прылады працы.











3 развіццём земляробства, асабліва на захадзе 
Беларусі, спатрэбілася вялікая колькасць сякер для 
высечкі лясоў. Яны вырабляліся з высакаякаснага 
крэменю, які залягаў адкладах вапняку або крэйды. Такі 
крэмень пачалі здабываць шахтавым спосабам.



Крэмнездабываючыя шахты на Беларусі 
вядомыя каля пасёлка Краснасельскі Ваўкавыскага 
раёна Гродзенскай вобласці на ўзбярэжжах ракі Рось.
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ІІ.7.7.2.
Беларускі нацыянальны 
рух у Заходняй Беларусі











У першай палове 1920-х гг. на 
тэрыторыі Заходняй Беларусі 
пераважалі ўзброеныя выступленні 
партызанскага характару. У 
паўночна-заходнім рэгіёне дзейнічалі 
беларускія эсэры, якія патрабалі 
самавызначэння беларускіх зямель і 
спынення ўрадавых рэпрэсій.











З 1923 г. у рэгіёне пачынае дзейнічаць Камуністычная 
партыя Заходняй Беларусі (КПЗБ), якая разам з 
заходнеўкраінскай з’яўлялася часткай кампартыі Польшчы 
(КПП). У 1924 г. з’явіўся Камуністычны саюз моладзі Заходняй 
Беларусі (КСМЗБ). З’яўленне КПЗБ спрыяла пашырэнню 
партызанскага руху. Але актывізацыя ўзброеных выступленняў 
паўплывала на ўвядзенне асаднага становішча і далейшае 
згортванне партызанскай барацьбы.











У сярэдзіне 1920-х гг. актыўна 
дзейнічала Беларуская 
сялянска-работніцкая грамада 
(БСРГ).











За два гады яе існавання (1925–1927 гг.) 
яна ператварылася ў самую масавую 
палітычную арганізацыю сялян Еўропы. Яе
праграмныя мэты заключаліся ў 
патрабаванні самавызначэння Заходняй
Беларусі, аб’яднання ўсіх беларускіх 
земляў, ліквідацыі асадніцтва, 
дэмакратычных свабод, нацыянальнай 
роўнасці і навучання на беларускай мове.











Яшчэ ў 1922 г. у польскім сойме 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. У 
1927 г. напярэдадні выбараў у сойм была створана 
беларуская дэпутацкая фракцыя «Змаганне».











Увогуле, перыяд сярэдзіны 1920-х – пачатку 1930-х гг.
характарызаваўся спалучэннем легальных і падпольных форм 
барацьбы. У першай палове 1930-х гадоў значна зніжаецца 
колькасць выступленняў з нацыянальна-вызваленчымі 
лозунгамі. 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.



Найбольш цяжкім перыядам для нацыянальна-
вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі стала другая палова 
1930-х гг. Жорсткая рэпрэсіўная палітыка польскіх улад 
прыводзіла да шматлікіх арыштаў лідэраў нацыянальных 
палітычных арганізацый і забароны іх дзейнасці. Апроч таго, у 
1938 г. Камінтэрн прыняў рашэнне аб роспуску Камуністычнай 
партыі Польшчы, часткай якой была Камуністычная партыя 
Заходняй Беларусі.











Супраць асіміляцыі і апалячвання насельніцтва Заходняй 
Беларусі выступала таксама Таварыства беларускай 
школы (ТБШ), якое дзейнічала на працягу 1921–1937 гг. У 
розны час яго ўзначальвалі Браніслаў Тарашкевіч, Ігнат 
Дварчанін, Рыгор Шырма.











Сябры ТБШ выступалі за
пашырэнне беларускіх школ, 
рыхтавалі новыя падручнікі, 
стваралі гурткі самаадукацыі. 
Сапраўднымі асяродкамі 
беларускай мовы і культуры
становяцца Беларускі інстытут 
гаспадаркі і культуры (1926–
1936 гг.), беларускія гімназіі ў 
Вільні (1914–1944 гг.), Наваградку, 
Нясвіжы, Радашковічах, Клецку, 
Будславе (былі зачынены 
польскімі ўладамі ў канцы 1920-х 
– пачатку 1930-х гг.).











Нягледзячы на складаныя палітычныя ўмовы, у 
Заходняй Беларусі развівалася нацыянальная 
літаратура і культура. Цэнтрам беларускага
культурнага жыцця была Вільня.











У заходнебеларускіх землях працавалі
паэты Максім Танк, Ларыса Геніюш, Піліп Пястрак, 
мастак Язэп Драздовіч і шматлікія іншыя дзеячы 
беларускай культуры.
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Раздзел І 
Фармаванне беларускага этнасу і дзяржаўныя ўтварэнні  


на беларускіх землях 


Глава 1 
Уводзіны ў дысцыпліну «Гісторыя Беларусі ў кантэксце 


еўрапейскай цывілізацыі» 


1.1. Гісторыя як навука 
Гісторыя – гэта навука, якая вывучае мінулае людзей і чалавечага 


грамадства з мэтай вызначэння паслядоўнасці падзей і працэсаў, ацэньвае 
аб'ектыўнасць апісаных фактаў і робіць высновы аб прычынах 
і наступствах падзей. Слова «гісторыя» мае старажытнагрэцкае 
паходжанне. Пачынальнікам гістарычнай навукі, своеасаблівым 
«бацькам гісторыі» лічыцца старажытнагрэцкі гісторык Герадот, які жыў 
у V ст. да н. э. 


Гістарычны працэс характарызуецца пастаянным развіццём, 
стварэннем новага і ўзнаўленнем старога, што магчыма дзякуючы 
творчай, пераўтваральнай дзейнасці чалавека і грамадства ў цэлым. 


Гісторыя беларускага народа налічвае шмат стагоддзяў 
і прадстаўляе сабою важную частку агульнаславянскай, еўрапейскай 
і сусветнай цывілізацыі, што прадвызначае мэтазгоднаць яе вывучэння 
ў кантэксце сусветнай гісторыі. 


1.2. Гістарыяграфія, гістарычныя крыніцы 
Гістарыяграфія – гэта навуковая дысцыпліна, якая вывучае 


развіццё гістарычнай думкі, працэс назапашвання звестак аб развіцці 
чалавечага грамадства і пераўтварэння іх у навуковыя веды. 


Станаўленне беларускай гістарыяграфіі непарыўна звязана 
з зараджэннем у пачатку ХІХ ст. беларускай нацыянальнай ідэі 
і нацыянальнага руху. На гэты працэс паўплывала, з аднаго боку, 
традыцыя даследаванняў па гісторыі Вялікага Княства Літоўскага, якая 
сфарміравалася яшчэ ў XVI–XVIII стст., з другога – уздзеянне 
вялікапольскай і вялікарускай канцэпцый, якія зводзіліся да адмаўлення 
самога факта існавання беларускага этнасу, яго самастойнай мовы, 
культуры і прызнання Беларусі часткай Польшчы ці Расіі. 


Першымі прафесійнымі гісторыкамі, якія заклалі падмурак 
канцэпцыі ўласнай беларускай гісторыі, былі прафесары Віленскага 
ўніверсітэта Ігнат Анацэвіч, Міхал Баброўскі, Ігнат Даніловіч, Ігнат 
Лабойка, Тэадор Нарбут, Юзаф Ярашэвіч і інш. Менавіта яны пачалі 
збіраць і друкаваць многія гістарычныя крыніцы, садзейнічаць 
абуджэнню цікавасці да гістарычнага мінулага сярод студэнтаў 
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універсітэта. У працах гэтых гісторыкаў пераважала лакальная, 
краязнаўчая тэматыка, было шмат фактычных недакладнасцей, аднак іх 
творчасцю закладвалася аснова для далейшага развіцця прафесійных 
гістарычных ведаў. 


У першай палове ХІХ ст. вывучэннем гісторыі Беларусі займаліся 
таксама ў Гомелі. Для стымулявання даследчых прац у гэтай галіне шмат 
зрабіў мецэнат граф Мікалай Румянцаў. У сваім гомельскім палацы ён 
сабраў каштоўныя рукапісы, этнаграфічную і нумізматычную калекцыі, 
велізарную бібліятэку. Бліжэйшым паплечнікам графа быў заснавальнік 
беларускай археаграфіі Іван Грыгаровіч. 


У 30–50 гг. ХІХ ст. на Беларусі і Літве даволі актыўна развівалася 
гістарычная журналістыка. Адным з самых значных журналістаў 
і выдаўцоў быў Адам Кіркор – знакаміты этнограф, археолаг і гісторык. 
Ён выдаваў альманах «Разумовыя дзённікі», неперыядычны «Віленскі 
зборнік», а таксама галоўную газету беларуска-літоўскага рэгіёну 
«Віленскі веснік». Для працы ў гэтых выданнях Кіркор запрашаў самых 
вядомых дзеячоў культуры таго часу: пісьменнікаў Уладзіслава 
Сыракомлю, Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, гісторыкаў Тэадора 
Нарбута, Яўстаха Тышкевіча, Юзафа Крашэўскага і інш. 


Якасна новы перыяд у асэнсаванні гісторыі Беларусі быў звязаны 
з дзейнасцю беларускіх народнікаў у канцы 70-х – першай палове 
80-х гадоў ХІХ ст. Важнае значэнне мелі іх падпольныя выданні «Пісьмы 
пра Беларусь», два нумары часопіса «Гоман». У іх упершыню быў 
агучаны тэзіс аб існаванні самастойнага беларускага этнасу, акрэслена 
этнічная тэрыторыя беларусаў, іх этнічныя прыкметы і асаблівасці 
гістарычнага шляху. Станоўчы ўплыў на развіццё гістарычных ведаў мелі 
таксама выдадзеныя ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. гісторыка-
этнаграфічныя і лінгвістычныя даследаванні Мікалая Янчука, Івана 
Насовіча, Міхала Федароўскага, Еўдакіма Раманава, Мікалая 
Нікіфароўскага і інш. 


Перыяд 20-х гадоў ХХ ст. – перыяд беларусізацыі, быў асабліва 
плённым у распрацоўцы шматлікіх пытанняў айчыннай гісторыі. У гэты 
час з’явіліся новыя грунтоўныя даследаванні беларускіх гісторыкаў, якія 
аказалі істотны ўплыў на развіццё ўсёй беларускай гістарычнай навукі 
і не страцілі сваёй актуальнасці і сёння. Сярод іх варта асабліва 
вылучыць трохтомную працу «Беларусы» (1903–1922 гг.) Яўхіма 
Карскага, якая з’яўляецца найвышэйшым дасягненнем беларусазнаўства 
гэтага перыяду. 


Важную ролю ў справе распаўсюджання гістарычных ведаў сярод 
шырокіх колаў грамадства адыгралі «Кароткая гісторыя Беларусі» 
Вацлава Ластоўскага (1910 г.); «Кароткі нарыс гісторыі Беларусі» 
Усевалада Ігнатоўскага (які ў 1920-я гг. з’яўляўся падручнікам па 
айчыннай гісторыі для вучняў школ); «Гісторыя Беларусі» Мітрафана 
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Доўнар-Запольскага (1926 г.). Варта таксама ўзгадаць гістарычныя 
даследаванні Фёдара Турука, Уладзіміра Пічэты, Аляксандра Цвікевіча, 
Максіма Гарэцкага, Антона Луцкевіча, Адама Станкевіча, Зміцера 
Жылуновіча. Аднак ужо ў 1930-я гг., у перыяд станаўлення сталінскага 
таталітарнага рэжыму, большасць гісторыкаў была рэпрэсавана, а іх 
працы абвешчаны памылковымі ці нават злачыннымі. 


Пасля абвяшчэння незалежнасці Рэспублікі Беларусь айчыннымі 
гісторыкамі робяцца значныя намаганні для максімальна аб’ектыўнага 
даследавання яе гісторыі з новага пункту гледжання, які грунтуецца на 
прыцягненні больш шырокага кола крыніц і прызнанні факта 
шматвяковага існавання беларускага этнасу і беларускай дзяржаўнасці. 


Крыніцы, на падставе якіх вывучаецца гісторыя Беларусі, 
падзяляюцца на 5 асноўных груп: 


1) археалагічныя; 
2) этнаграфічныя; 
3) вусныя; 
4) пісьмовыя; 
5) кіна-фота-фона матэрыялы. 
Асабліва важнае значэнне сярод іх маюць пісьмовыя крыніцы. Яны, 


у сваю чаргу, падзяляюцца на заканадаўчыя акты, матэрыялы 
справаводства, эканоміка-геаграфічныя і гаспадарчыя апісанні, 
статыстычныя матэрыялы, летапісы і хронікі, мемуарную літаратуру, 
літаратурныя і публіцыстычныя творы, матэрыялы перыядычнага друку. 


1.3. Метадалогія гісторыі 
Для вырашэння канкрэтных задач гістарычная навука 


выкарыстоўвае спецыяльныя метады даследавання. Метад – гэта пэўным 
чынам упарадкаваная дзейнасць па дасягненні пастаўленай навуковай 
мэты. 


Метады, якімі карыстаюцца гісторыкі, можна падзяліць на дзве 
асноўныя групы: агульнанавуковыя (з дапамогай якіх працуюць не 
толькі гісторыкі, але і прадстаўнікі іншых, як гуманітарных, так 
і прыродазнаўчых навук) і спецыяльнагістарычныя. 


Да агульнанавуковых метадаў належаць: 
1) агульныя лагічныя прыёмы: аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя, 


аналогія, параўнанне, мадэліраванне, абагульненне; 
2) метады эмпірычнага даследавання: назіранне, параўнанне, 


эксперымент; 
3) метады тэарэтычнага даследавання: ідэалізацыя, 


фармалізацыя, метад узыходжання ад канкрэтнага да абстрактнага і ад 
абстрактнага да канкрэтнага, класіфікацыя і тыпалагізацыя. 


Да ліку асноўных спецыяльнагістарычных метадаў належаць: 
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1) гісторыка-генетычны метад, накіраваны на аналіз дынамікі
гістарычных працэсаў. З яго дапамогай вывучаюцца гістарычныя з’явы 
ў працэсе іх развіцця, ад зараджэння да сучаснага становішча ці 
знікнення; 


2) гісторыка-параўнаўчы метад заключаецца ў супастаўленні
гістарычных аб’ектаў у прасторы і часе і выяўленні на яго аснове 
падабенства ці адрозненняў паміж імі; 


3) гісторыка-тыпалагічны метад выяўляе агульныя рысы
ў групах гістарычных падзей і з’яў і вылучае аднародныя стадыі ў іх 
развіцці. Гістарычная тыпалагізацыя мае сваёй мэтай сістэматызацыю 
і ўпарадкаванне аб’ектаў паводле ўласцівым ім агульных прыкмет; 


4) метад гістарычнай рэтраспекцыі, які заключаецца
ў паслядоўным пранікненні ў мінулае з мэтай выяўлення непасрэднай 
прычыны дадзенай з’явы ці падзеі.


1.4. Фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да вывучэння 
гісторыі 


У сучаснай беларускай гістарычнай навуцы выкарыстоўваюцца два 
асноўныя падыходы да вывучэння гісторыі – фармацыйны 
і цывілізацыйны. 


Фармацыйны падыход быў распрацаваны Карлам Марксам 
і Фрыдрыхам Энгельсам. Яго сутнасць заключаецца ў ідэі заканамернай 
змены грамадска-эканамічных фармацый. Яны зыходзілі з таго, што 
матэрыяльная дзейнасць людзей заўжды выяўляецца ў форме 
канкрэтнага спосабу вытворчасці. Спосаб вытворчасці – гэта адзінства 
вытворчых сіл і адносін. Вытворчыя сілы ўключаюць у сябе прадмет 
і сродкі працы і чалавека. Вытворчыя сілы – гэта змест спосабу 
вытворчасці, а вытворчыя адносіны – яго форма. Са зменай зместу 
змяняецца і форма, прычым гэтая змена адбываецца праз рэвалюцыю, 
у выніку якой адна сацыяльна-эканамічная фармацыя змяняе іншую. 
У адпаведнасці з гэтымі фармацыямі вылучаюцца стадыі развіцця 
грамадства: першабытна-абшчыннае, рабаўладальніцкае, феадальнае, 
капіталістычнае, камуністычнае. 


Недахопамі фармацыйнага падыхода можна лічыць тое, што 
разнастайныя гістарычныя працэсы разглядаюцца спрошчана, мала ўвагі 
надаецца ролі асобы ў гісторыі, абсалютызуецца пераход ад адной 
фармацыі да іншай шляхам рэвалюцыі. 


Цывілізацыйны падыход засноўваецца на канцэпцыі змены адной 
цывілізацыі іншай. Тэрмін «цывілізацыя» мае шмат вызначэнняў. Да ліку 
найбольш распаўсюджаных належаць: 


1) адзінства гістарычнага працэса і сукупнасць матэрыяльна-
тэхнічных і духоўных дасягненняў чалавецтва; 
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2) стадыя сусветнага гістарычнага працэса, звязаная з дасягненнем 
пэўнага ўзроўню самарэгуляцыі і самаўзнаўлення пры адноснай 
незалежнасці ад прыроды; 


3) лакалізаванае ў часе і прасторы грамадства, якое з'яўляецца 
цэласнай сістэмай – комплексам эканамічнай, палітычнай, сацыяльнай 
і духоўнай падсістэмамі. 


Асноўным недахопам цывілізацыйнага падыходу з'яўляецца тое, 
што ён не дазваляе зірнуць на гісторыю як на цэласны, заканамерны 
працэс. 


Разам з тым, варта мець на ўвазе, што гісторыя – гэта шматгранная 
з'ява, якая патрабуе ўсебаковага вывучэння, у працэсе якога карысна 
выкарыстоўваць разнастайныя падыходы. 


1.5. Перыядызацыя гісторыі Беларусі 
Найбольш старажытная эпоха ў гісторыі Беларусі – першабытная –


падзяляецца на каменны, бронзавы і жалезны вякі. Асноўным крытэрыем 
гэтай перыядызацыі з’яўляецца матэрыял, з якога вырабляліся прылады 
працы ў пэўны перыяд. 


У сваю чаргу, каменны век падзяляецца на тры асноўныя перыяды: 
– палеаліт, альбо старажытны каменны век – 100–10 тыс. гадоў 


таму; 
– мезаліт, альбо сярэдні каменны век – 8–5 тыс. да н.э.; 
– неаліт, альбо новы каменны век – канец 5 – пачатак 2 тыс. да н.э. 
На змену каменнаму веку прыйшла эпоха металу. Першым 


перыядам гэтай новай эпохі быў бронзавы век, названы так па першым 
метале, які людзі навучыліся выплаўляць. У Беларусі бронзавы век 
датуецца пачаткам 2 тыс. да н.э. – VIII/VII стст. да н.э. Варта адзначыць, 
што ў Беларусі бронзавы век мае свае асаблівасці. З прычыны адсутнасці 
мясцовых радовішчаў медзі, бронзавыя вырабы на нашых землях былі 
нешматлікімі. 


Бронзавы век змяняецца жалезным векам, які пачаўся прыблізна 
ў VIII/VII стст. да н.э. і цягнуўся прыкладна да сярэдзіны І тыс. н.э. 


З сярэдзіны І тыс. н.э. у Беларусі пачынаецца эпоха ранняга 
Сярэднявечча, якая працягвалася да канца І тыс. н.э. Раннесярэднявечны 
перыяд вызначаецца актывізацыяй працэсаў маёмаснай і сацыяльнай 
дыферэнцыяцыі і пачаткам дзяржаваўтваральных працэсаў, якія ў выніку 
прывялі да ўзнікнення першых дзяржаў-княстваў. 


Са з’яўленнем першых дзяржаў пачынаецца новы перыяд у гісторыі 
Беларусі – старажытнарускі, які датуецца Х – сярэдзінай ХІІІ ст. Ён 
з’яўляецца арганічным працягам папярэдняга раннесярэднявечнага 
перыяду і вызначаецца шматукладнасцю гаспадарчай і сацыяльнай 
сістэмы, у межах якой выкрышталізоўваліся феадальныя адносіны. 
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У сярэдзіне ХІІІ ст. узнікае новая дзяржава Вялікае Княства 
Літоўскае, куды ў хуткім часе ўвайшлі ўсе беларускія землі. Гэтая 
велізарная краіна стала калыскай для беларускага, літоўскага 
і ўкраінскага народаў. Час яе самастойнага існавання з’яўляецца асобным 
перыядам у беларускай гісторыі, які доўжыўся з сярэдзіны ХІІІ ст. да 
1569 г. – часу заключэння Люблінскай уніі. 


З 1569 г. па 1795 г. працягваўся перыяд, калі тэрыторыя Беларусі як 
арганічная частка Вялікага Княства Літоўскага ўвайшла ў склад 
федэрацыі з Польскім Каралеўствам. Новая дзяржава атрымала назву Рэч 
Паспалітая. 


З 1795 па 1917 г. беларускія землі знаходзіліся ў складзе Расійскай 
імперыі. Гэты перыяд падзяляецца на два падперыяды, мяжой для якіх 
стала адмена прыгоннага права ў 1861 г., якая скасавала перажыткі 
феадальнай эпохі і паклала пачатак імкліваму развіццю капіталістычных 
адносін. 


Перыяд у гісторыі Беларусі з 1917 г. па 1991 г. можа быць 
вызначаны як савецкі. Ён таксама падзяляецца на два падперыяды – да 
Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў (1939–1945 гг.) і пасля іх. 


З 1991 г. пачаўся перыяд дзяржаўнай незалежнасці Рэспублікі 
Беларусь. 


Пытанні 
1. Гісторыя як навука. Гістарыяграфія і гістарычныя крыніцы па


гісторыі Беларусі. 
2. Метадалогія і метады гістарычнага даследавання, падыходы да


вывучэння гісторыі. 
3. Перыядызацыя гісторыі Беларусі.
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Глава 2 
Гістарычныя этапы фармавання беларускага этнасу  


(VI – пачатак XX ст.) 
2.1. Найстаражытнае насельніцтва на беларускіх землях 


2.1.1. Каменны век 
Самая старажытная эпоха ў гісторыі Беларусі – каменны век – 


падзяляецца на тры перыяды: палеаліт, мезаліт і неаліт. 
Першае пранікненне чалавека на тэрыторыю Беларусі адбылося 


ў палеаліце і супала па часе з рэзкім пахаладаннем, калі на гарах 
Скандынавіі пачалі ўтварацца ледавікі таўшчынёй у многія сотні метраў, 
якія насоўваліся на Паўночную Еўропу. Вечная мерзлата скавала зямлю, 
якую пакрывала тундравая расліннасць. На Беларусі распаўсюдзіліся 
жывёлы прыледавіковай зоны, у тым ліку валасаты насарог і паўночны 
слон – мамант. 


У некалькіх месцах паўднёва-усходняй Беларусі знойдзены 
крамянёвыя вырабы архаічнага выгляду, якія датуюцца 100–
40 тысячагоддзямі да нашых дзён. У гэты час Еўропу засялялі людзі 
даволі прымітыўнага тыпу – неандэртальцы. Яны выраблялі з крэмню 
прылады працы, карысталіся агнём, будавалі жытлы. 


Несумненныя сведчанні сталага засялення першабытным чалавекам 
паўднёвай Беларусі датуюцца часам паміж 27–24 тысячагоддзяў таму, 
калі тут з'явіліся людзі сучаснага тыпу – краманьёнцы. Да гэтага часу 
належаць рэшткі доўгачасовых паселішчаў-стаянак, якія былі выяўлены 
ў Юравічах Калінкавіцкага і каля Бердыжа Чачэрскага раёнаў 
Гомельскай вобласці. Асноўным заняткам краманьёнцаў было загоннае 
паляванне, асабліва на мамантаў. 


Каля 18 тысячагоддзяў назад ледавік дасягнуў раёнаў сённяшніх 
гарадоў Гродна, Вілейка, Орша. На тэрыторыі Беларусі склаліся 
настолькі неспрыяльныя кліматычныя ўмовы, што край зноў цалкам 
абязлюдзеў. Аднак у хуткім часе пачалося пацяпленне. Першымі на 
Беларусь прыйшлі родавыя абшчыны паляўнічых на паўночных аленяў – 
каля 12 тысячагоддзяў таму. Вымушаныя часта перамяшчацца ўслед за 
міграцыямі паўночных аленяў людзі канца палеаліту закладалі на 
зручных прыбярэжных участках, часам непадалёку ад бродаў, 
кароткачасовыя сезонныя паселішчы-стаянкі, дзе будавалі лёгкія жытлы 
кшталту сібірскіх чумаў. 


Каля 10 тысячагоддзяў назад ледавік растаў нават у Скандынавіі. 
3 канцом ледавіковай эпохі пачынаецца сярэднекаменны век – мезаліт. 
Край пакрыўся лясамі з тысячамі азёр. Паўночныя алені, адвандравалі на 
поўнач. За імі адышла частка мясцовага насельніцтва. Рэшта ж засталася 
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і прыстасавалася да новых умоў у лясной зоне. Пачалі паляваць на 
лясную і балотную жыўнасць, лавілі рыбу, для чаго выкарыстоўвалі 
вуды, гарпуны, разнастайныя пасткі і сеткі. 


У сярэдзіне мезаліту на землі Беларусі з поўдня і паўднёвага захаду 
пачало перасяляцца новае насельніцтва, якое карысталася прыладамі 
працы, састаўленымі з дробных рэтушаваных крамянёў, так званых 
мікралітаў. 


У канцы 5-га тысячагоддзя да н.э. у развіцці першабытнага 
грамадства Беларусі пачынаецца заключны этап каменнага веку – 
неаліт. Жыхары Беларусі навучыліся ляпіць гліняны посуд, які 
прызначаўся для гатавання ежы і захоўвання яе запасаў. У канцы эпохі 
неаліту ўжо выраблялі шліфаваныя каменныя прылады працы. 


Прынцыпова новай з'явай стала распаўсюджанне новых форм 
гаспадарання – земляробства і жывёлагадоўлі. Пераход ад 
прысвойваючых форм гаспадаркі (палявання і збіральніцтва) да 
вытворчых форм (жывёлагадоўлі і земляробства) атрымаў назву 
неалітычнай рэвалюцыі. Пераход да вытворчай гападаркі значна 
папоўніў запасы харчавання чалавека і зрабіў яго больш незалежным ад 
прыроды. Гэта, у сваю чаргу, вяло да павелічэння колькасці жыхароў, 
а часам і да перанаселенасці і міграцый у пошуках новых урадлівых глеб. 


Позненеалітычныя жыхары Беларусі гадавалі кароў, свіней, авечак 
і коз, коней. Сторажам пры статку і на паселішчы быў свойскі сабака. 
Першыя палеткі былі невялікія. Яны закладаліся на выгарынах сярод 
зараснікаў і апрацоўваліся палкамі або матыкамі. Вырошчваўся 
пераважна ячмень. 3 развіццём земляробства, асабліва на захадзе краю, 
запатрабавалася вялікая колькасць сякер для высечкі лясоў. Яны 
вырабляліся з высакаякаснага крэменю, які залягаў у зямной тоўшчы 
ў адкладах вапняку або крэйды. Такі крэмень пачалі здабываць шахтавым 
спосабам. Крэмнездабываючыя шахты на Беларусі вядомы каля пасёлка 
Краснасельскі Ваўкавыскага раёна Гродзенскай вобласці на ўзбярэжжах 
ракі Рось. 


Рэлігійныя вераванні, як і светапогляд, цалкам вызначаліся 
залежнасцю чалавека ад навакольнага асяроддзя. Адсюль браліся вытокі 
культаў звяроў і птушак. Роды і цэлыя плямёны вялі сваё паходжанне ад 
гэтых і іншых стварэнняў, лічылі іх сваімі татэмамі. Існаваў і культ 
продкаў. Найбольш слаўныя з іх з часам трансфармаваліся ў духаў-
ахоўнікаў, а затым і боствы. Вера ў жыццё «на тым свеце» знаходзіла 
сваё адлюстраванне ў пахаваннях. Сістэмы вераванняў, напэўна, ужо 
былі распрацаванымі і даволі складанымі. 
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2.1.2. Бронзавы век 
У пачатку 2-га тысячагоддзя да н.э. жыхары Беларусі пазнаёміліся 


з першымі металічнымі рэчамі – спачатку меднымі, а пасля і бронзавымі 
(бронза – гэта сплаў, які пераўзыходзіць па сваіх якасцях і трываласці 
чыстую медзь). Аднак цэнтры старажытнай металургіі знаходзіліся 
далёка ад тэрыторыі нашай краіны – у Сярэдняй Азіі, Закаўказзі, на 
Блізкім Усходзе, таму бронзавых і медных вырабаў было мала і яны былі 
надзвычай каштоўнымі. Гэта былі пераважна ўпрыгожванні, а таксама 
сякеры, наканечнікі коп'яў, долаты і цяслы, шылы. Пераважная ж 
большасць прылад працы і зброі па-ранейшаму выраблялася з крэмню. 
У бронзавым веку шырока распаўсюдзілася шліфаванне каменю 
і свідраванне ў вырабах адтулін для рукаятак – быў вынайдзены 
свідравальны станок, які стаў другім пасля лука механічным 
прыстасаваннем чалавека. 


Новая эпоха азнаменавалася значнымі поспехамі ў гаспадарцы. 
Земляробства і жывёлагадоўля з дапаможных заняткаў паступова 
ператварыліся ў асноўныя. Больш распаўсюджанымі сталі прадзенне 
і ткацтва. Поспехі ў эканамічным развіцці прывялі да зараджэння 
сацыяльнай і маёмаснай няроўнасці. Багатыя пахаванні мужчын-ваяроў 
з вялікай колькасцю медных і бронзавых рэчаў сведчаць пра зараджэнне 
родаплемянной арыстакратыі. Назапашванне пэўных багаццяў, імкненне 
авалодаць самымі ўрадлівымі землямі або крамянёвымі радовішчамі вялі 
да пашырэння міжплемянных узброеных сутычак. 


Нераўнамернасць развіцця розных рэгіёнаў, попыт на карысныя 
выкапні, якія таксама залягаюць вельмі нераўнамерна, спрыялі развіццю 
абмена. З Беларусі ў Прыбалтыку ішоў крэмень, у адваротным кірунку – 
бурштын. Пераважна каўказскае і прыкарпацкае паходжанне маюць 
першыя металы. 


Новыя формы гаспадарання прывялі і да змен у духоўным жыцці. 
З сярэдзіны 2-га тыс. да н.э. пад уплывам земляробча-жывёлагадоўчых 
культаў, звязаных з абагаўленнем сонца і агню як жыватворных сіл, 
распаўсюджваецца звычай спальвання нябожчыкаў. Працягвала 
развівацца мастацтва. Посуд пакрываўся багатым арнаментам – 
трохкутнікамі, крыжамі, ромбамі, якія з’яўляліся магічнымі сімваламі 
плоднасці, агню і нябесных свяціл. 


У бронзавым веку па ўсёй тэрыторыі Беларусі рассяліліся ваяўнічыя 
плямёны, вядомыя пад агульнай назвай індаеўрапейцы. Характэрнымі 
адзнакамі гэтых плямёнаў былі баявыя лодкападобныя сякеры і шнуравая 
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арнаментацыя керамікі. Мясцовае насельніцтва пачало паступова 
змешвацца з імі, успрымаючы ад прышэльцаў новыя здабыткі 
матэрыяльнай і духоўнай культуры. 


Індаеўрапейцы рассяліліся на Балканскім паўвостраве, у Малой Азіі, 
у заходнім і паўночна-заходнім Прычарнамор’і яшчэ ў глыбокай 
старажытнасці. На рубяжы 3 і 2 тыс. да н.э. у сувязі з развіццём 
жывёлагадоўлі (пастаянным павелічэннем пагалоўя жывёлы, для якой 
патрабаваліся новыя выпасы), ростам насельніцтва, а магчыма, нават 
дэмаграфічным выбухам, яны пачалі рассяляцца па тэрыторыі 
Цэнтральнай і Усходняй Еўропы ад Рэйна на захадзе да сярэдняй Волгі 
на ўсходзе і ад Швецыі і Фінляндыі на поўначы да цэнтральнай Украіны 
на поўдні. Гэтае перасяленне паклала пачатак утварэнню многіх 
старажытных еўрапейскіх і азіяцкіх этнасаў: галаў, грэкаў, кельтаў, 
германцаў, іранцаў, балтаў, славян і інш. 


2.1.3. Жалезны век 
Жалезны век на тэрыторыі Беларусі пачаўся ў VIII/VII стст. да н.э. 


і працягваўся да сярэдзіны І тыс. н.э. Насельніцтва Беларусі вырабляла 
жалеза з балотнай і лугавой руды. Гэтая сыравіна была шырока 
распаўсюджана, а яе перапрацоўка ў невялікіх печках-домніцах не 
ўяўляла складанасці, таму жалеза хутка і амаль цалкам выцесніла камень. 
Медзь і бронзу пачалі выкарыстоўваць амаль выключна для 
ўпрыгожванняў. 


Разнастайныя і эфектыўныя прылады працы, металічная зброя, 
развітыя жывёлагадоўля і падсечна-ворыўнае земляробства паскорылі 
гаспадарчае і грамадскае развіццё. Яшчэ больш павялічвалася маёмасная 
няроўнасць паміж родамі і нават асобнымі сем'ямі. Назапашваюцца 
багацці. Лішак прадуктаў ішоў на абмен. На тэрыторыю Беларусі 
траплялі імпартныя тавары з далёкіх краёў – з грэка-рымскага 
Прычарнамор'я, ад кельтаў Цэнтральнай Еўропы. У сваю чаргу, 
беларускія землі былі важным пасрэднікам у гандлі прыбалтыйскім 
бурштынам. Абмен быў пераважна натуральным – рэч за рэч. Аднак ужо 
ў першых стагоддзях нашай эры ў якасці грошаў маглі выкарыстоўвацца 
рымскія манеты. 


Надзейным спосабам захавання набытых багаццяў ад разрабавання 
суседзямі стала будаванне вакол паселішчаў умацаванняў з зямлі і дрэва, 
якія называюць гарадзішчамі. Вёскі пачалі размяшчаць на 
цяжкадаступных узгорках, прырэчных мысах, абводзілі іх валамі і равамі, 
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агароджвалі драўляным парканам або сцяной. За ўмацаваннямі 
гарадзішчаў знаходзіліся жыллёвыя і гаспадарчыя пабудовы, загоны для 
жывёлы. 


У жалезным веку тэрыторыю Беларусі засялялі плямёны розных 
археалагічных культур, якія адрозніваліся між сабой тыпамі жытлаў, 
асаблівасцямі пахавальнага абраду, формай і арнаментацыяй посуду, 
зброяй, прыладамі працы і ўпрыгожваннямі. 


Паўднёвы ўсход Беларусі і прылеглую частку Украіны займалі 
плямёны мілаградскай культуры. Яны першымі з жыхароў нашай краіны 
пазнаёміліся з жалезам. Мілаградцы жылі на гарадзішчах 
і ў неўмацаваных вёсках-селішчах, дзе меліся зямлянкі з агнішчамі, 
наземныя збудаванні, ямы-склепы. Памерлых яны хавалі пад невялікімі 
курганамі або ў грунтовых магілах па абраду трупаспалення (крэмацыі). 
На жыццё мілаградцаў значны ўплыў аказваў скіфскі свет Паўночнага 
Прычарнамор'я. Герадот апісвае паўночных суседзяў скіфаў – неўраў. 
Шэраг даследчыкаў атаясамлівае неўраў з носьбітамі мілаградскай 
культуры. 


У ІІІ ст. да н.э. мілаградская культура змянілася зарубінецкай. 
Зарубінцы занялі гарадзішчы сваіх папярэднікаў, пашырылі іх і абнавілі 
ўмацаванні. Жылі яны таксама і на селішчах. Жытламі зарубінцаў былі 
паўзямлянкі і наземныя будынкі. Спаленыя рэшткі нябожчыкаў яны 
хавалі ў невялікіх ямах. Зарубінцы і іх нашчадкі праіснавалі да сярэдзіны 
І-га тысячагоддзя н.э. 


У ІІ ст. н.э. паўднёва-заходнюю частку Брэсцкай вобласці закранула 
міграцыя з узбярэжжа Балтыкі і Прычарнамор'я германскіх плямёнаў 
готаў. У пошуках новых земляў яны рухаліся старадаўнім бурштынавым 
шляхам з Віслы на Буг.  


Цэнтральную і большую частку паўночна-заходняй Беларусі 
займалі плямёны культуры штрыхаванай керамікі, названыя так па 
характэрным гліняным посудзе. Яны жылі тут з пачатку жалезнага веку 
да першых стагоддзяў нашай эры. Штрыхавікі жылі амаль выключна на 
гарадзішчах у вялікіх наземных хатах. Памерлых хавалі па абрадзе, які не 
захоўваў слядоў магіл. Беларускае Падзвінне і Верхняе Падняпроўе 
засялялі плямёны днепра-дзвінскай культуры, блізкай па сваім 
характары да культуры штрыхаванай керамікі. Як штрыхавікі, так 
і днепра-дзвінцы адставалі ў сваім развіцці ад плямёнаў паўднёвай 
Беларусі. Так, яны запазніліся з авалоданнем жалезаробчай справы, таму 
на ранніх этапах сваёй гісторыі яшчэ шырока карысталіся каменнымі 
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вырабамі. Больую частку часу яны займаліся паляваннем, рыбалоўствам, 
збіральніцтвам, ляснымі промысламі. 


Большасць сучасных даследчыкаў лічыць, што ў этнічынм сэнсе 
асноўная маса насельніцтва тэрыторыі Беларусі была балтамі, якія 
з’яўляюцца продкамі сённяшніх латышоў і літоўцаў. 


2.2. Славянскае рассяленне і славянізацыя балтаў 
У першай палове І тыс. н.э. на поўдні Беларусі – на Палессі 


і ў Падняпроўі – паступова фарміруецца новая этнічная супольнасць – 
славяне. Археолагі лічаць, што першай бясспрэчна славянскай 
супольнасцю была пражская археалагічная культура. Яна атрымала 
сваю назву паводле сталіцы Чэхіі, але самыя старажытныя помнікі гэтай 
культуры выяўлены менавіта на тэрыторыі Беларускага Палесся. 


