
 370

Вып. 25:Вынікі даследавання першабытных і сярэдневяковых старажытнасцей 
Беларусі ў 2011–2012 гадах. – Мінск, 2014. – с. 172–178. 

8. Гапоненка І.А. Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь”: Мін. Вобл: Нар-
мат. Давед. / І.А. Гапоненка, І.Л. Капылоў, В.П. Лемцюгова, і інш. – Мн.: 
Тэхналогія, 2003. – 605 с. 

9. Зуева А. У. Справаздача аб раскопках першабытнага паселішча Дразды-12 
Стаўбцоўскага раёна ў 2013 годзе / А.У. Зуева // ААНД ІГ НАН Беларусі. – 
Мінск, 2014. – 152 с. 

10. Исаенко В.Ф. Археологическая карта Белоруссии / В.Ф. Исаенко. – Минск: По-
лымя, 1976. – Вып. 3: Памятники бронзового века. – С. 129 – 130. 

11. Лакіза В.Л. Справаздача аб археалагічных даследаваннях на Панямонні ў 1995 г. / 
В.Л. Лакіза // ААНД ІГ НАН Беларусі. – Мінск, 1996 – Справа № 1566. – С. 15–23. 

12. Лакіза В.Л. Старажытнасці позняга неаліту і ранняга перыяду бронзавага веку 
Беларускага Панямоння / В. Л. Лакіза. - Мінск: Беларус. навука, 2008. – 343 с.  

13. Сідаровіч В.М. – 1999-А, Справаздача аб археалагічных даследаваннях у Мінскай 
і Брэсцкай абласцях у 1999 г. / Віт. М. Сідаровіч // ААНД ІГ НАН Беларусі. – 
Мінск, 2000. – Справа № 1834. – 163 с. 

14. Чернявский М.М. Отчёт об археологических исследованиях памятников эпохи 
неолита и бронзы в бассейне р. Неман в 1962–63 гг. / М.М. Чернявский // ААНД 
ІГ НАН Беларусі. – Справа № 227. – 48 с. 

15. Чарняўскі М. М. справаздача аб археалагічных даследаваннях у Паўночна-Заходняй 
Беларуси 1965 г. / М.М. Чарняўскі // ААНД ІГ НАН Беларусі. – Справа № 304а – 18 с. 

16. Чарняўскі М. М. Археалагічныя помнікі Стаўбцоўскага раёна / М.М. Чарняўскі // 
Памяць: Гісторыка-дакументальная хроніка Стаўбцоўскага раёна / Рэд. кал.: Г. П. 
Пашкоў (гал. рэд.) і інш. – Мінск: БелЭн, 2004. – С. 38–43. 

17. Чарняўскі М. М. Неаліт Беларускага Панямоння / М.М. Чарняўскі. – Мінск: На-
вука і тэхніка, 1979. – 136 с.  

18. Чарняўскі М. М. Справаздача аб археалагічных даследаваннях у 1986 г. / М.М. 
Чарняўскі // ААНД ІГ НАН Беларусі. – Мінск, 1987. – Справа № 963. – 70 с. 

19. Obuchowski, W. Zabytki krzemienne I kamienne od paleolitu do wczesnej epoki zelaza 
z terenow Bialorusi / W. Obuchowski. – Warszawa, 2003. – C. 48.  

