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уездных съездов Советов в 1920 г. они выступали против лишения избирательных прав 
части граждан по социальным признакам, против продразверстки и многочисленных 
повинностей, требовали ликвидации уездной ЧК. Вместе с тем, большевикам удавалось 
преодолевать трудности, выбирая в состав уездного исполкома только проверенных и 
политически надежных людей. 

В целом, воспоминания о периоде становления белорусской советской 
государственности в фондах Государственного архива новейшей истории Смоленской 
области дополняют, конкретизируют, показывают с новой стороны известные факты и 
события, которые составили процесс образования Белорусской советской 
социалистической республики. 
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Гістарычная навука ў XXI ст., як і кожная іншая сфера навуковай дзейнасці, разам з 
усім чалавецтвам развіваецца ва ўмовах глабалізацыі, лічбавізацыі, а таксама больш 
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частых навуковых рэвалюцый. Адной з вызначальных тэндэнцый, якая характэрна для 
ўсіх навук у сучаснасці – іх збліжэнне, узаемазбагачэнне, стварэнне разгалінаваных 
міждысцыплінарных сувязяў, выкарыстанне гібрыдных метадаў і падыходаў у 
даследчай дзейнасці, узаемапранікненне навук. Адбываецца яшчэ большае размыванне 
і без таго не заўсёды выразна акрэсленых граніц паміж імі, адначасова ажыццяўляюцца 
спробы пэўнага культурна-гістарычнага сінтэзу ў гуманітарных і асабліва грамадскіх 
навуках. 

Тэндэнцыі на збліжэнне гісторыі з іншымі, ў першую чаргу гуманітарнымі і 
грамадскімі навукамі, назіраліся ўсё XX ст. З 1970-х гг. гэта ўжо стала адным з 
“мэйнстрымаў” у гістарычнай навуцы Францыі, дзе на базе школы “Аналаў” 
фарміруецца так званы напрамак “новай гістарычнай навукі”. Міждысцыплінарнасць у 
гістарычных даследаваннях стала нормай і шырока практыкавалася ў апошнія 
дзесцігоддзі XX ст., а пасля ліквідацыі ідэалагічных бар’ераў у выглядзе марксіцка-
ленінскай ідэалогіі, таксама і на прасторах былога СССР. Усё больш шырока 
пачынаюць прымяняцца крыніцы, якія, як здавалася раней, павінны былі заставацца па-
за даследчым полем гісторыка – візуальныя вобразы, адзенне, літургічныя абрады, 
адметнасці мовы, гісторыя паняццяў і зместаў, ментальнасць, этас. Мяняюцца 
падыходы да наратыўных крыніц, зацвярджаецца падыход да пісьмовай крыніцы як да 
помніка, які патрабуе дэканструкцыі, вызначэння прычын і ўмоў яго ўзнікнення. 
Работы гісторыкаў усё больш адыходзяць ад звычайнага апісання, хаця і гэта таксама 
засталося. Усё больш настойліва даследчыкі пачынаюць шукаць схаваныя зместы ў 
традыцыях, паводзінах, учынках, мове etc., прыглядаюцца не заўважаным раней 
элементам ў крыніцах, вынаходзяць новыя метады іх апрацоўкі, у тым ліку дзеля 
выяўлення раней невядомых характарыстык аб’екта даследавання – метады як 
колькасныя, так і якасныя. З канца 80 -х гг. XX ст. на навуковым стыку з сацыялогіяй, 
псіхалогіяй, эканомікай, ва ўмовах магчымасці выкарыстання новых тэхнічных 
адкрыццяў і паўсталых на іх аснове сродкаў, шырокім укараненнем кампутарнай 
тэхнікі, адкрываюцца ўсё шырэйшыя магчымасці для пазнання мінулага. Збліжэнне 
навук ужо стала сістэмнай з’явай. І ў гэтым няма нічога кепскага. Дастаткова ўзгадаць 
пра тое, які прарыў у ведах пра першабытны і старажытны перыяды гісторыі 
чалавецтва зрабілі метады генетычнага аналізу, якія яктыўна прымяняюцца некалькі 
апошніх дзесяцігоддзяў, у тым ліку і для таго, каб адказаць на пытанні гістарычнай 
навукі. Звычайнымі дысцыплінамі ў навучальных установах гістарычнага профілю 
сталі гістарычная дэмаграфія, сацыяльная гісторыя, урбаністыка, псіхагісторыя і інш. 

