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БЕЛАРУСЬ У ПАЧАТКУ XX СТ. 
План 

 
1. Сталыпінскія рэформы ў Беларусі. 
2. Рэвалюцыя 1905-1907 гг. ў Беларусі. Палітычнае становішча ў 

паслярэвалюцыйныя гады. “Нашаніўскі перыяд” беларускага 
нацыянальнага руху.  

3. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны і Лютаўская рэвалюцыі 
1917 г. 
 

1. Сталыпінская аграрная рэформа. Рост масавага аграрнага, а затым і 
палітычнага руху расійскага сялянства ў 1905 г. прымусіў царскі ўрад 
прызнаць непазбежнасць рэфармавання старых парадкаў у весцы. Ініцыятарам 
і галоўным кіраўніком пераўтварэнняў выступіў прэм’ер-міністр і міністр 
унутраных спраў Петр Сталыпін. Стаўка рабілася на тое, каб разбіць 
агульнасялянскі фронт супраць памешчыкаў, раскалоць веску, паскорыць 
стварэнне класа сельскай буржуазіі з ліку заможнага сялянства, прыцягнуць 
яго на падтрымку царскага ўрада і такім чынам паставіць перашкоду на шляху 
рэвалюцыйнага руху. Важнейшімі сродкамі дасягнення гэтай мэты з’яўляліся 
разбурэнне сялянскай абшчыны, насаджэнне хутароў і перасяленне “лішняга” 
ў еўрапейскай частцы Расіі сялянства ў Сібір і на Далекі Усход. 

9 лістапада 1906 г. быў апублікаваны ўказ “Аб змяненні і дапаўненні 
некаторых пастаноў аб сялянскім землеуладанні”. 

Першапачатковым, зыходным этапам рэформы, неабходным для 
станаўлення прыватнай сялянскай зямельнай уласнасці, з’яўлялася разбурэнне 
сялянскай абшчыны. Указ 9 лістапада 1906 г. дазваляў кожнаму гаспадару па 
яго жаданні выйсці з абшчыны і замацаваць ў асабістую ўласнасць сваю 
надзельную зямлю. Селяніну, што выходзіў з абшчыны дазвалялася 
патрабаваць выдзялення зямлі на адным ўчастку, на хутары. Такім чынам 
вырашалася пытанне аб ліквідацыі цераспалосіцы, якая страшэнна 
перашкаджала прагрэсу сялянскай гаспадаркі. 

У Беларусі да 1905 г. абшчыннае землеўладанне захавалася ў Віцебскай і 
Магілеўскай губернях. У 1915 г. у Магілеўскай губерні выйшлі з абшчыны 
56,8 %, а ў Віцебскай — 28,9 % гаспадароў. Усяго ў гэтых губернях замацавалі 
зямлю ў асабістую уласнасць 48 % абшчынных двароў. Атрымаўшы права 
ўласнасці на надзел, многія сяляне-беднякі прадавалі сваю зямлю больш 
заможным. 

За час правядзення рэформы ў беларускіх губернях з’явілася больш за 12 
тыс. хутароў. Хутарская гаспадарка шырока прапагандавалася ў друку. 
Ствараліся паказальныя хутары, якія забяспечваліся сартавым насеннем, 
саджанцамі пладовых дрэў, пародзістай жывелай, мініральнымі ўгнаеннямі, 
удасканаленным інвентаром. На ўсе гэта адпускаліся немалыя сродкі. 

Урадам былі зроблены пэўныя захады для заахвочвання перасялення 
сялян у Сібір. За 1904—1914 гг. з пяці беларускіх губерняў перасяліліся 368,4 
тыс. чалавек. Абсалютную большасць перасяленцаў складалі беззямельныя і 
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малазямельныя сяляне. Спакусіўшыся шырокаразрэкламаванымі сібірскімі 
прасторамі і выгодамі, ільготамі і ўрадавай дапамогай перасяленцам, яны 
нярэдка за бясцэнак распрадавалі сваю маемасць і выяджалі ў Сібір. Аднак 
дапамога з боку ўрада была мізэрнай і аказвалася нязначнай частцы 
перасяленцаў. Участкі для пасялення адводзіліся ў глухіх, неасвоеных 
таежных мясцінах. Недахоп сіл і сродкаў для асваення новых зямель, 
адсутнасць урачэбнай дапамогі, масавыя хваробы і высокая смяротнасць — 
вось што чакала перасяленцаў у Сібіры. У сувязі з гэтым многія з іх вырашалі 
вяртацца. Усяго за 1907—1914 гг. ў Беларусь вярнулася 36,5 тыс. перася-
ленцаў. Палітыка масавых перасяленняў у Сібір з прычыны іх 
непадрыхтаванасці і неарганізаванасці, адсутнасці належнай дапамогі па 
сутнасці правалілася. 

Пачатак Першай сусветнай вайны, ваенныя паражэнні царскай арміі, 
масавае бежанства з заходніх губерняў, акупацыя значнай іх часткі ў 1915 г. 
нямецкай арміяй, дэзарганізацыя народнай гаспадаркі краіны перапынілі 
рэалізацыю сталіпінскай рэформы. Сялянскае пытанне засталося 
нявырашаным.  

Земская рэформа. У заходніх губернях П. Сталыпін імкнуўся ўзняць і 
палітычную ролю сялянства ў сістэме мясцовых органаў кіравання. Гэта было 
магчыма пры ўвядзенні ў 9 беларуска-літоўска-украінскіх губернях выбарнага 
земства. З увядзеннем яго Сталыпін меркаваў вырашыць яшчэ адну задачу — 
выцесніць ці хаця б істотна аслабіць палітычную ролю на мясцовым і 
імперскім узроўні буйных землеўладальнікаў “польскага паходжання”. 27 
сакавіка 1911 г. было прынята “Палажэнне аб земскіх установах”, пашыранае 
ў Беларусі толькі на Віцебскую, Магілеўскую і Мінскую губерні. 

Паводле законапраекта, ухваленага П. Сталыпіным, земствы 
меркавалася стварыць шляхам выбараў па нацыянальных — “рускай” і 
“польскай” курыях. Праваслаўныя сяляне-беларусы залічваліся ў першую з іх, 
католікі — у другую. Маемасны цэнз выбаршчыкаў, у параўнанні з 
папярэднім Палажэннем, паніжаўся ўдвая. Пры гэтым, аднак, забяспечвалася 
пераважная большасць памешчыкаў. 

Нягледзячы на антыдэмакратычны характар выбарчага закона, 
выбарныя павятовыя і губернскія земствы ў Віцебскай, Магілеўскай і Мінскай 
губернях нават за кароткі час іх дзейнасці адыгралі прыкметную ролю ў 
развіцці мясцовай гаспадаркі, у павышэнні культуры земляробства і 
жывелагадоўлі, садаводства і агародніцтва, у арганізацыі продажу і пракату 
сельскагаспадарчай тэхніцы і г. д. Вядома, карысць з іх дзейнасці мелі 
найперш памешчыкі і заможныя сяляне. Земствы садзейнічалі фарміраванню 
сельскагаспадарчай буржуазіі і яе русіфікацыі.   

 
2. На пачатку XX ст. Расія апынулася перад непазбежнасцю рэвалюцыі. 

Заходняя Еўропа да гэтага часу ўжо прайшла фазу буржуазных рэвалюцый. У 
Расіі ж з сярэдзіны XIX ст. нарасталі супярэчнасці паміж хуткім ростам 
капіталізму і перажыткамі прыгонніцтва, якія стваралі аб’ектыўныя 
перадумовы для моцнага рэвалюцыйна-вызваленчага руху. Асаблівасці 
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палітычнага і эканамічнага развіцця краіны, жыццёвыя інтарэсы шырокіх 
пра-цоўных мас патрабавалі глыбокіх рэформ, ліквідацыі ўсіх феадальна-
прыгонніцкіх перажыткаў. 

Першая расійская рэвалюцыя павінна была расчысціць шлях для 
капіталізму, забяспечыць умовы развіцця нанбольў прагрэсіунага яго тыпу, 
дэмакратызацыі ўсіх грамадска-палітычных інстытутаў. 

Апошняя спроба царызму выйсці з крызісу з дапамогай "маленькай 
пераможнай вайны" з Японіяй (1904— 1905) закончылася ваенным 
паражэннем і падзеннем прэстыжу ўрада і рэжыму наогул.  

Рэвалюцыя 1905—1907 гг. была буржуазнай паводле свайго характару, 
дэмакратычнай па рухаючых сілах — у ёй прынялі ўдзел самыя шырокія 
пласты працоўных мас. А пралетарыят адыгрывау найболып актыўную 
кіруючую ролю. Падзеі Крывавай нядзелі ў Пецярбургу ў студзені 1905 г. 
ускалыхнулі ўсю краіну і сталі пачаткам першай рускай рэвалюцыі. 
Забастоўкі салідарнасці 11—15 студзеня 1905 г. ахапілі Мінск, Магілёў, 
Гомель, Гродна, Смаргонь — усяго каля 30 гарадоў і мястэчак Беларусі. 
Агульная колькасць стачачнікаў дасягнула ў Мінску 2 тыс. чалавек. Стачкі 
суправаджаліся мітынгамі, дэманстрацыямі, маніфестацыямі значнага 
размаху. Яны былі падрыхтаваны мясцовымі сацыял-дэмакратамі разам з 
прадстаўнікамі Віленскай арганізацыі РСДРП і Беластоцкай арганізацыі 
СДКПіЛ. У Смаргоні, напрыклад, у забастоўках прымала ўдзел звыш 3 тыс. 
рабочых, на вуліцы выйшла школы сялянскіх агітатараў, якія потым 
уладкоўваліся на працу ў вёсках і там стваралі сялянскія гурткі. 

У адказ на паўстанне на браняносцы "Пацёмкін" пачаліся хваляванні ў 
арміі: выступілі вайскоўцы асобных часцей Магілёўскага, Тродзенскага і 
Брэст-Літоўскага гарнізонаў, Бабруйскага дысцыплінарнага батальёна. У 
многіх гарадах РСДРП стварала свае ваенна-рэвалюцыйныя арганізацыі. 

Пад націскам рэвалюцыі цар прыняў рашэнне склікаць законадарадчую, 
"булыгінскую", як яе называлі, думу. 6 жніўня 1905 г. Мікалай II падпісаў 
маніфест аб скліканні Думы, чым спрабаваў аслабіць размах рэвалюцыйнага 
руху і схіліць на свой бок ліберальную буржуазію. Аднак гэта ўступка не 
магла задаволіць шырокія масы народа, тым больш што яны былі пазбаўлены 
выбарчых правоў у гэту Думу. 

Лібералы Беларусі, як і ва ўсёй краіне, падтрымалі ідэю склікання Думы, 
паколькі бачылі ў ёй адзіны сродак спыніць рэвалюцыю. Ліберальныя 
памешчыкі і яўрэйская буржуазія пачалі рыхтавацца да выбараў, праводзіць 
сходы. Прадстаўнікі пануючых класаў незалежна ад нацыянальнасці выказалі 
гатоўнасць супрацоўнічаць з самадзяржаўем на платформе Думы. 

Бальшавікі, як вядома, праводзілі палітыку адкрытага байкоту, меншавікі 
— тактыку паўбайкоту (г. зн. яго правядзенне на апошняй стадыі выбараў, а 
да гэтага — вылучэнне рэвалюцыйных дэпутатаў). Іншыя сацыял-
дэмакратычныя арганізацыі ўзялі за аснову бальшавіцкую тактыку байкоту. 
Падтрымаў яе і Бунд. За байкот выказаліся народніцкія партыі і арганізацыі: 
эсэры, БСГ, а таксама левае крыло буржуазнай дэмакратыі. 
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Бунд не звязваў байкот з узброеным паўстаннем. Пры агітацыі за 
Устаноўчы сход Бунд ухіліўся ад адказу на пытанне аб тым, хто павінен яго 
склікаць. На практыцы ж, з аднаго боку, бундаўскія арганізацыі вялі 
агітацыю за байкот Думы, а з другога — нярэдка салідарызаваліся з 
яўрэйскай буржуазіяй і агітавалі за ўдзел у выбарах у імя "агульна-яўрэйскіх 
інтарэсаў". Жыццё пацвердзіла правільнасць бальшавіцкай тактыкі — 
рэвалюцыйны ўздым змёў Думу. Рэвалюцыя паступова набірала сілу па меры 
росту выступленняў вясной і летам 1905 г. і дасягнула высокага накалу ў 
кастрычніку, калі ўзнялася хваля забастовак і пачалася ўсеагульная 
палітычная стачка. 

У кастрычніку рознымі формамі палітычнай барацьбы былі ахоплены 24 
гарады і 29 мястэчак Беларусі, у забастоўках, дэманстрацыях удзельнічала 
153 тыс. чалавек. 

У Мінску дэманстрацыю 11 кастрычніка 1905 г. пачалі чыгуначнікі па 
ініцыятыве групы РСДРП. На наступны дзень рашэнне аб яе падтрымцы 
прынялі мясцовыя камітэты Бунда і эсэры. Стачка ахапіла ўсе 
прадпрыемствы, зачыняліся магазіны, школы, гімназіі. У Смаргоні па закліку 
кааліцыйнай камісіі 17 кастрычніка 1905 г. спынілася праца на ўсіх 
прадпрыемствах. Мястэчка фактычна апынулася ў руках забастоўшчыкаў. 
Такое ж становішча назіралася ў Ашмянах, дзе забастоўка працягвалася каля 
тыдня. У Мазыры стачка пачалася яшчэ 13 кастрычніка і доўжылася 10 дзён. 
Быў створаны аб’яднаны рэвалюцыйны камітэт, які ўзяў на сябе ўладу ў 
горадзе. Дзевяць дзён існавала т. зв. Мазырская рэспубліка. Толькі пры 
дапамозе паліцыі і ўзброенай сілы выступленне ў Мазыры было падаўлена. 
Многіх яго ўдзельнікаў асудзілі і саслалі на катаржныя работы ў Сібір. 

Ва ўмовах усеагульнай палітычнай стачкі царызм быў вымушаны пайсці 
на палітычныя ўступкі. 17 кастрычніка 1905 г. цар падпісаў маніфест, які 
абвяшчаў недатыкальнасць асобы, свабоду слова, сходаў, саюзаў і г. д. У 
маніфесце змяшчалася абяцанне склікаць Дзяржаўную думу з заканадаўчымі 
правамі і дапусціць да ўдзелу ў яе рабоце працоўных. З’яўленне маніфеста 
суправаджалася хваляй чарнасоценных пагромаў, якія натхняліся царскай 
адміністрацыяй. Так складваўся своеасаблівы палітычны лад — 
канстытуцыйнае самадзяржаўе, ва ўмовах якога і разгарнуўся працэс 
стварэння некалькіх партый кансерватыўнага і ліберальнага адценняў, а 
потым прайшлі выбары ў 1 Дзяржаўную думу. Буржуазія ў знак ухвалення 
маніфеста стварыла сваю партыю — "Саюз 17 кастрычніка". Левыя лібералы 
таксама арганізаваліся ў канстытуцыйна-дэмакратычную партыю. Унутры 
БСГ узмацніўся раскол. Буржуазна-дэмакратычнае крыло яе з ухваленнем 
сустрэла царскі маніфест. 

РСДРП з недаверам паставілася да гэтага дакумента. Па яе ініцыятыве ў 
шэрагу гарадоў прайшлі мітынгі пратэстаў. У Мінску 18 кастрычніка 1905 г. 
губернатар Курлоў загадаў адкрыць агонь па ўдзельніках мітынгу на плошчы 
Віленскага вакзала (цяпер — Прывакзальная плошча). У выніку больш за 80 
чалавек былі забіты, некалькі соцень паранены. З курлоўскім расстрэлам 
звязана адна з найбольш вядомых акцый эсэраў — губернатар Курлоў быў 
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асуджаны іх партыяй да пакарання смерцю за ўчынены па яго загаду 
расстрэл. Спробу прывесці прысуд у выкананне зрабілі ў студзені 1906 г. Іван 
Пуліхаў і Аляксандра Ізмайловіч. Замах не ўдаўся, Пуліхаў быў пакараны 
смерцю, а Ізмайловіч саслана на катаргу. 

Крывавая сутычка ў гэты дзень адбылася ў Смаргоні (паранена 10 
дэманстрантаў), расстрэлы мелі месца таксама ў Віцебску, Полацку. На 
наступны дзень пасля курлоўскага расстрэлу, 19 кастрычніка 1905 г., выйшлі 
на дэманстрацыю з чырвонымі сцягамі працоўныя Оршы. Заводчыкі былі 
вымушаны павысіць заработную плату, скараціць працоўны дзень, 
палепшыць умовы працы, зрабіць іншыя ўступкі. 

Падзеі рэвалюцыі, а таксама наступных гадоў яшчэ болып выкрылі 
рэакцыйную сутнасць самадзяржаўя, адсутнасць у яго здольнасці да 
рэфарміравання. Гэта разбурыла веру ў цара-заступніка (а такія ілюзіі ў 
асяроддзі працоўных мас, перш за ўсе рабочага класа і сялянства, існавалі), 
садзейнічала росту ідэйнай сталасці ўсяго дэмакратычнага лагера, набыццю 
палітычнага вопыту партыямі і рухамі. 

Рэвалюцыя аказала глыбокі ўплыў на жыццё Расіі. Па сутнасці, з 
абвяшчэннем Маніфеста 17 кастрычніка, скліканнем Дзяржаўнай думы, 
стварэннем палітычных партый і г. д. пачаўся працэс пераўтварэння 
самадзяржаўя ў канстытуцыйную манархію, рух да парламентарызму. 
Падаўленне і паслярэвалюцыйная рэакцыя затармазілі гэты працэс, Першая 
сусветная вайна практычна прыпыніла яго. І ўсё ж, нягледзячы на паражэнне 
рэвалюцыі і наступленне рэакцыі, поўнага вяртання да мінулага не магло 
быць. 

Дзейнасць III Дзяржаўнай думы, ажыццяўленне аграрнай рэформы 
з’явіліся другім (пасля рэформ 60—70-х гадоў XIX ст.) крокам пераўтварэння 
Расіі ў буржуазную манархію. 

Пасля разгону І і II Дзяржаўных дум, дзейнасць якіх працякала ва ўмовах 
рэвалюцыі, Мікалай II зацвердзіў новы выбарчы закон (3 чэрвеня 1907 г.), які 
быў у поўнай меры арыентаваны на памешчыкаў і буйную буржуазію. 
Выбаршчыкі, як і раней, былі падзелены на 4 курыі: землеўладальніцкую 
(памешчыкі), гарадскую (буржуазія), сялянскую і рабочую. Новы закон рэзка 
павялічваў колькасць выбаршчыкаў ад курыі землеўладальнікаў. У цэлым па 
Расіі яны атрымалі 50 % месцаў у Думе, у заходніх губернях — 48,5 %. Такім 
чынам царызм абмяжоўваў магчымасці польскіх памешчыкаў, 
супрацьпаставіўшы ім праваслаўных беларускіх сялян, якія былі запісаны як 
"рускія". 

Трэба адзначыць: выбарчая сістэма, што склалася пасля рэвалюцыі, 
прадугледжвала зніжэнне нормы прадстаўніцтва ад нацыянальных рэгіёнаў. 
Для гэтага выбаршчыкі былі падзелены не толькі паводле класавага, але і 
нацыянальнага прынцыпу, прычым улады ігнаравалі існаванне беларускага 
этнасу. Гарадская курыя дзялілася на нацыянальныя аддзяленні — "рускае", 
"польскае", "яўрэйскае". У Віленскай губерні стваралася спецыяльная 
"руская" курыя. Пры гэтым праваслаўныя беларусы ўключаліся ў рускую 
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курыю, беларусы-католікі — у польскую. Такі падыход выключаў 
магчымасць нацыянальна свядомым беларусам трапіць у Думу. 

Антыдэмакратычная выбарчая сістэма садзейнічала таму, што 
пераважную большасць дэпутатаў ад беларускіх губерняў у III (1907—1912) і 
IV (1912—1917) Думах складалі прадстаўнікі ўрадавых партый. Левыя 
партыі не былі прадстаўлены наогул, а дэпутаты з сялян падтрымлівалі 
правыя партыі. 

Быў прыняты шэраг законаў, якія з’яўляліся аб’ектыўна шавіністычнымі 
ў адносінах да беларускага народа. Так, з 1906 г. ва ўсіх народных школах 
Расійскай імперыі дзеці маглі вучыцца на сваёй роднай мове, што з’яўлялася 
вялікай заваёвай рэвалюцыі. Аднак гэта не закранула беларусаў і ўкраінцаў, 
таму што яны лічыліся рускімі і павінны былі вучыцца на рускай мове. 

Паводле спецыяльнага закону выкладанне і вывучэнне каталіцкай веры ў 
школе пераводзілася з польскай на рускую мову. Гэта падштурхнула 
беларусаў каталіцкай веры запісвацца ў палякі. Існавалі і іншыя абмежаванні, 
напрыклад забарона выпісваць і чытаць газету "Наша ніва" настаўнікам 
Віленскай навучальнай акругі, святарам, ваенным, паліцэйскім, валасным і 
паштовым чынам, вучням сельскагаспадарчых школ. Такая мера была накіра-
вана супраць рэвалюцыйнага і беларускага нацыянальнага руху. 