УЗ’ЯДНАННЕ БЕЛАРУСІ Ў ВЕРАСНІ 1939 ГОДА. 
ПРАБЛЕМЫ ДЛЯ ГІСТАРЫЧНАГА ДЫСПУТУ 

А. Д Русін 

17 верасня кожнага года беларусы святкуюць дзень уз’яднання. Гэты 
дзень не з’яўляецца дзяржаўным святам, а між тым гэты дзень у вялікай 
ступені вызначае развіццё беларускай дзяржаўнасці. Беларуская 
дзяржаўнасць стала магчымай дзякуючы Лютаўскай і Кастрычніцкай 
рэвалюцыям. Яе рэалізацыя магла быць і ў нацыянальна-дэмакратычнай 
(буржуазнай) форме і на савецкай аснове. Але неспрыяльныя 
знешнепалітычныя абставіны, адсутнасць прызнання права беларусаў на 
самавызначэнне і з боку буржуазнай часткі Свету, і некаторых колаў 
савецкай улады прывяла да таго, што ў 1921 г. БССР была ў межах 6 
паветаў. Заходняя Беларусь знаходзілася пад уладай Польшчы. Польшча 
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атрымала гэтыя тэрыторыі па Рыжскай мірнай дамове 18.03.1921года 
пасля польска-савецкай вайны 1919–1921 гг. Астаняя тэрыторыя 
Беларусі была ў складзе РСФСР і УССР. 

Уз’яднанне Беларусі – працэс, які пачаўся яшчэ ў 1924 г., калі РСФСР 
перадала БССР тэрыторыі сучаснай Магілёўскай, Віцебскай і часткі 
Гомельскай абласцей. У 1926 г. УССР перадала Гомельскі і Рэчацкі 
паветы ў склад БССР. Якраз у гэты перыяд у БССР праходзіла палітыка 
беларусізацыі. Але высветлілася, што на тэрыторыях, якія былі ў складзе 
РСФСР і УССР, гэты працэс тармазіўся, бо ўрады гэтых савецкіх 
рэспублік праводзілі там палітыку русіфікацыі і ўкраінізацыі. Але 
беларусізацыя перамагла і ў гэтых рэгіёнах. Працэс беларусізацыі быў 
звернуты ў канцы 1920-х гг., калі ў СССР канчаткова ўсталявалася 
сталінская дыктатура. У той час у Заходняй Беларусі адбываліся працэсы, 
накіраваныя на паланізацыю насельніцтва. Польшча і СССР былі 
падобны тым, што ў іх перамаглі мяккія канцэпцыі будучага дзяржаўнага 
ўладкавання, але іх рэалізацыя прыводзіла да рэпрэсій. Польскі ўрад 
шырока ўжываў практыку палітычных рэпрэсій. Было малазямелле сялян, 
феадальныя перажыткі, нацыянальна-культурны прыгнёт. Насельніцтва 
ЗаходняйБеларусі з надзеяй глядзела на БССР, лічачы, што ўзровень 
жыцця там вышэйшы. Да калектывізацыі так было сапраўды. Пасля - 
пачаліся масавыя рэпрэсіі, высылкі, голад. Насельніцтва Заходняй 
Беларусі мела толькі чуткі пра рэальнае становішча ў БССР. Такія ж 
звесткі мела і насельніцтва БССР пра становішча ў Заходняй Беларусі. 
Гэтыя звесткі былі палітызаванымі і накіраванымі на тое, каб прынізіць 
капіталістычны лад ў суседняй краіне.  

Ваенна-палітычныя ўмовы склаліся так, што ўз’яднанне Беларусі 
магло адбыцца толькі на савецкай аснове. Польшча мела планы захопу 
ўсёй Беларусі, але яны былі нерэальнымі. Ваенны патэнцыял СССР 
нашмат пераўзыходзіў польскі і да таго ж 23. 08.1939 года СССР і Трэці 
Рэйх падпісалі сакрэтны пратакол да пакта аб ненападзе. Па гэтаму 
пратаколу Заходняя Беларусь адыходзіла да СССР. 