Вялікую папулярнасць у апошнія дзесяцігоддзі ў гістарычнай навуцы, у тым ліку і ў 
Беларусі, атрымала сацыяльная гісторыя. Гэта даволі шырокае паняцце напрамка, які 
ахоплівае і гістарычную дэмаграфію, і гісторыю саслоўяў, гендэрную гісторыю, 
гісторыю сям’і, дзяцінства, гісторыю паўсядзённасці, гісторыю сацыяльна-эканамічных 
працэсаў, у тым ліку мадэрнізацыі, трансфармацыі сацыяльных структур, гісторыю 
медыцыны, і інш. Такое комплекснае вывучэнне гісторыі з усімі аспектамі вывучэння 
менавіта жыцця чалавека, у тым ліку з даследаваннем праблем калектыўнай псіхалогіі, 
ментальнасці, вывучэннем уяўнага, даследаваннем штодзёнасці, часам таксама 
называюць “глабальнай” ці “татальнай” гісторыяй. Такі падыход хоць і не зусім новы, 
але можа сябе апраўдаць у сучасным глабалізаваным Свеце. У 2015 г. на міжнародным 
кангрэсе гістарычных навук першую прэмію атрымаў французкі гісторык Серж 
Грузінскі, які спецыялізуецца на гісторыі Лацінскай Амерыкі каланіяльнага перыяду. 
Ён стаў прызнаным спецыялістам і адным з піянераў у даследаваннях т.зв. глабальнай, 
транснацыянальнай гісторыі. Глабальная гісторыя, як адзін з этапаў развіцця 
сацыяльнай гісторыі, вывучае лакальныя працэсы з глабальнага пункту гледжання, 
знаходзячы іх агульныя рысы, але выдзяляючы адначасова і тое, шо іх адрознівае ад 
іншых. Ставіцца за мэту даследаваць мноства шматузроўневых культурных кантактаў 
як складнікаў агульнага працэса ўзнікнення глабальнай культурнай сеткі. 

Адным з асноўных цэнтраў, дзе распрацоўваецца праблематыка сацыяльнай гісторыі 
Беларусі, стала школа сацыяльнай гісторыі на гістарычным факультэце БДУ. У сферу 
навуковых інтарэсаў школы, на чале якой стаіць прафесар А.Г. Каханоўскі, і якая 
функцыянуе пры кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага 
факультэта БДУ, ужо стала ўвайшлі пытанні гісторыі салоўяў і сацыяльных груп 
Беларусі [1; 3; 4; 7; 9; 11; 12; 13], працэсаў сацыяльна-эканамічнай трансфармацыі і 
мадэрнізацыі грамадства [8; 18; 19], дэвіянтных паводзін [6], развіцця 
прадпрымальніцтва, ментальнасці, мовы як сацыяльнага маркера, гісторыі сям’і і 
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дзяцінства, паўсядзённасці, гендэрнай гісторыі, гісторыі інтэлігенцыі Беларусі [5; 10; 
14; 16], сацыяльнай мабільнасці [21] і некаторыя іншыя пытанні.  

Перспектыўнасць і папулярнасць новых напрамкаў звязана не толькі з тым, што 
гісторыкі ўсё часцей карыстаюцца інструментарыем іншых навук (сацыялогіі, 
дэмаграфіі, псіхалогіі, эканомікі, паліталогіі, лінгвістыкі, генетыкі), а прадстаўнікі 
іншых навук заглыбляюцца ў гісторыю, але таксама і новым грамадскім заказам, і 
новымі тэхнічнымі магчымасцямі для правядзення даследаванняў. 