Пасля рэвалюцыі сілы рэакцыі распраўляліся з працоўнымі, дзейнічалі 
атрады жандармерыі, чарнасоценцаў. Закрываліся прафсаюзы, якія ўзніклі ў 
час рэвалюцыі. У 1907—1910 гг. на Беларусі было забаронена болып за 40 
буйных прафсаюзаў. Аж да канца 1909 г. на становішчы надзвычайнай і 
ўзмоцненай аховы знаходзіліся Мінская і Магілёўская губерні, Гродна, 
Смаргонь, Віцебск і Віцебскі павет. Неабходна мець на ўвазе, што ў гады 
рэакцыі, хаця і назіраўся спад рэвалюцыйнага руху, тым не менш і ў горадзе і 
ў вёсцы яго ўзровень быў у два разы вышэйшы, чым у перадрэвалюцыйны 
перыяд. З прычыны разгрому зменшылася колькасць і баявітасць усіх левых 
партый — эсэраў, бальшавікоў, Бунда, меншавікоў. У сувязі з тым, што 
меншавікі ад рэпрэсій пакутвалі менш за іншых, іх пазіцыя ў сацыял-
дэмакратычных арганізацыях узмацнілася. 3 1909 г. сацыял-дэмакратычныя 
групы пачалі аднаўляцца. У 1912 г. аднавіў работу Палескі камітэт РСДРП, 
на які рашэннем ЦК былі ўскладзены функцыі абласной арганізацыі ў 
Паўночна-Заходнім краі. Рэвалюцыйныя падзеі паскорылі афармленне 
манархічных арганізацый: таварыства "Крестьянин" (створана ў 1905 г.) і 
"Окраинный союз" (створаны ў 1907 г.), які быў потым пераўтвораны ў 
"Русское окраннное общество" — фактычныя адгалінаванні "Саюза рускага 
народа". "Беларускае таварыства", якое адкалолася ад таварыства 
"Крестьянин" у 1908 г., арыентавалася на саюз з рускім самадзяржаўем, 
аднак падзяляла некаторыя ідэі кадэтаў. 

Адбылося арганізацыйнае афармленне "западнороссов". "Западнорусізм" 
як ідэалогія склаўся значна раней. Гэты напрамак грамадскай думкі разглядаў 
беларускі народ як адну з частак рускага народа, што адрозніваецца толькі 
этнаграфічнымі асаблівасцямі, а тэрыторыю Беларусі — як частку адзінай 
вялікай Русі, адмаўляў правы бела-рускага народа на самастойнае развіццё. У 
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1911 г. у Пецярбургу ўзнікла "Заходне-Рускае таварыства" (у яго склад 
увайшлі буйныя землеўладальнікі, праваслаўнае духавенства, чыноўнікі). 
Члены таварыства арганізоўвалі лекцыі, навуковыя канферэнцыі, палітычныя 
сходы. 

Палітыка царскага ўрада ў адносінах да Беларусі заставалася ранейшай і 
была накіравана на ўмацаванне тут манархічных парадкаў. 

Рэвалюцыя 1905—1907 гг., заваяванне некаторых дэмакратычных 
свабод, уздым рэвалюцыйнай барацьбы рабочага класа, абвастрэнне 
класавых супярэчнасцей — усё гэта стварала перадумовы глыбокіх 
змяненняў у беларускім нацыянальным руху. Асабліва спрыяла яго 
ажыўленню права на легальны беларускі друк. Узмацнілася сувязь 
асветніцкіх і палітычных, легальных і не-легальных арганізацый і форм 
вызваленчага руху. Гэтаму садзейнічалі газеты "Наша доля" (з 14 верасня да 
14 снежня 1906 г. выйшла 6 нумароў, потым была забаронена), "Наша ніва", 
"Беларус", часопісы "Лучына", "Раніца", палітычныя, прафесійныя, 
грамадска-культурныя аб’яднанні (Беларускі народны хаўрус, Гродзенскі 
гуртокбела-рускай моладзі, Беларускі музычна-навукова-літаратурны гурток 
студэнтаў у Пецярбургу, выдавецкія, кааператыўна-гаспадарчыя суполкі і г. 
д.). Разам з развіццём беларускага перыядычнага друку, са з’яўленнем кніг на 
роднай мове, значным ажыўленнем літаратурнага і культурнага жыцця ў 
нацыянальна-вызваленчым руху ўсё болып інтэнсіўна ішоў працэс 
умацавання рэвалюцыйна-дэмакратычных сіл. Рабочыя, сяляне, вясковая 
інтэлігенцыя, студэнцкая моладзь, высланыя ў Сібір беларускія перасяленцы, 
дзеячы культуры, пісьменнікі — усе яны з’яўляліся носьбітамі прагрэсіўных 
тэндэн-цый у гэтым руху. 

Пасля дзяржаўнага перавароту 3 чэрвеня 1907 г. БСГ як партыя 
распалася. Кіраўнікі Грамады, якім удалося пазбегнуць арышту, 
сканцэнтравалі асноўную ўвагу на развіцці легальнага нацыянальна-
культурнага руху. Цэнтрам гэтага руху стала газета "Наша ніва" (1906—
1915). У склад рэдакцыі ўвайшлі былыя члены ЦК БСГ І.Луцкевіч, 
А.Луцкевіч, В.Ластоўскі, В.Іваноўскі, А.Уласаў (быў рэдактарам). 3 1914 г. 
рэдактарам стаў Янка Купала. Газета выходзіла штотыднёва ў Вільні, 
друкавалася кірыліцай і лацінкай, а з канца 1912 г. толькі кірыліцай. Была 
разлічана пераважна на вясковага чытача і нацыянальную інтэлігенцыю. 
Галоўнае месца ў ёй адводзілася матэрыялам, якія адлюстроўвалі 
нацыянальны характар беларусаў. 

Газета выступіла супраць трэцячэрвеньскага выбарчага закону і наогул 
супраць афіцыйнай царскай палітыкі, накіраванай на падзел беларускага 
народа паводле веравызнання (на "рускіх" і "палякаў"), выкрывала 
рэакцыйны характар дзейнасці расійскіх і польскіх шавіністычных 
арганізацый, патрабавала выкарыстання ў школе, царкве і касцёле 
беларускай мовы, пераходу іх на беларускія нацыянальныя пазіцыі. 

"Наша ніва" выказвалася за ўвядзенне на Беларусі земстваў, станоўча 
ставілася да хутарызацыі (хаця і разумела, што гэта не вырашыць праблем 
сялянскага малазямелля), арганізацыі вытворчых, крэдытных, гандлёвых, 
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асветніцкіх і іншых суполак. Станоўчымі былі адносіны газеты і да дзейнасці 
Дзяржаўнай думы. Значнае месца (асабліва ў час рэдактарства Я.Купалы) 
адводзілася сацыяльным праблемам. 

Пры рэдакцыі газеты, дзякуючы намаганням І.Луцкевіча, ствараўся 
Беларускі нацыянальны музей. "Наша ніва" вяла шырокую работу: 
арганізоўвала выданне зборнікаў, альманахаў "Маладая Беларусь", выдавала 
"Беларускі каляндар" на 1910—1915 гг., сельскагаспадарчы часопіс "Саха" і 
часопіс для моладзі "Лучына". 

Такім чынам, дзейнасць газеты адыгрывала важную ролю ў справе 
кансалідацыі беларускай нацыі, развіцця яе мовы і культуры і асабліва ў 
фарміраванні самасвядомасці беларусаў. Магчыма, менавіта яна ўпершыню 
ахапіла ўвесь край паняццем "Беларусь". 

Дзесяцігоддзе "Нашай нівы" называюць "нашаніўскім перыядам" у 
гісторыі беларускага нацыянальнага руху. Намаганнямі яе выдаўцоў і актыву 
выхавана і далучана да вызваленчай барацьбы плеяда пісьменнікаў-класікаў, 
буйных грамадска-палітычных дзеячаў, нацыянальных ідэолагаў, сярод якіх 
Янка Купала, Якуб Колас, Алаіза Пашкевіч (Цётка), Максім Багдановіч, 
Алесь Гарун, Максім Гарэцкі, Змітрок Бядуля, Цішка Гартны і шмат іншых. 

Дэмакратычныя сілы дзейнічалі і ўсё больш актыўна набіралі сілу. 
Беларускі нацыянальны рух з’яўляўся народніцкім. 1 хаця ён не быў 
шырокім, але аб’ядноўваў лепшых прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі. 

 
3. Пачатак і прычыны Першай сусветнай вайны. Адносіны да 

вайны розных класаў і партый 
Першая сусветная вайна пачалася 1 жніўня 1914 г. па новым стылі. 

Галоўнай яе прычынай з’явіліся супярэчнасці паміж буйнейшымі 
імперыялістычнымі краінамі. Прага да сусветнага панавання была 
важнейшым каталізатарам палітыкі гэтых краін. Англія, напрыклад, жадала 
стварыць яшчэ больш "Вялікую Брытанію", каб падпарадкаваць сабе ўвесь 
свет. Германія таксама імкнулася стаць "Вялікай Германіяй", куды павінны 
былі ўвайсці Аўстра-Венгрыя, Балканы, Прыбалтыка, Скандынавія, 
Галандыя, частка Францыі. Акрамя таго, Германія прагнула мець вялізную 
германскую калонію ў Афрыцы. Францыя спадзявалася не толькі вярнуць 
Эльзас і Латарынгію, але і захапіць Рурскі басейн, пашырыць свае ўладанні ў 
Афрыцы. У царскай Расіі былі свае інтарэсы ў Турцыі, Персіі, Галіцыі. Яна 
імкнулася авалодаць пралівамі Басфор і Дарданелы. Аўстра-Венгрыя хацела 
замацаваць свой уплыў у Балгарыі і Румыніі, падпарадкаваць Сербію. 
Італьянскія імперыялісты імкнуліся вярнуць славу старажытнага Рыма, 
падпарадкаваць сабе Албанію, перадзяліць каланіяльныя ўладанні ў Афрыцы. 
Злучаныя Штаты Амерыкі марылі ўзмацніць свой уплыў у Заходнім 
паўшар’і, а таксама ў Кітаі. Японія мела на мэце захапіць усю Усходнюю 
Азію і значную частку Ціхага акіяна. 

Падрыхтоўка да здзяйснення гэтых планаў абвастрала існуючыя і 
нараджала новыя супярэчнасці. Галоўнай была супярэчнасць паміж старой 
каланіяльнай Англіяй і хутка набіраючай моц Германіяй, саперніцтва паміж 
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Германіяй і Расіяй з-за ўплыву на Балканах, а таксама спрэчкі з-за таго, што 
Германія хацела адарваць ад Расіі і захапіць Полыпчу, Фінляндыю, Беларусь 
і Украіну. Сутыкаліся інтарэсы і іншых краін: Францыі і Германіі, Італіі і 
Аўстрыі і г. д. У сувязі з гэтым у канцы XIX — пачатку XX ст. утварыліся 
два саюзы імперыялістычных краін: Германія — Італія — Аўстра-Венгрыя 
(Траісты саюз) і Англія — Францыя — Расія (Антанта).  

Акрамя эканамічных сур’ёзнай палітычнай прычынай вайны было 
імкненне задушыць узросшы за апошняе дзесяцігоддзе рэвалюцыйны рух. 
Расійская рэвалюцыя 1905—1907 гг. садзейнічала ўзмацненню барацьбы 
працоўных Еўропы і Амерыкі, абуджэнню нацыянальна-вызваленчага руху 
народаў Усходу. Імперыялісты нацкоўвалі адны народы на другія, каб 
адцягнуць працоўных ад рэвалюцыйнай барацьбы. 

Падставай для развязвання вайны з’явіліся супярэчнасці паміж Аўстра-
Венгрыяй і Сербіяй, што ўзніклі ў выніку забойства сербскімі нацыяналістамі 
наследніка аўстра-венгерскага трона Франца Фердынанда. Аўстра-Венгрыя 
аб’явіла вайну Сербіі. Расія пачала мабілізацыю войска. У сувязі з гэтым 
Германія аб’явіла вайну Расіі, а затым і Францыі, захапіла Бельгію і 
Люксембург. 3 другога боку, Англія, каб зберагчы свае каланіяльные 
ўладанні, аб’явіла вайну Германіі. Разам з Англіяй у вайну ўступілі яе 
дамініёны Аўстралія, Канада, Новая Зеландыя і калонія Індыя. На баку 
Антанты выступіла Японія, а ў падтрымку Германіі — Турцыя. Паводле 
няпоўных звестак, было забіта, паранена і скалечана 30 млн чалавек. 
Ваенныя расходы дзяржаў склалі 416 млрд рублёў. У вайне ўдзельнічала 38 
краін з насельніцтвам звыш 1,5 млрд чалавек, г.зн. 75 % усяго насельніцтва 
зямнога шара. 

Пануючыя класы і вярхі гандлёва-прамысловай буржуазіі Расіі 
падтрымалі ваяўнічую палітыку царызму, чакалі для сябе вялікіх выгод ад 
будучага падзелу турэцкай і аўстрыйскай маёмасці. Яны добра разумелі, што 
паспяховая вайна можа прадухіліць падзенне дынастыі Раманавых. 

Шырокія пласты гарадской сярэдняй буржуазіі, буржуазнай інтэлігенцыі, 
сялянства пад уплывам буржуазнага друку, пропаведзяў духавенства таксама 
былі атручаны ядам шавінізму. Адзіным класам, якому не ўдалося прывіць 
заразу шавінізму, быў рабочы клас. 

Пазіцыі сацыяльных слаёў насельніцтва Расіі як у люстэрку адбіваліся на 
дзейнасці палітычных партый. Ужо ў самым пачатку вайны партыі 
акцябрыстаў і кадэтаў заявілі аб сваёй поўнай падтрымцы знешняй палітыкі 
ўрада Расіі. Лідэр кадэтаў П.Мілюкоў выказаў думку аб далучэнні Галіцыі, 
Угорскай Русі, Букавіны да Расіі з той мэтай, каб дапамагчы нацыянальнаму 
ўз’яднанню ўкраінскага народа. П.Мілюкоў прапанаваў далучыць да Расіі і 
землі, якія да славян ніякіх адносін не мелі: Басфор і Дарданелы, 
прыбярэжную тэрыторыю Турцыі з г.Стамбулам. Справа была не ў абароне 
славян, а зусім у іншым. Будаўніцтва Германіяй Багдадскай чыгункі праз 
Балканы і Турцыю закранала эканамічныя інтарэсы Расіі, якая вывозіла праз 
пралівы Басфор і Дарданелы 37 % сваіх тавараў, у тым ліку 80 % хлеба, 
прызначанага на экспарт. 3 будаўніцтвам дарогі Германія ўстанавіла 
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кантроль над пралівамі, стала галоўнай перашкодай пранікненню Расіі ў 
Турцыю. Пад германскі ўплыў трапіла і Балгарыя, што таксама супярэчыла 
пазіцыі Расіі, якая лічыла сябе абаронцай усіх славянскіх народаў. 

Усе гэтыя інтарэсы знайшлі адлюстраванне ў праграме партыі кадэтаў, 
што сведчыла аб поўным адабрэнні кадэтамі знешняй палітыкі царызму ў 
гады вайны. ЦК партыі кадэтаў заклікаў усіх да "святога яднання" з 
самадзяржаўем. На думку кадэтаў і акцябрыстаў, такое яднанне дапаможа 
здзейсніць распрацаваную праграму рэформ, якія завершаць пераўтварэнне 
краіны ў буржуазную манархію. 

Сярод дробнабуржуазных партый панавалі абаронніцкія погляды. У 
партыі эсэраў таксама вызначылася тры напрамкі ў адносінах да вайны: 
сацыял-шавіністычны, які падтрымліваў царскі ўрад, цэнтрысцкі, які 
прапагандаваў лозунг "без пераможцаў і без паражэнцаў", і левы, які выступаў 
супраць вайны, за мір, зямлю і волю. 

Што датычыць рабочых і сялян Беларусі, то на пачатку вайны 
шавіністычна настроены былі большасць багатых сялян і сярэднякоў, частка 
вясковай і гарадской беднаты і нават найбольш адсталыя групы рабочых. 
Увогуле ж пралетарыят Беларусі адкрыта выступаў супраць 
імперыялістычнай вайны. 

Беларусь у гады Першай сусветнай вайны 
У пачатку вайны беларускія губерні былі аб’яўлены на ваенным 

становішчы. На іх тэрыторыі ўстанаўліваўся жорсткі ваенна-паліцэйскі 
рэжым. Забараняліся сходы, шэсці, маніфестацыі, уводзілася ваенная 
цэнзура. Працоўныя Беларусі выказвалі глыбокую незадаволенасць такім 
становішчам. Гэта незадаволенасць асабліва праявілася ў перыяд мабілізацыі 
насельніцтва ў войска ў чэрвені —ліпені 1914 г. У многіх паветах Беларусі 
адбыліся стыхійныя выступленні прызыўнікоў. У Мінскай губерні 
антываеннымі выступленнямі былі ахоплены пяць паветаў. Разгромы 
памешчыцкіх маёнткаў адбыліся ў Навагрудскім, Сенненскім, Ігуменскім, 
Мазырскім і іншых паветах. Усяго ў Магілёўскай, Мінскай і Віцебскай 
губернях у дні ліпеньскай мабілізацыі адбылося болып за 20 выпадкаў 
разгрому памешчыцкіх маёнткаў. Урад люта распраўляўся з удзельнікамі 
гэтых выступлен-няў. Па прыгаворах ваенна-палявых судоў многія з іх былі 
пакараны смерцю. Жорсткімі рэпрэсіямі і масавымі мабілізацыямі рабочых і 
сялян царскія ўлады імкнуліся ачысціць прыфрантавую паласу ад 
рэвалюцыйных элементаў. 

Асабліва шалёнымі былі ганенні на сацыял-дэмакратычныя арганізацыі. 
Падвергліся разгрому Палескі камітэт РСДРП, арганізацыі ў Мінску, 
Магілёве, Брэсце, Віцебску, Слуцку і іншых гарадах. Царскія ўлады разганялі 
прафсаюзы, асветныя таварыствы і іншыя масавыя арганізацыі працоўных. У 
час усеагульнай мабілізацыі ўсе сілы жандармерыі і паліцыі былі прыведзены 
ў баявую гатоўнасць. У "падтрыманні парадку" ў прыфрантавой паласе 
ўдзельнічалі ўсе сілы, што хлынулі сюды з розных раёнаў Расіі і групаваліся 
вакол Стаўкі вярхоўнага галоўнакамандуючага, штаба Мінскай ваеннай 
акругі, штаба Заходняга фронту. Амаль усе населеныя пункты Беларусі былі 
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запоўнены царскімі войскамі. У адным толькі Мінску вайскоўцаў і 
чыноўнікаў ваенных ведамстваў было 150 тыс. чалавек. 

З лета 1915 г. значная частка тэрыторыі Беларусі стала арэнай ваенных 
дзеянняў. Расія, згодна з распрацаваным планам ваенных дзеянняў, 
меркавала нанесці галоўны ўдар па Аўстра-Венгрыі ў напрамку Галіцыі, што 
давала магчымасць пранікнуць на Балканы і да праліваў Басфор і Дарданелы. 
Здзяйсненню плана магло паспрыяць тое, што на пачатку вайны галоўныя 
сілы Германіі былі кінуты супраць Францыі і рухаліся ў напрамку да 
Парыжа. Францыя запатрабавала ад царскага ўрада выканаць 
абавязацельствы франка-рускай канвенцыі 1907 г. і накіраваць галоўныя сілы 
супраць Германіі. Не спыняючы дзеянняў супраць Аўстра-Венгрыі, рускае 
камандаванне, падпарадкоўваючыся патрабаванням Антанты, 17 жніўня 1914 
г. рушыла свае 1-ю і 2-ю арміі ў наступленне на Усходнюю Прусію. 
Нямецкае камандаванне вымушана было перакінуць частку сваіх войск з 
Заходняга фронту на Усходні. У выніку баявых дзеянняў расійскія арміі 
пацярпелі некалькі паражэнняў і былі выцеснены з Усходняй Прусіі. 

На Паўднёва-Заходнім фронце 3-я і 7-я расійскія арміі пасля часовых 
поспехаў таксама пацярпелі паражэнне, пакінулі Галіцыю, страціўшы каля 
600 тыс. чалавек палоннымі, забітымі, параненымі. Захапіўшы Галіцыю, 
Германія сканцэнтравала галоўныя сілы на польскім тэатры ваенных 
дзеянняў, каб акружыць і знішчыць сем расійскіх армій. Камандуючы 
Паўночна-Заходнім фронтам генерал М.Аляксееў быў вымушаны вывесці 
свае арміі з польскага "мяшка", церпячы паражэнне за паражэннем. Саюзнікі 
Расіі — Англія і Францыя нічога не зрабілі, каб аблегчыць становішча 
расійскіх войск. Пры наступленні на Варшаву германскае камандаванне 
ўпершыню выка-рыстала газавую атаку, у выніку якой загінула 9 тыс. 
расійскіх салдат. Пазбягаючы акружэння ў Полыпчы, у ліпені 1915 г. рускія 
здалі немцам Варшаву. 