У 455 г. вандалы зруйнавалі Рым. Гэта стала сімвалам заняпаду 
бліскучай антычнай цывілізацыі, заснаванай на рабаўладанні 
і набліжэнне новай эпохі ў еўрапейскай гісторыі – эпохі Сярэднявечча. 
Развіццё гаспадаркі, масавыя перамяшчэнні насельніцтва, уплыў суседніх 
супольнасцяў паступова трансфармавалі першабытны лад у феадальны. 
Аднак у Беларусі гэты працэс зацягнуўся на некалькі стагоддзяў. 


Пачатак беларускага Сярэднявечча супаў са славянізацыяй большай 
часткі нашага краю. З сярэдзіны І тыс. н.э. славяне пачынаюць актыўна 
рассяляцца са сваёй прарадзімы ў розных накірунках. Ужо ў першай 
чвэрці VI ст. яны здзяйснялі шматлікія набегі на балканскія правінцыі 
Візантыйскай Імперыі. На працягу VI–VII стст. славяне рассяляюцца на 
агромністых прасторах Паўднёвай і Цэнтральнай Еўропы ад Балкан на 
поўдні да паўднёвага ўзбярэжжа Балтыйскага мора на поўначы. У гэты ж 
час групы славянскага насельніцтва паступова асвойваюць велізарныя 
абшары лясной зоны Усходнееўрапейскай раўніны, якія да гэтага былі 
заселеныя балтамі і фіна-вуграмі. 


Можна меркаваць, што працэс славянскага рассялення праходзіў 
пераважна мірна. Прышэльцы займалі вольныя ўчасткі зямлі і часцей за 
ўсё не канфліктавалі з адносна нешматлікім балцкім насельніцтвам 
Верхняга Падняпроўя і Падзвіння. Аднак, верагодна, у некаторых 
выпадках здараліся і вайсковыя сутыкненні, якія звычайна вялі да 
паражэння тубыльцаў-балтаў і іх падпарадкавання славянам. У выніку 
працяглых разнастайных кантактаў прышэльцаў і тубыльцаў у розных 
груп славянскага насельніцтва сфарміраваліся пэўныя асаблівасці 
ў матэрыяльнай культуры і побыце. Паступова адзіная славянская 
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супольнасць стала распадацца на асобныя этнаграфічныя групы, якія 
называюць усходнеславянскімі аб’яднаннямі плямён. 


2.3. Этнічныя працэсы на беларускіх землях у перыяды 
Сярэднявечча і Ранняга Новага часу: канцэпцыі фармавання 
беларускай народнасці 


У працэсе славянскага рассялення на тэрыторыі Беларусі 
сфармаваліся тры асноўныя ўсходнеславянскія племянныя аб’яднанні: 
крывічы, якія жылі ў Цэнтральнай і Паўночнай Беларусі, дрыгавічы, якія 
засялялі поўдзень краіны, і радзімічы, што жылі на паўднёвым усходзе 
сучаснай Беларусі. 


Шмат хто з даследчыкаў лічыць, што ўжо па завяршэнні працэса 
славянскага рассялення пачынаецца паступовае фармаванне беларускага 
этнасу. У айчыннай гістарыяграфіі існуе некалькі асноўных канцэпцый 
фармавання беларускай народнаці. 


Крывічы, дрыгавічы і радзімічы адыгралі значную ролю ў айчыннай 
гісторыі. Шэраг даследчыкаў, у тым ліку Яхім Карскі, Уладзімір Пічэта, 
Мітрафан Доўнар-Запольскі, Маісей Грынблат, лічаць, што яны сталі 
непасрэднымі продкамі беларускага народа – «крывіцка-дрыгавіцка-
радзіміцкая» канцэпцыя паходжання беларусаў. 


Акрамя «крывіцка-дрыгавіцка-радзіміцкай», існуюць і іншыя 
канцэпцыі паходжання беларусаў. Згодна з «фінскай» канцэпцыяй (яе 
аўтар Іван Ласкоў), продкамі беларускага народа былі славяне і фіны. 
У якасці доказу ён спасылаецца на тое, што некаторыя назвы беларускіх 
рэчак і азёр, напрыклад, Дзвіна, Мардва, Свір, фінскага паходжання. 


Прыхільнікі «балцкай» канцэпцыі, якую распрацавалі археолагі 
Валянцін Сядоў, Георгі Штыхаў, лічаць, што продкамі беларусаў 
з’яўляюцца славяне і балты. Яны спасылаюцца на назвы беларускіх рэчак 
і азёр балцкага паходжання (Арэса, Клёва, Рэста і інш.), сцвярджаюць, 
што пра балтаў, як продкаў беларусаў, сведчаць некаторыя элементы 
традыцыйнай беларускай культуры і мовы. 


Тыя, хто прытрымлваецца «старажытнарускай» канцэпцыі 
паходжання беларускага народа, сцвярджаюць, што продкам беларусаў 
была адна з частак так званай старажытнарускай народнасці. Вялікае 
значэнне яны надаюць існаванню ў мінулым Старажытнарускай 
дзяржавы, а потым яе распаду, у выніку якога ўзнікаюць беларуская, 
украінская і руская народнасці. 
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Адной з самых распаўсюджаных у айчыннай гістарыяграфіі 
з'яўляецца канцэпцыя Міхаіла Піліпенкі, які лічыць, што асноўнымі 
продкамі сучасных беларусаў былі групы насельніцтва, якія жылі 
ў нашым краі пасля таго, як зніклі крывічы, дрыгавічы і радзімічы. Імі 
сталі перш за ўсё жыхары басейнаў Дняпра і Заходняй Дзвіны 
і старажытныя палешукі, якія жылі ў басейне Прыпяці. Першыя 
сфармаваліся ў выніку трансфармацыі крывічоў, вяцічаў і паўночнай 
часткі радзімічаў, а другія – дрыгавічоў, драўлян і паўднёвых радзімічаў. 
У эпоху Вялікага Княства Літоўскага гэтае насельніцтва мела агульную 
назву – «русіны». 


2.4. Паходжанне назвы «Белая Русь» 
Паходжанне тэрміна «Белая Русь» мае шмат тлумачэнняў і дагэтуль 


застаецца дыскусійным. У розныя часы яго звязвалі з прыгажосцю зямлі, 
мноствам снегу, незалежнасцю ад татара-манголаў і літоўскіх князёў 
(«белая» у дадзеным выпадку – вялікая, незалежная, вольная, свабодная), 
светлапігментаваным і светлавокім антрапалагічным тыпам жыхароў 
(бландзіны). Назву «Белая Русь» таксама спрабуюць выводзіць з белага 
колеру адзення, якое насілі мясцовыя жыхары. 


Варта адзначыць, што тэрмін «Белая Русь» не заўжды 
атаясамліваўся з сучаснай тэрыторыяй Беларусі. Упершыню тэрмін 
«Белая Русь», як пісаў гісторык Васіль Тацішчаў, узгадваееца ў летапісах 
у 1135 г. у дачыненні да зямель Паўночна-Усходняй Русі (Уладзіміра-
Суздальскага княства). 


Назва «Белая Русь» замацоўваецца за ўсходняй і цэнтральнай 
часткамі беларускай этнічнай тэрыторыі ў другой палове XVI–XVII ст. 
Фарміруецца агульная назва (этнонім) яе жыхароў – беларусы. 


З канца ХVІІІ ст. і на працягу ХІХ ст. са знікненнем Вялікага 
Княства Літоўскага і далучэннем беларускіх зямель да Расійскай імперыі 
назва «Белая Русь» паступова стала абазначаць усю беларускую этнічную 
тэрыторыю.  


Пытанні 
1. Насельніцтва Беларусі ў каменным веку.
2. Насельніцтва Беларусі ў бронзавым і жалезным веку.
3. Славянскае рассяленне і славянізацыя балтаў.
4. Канцэпцыі фармавання беларускай народнасці і паходжання


назвы «Белая Русь». 
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Глава 3 
Станаўленне першых дзяржаўных утварэнняў 


на беларускіх землях 
3.1. Змены грамадскага ладу ў другой палове І тыс. н. э., 


ваенная дэмакратыя 
У працэсе славянскага рассялення на тэрыторыі Беларусі 


і ўзаемадзеяння з аўтахтоннымі балцкімі народамі ў другой палове І тыс. 
н.э. у грамадстве адбываюцца сур'ёзныя змены. Ідзе працэс узбагачэнне 
ваенна-племянной вярхушкі, у рукі якой трапляла значная доля ваеннай 
здабычы, менавіта рабы, хатняя жывёла і нарабаваныя каштоўнасці. 
У далейшым гэтая племянная вярхушка атрымлівае ва ўладанне 
найбольш урадлівыя землі на новазанятых тэрыторыях. Такім чынам, 
славянскае рассяленне дало новы штуршок працэсу маёмаснай 
і сацыяльнай дыферэнцыяцыі насельніцтва, што вяло да разбурэння 
традыцыйнага абшчыннага сацыяльнага ладу і стварала перадумовы для 
фармавання дзяржаўнай арганізацыі. 


Дзякуючы сваім вайсковым талентам правадыры маглі вылучацца 
з асяроддзя родаплемянной арыстакратыі. Асновай іх улады была 
дружына з прафесійных ваяроў, якія займаліся вайсковай справай і ўжо 
былі выключаны з цыклу сельскагаспадарчых прац, а таму страцілі 
сувязь са сваімі родамі і абшчынамі. Галоўным прынцыпам пабудовы 
дружыны была асабістая адданасць кожнага ваяра правадыру. У выніку 
фармуецца своеасаблівая палітычная арганізацыя, якая складалася 
з вярхоўнага правадыра, савета старэйшын і народнага схода. 
У народным сходзе ўдзельнічалі ўсе свабодныя мужчыны, здольныя 
насіць зброю і ўдзельнічаць у вайне. Такая форма арганізацыі грамадства 
атрымала ў навуковай літаратуры назву ваенная дэмакратыя. 


З цягам часу ваенныя правадыры канцэнтравалі ў сваіх руках усё 
большую ўладу, якая ў далейшым магла стаць спадчыннай. Такім чынам 
фармаваўся інстытут княжацкай улады. Княжацкія дружынікі пачыналі 
выконваць функцыі прадстаўнікоў дзяржаўнай адміністрацыі. 


Такім чынам, на працягу VI–VIII стст. ішоў распад родавых адносін. 
Узнікшыя на беларускіх землях усходнеславянскія саюзы плямён 
фармаваліся на тэрытарыяльнай аснове і, адпаведна, былі аб'яднаннямі 
тэрытарыяльных абшчын. У выніку маёмаснай дыферэнцыяцыі і зменаў 
у грамадстве фармуецца новая палітычная арганізацыя з інстытутам 
правадыроў і іх дружын, што ў далейшым прывяло да ўзнікнення 
княжацкай улады. 
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3.2. Усходнеславянскія саюзы плямён: крывічы, 
дрыгавічы, радзімічы 


У выніку славянскага рассялення на тэрыторыі Беларусі ў VIII–
X стст. сфармавалася некалькі аб'яднанняў, якія ўяўлялі сабой дастаткова 
ўстойлівыя этна-тэрытарыяльныя супольнасці. У іх аснове ляжалі не 
столькі родаплемянныя, колькі тэрытарыяльныя, эканамічныя 
і палітычныя сувязі. У сучаснай гістарычнай літаратуры гэтыя аб'яднанні 
прынята называць саюзамі плямён. У этнаграфічным сэнсе саюз плямён 
можна лічыць пранароднасцю. Адначасова яны ўяўлялі сабой пачатковыя 
дзяржаўныя ўтварэнні тэрытарыяльна-палітычнага характару ці 
«княжанні» на чале з князямі. 


Абшары Верхняга Падняпроўя, Верхняга Падзвіння, Верхняга 
Паволжа і паўднёвай Пскоўшчыны былі заселены крывічамі. Даследчыкі 
вылучаюць асобныя аб'яднанні смаленскіх, пскоўскіх і полацкіх 
крывічоў, якіх летапіс называя палачанамі. 


Назву крывічоў даследчыкі выводзяць ад назвы старэйшага роду 
Крыў (Крыва), ад слова «крэўныя» (блізкія па крыві), ад імя язычніцкага 
першасвятара Крыва-Крывейтэ, ад «крывізны» мясцовасці, дзе яны жылі. 
Характэрнай этнаграфічнай асаблівасцю полацкіх і смаленскіх крывічоў 
у ХІ–ХІІ стст. былі так званыя бранзалетападобныя скроневыя кольцы 
з завязанымі канцамі, якія жанчыны насілі ў вобласці скроняў. 


Дрыгавічы засялілі паўднёвую і цэнтральную частку сучаснай 
тэрыторыі Беларусі. Назву дрыгавічоў прынята звязваць з балоцістай 
мясцовасцю («дрыгвой»), дзе яны жылі. Этнавызначальнымі 
ўпрыгожваннямі дрыгавічоў лічацца скроневыя кольцы з трыма 
напушчанымі ажурнымі металічнымі пацеркамі, якія пакрываліся зернем. 


Радзімічы займалі землі Пасожжа на паўднёвым усходзе Беларусі. 
Летапіс паведамляе, што радзімічы прыйшлі ў Пасожжа з тэрыторыі 
сучаснай Польшчы, а сваю назву атрымалі ад імя свйго правадыра 
Радзіма. Тыповымі жаночымі ўпрыгожваннямі радзімічаў лічацца так 
званыя сяміпрамянёвыя скроневыя кольцы. 


3.3. Першыя дзяржавы на беларускіх землях: Полацкае 
і Тураўскае княствы 


Развіццё гаспадаркі, фармаванне транскантынентальных гандлёвых 
шляхоў, маёмасная дыферэнцыя насельніцтва, узвышэнне княжацкай 
улады і ролі дружыны ў грамадстве прыводзяць да ўзнікнення першых 
дзяржаўных утварэнняў на тэрыторыі Усходняй Еўропы. На тэрыторыі 
Беларусі такімі дзяржаўнымі ўтварэннямі сталі Полацкае і Тураўскае 
княствы. 
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Істотную ролю ў фармаванні ва Усходняй Еўропе дзяржавы, якая 
атрымала назву Старажытная Русь (Кіеўская Русь) меў 
транскантынентальны гандаль, ключавую ролю ў якім адыгрывалі 
выхадцы са Скандынавіі, вядомыя як вікінгі. Прыкладна ў канцы 
восьмага стагоддзя ў Скандынавіі склаліся перадумовы для актыўнай 
знешняй экспансіі, што выявілася ў шматлікіх ваенных паходах на захад 
і ўсход, а таксама ў сельскай каланізацыі астравоў Паўночнай Атлантыкі, 
Усходняй Англіі і іншых рэгіёнаў. Перыяд скандынаўскай экспансіі 
ў Паўночнай і Усходняй Еўропе, які доўжыўся з канца VIII па пачатак 
XI ст., называюць эпохай вікінгаў. Ва Усходняй Еўропе першыя вікінгі, 
якіх тут сталі пазней называць варагамі, з’яўляюцца прыкладна 
ў сярэдзіне VIII ст. Яны рухаліся па ўсходнееўрапейскіх рэках на 
поўдзень і ўсход у пошуках ваеннай здабычы, выгодных гандлёвых 
аперацый, а часам і месца для пасялення. На тэрыторыі Усходняй 
Еўропы сфармавалася некалькі гандлёвых шляхоў, асноўнымі з якіх былі 
Вялікі Волжскі шлях і шлях «з Варагаў у Грэкі». Летапісец так апісвае 
гэты шлях: «и бе путь из Варягъ въ Грекы, и изъ Грекъ по Днепру, и верхъ 
Днепра волокъ до Ловоти, и по Ловоти внити в Илмерь озеро великое, из 
негоже озера потечеть Волховъ и втечеть въ озеро великое Нево, и того 
озера внидет устье в море Варяское». 


Беларускія землі ўжо ў ІХ ст. занялі ключавое месца 
ў транскантынентальным гандлі. Усе, хто рухаўся па шляху «з Варагаў 
у Грэкі», не маглі абмінуць тэрыторыю сучаснай Беларусі. Акрамя шляху 
«з Варагаў у Грэкі», праз беларускія землі таксама праходзіла яго 
адгалінаванне па Заходняй Дзвіне, Нёманска-Дняпроўскі і Прыпяцка-
Бугскі шляхі. Асноўнымі адзнакамі функцыянавання гандлёвых шляхоў 
з’яўляюцца знаходкі скарбаў, якія звычайна складаюцца са срэбных 
манет і ўпрыгожванняў. 


Шлях «з Варагаў у Грэкі» адыграў ключавую ролю ў станаўленні 
Старажытнарускай дзяржавы, тэрыторыя якой першапачаткова 
фармавалася ўздоўж гэтай гандлёвай артэрыі, а галоўнымі палітычнымі 
і эканамічнымі цэнтрамі сталі Кіеў і Ноўгарад. Трэцім дзяржава-
ўтваральным цэнтрам на землях усходніх славян стаў Полацк. 


3.3.1. Полацкае княства ў ІХ–ХІ стст. 
Полацкае княства ўтварылася ў сярэднім цячэнні Заходняй Дзвіны. 


У Х–ХІ стст. яго тэрыторыя ахоплівала ўсю паўночную і значную частку 
цэнтральнай Беларусі. Галоўным горадам княства быў Полацк, які 
ўпершыню згадваецца ў летапісах пад 862 г. Горад узнік у месцы 
ўпадзення ў Дзвіну ракі Палаты. Дзякуючы свайму размяшчэнню на 
важным гандлёвым шляху Полацк хутка рос і развіваўся. У выніку 
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Полацк стаў адным з найбуйнейшых і найбольш важных эканамічных 
і палітычных цэнтраў Усходняй Еўропы. 


Полацк быў найбольш старажытным горадам княства, яго 
адміністратыўным, эканамічным і рэлігійным цэнтрам. Акрамя Полацка, 
значнымі цэнтрамі Полацкай зямлі былі Віцебск, Усвят, Лукомль, Друцк, 
Орша, Копысь, Лагойск, Заслаўе, Менск, Браслаў, Барысаў. Улада 
полацкіх князёў распаўсюджвалася на тэрыторыю Ніжняга Падзвіння – 
сучасная тэрыторыя Латвіі, дзе ўзніклі полацкія гарады Кукенойс 
і Герцыке, якія сталі полацкімі адміністратыўнымі цэнтрамі ў землях, 
заселеных балтамі. 


Першым полацкім князем, імя якога нам вядома, быў Рагвалод, які, 
паводле летапісу, «пришелъ и-заморья», іначай кажучы, быў варагам па 
паходжанні. Рагвалод быў магутным і ўплывовым уладаром, да якога па 
руку яго дачкі Рагнеды звярнуліся два браты – наўгародскі князь 
Уладзімір і Кіеўскі князь Яраполк. Рагнеда абрала Яраполка, аднак 
Уладзімір у 980 г. здолеў захапіць Полацк, забіць Рагвалода і двух яго 
сыноў, а Рагнеду прымусам узяў сабе ў жонкі. Пазней Уладзімір забівае 
Яраполка і стае аднаасобным уладаром усіх старажытнарускіх земляў. 


Аднаўленне полацкай княжацкай дынастыі звязана з Ізяславам 
Уладзіміравічам, які памёр у 1001 годзе. У 1003 годзе полацкім князем 
становіцца яго сын Брачыслаў Ізяславіч (1003–1044 гг.), з імем якога 
звязана эканамічнае і палітычнае ўзвышэнне Полацкай зямлі. Брачыслаў 
клапаціўся пра пашырэнне і ўмацаванне межаў сваёй дзяржавы. Пры ім 
да Полацкага княства былі далучаны важныя гандлёвыя цэнтры Віцебск 
і Усвят, размешчаныя на шляху «з Варагаў у Грэкі». Каб забяспечыць для 
сваіх падданых мір і спакой, Брачыслаў узводзіў уздоўж межаў княства 
крэпасці, адна з якіх, Браслаў (старажытны Брачыслаўль), захавалася да 
нашых дзён. 


Найбольшага росквіту Полацкае княства дасягнула пры сыне 
Брачыслава Усяславе, які стаў шырока вядомы як Чарадзей. Усяслаў 
быў надзвычай яскравай і незвычайнай асобай, што парадзіла шматлікія 
легенды аб ім. Нават яго нараджэнне было, паводле меркавання 
сучаснікаў, звязана са звышнатуральнымі з’явамі – «его же роди мати 
от вълхвованья». 


Усяслаў Чарадзей вёў шматлікія войны з суседзямі за пашырэнне 
свайго ваеннага, палітычнага і эканамічнага ўплыву. На працягу амаль 
дваццаці гадоў з 1065 па 1085 гг. полацкі валадар вёў вайну 
з паўднёварускімі князямі Яраславічамі за самастойнасць свайго княства 
і панаванне ва ўсходнеславянскім рэгіёне. У сувязі з апісаннем баявых 
дзеянняў паміж Усяславам і Яраславічамі ўпершыню згадваецца будучая 
сталіца Беларусі – Мінск, які тады называўся Менскам. З летапісу 
вядома, што 3 сакавіка 1067 г. на берагах невялікай рэчкі Нямігі 
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адбылася крывавая бітва паміж войскамі Яраславічаў і Усяслава 
Чарадзея. Усяслаў быў разбіты, а напярэдадні бітвы Яраславічы здолелі 
захапіць адзін з галоўных эканамічных і адміністратыўных цэнтраў на 
поўдні Полацкага княства – горад Менск. Усе мужчыны былі перабіты, 
а жанчыны з дзецьмы выведзены ў палон. Менавіта ад гэтай трагічнай 
падзеі адлічваецца гісторыя беларускай сталіцы. Аднак, нягледзячы на 
гэтае паражэнне Усяслава, развіваць свой поспех Яраславічы не 
наважыліся. Наадварот, Усяславу былі прапанаваны мірныя перамовы, 
якія мелі адбыцца на Дняпры ля Оршы. Але замест перамоваў, полацкі 
князь з двума сынамі быў схоплены, перавезены ў Кіеў і пасаджаны 
ў поруб – падземную турму, дзе правёў трынаццаць з паловай месяцаў. 
З поруба яго вызвалілі паўстаўшыя супраць свайго князя Ізяслава 
Яраславіча кіяўляне. У выніку паўстання Усяслаў на сем месяцаў 
становіцца кіеўскім князем. Але ўтрымаць уладу ў Кіеве Усяслаў не змог, 
і баявыя дзеянні паміж ім і паўднёварускімі князямі працягваліся да 
сярэдзіны 1080-х гг. 


Усяслаў Брачыславіч кіраваў Полацкім княствам больш за 
паўстагоддзе – з 1044 па 1101 год і пакінуў аб сабе глыбокую памяць 
у свядомасці нашчадкаў як князь-чарадзей, як вяшчун, які мог 
абарочвацца ваўком, як ваяр, які, нягледзячы на паразы ў бітвах, заўжды 
заставаўся пераможцам у войнах. 


3.3.2. Тураўскае княства ў ІХ–ХІ стст. 
Тураўскае княства ўтварылася ў басейне Прыпяці, на землях, 


заселеных дрыгавічамі. Галоўным горадам княства быў Тураў, які 
ўпершыню згадваецца ў летапісе пад 980 г. Тураў размяшчаўся на 
Прыпяці, якая ў той час выконвала ролю важнай гандлёвай артэрыі. 
Паводле летапісных звестак, першым тураўскім князем быў Тур, які, 
гэтаксама як і Рагвалод, «пришелъ и-заморья» і стаў тураўскім князем, ды 
і сам горад быў названы ў яго гонар. Аднак сучасныя даследчыкі лічаць 
Тура легендарным персанажам. 


Тураўскае княства на працягу канца Х–ХІ стст. было цесна звязана 
з Кіевам. Сярод іншых старажытнарускіх княстваў Тураўскае займала 
адно з вядучых месцаў. Аб гэтым сведчыць тое, што падчас падзелу 
земляў паміж сваімі сынамі кіеўскія князі звычайна аддавалі Тураўскае 
княства трэцяму з іх па старшынству. Тураўскія князі неаднаразова 
займалі кіеўскі трон пасля смерці папярэдняга ўладара. 


У 988 г. тураўскім князем стаў Святаполк Уладзіміравіч, якога 
варта лічыць першым гістарычна вядомым уладаром Турава. Паміж 1009 
і 1010 гг. ён узяў шлюб з дачкой польскага князя Баляслава Харобрага. 
А ўжо ў 1012 г. бацька Святаполка Уладзімір схапіў яго і пасадзіў 
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у турму. Па меркаванні шэрагу даследчыкаў, прычынай гэтага стала 
імкненне Святаполка дамагчыся незалежнасці ад Кіева. 


У 1015 г. Уладзімір памірае. Пасля гэтага паміж яго сынамі 
пачынаецца працяглая міжусобіца за кіеўскі княжацкі стол. У выніку 
гэтай барацьбы кіеўскім князем стаў Яраслаў Уладзіміравіч, вядомы 
ў гістарычнай літаратуры як Мудры. 


У сярэдзіне ХІ ст. Тураўскае княства ізноў вылучаецца са складу 
Кіеўскай дзяржавы. Летапіс паведамляе, што ў 1054 г. тураўскім князем 
быў Ізяслаў, старэйшы з сыноў Яраслава. Адпаведна, пасля смерці бацькі 
ў тым жа 1054 г., менавіта Ізяслаў стаў новым Кіеўскім князем. 


Другім па значэнні горадам Тураўскага княства быў Пінск, ад чаго 
ў гістарычнай літаратуры яго часта называюць Турава-Пінскім. Да ліку 
тураўскіх гарадоў таксама належалі Мазыр, Давыд-Гарадок, Слуцк, 
Клецк, Драгічын, Рагачоў. 


3.4. Беларускія землі ў перыяд удзельнай раздробленасці 
Перыяд удзельнай раздробленасці на беларускіх землях прыпадае на 


ХІІ – першую палову ХІІІ ст. Прычыны такой з'явы, як удзельная 
раздробленасць, былі закладзены ў самім грамадскім ладзе 
старажытнарускай дзяржавы. Да канца ХІ ст. князем у Кіеве звычайна 
быў старэйшы з прадстаўнікоў княжацкага роду Рурыкавічаў. Аднак 
іншыя прадстаўнікі княжацкага роду ўвесь час выказвалі свае прэтэнзіі 
на кіеўскі стол, што вяло да бесперапынных міжусобных войнаў. 
Княжацкія ўсобіцы выклікалі сур'ёзнае незадавальненне мясцовых элітаў 
у кожным з княстваў. Гэтыя эліты, у першую чаргу мясцовае баярства, 
разумелі, што ім было больш выгодна мець уласнага князя, які б 
мэтанакіравана абараняў інтарэсы іх зямлі. 


У 1097 г. у Любечы на тэрыторыі сучаснай Украіны адбыўся 
княжацкі з’езд, які быў скліканы, каб абмеркаваць прынцыпы падзелу 
ўлады на Русі паміж рознымі галінамі нашчадкаў Яраслава Мудрага 
з мэтай прадухілення ўсё больш частых міжусобіцаў і наладжвання 
эфектыўнай сістэмы абароны ад набегаў качэўнікаў-полаўцаў. У выніку, 
на Любецкім княжацкім з’ездзе быў прыняты новы прынцып падзелу 
княстваў і спадчыннасці ўлады над імі. Ён фармуляваўся наступным 
чынам: «каждый да держит отчину свою». Гэта азначала, што кожная 
галіна Яраславічаў (нашчадкаў Яраслава Мудрага) атрымлівала 
ў спадчыну асобнае княства і больш не павінна была выказваць прэтэнзіі 
на землі іншых адгалінаванняў рода. Рашэнні Любецкага з'езду не 
спынілі міжусобную барацьбу князёў, але прывялі да паглыблення 
незалежнасці асобных княстваў. 
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Умоўнай датай пачатку раздробленасці ў Полацкім княстве можна 
лічыць 1101 г., калі пасля смерці Усяслава Чарадзея яго ўладанні былі 
падзелены паміж шасцю яго сынамі. 


Ва ўмовах раздробленасці, аслаблення княжацкай улады ўсё 
большую ролю ў палітычным жыцці княстваў пачынае адыгрываць 
веча – сход асабіста свабодных гараджан, на якім вырашаліся найбольш 
істотныя пытанні палітычнага і эканамічнага жыцця горада. Прычым 
рашэнні, прынятыя на вечы ў сталічным горадзе пэўнага княтсва, былі 
абавязковымі для выканання ўсімі іншымі гарадамі гэтага княства. 
Найбольш звестак захавалася аб дзейнасці веча ў Полацку ў ХІІ ст. 


Паступовае раздрабленне вялікіх дзяржаўных утварэнняў на ўдзелы 
было заканамернай з'явай для сярэднявечнай эпохі, якая мела як 
станоўчыя, так і адмоўныя бакі. Да ліку станоўчых наступстваў 
раздраблення вялікіх княстваў варта адносіць больш дынамічнае 
эканамічнае развіццё, рост гарадоў, унутраную каланізацыю асобных 
земляў, росквіт культуры. Разам з тым, раздрабленне тэрыторыі вялікіх 
княстваў на ўдзелы прывяло да змяньшэння іх ваеннай моцы, што 
ў далейшым сур'ёзна адбілася на магчымасцях беларускіх земляў 
супрацьстаяць знешняй агрэсіі з боку крыжакоў і мангола-татараў 


3.5. Эканамічнае развіццё беларускіх зямель у Х–ХІІІ стст. 
Асновай эканамічнага развіцця беларускіх зямель у Х–ХІІІ стст. 


была сельская гаспадарка, менавіта земляробства і жывёлагадоўля. 
У гэты час сяляне працягвалі займацца падсечным земляробствам, 
асабліва калі адбывалася засваенне пад ворыва новых тэрыторый. Разам 
з тым, існавала паравая сістэма з прымяненнем двухполля альбо 
трохполля. Вырошчвалі амаль усе вядомыя ў наш час зерневыя 
культуры: азімае і яравое жыта, ячмень, пшаніцу, авёс, проса. Таксама 
вырошчвалі бабовыя культуры, такія як сачавіца і бабы, грэчку, капусту, 
рэпу, цыбулю, буракі, агуркі. 


Важную ролю ў структуры сельскагаспадарчых заняткаў займала 
жывёлагадоўля. Да статку свойскіх жывёл уваходзілі свінні, буйная 
і дробная рагатая жывёла, коні. Займаліся таксама развядзеннем птушак. 
Акрамя земляробства і жывёлагадоўлі, сяляне ХІ–ХІІІ стст. займаліся 
рыбалоўствам, паляваннем, збіральніцтвам, бортніцтвам і разнастайнымі 
падсобнымі рамёствамі. 


Значную ролю ў развіцці эканомікі адыгрывалі гарады, якія былі 
цэнтрамі рамяства і гандлю. На працягу ХІ–ХІІІ стст. гарады таксама 
адыгрывалі функцыі адміністратыўных, абарончых, культурных 
і сакральных цэнтраў. Пісьмовыя крыніцы называюць больш за 
35 гарадоў, якія існавалі на беларускіх землях у старажытнарускі час: 
Полацк (862 г.), Тураў (980 г.), Віцебск (974, 1021 гг.), Заслаўе (каля 
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985 г.), Друцк (1001, 1078 гг.), Брэст (1017, 1019 гг.), Копысь (1059, 
1060 гг.), Браслаў (каля 1065 г.), Мінск (1067 г.), Орша (1067 г.), Лагойск 
(1078 г.), Лукомль (1078 г.), Пінск (1097 г.), Барысаў (1102, 1127 гг.), 
Слуцк (1116 г.), Навагрудак (паводле ўскосных дадзеных – 1117, 1119, 
1228, 1235 гг.), Гродна (1127 г.), Клецк (1127 г.), Мсціслаў (1135 г.), 
Гомель (1142 г.), Рагачоў (1142 г.), Брагін (1147 г.), Мазыр (1155 г.), 
Чачэрск (1159 г.), Рэчыца (1213, 1214 гг.), Слонім (1252 г.), Ваўкавыск 
(1252 г.), Здзітаў (1252 г.), Турыйск (1253 г.), Капыль (1274 г.), Каямнец 
(1276 г.), Кобрын (1287 г.) і інш. 


Гарады былі цэнтрамі рамяства, якія забяспечвалі сваёй 
прадукцыяй не толькі саміх гараджан, але і ўсю сельскую акругу. 
Вядучае месца сярод гарадскіх рамёстваў займала металаапрацоўка, якой 
займаліся кавалі і ювеліры. Рамеснікі таксама займаліся дрэваапрацоўкай, 
ганчарствам, гарбарнай справай, апрацоўкай косткі і г. д. Усяго ў гарадах 
старажытнарускага часу налічвалася некалькі дзясяткаў разнастайных 
рамёстваў. 


Не меньш важную ролю ў эканоміцы беларускіх земляў ХІ–
ХІІІ стст. адыгрываў гандаль. Гарадскія рамеснікі звычайна прадавалі 
сваю прадукцыю ўнутры невялікай тэрыторыі – гарадской акругі. Аднак 
не меньш істотнае значэнне ў эканамічным развіцці меў далёкі гандаль, 
у тым ліку і транскантынентальны. Яго развіццю ў значнай ступені 
садзейнічала развітая сістэма рэк, якія заставаліся асноўнамі артэрыямі 
камунікацый. Так, з Кіева на беларускія землі паступалі розныя 
прадметы, звязаныя з хрысціянскім культам, і каштоўныя ювелірныя 
ўпрыгожванні. З паўднёвага захаду Русі, а таксама з Наўгародскай зямлі 
прывозілі соль. У выніку гандлёвых аперацый на беларускія землі 
паступалі тавары з Візантыі (віно, аліўкавы алей, прадметы 
хрысціянскага культу, ювелірныя вырабы), Блізкага Усходу (шкляны 
посуд), Каўказа (арэх і самшыт, з якога выраблялі грабяні), Прыбалтыкі 
(бурштын), Заходняй і Паўночнай Еўропы (метал, мастацкія вырабы). 
У сваю чаргу, асноўнымі прадметамі экспарту з беларускіх зямель былі 
футры, скура, воск, збожжа. 


3.6. Культура беларускіх земляў у Х–ХІІІ стст. 
Да канца Х ст. жыхары беларускіх земляў заставаліся язычнікамі. 


У славян існавалі ўяўленні аб багах, якія ўвасаблялі розныя з'явы 
прыроды: Сварог – бог неба; Ярыла, Дажбог, Велес – сонечныя боствы; 
Пярун – бог грому і маланкі. Паводле язычніцкіх вераванняў, агонь 
валодаў свяшчэннай  ачышчальнай сілай. 


Ключавым момантам у гісторыі беларускіх земляў стала прыняцце 
хрысціянства. Прыняцце хрысціянства на Русі звязана з імем кіеўскага 
князя Уладзіміра, які ў 988 г. прыняў хрышчэнне сам і ахрысціў 
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падуладныя яму землі. Ужо ў 992 г. была створана Полацкая епархія, 
у 1005 г. – Тураўская, якія сталі асноўнымі цэнтрамі распаўсюджвання 
новай веры на беларускіх землях. 


Прыняцце хрысціянства далучыла насельніцтва Беларусі да 
найкаштоўнейшых набыткаў антычнай культуры і зрабіла нашу зямлю 
неад'емнай часткай тагачаснага цывілізаванага еўрапейскага свету. Разам 
з хрысціянствам на беларускіх землях сталі распаўсюджвацца мураванае 
дойлідства, пісьменства і мастацтва. 


Матэрыяльным выяўленнем распаўсюджання новай веры сталі 
шматлікія мураваныя храмы, якія на працягу ХІ–ХІІІ стст. з'явіліся шмат 
у якіх буйных гарадах Беларусі – у Полацку, Віцебску, Гародні, 
Навагрудку, Ваўкавыску, Тураве. 


У найбуйнейшым беларускім горадзе ХІ–ХІІІ стст., Полацку, было 
пабудавана не меньш за дзесяць мураваных храмаў. Яшчэ ў часы 
праўлення Усяслава Чарадзея, прыкладна ў 1050-я гг. у Полацку быў 
узведзены Сафійскі сабор. Узвядзенне Сафійскага сабора было 
сімвалічным актам, бо на той час на Русі існавала толькі два такіх храма – 
у Кіеве і ў Ноўгарадзе. Пабудова Усяславам уласнай Сафіі, відавочна, 
сведчыла, што ён разглядае свой стольны горад як найменш роўным 
Кіеву і Ноўгараду, а ў перспектыве, пры ўдалым збегу абставінаў, 
магчыма, і вышэйшым за іх. 


У ХІІ ст. у Полацку фармуецца асобная школа мураванага 
дойлідства. Самым знакамітым помнікам майстроў гэтай школы стала 
Полацкая Спаса-Праабражэнская царква, пабудаваная паміж 1152 
і 1161 гг. дойлідам Іаанам на замову Ефрасінні Полацкай. Царква 
захавалася надзвычай добра, на яе сценах і сёння можна ўбачыць 
старажытныя фрэскавыя роспісы. 


Большасць храмаў старажытнарускага часу не захавалася. Аб іх 
існаванні мы ведаем дзякуючы археалагічным раскопкам. Акрамя 
Сафійскага сабору і Спаса-Праабражэнскай царквы ў Полацку, да нашых 
дзён дайшлі таксама Дабравешчанская царква ў Віцебску 
і Барысаглебская (больш вядомая як Каложская) царква ў Гародні. 
Абедзве яны былі ўзведзены ў ХІІ ст. 


ХІ–ХІІІ стст. сталі часам шырокага распаўсюджання на беларускіх 
землях асветы і пісьменства. Прычым адукацыя распаўсюджвалася не 
толькі на прадстаўнікоў вышэйшых слаёў грамадства – князёў, баяр, 
святароў. Матэрыялы археалагічных раскопак сведчаць, што навукай 
чытання і пісання авалодалі і шматлікія жыхары гарадоў – рамеснікі 
і гандляры. Падчас археалагічных даследаванняў беларускіх гарадоў 
і замкаў часта знаходзяць разнастайныя прадметы з надпісамі, 
спецыяльныя прылады для пісьма – пісалы і нават старажытныя лісты – 
берасцяныя граматы, якія выяўлены ў Віцебску і Мсціславе. Усё гэта 
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сведчыць аб шырокім распаўсюджанні пісьменнасці на беларускіх 
землях. 


Да ХІ ст. належыць самая старажытная вядомая на тэрыторыі 
Беларусі кніга – Тураўскае Евангелле. У перыяд з ХІІ па ХІІІ ст. былі 
створаны Полацкае, Аршанскае, Мсціслаўскае, Лаўрышаўскае Евангеллі. 