Калі казаць пра новы грамадскі заказ, то тут маюцца на ўвазе тыя запатрабаванні на 
гістарычны прадукт, якія навукоўцам выстаўляе грамадства. Па-ранейшаму 
працягваецца рост цікавасці да пытанняў, якія ў савецкі час заставаліся фактычна 
закрытымі для даследчай дзейнасці: гісторыя шляхты і дваранства, гісторыя 
беларускага руху, гісторыя канфесій, генеалогія, ментальнасць чалавека мінулых эпох і 
інш.  

Небывалая цікавасць сёння ў грамадстве да пошуку ўласных каранёў. У Беларусі 
архівы як ніколі раней перапоўнены, людзі, якія шукаюць звесткі пра сваіх продкаў, 
паходжанне, склад сям’і, умовы жыцця, яшчэ больш уздымаюць гэтым цікавасць да 
сацыяльнай гісторыі. Расце цікавасць да гісторыі і ў СМІ. Гэта выклікана як узросшай 
пазнавальнай зацікаўленасцю грамадства, якую яны імкнуцца задаволіць, але таксама і 
шэрагам іншых прычын.  

Па меры пашырэння электронных СМІ гістарычныя веды ўсё больш 
выкарыстоўваюцца таксама паліттэхнолагамі, у ідэалагічнай сферы. Гістырычны 
працэс шматвектарны, у ім заўсёды праяўляюцца розныя і часам нават супрацьлеглыя і 
спрэчныя паміж сабой з’явы. Для паліттэхнолагаў гістарычныя веды сталі сапраўдным 
складам фактаў, якія можна выцягваць не аналізуючы комплексна, і выкарыстоўваць 
для папулярызацыі патрэбнай гістарычнай карціны. Барацьба з фэйкамі і 
псеўдагістарычнымі сцвярджэннямі простай, але навуковай мовай, становіцца адным з 
важнейшых напрамкаў працы гісторыкаў. Тыражыраванне псеўдагістарычных 
уяўленняў гэта дзін з найбольш сур’ёзных выклікаў для гістарычнай навукі. Важна, каб 
гістарычная навука і яе аратыя заставаліся аб’ектыўнымі, не скаціліся да палітыканства 
і выканання паслуг дзеля стварэння заказнога бачання мінулага і яго тыражыравання 
праз электронныя СМІ. Сёння шмат гаворыцца пра палітыку гістарычнай памяці. І калі 
на дзяржаўным узроўні гэта вельмі важна для патрыятычнага выхавання, падтрымання 
стабільнасці ў грамадстве, то на навуковым узроўні, узроўні прафесіяналаў, такая 
палітыка не павінна стаць цэнзарам навуковых даследаванняў. Без сумнення, што ў 
прыярытэце для беларускіх даследчыкаў будуць заставацца пытанні звязаныя з 
гісторыяй беларускай дзяржаўнасці, запыт і грамадства і беларускай дзяржавы тут 
безумоўна будзе. Прыкладам можа служыць пачатак выдання ў 2019 г. пяцітомнай 
калектыўнай працы «История белорусской государственности», у падрыхтоўцы якой 
разам з навукоўцамі Інстытута гісторыі АН Беларусі, бралі і даследчыкі гістарычнага 
факультэта БДУ [22]. 