Фронт імкліва набліжаўся да Беларусі. У жніўні 1915 г. пачалося 
нямецкае наступленне ў накірунку Коўна — Вільня — Мінск. У пачатку 
верасня 1915 г. расійская армія пакінула Вільню, Гродна, Брэст і іншыя 
гарады Заходняй Беларусі. Стаўка вярхоўнага галоўнакамандуючага была 
пераведзена з Баранавіч у Магілёў. У кастрычніку 1915 г. фронт 
стабілізаваўся на лініі Дзвінск — Паставы — Баранавічы — Пінск. Каля 
паловы тэрыторыі Беларусі апынулася пад нямецкай акупацыяй, у тым ліку 
населеныя пункты Гродна, Ашмяны, Смаргонь, Ліда, Слонім, Навагрудак, 
Баранавічы, Ваўкавыск, Пружаны, Брэст, Кобрын, Пінск. 

Паражэнне расійскай арміі на франтах было вынікам тэхніка-
эканамічнай адсталасці Расіі. Эканоміка краіны, слаба развіты транс-парт не 
маглі забяспечыць патрэбы арміі і тылу. Перад пачаткам вайны Расія займала 
пятае месца ў свеце па выплаўцы сталі, шостае — па здабычы вугалю, 
пятнаццатае — па вырабу электраэнергіі. Амаль палову станкоў, машын, 
абсталявання даводзілася купляць у іншых краінах. Расія не мела сваёй 
авіяцыйнай прамысловасці. У зародкавым стане знаходзіліся 
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аўтамабілебудаванне, хімічная прамысловасць, электраметалургія, 
вытворчасць многіх каляровых металаў. 

Слабы быў і ваенна-эканамічны патэнцыял краіны. Расія не ачуняла яшчэ 
ад паражэння ў руска-японскай вайне, якая прывяла да значнага аслаблення 
яе ўзброеных сіл. Болыпая частка расійскага флоту была знішчана: японцы 
патапілі або захапілі 15 браняносцаў, 11 крэйсераў, 22 эсмінцы. 

Вайна прынесла незлічоныя бедствы беларускаму народу. Гінула мірнае 
насельніцтва, руйнаваліся гарады і вёскі, знішчаліся матэры-яльныя і 
духоўныя каштоўнасці. 

У сувязі з наступленнем германскіх войск велізарная колькасць 
бежанцаў пацягнулася на ўсход. 3 Полыпчы, Літвы і заходніх паветаў 
Беларусі рушыла ў радах бежанцаў больш за 1320 тыс. чалавек^. Лавіна 
бяздомных людзей расцягнулася па дарогах на сотні кіламетраў праз усю 
Беларусь ад Буга да Дняпра. Многія тысячы людзей, асабліва старыя і дзеці, 
знясіленыя ад голаду, гінулі ў дарозе. 

Да восені 1915 г. бежанцы запоўнілі ўсю ўсходнюю частку Беларусі. 
Становішча гэтых людзей было надзвычай цяжкім. На захопленай 
германскімі вайскамі тэрыторыі Беларусі быў уведзены жорсткі рэжым 
дэспатызму, рабаўніцтва і гвалту. Жыхары ва ўзросце ад 15 да 60 гадоў 
павінны былі плаціць падушны падатак. Акрамя таго, падатак браўся з 
бальніц, рынкаў, відовішчных устаноў і г. д. Сяляне захопленых паветаў 
абавязаны былі здаваць усе зерне, скуры, воўну, масла, пражу і інш. 
Нямецкія войскі чынілі зверствы і гвалт, тысячы мірных грамадзян вывозілі 
на работу ў Германію. Акупанты здзекваліся над нацыянальнымі пачуццямі 
беларускага народа, знішчалі гістарычныя і архітэктурныя помнікі, школы, 
цэрквы. Асабліва цяжка адбілася вайна на гаспадарцы Беларусі. Былі 
разбураны многія прамысловыя прадпрыемствы, спалены сотні вёсак. 

Разам з тым паасобныя галіны (швейная, абутковая, металаапрацоўчая, 
хлебапякарна-сухарная і некаторыя інш.), што выконвалі ваенныя заказы, 
значна павялічылі выпуск прадукцыі. У гады вайны адбыліся змены галіновай 
структуры прамысловасці Беларусі. Многія існаваўшыя фабрыкі і заводы і зноў 
створаныя часовыя прадпрыемствы і майстэрні абслугоўвалі армію. На 
вытворчасць боепрыпасаў, транспартных сродкаў і іншага вайсковага 
рыштунку былі пераключаны ўсе прадпрыемствы металаапрацоўчай 
прамысловасці. Шырокае развіццё атрымала на Беларусі хлебапякарна-
сухарная вытворчасць. Прадпрыемствы па выпуску гэтай прадукцыі былі 
адкрыты ў Віцебску, Мінску, Магілёве, Гомелі, Оршы, Нова-Барысаве. Вялікія 
заказы ваеннага ведамства па забеспячэнні арміі вопраткай і абуткам выконвала 
ў час вайны беларуская прамысловасць. Аб’ём вытворчасці павялічыўся на 
25—40 % на Віцебскай ільнопрадзільнай фабрыцы "Дзвіна", Дубровенскай 
бавоўна-прадзільнай фабрыцы, Магілёўскай панчошнай фабрыцы і інш. Усе 
дробныя майстэрні, а таксама саматужнікі выконвалі заказы па пашыву 
вайсковага адзення, абутку, вырабу прадметаў вайсковага рыштунку. Было 
адкрыта шмат новых майстэрань па рамонту армейскага абмундзіравання. 
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У выключна цяжкім становішчы апынулася сельская гаспадарка 
Беларусі. Болып як палова ўсіх працаздольных мужчын беларускай вёскі 
былі мабілізаваны і адпраўлены на фронт. Толькі з Мінскай, Магілёўскай і 
Віцебскай губерняў у армію прызвалі 634 400 чалавек. Акрамя гэтага, на 
абаронныя работы: капанне акопаў, будаўніцтва мастоў, рамонт дарог, ахову 
вайсковых аб’ектаў і г. д. — прымусова пасылалася ўсё насельніцтва 
прыфрантавой паласы. У адной толькі Мінскай губерні на прымусовых 
работах у жніўні 1916 г. было занята 219 300 чалавек.  

Цяжкае становішча, у якім апынуліся працоўныя Беларусі, вымушала іх 
весці барацьбу за сваё існаванне. Рабочыя і сяляне ўжо ў пачатку вайны 
пазбавіліся патрыятычнага чаду, якім царскія ўлады прыкрывалі захопніцкія 
мэты вайны. Адбыўся якасны зрух у грамадскай свядомасці. Пачынаючы з 
1915 г. назіралася нарастанне рабочага руху. У красавіку 1915 г. адбылося 
выступленне рабочых і служачых Гомельскага чыгуначнага вузла. Летам таго 
ж года баставалі рабочыя дэпо Лібава-Роменскай чыгункі ў Гомелі, а ў 1916 
г. — дэпо станцый Маладзечна і Віцебска. Усяго ў 1916 г. стачачны рух 
ахапіў 11 населеных пунктаў Беларусі, у якім удзельнічала 1800 чалавек. 
Арганізатараў стачак арыштоўвалі і адпраўлялі на фронт. Асноўным 
патрабаваннем стачачнікаў з’яўлялася павышэнне заработнай платы. 

Аднак трэба адзначыць, што стачкі на Беларусі ў гэты час адбываліся 
разрознена і, як правіла, у іх удзельнічала толькі частка пралетарыяў. 
Масавасці рабочы рух не набыў. Дзейнасці якіх-небудзь палітычных 
арганізацый і плыняў ва Усходняй Беларусі таксама не назіралася. 
Тлумачылася гэта прыфрантавым становішчам Беларусі, перанасычанасцю яе 
тэрыторыі войскамі, паліцыяй, жандармерыяй. 

Больш шырокі размах на Беларусі ў гады вайны атрымаў сялянскі рух. 
Ен выліваўся ў масавыя пагромы памешчыцкіх маёнткаў, разрабаванне 
харчовых магазінаў і лавак. Значна актывізаваўся сялянскі рух у 1915 г. у 
сувязі з пераня-сеннем баявых дзеянняў на тэрыторыю Беларусі, ростам 
рэквізіцый і ваенных павіннасцей. Сярод сялян узмацніліся 
антыпамешчыцкія, антываенныя і антыўрадавыя настроі.  

Ваенныя паражэнні царскай арміі ў кампаніі 1915 г., няўдачы баявых 
дзеянняў у 1916 г., велізарныя людскія і матэрыяльныя страты выклікалі 
незадаволенасць салдат. У войсках успыхвалі хваляванні, звязаныя з 
дрэнным забеспячэннем прадуктамі і абмундзіраваннем, недахопам зброі і 
боепрыпасаў. Усяго на Беларусі ў перыяд вайны адбыліся 62 значныя 
хваляванні салдат. Цэлыя вайсковыя часці і злучэнні адмаўляліся ісці ў 
наступленне. Узмацнілася антыўрадавая агітацыя сярод салдат. 

Такім чынам, першая сусветная вайна абвастрыла ўсе супярэчнасці ў 
краіне, прывяла да вострага эканамічнага і палітычнага крызісу. Царызм ужо 
быў няздольны вывесці краіну з гэтага тупіка. Рэвалюцыя ў краіне стала 
непазбежнай. 

 
Беларускі нацыянальны рух 
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Першая сусветная вайна значна паўплывала на беларускі нацыянальны 
рух. Вядомыя прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі, удзельнікі 
нацыянальнага руху эвакуіраваліся з прыфрантавой паласы ў Цэнтральную 
Расію. Была закрыта газета "Наша ніва", якую рэдагаваў Я.Купала. Ва 
ўсходняй, неакупіраванай частцы Беларусі нацыянальны рух быў спынены ў 
сувязі з праследаваннем улад ва ўмовах ваеннага становішча. На захопленых 
беларускіх землях вядомыя дзеячы нацыяйальнага руху, якія засталіся там, 
браты Іван і Антон Луцкевічы, В.Ластоўскі і інш., выступілі з ідэяй 
адраджэння незалежнасці Літвы і заходняй часткі Беларусі ў дзяржаўнай 
форме Вялікага княства Літоўскага з сеймам у Вільні. Садзейнічала гэтаму 
заява канцлера Германіі Бейтман-Гольвега аб тым, што вызваленыя ад Расіі 
землі ніколі не вернуцца назад пад маскоўскае ярмо. 

У сувязі з такой заявай беларускія дзеячы дамовіліся з кіраўнікамі 
літоўскіх і яўрэйскіх суполак аб усталяванні ў будучай дзяржаве 
канфедэратыўнага ладу. Дамоўленасць была замацавана "Універсалам", 
выдадзеным на чатырох мовах (літоўскай, польскай, яўрэйскай і беларускай) 
у снежні 1915 г. У гэтым дакуменце гаварылася, што літоўскія, беларускія, 
польскія і яўрэйскія суполкі пачалі ўтварэнне канфедэрацыі на аснове 
незалежнасці Літвы і Беларусі як адзінай дзяржавы, якая забяспечыць усім 
нацыям усе правы. У лютым 1916 г. таксама на чатырох мовах 
распаўсюджана адозва "Грамадзянеі", у якой выкладзены прынцыпы 
палітычнага ладу будучай канфедэрацыі. Планавалася ўтварыць незалежную 
дзяржаву з сеймам, сфарміраваным на аснове агульных, роўных і прамых вы-
бараў пры тайным галасаванні. У гэту дзяржаву павінны былі ўвайсці землі, 
захопленыя германскімі войскамі. 

Аднак утварыць такую канфедэрацыю не дазволіла палітыка германскага 
ўрада. Захапіўшы Вільню, германскае камандаванне абвясціла аб тым, што 
заходнія беларускія землі будуць падпарадкоўвацца "польскай кароне". У 
сувязі з гэтым польскія памешчыкі, ксяндзы, карыстаючыся падтрымкай 
акупантаў, пачалі настойліва ажыццяўляць паланізацыю беларускага 
насельніцтва. На захопленай беларускай тэрыторыі стваралася шырокая сетка 
польскіх школ, касцёлаў, розных згуртаванняў польскай "злучнасці". 
Гвалтоўная паланізацыя стала прычынай канфрантацыі паміж палякамі, якія 
пражывалі тут, літоўцамі і беларусамі. Гэта і прывяло да адмаўлення ад ідэі 
ўтварэння канфедэратыўнай дзяржавы. Болып таго, у самім беларускім 
нацыянальным руху адбыўся раскол. Група яго дзеячаў на чале з В.Ластоўскім 
заснавала арганізацыю "Сувязь незалежнасці і непадзельнасці Беларусі", якая 
ставіла мэту ўтварэння незалежнай Беларусі ў яе этнаграфічных межах. Аднак 
і гэта мэта не атрымала афіцыйнага прызнання з боку нямецкага ўрада. У 1915 
г. рэлігійна-клерыкальныя дзеячы ўтварылі на Беларусі палітычную 
арганізацыю "Хрысціянская злучнасць", у якую ўваходзілі прадстаўнікі 
вышэйшых колаў каталіцкага духавенства, буйной буржуазіі і памешчыкаў, 
буржуазнай інтэлігенцыі, а таксама сяляне, рабочыя і дробнабуржуазныя 
элементы. Творцамі "Хрысціянскай злучнасці" былі барон Роп, князь 
Святаполк-Мірскі, барон ‘Шафнагель і інш. Галоўная мэта гэтай арганізацыі 
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— прыстасавацца да палітычных і сацыяльна-эканамічных умоў нямецкай 
акупацыі. 

Кайзераўская Германія, імкнучыся ўмацаваць сваю ўладу на захопленай 
тэрыторыі, ажыццявіла адпаведныя захады, каб, па-першае, не даць 
магчымасці стварыць самастойную дзяржаву, а па-другое — прадухіліць 
поўнае засілле Польшчы на гэтых землях. У пачатку 1916 г. германскі 
фельдмаршал Гіндэнбург у загадзе аб школах у акупіраваным краі абвясціў 
беларускую мову раўнапраўнай з польскай, літоўскай і яўрэйскай мовамі. 
Нягледзячы на супрацьдзеянне польскіх памешчыкаў і ксяндзоў, беларускі 
нацыянальны рух значна ажывіўся. На акупіраванай тэрыторыі былі 
адчынены беларускія школы, створаны выдавецтвы. Пачалося выданне на 
беларускай мове газет, часопісаў. Стала выходзіць газета "Гоман". У Вільні 
дзейнічалі "Беларускі камітэт дапамогі пацярпеўшым ад вайны", "Беларускі 
клуб", згуртаванне "Золак", "Навуковае таварыства", "Беларускі вучыцельскі 
саюз" і інш. 

Кіраваў усёй гэтай работай створаны ў 1915 г. у Вільні Беларускі 
народны камітэт (БНК), які ўзначальваў А.Луцкевіч. Спачатку камітэт 
прытрымліваўся ідэі стварэння канфедэратыўнай дзяржавы ў форме ВКЛ, але 
пазней выказаўся за ўтварэнне Беларуска-Літоўскай дзяржавы з унутраным 
размежаваннем "аўтаномных Беларускай і Літоўскай зямель паводлуг 
матчынай мовы жыхароў". БНК прыняў удзел у рабоце канферэнцыі народаў 
Расіі, якая адбылася ў Стакгольме ў красавіку 1916 г. На гэтай канферэнцыі 
камітэт абвясціў сваю дэкларацыю, у якой гаварылася, што беларускі народ 
чакае вызвалення з-пад няволі. У чэрвені 1916 г. камітэт выступіў з 
мемаранду-мам на міжнароднай канферэнцыі ў г.Лазане. Дэлегацыя БНК на 
чале з В.Ластоўскім звярнулася да ўсіх цывілізаваных народаў свету з 
заклікам прымусіць царызм паважаць нацыянальныя і культурныя правы 
беларускага народа, якія дазволяць яму свабодна развіваць свае 
інтэлектуальныя, маральныя і эканамічныя сілы, стаць гаспада-ром на 
ўласнай зямлі. 

У канцы 1916 г. БНК зрабіў некалькі захадаў, каб дамовіцца з Літоўскім 
нацыянальным камітэтам аб утварэнні Літоўска-Беларускай дзяржавы ў 
этнічных межах беларусаў і літоўцаў. Аднак літоўцы адмовіліся ад 
перагавораў. Пад уздзеяннем германскіх акупантаў Літоўскі камітэт разарваў 
сувязі з БНК і ўтварыў у Вільні Літоўскую дзяржаўную раду (Тарыбу) як 
вярхоўны дзяржаўны орган Літвы. У склад гэтай Літоўскай дзяржавы былі 
ўключаны і захопленыя немцамі беларускія землі. Беларусь атрымала ў 
Тарыбе два месцы. У гэтых складаных умовах БНК працягваў працу. Ім была 
склікана і праведзена ў 1918 г. у Вільні Беларуская канферэнцыя. На ёй 
абралі Віленскую беларускую раду, якой БНК здаў свае паўнамоцтвы. 

Беларускі народны камітэт ва ўмовах акупацыі прыкладаў вялікія 
намаганні, каб звярнуць увагу сусветнай грамадскасці на лёс Беларускага 
краю, яго культуру, каб абудзіць нацыянальную свядомасць беларускага 
народа. 
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У прадстаўнікоў левай плыні ў беларускім нацыянальным руху, якія 
пасля акупацыі Заходняй Беларусі Германіяй працягвалі сваю дзейнасць у 
Маскве, былі зусім іншыя погляды на пытанне аб будучым Беларусі. Адзін з 
кіраўнікоў гэтай плыні А.Бурбіс сцвярджаў, што ва ўмовах акупацыі Беларусі 
не было ніякіх надзей на магчымае нацыянальнае адраджэнне. Як і іншыя 
прадстаўнікі левай плыні на-цыянальнага руху, ён стаяў на пазіцыі пара-
жэння царызму ў вайне, лічыў, што перамога царскай Расіі канчаткова 
паставіць "крыж на вызваленні Беларусі". 

3 другой паловы 1915 г. галоўнымі цэнтрамі беларускага нацыянальнага 
руху сталі Петраград, Масква, Мінск, Калуга і іншыя гарады, дзе бежанцы-
беларусы ўтварылі свае суполкі, апорныя пункты па вывучэнні становішча ў 
Беларусі, згуртаванні беларускага нацыянальнага руху, прапагандзе 
беларускай літаратуры. У кастрычніку 1916 г. Міністэрства ўнутраных спраў 
Расіі дазволіла выданне ў Петраградзе і Мінску беларускіх газет "Дзянніца" і 
"Светач". 

Газета "Светач", якая выдавалася ў Петраградзе рэлігійна-клерыкальнымі 
дзеячамі, прапагандавала ідэі адзінства беларусаў незалежна ад іх класавай 
прыналежнасці, заклікала ўсе грамадскія сілы да ажыццяўлення "беларускага 
нацыянальнага ідэалу". Аднак газета не мела вялікага ўплыву на развіццё 
беларускага нацыянальнага руху. У пачатку 1917 г. яе выданне было 
спынена. 

Газету "Дзянніца" выдаваў на свае сродкі З.Жылуновіч. Яна 
адлюстроўвала рэвалюцыйна-дэмакратычны характар беларускага 
нацыянальнага руху, абараняла інтарэсы беларускага народа і мела 
"паслядоўны рэвалюцыйна-нацыянальны напрамак". "Дзянніца" 
пралагандавала думку, што свабоднае развіццё беларускага народа магчыма 
толькі ў цесным саюзе з рускім народам. Газета ўзнімала вострыя 
сацыяльныя праблемы, пытанні развіцця беларускай культуры, асуджала 
палітыку нямецкіх акупацыйных улад. У газеце друкаваліся творы 
З.Жылуновіча, К. Буйло, К.Чарнушэвіча, Ф.Шантыра і іншых дзеячаў, якія 
стаялі на рэвалюцыйна-дэмакратычных пазіцыях. 

Рэвалюцыйна-нацыянальны накірунак газеты выклікаў падазронасць у 
царскай цэнзуры. Цэнзары выкідалі з газеты ўсе матэрыялы аб становішчы на 
Беларусі, абвінавачвалі газету ў тым, што яна нібыта служыла Германіі. У 
снежні 1916 г. "Дзянніца" перастала выходзіць. Далейшае развіццё 
беларускага нацыянальнага руху стала магчымым толькі ў выніку перамогі 
Лютаўскай буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі. 

Лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя. Перамога 
рэвалюцыі ў Беларусі. 

Лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя — з’ява сусветна-
гістарычнага значэння. 3 аднаго боку, яна падвяла рысу пад шматвяковай 
гісторыяй расійскай манархіі, а з другога — адкрыла шлях да 
дэмакратычнага развіцця Расіі. Галоўнымі прычынамі рэвалюцыі з’явіліся 
класавыя супярэчнасці, цяжкае ваеннае становішча. Незадаволенасць 
рабочых, сялян, салдат, даведзеных да крайняй галечы вайной, гаспадарчай 
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разрухай, голадам, вылілася ў масавыя выступленні супраць царызму, 
буржуазіі і рэакцыйнай ваеншчыны. 