Унікальнымі помнікамі пісьменства ХІІ ст з'яўляюцца Барысавы 
камяні – велізарныя валуны, на якіх па загадзе полацкага князя Барыса, 
сына Усяслава Чарадзея, былі высечаны шасціканцовыя крыжы і надпісы 
«Господи помози рабу своему Борису». 


Выключную ролю ў распаўсюджванні пісьменства, адукацыі 
і хрысціянскіх духоўных каштоўнасцяў адыгралі першыя асветнікі 
беларускай зямлі – Ефрасіння Полацкая і Кірыла Тураўскі, якія жылі 
і працавалі ў ХІІ ст. 


Ефрасіння была дачкой Полацкага князя Святаслава-Георгія – 
малодшага з сыноў Усяслава Чарадзея. Пры нараджэнні дзяўчынка 
атрымала імя Прадслава. Яшчэ ў юнацтве яна абрала шлях служэння 
Богу і сыйшла ў манахіні. Ефрасіння заснавала ў Полацку два 
манстыры – мужчынскі і жаночы, які атрымаў назву Спаскага і стаў 
месцам жыцця і працы асветніцы. У Спаскім манастыры былі заснаваны 
школы для дзяцей палачан, майстэрні па перапісцы кніг. Вядома, што 
перапісваннем кніг займалася і сама Ефрасіння. 


Напрыканцы жыцця Ефрасіння накіравалася ў паломніцтва 
ў Святую Зямлю, дзе і скончыўся яе зямны шлях. За сваю руплівую 
працу на ніве распаўсюджвання хрысціянскай веры і асветніцтва 
Ефрасіння Полацкая была прылічана да ліку святых. Яна стала першай 
усходнеславянскай жанчынай, якую абвясціла святой праваслаўная 
царква. Паводле даўняй традыцыі полацкую ігуменню прызнаюць святой 
не толькі праваслаўныя, але і каталікі. Ефрасіння Полацкая лічыцца 
нябеснай заступніцай Беларусі. У 1910 г. мошчы Ефрасінні былі 
ўрачыста перанесены ў заснаваны ёй Спаскі манастыр. 


З імем Ефрасінні Полацкай звязана стварэнне адной з галоўных 
рэліквій беларускага народа – славутага крыжа, які атрымаў яе імя. 
У 1161 г. ігумення Ефрасіння замовіла ў полацкага майстра-ювеліра 
Лазара Богшы напрастольны крыж для заснаванай ёй Спаса-
Праабражэнскай царквы. Шасціканцовы крыж быў зроблены з кіпарыса, 
унутры яго знаходзіліся святыя мошчы. Звонку крыж быў пакрыты 
залатымі і срэбнымі пласцінамі, якія былі аздоблены выявамі Ісуса 
Хрыста, Маці Божай, арханёлаў і святых, выкананымі ў тэхніцы 
перагародкавай эмалі, каштоўнымі камянямі і жэмчугам. На крыж быў 
таксама нанесены надпіс, у якім майстар Лазар Богша пазначыў год 
і абставіны яго стварэння. Падчас Другой сусветнай вайны крыж 
Ефрасінні Полацкай быў вывезены з Беларусі і, верагодна, беззваротна 
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страчаны. У 1997 г. брэсцкі ювелір Мікалай Кузьміч стварыў копію 
крыжа, якая ў падрабязнасцях паўтарае арыгінал. Сёння адноўленую 
рэліквію можна ўбачыць у Полацкім Спаскім манастыры. 


Кірыла Тураўскі нарадзіўся ў Тураве ў заможнай сям'і і атрымаў 
добрую адукацыю. Ён выдатна ведаў грэцкую мову і цудоўна разбіраўся 
ў святым пісанні і царкоўных кнігах. Яшчэ ў маладосці Кірыла пастрыгся 
ў манахі. За свае заслугі перад царквой ён быў узведзены ў сан 
тураўскага епіскапа. Тураўскі асветнік пакінуў пасля сябе багатую 
літаратурную спадчыну: шматлікія казанні, прытчы, пасланні, каноны 
і спавядальныя малітвы. У сваёй працы ён здолеў спалучыць класічную 
візантыйскую рыторыку і паэтыку з традыцыямі і мовай свайго народу. 
Творы Кірылы Тураўскага вылучаюцца паэтызмам, красамоўнасцю, 
вобразнасцю і пранікнёнасцю. Літаратурныя творы Кірылы Тураўскага 
набылі папулярнасць ва ўсходнеславянскіх землях яшчэ пры яго жыцці 
і шырока выкарыстоўваліся святарамі і вернікамі на працягу многіх 
стагоддзяў. За сваю дзейнасць Кірыла Тураўскі быў прылічаны 
праваслаўнай царквой да ліку святых. 


Пытанні 
1. Грамадскі лад насельніцтва Беларусі ў раннім Сярэднявеччы.


Вызначэнне паняцця «ваенная дэмакратыя». 
2. Усходнеславянскія саюзы плямён: крывічы, дрыгавічы, радзімічы.
3. Полацкае княства ў ІХ–ХІ стст.
4. Тураўскае княства ў ІХ–ХІ стст.
5. Асаблівасці развіцця беларускіх земляў у перыяд удзельнай


раздробленасці. 
6. Эканамічнае развіццё беларускіх земляў у Х–ХІІІ стст.
7. Культура беларускіх земляў у Х–ХІІІ стст.
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Глава 4 
Беларускія землі ў складзе Вялікага Княства Літоўскага 


4.1. Змены ў геапалітычным становішчы Усходняй Еўропы 
ў першай палове ХІІІ ст. Барацьба з крыжацкай і мангола-
татарскай агрэсіяй 


У канцы ХІІ – першай палове ХІІІ ст. паступальнае развіццё 
славянскіх і балцкіх народаў Усходняй Еўропы зазнала значныя змены 
ў выніку знешняй агрэсіі з боку мангола-татараў і нямецкіх рыцараў 
крыжакоў. Уварванне мангола-татараў зруйнавала існаваўшую да таго 
сістэму палітычных і эканамічных сувязяў, што прывяло да ўзнікнення 
новых палітычных ўтварэнняў і карэнных зменаў палітычнай карты 
рэгіёна. 


Яшчэ ў канцы ХІІ ст. на паўднёва-усходнім узбярэжжы Балтыйскага 
мора з'явіліся каталіцкія місіянеры, якія намагаліся ахрысціць балцкае 
насельніцтва Ніжняга Падзвіння. У хуткім часе разам з місіянерамі сюды 
пацягнуліся нямецкія рыцары і пасяленцы. У 1201 г. немцы заснавалі 
ў вусці Заходняй Дзвіны горад Рыгу, а ў 1202 г. для больш эфектыўнай 
заваёвы і каланізацыі рэгіёна быў створаны рыцарскі ордэн Мечаносцаў, 
вядомы таксама як Лівонскі ордэн. 


З гэтага часу пачынаецца паступовая, але няўхільная 
хрысціянізацыя язычніцкіх народаў Ніжняга Падзвіння і іх 
падпарадкаванне ўладзе крыжацкіх заваёўнікаў. У пачатку ХІІІ ст. 
крыжакі захопліваюць удзельныя княствы Полацкай зямлі Кукенойс 
і Герцыке. У 1216 г. палачане сумесна з эстамі і літоўцамі пачалі 
падрыхтоўку да наступу на крыжакоў. Аднак у дзень пачатку вайсковай 
выправы полацкі князь Уладзімір раптоўна памёр (верагодна, ён быў 
атручаны падасланымі крыжакамі забойцамі) і выправа не адбылася. 


У 1237 г. лівонскія рыцары аб'ядналіся з іншым крыжацкім 
ордэнам – Тэўтонскім, які ў гэты час займаўся заваёвай земляў балцкага 
племені прусаў, што жылі на паўднёвым узбярэжжы Балтыйскага мора. 
Аб'яднанне яшчэ больш узмацніла крыжакоў. Ад гэтага часу і да пачатку 
XV ст. працягваліся бесперапынныя крыжацкія напады на землі, 
заселеныя літоўцамі, а пасля і на ўсходнеславянскія землі Беларускага 
Панямоння і Падзвіння. 


Шырокую вядомасць за свае перамогі над крыжакамі атрымаў 
гарадзенскі ваявода Давыд (сын пскоўскага князя Даўмонта, літоўца па 
паходжанні). У 1314 г. Давыд Гарадзенскі разбіў крыжакоў, якія напалі 
на Навагрудак. У 1319 г. ён здзейсніў пераможную выправу на Прусію. 
У 1324 г. войска на чале з Давыдам зрабіла выправу на Мазовію. Але 
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ў 1326 г. падчас выправы на Брандэнбург Давыд быў забіты здраднікам – 
мазавецкім рыцарам. 


Толькі рашучая перамога ў бітве пад Грунвальдам дазволіла 
спыніць крыжацкі наступ. Вырашальная бітва з крыжакамі адбылася 
15 ліпеня 1410 г. каля вёскі Грунвальд – сёння гэта Вармінска-Мазурскае 
ваяводства Польшчы. Аб'яднанае войска Вялікага Княства Літоўскага на 
чале з Вітаўтам і Польскага Каралеўства на чале з Ягайлай у крывавай 
бітве ўшчэнт разграміла крыжацкія сілы. Грунвальдская бітва стала 
адной з найвялікшых у гісторыі сярэднявечнай Еўропы. Перамога пад 
Грунвальдам дазволіла спыніць агрэсію крыжакоў і на доўгі час 
забяспечыла жыхарам Вялікага Княства Літоўскага мірнае жыццё. 


У ХІІ ст. у стэпах Цэнтральнай Азіі склалася магутная мангольская 
дзяржава. Пасля аб'яднання мангольскіх плямёнаў пад адзінай уладай 
Чынгісхана пачалася працяглая эпоха мангольскіх заваёваў, якія ахапілі 
велізаныя прасторы Азіі і шмат якія рэгіёны Еўропы. З мангольскімі 
заваёўнікамі сутыкнуліся кітайцы і карэйцы, таджыкі і цюркі, афганцы 
і персы, усходнія і заходнія славяне. 


У 1237–1240 гг. старажытнарускія княствы зазналі маштабнае 
нашэсце мангольскіх войскаў. Манголы пад кіраўніцтвам унука 
Чынгісхана хана Батыя спустошылі ўсходнія, паўднёвыя і цэнтральныя 
рэгіёны Русі, захапілі і разрабавалі практычна ўсе асноўныя гарадскія 
цэнтры ўсходне- і паўднёварускіх княстваў. У 1240-м г. манголы захапілі 
і цалкам спустошылі Кіеў, які быў галоўным палітычным і духоўным 
цэнтрам усяго ўсходнеславянскага свету. 


Большая частка сучаснай тэрыторыі Беларусі не зазнала 
разбуральнай мангольскай навалы 1237–1240 гг., аднак землі 
Падняпроўя, Палесся і Панямоння ўсё ж былі спустошаны асобнымі 
мангола-татарскімі атрадамі падчас гэтай выправы. Мангольскія напады 
на беларускія землі паўтараліся і пазней – у 1275, 1277, 1287, 1315, 1325, 
1338 гг. Анак, у адрозненне ад сваіх усходніх суседзяў, жыхары 
размешчаных на Беларусі княстваў захавалі сваю незалежнасць і не 
падпалі пад мангольскае іга, ад якога Маскоўскае княства здолела 
пазбавіцца толькі ў 1480 г. 


4.2. Утварэнне і палітычнае развіццё Вялікага Княства 
Літоўскага 


У такіх складаных умовах пастаяннай ваеннай небяспекі 
і бесперапынных варожых нападаў у сярэдзіне ХІІІ ст. у басейнах Віліі, 
Верхняга і Сярэдняга Нёмана ўзнікае новая дзяржава, якая з цягам часу 
атрымала назву Вялікае Княства Літоўскае, Рускае і Жамойцкае. 


Балцкае племянное аб'яднанне Літва ўпершыню ўзгадваецца 
ў пісьмовых крыніцах пад 1009 г. Доўгі час, верагодна, ад сярэдзіны ХІ 
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і на працягу значнай часткі ХІІ ст. літоўцы былі даннікамі Полацкага 
княства. Аднак паступова, на працягу другой паловы ХІІ ст. у літоўцаў 
паскараюцца працэссы фармавання дзяржавы і ўжо ў апошнія 
дзесяцігоддзі гэтага стагоддзя літоўскія дружыны пачынаюць здзяйсняць 
рабаўнічыя набегі на суседнія землі. У значнай ступені гэтаму 
садзейнічала раздрабленне Полацкага княства на шматлікія ўдзелы на 
чале з асобнымі князямі – нашчадкамі Усяслава Чарадзея, якія вялі паміж 
сабой бесперапынныя войны. Бясконцыя княжацкія ўсобіцы вялі да 
аслаблення магутнай Полацкай дзяржавы. Падобныя працэсы адбываліся 
ў той час ва ўсіх усходнеславянскіх землях, што ў значнай частцы 
паспрыяла паспяховай экспансіі Літвы. 


Першым гаспадаром маладой дзяржавы стаў Міндоўг. На працягу 
1220-х–1240-х гг. ён здолеў аб'яднаць пад сваёй уладай усе літоўскія 
землі і пашырыў сваю ўладу на ўсходнеславянскае насельніцтва 
Беларускага Панямоння. Можна меркаваць, што ўжо ў 1248 г. сталіцай 
дзяржавы Міндоўга стаў Навагрудак. 


У 1251 г. Міндоўг ахрысціўся ў каталіцтва. А ў 1253 г., імаверна, 
адбылася яго каранацыя. У вачах хрысціянскай Еўропы гэты акт адразу 
ўзносіў новую дзяржаву ў ранг каралеўства, якім лічылася вялікая 
і незалежная дзяржава. Але ўжо ў 1263 г. у выніку змовы князёў 
Даўмонта, Траняты і Таўцівіла Міндоўг разам з двума яго сынамі быў 
забіты. Пасля гэтага ў маладой дзяржаве пачаўся працяглы перыяд 
барацьбы за ўладу. 


Абвясціўшы сябе ўладаром Літвы, Транята забіў і полацкага князя 
Таўцівіла, у якім бачыў канкурэнта, але неўзабаве сам загінуў ад 
Міндоўгавых слуг. Тады міндоўгаў сын Войшалк абвясціў сябе князем 
у Наваградку. Пры дапамозе пінскіх і галіцка-валынскіх дружын ён 
у 1264 г. расправіўся з праціўнікамі ды сцвердзіў сваю ўладу і ў іншых 
бацькоўскіх уладаннях. Праваслаўны па веравызнанні князь Войшалк 
неўзабаве падпісаў цесны саюз са сваім паўднёвым суседам – Галіцка-
Валынскім княствам і стаў васалам князя Васілька Данілавіча, а потым 
наогул перадаў уладу Шварну, які быў сынам галіцка-валынскага князя 
Данілы, а сам вярнуўся ў манастыр. Аднак у 1267 г. Войшалк быў 
забіты. На ім род Міндоўга абарваўся. 


Унутранае жыццё ў княстве яшчэ доўга заставалася нестабільным з-
за барацьбы за княжацкі трон. Стабілізацыя ўнутранага становішча 
ў ВКЛ адбываецца пры князі Віцені, які кіраваў дзяржавай у 1295–
1315 гг. Адначасова з гэтым, у гады яго праўлення абвастраецца барацьба 
з крыжакамі. 


Канец ХІІІ–XIV стст. сталі часам імклівага пашырэння тэрыторыі 
Вялікага Княства Літоўскага на поўдзень і ўсход. Уладары ВКЛ без 
асаблівых цяжкасцяў далучалі здрабнелыя і аслабленыя мангольскай 
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навалай і шматлікімі міжусобіцамі ўсходнеславянскія княствы. Часцей за 
ўсё далучэнне новых тэрыторый да ВКЛ адбывалася мірным шляхам, бо 
насельніцтва ўсходнеславянскіх земляў шукала ў магутных уладароў 
Літвы надзейнай абароны ад нападаў мангола-татараў і бясконцых 
міжкняжацкіх усобіцаў. Гэтаму спрыяла і тое, што гаспадары ВКЛ 
захоўвалі ў новадалучаных землях старыя парадкі і законы, 
карыстаючыся прынцыпам «старыны не рушыць, навізны не ўводзіць». 
Шэраг усходнеславянскіх княстваў быў уключаны ў склад Вялікага 
Княства Літоўскага ў выніку шлюбаў, калі сыны вялікіх літоўскіх князёў 
бралі сабе ў жонкі дачок уладароў усходнеславянскіх княстваў. Такім 
чынам да ВКЛ, напрыклад, было далучана Віцебскае княства. 


У выніку пашырэння тэрыторыі ВКЛ на ўсход і поўдзень большую 
частку насельніцтва дзяржавы склалі жыхары ўсходнеславянскіх 
беларускіх і ўкраінскіх земляў. Дзяржаўнай мовай Вялікага Княства 
Літоўскага, на якой размаўляла большая частка жыхароў краіны і вялося 
справаводства, была старабеларуская мова. 


Перыяд панавання Гедыміна (1316–1341 гг.), які стаў вярхоўным 
князем Літвы пасля смерці Віценя, быў часам імклівага тэрытарыяльнага 
росту дзяржавы і яе ўмацавання. У залежнасць ад ВКЛ трапіла амаль уся 
тэрыторыя сучаснай Беларусі, за выключэннем Падняпроўя, Пасожжа 
і раёнаў Ніжняй Прыпяці. 


Пасля смерці Гедыміна ўладаром Вялікага Княства Літоўскага стаў 
яго наймаладзейшы сын Яўнут, якому бацька перадаў вялікае княжанне. 
Але гэта выклікала незадавальненне яго старэйшых братоў. У 1345 г. 
Альгерд і Кейстут, змовіўшыся, ажыццявілі дзяржаўны пераварот. 
Кейстут захапіў Вільню і абвясціў уладаром Альгерда, самага старэйшага 
з Гедымінавічаў. Браты паздзялілі тэрыторыю ВКЛ на дзве часткі. 
Кейстут атрымаў ва ўладанне заходнюю палову, а Альгерд – усе ўсходнія 
землі. Альгерд працягваў пашыраць тэрыторыю сваёй дзяржавы на ўсход 
і поўдзень. Пасля перамогі над татарамі ў 1362 г. у бітве каля Сініх Вод 
на тэрыторыі сучаснай Украіны межы ВКЛ пашырыліся да нізоўяў 
Днястра і парогаў Дняпра (у 1362 г. да ВКЛ быў далучаны Кіеў, у 1363–
1364 гг. – Падолле, у канцы 1360-х – пачатку 1376-х гг. – Чарнігава-
Северская зямля). 


Пасля смерці Альгерда ў 1377 г. у дзяржаве зноў пачаліся 
ўнутраныя разлады і міжусобіцы. Альгерд перадаў уладу свайму сыну 
Ягайле. Але гэта выклікала незадавальненне яго шматлікіх сваякоў, што 
выклікала новую міжусобіцу, падчас якой у 1382 г. у Крэўскім замку па 
загадзе Ягайлы быў задушаны Кейстут. 


У 1385 г. у гісторыі Вялікага Княства Літоўскага абдылася 
надзвычай важная падзея – была заключана Крэўская ўнія – дынастычны 
саюз ВКЛ і Польскага Каралеўства. У выніку ўніі вялікі князь літоўскі 
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Ягайла ахрысціўся і атрымаў хрысціянскае імя Уладзіслаў, узяў шлюб 
з польскай каралеўнай Ядвігай і сам стаў Польскім каралём. Умовы 
Крэўскай уніі прадугледжвалі хрышчэнне ў каталіцтва ўсяго яшчэ не 
ахрышчанага балцкага насельніцтва ВКЛ. 


Хрышчэнне літоўцаў адбылося ў 1387 г. Літоўскія феадалы, якія 
прынялі каталіцтва, атрымалі ад Ягайлы прывілей, што даваў поўнае 
права ўласнасці на спадчынныя землі, вызваляў ад усіх абавязкаў на 
карысць уладара, за выняткам вайсковай службы і даніны. Каталіцкі 
касцёл стаў магутнай сілай у Літве, а потым і ў Беларусі. 


Часам найвышэйшай магутнасці Вялікага Княства Літоўскага стаў 
перыяд праўлення князя Вітаўта (1392–1430 гг.). У гады яго панавання 
межы дзяржавы цягнуліся ад Балтыкі да Чорнага мора. У 1420-х гг. 
Вітаўт дамогся найбольшых знешнепалітычных поспехаў. Імператар 
Святой Рымскай імперыі абяцаў яму карону. Наданне вялікаму князю 
тытула караля зрабіла б Вітаўта роўным сярод хрысціянскіх манархаў 
Еўропы, а яго дзяржава стала б незалежным каралеўствам. На жнівень 
1430 г. быў скліканы міжнародны з'езд у Вільні, на якім і мела адбыцца 
каранацыя старога князя. Але імператарскія паслы, што везлі карону, 
былі затрыманы ў Польшчы. 27 кастрычніка Вітаўт памёр, так і не 
паспеўшы каранавацца. 


Пасля смерці Вітаўта ўлада ў дзяржаве мусіла перайсці да Ягайлы. 
Аднак баяры і князі, што сабраліся на з'ездзе ў Вільні з усёй Літвы і Русі 
самастойна, без узгаднення з Ягайлам, адзінагалосна абвясцілі вялікім 
князем яго малодшага брата Свідрыгайлу Альгердавіча. Стаўшы вялікім 
князем, Свідрыгайла стаў праводзіць палітыку, скіраваную на падтрымку 
праваслаўнага насельніцтва Вялікага Княства Літоўскага. У хуткім часе 
пагоршыліся адносіны з Польшчай, што прывяло да пачатку вайны паміж 
дзвюма дзяржавамі ў 1431 г. Перспектыва разрыву з Польшчай ды страта 
палітычнай манаполіі выклікалі актыўнае супрацьдзеянне літоўскага 
каталіцкага баярства і падрыхтоўку замаху на Свідрыгайлу. Свідрыгайла 
ледзь уратаваўся і ўцёк у Полацк. Новым вялікім князем літоўцы адразу 
ж абвясцілі брата Вітаўта Жыгімонта Кейстутавіча. Яго ўладу 
прызнала частка гарадоў і земляў ВКЛ. Аднак Полацкая, Віцебская 
і Смаленская землі, а таксама ўся Украіна па-ранейшаму лічылі сваім 
вялікім князем Свідрыгайлу. У выніку дзяржава падзялілася на дзве 
часткі, што прывяло да грамадзянскай вайны 1432–1436 гг. Маючы 
колькасную перавагу ў сілах, Свідрыгайла, аднак, не здолеў плённа яе 
выкарыстаць. Шматвызначальным для зыходу вайны стаў вялікі земскі 
прывілей, выдадзены Жыгімонтам у 1434 г., які абвяшчаў раўнапраўе 
каталіцкай і праваслаўнай шляхты. Вынікам грамадзянскай вайны стала 
перамога Жыгімонта, аднак яго жорсткая ўнутраная палітыка прывяла да 
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змовы падданых, у выніку чаго Жыгімонт быў забіты 20 сакавіка 
1440 г. 


29 чэрвеня 1440 г. вялікім князем быў абвешчыны сын Ягайлы 
Казімір, які кіраваў Вялікім Княствам Літоўскім да 1492 г. Пры ім 
адбылася паступовая стабілізацыя ўнутранага жыцця. Асаблівае значэнне 
ў гэтым працэсе меў агульназемскі прывілей, выдадзены Казімірам 
у 1447 г. Паводле яго, усе феадалы ВКЛ незалежна ад веравызнання 
атрымалі новыя правы і свабоды: яны былі вызвалены ад шэрагу 
падаткаў, набылі права вольнага выезду за мяжу, а таксама права судзіць 
сялян і мяшчан, якія жылі ў межах іх уладанняў. З гэтага часу бярэ 
пачатак парламентарызм у Вялікім Княстве Літоўскім: для вырашэння 
такіх пытанняў дзяржаўнага значэння, як збор фінансавых сродкаў, цяпер 
патрабаваўся непасрэдны ўдзел вызваленых ад падаткаў падданых 
вялікага князя, каб атрымаць іх згоду. 


Разам з тым, пры адноснай стабільнасці ўнутранага жыцця Вялікага 
Княства Літоўскага ў апошія гады панавання Казіміра пагоршылася яго 
знешнепалітычнае становішча – сталі абвастрацца дачыненні з Вялікім 
княствам Маскоўскім. Адначасова пасля распаду Залатой Арды на 
асобныя дзяржавы для ВКЛ асабліва небяспечным суседам стала 
Крымскае ханства. У выніку з 1474 г. пачаліся набегі татараў на Падолле, 
паўднёва-усходнія раёны Польшчы, Валынь, Кіеўшчыну і нават на землі 
Беларусі. 


30 ліпеня 1492 г. вялікім князем літоўскім быў абвешчаны малодшы 
сын Казіміра Аляксандр, праўленне якога працягвалася да 19 жніўня 
1506 г.  Ад самага пачатку праўлення Аляксандра – з 1492 г. пачынаюцца 
бесперапынныя войны паміж двума вялікімі княствамі – Літоўскім 
і Маскоўскім, якія расцягнуліся на доўгія стагоддзі. Нягледзячы на 
асобныя гучныя перамогі, самай вядомай з якіх стала перамога войска на 
чале з гетманам Канстанцінам Астрожскім у Аршанскай бітве 8 верасня 
1514 г., ВКЛ пераважна цярпела ў войнах з Масквой паражэнні і несла 
тэрытарыяльныя страты. Шмат хто з удзельных князёў, чые ўладанні 
знаходзіліся на ўсходзе ВКЛ, самі пераходзілі на маскоўскі бок, 
разумеючы, што вялікі князь літоўскі не зможа арганізаваць іх абарону ад 
агрэсіўнага ўсходняга суседа. 


Пасля смерці Аляксандра вялікім князем стаў яго малодшы брат 
Жыгімонт, вядомы ў гісторыі як «Стары» (1506–1548 гг.). Большая 
частка яго панавання прайшла ў амаль бясконцых войнах з Маскоўскім 
княствам і Крымскім ханствам. Войны вымагалі ад дзяржавы 
і грамадства пастаяннай напругі, велізарных фінансавых затратаў, 
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падрывалі гаспадарку. Яшчэ пры жыцці Жыгімонт Стары імкнуўся 
перадаць уладу свайму сыну Жыгімонту Аўгусту (1548–1572 гг.). 


Падчас праўлення Жыгімонта Аўгуста пачынаецца чарговая вайна 
з Маскоўскай дзяржавай. У 1558 г. маскоўскі цар Іван Грозны распачаў 
вайну супраць Лівонскага ордэна, мэтай якой быў выхад да Балтыйскага 
мора. У пошуку абароны ад маскоўскіх войскаў Лівонія ў 1561 г. 
перайшла пад уладу Вялікага Княства Літоўскага, што непазбежна вяло 
да канфлікта з Маскоўскім царствам, які пачаўся ўжо ў 1562 г., калі 
маскоўскія войскі ўварваліся на землі Усходняй Беларусі. Вайна стала 
надзвычай цяжкім выпрабаваннем для ВКЛ. Яна прывяла да спусташэння 
і акупацыі значнай часткі беларускіх земляў. Каб абараніцца і захаваць 
само сваё існаванне, Вялікае Княства Літоўскае было вымушана пайсці 
на заключэнне саюза з Польскім каралеўствам, што прывяло да 
ўзнікнення новай дзяржавы – Рэчы Паспалітай. 


4.3. Эканамічнае развіццё Вялікага Княства Літоўскага 
Асновай эканомікі Вялікага Княства Літоўскага была сельская 


гаспадарка. Вярхоўным уладаром усіх земляў лічыўся вялікі князь. 
У канцы XIV ст. з пашырэннем межаў дзяржавы і ліквідацыі буйных 
удзельных княстваў плошча вялікакняжацкіх зямельных уладанняў 
значна павялічылася. Але на працягу XV–XVI стст. вялікая колькасць 
зямель была раздадзена феадалам за службу. Значнымі зямельнымі 
надзеламі таксама валодалі каталіцкая і праваслаўная цэрквы. Вялікі 
князь мог даваць феадалам зямлю ў часовае ці пастаяннае карыстанне, 
а таксама перадаць у залог. Паступова значныя зямельныя ўладанні 
канцэнтруюцца ў руках абмежаванага кола найбольш заможных 
шляхецкіх родаў, якія называюцца магнатамі. Дробная шляхта 
карысталася зямлёй на правах лена: калі шляхціц адмаўляўся ад службы, 
ён 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 асноўнай падатковай адзінкай у Вялікім Княстве 
Літоўскім. Дзяржаўныя ці прыватныя землі перадаваліся ў карыстанне 
сялянскай абшчыне. Яна ж размяркоўвала яе паміж дымамі. За 
карыстанне зямлёй сяляне выконвалі розныя абавязкі – плацілі 
гаспадарам даніну прадуктамі земляробства (дзякла), жывёлагадоўлі 
і лясной гаспадаркі (мезліва), а таксама грашовы падатак (чынш). На 
працягу XV–XVI стст. галоўнай формай эксплуатацыі стала паступова 
становіцца паншчына. Доўгі час сяляне падзяляліся на чэлядзь 
нявольную (фактычна рабоў), людзей пахожых (асабіста вольных) 
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і непахожых (залежных ад уласніка зямлі). Першапачаткова большасць 
сялян належала да людзей пахожых. Аднак на працягу XVI ст. амаль усе 
беларускія сяляне трапляюць у прыгон. Прычыны запрыгоньвання сялян 
заключаліся ў пашырэнні феадальнага землекарыстання, імкненні 
феадалаў павялічыць прыбытковасць сваіх гаспадарак шляхам 
эксплуатацыі таннай працоўнай сілы і спецыялізацыі сельскай гаспадаркі 
ВКЛ на вытворчасці працаёмкай зерневай прадукцыі. 


Уключэнне эканомікі Беларусі ў XVI ст. у міжнародны гандаль 
прывяло да буйнамаштабнага рэфармавання сельскай гаспадаркі 
і  пашырэння ў Вялікім Княстве Літоўскім фальварачна-паншчыннай 
сістэмы. Гэтыя працэсы выклікалі правядзенне аграрнай рэформы, 
асноўнай мэтай якой было ўзняць прадукцыйнасць працы земляробаў 
і павялічыць даходы ад апрацоўкі зямлі. Справа ў тым, што з канца XV да 
XVII ст. у Еўропе хутка ўзрастаў кошт збожжа. Гэта актывізавала 
гаспадарчую дзейнасць землеўладальнікаў, якія імкнуліся атрымаць 
большы прыбытак з зямлі. Але старая сістэма эксплуатацыі, заснаваная 
на павіннасцях пэўнай гаспадарчай адзінкі (службы), тармазіла рост 
прадукцыйнасці працы. 


Ініцыятарам аграрнай рэформы ў Вялікім Княстве Літоўскім была 
маці Жыгімонта Аўгуста каралева Бона Сфорца. Рэформа ўяўляла з сябе 
цэлы комплекс мерапрыемстваў – размеркаванне зямлі, уніфікацыю 
павіннасцяў, увядзенне трохполля, рэарганізацыю вёскі і інш. Па тытуле 
галоўнага дакумента «Уставы на валокі», выдадзенай у 1557 г., рэформа 
атрымала назву Валочнай памеры. На гаспадарскіх землях дакладна 
вызначаліся памеры сялянскіх надзелаў, фіксаваліся падаткі і павіннасці. 
Уся зямля абмервалася і дзялілася на валокі (адна валока раўнялася 
30 моргам, або 21,3 гектара), частку якіх дзяржава раздавала сялянам, 
а іншыя пакідала ў гаспадарскім фондзе для фальварачнай гаспадаркі. 
Адну фальварачную валоку апрацоўвала сем сялянскіх. «Устава на 
валокі» 1557 г. тычылася толькі дзяржаўных уладанняў. На 
прыватнаўласніцкіх землях іх уладальнікі пачалі праводзіць рэформу 
толькі ў другой палове XVI ст., калі сталі відавочныя поспехі ў раней 
рэфармаваных гаспадарках. Аднак у сацыяльным плане рэформа мела 
і адмоўныя наступствы, што выявілася ў пагаршэнні прававога 
становішча сялян і ўзмацненні прыгона. 


Узмацненне феадальнага прыгнёту вяло да пашырэння розных форм 
барацьбы сялян за свае правы. Найбольш распаўсюджанымі формамі 
супраціўлення сялян былі скаргі, адмовы ад выканання павіннасцяў, 
уцёкі ад гаспадароў. 
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Разам з сельскай гаспадаркай шпаркімі тэмпамі развіваліся 
рамяство і гандаль. Іх цэнтрамі сталі гарады і мястэчкі (паселішчы 
гарадскога тыпу). Рост колькасці і эканамічнай магутнасці гарадоў на 
тэрыторыі Беларусі прыпадае на канец XIV–XV стст. Гэтаму ў значнай 
ступені спрыяла наданне найвялікшым гарадскім цэнтрам 
Магдэбургскага права, якое атрымала сваю назву паводле нямецкага 
горада Магдэбург, дзе яно склалася ў ХІІ–ХІІІ стст. Прывілей на 
Магдэбургскае права прадугледжваў падпарадкаванне горада 
непаспрэдна вялікаму князю, стварэнне ў ім уласнага органа 
самакіравання – магістрата, уласнага суда і вызваленне ад большай часткі 
феадальных павіннасцяў. 


Першым горадам Вялікага Княства Літоўскага, які атрымаў 
Магдэбургскае права ў 1387 г., была яго сталіца – Вільня. Першым 
з сучасных беларускіх гарадоў прывілей на самакіраванне атрымала 
Берасце (1390 г.), пасля яго былі Слуцк (1441 г.), Полацк (1498 г.), Мінск 
(1499 г.) і шматлікія іншыя гарады і мястэчкі. 


4.4. Рэлігія і культура Вялікага Княства Літоўскага ў XIV – 
сярэдзіне XVI cт. 


Пачынаючы з XIV ст. на тэрыторыі Беларусі суіснавала шмат 
веравызнанняў. Большасць насельніцтва складалі праваслаўныя, 
паступова пашырала свой уплыў каталіцтва. Побач з праваслаўнымі 
і каталікамі жылі мусульмане і іўдзеі. У часы Гедыміна верацярпімасць 
фактычна была ўзведзена ў ранг дзяржаўнай палітыкі. Яна стала асновай 
балта-славянскага саюзу і важнай умовай поспеху аб'яднаўчай палітыкі 
вялікіх князёў літоўскіх. Адыход ад традыцыі талерантнасці, звязаны 
з прыняццем Ягайлам каталіцтва і хрышчэннем літоўцаў, быў толькі 
часовай зменай у гэтай палітыцы.  


Нягледзячы на шматлікія войны, XVI ст. стала перыядам нечуванага 
ўздыму і росквіту ў Вялікім Княстве Літоўскім культуры, літаратуры 
і мастацтва. У гэты час на землях ВКЛ шырока распаўсюджваюцца ідэі 
Адраджэння, альбо Рэнесансу, чаму спрыялі шматлікія фактары. Сярод 
іх можна назваць дынастычныя сувязі вялікіх князёў з рознымі 
пануючымі дамамі Еўропы. Так, другая жонка Жыгімонта Старога Бона 
Сфорца была дачкой міланскага герцага. Апроч таго, шмат хто з магнатаў 
і заможных шляхціцаў ВКЛ атрымлівалі адукацыю за мяжой, дзе 
далучаліся да перадавых ідэй Адраджэння. 


Часам навучанне за мяжой маглі сабе дазволіць нават мяшчане. 
Менавіта з мяшчан паходзіў самы знакаміты прадстаўнік беларускага 
Адраджэння – Францыск Скарына. Ён нарадзіўся ў Полацку прыкладна 
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ў 1490-м г. і здолеў атрымаць найлепшую для таго часу адукацыю. 
Скарына вучыўся ў Кракаўскім і Падуанскім універсітэтах, дзе атрымаў 
навуковыя ступені доктара вольных мастацтваў і медыцыны. 


У 1517 г. Скарына выдаў у Празе «Псалтыр», якая стала першай 
усходнеславянскай друкаванай кнігай. Тое, што доктар Францыск «са 
слаўнага горада Полацка» стаў першым усходнеславянскім друкаром, 
часта засланяе ў вачах гісторыкаў і літаратуразнаўцаў галоўнае – тое, што 
ён наважыўся перакласці Слова Божае на родную мову, каб данесці яго 
да ўсіх сваіх суайчыннікаў. 


Усяго Францыск Скарына на працягу 1517–1519 гг. выдаў 23 кнігі 
Бібліі, у 1522 г. – «Малую падарожную кніжку», у 1525 г. – «Апостал». 
У прадмове да «Малой падарожнай кніжкі» Скарына пісаў: «Понеже от 
прирожения звери, ходящие в пустыни, знають ямы своя; птицы, 
летающие по въздуху, ведають гнезда своя; рибы, плывающие по морю 
и в реках, чують виры своя; пчелы и тым подобная боронять ульев сво-
их, – також и люди, игде зродилися и ускормлены суть по Бозе, к тому 
месту великую ласку имають». Нягледзячы на шчырую любоў да роднай 
зямлі, якой Скарына аддаў усе свае сілы і талент, памёр ён у далечыні ад 
роднага Полацка ў далёкай Празе, прыкладна ў 1551 г. 


Францыск Скарына стаў своеасаблівым сімвалам беларускай 
культуры эпохі Адраджэння. Але ж поруч з ім жылі і працавалі шматлікія 
іншыя выбітныя асветнікі. У 1521 г. Мікола Гусоўскі падчас свайго 
знаходжання ў Рыме ў складзе літоўска-польскага пасольства напісаў на 
лацінскай мове геніяльную паэму «Песня пра зубра», у якой апяваецца 
веліч і непараўнальная прыгажосць роднай зямлі, паўсядзённая праца 
простых людзей і абаронцаў Айчыны, асуджаюцца міжусобіцы. 