Варта звярнуць увагу таксама на тое, што з ростам турыстычных патокаў, у тым ліку 
і ў Беларусі, назіраецца павышаная цікавасць да гісторыі і краязнаўства з боку сферы 
турызма. Разам з пэўнай палітызацыяй гісторыі, адбываецца і яе камерцыялізацыя. 
Расце зацікаўленасць да генеалогіі, гісторыі запатрабаваных для сферы турызму 
аб’ектаў і этнакультурнай спадчыны Беларусі, традыцый, адметнасцяў яе сацыяльнай, 
канфесійнай і этнічнай гісторыі. Праводзіцца шмат даследаванняў і выдаецца нямала 
навуковай і навукова-папулярнай літаратуры па гісторыі замкаў, шляхецкіх радоў, 
гісторыі асобных рэгіёнаў і гарадоў. Мясцовыя ўлады, а часам нават прадпрыемствы, 
ініцыююць і фінансуюць даследаванні і навукова-папулярныя выданні такой зместу. 
Узрастае адначасова цікавасць да нацыянальных культур, гісторыі архітэктуры і 
мастацтва, ежы, гісторыі спорту і інш. Рынак падштурхоўвае гісторыкаў да выбару 
практыкаарыентаваных тэм. Інстытуцыялізаваная гістарычная навука павінна, з аднаго 
боку, скарыстацца новымі магчымасцямі, але і не стаць сляпым выканаўцам, які 
бярэцца толькі за “прыбытковыя” тэмы. Не павінна пацярпець тэарэтычная 
падрыхтоўка і распрацоўка тэарэтычных пытанняў. Вельмі мала хто з беларускіх 
даследчыкаў спрабуе развіваць агульнатэарэтычныя падыходы да вывучэння гісторыі. 
А дарма. Як пісаў Рэндал Колінз, «Вялікім гісторыка, працы якога прыцягваюць увагу 
шырокіх колаў, як правіла, робіць здольнасць ствараць тэорыі, паказваць агульную 
схему, схаваную пад грузам асобных прыватных выпадкаў … » [23, с. 85]. Можна 
чакаць, і хочацца на гэта спадзявацца, што тэарэтычныя пытанні гістарычнай навукі 
будуць усё болей прыцягваць увагу беларускіх даследчыкаў у бліжэйшыя гады. 
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Па аб’ектыўных прычынах на вастрыі цікавасці як з боку грамадства, так і 
дзяржаўных органаў, застаюцца пытанні звязаныя з паходжаннем і эвалюцыяй этнасаў, 
народаў, гісторыяй нацыятворчых працэсаў, рэлігіі, міжканфесійных і міжэтнічных 
адносін. Прыкладам гэтаму з’яўляецца адкрытая 2019 г. на гістарычных факультэтах 
БДУ і МДУ сумесная беларуска-расійская магістратура па накірунку прафілізацыі 
“гісторыя беларускай дыяспары”. Даследаванні працэсаў фармавання нацый, міграцыі, 
нацыянальных меншасцяў, па-ранейшаму будуць запатрабаваныя як у Беларусі, так і за 
яе межамі, як з боку дзяржаўных органаў, так і грамадства. 

Больш шырокае адкрыццё пасля распаду СССР архівасховішчаў, а таксама 
дыгіталізацыя ў апошнія дзесяцігоддзі архіўнай справы, прывялі да архіўнай рэвалюцыі 
не толькі ў краінах былога СССР, але і ва ўсім Свеце. Якасныя змены адкрылі 
магчымасць лягчэйшага доступу да архіўных матэрыялаў шырэйшаму колу 
даследчыкаў і зацікаўленых асоб, у тым ліку непрафесійным даследчыкам, спрасцілі 
доступ да крыніц, іх назапашвання, апрацоўкі і аналізу. Расце канкурэнцыя як на 
прафесійным полі, так і ў сферы грамадскага выкарыстання гістарычных ведаў. Ад 
гісторыкаў патрабуецца больш увагі надаваць аналітычнай працы, папулярызацыі 
навуковых гістарычных падыходаў і ведаў, супрацьстаяць дылетанцтву ў інтэпрэтацыі 
гістарычных крыніц і фактаў. Аднак можна заўважыць такую тэндэнцыю, што далёка 
не ўсе гісторыкі выкарыстоўваюць адкрыўшыяся магчымасці. Ёсць тыя, хто хоча 
адседзецца, не займацца складанай пашуковай эўрыстычнай работай з архіўнымі 
крыніцамі. Задачай навуковай супольнасці з’яўляецца адпаведная ацэнка 
даследаванняў з улікам іх навізны, навуковасці атрыманых вынікаў, шырокая і 
аб’ектыўная крытыка, дыскусія, рэцэнзаванне. 