1 верасня 1939 г. на Польшчу напалі нямецкія і славацкія войскі. 
Польская армія хутка была разбіта, нягледзячы на храбрае супраціўленне. 
17 верасня 1939 года Чырвоная армія ўступае ў Заходнюю Беларусь. 
Упартае супраціўленне аказаў толькі горад Гродна, які абараняўся 20–21 
верасня 1939 г. Чырвоную армію сустракалі ў большасці добразчыліва. 
Людзі ўскладалі з ёй надзеі на пазбаўленне ад нацыянальнага і культурнага 
прыгнёту. Новыя гаспадары нясуць заўсёды надзею на нешта лепшае. 
Асабліва радаваліся Чырвонай арміі беларусы і яўрэі. Поўнасцю 
тэрыторыя Заходняй Беларусі была занята да 25 верасня. 
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Пасля заняцця тэрыторыі пачалася саветызацыя. Па сутнасці 
саветызацыя была адным з важнейшых фактараў уз’яднання, бо БССР 
была саветызаванай. Уз’яднанне праходзіла доўга і не абмежавалася 
некалькімі месяцамі. Першай цяжкасцю, з якой сутыкнулася ўз’яднанне 
- гэта знаёмства салдатаў і мясцовага насельніцтва. Мясцовае 
насельніцтва было здзіўлена знешнім выглядам савецкага чалавека. Ёе 
быў нашмат горшым, чым маляваўся ў савецкай прапагандзе. У той час 
час савецкія людзі былі здзіўлены разнастайнасцю тавараў на прылаўках 
у Заходняй Беларусі. Тут можна сфармуляваць эканамічную праблему. 
Капіталізм аказаўся ў Заходняй Беларусі больш здольным забяспечыць 
патрэбы насельніцтва. Хутка пры савецкай уладзе ў Заходняй Беларусі 
знікне разнастайнасць тавараў і з’явіцца атрыбут савецкай эпохі – чэргі і 
дэфіцыт. Эканамічныя ўклады двух частак Беларусі былі розныя. І іх 
зліццё адбывалася паступова. Калектывізацыя да 1941 года не вырашыла 
ўсіх праблем, якія хацела вырашыць савецкая ўлада. Таму асноўны этап 
калектывізацыі ў Заходняй Беларусі адбываўся ўжо ў канцы 1940-х – 
пачатку 1950-х гг. Рознасць двух частак была ў спецыялізацыях: 
Заходняя Беларусь была пераважна аграрнай і з прамысловасці была 
развіта лёгкая. БССР была больш індустыяльнай. Таму пры уз’яднанні 
ўзнікалі праблемы. Праблемы гэтыя выкліканы эканамічнымі, 
сацыяльнымі, палітычнымі і культурнымі адрозненнямі. 

Трэба зразумець, што ўз’яднанне пачалося не ў верасні 1939 г. і не 
скончылася саветызацыяй. Працэс яднання Беларусі больш складаны.  

Калі ў эканамічным плане ўзровень жыцця быў лепшы ў Заходняй 
Беларусі, то палітычная сфера Заходняй Беларусі - больш складаны працэс. 
У складзе Польшчы палітычныя правы беларусаў прыцясняліся. Супраць 
беларусіх партый вялася барацьба. Асабліва актыўнай была дэфензіва. У 
той жа час ступень рэпрэсій была рознай. У 1937–1938 гг. у БССР 
праводзіліся масавыя чысткі, шмат было рассталяных. У Польшчы таго ж 
часу рэпрэсіі таксама мелі месца, але грамадская актыўнасць людзей была 
рэальнай сілай, якая часта магла прымусіць адмяніць смяротны прысуд. У 
БССР грамадская актыўнасць была выключна прасавецкая, і яе 
забяспечвалі рэпрэсіўныя меры органаў дзяржбяспекі. Але БССР была 
бясспрэчна беларусім утварэннем, хаця сакратары КПБ не былі беларусамі. 
У Польшчы ж жыхароў Заходняй Беларусі беларусамі не прызнавалі. У 
БССР беларускі рух быў падаўлены ў канцы 1920-х гг., хаця заканадаўча 
было дазволена карыстацца беларускай мовай як дзяржаўнай. Іншая рэч, 
што ўжыванне беларускай мовы магло быць прыраўнена да 
нацдэмаўшчыны і стаць падставай для рэпрэсій. Але легітымна беларуская 
мова была дзяржаўная, хаця карысталіся ў падаўляючых выпадках рускай. 
Польшча ж забараняла беларускія арганізацыі, праводзіла палітыку 
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паланізацыі. Да таго ж БССР была адзінай на той момант легітымным 
увасабленнем беларускай дзяржаўнасці. Польшча ж ні пра якую 
беларускую дзяржаўнасць не хацела і чуць.  