Разам з гуманістычнымі ідэямі эпохі Рэнесансу ў XVI ст. на 
тэрыторыю Беларусі пранікаюць і новыя рэлігійныя погляды, а менавіта 
ідэі рэфармацыі – шырокага еўрапейскага рэлігійнага руху за 
рэфармаванне каталіцкай царквы, які прывёў да ўзнікнення новай 
хрысціянскай канфесіі – пратэстантызма. Уздым рэфармацыйных ідэй 
у Вялікім Княстве Літоўскім прыпадае на сярэдзіну – другую палову 
XVI ст., чаму ў значнай ступені паспрыяла дзейнасць вялікага канцлера 
Мікалая Радзівіла Чорнага. Гэты час лічыцца «залатым векам» 
у гісторыі культуры ВКЛ. Найбольш уплывовым накірункам 
рэфармацыйнага руху ў Беларусі быў кальвінізм (атрымаў сваю назву 
паводле імя французскага тэолага Жана Кальвіна). Таксама 
распаўсюджанне ў асяроддзі беларускай шляхты і часткі мяшчанства 
атрымалі лютэранства і антытрынітарызм. 
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Ажыўленыя дыскусіі паміж каталікамі, пратэстантамі 
і праваслаўнымі прывялі да небывалага росквіту літаратурнай дзейнасці 
і кнігадрукавання. Прапагандыстамі рэфармацыйных ідэй выступалі 
Сымон Будны (надрукаваў у 1562 г. на старабеларускай мове 
«Катэхізіс», «Аб апраўданні грэшнага чалавека перад Богам») і Васіль 
Цяпінскі (у 1570-я гг. выдаў на царкоўнаславянскай і старабеларускай 
мовах «Евангелле», прадмова да якога лічыцца адным з найлепшых 
узораў беларускай гуманістынай патрыятычнай публіцыстыкі). 
У абарону каталіцтва пісаў свае працы Пётр Скарга. У вострых 
дыскусіях паміж прадстаўнікамі розных хрысціянскіх канфесій 
ствараліся выкшталцоныя літаратурныя творы, якія склалі залаты фонд 
айчыннай літаратуры, і закладаліся асновы рэлігійнай талерантнасці, 
характэрнай для менталітэта беларусаў. 


Сапраўднай вяршыняй прававой думкі стаў галоўны звод законаў 
краіны – Трэці Статут Вялікага Княства Літоўскага, прыняты 
ў 1588 г. (першыя два Статуты былі прыняты ў 1529 і 1566 гг. адпаведна). 
Статут вызначаў фунцыі асноўных галін дзяржаўнай улады 
і рэгламентаваў усе галоўныя сферы жыцця насельніцтва краіны, у тым 
ліку прадугледжваў маёмасныя правы асабіста свабодных жыхароў 
дзяржавы. Рэдактарам Статута стаў выдатны дзяржаўна-палітычны дзеяч 
Леў Сапега. 


Агульны росквіт культуры XVI ст. выявіўся і ў з'яўленні шматлікіх 
новых помнікаў мураванага дойлідства. У гэты час будуюцца новыя 
замкі: Мірскі (Карэліцкі раён), Любчанскі (Навагрудскі раён), Нясвіжскі, 
які стаў галоўнай рэзідэнцыяй Радзівілаў – найбуйнейшага магнацкага 
рода Вялікага Княства Літоўскага. 


Пытанні 
1. Барацьба з крыжацкай і мангола-татарскай агрэсіяй.
2. Прычыны ўтварэння Вялікага Княства Літоўскага.
3.Дзяржаўна-палітычная сістэма Вялікага Княства Літоўскага. 
4. Асаблівасці эканамічнага жыцця Вялікага Княства Літоўскага.


Развіццё гарадоў, магдэбургскае права. 
5. Прычыны і вынікі аграрнай рэформы Жыгімонта Аўгуста (Устава


на валокі). 
6. Культура Вялікага Княства Літоўскага ў XV – сярэдзіне XVI cт.
7. Асаблівасці рэлігійнага жыцця Вялікага Княства Літоўскага.
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Глава 5 
Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай 


5.1. Прычыны ўтварэння Рэчы Паспалітай. Люблінская ўнія 
Асноўнай прычынай заключэння Люблінскай уніі было цяжкае 


становішча Вялікага Княства Літоўскага ў выніку шэрага паражэнняў 
у Лівонскай вайне. У 1562 г. маскоўскія войскі ўварваліся на беларускія 
землі, а 15 лютага 1563 г. пасля двухтыднёвай аблогі яны захапілі 
Полацк. Страта Полацка і акупацыя амаль усяго Беларускага Падзвіння 
паставіла ВКЛ у надзвычай цяжкае ваенна-палітычнае становішча. 
Акрамя таго, Лівонская вайна нанесла вялізную шкоду эканоміцы 
дзяржавы і спусташыла дзяржаўны скарб. У гэтых умовах неабходна 
было шукаць саюзніка, у ролі якога, натуральна, выступіла Польскае 
каралеўства. 


10 студзеня 1569 г. у польскім горадзе Любліне пачаўся сойм, які 
працягваўся амаль 6 месяцаў. Сойм праходзіў у цяжкіх умовах, бо кожны 
з бакоў вылучаў свае патрабаванні, якія не прымаліся супрацьлеглым. 
Больш таго, калі паслы Вялікага Княства Літоўскага ўбачылі пагрозу 
гвалтоўнага заключэння ўніі на непрымальных для іх умовах, яны 
1 сакавіка 1569 г. пакінулі Люблін. Гэты крок з боку пасольства ВКЛ быў 
сур'ёзнай палітычнай памылкай, бо, скарыстаўшыся гэтым, палякі пайшлі 
на дэманстрацыю сілы. Яны выкарысталі надзвычай цяжкае становішча 
Вялікага Княства Літоўскага і дамагліся ад караля і вялікага князя 
Жыгімонта Аўгуста выдання ўказаў аб далучэнні да Польскага 
Каралеўства Падляшша, Валыні, Падолля і Кіеўшчыны. На працягу 
сакавіка – чэрвеня 1569 г. гэтыя вялізныя і найбагацейшыя землі Вялікага 
Княства былі ўключаны ў склад Польшчы, што аслабіла і без таго 
падарваную Лівонскай вайной эканоміку ВКЛ. Хоць гэтыя акты і былі 
супрацьпраўныя, бо кароль выдаў іх без згоды сойма ВКЛ, але сілаў на 
супрацьстаянне з Польшчай у Вялікага Княства Літоўскага ўжо не было. 
У выніку тэрыторыя ВКЛ звузілася ў асноўным да этнічных літоўскіх 
і беларускіх земляў. 


1 ліпеня 1569 г. быў падпісаны акт Люблінскай уніі, у выніку якой 
Вялікае Княства Літоўскае і Польскае Каралеўства аб'ядналіся ў адну 
дзяржаву – Рэч Паспалітую. Вышэйшым органам улады новай дзяржавы 
станавіўся агульны Сойм, які мог збірацца толькі на тэрыторыі 
Польшчы. Манарх быў агульным. Новы ўладар пры абранні і каранацыі 
абвяшчаўся каралём Польскім, князем Літоўскім, Рускім, Прускім, 
Мазавецкім, Жмудскім, Кіеўскім, Валынскім, Падляшскім, і Інфлянцкім. 
Асобная цырымонія абрання вялікага князя ВКЛ адмянялася. Выключна 
да кампетэнцыі Рэчы Паспалітай адыходзілі пытанні знешняй палітыкі. 
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Усе ранейшыя законы і дамовы, накіраваныя супраць інтарэсаў адной 
з частак новай федэрацыі, павінны былі быць скасаваны. Дазвалялася 
набываць маёнткі і валодаць імі палякам на тэрыторыі ВКЛ, а жыхарам 
Вялікага Княства – у Польшчы. 


Разам з тым, у ВКЛ цалкам захоўваліся ранейшы адміністрацыйны 
апарат, асобнае заканадаўства і судовая сістэма, тытул і пячатка, 
а таксама войска. Такім чынам, Люблінская ўнія дазволіла Вялікаму 
Княству Літоўскаму захаваць сваю незалежнасць, але прывяла да 
змяньшэння яго тэрыторыі, якая з гэтага часу абмяжоўвалася ўласна 
беларускімі і літоўскімі землямі. Акрамя таго, заключэнне ўніі прывяло 
да хуткага распаўсюджвання на землях ВКЛ польскіх уплываў 
і паланізацыі беларуска-літоўскіх магнатаў і шляхты. 


5.2. Становішча беларускіх земляў у складзе Рэчы 
Паспалітай 


Новая дзяржава мела значны ваенны патэнцыял, якім удала 
скарыстаўся новы кароль і вялікі князь Стэфан Баторый (1576–
1586 гг.), які меў значны вайсковы досвед і здолеў удала выкарыстаць яго 
для завяршэння вайны з Маскоўскім царствам. 30 жніўня 1579 г. быў 
вызвалены Полацк, а праз год завяршылася вызваленне ад акупацыйных 
войскаў усіх беларускіх земляў Вялікага Княства Літоўскага. Пасля 
Стэфан Баторый перанес баявыя дзеянні на маскоўскую тэрыторыю. 
Завяршэнне вайны было аформлена Ям-Запольскай мірнай дамовай 
1582 г., якая замацавала цяжкае паражэнне Маскоўскага царства. 


Аб'яднанне Вялікага Княства Літоўскага і Польскага Каралеўства 
ў адзіную Рэч Паспалітую не прывяло да ўніфікацыі іх палітычных 
сістэм. Да таго ж, вельмі хутка выявіліся шматлікія супярэчнасці паміж 
пануючымі саслоўямі абедзвюх дзяржаў, якія былі закладзены ў саміх 
умовах Люблінскай уніі. Дазвол польскай шляхце на атрыманне 
зямельных уладанняў у межах Вялікага Княства Літоўскага стварыў 
небяспечнага канкурэнта для літоўскай шляхты з боку палякаў. 
Безумоўна, такое становішча нараджала ў большай часткі пануючага 
класа ВКЛ антыпольскія настроі. 


Імкненне да захавання незалежнасці Вялікага Княства Літоўскага 
вылілася ў шэраг мерапрыемстваў, якія атрымалі назву 
«Вялікакняжацкае адраджэнне». «Вялікакняжацкае адраджэнне» 
выявілася як у палітычнай сферы, так і ў духоўным жыцці. Насуперак 
акту Люблінскай уніі на працягу 1570–1580-х гг. у Вялікім Княстве 
Літоўскім рэгулярна збіраліся агульнадзяржаўныя соймы. У 1582 г. 
пачынае дзейнічаць самастойны вышэйшы судовы орган Галоўны 
трыбунал Вялікага Княства Літоўскага. Самай яркай праявай 
дзяржаўнай незалежнасці Вялікага Княства Літоўскага было прыняцце 
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ў 1588 г. Трэцяга Статута, які па сутнасці скасоўваў шматлікія 
пастановы Люблінскай уніі. Артыкул 12 раздзела III Статута 1588 г. 
адмяняў прынцыповы для палякаў пункт пастановы люблінскага сойму 
аб дазволе набываць іншаземцам зямельную ўласнасць у межах Княства. 
Пасля ўвядзення Статута 1588 г. у якасці галоўнага заканадаўчага акта 
шляхта Польскага каралеўства не мела юрыдычнага права набываць 
землі і, адпаведна, займаць дзяржаўныя пасады ў Вялікім Княстве 
Літоўскім. Такім чынам, Трэці Статут прадугледжваў, што ВКЛ 
і Польскае каралеўства аб'ядноўвалі толькі агульны манарх і сойм. 
У Вялікім Княстве Літоўскім захоўваліся ўласная грашовая сістэма, 
канцылярыя і пячатка, трыбунал і дзяржаўныя пасады, сваё войска 
і законы, старабеларуская дзяржаўная мова. Такая палітычная сістэма 
праіснавала практычна нязменнай да канца XVIII ст. 


5.3. Палітычнае развіццё беларускіх земляў у XVII–
XVIII стст. Войны сярэдзіны XVII – пачатку XVIII стст. 


Катастрафічны ўплыў на развіццё палітычнага і сацыяльна-
эканамічнага жыцця беларускіх земляў, як і ўсёй тэрыторыі Рэчы 
Паспалітай, мелі войны сярэдзіны XVII – першых дзесяцігоддзяў 
XVIII ст. Рэч Паспалітая ўвесь час была вымушана весці практычна 
бесперапынныя войны са сваімі шматлікімі суседзямі – Маскоўскім 
Царствам, Шведскім Каралеўствам, Крымскім Ханствам і Асманскай 
Імперыяй. Часцей за ўсё баявыя дзеянні вяліся на тэрыторыі самой Рэчы 
Паспалітай, што дашчэнту спусташала яе эканоміку, вяло да заняпаду 
гарадоў і скарачэння колькасці насельніцтва. Самыя катастрафічныя 
наступствы для Рэчы Паспалітай мелі паўстанне ўкраінскіх казакаў на 
чале з Багданам Хмяльніцкім і вайна 1654–1667 гг., падчас якой Рэчы 
Паспалітай давялося адначасова супрацьстаяць сілам Маскоўскага 
Царства і Шведскага Каралеўства. 


У 1648 г. на Украіне пачалося казацкае паўстанне на чале 
з гетманам Багданам Хмяльніцкім, якое ў хуткім часе пераўтварылася 
ў буйнамаштабную казацка-сялянскую вайну. У працэсе барацьбы 
ў казацкага кіраўніцтва ўзнік план стварэння ўкраінскай дзяржавы, 
у межы якой яны хацелі ўключыць у тым ліку і Беларускае Палессе 
і Падняпроўе. Ужо летам 1648 г. на поўдні і ўсходзе Беларусі пачалася 
шырокая ўзброеная барацьба казацка-сялянскіх аддзелаў супраць 
шляхты, магнатаў, купцоў і каталіцкіх святароў. Узброеныя сяляне на 
чале з казакамі грамілі маёнткі сваіх паноў, рабавалі двары, знішчалі 
падатковыя дакументы. Увосень 1648 г. урад накіраваў на барацьбу 
з паўстанцамі першыя вайсковыя аддзелы, а на пачатку 1649 г. 
у рэгіёны, ахопленыя паўстаннем, накіраваўся гетман Вялікага Княства 
Літоўскага Януш Радзівіл, які рашуча заняўся падаўленнем узброеных 
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выступленняў казацка-сялянскіх аддзелаў. У 1651 г. Я. Радзівіл 
канчаткова падавіў паўстанне на поўдні Беларусі і ўвайшоў са сваім 
войскам у Кіеў. 


Але казацка-сялянскае паўстанне стала толькі пралогам да значна 
больш сур'ёзнага ваеннага канфлікта, які распачаўся ў 1654 г. Пасля 
таго, як на Пераяслаўскай радзе казацкая старшына прыняла рашэнне аб 
далучэнні Украіны да Маскоўскага царства, вайна паміж Масквой і Рэччу 
Паспалітай стала непазбежнай. У маі 1654 г. маскоўскія войскі ўварваліся 
на тэрыторыю Беларусі. Вялікае Княства Літоўскае не было 
падрыхтавана да вайны. Памежныя гарады і замкі на Заходняй Дзвіне 
і Дняпры не былі ўмацаваныя. Усё войска, сабранае вялікім гетманам 
Янушам Радзівілам, складала ўсяго 10–12 тысяч чалавек супраць 
100 тысяч маскоўскіх войскаў. Ужо ў 1655 г. войскі маскоўскага цара 
Аляксея Міхайлавіча захапілі амаль усю тэрыторыю Беларусі (за 
выключэннем Палесся і Панямоння), а 8 жніўня рускія войскі ўзялі 
сталіцу Вялікага Княства Літоўскага Вільню. 


На занятых арміяй Маскоўскай дзяржавы тэрыторыях быў 
усталяваны жорсткі акупацыйны рэжым. Насельніцтва выводзілася 
ў палон у цэнтральныя рэгіёны Маскоўскага царства. Асобнай групай 
палонных былі рамеснікі, якіх вышуквалі спецыяльна. У выніку баявых 
дзеянняў і акупацыі землі Беларусі былі цалкам разрабаваныя, пачаўся 
голад, сталі пашырацца эпідэміі. Усё гэта выклікала шырокае народнае 
супраціўленне. Яшчэ ў 1654 г. на занятых акупацыйнымі войскамі 
беларускіх землях сталі ўтварацца сялянскія партызанскія атрады. 
У 1658 г. у лясы масава пайшла шляхта, якая раней прысягала цару, 
і ўзнавіліся ваенныя дзеянні паміж войскамі Маскоўскай дзяржавы і Рэчы 
Паспалітай, партызанскі рух у Беларусі дасягнуў свайго найвышэйшага 
развіцця. Яскаравым прыкладам вызваленчай барацьбы супраць 
маскоўскіх войнаў стала паўстанне 1 лютага 1661 г. у Магілёве, калі 
мясцовыя мяшчане знішчылі акупацыйны гарнізон колькасцю ў 2 тысячы 
чалавек. Самастойна вызвалілі ад варожых войскаў свае гарады мяшчане 
Дзісны, Мсціслава, Себежа, Шклова, Гомеля, Старога Быхава. 


Працяглая вайна знясіліла не толькі Рэч Паспалітую, але 
і Маскоўскае Царства. Пасля доўгіх перамоў у студзені 1667 г. у вёсцы 
Андросава на ўсходзе Беларусі была падпісана дамова аб міры на 
13 гадоў і 6 месяцаў. Згодна з яе ўмовамі, усё Смаленскае і Чарнігаўскае 
ваяводствы, а таксама Старадубскі павет і ўкраінскія землі да левага 
берага Дняпра адыходзілі да Маскоўскага царства. Апроч таго, Рэч 
Паспалітая страціла Кіеў. Не змагла вярнуцца дадому большая частка 
беларускага насельніцтва, выведзенага ў палон на працягу вайны. 


Для беларускіх земляў вайна 1654–1667 гт. мела трагічныя вынікі. 
У межах сучаснай тэрыторыі Беларусі колькасць жыхароў зменшылася 
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больш, чым напалову. Асабліва пацярпелі ўсходнія і паўночныя паветы, 
у якіх засталося менш за трэць ад даваеннай колькасці насельніцтва. 
У глыбокім заняпадзе апынулася эканоміка краю, асабліва сельская 
гаспадарка. 


У 1700 г. Рэч Паспалітая была ўцягнута ў новы ваенны канфлікт. 
Напрыканцы XVII ст. у Цэнтральнай, Усходняй і Паўночнай Еўропе 
складваецца антышведская кааліцыя, якую ўтварылі дацкі кароль 
Фрыдрых IV і саксонскі курфюрст Аўгуст II Моцны, каранаваны 
ў 1697 г. як кароль польскі і вялікі князь літоўскі. У хуткім часе да 
антышведскага саюза далучылася Расія, якая імкнулася атрымаць выхад 
да Балтыйскага мора. 


У 1700 г. пачалася Паўночная вайна паміж Швецыяй і кааліцыяй 
дзяржаў балтыйскага рэгіёна. Ужо на пачатку баявых дзеянняў шведскі 
кароль Карл ХІІ хутка разграміў Данію, якая выйшла з вайны. Пасля 
гэтага шведы разбілі Аўгуста II пад Рыгай і Пятра I пад Нарвай. Ваенныя 
дзеянні перакінуліся на тэрыторыю Вялікага Княства Літоўскага 
і Польшчы. У хуткім часе шведскія войскі занялі Вільню, Гродна, 
Варшаву і Кракаў. Армія Аўгуста II была цалкам разгромлена Карлам XII 
у 1702 г. Каб не страціць свой трон Аўгуст ІІ вымушаны быў пайсці на 
цесны вайсковы саюз з Расіяй, у выніку чаго ў 1704 г. ён падпісаў 
з Пятром I ваенную канвенцыю, накіраваную супраць Швецыі, што 
дазволіла Расіі весці ваенныя дзеянні на тэрыторыі Рэчы Паспалітай. 


У верасні 1708 г. каля вёскі Лясная на рацэ Сож (сёння 
Слаўгарадскі раён Магілёўскай вобласці) рускія войскі разграмілі 
шведскі корпус Адама Левенгаўпта з вялізным абозам харчавання 
і ўзбраення, які рухаўся на падтрымку Карлу ХІІ. А ў чэрвені 1709 г. 
асноўныя шведскія сілы на чале з каралём пацярпелі паражэнне 
ў генеральнай бітве пад Палтавай. Пасля гэтай падзеі ініцыятыва 
ў вайне перайшла да расійскага боку. 


Паралельна з баявымі дзеяннямі паміж саюзнікамі і Швецыяй 
унутры Рэчы Паспалітай разгарэлася барацьба паміж прыхільнікамі 
караля Аўгуста ІІ і яго праціўнікамі. Унутраная барацьба ахапіла 
тэрыторыю ўсёй Рэчы Паспалітай. Выкарыстоўваючы сітуацыю, Расія 
ўмяшалася ва ўнутраныя справы краіны, павялічыла свае сілы на 
тэрыторыі Рэчы Паспалітай і падтрымала не караля, а варожую яму 
шляхту. Пасля гэтага Пётр І выступіў у якасці пасярэдніка паміж 
праціўнікамі, што ў выніку прывяло да іх замірэння. 


У 1716 г. у Варшаве царскі пасол Грыгоры Далгарукі падрыхтаваў 
невыгодныя для Рэчы Паспалітай умовы міру паміж Аўгустам II 
і канфедэратамі. Аўгуст ІІ вымушаны быў вывесці саксонскае войска 
з тэрыторыі Рэчы Паспалітай, пакінуўшы тут толькі нязначныя сілы, 
а шляхта павінна была адмовіцца ад канфедэрацый. Войска Рэчы 
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Паспалітай скарачалася да 6 тысяч чалавек у Вялікім КняствеЛітоўскім 
і 18 тысяч у Польшчы. Варшаўскі сойм 1717 г. моўчкі прыняў навязаныя 
ўмовы, таму ўвайшоў у гісторыю як «нямы». Такім чынам Расія 
дасягнула сваёй ваеннай прысутнасці ў Рэчы Паспалітай і ўзяла на сябе 
ролю гаранта выканання рашэнняў сойма. Тады ж Пётр I дамовіўся 
з прускім каралём Фрыдрыхам Вільгельмам I аб сумеснай ахове 
і падтрыманні існаваўшых у Рэчы Паспалітай парадкаў. 


Пасля перамогі Расіі над Швецыяй у Паўночнай вайне ў 1721 г. яна 
яшчэ больш узмацніла свой уплыў на Рэч Паспалітую. У 1733 г. пры 
падтрымцы расійскага і аўстрыйскага войскаў на трон Рэчы Паспалітай 
быў узведзены саксонскі курфюрст Аўгуст ІІІ (1733–1763 гг.), хаця 
абсалютнай большасцю галасоў новым каралём сойм абраў Станіслава 
Ляшчынскага. 


5.4. Эканамічнае развіццё беларускіх зямель у XVII–
XVIII стст. 


XVI – першая палова XVII ст. сталі часам найвышэйшага 
гаспадарчага развіцця сярэднявечнай Беларусі. Уключэнне эканомікі 
Беларусі, як і ўсёй Рэчы Паспалітай, у міжнародны гандаль прывяло да 
буйнамаштабнага рэфармавання сельскай гаспадаркі і пашырэння 
ў Вялікім Княстве Літоўскім фальварачна-паншчыннай сістэмы, чаму 
паспрыяла аграрная рэформа, праведзеная ў 1557 г. У выніку рэформы на 
захадзе і ў цэнтры Беларусі сялянская абшчына ўжо ў XVI ст. фактычна 
перастала існаваць. Надзелы зямлі сталі аднадворнымі і спадчыннымі. 
Калі ў заходніх і цэнтральных землях Беларусі ў XVI–XVIII стст. пераход 
сельскай гаспадаркі ад натуральнай да таварнай формы вытворчасці 
адбываўся на аснове развіцця шляхецкага фальварка і пашырэння 
паншчыны, дык на ўсходзе краю – менш заселеным і менш развітым 
эканамічна, галоўную ролю адыгрывала грашовая рэнта. 


У XVI – першай палове XVII ст. на тэрыторыі Беларусі назіраўся 
імклівы рост гарадоў і мястэчак. Гэтаму ў значнай ступені паспрыяў 
той факт, што Статут 1588 г. дазволіў шляхце засноўваць мястэчкі на 
ўласных землях. У гарадах працавалі рамеснікі не менш як 
200 спецыяльнасцяў. Характэрнай з'явай першай паловы XVII ст. стала 
хуткае пашырэнне рамесніцкіх цэхаў, якія аб'ядноўвалі рамеснікаў адной 
спецыяльнасці некалькіх блізкіх па характары прафесій. Поспехі 
ў развіцці рамяства былі цесна звязаны як з актывізацыяй гандлю у самім 
Вялікім Княстве Літоўскім, так і з развіццём міжнароднага гандлю. На 
тэрыторыю Беларусі імпартаваліся ў асноўным металы, вырабы рамеснай 
вытворчасці, соль, спецыі і г. д., а з Беларусі ў краіны Еўропы вывозілася 
драўніна, футры і прадукты сельскай гаспадаркі. 
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Самыя катастрафічныя наступствы для эканамічнага развіцця 
беларускіх земляў мела вайна 1654–1667 гг., якая прывяла да страты 
большай паловы насельніцтва і эканамічнага заняпаду. У самым 
глыбокім заняпадзе апынулася сельская гаспадарка Беларусі. Пасля 
вайны больш за палову ранейшых плошчаў ворыўнай зямлі не 
апрацоўвалася. У раёнах, якія найбольш пацярпелі, пусткай ляжала амаль 
усё поле. Як у дэмаграфічным, так і ў эканамічным плане гэтая вайна 
стала самай стратнай у гісторыі Беларусі. 


Эканоміка Беларусі, як і ўсёй Рэчы Паспалітай, не здолела цалкам 
аднавіцца пасля вайны 1654–1667 гг. Але нават існаваўшыя станоўчыя 
тэндэнцыі ў аднаўленні гаспадаркі краіны былі перакрэслены на працягу 
Паўночнай вайны. Падчас гэтай вайны насельніцтва несла велізарныя 
страты як ад шведаў, так і ад фармальных саюзнікаў – рускіх. У 1710–
1711 гг. на тэрыторыі Беларусі разгарэлася эпідэмія чумы. У выніку 
колькасць насельніцтва зменшылася амаль на траціну, а сельская 
гаспадарка, рамёствы, гандаль Беларусі зноў апынуліся ў глыбокім 
заняпадзе. 


5.5. Рэлігія і культура ў другой палове XVI–XVIII ст. 
У 1573 г. сойм у Варшаве прыняў пастанову, якая законна 


замацавала рэлігійную талерантнасць (верацярпімасць). Яна 
прадугледжвала поўную свабоду веравызнанняў, дэкларавала роўнасць 
у публічных і прыватных правах прадстаўнікам усіх хрысціянскіх рэлігій 
Рэчы Паспалітай. 


Паралельна з поспехамі рэфармацыйнага руху ў другой палове – 
канцы ХVI ст. на беларускіх землях распаўсюджваюцца ідэі 
контррэфармацыі, асноўным правадніком якіх стаў каталіцкі манаскі 
ордэн езуітаў. Езуіты з'явіліся ў Вялікім Княстве Літоўскім у 1569 г. 
З мэтай супрацьстаяння распаўсюджванню рэфармацыйных поглядаў 
езуіты ствараюць сетку навучальных устаноў, дзе студэнты атрымлівалі 
высакаякасную адукацыю і выхоўваліся як шчырыя каталікі. Першы 
езуіцкі калегіўм быў заснаваны ў Вільні ў 1570 г. У 1579 г. ён быў 
ператвораны ў акадэмію. Віленская езуіцкая акадэмія стала першай 
вышэйшай навучальнай установай у Вялікім Княстве Літоўскім. На 
тэрыторыі Беларусі езуіцкія калегіўмы былі адкрыты ў Брэсце, Пінску, 
Навагрудку, Гродна, Мінску, Віцебску, Слуцку, Магілёве, Оршы, 
Нясвіжы, Бабруйску. 


Пад націскам контррэфармацыі пачаўся масавы пераход магнатаў 
у каталіцтва. Прычым, найбольш пацярпела ад гэтага праваслаўная 
царква, якая страціла сваіх патронаў, бо вялікая група былых 
праваслаўных магнатаў пасля пратэстантызму не вярнулася да старой 
веры, а прыняла каталіцтва. У выніку пад канец XVI ст. праваслаўная 
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царква на беларускіх і ўкраінскіх землях Рэчы Паспалітай перажывала 
глыбокі крызіс, а вышэйшыя праваслаўныя святары не вызначаліся 
адукаванасцю ды маральнасцю і не мелі высокага грамадскага 
аўтарытэту. Крызіс праваслаўнай царквы ў Рэчы Паспалітай дасягнуў 
свайго піку ў 1570–80-я гг. Да ўнутраных прычынаў яго абвастрэння 
дадаваўся недахоп увагі з боку дзяржавы, якая адкрыта падтрымлівала 
касцёл. 


У гэтых умовах у Рэчы Паспалітай набыла папулярнасць ідэя 
аб'яднання праваслаўнай і каталіцкай цэркваў пад апекай Рыма. Ідэю ўніі 
падтрымліваў кароль, каталіцкі касцёл і шмат хто з праваслаўных 
іерархаў, а таксама праваслаўных магнатаў і шляхты. 


У кастрычніку 1596 г. у Брэсце быў падпісаны акт царкоўнай уніі, 
паводле якога праваслаўная царква прызнавала верхавенства папы 
рымскага, прымала новы каляндар, але захоўвала ранейшыя іерархію, 
мову набажэнства, абрады, дагматы і літургію. Аднак, нягледзячы на 
гэта, шмат хто з праваслаўных не згадзіўся з умовамі ўніі. У выніку 
Брэсцкі царкоўны сабор толькі ўскладніў унутраныя праблемы Рэчы 
Паспалітай, бо выклікаў сацыяльную дэстабілізацыю і яшчэ больш 
ускладніў канфесійную сітуацыю ў краіне. Адразу ж абвастрылася 
рэлігійная палеміка ў літаратуры, ажывіўся друк. 


Найбольшае супраціўленне ўніяцтва сустрэла з боку гараджан, 
ніжэйшага слою праваслаўных святароў, а таксама часткі праваслаўнай 
шляхты. Яшчэ больш абвастрала супярэчнасці тое, што ў шэрагу гарадоў 
унія ўводзілася пад уціскам, а праваслаўныя храмы гвалтоўна зачыняліся. 
У Беларусі такімі намаганнямі ў пашырэнні ўніі вызначаўся полацкі 
ўніяцкі архіепіскап Язафат Кунцэвіч (1580–1623 гг.). Праваслаўныя 
жыхары Віцебска ў святочныя дні мусілі праводзіць набажэнствы 
ў адкрытым полі. Гвалт прыводзіў да адваротных вынікаў. Мяшчане 
Магілёва і Оршы зачынялі перад Кунцэвічам гарадскія брамы, пагражалі 
забойствам. У выніку ў 1623 г. ён быў забіты раз'юшаным натоўпам 
у Віцебску, а яго труп быў кінуты ў Заходнюю Дзвіну. 


Працяглае супрацьстаянне прывяло да таго, што ўрад Рэчы 
Паспалітай урэшце мусіў афіцыйна прызнаць скасаваную праваслаўную 
мітраполію. З 1620 г. у Беларусі і Украіне адначасова існавалі ўніяцкія 
і праваслаўныя епіскапы і мітрапаліты. А ў 1633 г. дзяржава вярнула 
правы і рэлігійную свабоду праваслаўнай царкве, афіцыйна прызнаўшы 
яе іерархаў і дазволіўшы будаваць храмы. 


У другой палове XVIII ст. на тэрыторыі Беларусі 
распаўсюджваюцца ідэі Асветніцтва, якія выявіліся ў пашырэнні новых 
культурных стыляў – барока, класіцызму, сентыменталізму і ракако. 
Станаўленне поглядаў Асветніцтва на Беларусі адбывалася пад моцным 
уплывам французскай філасофскай думкі. У гэты час адбываецца 
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станаўленне прафесійнага тэатра. Тэатры засноўваліся пераважна пры 
магнацкіх дварах. Магнаты запрашалі на свае сцэны замежных артыстаў 
і музыкаў і нават цэлыя тэатральныя трупы з краін Заходняй Еўропы. 
Адначасова ствараліся акторскія трупы з мясцовых прыгонных сялян. 
Адным з першых і найбольш вядомых на беларускіх землях быў 
нясвіжскі тэатр Францішкі Уршулі Радзівіл. Значны цэнтр тэатральнага 
і музычнага жыцця ўзнік у Слоніме. Ён быў створаны Міхалам 
Казімірам Агінскім, які сам пісаў оперы для сваіх актораў. 


У мураваным дойлідстве другой паловы XVIII ст. найбольш яскрава 
выявіліся ўплывы барока. У гарадах і вёсках будаваліся пампезныя 
касцёлы, кляштары і магнацкія рэзідэнцыі. Да такіх пабудоў належаць 
бернардынскі, брыгідскі і езуіцкі касцёлы ў Гродна, францысканскі 
касцёл і кляштар у Пінску і шматлікія іншыя каталіцкія храмы. Рысы 
барока прысутнічалі і ў архітэктуры праваслаўных і ўніяцкіх цэркваў, 
напрыклад, Мікалаеўскай царквы ў Магілёве, базыльянскай царквы 
ў Супраслі, манастырскага комплексу ў Жыровіцах. 


5.6. Крызіс і падзелы Рэчы Паспалітай 
Асаблівасці дзяржаўна-палітычнай сістэмы Рэчы Паспалітай вялі да 


яе паступовага заняпаду, што стала асабліва яскрава выяўляцца на 
працягу XVIII ст. Кароль і вялікі князь абіраўся парламентам – соймам, 
які складаўся з найбольш уплывовых магнатаў. З гэтай прычыны ўлада 
караля была адносна слабой, а рэальная ўлада была сканцэнтравана 
ў руках найбуйнейшых магнатаў, якім належалі велізарныя зямельныя 
ўладанні і дзясяткі тысяч прыгонных сялян. 


Бясконцая барацьба за ўладу паміж магнацкімі групоўкамі вяла да 
поўнай анархіі, эканамічнага заняпаду дзяржавы і пашырэнню ўплываў 
больш моцных суседзяў, якім была выгодная слабасць Рэчы Паспалітай. 
Таму яны імкнуліся захаваць у ёй безуладдзе і анархію пад прыкрыццём 
аховы і гарантавання «шляхецкіх вольнасцяў». У 1720 г. пра гэта 
дамовіліся Расія і Прусія. У 1726 г. да іх далучылася Аўстрыя. Крызісныя 
з'явы ў грамадска-палітычным жыцці Рэчы Паспалітай абвастрала 
і нявырашанасць рэлігійнага пытання. Паступова склалася сітуацыя, калі 
ні адно з існаваўшых веравызнанняў фактычна не было тут забаронена. 
Але практычна толькі прадстаўнікі каталіцкай шляхты і святарства маглі 
займаць дзяржаўныя пасады і ўдзельнічаць у працы сойма. У 1733 г. на 
сойме было прынята рашэнне, якое пазбаўляла некаталікоў права не 
толькі быць соймавымі пасламі, але і засядаць у трыбуналах і займаць 
грамадзянскія пасады.  


Паглыбленне палітычнага крызісу, узрастанне замежнага ўмяшання 
ва ўнутраныя справы Рэчы Паспалітай узмацнілі імкненне прагрэсіўнай 
часткі грамадства да змен у палітычным ладзе краіны. Пасля абрання 
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ў 1764 г. каралём і вялікім князем Станіслава Аўгуста Панятоўскага 
пачаўся першы этап рэформаў, падчас якіх шматлікія 
ўнутрыдзяржаўныя гандлёвыя зборы былі заменены адзіным 
«генеральным падаткам». З мэтай упарадкавання і павелічэння 
дзяржаўных прыбыткаў у Вялікім Княстве Літоўскім і Польшчы былі 
створаны асобныя «скарбавыя камісіі», кіраванне войскам было даручана 
вайсковым камісіям. 


Спроба рэформаў выклікала незадавальненне як з боку магнацтва, 
так і Расіі, і Прусіі, якія выкарысталі для ўмяшання ва ўнутраныя справы 
Рэчы Паспалітай набалелае рэлігійнае пытанне. На сойме 1767–1768 гг. 
пад фактычным наглядам расійскага войска, якое знаходзілася пад 
Варшавай, былі прыняты пастановы, згодна з якімі некаталікам 
надавалася свабода веравызнання і палітычныя правы, роўныя 
з каталікамі. Адначасова былі пацверджаны права выбару караля, 
«ліберум вета», права абвяшчэння канфедэрацыі і інш. Гарантам 
выканання гэтых пастаноў прызнавалася Расійская імпэрыя. З гэтага 
моманту нават фармальна Рэч Паспалітая стала залежнай дзяржавай. 
Рэформы былі згорнуты. 


Незадавальненне дзейнасцю Станіслава Аўгуста выклікала 
стварэнне Барскай канфедэрацыі (1768 г.), якая аб'яднала ў сваіх 
шэрагах і патрыётаў, і кансерватараў. Мэтай канфедэратаў стала вяртанне 
Рэчы Паспалітай самастойнасці і вяршэнства каталіцтва. Дзеля гэтага 
яны пачалі партызанскую барацьбу. У жніўні 1770 г. канфедэраты 
абвясцілі дэтранізацыю Станіслава Аўгуста і бескаралеўе, што 
прымусіла караля і вялікага князя шукаць яшчэ большай падтрымкі 
ў Расіі. 


Вынікам унутранага канфлікта стала тое, што 5 жніўня 1772 г. 
Расія, Прусія і Аўстрыя дамовіліся аб першым падзеле Рэчы 
Паспалітай. Прусія і Аўстрыя атрымалі частку польскіх і ўкраінскіх 
земляў, а Расія – 92 тысячы квадратных кіламетраў усходнебеларускіх 
земляў з насельніцтвам у 1,3 мільёна чалавек. Ва ўмовах фактычнай 
вайсковай акупацыі сойм у 1773 г. вымушаны быў пагадзіцца з гэтым 
падзелам. 


Пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай прагрэсіўныя колы 
грамадства яшчэ больш упэўніліся ў тым, што выратаваць краіну змогуць 
толькі змены ў яе палітычным ладзе і сур'ёзныя рэформы ва ўсіх сферах 
жыцця. У 1773 г. пасля ліквідацыі ордэна езуітаў у Рэчы Паспалітай была 
створана Адукацыйная камісія, якая кіравала рэфармаваннем 
і дзейнасцю ўстаноў школьнай адукацыі ў краіне. У 1775 г. ствараецца 
пастаянны орган выканаўчай улады – Пастаянная Рада на чале 
з каралём. Яна складалася з пяці дэпартаментаў: замежных спраў, 
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паліцыі, вайсковы, юстыцыі і скарбавы (фінансавы). Аднак на практыцы 
дзейнасць гэтага органа кантралявалася рускімі пасламі ў Варшаве. 