Развіццё перспектыўных напрамкаў гістарычных даследаванняў у Беларусі звязана 
таксама і з неабходнасцю ўсё ж яшчэ больш шырокага доступа да архіўных крыніц. У 
гэтым сэнсе многія перспектывы пакуль застаюцца не раскрытымі. Значныя аб’ёмы 
крыніц, у тым ліку і па гісторыі Беларусі, яшчэ не ўведзеныя ў навуковае 
выкарыстанне, знаходзяцца як у Беларусі, так і ў архівасховішчах суседніх краін, у 
першую чаргу ў Расіі, Польшчы, Літве. Лічбавізацыя спрасціла да іх доступ, але важна 
каб нашы даследчыкі актыўна працавалі з гэтымі архіўнымі матэрыяламі, каб 
гістарычная навука Беларусі магла гучна заяўляць пра сябе высокаякаснымі, у тым ліку 
комплекснымі гістарычнымі даследваннямі, выхад якіх у свет істотна ўплывае на 
фарміраванне пазітыўнага іміджу краіны. У гэтым сэнсе праграмы навуковых 
даследаванняў і праекты, якія фінансуюцца з дзяржаўнага бюджэту, здольныя істотна і 
пазітыўна паўплываць. Патрэбна наладжваць шчыльныя і ўзаемавыгадныя адносіны з 
замежнымі архіўнымі ўстановамі па доступу да баз дадзеных, лічбавых копій 
дакументаў. Значна спрасціла б працу гісторыка і магчымасць свабоднага 
выкарыстання мабільных прыстасаванняў для стварэння лічбавых копій дакументаў у 
чытальных залах беларускіх архіваў. Гэтыя магчымасці, на жаль, застаюцца пакуль 
істотна абмежаванымі. Застаецца абмежаваны доступ таксама і да часткі архіўных 
дакументаў савецкага перыяду ў асобных архівах. Безумоўна, большую частку 
гістарычных праблем проста немагчыма раскрыць без даследавання архіўных 
матэрыялаў. Архіўная рэвалюцыя, якая пачалася ў 1990-я гг. працягваецца, 
дыгіталізацыя ахоплівае ўсё большыя аб’ёмы інфармацыі і ўсё большае кола архіваў. У 
гэтым сэнсе перспектывы зараз вельмі шырокія, для даследчыкаў адкрываюцца новыя 
гарызонты і магчымасці, якіх не мелі нашы папярэднікі. Мы жывем у вельмі цікавы і 
спрыяльны для стваральнай працы час. 

Кажучы пра перспектыўныя напрамкі ў даследаванні айчыннай гісторыі, даводзіцца 
казаць, што паняцце перспектыўнасці, як і ў любой іншай навуцы, залежыць ад шэрагу 
фактараў, перадумоў закладзеных для яе раскрыцця. Адным з такіх фактараў 
з’яўляецца наяўнасць навуковых кадраў адпаведнай кваліфікацыі. У гэтым сэнсе нельга 
наракаць на недахоп прафесійных гісторыкаў. Падрыхтоўка вядзецца ў БДУ, БДПУ, у 
шэрагу рэгіянальных ВНУ краіны. Попыт на класічную гістарычную адукацыю 
застаецца стабільным. Некаторыя беларускія гісторыкі працуюць і па-за межамі 
Беларусі, дзе іх веды і ўзровень падрыхтоўкі таксама аказаліся запатрабаванымі.  