Сацыяльная сфера таксама досыць моцна адрознівалася ў двух 
частках Беларусі. Польская дзяржава была арэнай класавай няроўнасці. 
Памешчыкі, буржуазія, сяляне, працоўныя, духавенства былі асноўнымі 
класамі ў Другой Рэчы Паспалітай. Савецкая дзяржава абвясціла ў сябе 
класавую роўнасць. На практыцы ж і ў савецкім грамадстве існавала 
праслойка бюракратыі. Дабіцца праўды чалавек у БССР спрабаваў 
спосабамі звароту да кіраўніцтва, верыў у таварыша Сталіна. Моцна 
адрознівалася і сямейная мараль двух частак Беларусі. У Заходняй 
Беларусі быў моцны рэлігійны фактар. У БССР фарміравалася новае 
пакаленне, якое выхоўвалася на ідэалах марксізму – ленінізму.  

Культурнае жыццё ў абедзвюх часках Беларусі зведвала прыгнёт. У 
польскай дзяржаве прыгнёт праяўляўся ў моўным і рэлігійным плане. 
Адукацыя ва ўніверсітэтах была цяжкадаступнай для габрэяў. Навучанне 
маленькіх дзетак часта было ў кляштары, дзе ім з дзяцінства прывівалася 
польская мова. У Савецкай Беларусі прыгнёт праяўляўся ў навязванні 
сацыялістычнага рэалізму, рэпрэсіях, барацьбе з нацдэмаўшчынай. 

Такія супярэчнасці існавалі ў абедзвюх частках, якія пачалі сваё 
зліццё пасля верасня 1939 г. Ні адна з іх не мела ідэальнай будовы, таму 
гэта знішчае міф аб Савецкай Беларусі як узоры, на які павінна была 
раўняцца насельніцтва Заходняй Беларусі. 

Уз’яднанне адбывалася з эксцэсамі. У першыя дні ўступлення Чырвонай 
арміі меліся выпадкі, калі Часовыя ўправы займаліся марадзёрствам, 
самасудам над панамі. Актыўную падтрымку новая савецкая ўлада 
атрымала з боку габрэйскага насельніцтва. Менавіта ў гэты час, на думку 
даследчыка Разенбалта, узманіўся польска-габрэйскі канфлікт. Гэты 
канфлікт меў месца на працягу ўсяго перыяду існавання Другой Рэчы 
Паспалітай. Пасля габрэі будуць адной з мішэняў Арміі Краёвай. 

Вельмі вялікай праблемай для савецкай улады былі леснікі і асаднікі. 
Яны былі прадстаўнікамі старой улады і таму маглі быць 
патэнцыяльнымі ўдзельнікамі антысавецкіх арганізацый. Хаця ў іх 
канфіскавалі зусім нязначную колькасць зброі , савецкая ўлада правяла 
высяленчую акцыю 10 лютага 1940 г. Падобныя акцыі былі паўтораны 
13 красавіка 1940 г. і 19 чэрвеня 1941 г. 