Больш спрыяльныя ўмовы для дзейнасці рэфарматараў склаліся 
ў канцы 1780-х гг., што ў значнай ступені было абумоўлена 
супярэчнасцямі паміж дзяржавамі, якія ажыццявілі першы падзел Рэчы 
Паспалітай. Партыя рэфарматараў змагла згуртавацца падчас працы 
Вялікага сойма (1788–1792 гг.). Вынікам яе дзейнасці стала стварэнне 
«цывільна-вайсковых парадкавых камісій», яны былі пастаяннай 
адміністрацыйнай уладай у паветах і ваяводствах; было ўведзена 
падаткаабкладанне святарства і шляхты; было прынята рашэнне аб 
павелічэнні войска Рэчы Паспалітай да 100 000 чалавек. 


Галоўным дасягненнем рэфарматараў стала прыняцце 3 мая 1791 г. 
Канстытуцыі Рэчы Паспалітай, якая стала першай канстытуцыяй 
у Еўропе і другой у свеце пасля ЗША. Яна складалася з 11 артыкулаў. 
Першы тычыўся рэлігіі, тры наступныя вызначалі стан шляхецтва, 
мяшчанства і сялянства, астатнія – месца і ўзаемнае размежаванне 
заканадаўчай, выканаўчай і судовай улад. Згодна з ёю, адмяняліся права 
«ліберум вета», уводзілася спадчынная манархія, у якой выканаўчная 
ўлада перадавалася каралю і ўраду, які падпарадкоўваўся сойму. 


Рашэнні сойма выклікалі пратэсты кансерватыўнай часткі магнатаў 
і шляхты, якія 3 мая 1792 г. утварылі антырэфарматарскую 
Таргавіцкую канфедэрацыю. На падтрымку канфедэратам былі 
накіраваны рускія войскі. Войска Вялікага Княства Літоўскага не здолела 
аказаць сур'ёзнага супраціўлення, а Станіслаў Аўгуст вымушаны быў 
далучыцца да канфедэрацыі. 


23 студзеня 1793 г. Расія і Прусія дамовіліся аб другім падзеле 
Рэчы Паспалітай. Прусія атрымала Вялікапольшчу, а Расіі дасталася 
большая частка земляў Беларусі і Украіны з тэрыторыяй у 250 тысяч 
квадратных кіламетраў і чатырохмільённым насельніцтвам. Пад пагрозай 
ваеннай сілы Гарадзенскі сойм 1793 г. зацвердзіў другі падзел краіны.  


Каб прадухіліць канчатковае знішчэнне дзяржавы, патрыятычныя 
сілы Рэчы Паспалітай пачынаюць у сакавіку 1794 г. паўстанне. 
Кіраўніком паўстання быў абраны Анджэй Тадэвуш Банавентура 
Касцюшка, які быў вядомы сваімі дэмакратычнымі поглядамі і паспеў 
праславіцца як дасведчаны ваенны інжынер падчас вайны Злучаных 
Штатаў Амерыкі за незалежнасць ад Велікабрытаніі. Паўстанне ахапіла 
тэрыторыю Літвы і заходняй Беларусі. Тут яго ўзначаліў палкоўнік Якуб 
Ясінскі. Галоўнымі мэтамі паўстання былі: аднаўленне дзяржаўнай 
незалежнасці і тэрыторыі Рэчы Паспалітай у межах да першага падзелу, 
а таксама працяг дэмакратычных рэформаў. Касцюшка заклікаў да ўдзелу 
ў паўстанні прадстаўнікоў усіх веравызнанняў. Паланецкім універсалам 
7 мая 1794 г. ён адмяніў асабістую залежнасць сялян. Сяляне, якія 
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прымалі ўдзел у паўстанні, вызваляліся ад прыгону. На тэрыторыі 
Беларусі ў паўстанцкіх атрадах касінеры – сяляне, узброеныя косамі, 
складалі да трэцяй часткі ад іх агульнай колькасці. 


Аднак, паўстанцкае войска не змагло супрацьстаяць аб'яднаным 
сілам Прусіі, Расіі і Аўстрыі. Пасля жосткага падаўлення паўстання, 
у 1795 г. адбыўся трэці падзел Рэчы Паспалітай. Прусія захапіла 
польскія землі з Варшавай, Аўстрыя – польскія тэрыторыі з Кракавам. Да 
Расіі адышлі заходнебеларускія, украінскія і літоўскія землі. 25 лістапада 
1795 г. Станіслаў Аўгуст Панятоўскі адмовіўся ад трона – Рэч Паспалітая 
перастала існаваць. 


Пытанні 
1. Прычыны ўтварэння Рэчы Паспалітай. 
2. Асаблівасці дзяржаўна-палітычнага становішча земляў Вялікага 


Княства Літоўскага ў складзе Рэчы Паспалітай. 
3. Войны сярэдзіны XVII – пачатку XVIII стст. і іх уплыў на 


палітычнае і эканамічнае развіццё беларускіх земляў. 
4. Культура Беларусі ў другой палове XVI–XVIII ст. 
5. Складанасці і супярэчлівасці рэлігійнага жыцця беларускіх 


земляў у складзе Рэчы Паспалітай. 
6. Прычына палітычнага крызісу Рэчы Паспалітай. 
7. Падзелы Рэчы Паспалітай і паўстанне пад кіраўніцтвам Тадэвуша 


Касцюшкі. 
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Глава 6 
Беларускія землі ў складзе Расійскай імперыі 


6.1. Уключэнне беларускіх земляў у склад Расійскай 
імперыі. Напрамкі палітыкі самаўладдзя на далучаных землях 


Пасля ўключэння ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай беларускіх 
земляў у склад Расійскай імперыі царскі ўрад праводзіў тут 
цэнтралізатарскую палітыку, галоўнай мэтай якой было зліццё 
новадалучаных тэрыторый з карэннымі рускімі рэгіёнамі. На тэрыторыі 
Беларусі быў уведзены новы адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел. 
Яго асновай з’яўляліся губерні, якія складаліся з паветаў, якія, у сваю 
чаргу, скаладаліся са станаў. Пасля шматлікіх зменаў, у 1843 г. быў 
уведзены падзел, які пратрымаўся да канца існавання Расійскай імперыі. 
Паводле яго беларускія землі ўвайшлі ў асноўным у склад пяці 
губерняў – Гродзенскай (з гарадамі Гродна, Беластокам, Брэстам, 
Слонімам і інш.), Мінскай (з Мінскам, Навагрудкам, Пінскам, Рэчыцай 
і інш.), Магілёўскай (з Магілёвам, Оршай, Сянном, Гомелем, Клімавічамі 
і інш.), Віленскай (з Вільняй, Дзіснай, Лідай, Вілейкай і інш.), Віцебскай 
(з Віцебскам, Дрысай, Полацкам, Лепелем і інш.). 


Саслоўная палітыка самадзяржаўя была накіравана, у першую 
чаргу, на тое, каб задобрыць шляхту. З гэтай мэтай ёй надаваліся правы 
расійскага дваранства. Пры ўмове прынясення прысягі на вернасць 
Расійскай імперыі за шляхтай захоўваліся маёнткі з сялянамі. Разам 
з тым, праводзіліся суворыя пакаранні актыўных удзельнікаў 
паўстання 1794 г. 


Царскія ўлады праводзілі на тэрыторыі Беларусі палітыку 
насаджэння рускага землеўладання. Рускім дваранам перадавалі ва 
ўласнасць сялян каралеўскіх эканомій і старостваў, канфіскаваных 
маёнткаў свецкіх і царкоўных феадалаў, якія эмігрыравалі за мяжу ці 
выступілі супраць новай улады. Усяго на тэрыторыі Беларусі ў канцы 
XVIII – пачатку ХІХ ст. у прыватнае ўладанне было перададзена больш 
за 200 тысяч мужчынскіх душ. Прававое і маёмаснае становішча гэтых 
сялян сур'ёзна пагаршалася. 


Сярод іншых новаўвядзенняў расійскіх уладаў была рэкруцкая 
павіннасць – прымусовы набор маладых людзей для службы ў войску 
тэрмінам на 25 гадоў, да гэтага часу на тэрыторы Рэчы Паспалітай не 
вядомая. На тэрыторыі Беларусі скасоўвалася магдэбургскае права, а на 
гарады, якія яго мелі, і мястэчкі, прызнаныя цэнтрамі паветаў, 
пашыраліся прынцыпы расійскага гарадскога самакіравання. Жыхары 
тых мястэчак, якія такіх правоў не атрымалі, прыраўноўваліся да сялян 
і нават раздаваліся прыватным уладальнікам. 
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У 1794 г. была ўведзена мяжа яўрэйскай аседласці, якая ўключала 
беларускія і частку ўкраінскіх губерняў. Яўрэйскаму насельніцтву 
забаранялася жыць па-за межамі гэтых губерняў. У далейшым наяўнасць 
мяжы яўрэйскай аседласці сур'ёзна паўплывала на нацыянальны склад 
насельніцтва на тэрыторыі Беларусі. 


Разам з тым, далучэнне да імперыі ўключыла Беларусь у агульна-
расійскую гаспадарчую сістэму, што аказала пэўны ўплыў на развіццё 
ўсіх галін эканомікі і шмат у чым вызначыла напрамкі яе далейшай 
гаспадарчай спецыялізацыі. 


6.2. Вайна 1812 г. на тэрыторыі Беларусі 
Нягледзячы на лаяльныя адносіны царызму да шляхты былой Рэчы 


Паспалітай, памяць аб дзяржаўнай самастойнасці захоўвалася, што 
выклікала розныя формы антырасійскіх выступленняў. Асабліва яскрава 
гэтыя настроі выявіліся падчас супрацьстаяння паміж Францыяй і Расіяй. 


У лістападзе 1806 г. французскія войскі занялі «прускую» частку 
Польшчы, дзе было створана так званае Варшаўскае Княства. За 
падзеямі, якія там адбываліся, уважліва сачыла шляхта беларускіх 
губерняў. Шмат хто з прадстаўнікоў мясцовай шляхты пераходзіў мяжу, 
каб уступіць у войска, якое Напалеон фармаваў на тэрыторыі 
Варшаўскага Княства. Яны спадзяваліся скарыстацца французскай 
дапамогай, каб аднавіць Рэч Паспалітую. 


12 чэрвеня 1812 г. Напалеон напаў на Расію. Тэрыторыя Беларусі 
стала тэатрам ваенных дзеянняў. Ужо 28 чэрвеня франзускае войска 
ўвайшло ў Вільню, а 26 чэрвеня яно заняло Мінск. Руская армія, значна 
саступаючы ў колькасці, з баямі адступала па ўсіх накірунках. Найбольш 
значныя баі ў гэты перыяд адбыліся ля мястэчка Мір, каля Кобрына 
і Полацка. Да канца лета амаль уся тэрыторыя Беларусі была занята 
напалеонаўскімі войскамі. Для кіравання занятымі землямі была створана 
Камісія часовага ўрада Вялікага Княства Літоўскага. Галоўнымі мэтамі 
новай адміністрацыі былі падтрыманне грамадскага парадку і набор 
новых вайсковых падраздзяленняў для арміі Напалеона. 


Вайна ўнесла раскол і ў беларускае грамадства. Беларуская 
шляхта, паверыўшы абяцанням Напалеона аднавіць Рэч Паспалітую, 
масава ўступала ў шэрагі яго войскаў. З іншага боку, вялікая колькасць 
беларусаў служыла ў расійскім войску, трапіўшы туды падчас рэкруцкіх 
набораў. Апрача гэтага, каталіцкае духавенства падтрымлівала 
французаў, праваслаўнае – рускіх. Беларускае сялянства ў цэлым 
засталося абыякавым да абодвух ваюючых бакоў, не бачачы для сябе 
істотных пераваг у канфлікце. Хутчэй яно ставілася варожа да ўсіх армій, 
бо з’яўлялася аб’ектам пабораў і рэквізіцый з боку ўсіх. Апрача таго, 
абедзве арміі прынеслі ў Беларусь вялікую колькасць небяспечных 
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захворванняў. Эпідэміі панавалі сярод насельніцтва Беларусі яшчэ доўгія 
гады пасля заканчэння вайны. 


Самая вялікая бітва падчас франка-рускай вайны на тэрыторыі 
Беларусі мела месца падчас адступлення напалеонаўскай арміі ўвосень 
1812 г. Яна адбылася 26–29 лістапада пры пераправе напалеонаўскіх 
войскаў праз раку Бярэзіну ля вёскі Студзёнка непадалёк ад Барысава. 
Рускія войскі нанеслі французам сур'ёзнае паражэнне, аднак не змаглі 
цалкам знішчыць напалеонаўскую армію. Яе рэшткі разам з самім 
імператарам у хуткім часе пакінулі Беларусь.  


Вайна 1812 г. прынесла вялікія спусташэнні Беларусі: загінула шмат 
людзей, былі разбураны многія гарады і вёскі. Каб забяспечыць 
лаяльнасць мясцовай шляхты, расійскі імператар Аляксандр І абвесціў 
дараванне тым, хто ваяваў на баку Напалеона, але вярнуўся з-за мяжы 
ў двухмесячны тэрмін. Але Напалеон яшчэ не быў канчаткова 
пераможаны, і значная колькасць прадстаўнікоў шляхецтва працягвала 
звязваць з ім спадзяванні на аднаўленне Рэчы Паспалітай і змагалася 
ў шэрагах яго войскаў да 1815 г. 


6.3. Паўстанне 1830–1831 гг. на тэрыторыі Беларусі і яго 
наступствы 


На працягу першай паловы ХІХ ст. шляхта былой Рэчы Паспалітай 
не пакідала спадзяванняў на аднаўленне страчанай дзяржаўнасці. 
Шляхецкая інтэлігенцыя і вучнёўская моладзь аб'ядноўваліся ў таемныя 
гурткі і таварыствы, якія былі ідэйна і арганізацыйна звязаны 
з грамадскім рухам у Польшчы. 


У 1817 г. па ініцыятыве студэнтаў Віленскага ўніверсітэта Адама 
Міцкевіча, Тамаша Зана і Яна Чачота было створана «Таварыства 
філаматаў» (аматараў навук), якое мела філіялы ў свіслацкай гімназіі, 
полацкім піярскім вучылішчы і іншых навучальных установах. 
Удзельнікі гэтай арганізацыі займаліся вывучэннем гісторыі і народных 
традыцый роднага краю, прапагандавалі ідэі роўнасці і свабоды. 
У сярэдзіне 1820-х гг. таемныя таварыствы на Беларусі былі 
разгромлены. Многіх удзельнікаў арыштавалі і саслалі ў аддаленыя 
губерні Расійскай імперыі. Выйшла забарона на навучанне жыхароў 
Літвы і Беларусі ў замежных універсітэтах і ў Польшчы. Аднак цалкам 
спыніць грамадска-палітычны рух царскі ўрад не мог. 


29 лістапада 1830 г. у Варшаве пачалося паўстанне, мэтай якога 
было аднаўленне Рэчы Паспалітай у межах 1772 г. У хуткім часе яно 
пашырылася на землі Беларусі, Літвы і Украіны. 


У пачатку 1831 г. быў утвораны Цэнтральны Віленскі камітэт, 
задачай якога было арганізоўваць і каардынаваць паўстанне на землях 
былога Вялікага Княства Літоўскага. Шляхта, каталіцкае, часткова 
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ўняцкае духавенства падтрымалі лозунг барацьбы за аднаўленне Рэчы 
Паспалітай як польскай дзяржавы. Першыя паўстанцкія атрады пачалі 
ўзнікаць на тэрыторыі Беларусі ўвесну 1831 г., у асноўным у Гродзенскай 
губерні. Затым баявыя дзеянні пашырыліся на Віленскую і Мінскую 
губерні. Напрыклад, у Навагрудскім павеце ў паўстанні ўдзельнічала 
каля адной тысячы чалавек на чале з Юзафам Кашыцам, у Вілейскім 
паўстанцам удалося прыцягнуць да выступлення каля трох тысяч 
чалавек. Адным з камандзіраў дзісенскіх паўстанцаў была Эмілія 
Плятэр, вобраз якой трывала ўвайшоў у айчынную літаратуру як сімвал 
дзяўчыны-змагаркі за незалежнасць. Магілёўская і Віцебская губерня 
паўстаннем ахоплены не былі. Кульмінацыяй баявых дзеянняў паміж 
паўстанцамі і расійскімі войскамі ў Літве і Беларусі стаў штурм Вільні, 
які адбыўся 19 чэрвеня 1831 г. і скончыўся поўнай няўдачай паўстанцаў. 


Асноўная маса сялянства засталася абыякавай да паўстання і не 
брала ў ім актыўнага ўдзелу, што ў значнай ступені прадвызначыла яго 
паражэнне. Паўстанцкія атрады, якія большай часткай складаліся са 
шляхты і службовых асоб, заставаліся нешматлікімі і не маглі доўга 
супрацьстаяць рэгулярным расійскім войскам. Да канца лета 1831 г. 
паўстанцы былі выцеснены з тэрыторыі Беларусі, а пасля ўзяцця 
Варшавы расійскімі войскамі рэшткі паўстанцкай арміі адступілі 
ў Прусію і склалі там зброю. У выніку праведзеных рэпрэсій шматлікія 
ўдзельнікі паўстання пазбавіліся сваіх зямельных уладанняў, былі 
сасланы ў глыб Расіі альбо вымушаны падацца ў эміграцыю. 


Пасля паражэння паўстання 1830–1831 гг. расійскі ўрад распрацаваў 
праграму поўнага зліцця земляў былой Рэчы Паспалітай з этнічнымі 
рускімі тэрыторыямі. Указам ад 1 студзеня 1831 г. тут было ўведзена 
расійскае заканадаўства, што прадугледжвала адмену з 25 чэрвеня 1840 г. 
дзеяння Трэцяга Статута Вялікага Княства Літоўскага ў беларускіх 
губернях. З мэтай прадухілення новых шляхецкіх выступленняў быў 
распачаты так званы «разбор» шляхты – комплекс мерапрыемстваў, які 
прадугледжваў праверку дакументаў аб дваранскім паходжанні і па 
выніках перавод часткі шляхты ў падатковае саслоўе. Дваранскага звання 
пазбаўляліся звычайна дробныя, беспамесныя шляхціцы, якіх царскі ўрад 
зліваў у далейшым з масай сялянства. 


Адным з найважнейшых напрамкаў урадавай палітыкі стала 
барацьба супраць уплыву каталіцкай царквы. У 1832 г. выйшаў указ аб 
ліквідацыі некамплектных (тых, што не мелі поўнага складу манахаў) 
каталіцкіх манастыроў. Але асабліва моцным быў уціск на ўніяцкую 
царкву. Напрыканцы XVIII ст. да ўніяцкай царквы належала больш за 
дзве трэці насельніцтва Беларусі. У 1839 г. на саборы ў Полацку было 
прынята рашэнне аб далучэнні ўніяцкай царквы да праваслаўнай. Дзеля 
русіфікацыі краю заахвочваўся пераезд на Беларусь рускіх чыноўнікаў 
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і абмяжоўваўся доступ да заняцця дзяржаўных пасад мясцовых 
ураджэнцаў. 


Уніфікатарская дзейнасць Расійскіх уладаў мела пэўныя вынікі, але 
не магла хутка ліквідаваць асаблівасці беларускіх земляў у параўнанні 
з цэнтральнымі рэгіёнамі Расійскай імперыі. 


6.4. Эканамічнае развіццё беларускіх зямель у ХІХ ст. 
Адмена прыгоннага права. Пашырэнне капіталістычных 
адносін у сельскай гаспадарцы і прамысловасці ў другой палове 
ХІХ ст. 


У першай палове XIX ст. на тэрыторыі Беларусі адбываліся 
агульныя для Расійскай імперыі працэсы, якія вялі да распаду феадальна-
прыгонніцкай сістэмы. Узнікалі адносіны новага, капіталістычнага тыпу. 
Узрастала колькасць мануфактур, на многіх з іх пачала выкарыстоўвацца 
вольнанаёмная праца. Першыя фабрыкі былі пабудаваны ў 20-я гг. 
XIX ст., а ў сярэдзіне XIX ст. на шэрагу фабрык пачалі ўжывацца 
паравыя рухавікі. Гаспадарка беларускіх губерняў паступова ўключалася 
ў агульнарасійскі рынак. Аднак, развіццё эканомікі стрымлівалася 
панаваннем феадальна-прыгонніцкіх адносінаў. 


У 1840–1857 гг. праводзілася рэформа дзяржаўнай вёскі, 
ініцыятарам якой стаў міністр дзяржаўных маёмасцяў Расійскай імперыі 
граф Павел Кісялёў. Рэформа прадугледжвала люстрацыю – новае 
апісанне дзяржаўных уладанняў, змяньшэнне павіннасцяў сялян 
дзяржаўнай вёскі і павелічэнне іх зямельных надзелаў. Сяляне казённых 
маёнткаў пераводзіліся з паншчыны на аброк, спынялася практыка здачы 
іх у арэнду. Рэформа Кісялёва выклікала супрацьстаянне памешчыкаў. 
У 1856 г. ён быў адхілены ад пасады. Яго змяніў граф Міхаіл Мураўёў, 
які падверг рэзкай крытыцы пераўтварэнні свайго папярэдніка. Агулам 
аграрныя рэформы 1840-х – першай паловы 1850-х гг. палепшылі ўмовы 
для развіцця таварна-грашовых адносін і разгортвання гаспадарчай 
ініцыятывы сялянства ў дзяржаўнай вёсцы, але не закраналі асноў 
феадальных парадкаў. 


У сярэдзіне ХІХ ст. Беларусь заставалася аграрным рэгіёнам, дзе 
72,3% насельніцтва складалі сяляне. Яны падзяліліся на памешчыцкіх 
і дзяржаўных. У гэты час прыгоннае права стала, відавочна, замінаць 
эканамічнаму развіццю рэгіёна па капіталістычным шляху. Аднак 
дваранства супраціўлялася рэформам. Каб павялічыць даходнасць сваіх 
маёнткаў, памешчыкі за кошт памяншэння сялянскіх надзелаў пашыралі 
барскую запашку і пераводзілі сялян з аброку на паншчыну. 


Расійскі цар Аляксандр ІІ усведамляў неабходнасць найхутчэйшай 
адмены прыгоннага права. У студзені 1857 г. пад кіраўніцтвам 
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імператара быў створаны Сакрэтны камітэт, які ў лютым 1858 г. быў 
перайменаваны ў Галоўны камітэт па сялянскай справе.  


19 лютага 1861 г. Аляксандр II падпісаў «Палажэнне» аб 
«крестьянах, вышедших нз крепостной зависимости» і адначасова 
Маніфест аб адмене прыгоннага права. Гэтыя дакументы былі 
апублікаваны 5 сакавіка 1861 г. У адпаведнасці з імі памешчыкі 
пазбаўляліся права распараджацца асобай селяніна. Сяляне атрымлівалі 
права набываць на сваё імя нерухомую маёмасць, займацца гандлёва-
прамысловай дзейнасцю. Аднак памешчык па-ранейшаму заставаўся 
ўласнікам усёй зямлі. Хаця ў карыстанне сялянам і давалася пэўная яе 
колькасць, аднак да яе выкупу (не раней, чым праз 9 гадоў) яны не 
з'яўляліся ўласнікамі гэтай зямлі. Да правядзення выкупной аперацыі 
селянін знаходзіўся ў стане часоваабавязанага і выконваў на карысць 
памешчыка вызначаныя павіннасці ў выглядзе паншчыны або аброку. 


Умовы адмены прыгоннага права не былі прыняты беларускім 
сялянствам, што стала штуршком да развіцця шырокага сялянскага руху. 
Яго кульмінацыйная кропка супала з паўстаннем пад кіраўніцтвам 
Кастуся Каліноўскага. Нягледзячы на тое, што паўстанне было 
падаўлена, яно аказала сур’ёзны ўплыў на палітыку царызму ў адносінах 
да Беларусі. 1 сакавіка 1863 г. выйшаў указ аб адмене часоваабавязаных 
адносін у Віленскай, Гродзенскай і Мінскай губернях і чатырох паветах 
Віцебскай губерні. Праз тры месяцы гэты ўказ быў распаўсюджаны на 
Магілёўскую і ўсе беларускія паветы Віцебскай губерні. Указ уводзіў 
абавязковы выкуп сялянамі надзелаў. 


Рэформа 1861 г. з’явілася пераломным момантам паміж дзвюма 
эпохамі ў гісторыі Беларусі – феадалізмам і капіталізмам. Асабістае 
вызваленне ліквідавала манаполію памешчыкаў на эксплуатацыю 
сялянскай працы, садзейнічала больш высокаму росту рынку працоўнай 
сілы для капіталізму як у прамысловасці, так і ў сельскай гаспадарцы. 
Буржуазная па змесце сялянская рэформа разам з тым захавала шматлікія 
прыгонніцкія перажыткі, галоўным з якіх з’яўлялася памешчыцкае 
землеўладанне. 


У развіцці сельскай гаспадаркі другой паловы ХІХ ст. вылучаюцца 
два перыяды: 1860–1870-я гг. і 1880–1890-я гг. Першы перыяд 
характарызуецца панаваннем у памешчыцкай і сялянскай гаспадарках 
збожжавых напрамкаў і шырокім распаўсюджваннем адпрацовачнай 
сістэмы 


Моцным штуршком для развіцця сельскай гаспадаркі Беларусі 
з’явіўся сусветны аграрны крызіс 1880–1890-х гг., які выклікаў рэзкае 
зніжэнне кошту хлеба. Гэта прывяло да карэнных зменаў у структуры 
сельскагаспадарчай вытворчасці. У сувязі са значным скарачэннем 
у пачатку 1880-х гг. пасяўных плошчаў пад збожжавыя культуры 
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сельская гаспадарка Беларусі спецыялізуецца на вытворчасці тэхнічных 
культур (бульбы, ільну і інш.) і мяса-малочнай жывёлагадоўлі. 


Развіццё капіталістычных адносін у сельскай гаспадарцы ўзмацніла 
працэс расслаення сялянства. З аднаго боку, расла сельская буржуазія, 
а з другога – павялічвалася маламаёмаснае сялянства. Да пачатку ХХ ст. 
у беларускай вёсцы бедната складала 60%, сераднякі – каля 30%, 
сельская буржуазія – 10% ад усіх сялян. 


У 1860–1890-я гг. прамысловасць пераважна спецыялізавалася па 
перапрацоўцы мясцовай сыравіны. Разам з тым, у гэты час пазначыўся 
рост мануфактурнай вытворчасці. З 1860 г. па канец ХІХ ст. колькасць 
фабрык і заводаў на тэрыторыі Беларусі павялічылася ў 15 разоў. 
Гарадское насельніцтва Беларусі за другую палову XIX ст. павялічылася 
ў 2,2 разы. Развіццю прамысловасці і росту гарадоў у значнай ступені 
паспрыяла ўдасканаленне транспартнай сістэмы. Вялікі ўплыў на 
гаспадарчае жыццё Беларусі аказала чыгуначнае будаўніцтва. У 1862 г. 
праз тэрыторыю Беларусі прайшла Пецярбургска-Варшаўская чыгунка. 


Развіццё прамысловасці і гандлю спрыяла фарміраванню значнага 
слоя прадпрымальнікаў. Буржуазія пашыралася ў першую чаргу за кошт 
дваранства і купецтва, а таксама мяшчан. Уладальнікамі дробных 
прадпрыемстваў у гарадах і мястэчках Беларусі былі ў сваёй большасці 
прадстаўнікі яўрэйскай нацыянальнасці. 


У 1860–1870-я гг. на Беларусі паступова расце колькасць 
пралетарыяту, а ў 1890-я гг. рост колькасці рабочых паскараецца. 
Найбольш масавай сацыяльнай базай для папаўнення пралетарыяту было 
збяднелае сялянства, але з-за існаваўшай мяжы яўрэйскай аседласці яно 
не магло знайсці працу на прадпрыемствах гарадоў і мястэчак Беларусі. 
Гарадскі пралетарыят на Беларусі найперш папаўняўся за кошт 
збяднелых мяшчан, рамеснікаў, гандляроў. 


6.5. Паўстанне 1863–1864 гг. на Беларусі 
У канцы 1850-х гг. у сувязі з крызісам феадальна-прыгонніцкай 


сістэмы гаспадарання і паражэннем Расіі ў Крымскай вайне (1853–
1856 гг.) унутрыпалітычная сітуацыя ў краіне ізноў пачала напружвацца. 
Усё часцей уздымаліся на барацьбу сяляне з патрабаваннямі волі і зямлі. 
Расійскім уладам удалося нейтралізаваць сялянскі рух правядзеннем 
у 1861 г. аграрнай рэформы. Аднак нейтралізаваць цалкам сялянскі рух, 
а таксама нацыянальна-вызваленчыя памкненні дэмакратычна 
настроенай часткі шляхты, накіраваныя на аднаўленне Рэчы Паспалітай, 
расійскім уладам не ўдалося. 


У выніку ў 1863 г. успыхнула новае паўстанне. Яго падрыхтоўкай 
у Беларусі і Літве займаўся Літоўскі правінцыйны камітэт (ЛПК), які 
ў канцы 1862 г. узначаліў Канстусь Каліноўскі – будучы герой 
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паўстання. У мэтах агітацыі сярод сялян ЛПК выпускаў газету-улётку 
«Мужыцкая праўда» – першае беларускамоўнае перыядычнае выданне. 
Аўтары газеты імкнуліся паказаць антысялянскую сутнасць рэформы 
1861 г., яе супярэчанне інтарэсам «мужыка» і пераканаць сялян 
у неабходнасці змянення сацыяльнага ладу ў цэлым, знішчэння 
шматлікіх павіннасцяў і падаткаў і ўсталявання рэспубліканскага 
праўлення. Гэта ўсё павінна было прыцягнуць сялян у шэрагі паўстанцаў. 
«Мужыцкая праўда» стала адным з першых яскравых прыкладаў 
беларускай палітычнай публіцыстыкі. Яна шырока разыходзілася па ўсёй 
Беларусі. 


Паўстанне выбухнула ў Варшаве ў студзені 1863 г. Літоўскі 
правінцыйны камітэт, які абвясціў сябе органам паўстанцкай улады 
ў Літве і Беларусі, абвясціў аб яго падтрымцы праз некалькі дзён. 
Паўстанцкія атрады пачалі фармавацца па ўсёй Беларусі – ад Гродна да 
Горак і ад Дрысы да Пінска. Аднак яны так і засталіся нешматлікімі, бо 
сялянства пад уздзеяннем царскай прапаганды, якую ажыццяўлялі 
мясцовыя чыноўнікі і праваслаўныя святары, ізноў не падтрымала 
паўстанне. Ды і большая частка дваранства засталася абыякавай да яго. 


Нягледзячы на вялізныя намаганні паўстанцкіх камандзіраў, такіх як 
Валеры Урублеўскі, Рамуальд Траўгут, Людвік Звяждоўскі, Францішак 
Юндзіл і іншых, да канца 1863 г. паўстанне была падаўлена. Яго 
ўдзельнікі, якіх у Беларусі налічвалася 10–20 тысяч дрэнна ўзброеных 
чалавек, не маглі супрацьстаяць велізарнай расійскай арміі. На 
падаўленне нацыянальна-вызваленчыга руху на тэрыторыю Беларусі 
і Літвы было кінута каля 123 тысяч жаўнераў на чале з віленскім генерал-
губернатарам Міхаілам Мураўёвым. Найбольш актыўныя ўдзельнікі 
паўстання былі пакараны смерцю, астатнія сасланы ў Сібір 
і Цэнтральную Расію альбо вымушаны былі шукаць паратунку 
ў эміграцыі. 22 сакавіка 1864 г. на Лукішскай плошчы ў Вільні быў 
пакараны смерцю кіраўнік паўстання – Кастусь Каліноўскі. 


6.6. Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі ў другой палове 
ХІХ ст. 


Частковае вырашэнне аграрнага пытання выклікала 
ў парэформеннай Расійскай імперыі шырокі рух разначыннай 
інтэлігенцыі, які атрымаў назву народніцтва. Ідэалогія народніцтва 
шукала шляхі сацыяльнай перабудовы Расіі, зыходзячы з асаблівасцяў яе 
развіцця. Тэарэтыкі народніцтва верылі, што можна ажыццявіць 
непасрэдны пераход ад феадалізма да сацыялізма, мінаючы 
капіталістычную стадыю. Народнікі падзяляліся на дзве плыні – 
рэвалюцыйную і рэфарматарскую. Рэвалюцыйнае народніцтва 
дасягнула найвышэйшага ўздыму ў 1870-я гг. і на пачатку 1880-х. 
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Народніцкая ідэалогія знайшла сваіх прыхільнікаў і сярод 
беларускай моладзі. У пачатку 1880-х гг. была зроблена спроба стварыць 
цэнтр беларускіх народнікаў у Пецярбурзе. Ініцыятарам яго стварэння 
стала беларускае зямляцтва пры Пецярбуржскім універсітэце. У 1881 г. 
яно звярнулася са зваротам «Да беларускай моладзі», у якім заклікала 
беларускую інтэлігенцыю і студэнцтва да грамадскай дзейнасці на 
карысць Беларусі. У пачатку 1884 г. з ініцыятывай аб'яднання ўсіх 
народніцкіх гурткоў Беларусі выступіла група «Гоман», у якую 
ўваходзілі беларускія студэнты, якія навучаліся ў Пецярбурзе. Імі былі 
надрукаваны два нумары часопіса «Гоман». У гэтым выданні было 
выразна пастаўлена і акрэслена нацыянальнае пытанне. «Гоманаўцы» 
сцвярджалі існаванне беларускай нацыі і яе права на самастойнасць. 


У 1884–1890 гт. пануючым кірункам у народніцтве становіцца 
ліберальны. Ліберальныя народнікі адмовіліся ад рэвалюцыйнага шляху 
барацьбы і сканцэнтравалі сваю ўвагу на ўмацаванні сялянскага 
землеўладання. 


Развіццё капіталістычных адносін прывяло да фарміравання 
мясцовага пралетарыяту. Цяжкія ўмовы жыцця і працы, нізкая аплата 
рабочых вялі да пашырэння розных форм іх супраціву, у першую чаргу, 
стачак з вылучэннем патрабаванняў эканамічнага характару. Перадавым 
атрадам рабочага руху былі чыгуначнікі. З сярэдзіны 1870-х гг. 
адбываецца азнаямлене беларускіх рабочых з марксісцкай літаратурай. 
У канцы 1890-х гг. у рабочым руху на Беларусі з'яўляюцца свае 
спецыфічныя рысы, у першую чаргу, імкненне яўрэйскіх, літоўскіх 
і польскіх сацыял-дэмакратаў стварыць рабочыя арганізацыі па 
нацыянальнай прыкмеце. 


У 1897 г. у Вільні адбыўся з'езд прадстаўнікоў яўрэйскіх сацыял-
дэмакратычных арганізацый, на якім было абвешчана пра стварэнне 
Бунда –  «Усеагульнага яўрэйскага рабочага саюза ў Літве, Польшчы 
і Расіі». 


У 1898 г. у Мінску адбыўся першы з'ездз Расійскай сацыял-
дэмакратычнай рабочай партыі (РСДРП). 


У пачатку ХХ ст. пачынаюць афармляцца і нацыянальныя 
беларускія палітычныя партыі. Першай з іх стала Беларуская 
сацыялістычная грамада (БСГ), якая была ўтворана ў 1902 ці 1903 г. на 
падставе беларускіх студэнцкіх і вучнёўскіх гурткоў моладзі. Менавіта 
ёю ўпершыню было пастаўлена на палітычнай арэне пытанне аб 
нацыянальнай самастойнасці Беларусі. 


Асаблівае месца ў грамадскім жыцці Беларусі і фармаванні 
нацыянальнай ідэі займала літаратура. У 1840–1870-я гг. друкаваў свае 
беларускамоўныя творы Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, самы вядомы 
з пачынальнікаў беларускай літаратуры і драматургіі. Яго пяру належаць 
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п'есы «Пінская шляхта», «Залёты», «Сялянка» («Ідылія»). У 1880-я –
1890-я гг. эстафету распаўсюджвання беларушчыны падхапілі Янка 
Лучына, Адам Гурыновіч і Францішак Багушэвіч.  


Пачатак ХХ ст. стаў перыядам небывалага ўздыму нацыянальнай 
беларускай культуры. У гэты час на небасхіле беларускай літаратуры 
з'яўляецца цэлае сузор'е маладых і надзвычай таленавітых творцаў, сярод 
якіх Янка Купала, Якуб Колас, Максім Багдановіч, Максім Гарэцкі, 
Ядвігін Ш. (Антон Лявіцкі), Змітрок Бядуля, Алесь Гарун і шматлікія 
іншыя выбітныя дзеячы, пералічыць якіх практычна немагчыма. Яшчэ 
ніколі беларуская зямля не нараджала за такі кароткі перыяд столькі 
неверагодных талентаў. 


У пачатку XX ст. на Беларусі актывізавалася тэатральнае жыццё. 
У гарадах і вёсках атрымала распаўсюджанне дзейнасць аматарскіх 
тэатральных гурткоў, «беларускія вечарынкі». Праграмы гэтых 
аматарскіх калектываў уключалі песні і танцы, вершы і драматычныя 
творы К. Каганца, Я. Купалы, Я. Коласа і інш. 3 «беларускіх вечарынак» 
у 1910 г. узнік нацыянальны прафесійны тэатр – першая беларуская 
трупа Iгната Буйніцкага. 