Лягчэйшы доступ да крыніц, новыя магчымасці іх камп’ютарнай апрацоўкі, 
удыхаюць новае жыццё ў тым ліку і ў такую сферу дзейнасці гісторыкаў як 
археаграфія. Назіраецца вялікая цікавасць да выдання дакументаў, мемуараў, і, 
адпаведна, да іх навуковай апрацоўкі. Мемуарыстыка і зборнікі дакументаў не 
залёжваюцца на паліцах кнігарняў. Адначасова назіраецца востры недахоп 
прафесійнага падыходу да выданя крыніц. Можна чакаць, што ў бліжэйшы час да гэтай 
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праблемы будзе ўсё больш пільная ўвага. Адчуваецца недахоп спецыялістаў з веданнем 
замежных моў. Гісторык павінен валодаць мовай крыніц не толькі дзеля працы з імі. 
Сёння гісторык гэта таксама папулярызатар, сейбіт гістарычных ведаў у грамадстве, 
так сказаць “нейронная сувязь” і паміж эпохамі і паміж адзінкамі грамадства, у пэўнай 
ступені таксама і дыпламат, які прэзентуе вынікамі сваёй працы, народ і краіну за яе 
межамі. Таму задача папулярызацыі гістарычных ведаў сёння патрабуе ад гісторыкаў 
адпаведнага ўзроўню валодання замежнымі мовамі. Моўная падрыхтоўка, аднак, 
застаецца недастатковай, слабым месцам у прафесійнай падрыхтоўцы спецыялістаў у 
розных галінах. Разам з больш грунтоўнай тэарэтычнай падрыхтоўкай, якая б 
ахоплівала вывучэнне навейшых падыходаў і метадаў гістарычнай навукі, сусветную 
навуковую практыку, а таксама грунтоўную моўную падрыхтоўку, нашы гісторыкі ў 
будучыні змогуць не толькі значна павялічыць колькасць навуковых работ, але і ўзысці 
на новы якасны ўзровень, папулярызаваць айчынную гістарычную навуку і веды пра 
Беларусь ў замежжы, спаўна задаволіць як дзяржаўны, так і грамадскі заказ на 
гістарычныя веды.  

Нельга забываць і пра неабходнасць правядзення ўласных тэарэтычных пошукаў. 
Гісторыкі павінны адначасова працаваць як на ўзроўні тэарэтычных, універсальных 
прынцыпаў тлумачэння, так і на ўзроўні канкрэтнага вывучэння асобных фактаў і з’яў. 
Для беларускай гістарыяграфіі доўгі час заставалася характэранай апісальнасць пры 
вывучэнні многіх пытанняў: гісторыі саслоўяў, эвалюцыі саслоўнай палітыкі, 
трансфармацыі саслоўных інстытутаў, даволі павярхоўна разгледжаны працэс 
інтэграцыі беларускага грамадства, яго саслоўнай і сацыяльнай структуры ў саслоўна-
карпаратыўную арганізацыю Расійскай імперыі, лёсы прамежкавых і рэліктавых 
катэгорый насельніцтва Беларусі (вольных людзей, чыншавікоў, панцырных і путных 
баяр, зямян). [20, с. 165] У апошнія дзесяцігоддзі шмат ўвагі надаецца палітычнай 
гісторыі ВКЛ і Рэчы Паспалітай, беларускія даследчыкі звярнулі больш ўвагі на 
вывучэнне гісторыі дваранства, буржуазіі, чыноўніцтва, купецтва, святарства, 
інтэлігенцыі, па-новаму таксама сталі глядзець і на гісторыю сялянства, мяшчанства, 
рабочага руху. Перспектыўнымі для гісторыкаў Беларусі застаюцца многія пытанні 
Новай і Навейшай гісторыі, якія яшчэ не дачакаліся сваіх даследчыкаў. У апошнія 
дзесяцігоддзі пачалі сістэматычна даследавацца пытанні тэрытарыяльнай і сацыяльнай 
мабільнасці насельніцтва, урбаністыкі, гандлёва-прамысловай дзейнасці. Працягвае 
вабіць гісторыкаў таксама і шырокае “нераспаханае” поле па вывучэнню грамадскіх 
рухаў і дзейнасці грамадскіх арганізацый у Беларусі ў XIX – XX ст. На гэтым полі 
беларускай гістарыяграфіі традыцыйна ствараюць канкурэнцыю польская, расійская і 
літоўская гістарыяграфіі, якія маюць ўласныя матрыцы падыходаў і даўнія навуковыя 
традыцыі. Гэты, як і многія пералічаныя вышэй напрамкі застаюцца вельмі 
перспектыўнымі і яшчэ недастаткова распрацаванымі нават на ўзроўні наяўнага ў 
Беларусі архіўнага матэрыялу. 
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