Расчараванне палітыкай савецкай улады прывяло да стварэння 
антысавецкіх падпольных арганізацый. Іх падтрымалі мясцовыя 
польскія патрыёты, былыя члены стралецкіх арганізацый, былыя 
заможныя сяляне, духавенства. Вельмі радыкальная палітыка савецкай 
улады падарвала сімпатыі жыхароў Заходняй Беларусі да СССР. Але 
беларускі элемент ніяк не праяўляў сябе (апроч крайне 
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антыкамуністычнай Беларускай нацыянал-сацыялістычнай партыі). 
Асноўную масу падполля складалі палякі, украінцы, літоўцы. Украінскі 
падпольны рух меў падтрымку Трэцяга Рэйха і ставіў мэту далучыць 
паўднёва – заходнія раёны Беларусі ў склад Саборнай Украіны. Літоўскі 
рух спадзяваўся на далучэнне Ашмянскага павета разам з Віленшчынай 
да Літвы. Польскі рух арыентаваўся на польскі эмігранцкі ўрад у 
Лондане. Існавала і арганізацыя “Служба дапамогі перамозе Польшчы”. 
Яна была арганізацыйнай прадцечай Арміі Краёвай.  

Праблемным застаецца пытанне аб сутнасці падзей верасня 1939 г. 
Для Польшчы гэта быў натуральны падзел паміж СССР і Трэцім Рэйхам. 
Дзве моцныя дзяржавы тады мелі саюзныя адносіны. Аб іх сведчаць 
сумесныя савецка – нямецкія ваенныя парады ў беларусіх гарадах у 
верасні 1939 года. Дзеянні СССР у цяперашніх гістарычных 
даследваннях у Польшчы класіфікуюцца як агрэсія. Польшча была не 
адзінай краінай, дзе ў гэты час былі савецкія інтарэсы. СССР заігрываў з 
прыбалтыйскімі краінамі. Каб заключыць дамову з Літвой, СССР 
перадаў ёй 10 кастрычніка1939 г. Віленскі край з горадам Вільня ( суч. 
Вільнюс). Спроба СССР захапіць Фінляндыю аказалася беспаспяховай.  

Праблема раз’яднанасці дзвюх частак Беларусі была і ў час Вялікай 
Айчыннай вайны. Заходняя Беларусь была нашмат складней, чым астатняя 
частка Беларусі. Тут былі не толькі партызаны і немцы, але і акаўцы, 
аўнаўцы, літоўцы. Менш быў выражаны тут партызанскі рух, які ў 1943 г. 
прыйшлося падмацоўваць партызанамі з усходняй часткі Беларусі. 

Адрознівалася Заходняя Беларусь ад астатняй і пасля вайны. 
Бандыцкае падполле было характэрна больш для Заходняй Беларусі. 
Акаўскае падполле дзейнічала да пачатку 1950-х гг.  

Можна вызначыць некаторыя прыкметы раз’яднянанасці і цяпер. 
Выказванні людзей пра тое, што ў Заходняй Беларусі жывуць больш 
працавітыя і рэлігійныя людзі, а Усходняя Беларусь – месца, дзе шмат 
п’юць і там вёскі закінутыя паказваюць на тое, што і да цяперашняга часу 
захоўваецца спадчына раз’яднанасці. У той жа час ў Беларусі жыхар 
заходняй часткі Беларусі лепш разумее жыхара ўсходняй, чым гэта ёсць 
на Украіне, дзе паміж жыхарамі заходняй і усходняй частак бездань.  