6.7. Рэвалюцыя 1905–1907 гг. у Беларусі. Сталыпінскія 
рэформы 


Пачаткам першай расійскай рэвалюцыі сталі падзеі 9 студзеня 
1905 г., якія атрымалі назву «Крывавая нядзеля», калі па загадзе цара 
ў Пецярбурзе было расстраляна мірнае шэсце рабочых. Гэтая падзея 
яскрава выявіла шматлікія сур'ёзныя праблемы, якія існавалі ў расійскім 
грамадстве. Да ліку прычын першай расійскай рэвалюцыі мелі свае 
карані ў супярэчнасцях усерасійскага грамадства: наяўнасці рэшткаў 
феадальна-прыгонніцкай сістэмы, адсутнасці палітычных свабод, 
жорсткай эксплуатацыі рабочых прадпрымальнікамі, няздольнасці 
царскай улады вырашаць шматлікія сацыяльныя і нацыянальныя 
праблемы. Гэтыя крызісныя з'явы былі паглыблены руска-японскай 
вайной, у якой руская армія цярпела паражэнні. Па сваім характары 
першая расійская рэвалюцыя насіла буржуазна-дэмакратычны 
характар. 


«Крывавя нядзеля» выклікала абурэнне ва ўсёй Расійскай імперыі, 
у тым ліку і ў Беларусі. Палітычныя стачкі пратэсту, дэманстрацыі 
і мітынгі супраць карных захадаў урада адбыліся больш як у 20 гарадах 
Беларусі. Рабочыя патрабавалі скарачэння працоўнага дня, паляпшэння 
ўмоў працы, павелічэння заработнай платы. У такіх умовах актывізавалі 
сваю дзейнасць палітычныя партыі левага накірунку, у тым ліку 
і Беларуская сацыялістычная грамада. БСГ патрабавала свабоды слова, 
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друку, склікання канстытуцыйнага сходу, а таксама аўтаноміі для 
Беларусі 


У кастрычніку 1905 г. краіну ахапіла ўсерасійская стачка. На 
Беларусі ў выніку стачкі была паралізавана ўся чыгунка. Напалоханы 
моцным рэвалюцыйным рухам, цар вымушаны быў 17 кастрычніка 
1905 г. падпісаць Маніфест, у якім былі абяцаны дэмакратычныя 
свабоды: недатыкальнасць асобы, скліканне заканадаўчай Думы 
з удзелам у выбарах усіх саслоўяў насельніцтва. Гэта была сур'ёзная 
перамога рэвалюцыі. 


18 кастрычніка 1905 г. у Мінску ўдзельнікі мітынгу запатрабавалі 
вызваліць палітычных вязняў, і губернатар Павел Курлоў вымушаны 
быў задаволіць гэтае патрабаванне. Але пасля гэтага адбыўся растрэл 
удзельнікаў мітынгу на Прывакзальнай плошчы. У выніку загінула 
больш за 80 чалавек. 


У красавіку 1906 г. распачала сваю працу І Дзяржаўная дума, 
абраная на падставе Маніфеста ад 17 кастрычніка. Бальшавікі, эсэры, 
Бунд, БСГ байкатавалі выбары ў думу. 


Падчас рэвалюцыі беларускія нацыянальныя сілы распачалі 
выданне легальнай прэсы. У лістападзе 1906 г. у Вільні стала выдавацца 
«Наша ніва» – легальная штотыднёвая газета на беларускай мове, якая 
існавала да 1915 г. Газета стала сапраўдным ідэйным цэнтрам 
беларускага культурнага і нацыянальна-палітычнага руху. У рэдакцыі 
газеты працавалі Алаіза Пашкевіч (Цётка), Вацлаў Ластоўскі, Іван 
і Антон Луцкевічы, Янка Купала, Якуб Колас, Максім Багдановіч. 


У сярэдзіне 1907 г. стала відавочна, што першая расійская 
рэвалюцыя пацярпела паражэнне. 3 чэрвеня 1907 г. царскі ўрад 
разагнаў ІІ Дзяржаўную думу і арыштаваў прадстаўнікоў сацыял-
дэмакратычнай фракцыі. З аднаго боку, рэвалюцыя 1905–1907 гг. 
паспрыяла паступоваму пераўтварэнню расійскага самадзяржаўя 
ў канстытуцыйную манархію. Аднак глыбокіх дэмакратычных рэформ 
у краіне не адбылося. 


Падчас рэвалюцыі 1905–1907 гг. асаблівую вастрыню набыла 
нявырашанасць аграрнага пытання. З мэтай яго вырашэння расійскі 
ўрад на чале з прэмьер-міністрам Пятром Сталыпіным пайшоў на 
ажыццяўленне аграрнай рэформы. Згодна са сталыпінскай аграрнай 
рэформай, кожны селянін мог аб'явіць прыватнай уласнасцю надзел 
зямлі, які знаходзіўся ў яго карыстанні; кожны селянін мог свабодна 
выйсці з абшчыны, свабодна выбраць месца жыхарства і род заняткаў; 
кожны селянін, які замацаваў зямлю ў прыватную ўласнасць, мог 
патрабаваць аб'яднання ўсіх яго раскіданых палосак у адзіны надзел. Калі 
на гэты надзел пераносілася сядзіба, узнікаў хутар. У сувязі 
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з малазямеллем сялянам дазвалялася перасяляцца за Урал і атрымліваць 
невялікія пазыкі на ўладкаванне на новых землях. 


Рэформа ажыццяўлялася ў два этапы. Першы пачаўся ў лістападзе 
1906 г. Згодна з ім, кожны селянін мог выйсці з абшчыны і замацаваць 
свой надзел у прыватную ўласнасць. Дазвалялася ствараць хутары, што 
садзейнічала ліквідацыі церазпалосіцы. Другі этап пачаўся ў маі 1911 г., 
калі землеўпарадкавальныя камісіі атрымалі права прымусова выдзяляць 
сялянам зямлю ў адным участку і такім чынам штурхаць іх да 
перасялення на хутары. 


Сярод вынікаў сталыпінскай аграрнай рэформы можна назваць: 
паскарэнне працэсу распаду феадальнай і рост буржуазнай зямельнай 
уласнасці; дваране, чыноўнікі, афіцэры прадавалі сваю зямлю, большая 
частка якой пераходзіла ў рукі сялян-прадпрымальнікаў, а яны, у сваю 
чаргу, стваралі гаспадаркі фермерскага тыпу; больш за 40 тысяч сялян-
беднякоў і сераднякоў не змаглі наладзіць гаспадарку і прадалі сваю 
зямлю. 


Аднак, сталыпінская аграрная рэформа не атрымала свайго 
лагічнага завяршэння. Забойства Сталыпіна і пачатак Першай сусветнай 
вайны не далі магчымасці рэалізаваць задуманыя мерапрыемствы цалкам 
і дачакацца іх вынікаў. 


6.8. Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі 
Першая сусветная вайна пачалася 1 жніўня 1914 г. Яе прычынай 


з'явіліся супярэчнасці паміж буйнейшымі краінамі свету. Галоўнай была 
супярэчнасць паміж старой каланіяльнай Англіяй і маладым 
драпежнікам – германскім мілітарызмам, суперніцтва паміж Германіяй 
і Расіяй з-за ўплыву на Балканах, а таксам спрэчкі з-за таго, што Германія 
хацела адарваць ад Расіі і захапіць Польшчу, Фінляндыю, Беларусь 
і Украіну. У канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. утварыліся два саюзы краін: 
Траісты саюз (Германія, Аўстра-Венгрыя, Італія (у далейшым 
перайшла на бок Антанты, а яе месца заняла Асманская імперыя)) 
і Антанта (Англія, Францыя, Расія). Не жадаючы вырашаць 
супярэчнасці дыпламатычным шляхам, еўрапейскія дзяржавы, у тым ліку 
і Расійскай імперыя, зрабілі стаўку на ваенны ўціск на сваіх праціўнікаў. 


Непасрэднай зачэпкай да вайны стала забойства ў горадзе Сараева 
ў Босніі спадчынніка аўстра-венгерскага трону эрцгерцага Франца-
Фердынанда. Пасля гэтага Аўстра-Венгрыя абвясціла 28 ліпеня 1914 г. 
вайну Сербіі. Гэта пацягнула за сабой выкананне саюзніцкіх абавязкаў 
іншымі дзяржавамі, і ў выніку на працягу жніўня 1914 г. усе буйныя 
еўрапейскія дзяржавы аказаліся ўцягнутымі ў ваенныя дзеянні – 
пачалася Першая сусветная вайна. Іншыя дзяржавы далучаліся да 
розных блокаў на працягу 1914–1918 гг. 
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Для насельніцтва Беларусі пачатак вайны азначаў мабілізацыю яе 
насельніцтва ў дзеючую армію, а для цывільных жыхароў – шматлікія 
рэквізіцыі. З увядзеннем ваеннага становішча былі забаронены сходы, 
шэсці, забастоўкі і маніфестацыі, уводзілася ваенная цэнзура. 


Урад Расійскай імперыі і галоўнае камандаванне расійскімі войскамі 
не планавалі, што баявыя дзеянні будуць весціся на яе тэрыторыі. 
Кампанія 1914 г. планавалася Расіяй як паспяховае наступленне ва 
Усходняй Прусіі і Галіцыі, што павінна было прывесці да заключэння 
мірнага пагаднення на выгодных для яе ўмовах. Аднак ужо першыя 
месяцы вайны паказалі поўную марнасць падобных спадзяванняў. Ужо 
ў наступным 1915 г. Расія панесла цяжкія паражэнні ад Германіі 
і Аўстра-Венгрыі, у выніку чаго значная частка тэрыторыі імперыі 
аказалася акупаванай – Польшча і Літва, частка Латвіі, Заходняя 
Беларусь, частка Украіны. З гэтага часу і да заканчэння ваеннага 
канфлікту лінія фронту праходзіла непасрэдна па тэрыторыі Беларусі, 
а яе насельніцтва зведала ўсе цяжкасці вайны. 


У пачатку 1915 г. галоўныя сілы германскай арміі былі 
сканцэнтраваны на ўсходнім фронце і мелі мэту на працягу году нанесці 
Расіі вырашальны ўдар і вывесці яе з вайны. Баявыя дзеянні, якія 
распачаліся амаль з самага пачатку году нямецкім наступленнем, 
скончыліся для Расіі поўным паражэннем. Яе фронт быў прарваны 
адразу на некалькіх участках. У выніку пачалося так званае «Вялікае 
адступленне» рускай арміі. Пасля страты Варшавы і ўсёй тэрыторыі 
Польшчы рускія войскі, ратуючыся ад пагрозы абкружэння, пачалі 
пакідаць гарады Беларусі. У жніўні 1915 г. пачалося нямецкае 
наступленне ў напрамку Коўна – Вільня – Мінск. У верасні 1915 г. 
расійская армія пакінула Вільню, Гродна, Ліду, Брэст і ўсю тэрыторыю 
Заходняй Беларусі. Стаўка Вярхоўнага галоўнакамандуючага была 
пераведзена з Баранавічаў у Магілёў. У кастрычніку 1915 г. фронт 
стабілізаваўся на лініі Дзвінск – Паставы – Баранавічы – Пінск. 
Значная частка тэрыторыі Беларусі апынулася пад германскай 
акупацыяй. На наступныя шэсць гадоў Беларусь стала тэатрам баявых 
дзеянняў адразу некалькіх войнаў. 


Актыўныя баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі падчас Першай 
сусветнай вайны вяліся эпізадычна. Адным з такіх эпізодаў з’явілася 
Баранавіцкая наступальная аперацыя расійскіх войскаў улетку 1916 г. 
Яе мэтай быў прарыў нямецка-аўстрыйскага фронту ў раёне на захад ад 
Баранавічаў, што павінна было падтрымаць наступленне расійскай арміі 
ў Галіцыі – так званы «Брусілаўскі прарыў». Пасля працяглай 
падрыхтоўкі, у чэрвені–ліпені расійскія войскі некалькі разоў намагаліся 
здабыць пазіцыі праціўніка, але ўсе іх атакі скончыліся няўдала. Пасля 
цяжкіх страт аперацыя была спынена. Не было дасягнута аніводнай 
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з пастаўленых перад расійскай арміяй задач, а яе страты склалі каля 
80 тысяч чалавек забітымі, параненымі і палоннымі (нямецка-
аўстрыйскія страты – каля 13 тысяч). У цэлым аперацыя аказала вельмі 
моцны негатыўны маральны ўплыў на стан расійскіх жаўнераў. Гэта 
паспрыяла агульнаму маральнаму і фізічнаму разлажэнню арміі ў 1917 г. 


Цяжкасці вайны з кожным месяцам усё больш адчуваліся на 
тэрыторыі Беларусі па абодвух баках фронту. Цывільнае насельніцтва ўсё 
больш пакутавала ад рэквізіцый і пабораў, што высмоктвалі рэсурсы 
з сельскай гаспадаркі і гарадоў. У асобных мясцовасцях успыхваў голад. 
Апрача гэтага, ваюючымі бакамі ў Беларусь былі прынесены шматлікія 
эпідэмічныя захворванні, ад якіх памерлі тысячы беларусаў. 
У Цэнтральнай і Усходняй Беларусі ўзнікла праблема забеспячэння 
бежанцаў, якія сотнямі тысяч напаўнялі беларускія гарады. 


Пытанні 
1. Асноўныя мерапрыемствы расійскіх уладаў на далучаных пасля


падзелаў Рэчы Паспалітай беларускіх землях. 
2. Вайна 1812 г. і яе характар на беларускіх землях.
3. Прычыны і наступствы паўстання 1830–1831 гг. на тэрыторыі


Беларусі. 
4. Эканамічнае развіццё беларускіх земляў у першай палове –


сярэдзіне ХІХ ст. Прычыны і наступствы адмены прыгоннага права. 
5. Паўстанне 1863–1864 гг. на Беларусі: прычын, ход і наступствы.
6. Асаблівасці працэса пашырэння капіталістычных адносін


у сельскай гаспадарцы і прамысловасці Беларусі ў другой палове ХІХ ст. 
7. Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі ў другой палове ХІХ –


пачатку ХХ ст. Асаблівасці працэсу фармавання беларускай нацыі 
і нацыянальнай культуры. 


8. Рэвалюцыя 1905–1907 гг. на Беларусі і яе вынікі.
9. Асаблівасці правядзення і вынікі сталыпінскай аграрнай рэформы


на Беларусі. 
10. Першая сусветная вайна на тэрыторыі Беларусі і яе ўплыў на


жыццё мясцовага насельніцтва. 
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Раздзел ІІ 
Станаўленне беларускай дзяржаўнасці і ўмацаванне яе 


суверэнітэту ў ХХ – пачатку ХХІ стст. 


Глава 7 
Беларускія землі ў 1917–1941 гг. 


7.1. Лютаўская рэвалюцыя 1917 г. у Беларусі 
Унутрыдзяржаўнае напружанне ў Расійскай імперыі вылілася 


ў лютым 1917 г. у буржуазна-дэмакратычную рэвалюцыю. Народныя 
выступленні, якія хутка перараслі ва ўзброенае паўстанне, у сталіцы 
імперыі – Петраградзе (перайменаваны Санкт-Пецярбург) – вымусілі 
імператара Мікалая ІІ 2 сакавіка адрачыся ад трона. Расія была 
абвешчана дэмакратычнай рэспублікай, а ўся паўната заканадаўчай 
і выканаўчай улады перайшла да Часовага ўрада. На працягу сакавіка 
новая ўлада была ўсталявана па ўсёй тэрыторыі былой імперыі. Аднак 
адначасова з Часовым урадам органам улады абвясціў сябе 
і Петраградскі савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў. На некалькі 
месяцаў у рэспубліцы склалася сітуацыя двоеўладдзя. 


У Мінску звесткі пра перамогу рэвалюцыі былі атрыманы ўжо 
1 сакавіка. Створаныя з рабочых дружыны вызвалілі палітычных 
зняволеных, арыштавалі камандуючага Заходнім фронтам, начальніка 
штаба, каменданта горада. 4 сакавіка былі створаны Мінскі Савет 
рабочых дэпутатаў і яго выканаўчы камітэт з аднаго боку і Часовы 
камітэт парадку і бяспекі з другога. Двоеўладдзе праявілася 
і  ў  Беларусі. 


6 сакавіка ў Мінску была праведзена вялікая маніфестацыя пад 
лозунгамі «Няхай жыве дэмакратычная рэспубліка», «Няхай жыве 
Устаноўчы сход» і да т. п. Пачатковы рэвалюцыйны парыў быў моцным. 
На працягу сакавіка – красавіка 1917 г. па Беларусі былі створаны 
37 саветаў рабочых, сялянскіх і салдацкіх дэпутатаў. Аднак адразу 
праявіліся глыбокія супярэчнасці паміж рознымі сацыяльнымі групамі, 
слаямі, палітычнымі сіламі ў поглядах на рэвалюцыю і яе мэты. Яны 
прадвызначылі далейшыя падзеі. 


Рэвалюцыя актывізавала і беларускіх нацыянальных дзеячаў. 
У сакавіку 1917 г. у Мінску адбыўся з’езд прадстаўнікоў беларускіх 
нацыянальных арганізацый (каля 150 чалавек). Яго ўдзельнікі 
выказаліся за дзяржаўна-тэрытарыяльную аўтаномію Беларусі ў складзе 
Расійскай рэспублікі, абвясцілі сябе вышэйшай краёвай уладай 
і стварылі выканаўчы орган – Беларускі нацыянальны камітэт (БНК) 
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на чале з Раманам Скірмунтам. Наконт пытання прызнання яны правялі 
перамовы з Часовым урадам, але не атрымалі ад яго ніякай падтрымкі. 


Пад уплывам рэвалюцыі ўскладнілася становішча на Заходнім 
фронце. На маральны стан жаўнераў працягвалі негатыўна ўздзейнічаць 
заклікі часовага ўрада пра працяг вайны да пераможнага канца. Апрача 
таго, пацыфісцкая агітацыя партыі бальшавікоў усё больш садзейнічала 
разлажэнню расійскай арміі. У чэрвені – ліпені Часовы ўрад распачаў 
вялікае наступленне на фронце, у тым ліку і ў Беларусі, якое скончылася 
няўдала. Гэта выклікала ўнутрыпалітычны крызіс і вялікую 
антыўрадавую дэманстрацыю ў Петраградзе ў пачатку ліпеня. Аднак 
выступленне было падаўлена арміяй, а ўся паўната ўлады перайшла да 
Часовага ўрада. У выніку двоеўладдзе скончылася. Аднак унутранае 
напружанне ў краіне працягвала нарастаць. Партыя бальшавікоў узяла 
курс на новую рэвалюцыю. 


У ліпені 1917 г. у Мінску адбыўся ІІ з’езд беларускіх 
нацыянальных арганізацый, на якім выявіліся глыбокія супярэчнасці 
паміж рознымі групамі беларускіх дзеячаў. Замест БНК была абрана 
Цэнтральная рада на чале з Язэпам Лёсікам. Перад ёй ставілася задача 
аб’яднання беларускага руху. Гэтага, аднак, выканаць не ўдалося. 
15 кастрычніка ў Мінску адбылася другая сэсія Цэнтральнай рады, дзе 
замест яе абрана Вялікая беларуская рада, перад якой ставіліся тыя ж 
задачы, што і перад папярэдняй. Аднак у цэлым беларускі нацыянальны 
рух заставаўся раз’яднаным. 


7.2. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 г. у Беларусі. 
Усталяванне савецкай улады 


Нявырашанасць шматлікіх палітычных, эканамічных і сацыяльных 
праблем сталі прычынай падзення Часовага ўрада ў Петраградзе. 24–
25 кастрычніка ў горадзе адбылося паўстанне бальшавікоў і іх 
саюзнікаў. У выніку ўвесь склад Часовага ўрада быў арыштаваны, а ўся 
ўлада ў горадзе перайшла ў рукі бальшавікоў, на чале якіх стаялі 
Уладзімір Ленін (Ульянаў), Леў Троцкі (Бранштэйн), Уладзімір Антонаў-
Аўсяенка і іншыя дзеячы. 27 кастрычніка быў створаны савецкі ўрад – 
Савет народных камісараў (СНК). Аднак савецкая улада па ўсёй краіне 
была ўсталявана толькі да канца года. 


У Мінску Савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў атрымаў звесткі 
пра петраградскія падзеі 25 кастрычніка і адразу абвясціў сябе 
вышэйшым органам улады. Іх галоўнымі апанентамі выступілі эсэры, 
меншавікі і бундаўцы, якія аб’ядналіся ў Камітэт выратавання 
рэвалюцыі. Аднак бальшавікі, якія абапіраліся на жаўнераў Заходняга 
фронту, хутка падавілі сваіх праціўнікаў і ўсталявалі сваю ўладу ва ўсёй 
неакупаванай тэрыторыі Беларусі. У лістападзе 1917 г. быў створаны 
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Абласны выканаўчы камітэт Заходняй вобласці і фронту 
(Аблвыканкамзах) як вышэйшы орган савецкай улады на яе тэрыторыі. 
На яго чале са студзеня 1918 г. стаў Аляксандр Мяснікоў. У лістападзе 
Стаўка Вярхоўнага галоўнакамандавання ў Магілёве была занята 
рэвалюцыйнымі войскамі на чале з прапаршчыкам Мікалаем Крыленкам 
і пастаўлена на службу бальшавікам да выхаду Расіі з вайны. 


Адзін з галоўных лозунгаў, пад якім бальшавікі прыходзілі да 
ўлады, – заключэнне міру з Германіяй і яе саюзнікамі. Ужо 
26 кастрычніка ІІ Усерасійскі з’езд саветаў прыняў дэкрэт аб міры. 
Ужо ў лютым СНК прапанаваў усім дзяржавам, што бралі ўдзел у вайне, 
пачаць перамовы аб міры. Саюзнікі Расіі па Антанце выступілі супраць 
падобных дзеянняў, у выніку бальшавікі пачалі перамовы з Германіяй 
сепаратна. 14 лістапада Германія пагадзілася на такі варыянт. 


Перамовы аб міры пачаліся ў Брэсце ў снежні 1917 г. Іх першы 
раўнд, які цягнуўся да студзеня 1918 г., скончыўся нічым. Кіраўнік 
савецкай дэлегацыі народны камісар замежных спраў Леў Троцкі 
фактычна праваліў перамовы. Каб прымусіць савецкую дэлегацыю 
падпісаць мірную дамову, нямецкае камандаванне ў лютым 1918 г. 
пачало шырокамаштабнае наступленне па ўсёй шырыні фронту. 
Рэшткі рускай арміі фактычна не аказвалі супраціўлення. Ужо 1 сакавіка 
нямецкія войскі ўвайшлі ў Гомель і Магілёў. Фронт перастаў існаваць, 
а асноўныя органы савецкай улады ўцяклі ў Смаленск. 


Гэта змусіла савецкую дэлегацыю, ужо на чале з сябрам калегіі 
Народнага камісарыята фінансаў Рыгорам Сакольнікавым, вярнуцца 
ў Брэст. 3 сакавіка 1918 г. без абмеркавання яна падпісала мір на 
нямецкіх умовах. Сярод іншага, амаль уся тэрыторыя Беларусі 
заставалася пад акупацыяй германскіх войскаў. У самой Расіі ўмовы міру 
выклікалі рэзка негатыўную рэакцыю як дэмакратычнай, так 
і кансерватыўнай частак грамадства, і нават часткі камуністаў. Яго 
заключэнне стала моцным штуршком да шырокамаштабнай 
грамадзянскай вайны. 27 жніўня 1918 г. у Берліне было заключана 
дадатковае пагадненне паміж Расіяй і Германіяй. Паводле адной з яго 
шматлікіх умоў, Германія абавязвалася вярнуць Расіі некаторыя 
тэрыторыі, у тым ліку і на Беларусі, узамен на выплату 2,75 мільярда 
залатых рублёў. Увосень 1918 г. Германія пачала вывад сваіх войскаў 
з тэрыторыі Беларусі. 


7.3. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі 
1918 г. стаў пераломным у гісторыі Беларусі і вызначыўся 


актыўнымі працэсамі дзяржаваўтварэння. У снежні 1917 г. у Мінску 
распачаў сваю дзейнасць Усебеларускі з’езд. Ва ўмовах, калі перамовы 
ў Брэсце былі часова сарваныя і нямецкае камандаванне аддало загад аб 
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наступленні, на пэўны час склалася сітуацыя, калі савецкія войскі ўжо 
пакінулі Мінск, адступаючы на ўсход, а нямецкія яшчэ не ўвайшлі 
ў горад. У гэтых умовах Выканаўчы камітэт Усебеларускага з’езда 
20 лютага звярнуўся да насельніцтва з І Устаўной граматай, у якой 
абвясціў сябе часовай уладай у Беларусі. Пры гэтым ствараўся часовы 
выканаўча-распарадчы орган – Народны Сакратарыят на чале 
з Язэпам Варонкам.  


3 сакавіка 1918 г. у Брэсце была падпісана мірная дамова паміж 
Германіяй і Савецкай Расіяй. Ад Расіі адышлі Польшча, Літва, значная 
частка тэрыторыі Беларусі і Латвіі. Паўднёвая частка Беларусі была 
далучана да гетманскай Украіны; а Заходняя і Цэнтральная – трапілі пад 
уладу нямецкіх акупантаў. Ва Усходняй Беларусі, у Віцебскай 
і Магілёўскай губернях захавалася савецкая ўлада. Прадстаўнікі Рады на 
перамовах не прысутнічалі, а пытанні былі вырашаны без уліку 
меркаванняў беларускага народа. На заключэнне Брэсцкага міру 
Выканкам адказаў прыняццем на сваім пашыраным пасяджэнні 
9 сакавіка ІІ Устаўной граматы, у якой у межах этнаграфічнай 
перавагі беларускага насельніцтва абвяшчалася Беларуская Народная 
Рэспубліка (БНР). 


У далейшым Рада стварае бюро па справе напісання падручнікаў, 
а таксама ажыццяўлення школьнай інспекцыі. Выходзяць беларускія 
газеты, часопісы і кнігі. Прадстаўніцтвы БНР адкрываюцца ва Украіне і 
ў Літве, дыпламатычныя місіі – у Варшаве, Берліне, Берне, Капенгагене. 
Аднак усе важныя пытанні дзяржаўнага ўзроўню вырашаюцца 
германскім камандаваннем ці з яго згоды. 


25 сакавіка была прынята ІІІ Устаўная грамата, паводле якой 
Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчалася незалежнай і вольнай 
дзяржавай: «Ад гэтаго часу Беларуская Народная Рэспубліка 
абвешчаецца Незалежнай і Вольнай Дзяржавай. Самі народы Беларусі, 
у асобі свайго Устаноучаго Сойму, пастановяць аб будучых дзяржауных 
зьвязях Беларусі... Беларуская Народная Рэспубліка павінна абняць усе 
землі, дзе жыве і мае лічбенную перавагу беларускі народ, а ласьне: 
Магілеушчыну, беларускія часьці Меншчыны, Гродзеншчыны (з Гроднай, 
Беластокам і інш.), Віленшчыны, Віцебшчыны, Смаленшчыны, 
Чарнігоушчыны і сумежныя часьці суседніх губерняу, заселеныя 
беларусамі...». 


Аднак рэалізаваць гэты праект не ўдалося. 13 лістапада 1918 г., 
праз два дні пасля капітуляцыі Германіі ў Першай сусветнай вайне, 
Савецкая Расія дэнансавала Брэсцкі мір і пачала наступленне з мэтай 
заняць акупіравыя немцамі тэрыторыі былой Расійскай імперыі. У выніку 
амаль усе дзеячы БНР пакінулі Беларусь. 
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Такім чынам, абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі было 
першай спробай стварэння беларускай нацыянальнай дзяржавы, што 
таксама паўплывала на адносіны бальшавікоў да будучыні Беларусі. 
У далейшым ідэя аднаўлення БНР шмат разоў выкарыстоўвалася рознымі 
палітычнымі сіламі, але поспеху не мела. 


7.4. Абвяшчэнне БССР. ЛітБелССР. Савецка-польская 
вайна. Паўторнае Абвяшчэнне БССР 


1 студзеня 1919 г. савецкімі ўладамі у якасці супрацьвагі 
Беларускай Народнай рэспублікі была абвешчана Савецкая 
Сацыялістычная Рэспубліка Беларусь (ССРБ). Першым старшынёй яе 
Часовага ўраду стаў пісьменнік і палітычны дзеяч Зміцер Жылуновіч 
(Цішка Гартны). Аблвыканкамзах пры гэтым самараспусціўся. 


Аднак ужо 16 студзеня 1919 г. са складу ССРБ былі перададзены 
ў склад РСФСР Віцебская, Смаленская і Магілёўская губерні. 2 лютага 
на І Усебеларускім з’ездзе Саветаў была прынята Канстытуцыя новай 
дзяржавы. Канцом ССРБ (у складзе Гродзенскай і Мінскай губерняў) 
стала яе аб’яднанне 27 лютага 1919 г. з Літоўскай Савецкай 
Рэспублікай, у выніку чаго была ўтворана Літоўска-Беларуская 
Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка (ЛітБел ССР). Аднак і яна не 
праіснавала доўга, бо яе тэрыторыя ў хуткім часе была занята польскімі 
войскамі. 


Справа ў тым, што ў 1918 г. адрадзілася незалежная Польская 
дзяржава, якая прыняла саманазву Другая Рэч Паспалітая. Ад самага 
пачатку яна паставіла задачай распаўсюджванне сваёй улады на 
тэрыторыю ўсёй былой Рэчы Паспалітай у межах 1772 г., адпаведна, і на 
беларускія землі. 14 лютага польскія войскі пачалі баявыя дзеянні 
супраць савецкіх рэспублік. Першапачаткова савецкія войскі не здолелі 
спыніць іх наступленне. На працягу сакавіка – красавіка 1919 г. імі былі 
заняты ўсе гарады Заходняй Беларусі, 22 красавіка была захоплена 
Вільня. Пасля невялікага перапынку, улетку польскія войскі працягнулі 
наступленне і 8 жніўня занялі Мінск. Лінія фронту стабілізавалася 
толькі на рацэ Бярэзіне. ЛітБелССР спыніў фактычнае існаванне. 


Увесну 1920 г. баявыя дзеянні ўзнавіліся, і польскія войскі захапілі 
Мазыр, Рэчыцу і Калінкавічы. Аднак улетку савецкая армія распачала 
буйнамаштабнае контрнаступленне і прарвала польскі фронт. 11 ліпеня 
быў заняты Мінск, 14 ліпеня – Вільня, 19 ліпеня былі фарсіраваны Нёман 
і Шчара. пасля гэтага Чырвоная Армія ўвайшла на тэрыторыі ўласна 
Польшчы і працягнула наступленне з мэтай авалодання Варшавай. Аднак 
у канцы ліпеня – пачатку жніўня пацярпела катастрафічнае паражэнне 
пад Варшавай. 17 жніўня польскія войскі перайшлі ў татальнае 
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наступленне, 21 жніўня занялі Брэст, 23 верасня – Ваўкавыск, пазней – 
Пінск. 


Яшчэ падчас савецка-польскай вайны 12 ліпеня 1920 г. была 
заключана мірная дамова паміж урадамі Савецкай Расіі 
і нованароджанай незалежнай Літвы, паводле якой ў склад апошняй 
перадавалася частка тэрыторыі сучаснай Беларусі з гарадамі Гродна, 
Браславам, Лідай і інш. Гэтым юрыдычна спынялася існаванне 
ЛітБелССР. Аднак рэальнае выкананне мірнай дамовы ў частцы 
тэрытарыяльнага падзелу было практычна немагчымым, таму як ён 
вызначаўся не толькі гэтымі дзяржавамі, але і Польшчай, якая ваявала 
з абедзвюма. 


Вайна знясіліла ўсе бакі і паказвала, што ніхто не зможа дамагчыся 
поўнай перамогі. Таму 12 кастрычніка 1920 г. у Рызе паміж Польшчай 
і Савецкай Расіяй было падпісана перамір’е. Аднак пасля гэтага польскія 
ўлады, з мэтай паўплываць на ход перамоваў аб міры, арганізавалі 
некалькі ваенных акцый. На працягу кастрычніка была перакінута 
з Эстоніі і ў лістападзе пачала наступленне на Палессі добраахвотніцкая 
армія генерала Станіслава Булак-Балаховіча. Падчас свайго «палескага 
паходу» яна заняла Петрыкаў, Мазыр, Рэчыцу, Калінкавічы. Аднак ужо 
праз два тыдні армія была разбіта, а яе рэшткі вярнуліся на польскую 
тэрыторыю. У лістападзе – снежні ў Слуцкім павеце пачалося Слуцкае 
паўстанне – палітычнае і ўзброенае супрацьдзеянне мясцовых дзеячаў 
беларускага нацыянальнага руху ўсталяванню савецкай улады. Аднак да 
канца снежня ўсе слуцкія паўстанцы былі выцеснены на польскую 
тэрыторыю і склалі зброю. 


18 сакавіка 1921 г. паміж Савецкай Расіяй і Польшчай была 
падпісана ў Рызе мірная дамова. Яна мела вызначальнае значэнне для 
Беларусі, бо яе тэрыторыя апынулася падзеленай паміж 
дзвюма дзяржавамі – савецкай і польскай. Заходняя Беларусь з гарадамі 
Гродна, Пінскам, Баранавічамі, Ваўкавыскам, Паставамі, Глыбокім, 
Браславам і іншымі адыходзілі да Польшчы, тэрыторыя на ўсход ад 
іх – да Савецкай дзяржавы. 


Яшчэ падчас савецка-польскай вайны, пасля вызвалення Мінска 
ў ліпені 1920 г. Беларусь была паўторна абвешчана савецкай, цяпер – пад 
назвай Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка (БССР). 
Аднак яе тэрыторыя заставалася мізэрнай – шэсць паветаў Мінскай 
губерні, якія не былі акупаваны польскімі войскамі. Астатняя частка 
Беларусі заставалася ў складзе РСФСР. Варта адзначыць, што важнасць 
Рыжскага міру заключаецца яшчэ і ў тым, што ён паклаў канец вайне на 
тэрыторыі Беларусі амаль на 20 гадоў і канчаткова замацаваў існаванне 
новага дзяржаўнага ўтварэння – БССР. 
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7.5. БССР у 1920-я гг. Новая эканамічная палітыка. 
Узбуйненне тэрыторыі БССР. Палітыка беларусізацыі 


Другое абвяшчэнне Савецкай Беларусі стала пачаткам фізічнага 
існавання беларускай дзяржаўнасці. Як юрыдычна незалежная краіна 
БССР 30 снежня 1922 г. падпісала разам з РСФСР, Украінскай ССР 
і Закаўказскай ССР дамову аб утварэнні Саюзу Савецкіх 
Сацыялістычных Рэспублік (СССР), стаўшы адной з яго заснавальніц. 


Заканчэнне ваенных дзеянняў і паслабленне міжнароднай 
напружанасці патрабавалі неадкаладных мерапрыемстваў па 
нармалізацыі эканомікі савецкай краіны. Комплекс такіх мерапрыемстваў 
атрымаў назву новай эканамічнай палітыкі (НЭП), якая пачала 
праводзіцца ў сакавіку 1921 г. НЭП быў сістэмай мер, разлічаных на 
пераходны перыяд. 


У сферы сельскай гаспадаркі найважнейшай мерай новай 
эканамічнай палітыкі стала замена харчразвёрсткі харчовым падаткам, 
які быў меншы за развёрстку і аб'яўляўся загаддзя. А з 1 студзеня 1924 г. 
ён быў заменены грашовым падаткам. 


У сферы гандлю НЭП прадугледжваў, што ўсе лішкі, якія 
заставаліся ў селяніна пасля выплаты падатку, можна было прадаць па 
сваім уласным меркаванні. 


У сферы фінансаў новая эканамічная палітыка прадугледжвала 
правядзенне грашовай рэформы, асноўнымі мэтамі якой былі: 
стабілізацыя грашовай сістэмы, стымуляцыя экспарту і знешняга гандлю. 


У прамысловасці НЭП прадугледжваў вяртанне ў прыватнае 
ўладанне і кантроль шляхам здачы ў арэнду раней нацыяналізаваных 
прамысловых прадпрыемстваў, аднаўленне грашовай аплаты працы і яе 
арганізацыю на прынцыпах матэрыяльнага стымулявання. 


Дзякуючы НЭПу, які дазволіў спалучыць дзяржаўныя інтарэсы 
і асабістыя патрэбы насельніцтва, была паспяхова адноўлена сельская 
гаспадарка рэспублікі, атрымала стымул да развіцця прамысловасць, 
узрасла колькасць прамысловых прадпрыемстваў і працуючых на іх. 
Аб'ём валавай прадукцыі як у прамысловасці, так і ў сельскай 
гаспадарцы, перавысіў даваенны. Палепшыліся ўмовы жыцця 
насельніцтва. 


Аднак у самім характры новай эканамічнай палітыкі было шмат 
супярэчнасцяў. Ужо пачынаючы са жніўня 1922 г. сталі ўтварацца так 
званыя «нажніцы цэн» – цэны на прамысловыя вырабы пераўзышлі цэны 
на сельскагаспадарчую прадукцыю ў параўнанні з даваенным узроўнем 
больш, чым у тры разы. Сялянам стала невыгодна прадаваць сваю 
прадукцыю. Парушэнне рынкавай раўнавагі было выклікана, у першую 
чаргу, больш хуткім аднаўленнем сельскай гаспадаркі, чым 
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прамысловасці, як вынік, прадукцыя першай была значна танней. 
Крызісы паўтараліся і ў 1925/26 і ў 1927/28 гг. Прычынай частых 
эканамічных крызісаў было тое, што партыйна-дзяржаўнае кіраўніцтва 
імкнулася да паскоранай мадэрнізацыі грамадства пад сцягам «рыўка 
ў сацыялізм», што не магло не весці да пастаянных збояў у працэсе 
ўзнаўлення. 


НЭП таксама выклікаў шэраг эканамічных, сацыяльных 
і палітычных супярэчнасцяў. Сама гэтая палітыка не была завершанай, 
бо ў ёй было шмат як рынкавых элементаў, так і рэшткаў эканамічнай 
палітыкі «ваеннага камунізму». Усё гэта, а таксама неабходнасць 
мадэрнізацыі эканамічнага комплексу СССР, а менавіта пераўтварэння 
дзяржавы з аграрнай у індустрыяльную, паставілі напрыканцы 1920-х гг. 
перад палітычным кіраўніцтвам пытанне выбару далейшых шляхоў 
развіцця эканомікі краіны. 


Пасля ўваходжання БССР у склад СССР паўстала новае пытанне – 
неадпаведнасці тэрыторыі БССР межам этнічнай тэрыторыі беларусаў. 
У 1922 г. БССР уключала ўсяго шэсць паветаў былой Мінскай губерні 
з колькасцю насельніцтва 1,5 мільёнаў чалавек. 