Пачатак рэвалюцыі паклалі масавыя забастоўкі, мітынгі і дэманстрацыі 
рабочых 23 лютага 1917 г. у Петраградзе. 25 лютага забастоўка стала 
ўсеагульнай, а 26 лютага пачалося ўзброенае паўстанне. На бок рабочых 
пераходзілі салдаты. Раніцай 27 лютага на бок рэвалюцыі перайшло 10 тыс. 
паўстаўшых салдат, а вечарам іх налічвалася ўжо больш за 60 тыс. Рабочыя і 
салдаты аб’ядноўваліся ў баявыя дружыны. 27 лютага гэтыя дружыны захапілі 
Галоўны арсенал, тэлеграф, вакзалы, вызвалілі з турмаў палітычных 
зняволеных. Рэвалюцыя ў Петраградзе перамагла. 2 сакавіка цар Мікалай II 
адрокся ад прастола. Закончылася 300-гадовае панаванне дынастыі Раманавых. 
Сістэма царскай улады прыйшла ў супярэчнасць з грамадскім развіццём Расіі. 
Гэта і было галоўнай прычынай хуткай і адносна лёгкай перамогі рэвалюцыі. 
Акрамя таго, ахапіўшыя ўсю краіну палітычны, эканамічны, нацыянальны 
крызісы актывізавалі барацьбу працоўных супраць царызму. У гэтай барацьбе 
ўдзельнічалі розныя сацыяльныя сілы.  

Па сваім характары Лютаўская рэвалюцыя была буржуазна-
дэмакратычнай, але ў адрозненне ад першай — пераможнай. Галоўная яе 
задача — звяржэнне царызму — была выканана. Рухаючай сілай рэвалюцыі 
з’яўляўся народ. Асаблівасцю рэвалюцыі было тое, што яна непаслядоўна 
вырашыла пытанне аб уладзе. У выніку ў краіне ўтварылася двоеўладдзе. 
Пасля перамогі паўстання па ўсёй краіне выбіраліся новыя органы ўлады — 
Саветы. Аднак большасцю ў іх аказаліся меншавікі і эсэры. 

Гэта тлумачыцца наступнымі прычынамі: 
1. Рэвалюцыя ўцягнула ў актыўнае палітычнае жыццё шматмільённыя 

масы Расіі. Мітынговая хваля адмоўна ўздзейнічала на свядомасць людзей. У 
тых умовах бальшавікі разлічваць на значную падтрымку не маглі. 

2. За гады вайны значна памяняўся склад рабочага класа. Каля 40 % 
кадравых рабочых былі на фронце, многія сасланы ў Сібір, на катаргу. На 
заводах і фабрыках працавалі выхадцы з класа дробных уласнікаў, якія ішлі 
за меншавікамі і эсэрамі, пасылалі іх у Саветы. 

3. За гады вайны бальшавіцкія арганізацыі былі падвергнуты жорсткім 
рэпрэсіям. Відныя дзеячы бальшавіцкай партыі знаходзіліся ў турмах, 
ссылках або за мяжой. Меншавіцкія і эсэраўскія арганізацыі дзейнічалі сва-
бодна. 

Народ, які пасылаў ў Саветы сваіх прадстаўнікоў, спадзяваўся на тое, 
што яны выканаюць усе яго патрабаванні. Аднак меншавіцка-эсэраўскае 
кіраўніцтва Саветамі баялася ўзяць уладу ў свае рукі, пайшло на змову з 
буржуазіяй, і ў выніку быў створаны Часовы буржуазны ўрад. 

У той жа дзень, калі быў выбраны Петраградскі Савет (27 лютага), з 
дэпутатаў IV Дзяржаўнай думы ўтварыўся Часовы камітэт на чале з адным з 
кіраўнікоў акцябрыстаў М.Радзянкам. Мэта Часовага камітэта — "навесці 
парадак у краіне", што азначала ўзяць усю ўладу ў свае рукі. Але зрабіць гэта не 
ўдалося. Пад націскам рэвалюцыйных мас Петраградскі Савет выдаў 1 сакавіка 
1917 г. загад, паводле якога ўсе вайсковыя злучэнні пераходзілі ў 
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падпарадкаванне Савета. Тады Часовы камітэт вырашыў дамовіцца з 
Петраградскім Саветам. У ноч з 1 на 2 сакавіка 1917 г. Часовы камітэт запрасіў 
на сваё пасяджэнне прадстаўнікоў Петраградскага Савета. Эсэра-меншавіцкія 
лідэры, не абмеркаваўшы гэтага пытання на пасяджэнні Савета, прапанавалі 
Часоваму камітэту Дзяр-жаўнай думы ўтварыць Часовы ўрад. 2 сакавіка на 
аснове пагаднення паміж Часовым камітэтам Думы і меншавіцка-эсэраўскім 
кіраўніцтвам Петраградскага Савета быў утвораны буржуазны Часовы ўрад на 
чале з князем Г.Львовым. Пасаду міністра замежных спраў заняў лідэр кадэтаў 
П.Мілюкоў, вайсковых спраў — лідэр акцябрыстаў А.Гучкоў. 

Іншыя члены ўрада таксама былі вядомымі дзеячамі кадэтаў і 
акцябрыстаў. Выключэннем стаў сацыяліст А.Керанскі, які заняў пасаду 
міністра юстыцыі і адначасова з’яўляўся намеснікам старшыні 
Петраградскага Савета. 

Так утварылася ў краіне двоеўладдзе, перапляценне дзвюх дыкта-тур: з 
аднаго боку — дыктатура буржуазіі, якую ўвасабляў Часовы ўрад, з другога 
— рэвалюцыйна-дэмакратычная дыктатура пралетарыяту і сялянства — 
Саветы рабочых і салдацкіх дэпутатаў. 

Улічваючы значную канцэнтрацыю рэвалюцыйных сіл на Беларусі і на 
Заходнім фронце, ворагі рэвалюцыі, якія групаваліся вакол Стаўкі вярхоўнага 
галоўнакамандуючага, штабоў Заходняга фронту і Мінскай ваеннай акругі, 
усяляк спрабавалі ізаляваць гэтыя сілы ад гістарычных падзей у Петраградзе. 
Яны хацелі ўтаіць ад працоўных Беларусі, што ў сталіцы імперыі адбылася 
рэвалюцыя. Са Стаўкі і штаба Заходняга фронту рассылаліся загады, у якіх 
патрабавалася ад усіх начальнікаў вайсковых часцей не дапускаць з 
Петраграда агітатараў, а пры іх з’яўленні затрымліваць і судзіць палявым 
судом. Камандуючы фронтам генерал А.Эверт даводзіў да ведама афіцэраў, 
што салдаты павінны быць далей ад палітыкі і не іх справа прыслухоўвацца 
да таго, што робіцца ў Расіі. Распаўсюджваліся чуткі, нібыта цар не 
звергнуты, а толькі захварэў. Манархісты і іх прыхільнікі ўсімі сіламі 
чапляліся за ўладу і імкнуліся ператварыць Паўночны і Заходні франты ў 
сваю апору. Аднак задумы манархістаў не маглі здзейсніцца. Весткі пра 
звяржэнне царскага самадзяржаўя рознымі шляхамі пранікалі ва ўсе куткі 
Беларусі і вайсковыя часці Заходняга фронту. Рабочыя, сяляне, салдаты 
вітдлі перамогу пралетарыяту Петраграда і выказвалі намер усімі сіламі 
падтрымаць рэвалюцыю. Яны спадзяваліся, што з перамогай рэвалюцыі 
скончыцца вайна і будуць вырашаны іх жыццёвыя пытанні. Салдаты 
Заходняга фронту ў адпаведнасці з загадам № 1 Петраградскага Савета 
стваралі ў вайсковых часцях салдацкія камітэты, адхілялі ад камандавання і 
нават арыштоўвалі ненавісных афіцэраў.  

Працоўным Мінска стала вядома аб перамозе Лютаўскай рэвалюцыі 1 
сакавіка 1917 г. Адразу ж ноччу з 1 на 2 сакавіка адбылася нарада 
бальшавікоў горада, на якой прысутнічалі М.В.Фрунзе, В.Г.Кнорын, 
К.І.Ландар, С.Р.Магілеўскі і інш. На гэтай нарадзе было вырашана 
мабілізаваць усе сілы, каб падтрымаць піцерскіх рабочых і салдат. У Мінску 
пачалі ўтварацца ўзброеныя атрады, прафсаюзы і іншыя арганізацыі 
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працоўных. Баявыя дружыны мінскіх рабочых 2 сакавіка вызвалілі з турмы 
400 палітычных зняволеных. Былі арыштаваны камандуючы фронтам, 
начальнік штаба, камендант горада. Створаная 4 сакавіка міліцыя, якую 
ўзначаліў М.В.Фрунзе, раззброіла паліцыю і жандармерыю, узяла пад ахову 
ўрадавыя ўстановы, пошту і тэлеграф. Асаблівая ўвага была звернута на 
ўтварэнне Саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў. У Мінску 4 сакавіка 1917 
г. адбылося першае пасяджэнне выбраных дэпутатаў і прадстаўнікоў ад 
прадпрыемстваў, на якім утвораны Мінскі Савет рабочых дэпутатаў і Часовы 
выканаўчы камітэт. Мінскі Савет павіншаваў усіх працоўных з перамогай і 
заклікаў да інтэрнацыянальнага адзінства, арганізаванасці ў барацьбе за 
светлую будучыню. Каб аб’яднаць сілы пралетарыяту з рэвалю-цыйнай 
арміяй, быў створаны адзіны Мінскі Савет рабочых і салдацкіх дэпутатаў і 
адзіны выканаўчы камітэт на чале з меншавіком Б.Позернам. Намеснікам яго 
абралі бальшавіка У.Любімава. 

6 сакавіка 1917 г. арганізаваўся Гомельскі Савет рабочых і салдацкіх 
дэпутатаў, які заявіў, што ён бярэ на сябе ахову новага ладу. 8 сакавіка 
ўтвораны Віцебскі Савет рабочых дэпутатаў і выбраны выканаўчы камітэт, 
які заклікаў аб’яднацца вакол Савета. 3 вялікімі цяжкасцямі праводзіліся 
дэмакратычныя пераўтварэнні ў Магілёве. Тут рэакцыйная ваеншчына рабіла 
ўсё, каб засцерагчы салдат ад уплыву рэвалюцыі. Але і там 5 сакавіка 1917 г. 
адбылася мнагалюдная дэманстрацыя рабочых і салдат, якая закончылася 
мітынгам на Сянной плошчы. Праз два дні пасля дэманстрацыі ў Магілёве 
ўтварыліся Савет рабочых дэпутатаў і асобна Савет салдацкіх дэпутатаў. Да 
10 сакавіка абодва Саветы аб’ядналіся. Аб’яднаны Савет складаўся амаль 
выключна з эсэраў, меншавікоў і бундаўцаў. Такі партыйны склад вызначыў і 
яго палітычную лінію. Савет актыўна падтрымліваў Часовы буржуазны ўрад 
і вайну да пераможнага канца. Паралельна з Саветам у Магілёве быў 
створаны т. зв. Сход салдацкіх і афіцэрскіх прадстаўнікоў, які складаўся з 
манархістаў. Манархісты распаўсюджвалі чуткі, што хутка дынастыя 
Раманавых будзе адноўлена ў правах, а ўсе ўдзельнікі рэвалюцыі будуць 
пакараны смерцю. 

Саветы і іншыя дэмакратычныя органы былі ўтвораны ў многіх гарадах 
Беларусі. У першай палове сакавіка 1917 г. пачалі дзейнічаць Саветы ў 
Барысаве, Полацку, Рэчыцы, Слуцку і іншых гарадах. Саветы на Беларусі 
прызнавалі кіруючую ролю Петраградскага Савета рабочых і салдацкіх 
дэпутатаў, а таксама Часовы ўрад і яго органы на месцах пры ўмове 
адпаведнасці іх дзейнасці інтарэсам народа. Але на практыцы адбывалася 
зусім іншае. Саветы фактычна падпарадкоўваліся органам Часовага ўрада, 
дапамагалі ствараць такія органы і нават дэлегіравалі сваіх прадстаўнікоў у 
гэтыя органы. Праводзілі такую палітыку эсэры, меншавікі і бундаўцы, якія 
складалі пераважную большасць у Саветах. 

6 сакавіка 1917 г. Часовы ўрад перадаў уладу у губернях і паветах сваім 
камісарам, якія прызначаліся з ліку старшыняў губернскіх і павятовых 
земскіх упраў і выконвалі функцыі губернатараў. Ім падпарадкоўваліся ўсе 
мясцовыя органы ўлады. 
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Такім чынам, на Беларусі былі створаны свае мясцовыя органы 
буржуазнай улады, побач з якімі дзейнічалі Саветы рабочых і салдацкіх 
дэпутатаў. Тут, як і па ўсёй Расіі, склалася двоеўладдзе. 

У першыя дні рэвалюцыі ў Беларусі пачалі стварацца прафесійныя 
саюзы. Да канца сакавіка 1917 г. дзейнічалі прафсаюзы рабочых і служачых 
амаль ва ўсіх галінах прамысловасці. Яны патрабавалі паляпшэння экана-
мічнага становішча працоўных, скарачэння рабочага дня, павелічэння 
зарплаты і г. д.  

Станоўча аднеслася да перамогі Лютаўскай рэвалюцыі, звяржэння 
царызму і беларускае сялянства. Гаспадарчы крызіс, масавыя міграцыі, 
бежанства канчаткова дыскрэдытавалі царызм у вачах сялян. Па ініцыятыве 
бальшавікоў 23 сакавіка 1917 г. быў выбраны сялянскі камітэт Мінскай 
губерні на чале з М.Фрунзе, які павінен быў склікаць сялянскі з’езд губерні. 
У канцы сакавіка пачаў дзейнічаць Мінскі камітэт Усерасійскага сялянскага 
саюзу, які стаяў на эсэраўскіх пазіцыях. 20 красавіка 1917 г. у Мінску 
адкрыўся з’езд сялянскіх дэпутатаў Мінскай і свабодных ад нямецкай 
акупацыі паветаў Віленскай губерняў. Старшынёй з’езда быў абраны 
М.Фрунзе. Дэлегаты выступілі за пераход усёй зямлі ў агульнанародную 
ўласнасць і ўраўняльнае землекарыстанне па працоўнай норме, за адмену 
прыватнай уласнасці на зямлю, забарону яе куплі-продажу. Асуджаліся 
самавольныя захопы зямлі. Канчатковае вырашэнне аграрнага пытання з’езд 
адклаў да склікання Устаноўчага сходу. 

Працягвалася дэмакратызацыя войска. Салдаты ўраўноўваліся ў правах з 
усімі грамадзянамі краіны. Часовы ўрад і камандаванне вымушаны былі 
пагадзіцца з загадам № 1 Петраградскага Савета рабочых і салдацкіх 
дэпутатаў аб стварэнні выбарных салдацкіх камітэтаў і Саветаў рабочых і 
салдацкіх дэпутатаў. Стаўка вярхоўнага галоўнакамандуючага тэлеграмай ад 
11 сакавіка 1917 г. раіла штабу Заходняга фронту стаць на шлях кампрамісаў 
з Саветам рабочых дэпутатаў. У выніку на Заходнім фронце пачалі стварацца 
салдацкія камітэты. Яны павінны былі забяслечваць магчымасць удзелу 
салдат у палітычным жыцці краіны, садзейнічаць росту іх культурнага 
ўзроўню і палітычнай свядомасці. 

У выніку гэтага абвастрыліся ўзаемаадносіны паміж салдатамі і 
афіцэрамі. Чыста палітычны і асветніцка-культурны рух, які спрабавалі 
арганізаваць у войску Саветы, вельмі хутка перарос у антываенны, 
накіраваны супраць афіцэрства. Афіцэры ў пераважнай болыпасці выступалі 
за працяг вайны і ўмацаванне дысцыпліны ў войску. У выніку ў войску 
ўтварылася двоеўладдзе, што паскорыла яго разлажэнне. 

Значнай з’явай у жыцці ўсяго беларускага грамадства з’явіўся 1 з’езд 
ваенных і рабочых дэпутатаў арміі і тылу Заходняга фронту, які адбыўся 7—
17 красавіка 1917 г. Адным з галоўных арганізатараў з’езда быў Мінскі Савет 
рабочых і салдацкіх дэпутатаў. Паводле партыйнага складу з’езд быў эсэра-
меншавіцкім. Ен прызнаў неаб-ходным для Расіі працягваць вайну з мэтай 
абароны рэвалюцыі, падтрымліваць палітыку Часовага ўрада і здзяйсняць 
пастаянны кантроль за ім з боку Петраградскага Савета. На салдацкія 
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арганізацыі ўскладвалася задача садзейнічаць павышэнню баяздольнасці 
арміі, забяспечваць грамадскія, палітычныя і культурна-бытавыя патрэбы 
салдат. На ўзроўні армій ствараліся Саветы салдацкіх дэпутатаў. Выбары 
камандзіраў не дапускаліся. Выканаўчы камітэт фронту атрымаў права 
кантролю за дзейнасцю франтавога камандавання. З’езд адмяніў асобыя суды 
і розныя абмежаванні правоў салдат па-за службай. Салдаты атрымалі ўсе 
правы і свабоды, як і цывільныя грама-дзяне Расіі, у тым ліку свабоду слова, 
друку, сходаў, саюзаў, сумлення. Разам з тым з’езд падкрэсліў неабходнасць 
захавання строгай ваеннай дысцыпліны, асудзіў дэзерцірства. 

З’езд прызнаў свабоду класавых аб’яднанняў рабочых і іх права на 
арганізацыю забастовак, сходаў, вулічных маніфестацый і дэманстрацый, 
прапанаваў увесці 8-гадзінны рабочы дзень. Быў прыняты шэраг іншых 
рашэнняў, накіраваных на замацаванне перамогі Лютаўскай рэвалюцыі. 
Такім чынам, Лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя з’явілася 
пачаткам дэмакратычнага развіцця Расіі, у тым ліку і Беларусі, адкрыла шлях 
да эканамічнага і сацыяльнага прагрэсу краіны. 
 

 
БЕЛАРУСЬ У ПАЧАТКУ НАЙНОЎШАГА ЧАСУ. 

 ДЗЯРЖАЎНАСЦЬ БЕЛАРУСІ Ў ПАСЛЯКАСТРЫЧНІЦКІ ПЕРЫЯД 
(1917-1920 гг.) 

 
План 

 
1. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 года і нацыянальна-дзяржаўнае 

самавызначэнне Беларусі. Першы Усебеларускі з’езд (снежань 1917 г.) і яго 
рашэнні.  

2. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі і дзейнасць яе Рады 
(сакавік-снежань 1918 года). 

3. Самавызначэнне Беларусі на савецкай аснове. Утварэнне ССРБ і 
ЛітБел. 

4. Савецка-польская вайна і праблемы беларускай дзяржаўнасці. 
Другое абвяшчэнне ССРБ. Рыжскі мірны дагавор (сакавік 1921 г.). 

  

1. Узброенае паўстанне, узнятае бальшавікамі 25 кастрычніка 1917 г. у 
Петраградзе, паклала пачатак новаму этапу рэвалюцыі ў Расіі. Часовы ўрад і 
яго адміністрацыя на месцах пасля звяржэння царскага рэжыму ў сакавіку 
1917 г. аказаліся няздольнымі вырашыць наспелыя праблемы краіны. 
Дэмакратызацыя грамадскага жыцця паглыбіла палярызацыю палітычных 
сіл. Саветы рабочых, салдацкіх, сялянскіх дэпутатаў, якія ўзніклі, 
прэтэндавалі на ўладу. Двухуладдзе ўскладняла палітычную сітуацыю, 
зводзіла часам на нішто намаганні Часовага ўрада ўстанавіць цвёрдую ўладу 
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ў краіне. Нарастала разруха, паглыбляўся харчовы крызіс, узмацняўся 
антываенны рух. 

У ходзе вайны руская армія несла велізарныя страты. На Беларусі 
нямецкія войскі, якія супрацьстаялі Заходняму фронту рускай арміі, выйшлі 
да лініі Паставы – Смаргонь – Баранавічы - Пінск. Вырашэнне актуальных 
пытанняў (зямельнае, харчовае і інш.) адкладвалася да склікання Устаноўчага 
сходу. 

Паўстанне ў Петрагардзе прайшло пад лозунгам “Уся ўлада Саветам!” 
Другі з’езд Саветаў рабочых і салдацкіх дэпутатаў (25-26 кастрычніка 1917 
г.) узаконіў Саветы ў якасці органаў новай дзяржаўнай улады.  

Трэба адзначыць, што да пачатку рашучых падзей у сталіцы імперыі 
большасць Саветаў Беларусі знаходзілася пад уплывам эсэраў, меншавікоў, 
бундаўцаў і іншых непралетарскіх сацыялістычных партый. Аднак у Мінску 
Савет рабочых і сялянскіх дэпутатаў стаяў на бальшавіцкіх пазіцыях. 

Ужо 25 кастрычніка выканкам Мінскага Савета рабочых і салдацкіх 
дэпутатаў у сваім загадзе № 1 аб’явіў насельніцтву горада аб пераходзе 
ўлады ў Мінску і яго наваколлі да Савета. Савет звярнуўся да рэвалюцыйных 
арганізацый новай улады на месцах. Ён вызваліў з турмы салдат, з якіх быў 
сфарміраваны Першы імя Мінскага Савета рэвалюцыйны полк. Саветам былі 
пасланы камісары ў дзяржаўныя ўстановы і штаб фронту. 