Падзеі 1939 г. маюць сапраўды гістарычнае значэнне. Беларусь 
упершыню была поўнасцю аб’яднана, хаця і не ў поўных этнаграфічных 
межах. Аб’яднанне народа было актам гістарычнай справядлівасці. 
Нягледзячы на тое, што далучэнне да таталітарнай сістэмы, мела вялікія 
адмоўныя вынікі, аб’яднанне народа ў адной дзяржаве паскорыла 
кансалідацыю народа ў адну сістэму. У той жа час спадчына 
раз’яднанасці ў некаторай ступені ёсць і да цяперашняга часу. У цяжкіх 
умовах Заходняя Беларусь была інтэгравана ў савецкую сістэму, у якой і 
была беларуская дзяржаўнасць. Пазітыўны момант быў і 
індустрыялізацыі эканомікі Заходняй Беларусі. Уз’яднанне было 
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непазбежным фактам, да якога імкнуліся і заходнія і ўсходнія беларусы. 
Іншая рэч, якімі сродкамі дасягалася адзінства. У тых палітычных 
умовах, яно магло было быць дасягута толькі ваеннымі сродкамі з боку 
СССР. Ведаць супярэчнасці працэсу ўз’яднання трэба для таго, каб мець 
аб’ектыўнае меркаванне. Доўгі час савецкая гісторыя тлумачыла 
цяжкасці ўз’яднання, класавым падыходам. Пры гэтым не прызнаваліся 
памылкі савецкай улады. І толькі зусім нядаўна, дзякуючы 
рассакрэчаным дакументам, удалося даведацца, што падпольны рух 
супраць савецкай улады быў не толькі з боку памешчыкаў і буржуазіі. 
Аб’ектыўнасць пры даследванні той ці іншай праблемы мае вялікае 
значэнне, бо толькі праўдзівая гісторыя можа быць настаўніцай жыцця. 
А ўз’яднанне Беларусі застаецца праблемай для гістрычнага дыспуту, бо 
яшчэ не ўсё высвелена, не ўсе архіўныя дакументы даступныя. 

ГІСТАРЫЯГРАФІЯ ГІСТОРЫІ ПАЎСЯДЗЁННАСЦІ 
ШЛЯХТЫ XVI – XVIII СТСТ. 

Р. М. Уласевіч 

У беларускай гістарыяграфіі вывучэннем гісторыі паўсядзённасці 
беларускай шляхты пачалі цікавіцца з пачатку 1980-х г. г. Першай 
працай па дадзенай праблеме можна лічыць манаграфію А. В. Мальдзіса 
[1]. Таму што ў сваёй працы А. В. Мальдзіс звярнуў увагу на розныя 
аспекты матэрыяльнай, духоўнай і сацыяльнай культуры шляхты і такім 
чынам паказаў жыццё шляхты, яе каштоўнасці, а таксама ўмовы жыцця. 

У 1990-ыя – 2000-ыя г.г. сталі часам, калі даследчыкі пачалі звяртаць 
увагу на культуру прывілеяваных саслоўяў больш шырока. У 2002 г. 
выходзіць 6 том выдання «Беларусы», у якім змешчаны раздзел, 
прысвечаны формам баўлення вольнага часу, аўтарам якога з’яўляецца 
В. М. Бялявіна [2]. Сацыяльную і матэрыяльную культуру шляхты ў 
сваіх працах разглядае С. А. Шыдлоўскі. У 2011 г. была апублікавана 
манаграфія С. А. Шыдлоўскага, у якой аўтар больш падрабязна 
разглядае эвалюцыю шляхецкай культуры з к. XVIII – па 1864 г [3]. 
Нельга абмінуць увагай даследаванні Н. У. Сліж, у якіх аўтар звяртае 
ўвагу ў асноўным на гісторыю сям’і ў Вялікім Княстве Літоўскім XVI – 
XVII стст. Вынікам шматгадовай працы аўтара па вышэйакрэсленай 
праблемы стала манагарфія «Шлюбныя  і  пазашлюбныя  стасункі  
шляхты  Вялікага  Княства Літоўскага  ў  XVI—XVIІ  стст.» [4]. На 
праблему ідэалогіі сарматызму звярнула ўвагу Л. Я. Клімуць [5]. У 2014 
г. быў апублікаваны І том выдання «Нарысы гісторыі культуры 
Беларусі», прысвечанага культуры сацыяльнай эліты Беларусі [6].  

У польскай гістарыяграфіі ХІХ ст. пераважала палітычная тэматыка. 
Але нельга абмінуць увагай недапісаную працу Е. Кітовіча, у якой аўтар 