У сакавіку 1924 г. да БССР было далучана 15 паветаў Віцебскай, 
Гомельскай (былой Магілёўскай) і Смаленскай губерняў. Тэрыторыя 
павялічалася крыху болей, чым у два разы, насельніцтва вырасла да 4,2 
мільёна чалавек. 


У лістападзе 1926 г. у склад БССР былі перададзены Гомельскі 
і Рэчыцкі паветы. Паўночна-усходняя, усходняя і паўднёва-усходняя 
межы нашай краіны набылі ў цэлым сучасны выгляд. Такім чынам, 
з 1926 г. БССР уяўляла сабой больш-менш адзіны культурны 
і гаспадарчы рэгіён. 


5–12 красавіка 1927 г. на VIII з’ездзе Саветаў БССР была прынята 
новая Канстытуцыя БССР, якая замацавала тэрытарыяльныя змены. 
Дзяржаўнымі мовамі краіны былі зацверджаны беларуская, руская, 
польская і яўрэйская (ідыш). Мовай міжнацыянальных зносін 
вызначалася беларуская. 


У ліпені 1924 г. кампартыя Беларусі афіцыйна абвясціла аб пачатку 
палітыкі «беларусізацыі». Асноўнымі яе накірункамі сталі: развіццё 
культуры Беларусі і беларускай мовы; перавод справаводства 
і дзяржаўных органаў улады на беларускую мову; арганізацыя навукова-
даследчай дзейнасці па ўсебаковым вывучэнні гісторыі, культуры 
і прыроды Беларусі. 


У 1922 г. пачынае сваю дзейнасць Інстытут беларускай культуры 
(Інбелкульт), які ў 1929 г. быў ператвораны ў Беларускую акдэмію 
навук (БАН), першым прэзідэнтам якой стаў знакаміты гісторык 
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Усевалад Ігнатоўскі. Інбелкульт стаў галоўным цэнтрам навуковага 
і краязнаўчага жыцця краіны. 


Сапраўдны ўзлёт спазнала беларуская культура. Шматлікія 
мастацкія калектывы даносілі да насельніцтва шэдэўры айчыннай 
і сусветнай класікі. Пісьменнікі і паэты гуртаваліся вакол аб’яднанняў 
«Маладняк» і «Узвышша», сябры якіх надалі новы імпульс айчыннаму 
літаратурнаму жыццю. У 1920-я гады раскрываецца талент такіх 
выдатных пісьменнікаў, як Міхась Чарот, Уладзімір Дубоўка, Уладзімір 
Жылка, Паўлюк Трус, Міхась Лынькоў і шматлікіх іншых аўатараў. 


На жаль, перыяд беларусізацыў быў вельмі кароткім. У 1929 г. 
палітыка «беларусізацыі» згортваецца, у БССР, як і ва ўсім СССР, 
пачынаецца ўсталяванне таталітарнага рэжыму і масавыя рэпрэсіі. 


7.6. Індустрыялізацыя і калектывізацыя ў БССР. 
Афармленне савецкай таталітарнай сістэмы. Сталінскія рэпрэсіі 
ў Беларусі 


Ужо ў сярэдзіне 1920-х гг. большасць кіраўнікоў савецкай дзяржавы 
схілялася да ідэі аб магчымасці пабудовы сацыялізму ў адной, асобна 
ўзятай краіне. У выніку ўнутрыпартыйнай барацьбы да ўлады ў краіне 
прыйшла групоўка на чале з Іосіфам Сталіным. Гэтая групоўка была 
пераканана ў неабходнасці захавання і ўмацавання партыйна-дзяржаўнай 
сістэмы, непазбежнасці значных ахвяр для дасягнення «светлай 
будучыні». 


У 1928 г. Сталін і яго прыхільнікі атрымліваюць перамогу ва 
ўнутрыпартыйнай барацьбе, што прыводзіць да рашучага павароту ва 
ўнутранай палітыцы СССР ад прынцыпаў НЭПа да нормаў 
адміністрацыйна-каманднай сістэмы і ўступленне краіны на шлях 
пераўтварэння ў таталітарную дзяржаву. 


У эканамічным развіцці савецкай дзяржавы быў узяты курс на 
індустрыялізацыю – працэс стварэння буйной машыннай вытворчасці ва 
ўсіх галінах народнай гаспадаркі, і перш за ўсё ў прамысловасці. СССР 
сапраўды адставаў у тэхніка-эканамічных адносінах ад развітых 
індустрыяльных дзяржаў. З мэтай пераадолення гэтага адставання Сталін 
узяў курс на фарсіраваную індустрыялізацыю.


Ажыццяўленне індустрыялізацыі ў БССР было, у першую чаргу, 
звязана з развіццём прамысловасці па перапрацоўцы мясцовай сыравіны. 
Таму асноўныя капіталы ў першыя гады індустрыялізацыі накіроўваліся 
на патрэбы харчовай, гарбарнай, тэкстыльнай, швейнай прамысловасці, 
а таксама галін, якія перапрацоўвалі драўніну (лясная, дрэваапрацоўчая, 
папяровая) і мінеральную сыравіну (паліўная, хімічная). Мінскія заводы 


81 







 


«Энергія», «Камунар» паклалі пачатак станкабудавання, а закладзеная 
пад Оршай БелДРЭС – энергетыкі Беларусі. 


Першы пяцігадовы план развіцця народнай гаспадаркі БССР на 
1928–1932 гг. прадугледжваў стварэнне буйной прамысловасці, рост 
нацыянальных кадраў, рэканструкцыю ўсёй народнай гаспадаркі. Але 
гэты план не быў выкананы ў поўным аб'ёме. Падчас другой пяцігодкі 
(1933–1937 гг.) ставілася задача развіваць машынабудаванне, 
рэканструяваць энергетычную гаспадарку. Аднак і гэты план не быў 
выкананы. Задачай трэцяй пяцігодкі (1938–1942 гг.) было паскарэнне 
развіцця прамысловасці, машынабудавання.  


З мэтай забеспячэння фарсіраванай індустрыялізацыі неабходнымі 
рэсурсамі і сродкамі ў СССР была распачата калектывізацыя – 
аб'яднанне дробных індывідуальных гаспадарак сялян у буйныя 
калектыўныя гаспадаркі. Аб'яднанне сялянскіх гаспадарак у буйныя 
калектыўныя становіцца генеральнай лініяй партыі ў вёсцы, пачынаючы 
з 1927 г. Пры гэтым дэклараваўся прынцып добраахвотнасці пры 
ўступленні ў калгасы. Але на справе ўсё было інакш. Бальшавікі сталі 
пераходзіць да паскоранай, прымусовай калектывізацыі, шырока 
выкарыстоўваючы палітыку раскулачвання. Такім шляхам яны імкнуліся 
вырашыць дзве задачы: з аднаго боку, у кароткія тэрміны 
калектывізаваць вёску, з іншага – узяць у яе сродкі для індустрыялізацыі. 
Замест прынцыпу добраахвотнасці пры ўступленні ў калгас сталі шырока 
прымяняць гвалт і запалохванне. 


Сяляне не ўспрымалі ідэю калектывізацыі, яны не хацелі 
расставацца з той уласнасцю, якую мелі. У вёску для стварэння калгасаў 
былі накіраваны сотні ўпаўнаважаных камуністаў і рабочых-
дваццаціпяцітысячнікаў. Многія з арганізатараў калгасаў былі слаба 
дасведчаны ў асаблівасцях сялянскага жыцця. Пры сельсаветах былі 
створаны спецыяльныя камісіі па раскулачванні, якія праводзілі вопіс 
і канфіскацыю маёмасці сялян. Раскулачаныя сяляне падвяргаліся 
арыштам і высяленню ў Сібір. Да мая 1930 г. у БССР было раскулачана 
каля 15,5 тысячы гаспадарак. Сяляне гвалтоўна залічваліся ў калгасы. 
Не жадаючы ўступаць у іх, яны рэзалі жывёлу, а ў асобных выпадках 
браліся за зброю. Толькі ў 1930 г. адбылося каля 500 узброеных 
выступленняў. Усіх незадаволеных аддавалі пад суд як 
контррэвалюцыянераў. 


Пасля з'яўлення ў газеце «Праўда» артыкула Сталіна 
«Галавакружэнне ад поспехаў» (2 сакавіка 1930 г.) адбыўся адток сялян 
з калгасаў. Але восенню 1930 г. палітыка «суцэльнай калектывізацыі» 
была адноўлена, і было вырашана завяршыць яе да канца 1931 г. Вясной 
1932 г. у рэспубліцы адбыўся новы адток сялян з калгасаў. Распалася не 
менш як тысяча гаспадарак. Выхад з калгасаў з'явіўся рэакцыяй сялян на 
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голад, які ахапіў краіну ў 1932–1933 гг. Масавы голад абышоў БССР, 
хаця і тут многія сяляне засталіся без хлеба, які сілай канфіскоўваўся ў іх 
праз калгасы. У гады другой пяцігодкі калектывізацыя ў Беларусі 
завяршылася. У калгасах было абагульнена 96% пасяўной плошчы. Для 
забеспячэння калгасаў тэхнікай былі створаны машынна-трактарныя 
станцыі (МТС), а пры іх палітаддзелы, якія строга праводзілі 
партыйную лінію ў калектывізацыі. Першая МТС у БССР пачала 
дзейнічаць у Дзяржынску (Койданаве). 


У выніку калектывізацыі ў вёсцы была ліквідавана прыватная 
ўласнасць на зямлю, створаны буйныя калектыўныя гаспадаркі, 
калгаснікі былі пазбаўлены пашпартоў, што выключала магчымасць 
свабоднага перамяшчэння, юрыдычна прывязвала да калгаса 
і павялічвала прымусовы характар працы, рэпрэсаваны кожны шосты 
селянін. 


Пасля перамогі над палітычнымі апанентамі і пераходу да палітыкі 
індустрыялізацыі і калектывізацыі, якія прывялі да фармавання жорсткіх 
камандна-адміністратыўных метадаў кіравання эканомікай, Іосіф Сталін 
стаў мэтанакіравана ўмацоўваць рэжым асабістай улады і культу сваёй 
асобы. У далейшым гэта прывяло да ўсталявання ў СССР 
таталітарнага рэжыму, які грунтаваўся на масавых рэпрэсіях. 


У БССР сталінскія рэпрэсіі распачаліся ўжо ў канцы 1920-х гг. 
Варта адзначыць, што ўжо з гэтага часу рэпрэсіўная палітыка савецкіх 
уладаў была скіравана на мэтанакіраванае і метадычнае вынішчэнне 
нацыянальнай інтэлегенцыі. 


У 1930–1931 гг. карнымі органамі была сфабрыкавана справа 
«Саюзу вызвалення Беларусі» (СВБ), па якой праходзіла 108 
прадстаўнікоў беларускай інтэлегенцыі, якіх абвінавачвалі ў стварэнні 
«нацдэмаўскай контррэвалюцыйнай арганізацыі». «Прызначаны» 
карнымі органамі на пасаду кіраўніка неіснуючага СВБ Усевалад 
Ігнатоўскі скончыў жыццё самагубствам, спробу самагубства здзейсніў 
і Янка Купала. З гэтага часу махавік сталінскага тэрору набірае абароты 
і спыняецца толькі пасля яго смерці. Найбольшы размах рэпрэсіі ў БССР 
набылі ў 1937–1938 гг. У выніку мэтанакіраванага тэрору былі практычна 
цалкам вынішчаны беларускія літаратары, катастрафічныя страты 
панесла айчынная навука, адукацыя, загінула большасць нацыянальных 
адміністратыўных і партыйных дзеячаў. 


7.7. Заходняя Беларусь у складзе Польскай дзяржавы 
ў 1921–1939 гг. Беларускі нацыянальны рух у Заходняй Беларусі 


У выніку падпісання Рыжскага мірнага дагавора паміж Польшчай 
і Савецкай Расіяй 18 сакавіка 1921 г. заходнія беларускія тэрыторыі 
плошчай у 98 815 квадратных кіламетраў з насельніцтвам звыш 
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3 мільёнаў чалавек сталі часткай Польскай дзяржавы. Гэтая тэрыторыя 
была падзелена на чатыры ваяводствы з цэнтрамі ў Беластоку, 
Навагрудку, Брэсце і Вільні. Гэтыя землі разам з Заходняй Украінай 
у афіцыйнай польскай дакументацыі называліся «крэсы ўсходнія» 
(ўсходнія ўскраіны). 


7.7.1. Заходняя Беларусь у складзе Польскай дзяржавы 
ў 1921–1939 гг. 


У эканамічным плане Заходняя Беларусь была аграрным рэгіёнам. 
У сельскай гаспадарцы гэтага краю было занята звыш 80% насельніцтва. 
У 1920-х гг. польскі ўрад праводзіць на далучаных усходніх землях шэраг 
аграрных рэформаў, якія ўключалі 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 і ліквідацыю сервітутаў – сумесных для карыстання зямель 
памешчыкаў і сялян. У выніку гэтых мерапрыемстваў у сельскай 
гаспадарцы ўмацавалася становішча заможных і сярэдніх сялян 
і паскорыўся працэс сацыяльнага расслаення на вёсцы. 


У 1926 г. быў прыняты закон, паводле якога асаднікі – польскія 
афіцэры і унтэрафіцэры маглі набываць на далучаных да Польшчы 
землях за невялікія грошы надзелы плошчай ад 15 да 45 гектараў. Яны 
мелі права насіць зброю і карыстацца ёй па сваім жаданні. Гэтай мерай 
польскі ўрад імкнуўся стварыць сабе сацыяльную апору на вёсцы. 


Прамысловасць Заходняй Беларусі насіла пераважна дробны 
пераапрацоўчы характар. Стан рабочых значна абвастрыўся падчас 
сусветнага эканамічнага крызісу 1929–1933 гг. У яго выніку 46% 
рабочых засталіся без працы. Адным з наступстваў крызісу стаў масавы 
выезд насельніцтва Заходняй Беларусі за мяжу. Усяго на працягу 1921–
1939 гг. краіну пакінулі каля 120–150 тысяч чалавек. Выхадцы з Беларусі 
пераязджалі ў Канаду, ЗША, краіны Заходняй Еўропы і Лацінскай 
Амерыкі. 


Нацыянальная палітыка польскага ўрада мела на мэце непрызнанне 
і мэтанакіраванае знішчэнне беларускай нацыі. Зачыняліся навучальныя 
ўстановы з беларускай мовай навучання, мясцовыя настаўнікі замяняліся 
польскімі, скарачалася колькасць беларускіх бібліятэк, клубаў, хат-
чытальняў, выдавецтваў і выданняў. Беларускую мову забаранялася 
ўжываць у дзяржаўных установах. Няведанне польскай мовы лічылася 
непісьменнасцю і вяло да пазбаўлення выбарчых правоў. 


7.7.2. Беларускі нацыянальны рух у Заходняй Беларусі 
У першай палове 1920-х гг. на тэрыторыі Заходняй Беларусі 


пераважалі ўзброеныя выступленні партызанскага характару. 
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У паўночна-заходнім рэгіёне дзейнічалі беларускія эсэры, якія патрабалі 
самавызначэння беларускіх зямель і спынення ўрадавых рэпрэсій. 


З 1923 г. у рэгіёне пачынае дзейнічаць Камуністычная партыя 
Заходняй Беларусі (КПЗБ), якая разам з заходнеўкраінскай з’яўлялася 
часткай кампартыі Польшчы (КПП). У 1924 г. з’явіўся Камуністычны 
саюз моладзі Заходняй Беларусі (КСМЗБ). З’яўленне КПЗБ спрыяла 
пашырэнню партызанскага руху. Але актывізацыя ўзброеных 
выступленняў паўплывала на ўвядзенне асаднага становішча і далейшае 
згортванне партызанскай барацьбы. 


У сярэдзіне 1920-х гг. актыўна дзейнічала Беларуская сялянска-
работніцкая грамада (БСРГ). За два гады яе існавання (1925–1927 гг.) 
яна ператварылася ў самую масавую палітычную арганізацыю сялян 
Еўропы. Яе праграмныя мэты заключаліся ў патрабаванні 
самавызначэння Заходняй Беларусі, аб’яднання ўсіх беларускіх земляў, 
ліквідацыі асадніцтва, дэмакратычных свабод, нацыянальнай роўнасці 
і навучання на беларускай мове. 


Яшчэ ў 1922 г. у польскім сойме 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. 
У 1927 г. напярэдадні выбараў у сойм была створана беларуская 
дэпутацкая фракцыя «Змаганне». 


Увогуле, перыяд сярэдзіны 1920-х – пачатку 1930-х гг. 
характарызаваўся спалучэннем легальных і падпольных форм барацьбы. 
У першай палове 1930-х гадоў значна зніжаецца колькасць выступленняў 
з нацыянальна-вызваленчымі лозунгамі. 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.  


Найбольш цяжкім перыядам для нацыянальна-вызваленчага руху 
ў Заходняй Беларусі стала другая палова 1930-х гг. Жорсткая рэпрэсіўная 
палітыка польскіх улад прыводзіла да шматлікіх арыштаў лідэраў 
нацыянальных палітычных арганізацый і забароны іх дзейнасці. Апроч 
таго, у 1938 г. Камінтэрн прыняў рашэнне аб роспуску Камуністычнай 
партыі Польшчы, часткай якой была Камуністычная партыя Заходняй 
Беларусі. 


Супраць асіміляцыі і апалячвання насельніцтва Заходняй Беларусі 
выступала таксама Таварыства беларускай школы (ТБШ), якое 
дзейнічала на працягу 1921–1937 гг. У розны час яго ўзначальвалі 
Браніслаў Тарашкевіч, Ігнат Дварчанін, Рыгор Шырма. Сябры ТБШ 
выступалі за пашырэнне беларускіх школ, рыхтавалі новыя падручнікі, 
стваралі гурткі самаадукацыі. Сапраўднымі асяродкамі беларускай мовы 
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і культуры становяцца Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры 
(1926–1936 гг.), беларускія гімназіі ў Вільні (1914–1944 гг.), Наваградку, 
Нясвіжы, Радашковічах, Клецку, Будславе (былі зачынены польскімі 
ўладамі ў канцы 1920-х – пачатку 1930-х гг.).  


Нягледзячы на складаныя палітычныя ўмовы, у Заходняй Беларусі 
развівалася нацыянальная літаратура і культура. Цэнтрам беларускага 
культурнага жыцця была Вільня. У заходнебеларускіх землях працавалі 
паэты Максім Танк, Ларыса Геніюш, Піліп Пястрак, мастак Язэп 
Драздовіч і шматлікія іншыя дзеячы беларускай культуры. 


Пытанні 
1. Прычыны Лютаўскай рэвалюцыі 1917 г. і яе перамога на Беларусі. 
2. Прычыны Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. Усталяванне 


савецкай улады на тэрыторыі Беларусі. 
3. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі як першая спроба 


стварэння нацыянальнай дзяржавы. 
4. Абвяшчэнне БССР. Складанасці і асаблівасці працэсу будаўніцтва 


беларускай савецкай дзяржавы. 
5. Прычыны і вынікі савецка-польскай вайны. 
6. Прычыны і вынікі новай эканамічнай палітыкі ў БССР. 
7. Палітыка беларусізацыі: прычыны і наступствы. 
8. Асаблівасці правядзення індустрыялізацыі і калектывізацыі 


ў БССР. 
9. Афармленне савецкай таталітартнай сістэмы. Сталінскія рэпрэсіі 


ў Беларусі і іх наступствы для развіцця нацынальнай культуры, адукацыі 
і навукі. 


10. Становішча Заходняй Беларусі ў складзе польскай дзяржавы. 
11. Беларускі нацыянальны рух у Заходняй Беларусі. 
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Глава 8 
Беларусь у гады Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай 


вайны 


8.1. Пачатак Другой сусветнай вайны. Уступленне ў вайну 
СССР. Уз'яднанне Заходняй Беларусі з БССР 


1939 г. стаў пераломным у жыцці Беларусі. 1 верасня 1939 г. 
нацысцкая Германія напала на Польшчу і ў хуткім часе акупавала 
большую частку яе тэрыторыі. Савецкі Саюз пад зачэпкай абароны 
беларускага і ўкраінскага насельніцтва 17 верасня ўвёў свае войскі 
ў Заходнюю Беларусь і Заходнюю Украіну і пасля непрацяглага 
супраціўлення з боку польскіх войскаў заняў гэтыя тэрыторыі. Праз 
некалькі месяцаў тэрыторыя Заходняй Беларусі была ўключана ў склад 
БССР. Нягледзячы на гвалтоўнасць падобнага акту, з гэтага часу 
беларусы апынуліся ў сваёй пераважнай большасці ў складзе адзінага 
беларускага дзяржаўнага ўтварэння. 


Аднак пераўтварэнні, якія адбываліся на тэрыторыі Заходняй 
Беларусі з восені 1939 па вясну 1941 г. мелі дваісты характар. З аднаго 
боку, адбывалася ўключэнне заходнебеларускіх земляў у агульнасавецкі 
эканамічны рынак, фарміраванне сеткі беларускіх адукацыйных устаноў. 
З іншага, амаль адразу распачаліся рэпрэсіі, накіраваныя супраць 
афіцэраў польскага войска, якія трапілі ў савецкі палон, прадстаўнікоў 
гандлёва-прамысловай эліты і культурнай інтэлігенцыі. Праз некаторы 
час, у сувязі з эканамічнымі пераўтварэннямі, пачаліся масавыя ссылкі 
«кулакоў», «паноў» і «падпанкаў» – буйных і сярэдніх землеўладальнікаў 
і іх службоўцаў, а таксама нязгодных з савецкай палітыкай 
калектывізацыі. Аднак у гэты кароткі перыяд усе гэтыя працэсы яшчэ не 
паспелі дасягнуць свайго максімуму, бо 1941 г. перавярнуў жыццё 
кожнага беларуса. 


8.2. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на 
тэрыторыі Беларусі 


22 чэрвеня 1941 г. нацысцкая Германія без абвяшчэння вайны 
пачала баявыя дзеянні супраць Савецкага Саюза. Савецкае кіраўніцтва 
не было належным чынам падрыхтавана да вайны і не здолела 
арганізаваць абарону краіны. Нягледзячы на гераічнае супраціўленне 
шэраговых савецкіх салдат і афіцэраў, першыя месяцы вайны сталі для 
Рабоча-сялянскай чырвонай арміі проста катастрафічнымі. Тэрыторыя 
Беларусі апынулася на вастрыі наступлення нямецкай групы армій 
«Цэнтр», якая рухалася на Маскву. Ужо 28 чэрвеня немцы захапілі 
Мінск. З 12 па 16 ліпеня доўжыліся баі за Оршу, падчас якіх 14 ліпеня 
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савецкія войскі ўпершыню выкарысталі рэактыўныя ўстаноўкі, якія 
атрымалі назву «Кацюшы». З 3 па 26 ліпеня працягвалася гераічная 
абарона Магілёва. Асабліва ўпартыя баі разгануліся на Буйніцкім полі 
пад Магілёвам. Апошнім з абласных цэнтраў БССР уноч з 19 на 20 ліпеня 
савецкія войскі пакінулі Гомель. Такім чынам, да пачатку верасня 
1941 г. нямецкія войкі акупіравалі ўсю тэрыторыю Беларусі.  


Сапраўдным сімвалам гераізму савецкіх салдат стала абарона 
Брэсцкай крэпасці, гарнізон якой, знаходзячыся ў поўным акружэнні, 
працягваў супраціўленне амаль месяц. 


8.3. Нацысцкі акупацыйны рэжым 
Акупанты падзялілі Беларусь на некалькі частак. На тэрыторыі 


цэнтральнай Беларусі была ўтворана Генеральная акруга «Беларусь», 
якая падзялялася на 10 акругаў – Баранавіцкую, Барысаўскую, 
Вілейскую, Ганцавіцкую, Глубокскую, Лідскую, Мінскую, 
Навагрудскую, Слонімскую, Слуцкую і горад Мінск, які прыраўноўваўся 
да асобнай акругі. У ліпені 1941 г. генеральным камісарам Беларусі быў 
прызначаны Вільгельм Кубэ, пасля яго забойства падпольшчыкамі 
ў верасні 1943 г. і да вызвалення ад нямецкай акупацыі абавязкі 
генеральнага камісара выконваў Курт фон Готберг. Віцебская, 
Магілёўская, большая частка Гомельскай, усходнія раёны Мінскай 
і некаторыя раёны Палескай абласцей даваеннай БССР увайшлі 
ў тылавы раён групы армій «Цэнтр». Беластоцкая і паўночная частка 
Брэсцкай вобласці былі аб'яднаны ў акругу «Беласток», якая ўвайшла 
ў правінцыю «Усходняя Прусія». Паўднёвыя раёны Брэсцкай, 
Гомельскай, Пінскай і Палескай аблацей увайшлі ў склад 
рэйхскамісарыята «Украіна». Нарэшце, некаторыя паўночна-заходнія 
раёны сучаснай Беларусі былі ўключаны ў склад генеральнай акругі 
«Літва». 


З самага пачатку акупацыі на тэрыторыі Беларусі быў усталяваны 
жорсткі акупацыйны рэжым. Асноўнай мэтай нямецкіх акупацыйных 
уладаў была максімальна поўная эксплуатацыя мясцовага насельніцтва 
і прыродных багаццяў нашага краю. 


Ад пачатку акупацыі тэрыторыі Беларусі нацысты пачалі 
правядзенне ў жыццё сваёй расавай палітыкі, якая, у першую чаргу, 
была накіравана на вынішчэнне яўрэйскага насельніцтва. На Беларусі 
было створана каля 100 гета, куды зганяліся, а пасла планамерна 
знішчаліся не толькі беларусікя яўрэі, але і яўрэі з розных краін Заходняй 
Еўропы. На тэрыторыі Беларусі акупантамі было створана 260 лагераў 
смерці і іх філіялаў. Толькі ў Мінску і яго наваколлі дзейнічала 
5 лагераў, найбольш буйным з якіх быў Трасцянецкі. 
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Нацысты шырока выкарытоўвалі палітыку вывазу беларускага 
насельніцтва на прымусовыя працы ў Германію. Усяго за час акупацыі 
на працу ў Германію было вывезена каля 380 тысяч жыхароў Беларусі. 


Каб падарваць масавую сацыяльную апору партызанскага руху, 
акупанты праводзілі шматлікія карныя аперацыі ў адносінах да мірнага 
насельніцтва. Усяго за час акупацыі на тэрыторыі Беларусі было 
здзейснена больш за 140 такіх аперацый. Вечным напамінам аб 
знішчаных карінікамі жыхарах Беларусі з'яўляецца мемарыяльны 
комплекс у вёсцы Хатынь Лагойскага раёна Мінскай вобласці, якая была 
спалена нацыстамі 22 сакавіка 1943 г. 


8.4. Партызанская і падпольная барацьба 
Адказам на дзейнасць акупантаў на тэрыторыі Беларусі 


разгарнулася масавая партызанская і падпольная барацьба. Першыя 
партызанскія атрады з'явіліся ўжо ў 1941 г. Звычайна яны складаліся 
з салдат і афіцэраў Чырвонай Арміі, якія апынуліся ў нямецкім тыле, але 
здолелі пазбегнуць варожага палону. Адным з першых узнік Пінскі 
партызанскі атрад пад кіраўніцтвам Васіля Каржа. На тэрыторыі 
Акцябрскага раёна Палескай вобласці дзейнічаў атрад «Чырвоны 
Кастрычнік» пад кіраўніцтвам Фёдара Паўлоўскага і Ціхана 
Бумажкова, якія першымі сярод беларускіх партызан атрымалі званне 
Герояў Савецкага Саюза. У Суражскім раёне Віцебскай вобласці ўжо 
ў першыя тыдні вайны ўзнік партызанскі атрад, які ўзначаліў Мінай 
Шмыроў. 


Вялікі ўплыў на пашырэнне партызанскага руху на тэрыторыі 
Беларусі аказала перамога Чырвонай Арміі пад Масквой. У выніку 
шэрагу наступальных аперацый, якія былі праведзены пасля гэтага, 
савецкія войскі ў лютым 1942 г. наблізіліся да тэрыторыі Беларусі. 
У раёне Суражскіх балот, на стыку нямецкіх груп армій «Цэнтр» 
і «Поўнач» утварыўся разрыў – так званая «Віцебская (Суражская) 
брама», якая была выкарыстана для дапамогі беларускім партызанам 
і перакідвання ў тыл ворагу новых спецыяльна падрыхтаваных атрадаў 
і груп. 


На працягу 1942–1943 гг. партызанскі рух на тэрыторыі Беларусі 
набывае масавы характар. 30 мая 1942 г. пры Стаўцы Вярхоўнага 
Галоўнакамандвання быў створаны Цэнтральны штаб партызанскага 
руху (ЦШПР), які ўзначаліў першы сакратар Кампартыі Беларусі 
Панцеляймон Панамарэнка. У верасні 1942 г. ствараецца Беларускі 
штаб партызанскага руху (БШПР). Іх з'яўленне дазволіла павысіць 
ступень арганізаванасці беларускіх партызан і ўзмацніць іх 
баяздольнасць. Ужо ў 1942 г. асобныя партызанскія атрады пачалі 
аб'ядноўвацца ў брыгады, якія маглі праводзіць буйнамаштабныя 


90 







ваенныя аперацыі і кантраляваць вялікую тэрыторую, вызваленую ад 
акупантаў. Усяго за гады вайны ў шэрагах беларускіх партызан 
знаходзілася больш за 370 тысяч чалавек. 


Поруч з партызанамі вялікую ролю ў змаганні з акупантамі 
адыгрывалі падпольшчыкі, які здзяйснялі шматлікія дэверсіі ў гарадах, на 
ваенных аб'ектах акупантаў і на чыгуначных вузлах. 


8.5. Карэнны пералом у ходзе вайны. Вызваленне Беларусі 
і завяршальны этап вайны 


Разгром нямецкіх войскаў у бітве на Курскай дузе ўлетку 1943 г. 
завяршыў карэнны пералом у Вялікай Айчыннай вайне і дазволіў 
савецкім войскам перайсці ў стратэгічнае наступленне. 23 верасня 
1943 г. быў вызвалены першы раённы цэнтр БССР – Камарын. Усяго 
ў выніку наступальных аперацый, якія былі праведзены на працягу восені 
і ўзімку 1943–1944 гг., Чырвоная Армія вызваліла два абласныя цэнтры – 
Гомель і Мазыр, а такама 36 раёных цэнтраў БССР і заняла зручныя 
пазіцыі для правядзення Беларускай наступальнай аперацыі «Баграціён». 


Нямецкае камандаванне збіралася да апошняга абараняць 
акупаваную тэрыторыю Беларусі, бо яе страта адкрывала б савецкім 
войскам прамы шлях на Берлін. Для таго, каб перашкодзіць будучаму 
наступленню савецкай арміі, немцы стварылі на тэрыторыі Беларусі 
магутную, глыбока эшаланіраваную абарончую лінію, якая атрымала 
назву «Усходні вал». 


Аднак, усе намаганні нямецкага камандавання аказаліся марнымі. 
23 чэрвеня 1944 г. войскі 1-га, 2-га і 3-га Беларускіх і 1-га 
Прыбалтыйскіх франтоў пры актыўнай падтрымцы партызанскіх 
злучэнняў пачалі наступальную аперацыю «Баграціён». Наступ 
савецкіх войскаў разгортваўся паспяхова: ужо 26 чэрвеня быў вызвалены 
Віцебск, 28 чэрвеня – Магілёў, Шклоў, Быхаў, Клічаў, Лепель, 30 чэрве-
ня – Барысаў і Слуцк, 2 ліпеня – Вілейка. 3 ліпня савецкія войскі 
вызвалілі сталіцу Беларусі. Апошні з абласных цэнтраў БССР – горад 
Брэст быў узяты штурмам 28 ліпеня. На гэтым завершылася 
вызваленне тэрыторыі Беларусі ад нямецкіх захопнікаў. 


8.6. Вынікі вайны для Беларусі. Роля беларускага народа 
ў разгроме нацысцкай Германіі 


Пасля вызвалення Беларусі адбыліся чарговыя змены яе тэрыторыі. 
Большая частка Беластоцкай вобласці (17 раёнаў) і 3 раёны Брэсцкай 
вобласці з гарадамі Ломжай, Аўгустовам, Бельскам, Саколкай і іншымі 
былі перададзены ў склад Польскай Народнай Рэспублікі. Узамен БССР 
атрымала невялікую тэрыторыю з 15 вёскамі. Межы беларускай 
дзяржавы набылі сучасныя абрысы. 
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У першыя пасляваенныя гады эканоміка БССР апынулася 
ў цяжкім становішчы. Былі разбураныя вайной амаль усе вялікія 
прамысловыя прадпрыемствы, іншыя знаходзіліся ў эвакуацыі і іх трэба 
было вяртаць назад. У 1946 г. аб’ём прамысловай вытворчасці складаў 
усяго каля 20% ад узроўню 1940 г. Вялікія чалавечыя страты вялі да 
недахопу працоўных рук як у гарадах, так і ў вёсцы. Усе гэтыя цяжкасці 
клаліся на плечы звычайных беларускіх працаўнікоў. Аднаўленне 
народнай гаспадаркі праходзіла маруднымі тэмпамі. Гэтаму паспрыялі 
таксама далейшыя рэпрэсіі супраць дзеячаў культуры і навукі, якія, 
аднак, не мелі такіх маштабаў, як да вайны, і прымусовая калектывізацыя 
Заходняй Беларусі ў 1948–1952 гг., калі былі разбураны тысячы моцных 
сялянскіх гаспадарак. Толькі ў 1947 г. была адменена карткавая сістэма 
размеркавання прадуктаў. 


У пасляваенны час узрос міжнародны аўтарытэт БССР. У 1944 г. 
яна атрымала права весці знешнюю палітыку. У сувязі з гэтым у 1945 г. 
Беларусь падпісала Акт заснавання і Статут Арганізацыі 
Аб’яднаных Нацый, стаўшы такім чынам адной з яе краін-заснавальніц. 
Гэтым міжнародная супольнасць прызнавала вялікую ролю нашай 
Радзімы ў разгроме нацызму ў свеце, а таксама панесеныя каласальныя 
страты падчас Другой сусветнай вайны. 


Пытанні 
1. Пачатак Другой сусветнай вайны. Уз'яднанне Заходняй Беларусі 


з БССР і гістарычная роля гэтай падзеі для беларускай нацыі. 
2. Прычыны паражэння савецкіх войск на першым этапе Вялікай 


Айчыннай вайны. 
3. Асноўныя асаблівасці нацысцкага акупацыйнага рэжыма на 


тэрыторыі Беларусі. 
4. Разгортванне партызанскай і падпольнай барацьбы. 
5. Вызваленне Беларусі ад нацысцкай акупацыі. 
6. Вынікі вайны для беларускага народа. 


Літаратура 


Асноўная 
1. Гісторыя Беларусі: Беларусь у 1917–1945 гг.. – У 6 т. Т. 5. – 


Мінск: Экаперспектыва, 2007. – 613 с.: іл. 
2. Коваленя, А. А. Беларусь 1939–1945 гг.: Война и политика. – 


Минск: ЗАО «Веды», 2001. – 204 с. 
3. Коваленя, А. А. Беларусь в годы Великой Отечественной войны, 


1941–1945 гг. – Минск: БелТА, 2005. – 540 с. 


92 







 


Дадатковая 
1. Іофе, Э. Эвакуацыя насельніцтва БССР летам 1941 года: 


сведчанні дакументаў, успаміны відавочцаў, меркаванні даследчыкаў // 
Беларускі гістарычны часопіс. – № 6. – 2011. – С. 18–26. 


2. Літвін, А. Акупацыя Беларусі (1941–1944). Пытанні супраціву 
і калабарацыі. Мінск: Беларускі кнігазбор, 2000. – 288 с. 


3. Літвін, А. М., Грэбень, Я. А., Новікаў, С. Я. Вяртанне ў рабства: 
прымусовая праца насельніцтва Беларусі 1941–1945 гг. – Мінск: Тэсей, 
2010. – 584 с. 


4. Мінскае антыфашысцкае падполле. – Мінск: Беларусь, 1995. 
5. Сидорцов, В. Н., Латышева, В. А. Народ во Второй мировой и 


Великой Отечественной войне: синергетический взгляд на историю. –
СПб.: «Образование – Культура», 2005. – 144. 


6. Сямашка, Я. Армія Краёва на Беларусі. – Мінск: «Хата», 1994. – 
416 с. 


7. Туронак, Ю. Беларусь пад нямецкай акупацыяй. – Мінск: 
Беларусь, 1993. – 236 с.: іл. 


93 







 


Глава 9 
БССР у пасляваенны перыяд (1945–1991 гг.) 


9.1. Эканамічнае развіццё БССР у 1945 – пачатку 1980-х гг. 
У пасляваенны час у прамысловасці краіны адбыліся кардынальныя 


змены. Ішло фактычна новае фарміраванне сеткі прамысловых 
прадпрыемстваў па ўсёй краіне. Асноўнымі накірункамі развіцця 
прамысловасці ў Беларусі з’яўлялася паскоранае развіццё 
машынабудавання, металаапрацоўкі, электраэнергетыкі і будаўнічых 
матэрыялаў. У машынабудаванні ствараліся новыя галіны: 
аўтамабільная, трактарная, дарожных машын і будаўнічых механізмаў. 
Аўтамабільны і трактарны заводы ў Мінску сталі самымі вялікімі 
новабудоўлямі Беларусі. У іх паспяховай рэалізацыі брала ўдзел уся 
краіна. У 1950 г. яны пачалі сваю дзейнасць і выпусцілі першую 
прадукцыю. Гэтыя гіганты дзейнічаюць да цяперашняга часу. Далейшае 
развіццё атрымала і лёгкая прамысловасць, чаму спрыяла наяўнасць 
мясцовай сыравіны. 


У другой палове 1950-х – першай палове 1960-х гг. прамысловае 
развіццё адбывалася ва ўмовах навукова-тэхнічнай рэвалюцыі (НТР), 
якая ахапіла развітыя краіны сусвету. Разгортванне НТР было звязана 
з развіццём навукі. Дзяржава стала вылучаць значныя сродкі на развіццё 
навукі. Вядучым цэнтрам навукі ў нашай краіне з’яўлялася Акадэмія 
навук БССР.  