Паводле рашэння бюро абласнога Камітэта партыі бальшавікоў у 
Мінску быў створаны 27 кастрычніка 1917 г. часовы вышэйшы орган улады 
для ўсяго фронту і яго тылу – Ваенна-рэвалюцыйны камітэт Заходняга 
фронту. Па прыкладзе Петраградскага ваенна-рэвалюцыйнага камітэта 
Ваенрэўкам Заходняга  фронту ўключаў прадстаўнікоў ад воінскіх часцей, 
Чырвонай гвардыі, Саветаў, прафсаюзаў, партыйных арганізацый. 

Дзейнічаючы энергічна, Ваенрэўкам засяроджваў у сваіх руках уладу. 
Ён устанавіў кантроль над штабам Заходняга фронту. 

Выканаўчым аператыўным органам Ваенрэўкама стала вылучанае ім 
бюро, у якое ўвайшлі К.І. Ландар (старшыня), А.Ф. Мяснікоў, Н.В. Рагазінскі 
і інш.  

Услед за Мінскам Саветы ўзялі ўладу ў віцебску, Гомелі, Оршы, 
Бабруйску, Слуцку, Рэчыцы, Мазыры, Полацку і іншых гарадах Беларусі і 
Заходнім фронце. Да таго ж Саветы, дзе прадстаўнікі іншых партый 
пераважалі, як правіла, распускаліся. 

З буйных гарадскіх цэнтраў Беларусі пазней за іншыя Савецкая ўлада 
была ўстаноўлена ў Магілёве, дзе знаходзілася Стаўка Вярхоўнага 
камандуючага на чале з генералам Духоніным. Для зняцця Стаўкі ў сярэдзіне 
лістапада 1917 года Савецкі ўрад накіраваў у Магілёў войска на чале з 
прапаршчыкам Н.В. Крыленка, прызначаным замест Духоніна 
галоўнакамандуючым. 20 лістапада узброеныя сілы, пасланыя з Петраграда ў 
Магілёў, увайшлі ў горад без бою. 

У цэлым, Кастрычніцкая рэвалюцыя 1917 года на Беларусі і на 
Заходнім фронце прайшла бяскроўна. Дэмаралізаваная Стаўка Вярхоўнага 
камандавання ў Магілёве, штаб Заходняга фронту ў Мінску і адміністрацыя 
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Часовага ўрада ў беларускіх губернях былі не ў стане аказаць якое-небудзь 
сур’ёзнае супраціўленне бальшавікам, на бок якіх у сваёй большасці 
перайшла армія. 

26 лістапада 1917 года выканаўчыя камітэты, выбраныя Заходнім 
абласным з’ездам Саветаў рабочых і сялянскіх дэпутатаў, ІІ з’ездам 
сялянскіх дэпутатаў Мінская і Віленскай губерняў і ІІ з’ездам Заходняга 
фронту, аб’ядналіся ў адзіны Выканаўчы Камітэт Саветаў рабочых, салдацкіх 
і сялянскіх дэпутатаў Заходняй вобласці і фронту (Аблвыкамзах). Старшынёй 
Аблвыкамзаху быў абраны Н.В. Рагазінскі, потым яго змяніў А.Ф. Мяснікоў. 
Мяснікоў быў і камандуючым арміямі Заходняга фронту. Для кіравання 
вобласцю і фронтам у той жа дзень быў створаны Савет Народных камісараў 
на чале з К.І. Ландарам. 

Такім чынам, значную ролю ва ўстанаўленні Савецкай улады на 
Беларусі адыгралі людзі, якія выпадкова апынуліся тут па ваенных 
акалічнасцях. 

Аб’яднанне вобласці і фронту ў адзіную дзяржаўную адзінку, як гэта 
адбылося на Беларусі, не мела прэтэндэнта. Гэта было адзінае ў Расіі ваенна-
грамадзянскае ўтварэнне, у склад якога ўвайшлі Мінская, Віленская,  
Гродзенская губерні і Заходні фронт. Органы Савецкай улады, выбраныя 
з’ездамі Віцебскай і Магілёўскай губерняў, якія адбыліся ў снежні 1917 года, 
у гэта аб’яднанне не ўвайшлі і, фармальна знаходзячыся ў складзе Заходняй 
вобласці, з’яўляліся фактычна самастойнымі адміністрацыйна-
тэрытарыяльнымі адзінкамі.  

Паколькі Заходняя вобласць аб’ядноўвала ў сваіх межах тэрыторыі з 
пераважнай большасцю беларускага насельніцтва, яна набывала калі не 
юрыдычна, то фактычна характар нацыянальанй адміністрацыйна-
тэрытарыяльнай адзінкі. 

Кастрычніцкая рэвалюцыя ўнесла раскол у беларускі нацыянальна-
вызваленчы рух. Рух, які грунтаваўся на ідэі адзінства ўсіх пластоў 
беларускага насельніцтва ў адстойванні агульнанацыянальных інтарэсаў, 
аслабляўся адрозненнямі класавых памкненняў яго ўдзельнікаў. Выразна 
акрэсліліся два патокі вызваленчага руху: нацыянальна-дэмакратычны, які 
прадстаўлялі БСГ і іншыя нацыянальныя партыі, і пралетарскі, радыкальна-
сацыялістычны. Прычына расколу ў адраджэнскім руху – рознае разуменне 
сацыяльна-эканамічных асноў нацыянальнай дзяржаўнасці і, значыць, 
нацыянальнага адраджэння ўвогуле.  

Беларускія партыі ў сваёй большасці не падтрымалі Кастрычніцкую 
рэвалюцыю. У “Грамаце да беларускага народа”, надрукаванай 27 
кастрычніка 1917 года ад імя Вялікай Беларускай Рады, Часовай цэнтральнай 
беларускай вайсковай рады, Беларускага выканаўчага камітэту Заходняга 
фронта, Беларускай сацыялістычнай грамады, Беларускай народнай партыі 
сацыялістаў, звяржэнне Часовага ўрада і пераход улады ў рукі Савета 
Народных Камісараў характарызаваліся як “найвялікшае бедства”, “віхор 
бязладу”, што можа “згубіць святую нацыянальную справу абароны 
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вольнасцей і правоў Беларускага Народу”, пагражае нават самому існаванню 
беларусаў. 

Але ў ВБР і яе прыхільнікаў не было ні палітычных, ні ваенных 
магчымасцей для звяржэння Савецкай улады. 

У той жа час абвешчаны Кастрычніцкай рэвалюцыяй лозунг вольнага 
самавызначэння народаў аж да дзяржаўнага аддзялення паставіў усе 
беларускія партыі і арганізацыі перад пытаннем нацыянальна-дзяржаўнага 
ўладкавання Беларусі. Паступова выспявае думка аб скліканні 
Усебеларускага з’езда, які павінен быў арганізаваць краёвую ўладу. Гэта 
тэндэнцыя знайшла адлюстраванне ў “Грамаце да ўсяго народа беларускага” 
ад імя Вялікай Беларускай Рады, у “Дэкларацыі Беларускага абласнога 
камітэта пры Усерасійскім савеце сялянскіх дэпутатаў” і ў пастановах ІІ 
Беларускага з’езда ў Маскве. 

У звароце “Да ўсяго народа беларускага” ВБР выказала сваю 
палітычную праграму, якая змяшчала наступныя патрабаванні: абвяшчэнне 
Беларусі дэмакратычнай  рэспублікай, злучанай з Вялікарасіяй і іншымі 
суседнімі рэспублікамі на аснове федэрацыі, неабходнасць усяму народу 
беларускаму ўзяць у свае рукі кіраўніцтва краем, перадача ўсёй улады на 
Беларусі Краёвай Радзе, абранай на аснове ўсеагульнага, роўнага, тайнага і 
прапарцыянальнага галасавання. У якасці неадкладных мер адозва вызначала 
заключэнне міру і аб’яднанне тэрыторыі Беларусі. 

З мэтай арганізацыі народнай краёвай улады адозва ВБР абвясціла 
скліканне ў Мінску Усебеларускага з’езда на 5 снежня 1917 года.   

Рэакцыя партыйных і савецкіх органаў Заходняй вобласці на рашэнне 
ВБР склікаць Усебеларускі з’езд у Мінску была адмоўнай. Калі ў Паўночна-
Заходнім абласным камітэце РСДРП(б) і Аблвыкакамзаху стала вядома аб 
гэтым рашэнні ВБР, А. Мяснікоў выехаў у Петраград. Ён спадзяваўся дабіцца 
ад Народнага камісарыята па справах нацыянальнасцей забароны на 
скліканне дадзенага з’езда. Але Наркамнац не пагадзіўся з такой прапановай, 
паколькі яна цалкам супярэчыла абвешчанаму Савецкай уладай праву нацый 
на самывызначэнне. Наркам І. Сталін параіў Мяснікову шукаць іншае 
выйсце, знайсці такую арганізацыю, якая б пагадзілася выступіць супраць 
ВБР і склакала б свой з’езд таксама ў снежні, але ў іншым горадзе. Такой 
арганізацыяй з’явіўся БАК. Па-першае, БАК прадстаўляў сялянства, самы 
шматлікі клас насельніцтва Беларусі. Па-другое, гэты леваэсэраўскі камітэт 
быў лаяльна настроены да Савецкай улады і выступіў супраць падзелу Расіі 
на нацыянальныя дзяржавы. 

Такім чынам, дзве беларускія грамадскія арганізацыі – ВБР і БАК – 
амаль адначасова абвясцілі аб скліканні сваіх з’ездаў. Прэтэндуючы на 
галоўную ролю ў дзяржаўным будаўніцтве Беларусі, БАК разлічваў на 

                                                 
 БАК – Беларускі абласны камітэт пры Усерасійскім Савеце сялянскіх дэпутатаў. Дзейнічаў у 
лістападзе 1917-1918 гг. Створаны ў Петраградзе з дэлегатаў ад беларускіх губерняў на 
Усерасійскім з’ездзе сялянскіх дэпутатаў, членаў Устаноўчага сходу, а таксама прадстаўнікоў 
арміі і флоту. Уваходзілі Я.С. Канчар (старшыня), М. Гольман і П. Караткевіч (нам. старшыні), З. 
Сабалеўскі і іншыя (усяго 70 чалавек). Па сваёй сунасці быў леваэсэраўскай арганізацыяй. 
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моцную падтрымку сялянства, часткова інтэлігенцыі, якая выйшла з 
сялянства і воінаў-беларусаў. ВБР жа карысталася значным уплывам сярод 
нацыянальных дзеячаў Беларусі, фактычна яна аб’яднала такія буйныя 
арганізацыі, як Цэнтральная беларуская вайсковая рада, Беларускі выканаўчы 
камітэт Заходняга фронту, Беларускую сацыялістычную грамаду. 

Жорсткая барацьба за кіраўніцтва беларускім нацыянальным рухам, 
якая ўспыхнула паміж ВБР і БАК, завяршылася пагадненнем сумесна весці 
падрыхтоўку з’езда. 10 снежня 1917 года быў падпісаны пратакол 
пагаджальнай камісіі. Камісія пастанавіла запрасіць з правам рашаючага 
голаса дэлегатаў ад наступных устаноў і арганізацый: усіх дэпутатаў 
Усерасійскага Устаноўчага сходу ад Беларусі, ад губернскіх і павятовых 
саветаў сялянскіх дэпутатаў, ад губернскіх  і павятовых настаўніцкіх 
арганізацый, ад губернскіх і павятовых зямельных камітэта, ад саветаў 
рабочых і сялянскіх дэпутатаў, ад кааператыўных аб’яднанняў, ад 
арганізацый беларускіх уцекачоў, ад беларускіх палітычных партый, 
Выканаўчы камітэт ВБР, БАК, Выканаўчы камітэт 2-га Беларускага з’езда ў 
Маскве, дэлегатаў ад павятовых земстваў, ад гарадскіх самакіраванняў, ад 
Балтыйскага і Чарнаморскага флатоў, ад ваенных Рад, ад губернскіх земстваў 
і губернскіх харчовых камітэтаў. Меркавалася таксама запрасіць беларускіх 
культурна-палітычных дзеячаў і навукоўцаў, якія маюць працы аб Беларусі. 

Як бачым, прадстаўніцтва на з’ездзе павінна было быць надзвычай 
шырокім, ахапіць усе пласты насельніцтва краю. 

Па закліку ВБР дэлегаты пачалі збірацца 5 снежня 1917 года. 
На жаль, мы не маем архіўных дакументаў, якія б дакладна сведчылі аб 

складзе удзельнікаў з’езда. Вядома толькі, што ад 5 па 17 снежня мандатная 
камісія выдала 1167 мандатаў з правам рашаючага голасу і 705 – з правам 
дарадчага. З іх грамадскім асобам было выдадзена 812 мандатаў з правам 
рашаючага голасу, 344 – з правам дарадчага. Ваенным – з правам рашаючага 
голасу – 355 і з правам дарадчага – 361. 

Па свайму палітычнаму накірунку з’езд не быў аднародным. Амаль 
адразу на ім вызначыліся дзве асноўныя фракцыі, амаль што роўныя па  
колькасці дэлегатаў з рашаючым голасам групы – “радаўцы” і “абласнікі”. 
Палітычныя фракцыі рыхтавалі канкрэтныя інструкцыі сваім членам, якія 
працавалі ў розных секцыях і камісіях з’езда. Усяго на з’ездзе было 
арганізавана 12 секцый па асобных галінах дзяржаўна-прававой, эканамічнай, 
культурнай і іншай дзейнасці. 

З 5 па 13 снежня 1917 года работа   ішла ў секцыях і фракцыях. 
14 снежня, калі, нарэшце, прыбылі ўсе дэлегаты, адбылося ўрачыстае 

адкрыццё з’езда. Быў абвешчаны склад прэзідыума і зацверджаны Савет 
з’езда. Старшынёй з’езда быў абраны І. Серада. У Савет з’езда ўвайшлі ўсяго 
57 чалавек, у тым ліку Я.Варонка (старшыня), Я.Карскі, Я.Канчар, А. 
Цвікевіч і інш. 

15 снежня быў абвешчаны наступны парадак дня: 1) Мэты і задачы 
з’езда; 2) Палітычнае становішча краіны і лёс Беларусі; 3) Пытанні ўцекачоў і 
4) Дэмабілізацыя арміі. 
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16 і 17 снежня работа ішла па фракцыях, зямляцтвах і групах. Галоўнае 
абмяркоўваемае пытанне – аб Беларускай Народнай Рэспубліцы і форме 
краёвай улады. 

Гэта пытанне стала каменем сутыкнення пазіцый “радаўцаў” і 
“абласнікоў”. Так “радаўцы” патрабавалі неадкладна абвясціць беларускую 
рэспубліку (іх падтрымалі Віленскае і Гродзенскае земляцтвы). “Абласнікі” 
лічылі гэту прапанову нерэалізуемай ва ўмовах вайны і ў якасці 
альтэрнатывы вылучалі патрабаванне арганізацыі аўтаномнай Беларускай 
вобласці (іх падтрымала Магілёўская  група). 

Раскол, які адбыўся падчас работы з’езда, адсутнасць адзінства па 
прынцыповых пытаннях, сутыкненне дзвюх супрацьлеглых пазіцый рабілі 
амаль што немагчымым прыняцце агульнай рэзалюцыі па пытанню 
нацыянальнага самавызначэння Беларусі. У выніку, у рэшце рэшт, пасля 
доўгіх спрэчак быў выпрацаваны адзіны тэкст рэзалюцыі аб самавызначэнні 
Беларусі і аб Часовай краёвай уладзе і зачытаны дэлегатам з’езда ў 1 гадзіну 
15 хвілін ночы з 17 на 18 снежня 1917 г. 

Пасля абмеркавання дэлегаты з’езда паспелі аднагалосна прыняць 
толькі першы пункт прапанаванай рэзалюцыі ў наступнай рэдакцыі: 
“Усебеларускі з’езд, які сабраўся ў Мінску-Беларускім, абмеркаваўшы 
цяжкае становішча краіны і Беларусі, замацоўваючы сваё права на 
самавызначэнне, заваёванае расійскай рэвалюцыяй, усталёўваючы 
дэмакратычны рэспубліканскі лад у межах беларускай зямлі, у мэтах 
захавання цэласнасці Беларусі ў складзе Расійскай Федэратыўнай Рэспублікі, 
пастанавіў: вылучыць са свайго складу орган краёвай улады – Народны Савет 
Беларусі, якому і ўручае кіраванне Беларуссю да склікання Беларускага 
Устаноўчага Сходу”. 

Рэзалюцыі з’езда і найперш дакумент пра неадкладнае ўтварэнне 
Усебеларускага Савета Рабочых, Салдацкіх і Сялянскіх дэпутатаў, які часова 
станавіўся на чале кіраўніцтва краем, падаліся бальшавікам як непрызнанне 
Савецкай улады на Беларусі, імкненне рэстаўрыраваць капіталізм. І ў ноч на 
18 снежня 1917 года Першы Усебеларускі з’езд  быў разагнаны; прэзідыум і 
асобныя дэлегаты арыштаваны. 

Такім чынам, Усебеларускі з’езд не закончыў сваёй працы, не стварыў 
на Беларусі народнай улады. Але пасля яго застаўся Савет з’езда, які, 
існуючы нелегальна, адыграў адметную ролю ў справе адраджэння 
беларускай дзяржаўнасці. 

Увогуле, Першы Усебеларускі з’езд яскрава засведчыў, што, не 
гледзячы на наяўнасць розных думак і падыходаў да дзяржаўнага 
самавызначэння Беларусі, дамінуючай у грамадскім руху пакуль што 
заставалася ідэя Беларускай рэспублікі ў складзе федэратыўнай 
дэмакратычнай Расіі. 

 
2. Пасля таго, як Л. Троцкі сарваў мірныя перамовы ў Брэсце, Германія 

пачала 18 лютага 1918 года наступленне на ўсход. У выніку гэтага 
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наступлення былі захоплены новыя раёны Беларусі і прыкладна 4/5 
тэрыторыі края апынулася у зоне нямецкай акупацыі. Заходняя  вобласць 
працягвала існаваць толькі ў складзе Смаленскай і неакупіраваных частак 
Магілёўскай і Віцебскай губерняў. 

Аблвыкамзах і СНК Заходняй вобласці і фронта 19 лютага 1918 года 
перабраліся ў з Мінску ў Смаленск. З турмы выйшлі дзеячы Цэнтральнай 
Беларускай Вайсковай Рады, якія навялі парадак у горадзе. Аднавіў сваю 
дзейнасць Выканаўчы камітэт Савета Усебеларускага з’езда. 

Кіраўніцтва беларускага нацыянальнага руху вырашыла, што 
надыйшоў час рашучых дзеянняў. Свяціла надзея, што ў рэалізацыі сваіх 
планаў яно знойдзе паразуменне Германіі, якая выдавала сябе абаронцай 
прыгнечаных народаў Расіі. Выканаўчы камітэт Савета з’езда абвясціў сябе 
вышэйшай уладай на Беларусі і заклікаў насельніцтва да спакою. З гэтай 
нагоды 21 лютага 1918 года ім была выдадзена Першая Устаўная грамата да 
народаў Беларусі. 

Такім чынам, быў зроблены пачатковы крок на шляху адраджэння 
беларускай дзяржаўнасці. Хаця фармальна беларуская рэспубліка абвешчана 
не была.  

22 лютага 1918 года быў надрукаваны спіс членаў урада, які ўзначаліў 
Я. Варонка. Найбольш важныя партфелі атрымалі грамадоўцы і эсэры. 

З прыходам у Мінск нямецкіх акупацыйных войск паміж беларускай 
уладай і нямецкім камандаванне пачалася паласа нявызначаных адносін. 
Дагэтуль Германія разглядала Беларусь толькі як частку тэрыторыі Расіі. Але 
ў Мінску, нечакана для сябе, нямецкія войскі сутыкнуліся з палітычным 
органам, які называў сябе беларускім урадам і выдаваў ад свайго імя заявы і 
прыказы. 

28 лютага 1918 года дэлегацыя Народнага Сакратарыята на чале з Я. 
Варонкам наведала рэзідэнцыю германскай ваеннай адміністрацыі ў Мінску і 
выразіла лаяльнасць у адносінах да акупацыйных улад. Такім чынам, 
Сакратарыят з першых дзён сваёй працы вызначыў асноўным напрамкам 
паводзін пошук згоды з нямецкімі ўладамі дзеля прызнання сябе беларускім 
урадам, дзеля магчымасці будучага дзяржаўнага ўладкавання Беларусі. 

Тэндэнцыі незалежнасці ў беларускім руху ўзмацніліся пасля 
падпісання 3 сакавіка 1918 года Брэсцкага мірнага дагавора, дзе лёс Беларусі 
быў вырашаны без удзелу яе прадстаўнікоў. 

Інтарэсы беларусаў не былі прыняты пад увагу ні адным з бакоў. 
Беларусь, як нацыянальны рэгіён, не ўпамінаецца ні ў асноўным дагаворы, ні 
ў дадатках да яго. Па сутнасці, Беларусь выступала ў гэтых дакументах не 
суб’ектам міжнародна-прававых адносін, а толькі ў якасці аб’екта і нават не 
называлася сваім імем. 

Паводле ўмоў Брэсцкага міру, тэрыторыя Беларусі была падзелена па 
лініі Дзвінск – Свянцяны – Ліда – Пружаны - Брэст. Беларуская частка 
Віленшчыны і Гродзеншчыны з паветамі Бельскім і Беластоцкім далучалася 
да Літоўскай дзяржавы, абвешчанай 11 снежня 1917 года. Землі на поўдзень 
ад Палескай чыгункі па дамоўленасці з Цэнтральнай Украінскай радай 
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перадаваліся УНР. Астатняя тэрыторыя Беларусі разглядалася як 
прэрэгатыва Расійскай федэрацыі. Беларусь не атрымлівала нічога на 
аднаўленне разбуранай у час вайны гаспадаркі. 

Такім чынам, у выніку падпісанага міру немцы занялі большую частку 
тэрыторыі Беларусі з Мінскам уключна. Неакупіраванымі заставаліся толькі 
14 паветаў Віцебскай і Магілёўскай губерняў.  

Абразлівыя адносіны да Беларусі выклікалі моцны нацыянальна-
вызваленчы рух і аб’ектыўна спрыялі канчатковаму выспяванню і 
самавыяўленню ідэі суверэннай Беларускай дзяржавы. Наступным крокам у 
гэтым напрамку стала прыняцце Народным Сакратарыятам Другой Устаўной 
Граматы 9 сакавіка 1918 года. 

Другая Устаўная Грамата абвяшчала Беларусь Народнай Рэспублікай. 
Выканкам Савета з’езда, даведзены да колькасці 71 чалавека, за кошт 
дэлегіравання прадстаўнікоў мясцовых рад, земстваў і гарадскога 
самакіравання, нацыянальных меншасцей, палітычных партый, прафсаюзаў і 
іншых грамадскіх арганізацый, пераймяноўваўся ў Раду БНР. Прэзідыум 
Рады ўзначаліў І. Серада. 

Другая Устаўная Грамата была ўсё ж такі кампрамісным дакументам. 
Беларусь абвяшчалася Народнай Рэспублікай, але нічога не было сказана пра 
суверэннасць БНР, яе тэрыторыю і адносіны да суседніх дзяржаў. 

18 сакавіка 1918 года у склад Рады БНР былі кааптаваны 6 сяброў 
Віленскай Беларускай Рады, што ўмацавала незалежніцкую плынь у ёй. 
Незалежніцкія настроі ўзмацніліся і тым, што Германія адмовілася прызнаць 
акт 9 сакавіка 1918  і па-ранейшаму разглядала Беларусь як акупіраваную 
частку Расіі. 

У гэтых варунках 25 сакавіка 1918 года Рада БНР прымае Трэцюю 
Устаўную Грамату, якая абвяшчае Беларускую Народную Рэспубліку 
“незалежнаю і вольнаю дзяржаваю”, у якой “самі народы Беларусі ў асобе 
Устаноўчага Сойму пастановяць аб будучых дзяржаўных сувязях Беларусі”. 

Рада БНР таксама аб’яўляла аб сваіх намерах перагледзіць умовы 
Брэсцкага мірнага дагавора ў дачыненні да Беларусі. 

Трэцяя Устаўная Грамата вызначыла тэрыторыю абвешчанай 
незалежнай БНР – усе землі, дзе “жыве і мае лічбенную перавагу беларускі 
народ” – і ўдакладняла: Магілёўшчына, беларускія часткі Міншчыны, 
Гродзеншчыны, Віленшчыны, Смаленшчыны, Чарнігаўшчыны і сумежныя 
часткі губерняў, заселеныя беларусамі. 

У заключэнні 3-й Устаўной Граматы падцвярджалі ўсе правы і 
вольнасці грамадзян БНР, абвешчаныя 9 сакавіка 1918 года, і выказвалася 
надзея, “што ўсе любячыя волю народы дапамогуць беларускаму народу ў 
поўнай меры здзейсніць яго палітычна-дзяржаўныя ідэалы”. 

Такім чынам, тры дэкларацыі – Першая, Другая і Трэцяя Устаўныя 
Граматы, развіваючы ідэю беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці, 
нарматыўна вызначылі важнейшыя палажэнні аб дзяржаўным і грамадскім 
ладзе Беларусі, уласнасці на зямлю і яе нетры, тэрыторыі рэспублікі, 
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вярхоўнай заканадаўчай і выканаўчай уладай, правах і свабодах грамадзян, 
статусе нацыянальных меншасцей. 

У сваім спалучэнні граматы даюць уяўленне аб палітычнай пазіцыі 
беларускай рэспублікі. Прыхільнікі абвяшчэння незалежнасці БНР не 
прызнавалі гістарычнай непазбежнасці Кастрычніцкай рэвалюцыі і 
дыктатуры пралетарыята. Яны прапаноўвалі, па сутнасці, традыцыйныя 
формы грамадскага і дзяржаўнага ладу. Беларусь бачылася ім дэмакратычнай 
парламенцкай прававой дзяржаваю, у якой будуць гарантаваны правы ўсіх яе 
грамадзян і нацыянальных меншасцяў. Не прымаўся курс бальшавікоў на 
класавую барацьбу і знявагу каштоўнасцямі буржуазнай дэмакратыі. 

У абвяшчэнні незалежнасці БНР не было нічога дзіўнага. Поспех 
вызваленчага руху звычайна завяршаецца і замацоўваецца стварэннем 
нацыянальнай дзяржавы. Але своеасаблівасць сітуацыі, яе парадаксальнасць 
заключалася ў тым, што суверэнная БНР была аб’яўлена на тэрыторыі, дзе 
ўся ўлада належыла нямецкай акупацыйнай адміністрацыі. Магчымасць 
рэалізацыі абвешчаных нацыянальна-дзяржаўных ідэалаў істотна 
абмяжоўвалася палітыкай кайзераўскай Германіі ў беларускім пытанні. 

Германскі ўрад разглядаў ваенныя, палітычныя і эканамічныя аспекты з 
пазіцыі неабходнасці ўмацавання акупацыйнага рэжыму, максімальнага 
выпампоўвання сыравінных і харчовых рэсурсаў з Беларусі. 
Прытрымліваючыся сваіх ваенна-эканамічных мэтаў, манархічная Германія 
не прызнавала і не збіралася прызнаваць якую-небудзь паралельную ўладу. 
Нацыянальна-культурная аўтаномія – вось мяжа свабоды выбару, якую 
акупацыйныя ўлады прадставілі беларускаму народу, зыходзячы перш за ўсё 
з уласных геапалітычных інтарэсаў. 

Устаўныя Граматы ў агульных рысах акрэслілі ідэальную мадэль 
Беларускай Народнай Рэспублікі. Але гэтыя ідэі трэба было рэалізаваць на 
практыцы. Таму Рада і Народны Сакратарыят прыклалі нямала намаганняў, 
каб арганізаваць беларускія нацыянальныя інстытуты ў цэнтры і на месцах. 

Увогуле, поспехі Рады БНР у галіне дзяржаўнага будаўніцтва былі 
нязначнымі. Таму былі аб’ектыўныя прычыны, так як Германія 
падтрымлівала толькі тое, што не закранала яе ўласных інтарэсаў. Яна 
зрабіла ўсё для таго, каб урад БНР не стварыў нацыянальныя ўзброеныя сілы 
і паліцыю. 

Зыходзячы з гэтага, весці гутарку аб свабодзе, дзяржаўнай 
самастойнасці БНР, асабліва на ўзроўні ўнутранага кіравання, выпрацоўкі і 
рэалізацыі законаў, кантроля за іх выкананнем, было б значным 
перабольшаннем. 

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

Трэцяя Устаўная Грамата абвясціла аб поўнай самастойнасці і 
незалежнасці БНР і адначасова заявіла: “Самі народы Беларусі, у асобе 
свайго Устаноўчага Сойму, пастановяць аб будучых дзяржаўных сувязях 
Беларусі”. 

З кім жа меркавалася ўсталяваць такія сувязі? Адказ на гэтае пытанне 
не быў адназначным і нярэдка кардынальна зменьваўся ў залежнасці ад 
абставін. 

Сама магчымасць існавання БНР у рашаючай ступені залежыла ад 
палітыкі Германіі. За беларуска-германскае збліжэнне выступіла т.зв. 
Менскае Беларускае прадстаўніцтва, 10 сяброў якога на чале з Р. Скірмунтам 
12 красавіка 1918 года былі кааптаваны ў склад Рады БНР. 

Пад іх непасрэдным уплывам 25 красавіка 1918 года на закрытым 
пасяджэнні Рады была падтрымана прапанова зварота да кайзера. У 
тэлеграме, накіраванай Вільгельму, выказвалася падзяка за вызваленне 
Беларусі ад бальшавіцкага гнёту і анархіі і змяшчалася просьба абараніць 
незалежнасць Беларусі і яе непадзельнасць. 

Аднак гэты свядомы кампраміс, на які пайшлі беларускія дзеячы пад 
уціскам выключна неспрыяльных абставін, не прынёс станоўчых вынікаў. 
Урад Германіі не прызнаў БНР. 

Акрамя таго, адкрытая прагерманская арыентацыя Рады БНР прывяла 
да расколу БСГ і крызісу ўрада. Раду БНР пакінулі эсэры, меншавікі, 
яўрэйскія сацыялісты. Лаяльныя адносіны Рады да германскіх улад выклікалі 
непаразуменне і масавы пратэст насельніцтва Беларусі. 

Такім чынам, спроба нацыянальна-дэмакратычных сіл дабіцца 
незалежнасці Беларусі закончылася паражэннем. БНР, як рэальнае 
дзяржаўнае ўтварэнне, не склалася. Нацыянальнае самавызначэнне патрабуе 
не толькі дэкларацый, але і мэтанакіраванай дзейнасці па арганізацыі апарата 
вярхоўнай і мясцовай улады на вызначанай тэрыторыі, канстытуіраванню 
дзяржавы, выпрацоўцы, прыняццю і рэалізацыі законаў у жыццё, выкананні 
кантрольных функцый, гарантыі правоў і свабод грамадзян і г.д. Галоўнае, 
неабходна падтрымка насельніцтвам акта самавызначэння. 

БНР жа абвяшчалася ў ў межах этнаграфічнага рассялення беларусаў, 
але сваю юрысдыкцыю на гэтай тэрыторыі яна не ажыццяўляла. Не было 
арміі, паліцыі, адсутнічала фінансавая сістэма, не сфармавалася ўлада на 
месцах, функцыі вярхоўнага ўрада абмяжоўваліся, у асноўным, 
прадстаўніцтвам пры акупацыйных уладах, а таксама вырашэннем шэрагу 
задач у культурна-асветніцкай сферы, мясцовай прамысловасці і гандлі. 
Весці ж гутарку аб гарантыі правоў і вольнасцей беларускага насельніцтва ва 
ўмовах акупацыі наогул немагчыма. 

Не ўсё зразумела і ў пытанні міжнароднага прызнання Беларускай 
Народнай Рэспублікі. Называюць некалькі дзяржаў, якія прызналі БНР, - 
Украіну, Літву, Латвію, Чэхаславакію, Фінляндыю, Балгарыю. Але, як 
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слушна заўважыў вядомы беларускі даследчык-правазанўца В. Круталевіч, 
ніхто не падае ў пацвярджэнне якую-небудзь крыніцу, не ўказваецца форма 
юрыдычнага прызнання – прызнанне ўрада ці прызнанне дзяржавы. 

Ідэя незалежнасці не змагла рэалізавацца ў рамках БНР. Шэраг абставін 
знешнепалітычнага і ўнутранага характару прывёў да такога непазбежнага 
фіналу. 

Па-першае, фатальны зыход задум нацыянальных дэмакратаў быў 
прадвызначаны неспрыяльным геапалітычным фактарам. Грамадская думка 
Еўропы яшчэ недастаткова была падрыхтавана да ўспрымання самога факта 
самавызначэння беларускага народа ў незалежную дзяржаву. Фактычна 
з’яўленне БНР на арэне вайсковых дзеянняў аніяк не ўпісвалася ў планы 
ўрадаў тых краін, якія тры гады вялі згубную вайну. Тым больш, што 
набліжалася развязка і надыходзіў час для падвядзення вынікаў вайны – 
падзелу тэрыторый. Інтарэсы асобных народаў улічваліся пры гэтым менш за 
ўсё, панавалі інтарэсы ўрадавых колаў дзяржаў-пераможцаў. Беларусі ж пры 
гэтым падзеле была наканавана роля разменнай карты. 

Па-другое, не меншую ролю ў прычынах нерэалізаванасці канцэпцыі 
БНР адыгралі абставіны ўнутранага характару. Ідэя незалежнасці не 
атрымала ўсеагульнай падтрымкі. Самасвядомасць беларускага народа на 
згаданым этапе толькі яшчэ фарміравалася. Аб’яўляючы разрыў з Расіяй, 
Рада БНР не ўлічыла рэальных настрояў мас. Акцыя ажыццяўлялася толькі 
палітычнымі партыямі, якія не паспелі пераўтварыцца ў масавыя арганізацыі 
і аб’ядноўвалі пераважна інтэлігентаў. Сацыяльны прагрэс інтэлігенцыя 
спалучала з нацыянальна-дзяржаўным самавызначэннем, вышэйшым 
выяўленнем якога павінна было стаць дасягненне незалежнасці. Такое 
разуменне галоўнай мэты развіцця беларускай нацыі не падтрымоўвалася 
большасцю працоўнага насельніцтва краю, для якога галоўнымі заставаліся 
сацыяльныя пытанні. Патрэбны былі мір, зямля, хлеб, а ўжо потым – 
нацыянальная дзяржава. 

Прагерманская арыентацыя Рады не знайшла падтрымкі ў беларускага 
насельніцтва, якое выступіла з пратэстам супраць акупантаў, не спыняючыся 
нават перад узброенай барацьбой. Лаяльныя адносіны Рады да германскіх 
улад выклікалі непаразуменне і масавы пратэст беларусаў, які асабліва 
ўзмацніўся пасля адпраўкі Радай сумнавядомай тэлеграмы Вільгельму. 

Да таго ж Рада БНР, якая спрабавала правесці ідэю незалежнасці 
беларускай дзяржавы ў жыццё, не змагла выпрацаваць адзінай стратэгіі і 
тактыкі паводзін. Як вынік – частая змена курсу, істотнае “паправенне”, 
змена лідэраў і кабінетаў. 

Такім чынам, з прычыны неспрыяльных для БНР знешніх і ўнутраных 
абставін ідэя нацыянальнай дзяржаўнасці не знайшла рэалізацыі ў форме 
Беларускай Народнай Рэспублікі. 

 

3. 10 снежня 1918 года немцы перадалі Мінск савецкім уладам, якія, 
аднак, ні перад тым, ні ў найбліжэйшыя дні пасля перадачы не абвясцілі 
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Беларускую рэспубліку і не ўтварылі яе ўрада. Адмоўныя адносіны да 
беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці ў гэты час былі характэрнымі як для 
цэнтральных органаў, так і для мясцовага бальшавіцкага кіраўніцтва. 

Такая пазіцыя выклікала  недавер і занепакоенасць з боку Беларускіх 
секцый РКП(б)1 і Белнацкама2.  

21 – 23 снежня 1918 года ў Маскве адбылася канферэнцыя Беларускіх 
секцый РКП(б), якая прызнала неабходным стварэнне Часовага рабоча-
сялянскага ўрада Беларусі, выбрала Цэнтральнае бюро Беларускіх секцый 
РКП(б) на чале з Жылуновічам. Канферэнцыя прапанавала ідэю “стварэння 
Беларускай савецкай рэспублікі як фарпоста расійскай сацыяльнай 
рэвалюцыі”. Цэнтральнаму бюро было даручана пасля прызначанай на канец 
1918 года VI Паўночна-Заходняй абласной канферэнцыі РКП(б) склікаць 
Усебеларускі з’езд камуністаў і стварыць нацыянальны цэнтр, які ўзяў бы 
пад свой кантроль не толькі секцыі, але і мясцовыя арганізацыі, у тым ліку 
тыя, што дзейнічалі ў падполлі на акупіраванай тэрыторыі Беларусі. 

Прынятыя канферэнцыяй пастановы паставілі ЦК РКП(б) перад 
неабходнасцю тэрмінова вырашаць праблему беларускай дзяржаўнасці.  

25 снежня 1918 года прайшло Аб’яднанае экстранае пасяджэнне членаў 
калегіі Белнацкама, прадстаўнікоў Цэнтральнага бюро Беларускіх 
камуністычных секцый і камітэта Маскоўскай Беларускай секцыі РКП(б). 
З.Жылуновіч, старшыня пасяджэння, паведаміў прысутным аб перамовах 
І.Сталіна з супрацоўнікамі Белнацкама, што адбыліся раніцай таго ж дня. Па 
сведчанню З.Жылуновіча, у выніку гэтых перамоў было вызначана, што “з 
нагоды сучасных міжнародных адносін і ў мэтах умацавання і пашырэння 
заваёў сацыяліястычнай рэвалюцыі ў сусветным масштабе, у сучасны момант 
зусім наспела неабходнасць абвяшчэння Беларусі як самастойнай ва ўсіх 
адносінах нацыі, незалежнай сацыялістычнай Савецкай Рэспублікай”. 

На гэтым жа пасяджэнні, згодна з даручэннем І.Сталіна, быў 
вызначаны спіс кандыдатаў з 15 чалавек у склад Рабоча-Сялянскага Урада 
Беларусі, старшынёй якога быў абраны З.Жылуновіч. 

30 снежня 1918 года адкрылася ў Смаленску VI Паўночна-Заходняя 
абласная партыйная канферэнцыя. Дэлегаты аднагалосна выказаліся за 
абвяшчэнне ССРБ. Канферэнцыя вызначыла межы рэспублікі і па дакладу 
камісіі, утворанай для вывучэння гэтага пытання, прыйшла да высновы, што 
ў склад рэспублікі павінны ўвайсці Мінская, Магілёўская, Гродзенская 
губерні поўнасцю, Віцебская губерня без Дзвінскага, Рэжыцкага і 
Люцынскага паветаў, а таксама частка тэрыторыі Смаленскай губерні, 
населенай пераважна беларусамі. 

                                                 
1 Беларускія секцыі РКП(б) – бальшавіцкія арганізацыі, якія існавалі ў 1918-1919 гадах у 
Варонежы, Казані, Маскве, Невелі, Петраградзе і інш., як часткі мясцовых арганізацый РКП(б). У 
іх кіруючае ядро ўваходзілі А.Чарвякоў, З.Жылуновіч, А.Усціловіч, І.Лагун і інш. 
2 Белнацкам – Беларускі нацыянальны камісарыят, аддзел Народнага камісарыята па справах 
нацыянальнасцей РСФСР. Існаваў з лютага 1918 да сакавіка 1919. Распачаў дзейнасць у 
Петраградзе паводле дэкрэта СНК РСФСР ад 31 студзеня 1918. З сакавіка 1918 знаходзіўся ў 
Маскве. Камісар А.Р. Чарвякоў. Працаваў у цеснай сувязі з Беларускімі секцыямі РКП(б).  
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Канферэнцыя абвясціла сябе І з’ездам Кампартыі бальшавікоў 
Беларусі. Быў створаны кіруючы орган КП(б)Б – Цэнтральнае бюро КП(б)Б 
на чале з А.Мясніковым. 

31 снежня 1918 года ЦБ КП(б)Б абмеркавала пытанне аб складзе 
Часовага рэвалюцыйнага рабоча-сялянскага ўрада ССРБ. Было вырашана, 
што ва ўрад увойдуць прадстаўнікі ад Белнацкама, Паўночна-Заходняга 
камітэта РКП(б) і Аблвыкамзаха. Старшынёй урада быў абвешчаны 
З.Жылуновіч. 

1 студзеня 1919 года Часовы ўрад Беларусі абнародаваў Маніфест у 
сувязі з утварэннем ССРБ. Уся ўлада на Беларусі, адзначалася ў Маніфесце, 
належыць Саветам рабочых, сялянскіх, батрацкіх і  чырвонаармейскіх 
дэпутатаў. Зямля з жывым і мёртвым інвентаром, лясы, воды і нетры зямлі, 
чыгункі, фабрыкі і заводы, банкі становяцца ўласнасцю народа. Маніфест 
абвясціў раўнапраўе працоўных усіх нацыянальнасцей на тэрыторыі Беларусі 
адмяніў усе загады і распараджэнні акупацыйных уладаў, аб’явіў па-за 
законам Беларускую раду. 

5 студзеня 1919 года Часовы рэвалюцыйна-сялянскі ўрад ССРБ, ЦБ 
КП(б)Б пераехалі ў Мінск, які з гэтага часу стаў сталіцай Савецкай Беларусі. 

Звернем увагу, што Маніфест ад 1 студзеня 1919 года абвяшчаў 
Беларусь незалежнай (выдзелена намі – А.Б.) сацыялістычнай  рэспублікай. 
Такому нечаканаму “падарунку” ад маскоўскіх улад магло быць наступнае 
тлумачэнне. 

ССРБ стваралася на падставе агульнага рашэння ЦК РКП(б) аб 
аддзяленні Савецкай Расіі ад капіталістычнага свету ланцугом савецкіх 
рэспублік. Гэта значыць, маладой беларускай дзяржаве была наканавана роля 
буфера, якую магла выканаць толькі незалежная рэспубліка. 