У 1958–1965 гг. усе галіны эканомікі стварылі адзіны 
адміністрацыйны комплекс – Беларускі саўнаргас. Камуністы БССР 
атрымалі ад Масквы часовую адміністрацыйна-палітычную аўтаномію. 
У другой палове 1960-х гг. прамысловасць Беларусі развівалася даволі 
паспяхова. Значную долю ў ёй занялі радыётэхніка, электроніка, оптыка, 
якія выкарыстоўваліся ў асноўным у ваенных мэтах. 


У пасляваенныя гады разгарнулася калектывізацыя сельскай 
гаспадаркі ў Заходняй Беларусі. Да канца 1950 г. пераважная большасць 
сялян Заходняй Беларусі была ўцягнутая ў калгасы, якія аб’ядноўвалі 
83,7% сялян, а ў канцы 1952 г. – 95% сялян. Калектывізацыя праходзіла 
пераважна прымусова. Сем’і багатых сялян – кулакоў – рэпрэсіраваліся. 
У пачатку 1950-х гг. у заходняй частцы БССР былі створаны палітычныя 
аддзелы машынна-трактарных станцый. Яны павінны былі весці працу па 
ўмацаванні калгасаў, стварэнні ў іх пярвічных партыйных 
і камсамольскіх арганізацый, умацаванні дысцыпліны і г. д. 


З вясны 1955 г. калгасам давалася права самастойна вызначаць 
плошчы пасеваў і выбіраць тэмпы жывёлагадоўлі, што спрыяла росту 
сельскагаспадарчай вытворчасці. Пасля ліквідацыі ў 1958 г. машынна-
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трактарных станцый калгасы атрымалі тэхніку ў сваё непасрэднае 
распараджэнне.  


Аднак ужо ў 1970-я выявіліся шматлікія негатыўныя тэндэнцыі 
ў эканмічным развіцці СССР. На працягу 1960–1970-х гг. на сусветным 
рынку трымаліся высокія кошты на нафту, што дазваляла савецкаму 
кіраўніцтву прадаваць каштоўную сыравіну ў еўрапейскія краіны і мець 
за гэта высокі прыбытак. Наяўнасць гэтых прыбыткаў вяла да згортвання 
рэформаў у эканоміцы, адсутнасці мадэрнізацыі ў прамысловасці 
і паступовага нарастання адставання СССР ад найбольш развітых краін 
захаду. Пры гэтым велізарныя сродкі траціліся савецкім кіраўніцтвам на 
ваенныя расходы. Таксама вялізныя грошы марнаваліся на падтрыманне 
камуністычных і пракамуністычных рэжымаў у розных краінах свету. 


9.2. Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 1945 – пачатку 
1980-х гг. 


Нягледзячы на ўсе страты, панесеныя савецкім народам і, у першую 
чаргу, насельніцтвам Беларусі пасля завяршэння Вялікай Айчыннай 
вайны, унутраная палітыка сталінскага кіраўніцтва засталася нязменнай. 
Як і да вайны кіруючую ролю ў жыцці грамадства адыгрывалі органы 
камуністычнай партыі і органы дзяржаўнай бяспекі. Да самай смерці 
Сталіна ў 1953 г. працягваліся масавыя рэпрэсіі. Асабліва значны 
памер яны набылі ў Заходняй Беларусі. Тут рэпрэсіям падвяргаліся 
ўдзельнікі таемных беларускіх таварыстваў (Саюз беларускіх патрыётаў, 
1946–1947 гг., Глыбоцкае педвучылішча), людзі, якія супрацоўнічалі 
з польскай падпольнай Арміяй краёвай. Асабліва жорсткія рэпрэсіі 
праводзіліся ў дачыненні да прадстаўнікоў навуковай і творчай 
інтэлігенцыі і нацыянальных партыйных кадраў. Прычым у апошнія гады 
жыцця Сталіна гэтыя рэпрэсіі яшчэ больш узмацніліся. У літаратуры 
і мастацтве ў гэты час панавалі жорсткія ідэалагічныя нормы, за 
адступленне ад якіх пісьменнікаў, мастакоў і навукоўцаў жорстка каралі. 


У апошнія гады сталінскага панавання ў СССР пасаду кіраўніка 
кампартыі БССР займалі: Панцеляймон Панамарэнка (1938–1947 гг.), 
Мікалай Гусараў (1947–1950 гг.), Мікалай Патолічаў (1950–1956 гг.). 


Перыяд з другой паловы 1950-х па 1964 г. прынята называць 
«хрушчоўскай адлігай». Пасля смерці Сталіна ў выніку 
ўнутрыпартыйнай палітычнай барацьбы да ўлады ў СССР прыходзіць 
Мікіта Хрушчоў. Ён стаў першым сакратаром ЦК КПСС у верасні 
1953 г. З прыходам да ўлады Хрушчова ў СССР пачынаецца эпоха 
рэформ і пэўная лібералізацыя грамадскага жыцця. 


У 1954 г. у БССР адбываецца адміністратыўна-тэрытарыяльная 
рэформа, у выніку якой была скарочана колькасць сельскіх саветаў 


95 







 


і абласцей (скарочана 5 абласцей), у выніку чаго Беларусь набыла свой 
сучасны адміністратыўна-тэрытарыяльны падзел. 


Ужо ў сакавіку 1953 г. пачынаецца працэс рэабілітацыі 
палітычных зняволеных, у верасні ліквідуюцца воінскія суды 
і пракуратуры Міністэрства дзяржаўнай бяспекі, а таксама асобная 
нарада пры міністэрстве дзяржаўнай бяспекі СССР (надзвычайныя 
суды – тройкі, якія мелі права выносіць смяротныя прысуды). 14–
25 лютага 1956 г. адбыўся ХХ з’езд КПСС, дзе Хрушчоў выступіў 
з дакладам «Аб кульце асобы і яго выніках», у якім падверг рэзкай 
крытыцы дзейнасць Сталіна. Асуджэнне культу асобы Сталіна дало 
пачатак масавай рэабілітацыі рэпрэсаваных і палітзняволеных. З 1956 па 
1962 гг. у Беларусі было рэабілітавана каля 30 тысяч чалавек. 


У часы «хрушчоўскай адлігі» першым сакратаром кампартыі БССР 
быў Кірыл Мазураў (1956–1965 гг.). 


Разам з тым, імкненне Хрушчова да рэформаў далёка не заўжды 
было абгрунтаваным і разважлівым. Яго шматлікія гаспадарчыя 
і адміністратыўныя пераўтварэнні, якія часта супярэчылі адно аднаму, 
вялі да блытаніны ў кіраванні народнай гаспадаркай і адміністратыўнай 
сістэмай. Праявай нерэальнай ацэнкі эканамічнай і палітычнай сітуацыі 
ў СССР стала рашэнне ХХІ з’езда КПСС (1959 г.) аб уступленні краіны 
ў перыяд разгорнутага будаўніцтва камунізму, а ХХІІ з’езд (кастрычнік 
1961 г.) прыняў праграму, у якой абвяшчалася пабудова камунізму 
ў СССР на працягу жыцця аднаго пакалення, што цалкам не адпавядала 
рэчаіснасці. 


Пастаянныя спробы супярэчлівых і непрадуманых рэформ выклікалі 
незадавальненне партыйнага кіраўніцтва, што прывяло да 
ўнутрыпартыйнай змовы супраць Хрушчова, якая адбылася 
ў кастрычніку 1964 г. На пасяджэнні прэзідыўма ЦК КПСС яму 
прад’явілі абвінавачванні ў развале сельскай гаспадаркі, кульце асобы 
і г. д., а на наступны дзень Хрушчоў быў зняты з усіх пасад. 


Новым кіраўніком СССР – першым сакратаром ЦК КПСС стаў 
Леанід Брэжнеў (1964–1982 гг.). Эпоха яго кіравання ў СССР атрымала 
ў гісторыі назву «застою». Прычым гэты застой назіраўся ў абсалютна 
ўсіх сферах жыцця грамадства. Разам з тым, варта адзначыць, што 
ўзровень жыцця і дабрабыту простых людзей ў гады кіравання Брэжнева 
пастаянна павышаўся, што дазваляе многім прадстаўнікам старэйшага 
пакалення з цеплынёй узгадваць часы «застою». 


У БССР эпоха «застою» супадае па часе з кіраваннем КПБ 
Пятром  Машэравым (1965–1980 гг.). У гады вайны Машэраў быў 
адным з арганізатараў партызанскага руху на тэрыторыі БССР, першым 
сакратаром Вілейскага абкама камсамола. Узровень эканамічнага 
развіцця БССР у гэты час быў некалькі вышэйшым за іншыя рэспублікі, 
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дзякуючы таму, што тут было сканцэнтравана шмат прамысловых 
прадпрыемстваў галіны машынабудавання, навукаёмкіх тэхналогій і г. д. 
Адпаведна і ўзровень жыцця беларусаў быў вышэйшы за іншыя 
рэспублікі і ў нечым набліжаўся да Масквы і Ленінграда. Таму час 
кіравання БССР Пятром Машэравым запомніўся жыхарам нашай краіны 
як спакойны і заможны.  


Пасля смерці Брэжнева ў СССР усяго за 4 гады змянілася 
2 кіраўнікі. З лістапада 1982 г. па люты 1984 г. генеральным 
сакратаром ЦК КПСС быў Юры Андропаў. Пасля яго смерці – 
з лютага 1984 г. па сакавік 1985 г. генеральным сакратаром быў 
Канстанцін Чарненка. Частыя змены кіраўнікоў дзяржавы 
адлюстроўвалі агульны стан састарэлай савецкай каманднай сістэмы.  


9.3. Культура, адукацыя, навука Беларусі ў пасляваенны 
перыяд 


У першыя гады пасля вызвалення тэрыторыі Беларусі ад 
нямецкай акупацыі хуткімі тэмпамі адбывалася аднаўленне сістэмы 
адукацыі. Да 1950 г. была адноўлена даваенная сетка 
агульнаадукацыйных школ, павялічвалася колькасць устаноў сярэдняй 
адукацыі. Ужо ў 1944–1945 навучальным годзе аднавілі сваю працу 
22 вышэйшыя навучальныя ўстановы. Хутка аднаўляліся і навуковыя 
арганізацыі. У 1944 г. аднавіла працу Акадэмія навук БССР, а да канца 
1950 г. на тэрыторыі Беларуі дзейнічала 77 навуковых устаноў, была 
адноўлена даваенная школьная сетка і працягвалася пашырэнне сярэдняй 
адукацыі. Актыўнымі тэмпамі развівалася таксама сярэдняя спецыяльная 
адукацыя. 


У 1972 г. у БССР была ўведзена ўсеагульная сярэдняя адукацыя. 
Разам з тым, у 1970-я гг. кіраўніцтва БССР на чале з новым першым 
саратаром ЦК КПБ Пятром Машэравым узяло курс на русіфікацыю 
рэспублікі. У 1970-х гг. цалкам зніклі беларускія школы ў гарадах, 
у некалькі разоў скарацілася іх колькасць у вёсках. З творамі беларускіх 
класікаў моладзь знаёмілася на аснове рускамоўных перакладаў. 


Нягледзячы на ўсе цяжкасці, беларуская культура працягвала 
паспяхова развівацца ў 1960–1980-я гг. У першую чаргу гэта тычыцца 
літаратуры, бо менавіта ў гэта час пачынаецца творчая дзейнасць такіх 
выдатных пісьменнікаў і паэтаў як Васіль Быкаў, Алесь Адамовіч, 
Уладзімір Караткевіч, Рыгор Барадулін, Генадзь Бураўкін, чые 
літаратурныя творы праславілі Беларусь ва ўсім свеце. 


Новай з'явай у культуры нашай краіны 1970–1980-х гг. стала 
творчасць папулярных музычных калектываў, найбольш вядомым з якіх 
стаў ансамбль «Песняры» пад кіраўніцтвам Уладзіміра Мулявіна. 
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Творчасць «Песняроў» стала своеасаблівай эпохай у айчыннай музыцы 
і адраджэнні нацыянальнай культуры. 


9.4. Крызіс савецкай эканамічнай і грамадска-палітычнай 
сістэмы. Спробы рэформаў і палітыка «Перабудовы» 


У сярэдзіне 1980-х гг. крызісныя тэндэнцыі ў палітыцы 
і эканоміцы, паглыбленыя ваеннай экспансіяй СССР у Афганістан, сталі 
яшчэ больш відавочнымі. Палітыку рэфармавання савецкай сістэмы 
распачаў новы генеральны сакратар КПСС Міхаіл Гарбачоў (сакавік 
1985 – жнівень 1991 г.). На красавіцкім пленуме ЦК КПСС у 1985 г. 
і XXVII з’ездзе быў прыняты новы курс на паскарэнне сацыяльна-
эканамічнага развіцця і ўсебаковае абнаўленне грамадства. 
У эканамічнымі жыцці пачаўся працэс абнаўлення і лібералізацыі. 
Першапачаткова яны прынеслі кароткачасовы эфект, які выявіўся 
ў некаторым росце вытворчасці. 


Прадугледжвалася ўдасканальванне планавага кіравання эканомікай 
і павышэнне самастойнасці прадпрыемстваў. На ХХ з’ездзе кампартыі 
Беларусі пры абмеркаванні наступнай пяцігодкі на 1986–1990 гг. у плане 
ставілася задача забяспечыць прырост прамысловасці за кошт 
выкарыстання інтэнсіўных, а не экстэнсіўных шляхоў развіцця эканомікі. 
У БССР была прынята рэспубліканская праграма «Інтэнсіфікацыя». 
Першапачатковай задачай у 1987 г. была вызначана неабходнасць 
забяспечыць пераход ад цэнтралізаванай каманднай сістэмы кіравання да 
больш дэмакратычнай. Пачаўся пераход прадпрыемстваў народнай 
гаспадаркі на поўны гаспадарчы разлік і самафінансаванне. Аднак 
чакаемых вынікаў гэта не дало. 


На працягу 1989–1991 гг. былі прыняты законы СССР аб 
кааперацыі, індывідуальнай працоўнай дзейнасці, арэндзе і арэндных 
адносінах, падатках, аб уласнасці, прадпрыемствах, зямлі. Гэтае 
заканадаўства паклала пачатак радыкальнай перабудове эканомікі 
і фарміраванню разнастайных форм уласнасці – як сацыялістычнай, так 
і прыватнай. 


Ужо з 1988 г. у СССР сталі хуткімі тэмпамі нарастаць 
крызісныя з’явы ў эканоміцы. Яе лібералізацыя прывяла да імклівага 
росту коштаў, сацыяльнаму расслаенню грамадства. Распад камандна-
адміністратыўнай сістэмы прыводзіў да хаосу ў эканоміцы саюзных 
рэспублік і ўсёй гаспадаркі СССР. Акрамя агульных негатыўных 
тэндэнцый, характэрных для ўсяго Савецкага Саюза, у Беларусі 
эканамічнае становішча ў канцы 1980-х рэзка пагоршылася з-за аварыі 
на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі, якая адбылася 
26 красавіка 1986 г. На Беларусь выпала больш за дзве трэці 
радыёактыўных рэчываў, якія пакрылі амаль трэцюю частку тэрыторыі 
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рэспублікі. На землях павышанага забруджвання апынулася пятая 
частка насельніцтва БССР (2,2 мільёна чалавек). У 1989 г. 
кіраўніцтвам рэспублікі была распрацавана доўгатэрміновая Дзяржаўная 
праграма ліквідацыі вынікаў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. 
З забруджаных тэрыторый на новае месцажыхарства за 1986–1992 гг. 
было пераселена больш за 130 тысяч чалавек.  


Нягледзячы на крызісныя з'явы ў эканоміцы, у грамадскае жыццё 
палітыка «перабудовы» прынесла галоснасць у сродках масавай 
інфармацыі і магчымасць ствараць розныя, непадкантрольныя 
камуністычнай партыі грамадскія арганізацыі і аб’яднанні. 


9.5. Актывізацыя нацынальна-культурнага жыцця 
ў Беларусі і складванне перадумоў для здабыцця незалежнасці 


У гэтых умовах у Беларусі адбываецца хуткае абуджэнне 
нацыянальнай свядомасці насельніцтва, павышаецца цікавасць да 
гісторыі, шырока разгортваецца абмеркаванне масавых сталінскіх 
рэпрэсій у Беларусі. Адным з сімвалаў нацыянальнага адраджэння 
становіцца месца расстрэлаў ахвяр рэпрэсій у Курапатах. 


Яшчэ адным фактарам абуджэння нацыянальнай свядомасці 
беларусаў стала аварыя на Чарнобыльскай атамнай станцыі 26 красавіка 
1986 г. Аднак партыйнае кіраўніцтва першапачаткова імкнулася 
замоўчваць рэальныя маштабы чарнобыльскай катастрофы, што вяло да 
росту народнага незадавальнення. 


Найбольш масавым аб’яднаннем, якое адлюстроўвала рост 
нацыянальнай свядомасці беларусаў, стаў граммадска-палітычны рух 
Беларускі народны фронт «Адраджэнне», утвораны ў чэрвені 1989 г. Яго 
папярэднікам было грамадскае аб’яднанне «Мартыралог Беларусі», 
галоўнай мэтай якога было ўшанаванне ахвяр сталінскіх рэпрэсій. 


У 1990 г. у адпаведнасці з новым выбарчым Законам былі 
праведзены выбары ў вярхоўны і мясцовыя Саветы народных 
дэпутатаў БССР. Некамуністычныя сілы ўпершыню за ўсю гісторыю 
савецкай улады змаглі правесці на выбарах сваіх кандыдатаў у народныя 
дэпутаты БССР і ў склад мясцовых саветаў. У Вярхоўны савет БССР 
12-га склікання з 345 дэпутатаў увайшлі 37 чалавек, якія ўтварылі 
фракцыю БНФ. 


Старшынёй Вярхоўнага савета стаў Мікалай Дземянцей 
(19.05.1990–25.08.1991), якога змяніў Станіслаў Шушкевіч (25.08.1990–
18.09.1991), які ў далейшым стаў першым кіраўніком незалежнай 
Рэспублікі Беларусь. 
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Глава 10 
Рэспубліка Беларусь у канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. 


10.1. Распад СССР і станаўленне суверэннай Рэспублікі 
Беларусь 


Дэмакратызацыя грамадскага жыцця ў СССР прывяла да абуджэння 
нацыянальных пачуццяў і імкнення да атрымання незалежнасці ўсімі 
саюзнымі рэспублікамі. Акрамя таго, у розных рэгіёнах СССР нарасталі 
міжнацыянальныя праблемы, звязаныя з непрадуманай нацыянальнай 
палітыкай савецкага кіраўніцтва. 


27 ліпеня 1990 г. Вярхоўны Савет Беларускай ССР прыняў 
Дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце рэспублікі. Разам з тым, 
у сакавіку 1991 г. быў праведзены рэферэндум па пытанні аб захаванні 
СССР, на якім большасць беларусаў (82,7%) выказаліся за яго захаванне. 


Фатальнымі для існавання Саюза Савецкіх Сацыялістычных 
Рэспублік сталі падзеі жніўня 1991 г. Справа ў тым, што на працягу 1990–
1991 гг. працэс лібералізацыі ў СССР паступова выходзіў з-пад кантролю 
камуністычнай партыі. Яе рэакцыйна настроеныя прадстаўнікі 
паспрабавалі правесці путч у Маскве 19–21 жніўня 1991 г. з мэтай 
адхіліць ад улады Міхаіла Гарбачова і вярнуцца да камадна-
адміністратыўных метадаў кіравання краінай. Яны ўтварылі Дзяржаўны 
камітэт па надзвычайным становішчы. Але, дзякуючы рашучым 
дзеянням дэмакратычных сіл на чале з Барысам Ельцыным, пераварот не 
ўдаўся. Пасля яго дзейнасць КПСС была прыпынена, а яе ўласнасць 
пачала нацыянаналізавацца. 


25 жніўня 1991 г. Вярхоўны Савет БССР прымае рашэнне аб 
наданні Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце БССР 
канстытуцыйнага статуса, а 26 жніуня 1991 г. – закон «Аб 
забяспечанні палітычнай і эканамічнай самастойнасці БССР», згодна 
з якім прамое ўмяшанне Цэнтра ў жыццё рэспубліцы забаранялася. 19 
верасня 1991 г. Вярхоўны Савет прыняў Закон аб назве Беларускай ССР. 
Яна стала называцца Рэспубліка Беларусь, а ў скарочаным варыянце – 
Беларусь. Была зацверджана таксама новая дзяржаўная сімволіка – герб 
Пагоня і бел-чырвона-белы сцяг.  


8 снежня 1991 г. кіраўнікі Расійскай Федэрацыі, Украіны і Беларусі 
падпісалі ў Белавежскай пушчы Пагадненне аб спыненні існавання 
СССР і стварэнні Садружнасці Незалежных Дзяржаў (СНД). 


Рэспубліка Беларусь канчаткова стала незалежнай дзяржавай. 
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10.2. Стварэнне і эвалюцыя канстытуцыйнага ладу 
Беларусі 


15 сакавіка 1994 г. Вярхоўны Савет прыняў Канстытуцыю 
Рэспублікі Беларусь, якая канчаткова замацавала дзяржаўны суверэнітэт 
краіны. Канстытуцыя ўсталявала новую прэзідэнцкую форму 
дзяржаўнага кіравання. У выніку праведзеных у рэспубліцы летам 
1994 г. прэзідэнцкіх выбараў звыш 80% выбаршчыкаў аддалі свае галасы 
за Аляксандра Лукашэнку. У 2001, 2006, 2011 2015 гг. ён зноў станавіўся 
Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. 


14 мая 1995 г. адбыўся Рэферэндум, паводле якога былі зменены 
герб і сцяг, а рускай мове нададзены статус дзяржаўнай. 


24 лістапада 1996 г. адбыўся яшчэ адзін Рэферэндум, які змяніў 
дзяржаўнае будаўніцтва Беларусі. Новая рэдакцыя Канстытуцыі 1994 г. 
пашырала паўнамоцтвы Прэзідэнта. Прэзідэнт паводле Канстытуцыі 
Рэспублікі Беларусь атрымаў права заканадаўчай ініцыятывы. 
Прынцыповыя змены адбыліся ў структуры заканадаўчай улады. 
Спыпыніў паўнамоцтвы абраны ў 1994 г. парламент – Вярхоўны Савет 
Рэспублікі Беларусь. Замест яго быў створаны двухпалатны 
Нацыянальны сход Рэспублікі Беларусь, які з’яўляецца прадстаўнічым 
органам улады. Ён складаецца з Палаты прадстаўнікоў і Савета 
Рэспублікі. Выканаўчую ўладу ажыццяўляе ўрад – Савет Міністраў 
Рэспублікі Беларусь, які фарміруе Прэзідэнт. Канстытуцыйны суд 
назірае за адпаведнасцю Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь усіх 
прымаемых у нашай краіне законаў. Судовая ўлада належыць судам. Па 
новай рэдакцыі Канстытуцыі Рэспубліка Беларусь абвешчана ўнітарнай 
дэмакратычнай сацыяльнай і прававой дзяржавай. 


10.3. Эканамічнае развіццё Беларусі ў канцы ХХ – пачатку 
ХХІ ст. Беларуская эканамічная мадэль 


Пачатак 1990-х гг. вызначаўся глыбокім спадам у эканоміцы, 
агульнымі крызіснымі з'явамі, рэзкім ростам цэн на электраэнэргію і ўсе 
віды прадукцыі. Крызісны стан беларускай эканомікі быў, у значнай 
ступені, абумоўлены распадам эканамічных сувязяў, якія да гэтага 
існавалі ў агульнасавецкай прамысловасці. 


У 1996 г. была распрацавана Нацыянальная стратэгія ўстойлівага 
развіцця Рэспублікі Беларусь да 2010 г., Асноўныя кірункі сацыяльна-
эканамічнага развіцця Беларусі на 1996–2000 гг., у 1998 г. – Канцэпцыя 
сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны да 2015 г., у 1999 г. – Асноўныя 
кірункі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі да 2010 г. і ў 2000 г. – 
Канцэпцыя і праект праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця 
Рэспублікі Беларусь на 2001–2005 гг. 
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Важным этапам у працэсе пераадолення эканамічнага крызіса стала 
другая палова 1990-х гг. Была істотна ўзмоцнена роля дзяржавы 
ў эканамічных пераўтварэннях. У 2001 г. пачаўся новы этап 
трансфармацыі эканомікі Беларусі. Кіраўніцтвам краіны была 
распрацавана і прынята на II Усебеларускім народным сходзе «Праграма 
сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2001–2005 гг.». 
Праграма прадугледжвае стварэнне высока эфектыўнай сацыяльна 
арыентаванай рыначнай эканомікі з дзейснымі механізмамі дзяржаўнага 
і рынкавага рэгулявання. 


22 чэрвеня 2004 г. на пасяджэнні Савета Міністраў была 
зацверджана Нацыянальная стратэгія ўстойлівага сацыяльна-
эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на перыяд да 2020 г.  


10.4. Геапалітычнае становішча Рэспублікі Беларусь ва 
ўмовах глабалізацыі 


Ад пачатку свайго незалежнага існавання Рэспубліка Беларусь 
фармулюе дактрыну шматвектарнай знешняй палітыкі. Ужо 
ў кастрычніку 1991 г. была прынята «Заява аб прынцыпах 
знешнепалітычнай дзейнасці Рэспублікі Беларусь», у адпаведнасці з якой 
наша краіна абвяшчала прынцыпы незалежнай знешняй палітыкі 
і падтрымку прынцыпаў Статута Арганізацыі Аб'яднаных Нацый 
і Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека.  На працягу трох гадоў 
Рэспубліка Беларусь была прызнана 160 дзяржавамі свету. 


Разам з тым, ужо з сярэдзіны 1990-х гг. прыярытэтным 
накірункам у знешняй палітыцы сталі стасункі з Расійскай 
Федэрацыяй і іншымі краінамі Садружнасці Незалежных Дзяржаў 
(былымі краінамі СССР). У 1995 г. Беларусь падпісала дамову аб 
сяброўстве і супрацоўніцтве з Расіяй. 2 красавіка 1996 г. была 
падпісана дамова аб стварэнні «Супольнасці Беларусі і Расіі», 
2 красавіка 1997 г. – дамова аб стварэнні «Саюза Беларусі і Расіі», 
8 снежня 1999 г. – дамова аб стварэнні Саюзнай дзяржавы. Такім 
чынам, Расійская федэрацыя стала асноўным палітычным і эканамічным 
партнёрам Рэспублікі Беларусь. На долю Расіі сёння прыпадае больш за 
палову ад агульнага аб'ёму знешняга гандлю нашай краіны. 


На сучасным этапе Рэспубліка Беларусь падтрымлівае працэсы 
інтэграцыі ў межах СНД, у першую чаргу, у эканамічнай сферы і, 
у прыватнасці, шляхам фарміравання зоны свабоднага гандлю. Беларусь 
імкнецца нарошчваць супрацоўніцтва з краінамі ўдзельніцамі ЕўрАзЭс 
(эканамічная арганізацыя створаная Беларуссю, Казахстанам, 
Кыргызстанам, Расіяй і Таджыкістанам у 2001 г.) і Мытнага саюзу, 
утворанага нашай краінай, Расіяй і Казахстанам у 2010 г. з мэтай 
ліквідацыі ўсіх магчымых перашкод для гандлю ў межах Мытнага саюза 
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і Адзінай эканамічнай прасторы. Рэспубліка Беларусь актыўна 
садзейнічае ўмацаванню Арганізацыі Дамовы аб калектыўнай бяспецы 
(АДКБ), створанай з мэтай умацавання міра і бяспекі на постсавецкім 
прастранстве. 


10.5. Навука, адукацыя, культура, рэлігія ў незалежнай 
Рэспубліцы Беларусь 


Галоўнай навуковай установай Беларусі з'яўляецца Нацыянальная 
акадэмія навук. Акадэмія акумулюе працу лепшых даследчыкаў нашай 
краіны. У яе склад уваходзяць каля двух дзясяткаў навуковых і навукова-
даследчых інстытутаў, а таксама шматлікія канструктарскія і вытворчыя 
арганізацыі, вопытныя станцыі і базы, архіў, некалькі музеяў, 
выдавецтва, дзве бібліятэкі і іншыя структурныя адзінкі. 


Глыбокія навуковыя даследаванні вядуцца таксама па-за межамі 
Акадэміі навук – дзяржаўнымі і недзяржаўнымі ўніверсітэтамі 
і інстытутамі, грамадскімі арганізацыямі, прыватнымі кампаніямі. 


Асаблівае месца ў сацыяльнай палітыцы дзяржавы займае 
павышэнне адукацыйнага ўзроўню насельніцтва. У Беларусі дзейнічае 
шырокая сетка ўстаноў сярэдняй адукацыі. У 2011 г. у краіне налічвалася 
больш за 3,5 тысячы навучальных устаноў рознага тыпу, а таксама 
220 устаноў, якія забяспечваюць атрыманне прафесійна-тэхнічнай 
адукацыі. Асаблівым гонарам Беларусі з’яўляецца вышэйшая адукацыя. 
Узровень яе распаўсюджвання сярод насельніцтва краіны – адзін з самых 
высокіх у свеце. У 2011/2012 навучальным годзе у дзяржаве дзейнічала 
55 вышэйшых навучальных установах (ВНУ). Вядучай ВНУ традыцыйна 
з’яўляецца Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. У 2015 г. у яго склад 
увайшоў Міжнародны дзяржаўны экалагічны інстытут імя А.Д. Сахарава. 


Дзяржава клапоціцца пра захаванне і памнажэнне культурнай 
спадчыны беларускага народа. Беларускія дзеячы культуры могуць 
ганарыцца сваімі дасягненнямі, годна ацэненымі на міжнародных 
фестывалях. Пачынаючы з 1992 г. самым буйным культурным форумам 
у краіне з’яўляецца Міжнародны фестываль мастацтваў «Славянскі 
базар у Віцебску». Для зберажэння і папулярызацыі беларускай гісторыі 
ў краіне дзейнічае разгалінаваная сетка музеяў. Шэраг музеяў мае статус 
нацыянальных – Нацыянальны гістарычны, Нацыянальны мастацкі, 
Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей запаведнік, 
Нацыянальны гісторыка-культурны музей-запаведнік «Нясвіж». Да ліку 
найбуйнейшых і найбольш папулярных належыць таксама Беларускі 
дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Кожны з іх можа 
пахваліцца сваімі дасягненнямі. Самым вялікім у краіне сховішчам 
друкаванай спадчыны з'яўляецца Нацыянальная бібліятэка Беларусі. 
У 2006 г. бібліятэка пераходала ў новы будынак, які дзякуючы сваёй 
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арыгінальнай форме, адразу стаў адным з сімвалаў сучаснага Мінска. Для 
падтрымкі дзеячаў культуры ў краіне дзейнічаюць іх прафесійныя 
аб’яднанні, такія як саюзы мастакоў, кампазітараў, архітэктараў, 
кінематаграфістаў і іншых прадстаўнікоў «культурных прафесій», якія 
таксама ўносяць вялікі ўклад ў развіццё айчыннага мастацтва. 


Незалежная Рэспубліка Беларусь – шматнацыянальная 
і шматканфесійнай краіна, якая вылучаецца нацыянальнай і рэлігійнай 
талерантнасцю. Апроч беларусаў, якія сёння складаюць 83% 
насельніцтва, на нашай зямлі з даўніх часоў пражываюць прадстаўнікі 
шматлікіх нацыянальных меншасцяў, найбольш шматлікімі з якіх 
з'яўляюцца рускія (каля 8%), палякі (каля 3%), украінцы (каля 1,5%). 
Усяго ў Беларусі жывуць прадстаўнікі некалькіх дзясяткаў 
нацыянальнасцяў. 


Пераважная большасць насельніцтва Беларусі – хрысціяне, якія 
належаць да двух асноўных канфесій – праваслаўя (каля 70% хрысціян) 
і каталіцтва (каля 20%). Побач з парваслаўнымі і каталіцкімі 
рэлігійнымі абшчынамі ў краіне дзейнічаюць суполкі розных 
пратэстанцкіх кірункаў. Апрача гэтага, у Беларусі пражываюць таксама 
прыхільнікі ісламу – у асноўным, гэта беларускія татары і выхадцы 
з Каўказа і Сярэдняй Азіі і яўрэі, частка з якіх вызнаюць іўдаізм. 


Пытанні 
1. Прычыны распаду СССР.
2. Асаблівасці працэсу станаўлення суверэннай Рэспублікі Беларусь.
3. Фармаванне і эвалюцыя канстытуцыйнага ладу Рэспублікі


Беларусь. 
4. Эканамічнае развіццё Беларусі ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст.


Фармаванне беларускай эканамічнай мадэлі. 
5. Геапалітычнае становішча Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе
6. Развіццё навукі, адукацыі і культуры ў незалежнай Рэспубліцы


Беларусь. 
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ТЭМАТЫКА ПРАКТЫЧНЫХ ЗАНЯТКАЎ  


па дысцыпліне “Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай 
цывілізацыі” 


Для студэнтаў дзённага (вочнага) аддзялення 


 


ТЭМА 1. Уводзіны ў дысцыпліну “Гісторыя Беларусі ў кантэксце еўрапейскай 
цывілізацыі”.  


 
1. Гісторыя як навука. 
2. Гістарычныя крыніцы, гістарыяграфія. 
3. Метадалогія гісторыі. 
4. Фармацыйны і цывілізацыйны падыходы да вывучэння гісторыі. 


ТЭМА 2. Гістарычныя этапы фармавання беларускага этнасу (VI ст. - 
пачатак XX ст.).  


 
1. Найстаражытнае насельніцтва на беларускіх землях. 
2. Славянская каланізацыя і славянізацыя балтаў. 
3. Этнічныя працэсы на беларускіх землях у перыяды Сярэднявечча і Ранняга 
Новага часу. 
4. Канцэпцыі фармавання беларускай народнасці. 
5. Паходжанне назвы “Белая Русь”. 


ТЭМА 3. Дзяржаўныя ўтварэнні на беларускіх землях у IX - XVIII стст.  
 


1. Хрысціянская цывілізацыя Сярэднявечча. 
2. Станаўленне ранніх патэстарных утварэнняў на беларускіх землях. 
2. Стварэнне ВКЛР. Асновы яго палітычнага, эканамічнага і сацыяльнага 
ладу. 
3. Асаблівасці развіцця еўрапейскай і сусветнай цывілізацыі ў Новы час. 
4. Беларускія землі ў часы Рэчы Паспалітай Абодвух Народаў. 
5. Крызіс і падзелы Рэчы Паспалітай. 
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ТЭМА 4. Становішча беларускіх земляў у складзе Расійскай дзяржавы (канец 
XVIII ст. – кастрычнік 1917 г.). 


 
1. Уключэнне беларускіх земляў у склад Расійскай імперыі.  Напрамкі 
палітыкі самаўладдзя на далучаных землях. 
2. Беларускія землі ў часы расійска-французскай вайны 1812 г. 
3. Паўстанне 1830-1831 гг і яго наступствы. 
4. Мадэрнізацыйныя працэсы на беларускіх землях. Эканамічная, палітычная, 
этнічная, культурная мадэрнізацыя. 
5. Паўстанне 1963-1864 гг. Грамадска палітычнае жыццё на беларускіх 
землях у ІІ палове ХІХ ст. 
6. Беларускія землі ў часы Першай рускай рэвалюцыі 1905-1907 гг. 
Сталыпінскія рэформы. 
7. Беларускія землі ва ўмовах І Сусветнай вайны. Лютаўская рэвалюцыя. 
Растаноўка палітычных сілаў ў 1917 г. Кастрычніцкі пераварот. 


ТЭМА 5. Савецкая грамадска-палітычная сістэма ў Беларусі (кастрычнік 1917 
- чэрвень 1941 гг.). 


 
1. Усталяванне савецкай улады ў Беларусі, першыя пераўтварэнні. 
2. Выбар шляху для развіцця дзяржаўнасці. БНР як рэалізацыя нацыянальна-
дэмакратычнага праекту. 
3. Утварэнне беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове. Савецка-польская 
вайна. Стварэнне СССР і месца БССР у яго структуры. 
4. Савецкая мадэль мадэрнізацыі грамадства. Паўстанне таталітарнай 
савецкай сістэмы і яе асаблівасці. 
5. Праблемы культурнага і этнічнага развіцця Беларусі ў рамках савецкай 
сістэмы. 


ТЭМА 6. Беларусь у гады Другой Сусветнай і Вялікай Айчыннай вайны.  
 


1. Міжнародныя адносіны і палітычная сітуацыя ў Еўропе ў міжваенны 
перыяд. 
2. Пачатак ІІ Сусветнай вайны. Уступленне ў вайну СССР і далучэнне 
Заходняй Беларусі да БССР. 
3. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі. 
4. Акупацыя, калабарацыя, супраціў. 
5. Пералом у вайне. Вызваленне Беларусі і завяршальны этап вайны. 
6. Вынікі і значэнне вайны для Беларусі. Роля беларускага народа ў падзеях ІІ 
Сусветнай вайны. Памяць пра вайну. 
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ТЭМА 7. БССР: дасягненні і праблемы стваральнай працы народа ў 
пасляваенны перыяд (1945 – 1991 гг.).  


 
1. Геапалітычная сітуацыя “халоднай вайны”. 
2. Эканамічнае развіццё БССР у 1945-1991 гг. Эканамічныя прычыны крызісу 
і распаду СССР, 
3. Эвалюцыя грамадска-палітычнага жыцця ў СССР і БССР у 1945-1991 гг. 
Працэс здабыцця Белруссю незалежнасці. 
4. Адукацыя, культура, навука БССР у пасляваенны перыяд. 


ТЭМА 8. Рэспубліка Беларусь у канцы ХХ – пачатку ХХІ стст.  
 


1. Распад СССР і станаўленне суверэннай Рэспублікі Беларусь. 
2. Стварэнне і эвалюцыя канстытуцыйнага ладу Беларусі. 
3. Эканамічнае развіццё Беларусі ў канцы ХХ – пачатку ХХІ стст. Беларуская 
эканамічная мадэль. 
4. Геапалітычнае становішча Рэспублікі Беларусь ва ўмовах глабалізацыі. 
5. Адукацыя, навука, культура, рэлігія ў незалежнай Рэспубліцы Беларусь. 
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