Так складана і супярэчліва ішоў працэс падрыхтоўкі і абвяшчэння 
Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусі (ССРБ). Значную ролю ў ім 
адыгралі прадстаўнікі Белнацкама і Беларускіх секцый РКП(б). Яны 
распрацавалі ўласную канцэпцыю вырашэння нацыянальнага пытання, 
сутнасць якой была ў прызнанні неабходным нацыянальна-дзяржаўнага 
будаўніцтва Беларусі як састаўной часткі савецкай федэрацыі, і прыклалі 
шмат намаганняў, каб яе ажыццявіць. Беларускія нацыянал-камуністы шчыра 
верылі, што з дапамогай Савецкай Расіі і на аснове камуністычнай дактрыны 
можна будзе адрадзіць беларускую дзяржаўнасць хутчэй і лепш, чым на 
аснове іншых палітычных канцэпцый. Як сведчаць факты, менавіта 
прыхільнікі Белнацкама і Беларускіх секцый РКП(б) былі ініцыятарамі 
абвяшчэння ССРБ і яе першымі будаўнікамі. 

Сваю дзейнасць урад ССРБ пачаў у вельмі цяжкіх палітычных і 
эканамічных умовах. На вызваленай ад нямецкіх акупантаў беларускай зямлі 
панавалі разруха, голад і галеча. Асабліва складанымі былі 
знешнепалітычныя ўмовы. У пачатку 1919 года кіраўнікі Польшчы пачалі 
ўзмоцненую падрыхтоўку да вайны з Савецкай Расіяй, асноўнай мэтай якой 
было аднавіць Рэч Паспалітую у межах 1772 года. Улічваючы прэтэнзіі 
Польшчы на землі Беларусі і Літвы, ЦК РКП(б) па ініцыятыве Леніна 16 



 35

студзеня 1919 года прыняў рашэнне, у якім прапаноўвалася Смаленскай, 
Віцебскай, Магілёўскай губерням выйсці са складу ССРБ, а Мінскай і 
Гродзенскай губерням аб’яднацца  з Літоўскай Савецкай Сацыялістычнай 
Рэспублікай. Галоўным матывам (аб якім адкрыта не гаварылася) гэтага 
рашэння было стварэнне Літоўска-Беларускай дзяржавы, якая павінна была 
стаць буферам паміж Расіяй і Польшчай. 

З пастановай ЦК РКП(б) ад 16 студзеня не пагадзілася большая частка 
ўрада ССРБ. З.Жылуновіч і яго аднадумцы лічылі, што падзел рэспублікі 
немэтазгодны і недапушчальны. Яны неаднаразова звярталіся ў ЦК РКП(б) з 
прапановай адмяніць гэта рашэнне, але безвынікова. У канцы студзеня у знак 
пратэсту ўрад ССРБ пакінулі тры наркамы – Ф.Шантыр, У.Фальскі і Я.Дыла. 

2 - 3 лютага 1919 года ў Мінску ў памяшканні гарадскога тэатра 
адбыўся І Усебеларускі з’езд Саветаў рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх 
дэпутатаў, які прыняў наступныя Дэкларацыі:  да ўсіх народаў і іх урадаў, дзе 
заклікаў прызнаць незалежнасць ССРБ і ўстанавіць з ёю дыпламатычныя 
адносіны; аб устанаўленні федэратыўных сувязяў з РСФСР; аб аб’яднанні 
савецкіх сацыялістычных рэспублік Беларусі і Літвы ў адзіную дзяржаву. 3 
лютага з’езд прыняў першую Канстытуцыю ССРБ, зацвердзіў герб і сцяг 
рэспублікі. 

У склад Цэнтральнага выканаўчага камітэта (ЦВК), выбранага на І 
Усебеларускім з’ездзе Саветаў, увайшло 50 чалавек (старшыня А.Мяснікоў). 
Функцыі пастаяннага ўрада ССРБ павінен быў выконваць Вялікі Прэзідыум 
ЦВК, у якім белнацкамаўцы і члены былых беларускіх камуністычных 
секцый – члены ранейшага Часовага ўрада ССРБ, былі пазбаўлены пасад 
наркамаў. 

27 лютага 1919 года ў Вільні адбылося аб’яднанае пасяджэнне ЦВК 
Літоўскай і Беларускай Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, якое прыняло 
рашэнне аб стварэнні Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Літвы і Беларусі 
(ЛітБел). Аб’яднаны ЦВК ЛітБел узначаліў К.Г. Цыхоўскі, а СНК – В.С. 
Міцкявічус-Капсукас. У склад ЛітБел увайшлі тэрыторыі Мінскай, 
Гродзенскай, Віленскай, Ковенскай і частка Сувалкаўскай губерняў з больш 
як чатырохмільённым насельніцтвам. Віцебская, Магілёўская і Смаленская 
губерні па рашэнні І Усебеларускага з’езда адышлі да РСФСР. 

Кіруючыя органы ЛітБел правялі шэраг марапрыемстваў у галіне 
дзяржаўнага будаўніцтва. Былі прыняты інструкцыі аб валасных, гарадскіх і 
павятовых Саветах,  дэкрэты пра арганізацыю савецкай міліцыі і суда, 
раўнапраўе ўсіх мясцовых моў, ураўнаванне жанчын ў правах з мужчынамі, 
скасаванне саслоўяў і тытулаў. Вядучай партыяй у рэспубліцы была 
КП(б)ЛіБ, утвораная шляхам аб’яднання КП(б)Б і КП(б)Л у пачатку сакавіка 
1919 года. Мерапрыемствы ў эканамічнай і сацыяльнай сферах праводзіліся ў 
рамках палітыкі “ваеннага камунізму”. Зямельны фонд, лясы, нетры, воды 
былі абвешчаны агульнадзяржаўнай уласнасцю. 16 лютага 1919 года СНК 
выдаў пастанову пра нацыяналізацыю прамысловых прадпрыемстваў. 
Прамысловыя і харчовыя тавары размяркоўваліся па картачнай сістэме і ў 
выглядзе пайка. Прыватны гандаль хлебам і хлебапрадуктамі забараняўся. 
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Заможныя сяляне абавязаны былі здаваць лішкі прадукцыі дзяржаве. Збор 
прадуктаў ажыццяўляўся шляхам прымусовай харчразвёрсткі. Злоўжыванні з 
боку харчатрадаў, калі ў сялян адбіралі насенны фонд і прадукты, 
неабходныя для выжывання, сталі адной з важнейшых прычын антысавецкіх 
выступленняў у Слуцкім, Мазырскім, Нясвіжскім і іншых паветах. Урад 
ЛітБел адмовіўся ад перадачы сялянам канфіскаваных зямель і імкнуўся на 
базе былых памешчыцкіх маёнткаў ствараць саўгасы, камуны і сельгасарцелі. 
Такая палітыка пазбаўляла рэспубліканскія ўлады сялянскай падтрымкі. 

28 лютага 1919 года ЦВК ЛітБел прыняў Дэкларацыю аб знешняй 
палітыцы, у якой прапанаваў усім народам і іх урадам прызнаць Літ.-Бел. 
ССР і ўступіць з ёй у зносіны, дэклараваў гатоўнасць “вырашыць усе 
спрэчныя пытанні палюбоўна і міралюбіва”. 

У лютым-сакавіку 1919 года улады ЛітБел імкнуліся прадухіліць 
магчымасць вайны з Польшчай. Аднак Польшча і вядучыя дзяржавы Захаду 
не прызналі Літ.-Бел. ССР як суб’ект міжнароднага права. 

 

4. У лістападзе 1918 года адрадзілася польская дзяржава. Яе кіраўнік 
Ю.Пілсудскі аб’явіў аб аднаўленні Рэчы Паспалітай у межах 1772 года. 
Атрымаўшы вялікую дапамогу ўзбраеннем і харчаваннем ад Злучаных 
Штатаў, Францыі і Англіі, Польшча стала рыхтавацца да захопу беларускіх і 
украінскіх зямель. У Варшаве быў створаны Камітэт абароны крэсаў, пад 
непасрэдным кіраўніцтвам якога праходзіла фарміраванне так званай 
Літоўска-беларускай дывізіі. На тэрыторыі Беларусі фарміраваліся атрады 
“мясцовай абароны” з польскіх памешчыкаў і шляхцічаў, якія пасля 
адступлення нямецкіх войскаў павінны былі ўзяць уладу ў свае рукі. У канцы 
снежня польскія легіянеры занялі Дзярэчын, Ружаны, Пружаны. У лютым - 
сакавіку 1919 года імі былі заняты Брэст, Кобрын, Беласток, Ваўкавыск, 
Слонім, Пінск. У красавіку 1919 года польскія войскі захапілі Ліду і Вільню. 
Урад ЛітБел пераехаў у Мінск. У мэтах канцэнтрацыі сіл і узмацнення 
абароны 1 чэрвеня 1919 года быў прыняты дэкрэт Усерасійскага ЦВК “Аб 
аб’яднанні Савецкай рэспублікі Расіі, Украіны, Латвіі, Літвы і Беларусі для 
барацьбы з сусветным імперыялізмам”. Уводзілася агульнае камандаванне. 
Літоўска-беларуская армія была перайменавана ў 16-ю армію. Тым не менш 
польскае наступленне працягвалася. Савецкія войскі пакінулі Мінск, Слуцк, 
Барысаў, Бабруйск, Жлобін, Рагачоў, Рэчыцу. Восенню 1919 года фронт 
стабілізаваўся па лініі Полацк, р.Бярэзіна і Днепр, на якой трымаўся да вясны 
1920 года. 

Захопленая тэрыторыя Беларусі была названа усходняй вобласцю 
Польшчы (“Усходнімі крэсамі”). Для кіравання ёю быў створаны 
Дэпартамент па справах польскіх усходніх зямель на чале з Ежы 
Асмолоўскім. Акупіраваныя тэрыторыі былі падзелены на тры акругі – 
Віленскую, Брэсцкую і Мінскую, якія, у сваю чаргу, дзяліліся на паветы. 
Польскія ўлады ліквідавалі органы мясцовага самакіравання, як 
бальшавіцкія, так і тыя, што былі створаны Радай БНР, а іх актывістаў 
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жорстка праследвалі. Былі забаронены прафсаюзы і іншыя рабочыя 
арганізацыі, аб’яўлены незаконнымі ўсе аграрныя пераўтварэнні. 
Аднаўлялася памешчыцкае землеўладанне. Польская армія праводзіла 
непамерныя рэквізіцыі, паўсюдна ўчыняла рабаўніцтва і гвалт. 

Зыходзячы з ідэі выканання Польшчай “асобай місіі” на ўсходзе 
Еўропы, Ю. Пілсудскі прапанаваў ідэю стварэння ў гэтым рэгіёне 
максімальна шырокай федэрацыі дзяржаў пад гегемогіяй Польшчы. У 1919 
годзе ён фактычна меў два планы. У першым, “большым”, прадугледжваўся 
антыбальшавіцкі саюз усіх нацыянальнасцяў заходніх акраін былой царскай 
імперыі, з перспектывай свабоднага самавызначэння кожнай з іх пасля 
заканчэння вайны. У другім, “меншым”, меркаваўся падзел спрэчных зямель 
Польшчай і Расіяй на аснове плебесцыту, які б быў праведзены пад 
міжнародным кантролем. У “большым” плане даваўся беларусам шанс на 
самавызначэнне, незалежна ад скептытызму, з якім Пілсудскі ставіўся да іх 
дзяржаўных здольнасцяў. У “малым” – лічыў вартым падтрыманне 
беларусізму, але толькі на тэрыторыі Міншчыны, як процівагу расійскаму 
ўплыву. Каб падтрымаць федэралісцкія ілюзіі сярод часткі беларускага 
грамадства, Пілсудскі ў красавіку, а затым ў жніўні 1919 года выступіў з 
адозвамі да жыхароў Вялікага княства Літоўскага. У іх ён абяцаў будаваць 
адносіны на роўных, даць магчымасць беларусам і літоўцам самім вырашаць 
канфесіянальныя і нацыянальныя пытанні. 

На самой справе на акупаваных палякамі землях праводзілася палітыка 
паланізацыі. Была зачынена Браслаўская беларуская гімназія, адабраны 
будынкі ў Мінскага педінстытута, Гродзенскай беларускай прагімназіі, 
прыпынілі дзейнасць Нясвіжская і Барысаўская настаўніцкія семінарыі. Са 
150 беларускіх школ, якія дзейнічалі ва ўмовах нямецкай акупацыі, к восені 
1919 года захавалася не больш 20. Многія дзеячы беларускага нацыянальнага 
руху, настаўнікі беларускіх школ былі арыштаваны. З дзяржаўных устаноў, 
фабрык і заводаў звальняліся асобы беларускага паходжання, людзі 
праваслаўнага веравызнання. 

Палітыка польскіх улад выклікала рашучае супраціўленне беларускага 
насельніцтва. Барацьбу ўзначалілі камуністы і беларускія эсэры. ЦК 
КП(б)ЛіБ стварыў спецыяльнае бюро нелегальнай работы (В. Міцкявічус-
Капсукас, В. Кнорын, В. Багуцкі). Пад кіраўніцтвам эсэраў узнік масавы 
партызанскі рух, ядром якога стала беларускае працоўнае сялянства. 
Партызанскія атрады, значная частка якіх фарміравалася ў прыфрантавой 
зоне, цесна ўзаемадзейнічалі з чырвонаармейскімі часткамі Заходняга 
фронту. Штаб фронту каардынаваў іх дзеянні, дапамагаў набываць 
узбраенне,  распрацоўваць планы баявых аперацый.  

У той жа час частка беларускіх нацыянальных дзеячаў пад уплывам 
дэкларацыйных заяў Ю. Пілсудскага пайшла на супрацоўніцтва з польскімі 
акупацыйнымі ўладамі. Калі 18 верасня 1919 года ў Мінск прыязджаў 
Пілсудскі, дык яго віталі прадстаўнікі ўсіх беларускіх палітычных партый, 
апроч БПС-Р. Старшыня Рады БНР Я. Лёсік і яго намеснік А. Смоліч, іншыя 
дзеячы Рады БНР накіравалі Пілсудскаму ліст, у якім прасілі згоды на 
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аднаўленне працы БНР і паступовую перадачу цывільнай улады ўраду БНР і 
арганізацыю беларускага войска. 

12 снежня 1919 года з дазволу польскага ўрада ў Мінску была склікана 
Рада БНР. Акупанты разлічвалі, што яна падтрымае далучэнне Беларусі да 
Польшчы. Але фракцыя БПС-Р дабілася перавыбараў прэзідыума Рады, 
замены склада Савета Міністраў (А. Луцкевічу было выказана недавер’е, як і 
старшыні Рады Я. Лёсіку). На чале Савета міністраў быў пастаўлены В. 
Ластоўскі. Абноўленая Рада БНР, пацвердзіўшы вернасць Трэцяй Устаўной 
грамаце ад 25 сакавіка 1918 года, выказала пратэст супраць гаспадарання 
палякаў на Беларусі. 

У пачатку сакавіка 1920 года польскія войскі наступалі ў асноўным на 
Украіне і ў красавіку занялі Кіеў, а ў Беларусі – Мазыр, Калінкавічы, Рэчыцу. 
Каб дапамагчы Паўднёва-Заходняму фронту, Заходні фронт (камандуючы М. 
Тухачэўскі) 14 мая перайшоў у наступленне, якое было няўдалым. Пасля 
гэтага Заходні фронт быў умацаваны, атрымаўшы 170 тысяч байцоў. У 
сярэдзіне чэрвеня пачалося новае наступленне Заходняга фронту. 11 ліпеня 
быў вызвалены Мінск, 14 ліпеня – Вільня, 19 ліпеня – Гродна. Да жніўня 
1920 года была вызвалена ўся Беларусь. 

12 ліпеня 1920 года прадстаўнікі РСФСР у Маскве падпісалі мірны 
дагавор з прадстаўнікамі літоўскага ўрада, якім прызнавалася незалежнасць 
Літвы ў этнаграфічных межах. Бяз згоды беларусаў і іх прадстаўнікоў 
літоўскімі аб’яўляліся не толькі былыя Ковенская і Сувальская, але і ўся 
Віленская і Гродзенская губерні з гарадамі Вільня, Гродна, Шчучын, 
Смаргонь, Ашмяны. 

Падпісанне Савецкім урадам дагавора з Літвой азначала спыненне 
існавання ЛітБел. Спачатку ЦК РКП(б) пайшоў на стварэнне Мінскага 
губрэўкама ў складзе А. Чарвякова, А. Адамовіча, А. Вайнштэйна і У. 
Ігнатоўскага, а 31 ліпеня 1920 года ў Мінску адбылося паўторнае абвяшчэнне 
незалежнай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусі.  

Такім чынам, этнічная тэрыторыя беларускай нацыі аказалася 
падзеленай на тры часткі. Як суверэнная дзяржава ССРБ існавала пасля 
другога абвяшчэння ў межах шасці паветаў (Бабруйскі, Барысаўскі, 
Ігуменскі, Мазырскі, часткова Мінскі і Слуцкі) былой Мінскай губерні. Яе 
плошча складала 52,3 тыс.кв.км, а насельніцтва 1 544 000 чалавек. 

З пераносам баявых дзеянняў на тэрыторыю Польшчы сталі выразна 
відаць палітычныя матывы і мэты вайны, якія меў Савецкі ўрад. З абарончай 
яна пераўтварылася ў сродак экспарту сусветнай пралетарскай рэвалюцыі. 30 
ліпеня 1920 года ў Беластоку быў створаны Часовы рэвалюцыйны камітэт 
Польшчы (Польрэўкам). 

Аднак разлік на падтрымку польскага пралетарыяту, на ўздым 
рэвалюцыйнай хвалі ў Польшчы не апраўдаўся. Наадварот, адказам на 
наступленне Чырвонай Арміі быў магутны нацыянальна-патрыятычны ўздым 
польскага народа. Армія Тухачэўскага сустрэла ўпартае супраціўленне 
праціўніка, які 16 жніўня перайшоў у контрнаступленне. Чырвоная Армія 
адкацілася ад Варшавы да Мінска. Але ні Польшча, ні Савецкая Расія не мелі 
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магчымасці працягваць вайну. 12 кастрычніка 1920 года былі заключаны 
папярэднія ўмовы міру паміж РСФСР і Украінай з аднаго боку і Польшчай – 
з другога, згодна з якімі ваенныя дзеянні спыняліся. 

На ІІ Усебеларускім з’ездзе Саветаў, які адбыўся 13-17 снежня 1920 
года ў Мінску, былі прыняты дапаўненні да Канстытуцыі ССРБ, у якіх 
вышэйшымі органамі ўлады абвяшчаліся з’езд Саветаў, а паміж з’ездамі – 
ЦВК ССРБ, выканаўчым органам – СНК ССРБ. Старшынёй ЦВК і СНК 
ССРБ быў абраны А. Чарвякоў. З’езд устанавіў дзяржаўную манаполію на 
асноўныя віды прадукцыі, вызначыў задачы Саўнаргаса ССРБ у аднаўленні 
прамысловасці і транспарта, зацвердзіў “Тэзісы аб аграрным пытанні”, у якіх 
прадугледжваў надзяленне зямлёй беззямельных і малазямельных сялян, 
стварэнне саўгасаў. З’езд ратыфікаваў Рыжскі прэлімінарны дагавор ад 12 
кастрычніка 1920 года і пацвердзіў мандат ВРК ССРБ ураду РСФСР на права 
заключэння міру ад імя ССРБ. 

18 сакавіка 1921 года быў падпісаны “канчатковы, моцны, пачысны і 
заснаваны на ўзаемнай згодзе”, як падкрэслівалася ў прэамбуле, Рыжскі 
мірны дагавор. Заходняя граніца ССРБ з Польшчай праходзіла з поўначы на 
поўдзень: з паўднёвага боку населенага пункта Ушачы, на ўсход ад Пасвілля 
на Докшыцы, каля Радашковіч, Нясвіжа, заходней Чырвонай слабады, 
Старобіна, усходней Мікашэвіч, заходней Турава. Такім чынам, да Польшчы 
адыходзіла Заходняя Беларусь, тэрыторыя якой складала 113 тыс.кв.км з 
насельніцтвам 4,6 млн чалавек. Паводле дагавору, Польшча абавязвалася 
прадаставіць беларусам, рускім і украінцам усе правы, якія забяспечвалі б 
свабоднае развіццё культуры, мовы і веравызнання. Бакі ўзаемна адмаўляліся 
ад патрабаванняў вярнуць расходы і страты, панесеныя ў час вайны. Польшча 
вызвалялася ад адказнасці за даўгі і іншыя абавязацельствы былой Расійскай 
імперыі. Расія павінна была выплаціць Польшчы 30 млн рублёў золатам за 
ўклад апошняй у гаспадарчае жыццё царскай Расіі. 

Нацыянальна-дэмакратычныя сілы, якія аб’ядналіся вакол БНР, не 
прызналі Рыжскі мірны дагавор. 26-30 верасня 1921 года ў Празе адбылася 
палітычная канферэнцыя беларускіх партый і арганізацый. Адказнасць за 
разрыў Беларусі ўскладалася ў першую чаргу на польскія ўлады. 
Пацвярджалася Устаўная грамата ад 25 сакавіка 1918 года. Адзначалася, што 
Ліга Нацый без дастатковых падстаў палічыла беларусаў Віленшчыны 
этнаграфічнай меншасцю і вырашыла перадаць гэты край Літве. 
Канферэнцыя на некаторы час аб’яднала беларускія нацыянальна-
дэмакратычныя сілы на аснове формулы “ні з панамі, ні з камісарамі, а з 
беларускім народам”. 

У той жа час, не гледзячы на тэрытарыяльныя страты ў гады 
грамадзянскай вайны і знешняй інтэрвенцыі, была ўтворана і прызнана “дэ-
юрэ” беларуская нацыянальная дзяржаўнасць. На тэрыторыі Савецкай 
Беларусі ў лістападзе-снежні 1920 года прайшлі выбары ў сельскія, валасныя, 
павятовыя і гарадскія Саветы.  Рэўкамы былі скасаваны. У склад Саветаў 
увайшлі ў асноўным бальшавікі. ІІ Усебеларускі з’езд Саветаў звярнуўся да 
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насельніцтва Беларусі з заклікам накіраваць усе сілы на аднаўленне народнай 
гаспадаркі рэспублікі. 
 
 

БССР У МІЖВАЕННЫ ПЕРЫЯД (1921-1939 гг.) 
 
План: 

1. БССР ў гады новай эканамічнай палітыкі. 

2. Палітыка беларусізацыі, яе асноўныя напрамкі і вынікі. 

3. Асаблівасці правядзення індустрыялізацыі і калектывізацыі 

ў БССР. 

 
 
1. Першая сусветная вайна, грамадзянская вайна, польская 

інтэрвенцыя, умовы Рыжскага мірнага дагавора выклікалі палітычны і 
эканамічны крызіс у БССР. Становішча пагаршалася ў сувязі з працягам 
палітыкі “ваеннага камунізму” (- палітыка бальшавікоў у гады грамадз. 
вайны і ўзброенай інтэрвенцыі замежных дзяржаў, для якой характэрны 
адмена прыватнага гандлю і абмежаванне таварна-грашовых адносінаў, 
пераход сістэмы размеркавання ў рукі дзяржавы, увядзенне харчразвёрсткі, 
нацыяналізацыя прамысловасці, мілітарызацыя эканомікі), што падрывала 
аўтарытэт бальшавікоў у вачах народа. У гэтых умовах неабходны былі 
іншыя падыходы ў эканамічным плане. 

X з’езд РКП(б), які адбыўся ў сакавіку 1921 г., прыняў рашэнне аб 
увядзенні новай эканамічнай палітыкі (нэп). Мэтай нэпа з’яўлялася 
ўмацаванне на эканамічнай аснове палітычнага саюзу рабочага класа і 
сялянства дзеля захавання Савецкай улады. Гэта была спроба дзяржавы 
спалучыць у адзінай палітыка-эканамічнай сістэме прынцыпы 
сацыялістычнага і капіталістычнага гаспадарання. Для ліквідацыі таварнага 
голаду дапускалася ў пэўных межах пад кантролем дзяржавы развіццё 
капіталізму. Ставілася задача выкарыстаць прыватныя сродкі і вопыт 
капіталістычных элементаў у інтарэсах аднаўлення гаспадаркі і 
стварэнняўмоўдля будаўніцтва сацыялістычнага грамадства. 

Спачатку сутнасцю нэпа абвяшчалася замена харчразвёрсткі 
харчпадаткам, які быў па памеры менш на 30—50 %, чым харчразвёрстка і 
ўстанаўліваўся да пачатку палявых работ. Памер харчпадатку вылічваўся з 
плошчы пасеваў і даводзіўся да сялян яшчэ да пачатку сельскагаспадарчых 
работ. Гаспадарам, якія павялічвалі пасевы найбольш важных культур, 
увогуле прадугледжваліся ільготы па выплаце харчпадатку. Лішкам хлеба, 
які заставаўся пасля здачы падатку, селянін меў права распараджацца 
самастойна. Акрамя збожжа натуральным падаткам абкладалася прадукцыя 
жывёлагадоўлі: мяса, масла, воўна і інш. Усіх падаткаўу 1921 г. было 
ўстаноўлена 13. Пазней іх замянілі адзіным грашовым падаткам. Увядзенне 
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нэпа дало сялянам права свабодна распараджацца той прадукцыяй, якая 
заставалася ў іх пасля выплаты падатку, прадаваць яе на рынку. У такіх 
умовах у сялян з’яўлялася зацікаўленасць у развіцці сваёй гаспадаркі. 
Сялянам дазволілі свабодна выбіраць формы землекарыстання. Аднолькава 
законнымі былі прызнаны сялянская арцель, абшчына, індывідуальнае 
карыстанне зямлёй у выглядзе хутароў і адрубаў. Дазвалялася арэнда зямлі і 
выкарыстанне наёмнай рабочай сілы пры ўмове, што сам наймальнік таксама 
працуе. 

Новая эканамічная палітыка ў прамысловасці прадугледжвала пераход 
прадпрыемстваў на гаспадарчы разлік, самафінансаванне. Дзяржаўныя 
прадпрыемствы працавалі на поўным гаспадарчым разліку, пакрываючы 
выдаткі за кошт свайго прыбытку. Стратныя прадпрыемствы закрываліся ці 
часова кансерваваліся, а прадпрыемствы, якія не мелі для дзяржавы 
асаблівага значэння, аддаваліся ў арэнду кааператыўным арганізацыям або 
прыватным асобам. Гэта павінна было ў кароткі тэрмін ліквідаваць таварны 
голад і пашырыць тавараабарот паміж горадам і вёскай. 

Нэп — гэта развіццё дзяржаўнага, кааператыўнага і прыватнага гандлю 
як асноўных формаў эканамічных сувязей паміж горадам і вёскай. Прамы 
прадуктаабмен спыняўся, адбываўся пераход да таварна-грашовых адносін. 
Гэтаму садзейнічала праведзеная ў 1922—1924 гг. грашовая рэформа, 
вынікам якой стала ўвядзенне ў абарачэнне забяспечанага золатам чырвонца. 

3 дазволам прыватнага гандлю ўся Беларусь спачатку ператварылася ў 
вялікі базар. Гандлявалі сяляне, рабочыя, хатнія гаспадыні, дэмабілізаваныя 
салдаты і інш. Упарадкаванне гандлю адбылося ў выніку стварэння 
дзяржаўнай падатковай службы, выкупу гандлярамі патэнта (ліцэнзіі) і 
выплаты імі прагрэсіўнага падатку. Да сярэдзіны 1920-х гг. была створана 
шырокая сетка магазінаў і магазінчыкаў — рознічны гандаль, дзе галоўнай 
фігурай стаў прыватнік. У аптовым гандлі вядучую ролю адыгрывалі 
дзяржаўныя і кааператыўныя прадпрыемствы.  

Нэп — гэта карэнная перабудова сацыяльнай сферы, адмова ад ваенна-
камуністычных прынцыпаў размеркавання. Адмяняліся ўсеагульная 
працоўная павіннасць, працоўныя мабілізацыі, працоўныя арміі і 
ўраўняльная аплата працы. Камплектаванне прадпрыемстваў рабочай сілай 
рабілася праз біржы працы, а заработная плата вызначалася ў залежнасці ад 
зробленай работы. Аднаўлялася плата за транспарт, камунальныя і іншыя 
паслугі. 

Табл. 1. 

 Асноўныя мерапрыемствы палітыкі “ваеннага камунізму” і нэпа 

Палітыка “ваеннага камунізму” Новая эканамічная палітыка 
 Харчразвёрстка 
 забарона свабоднага 

гандлю 
 нацыяналізацыя 

 харчпадатак 
 дазвол свабоднага гандлю
 дазвол дробнай 

прыватнай уласнасці, дапушчэнне 
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прамысловасці, забарона прыватных 
прадпрыемстваў 

 натуральны абмен 
прадуктамі 

 увядзенне ўсеагульнай 
працоўнай павіннасці 

 ураўняльны прынцып 
аплаты працы 

 прымяненне 
адміністрацыйна-камандных метадаў 
кіравання 

 

замежнага капіталу, дазвол найму 
працоўнай сілы, арэнды зямлі і 
дробных прадпрыемстваў 

 увядзенне савецкага 
чырвонца 

 свабодны выбар форм 
землекарыстання, развіццё с/г 
кааперацыі 

 розныя формы аплаты 
працы ў залежнасці ад зробленай 
работы, камплектаванне 
прадпрыемстваў раб. сілай праз 
біржы працы 

 выкарыстанне таварна-
грашовых адносінаў і гаспадарчага 
разліку на найбольш буйных дзярж-х 
прадпрыемствах 

 аднаўленне банкаўскай 
сферы, нават дазвалялася стварэнне 
камерцыйных і акцыянерных банкаў 

 аднаўленне платы за 
транспарт, камунальныя і інш. 
плацяжы 

 
 

Асаблівасці правядзення нэпа ў Беларусі: 
 
1) Нэпманамі ў Беларусі былі пераважна яўрэі, таму што тут  у свой час 

праходзіла «мяжа яўрэйскай аселасці». Гэта служыла асновай для 
ўзмацнення, з аднаго боку, шавіністычнай ідэалогіі яўрэйскай буржуазіі — 
сіянізму, а з другога боку, зняважлівых і нават варожых адносін да яўрэяў, іх 
заняткаў, побыту і культуры — антысемітызму. 

2) Адбывалася павелічэнне колькасці хутароў на былых 
памешчыцкіх землях па прычынах: 

- добраахвотнага перасялення сялян на хутары ў выніку свабоднага 
выбару формаў землекарыстання;  

- мэтанакіраванай патыкі беларускага ўрада згодна Зямельнага 
кодэксу БССР 1924 г., па якому было прынята рашэнне вырашыць праблему 
перанаселенасці бел. вёскі і высяліць сялян на хутары 

Гэту палітыку падтрымліваў у 1925-1928 гг. народны камісар 
земляробства БССР З. Прышчэпаў. Адрозненнем аграрных мерапрыемстваў 
пры З. Прышчэпеве ад Сталыпінскай аграрнай рэформы было тое, што ў 
1925-1928 гг. праводзілася дадатковае надзяленне зямлёй малазямельных 
сялян за кошт пераразмеркавання зямлі і адрэзкаў у заможнага сялянства. Да 



 43

1928 г. агульная колькасць сялян, якія выйшлі на хутары, дасягнула 
прыкладна 25% ад усіх сялянскіх гаспадарак (пры Сталыпіне – 13%). 

3) Ліквідаваліся розныя грашовыя адзінакі ў прагранічных раёнах 
Беларусі пасля ўвядзення савецкага чырвонца ў 1924 г. (чырвонец быў роўны 
дарэвалюцыйнай 10-цірублёвай залатой манеце і да сярэдзіны 1926 г. 
каштаваў больш 5 долараў ЗША, вырабляўся з золата і мог замяняцца 
грошамі з паперы). 

Такім чынам, нэп аказаў станоўчае значэнне для ўзнаўлення гаспадаркі 
БССР. Да 1927 г. сельская гаспадарка і прамысловасць Бел. была поўнасцю 
адноўлена. Тым не менш, нэп быў часовым адступленнем бальшавікоў у 
эканамічнай сферы. Яны выкарысталі капітал буржуазіі і вопыт прыватнікаў, 
каб стварыць умовы для сацыялістычнага будаўніцтва. Гэта быў тактычны 
манеўр, а не змена стратэгічнага курсу бальшавікоў на пабудову сацыялізму. 

Да значных грамадска-палітычных падзей у перыяд правядзення нэпа 
адносіцца стварэнне СССР. Гэта адбылося 30 снежня 1922 г. на I 
Усесаюзным з’ездзе Саветаў, калі была падпісана Дэкларацыя і Дагавор аб 
утварэнні СССР. Вярхоўным заканадаўчым органам Саюза стаў ЦВК СССР.  

Каб заняць належнае месца ў складзе СССР, Беларусі неабходна было 
вырашыць пытанне аб межах рэспублікі. Пасля стварэння СССР партыйныя 
органы БССР выказалі жаданне вярнуць у склад БССР усходнія паветы, якія 
былі ў складзе РСФСР і дзе большасць насельніцтва складалі беларусы. 

Сакавік 1924 г. урад СССР выдаў дэкрэт аб перадачы БССР 16  паветаў 
Віцебскай, Гомельскай і Смаленскай губерняў. Адбылося першае ўзбуйненне 
БССР, у выніку якога тэрыторыя Бел. павялічылася да 110 тыс. км², Н =  4,2 
млн. чал. (Да гэта: БССР уключала толькі 6 паветаў Мінскай губерні – 
Бабруйскі, Барысаўскі, Ігуменскі, Мазырскі, частка Мінскага і Слуцкага з 
тэр. = 52,3 тыс. км², Н = 1,5 млн.чал.).  

Снежань 1926 г. адбылося другое ўзбуйненне БССР: уключаны 
Гомельскі і Рэчыцкі паветы. У выніку плошча БССР склала 126 тыс.км²,  Н ≈ 
5 млн. чал. 

1927 г. – прыняцце Канстытуцыі БССР, згодна з якой зацвярджаліся 
дзяржаўны герб і сцяг (чырвоны з надпісам БССР) Беларускай ССР. 

 
2. Беларусізацыя – палітыка нацыянальна-дзяржаўнага і нацыянальна-

культурнага будаўніцтва ў БССР, якая праводзілася КПБ(б) у перыяд з 1924 
г. да канца 1920-х гг. Пачатак дзяржаўнай палітыкі беларусізацыі быў 
пакладзены ў чэрвені 1924 г. на другой сесіі ЦВК БССР, якая прыняла 
пастанову аб стварэнні спецыяльнай камісіі для ажыццяўлення гэтай 
палітыкі. 

Перадумовамі беларусізацыі сталі: 
1) развіццё рыначных адносін на вёсцы (свабода гандлю, 

грашовы падатак, арэнда і наём рабочай сілы, інвентару і г.д.); 
2) палітычная амністыя 1923 г. для тых беларускіх дзеячаў, 

якія не выступалі са зброяй у руках супраць савецкай улады; 
3) першае ўзбуйненне тэтыторыі БССР (сакавік 1924 г.); 
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4) пачатак дзейнасці даследчых (Інбелкульт) і вышэйшых 
навучальных устаноў (БДУ і інш.). 

Беларусізацыя як дзяржаўная палітыка 1920-х гг. мела тры этапы: 
1. Сладванне перадумоў (1921 – пачатак 1924 гг.); 
2. Рэальнае ажыццяўленне (1924 – 1928 гг.); 
3. Згортванне (з 1929 г.). Прычынамі згортвання з’явілася вяртанне да 

ідэалогіі сусветнай рэвалюцыі, адмова ад нэпа, уніфікацыя і цэнтралізацыя 
дзяржаўнага кіравання і культурнага развіцця.  

Аноўныя прынцыпы палітыкі беларусізацыі былі сфармуляваны VII 
з’ездам КП(б)Б у сакавіку 1923 г. 15 ліпеня 1924 г. на другой сесіі ЦВК БССР 
была прынята пастанова “Аб практычных мерапрыемствах па правядзенні 
нацыцянальнай палітыкі”. З  гэтага часу праграма беларусізацыі набыла сілу 
закона.  

Пад беларусізацыяй у шырокім сэнсе слова разумелася: 
1. Развіццё беларускай культуры, стварэнне школ, тэхнікумаў, ВНУ 

з беларускай мовай навучання, адкрыццё культурна-асветніцкмх устаноў. 
Цэнтральнае месца ў мерапрыемствах палітыкі беларусізацыі адводзілася 
праблеме мовы. Афіцыйна заяўлялася, што на тэрыторыі БССР 
роўнапраўнымі прызнаюцца чатыры мовы – беларуская, руская, польская і 
яўрэйская. Улічваючы тое, што ў БССР паводле перапісу 1926 г. большасць 
складалі беларусы (80,6 %; яўрэі – 8,2 %; рускія – 7,7 %; палякі – 2 %; 
украінцы – 0,7 %, іншыя – 0,8 %), беларуская мова абвяшчалася мовай 
зносінаў паміж дзяржаўнымі ўстановамі, паміж дзяржаўнымі органамі БССР 
і СССР, а таксамі саюзным рэспублікамі мовай зносінаў прызнавалася руская 
мова. 

Выключные месца ў палітыцы беларусізацыі адводзілася вывучэнню 
беларускай мовы, культуры, гісторыі. 

Для падрыхтоўкі навуковых кадраў стваралася шырокая сетка курсаў 
беларусазнаўства. У 1921 г. быў адкрыты БДУ, у 1922 г. – Інбелкульт, які ў 
студзені 1929 г. быў ператвораны ў Акадэмію Навук БССР. Першым 
рэктарам БДУ стаў вядомы гісторык-славіст У.І. Пічэта. Першым 
прэзідэнтам АН БССР – У.М. Ігнатоўскі. Да 1928 г. каля 80 % 
агульнаадукацыйных школ было пераведзена на беларускую мову навучання. 
Іншыя дасягненні палітыкі беларусізацыі прыведзены ў табл. 2. 

2. Вылучэнне прадстаўнікой мясцовага насельніцтва на партыйную, 
савецкую, прафесійную і грамадскую работу. Гэта называлася палітыкай 
карэнізацыі. Ставілася задача адбіраць прадстаўнікоў карэннага насельніцтва 
на тую ці інншую пасаду не па нацыянальнай прыкмеце – беларус-не беларус 
–а па дзелавым якасцям, веданню ўмоў і асаблівасцей Беларусі, дасканаламу 
валоданню беларускай і рускай мовамі. 

3. Перавод справаводства партыйнага, дзяржаўнага, прафесійнага і 
кааператыўнага апаратаў на беларускую мову. Агульны тэрмін для перавода 
справаводства на беларускую мову для ўсіх устаноў вызначаўся ў 3 гады. 
Ужо да 1927 г. каля 80 % служачых у цэнтральных органах улады валодалі 
беларускай мовай. Першымі, у найкарацейшы час, за адзін год (да ліпеня 
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1925 г.) перайўлі на беларускую мову кіраўніцтва справамі ЦВК і СНК БССР, 
Наркамасветы і Наркамзем. 

 
Табл. 2. 

Асноўныя дасягненні нацыянальна-культурнага будаўніцтва ў БССР 
 

Што прадугледжвалася 
зрабіць 

Што фактычна зроблена 

Перавод навучання ў школах 
пераважна на беларускую мову 

Да 1928 г. каля 80 % 
агульнаадукацыйных школ было 
пераведзена на беларускую мову 
навучання 

Перавод дзяржаўнага апарата на 
беларускую мову 

Да 1927 г. каля 80 % служачых у 
цэнтральных органах улады валодалі 
беларускай мовай 

Перавод Чырвонай Арміі на 
беларускую мову 

У войсках, размешчаных у 
Беларусі, уведзена вывучэнне 
беларускай мовы. Створаны 
тэрытарыяльныя вайсковыя адзінкі 
(дывізіі, палкі) 

Прыцягненне прадстаўнікоў 
мясцовага насельніцтва на кіраўнічыя 
пасады (карэнізацыя) 

Да 1927 г. павялічылася на 48 % 
удзельная вага мясцовага беларускага 
насельніцтва сярод раённых кіраўнікоў 

Стварэнне сістэмы вышэйшай 
адукацыі 

1921 г. – адкрыццё БДУ. 1919-
1920 гг. – дзейнасць педагагічных 
інстытутаў у Мінску, Віцебску, 
Магілёве, Гомелі, Беларускага 
палітэхнічнага інстытута, Горы-
Горацкага земляробчага інстытута. У 
1924 г. адкрыўся Віцебскі ветэрынарны 
інстытут. 

Арганізацыядзейнасці навукова-
даследчай дзейнасці па ўсебаковаму 
вывучэнню Беларусі 

1922 г. – адкрыццё Інбелкульта, 
які быў рэрганізаваны ў Акадэмію навук 
БССР 

Выпуск газет, часопісаў, 
падручнікаў і кніг на беларускай мове 

Створана выдавецтва “Савецкая 
Беларусь”, пачалося выданне газеты 
“Савецкая Беларусь” і часопіса “Наш 
край”, адкрыта Беларуская дзяржаўная 
бібліятэка 

Развіццё беларускай літаратуры Створыны літаратурна-мастацкія 
аб’яднанні “Маладняк”, “Узвышша”. 
Выдаваліся часопісы “Маладняк”, 
“Полымя”, “Узвышша”. Працуць 
пісьменнікі старэйшага пакалення (Я. 
Колас, . Купала, Ц. Гартны), з’яўляюцца 
і новыя таленты (М. Чарот, К. Чорны, 
М. Лынькоў, К. Крапіва, М. Гарэцкі) 
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3. Індустрыялізацыя 
Завяршэнне аднаўлення народнай гаспадаркі паставіла на павестку дня 

праблему стварэння буйной машыннай вытворчасці ва ўсіх галінах 
гаспадаркі. СССР па прамысловых паказчыках адставала ад развітых краін на 
цэлую эпоху. БССР, у прыватнасці, заставалася сялянскай рэспублікай, дзе 
асноўную долю ў прамысловасці складалі дробныя і саматужныя 
прадпрыемствы.  

Курс на правядзенне сацыялістычнай індустрыялізацыі ў СССР быў 
прыняты ў снежні 1925 г. на XIV з’ездзе ВКП (б). Згодна з партыйнай задачай 
асноўны сэнс індустрыялізацыі зводзіўся да таго, што СССР павінна была 
ператварыцца з краіны, якая увозіла машыны і абсталяванне з-за рубяжа, у 
краіну, якая іх вырабляе. Гэта значыць, што галоўная стаўка рабілася на 
развіццё цяжкай прамысловасці. Такім чынам, індустрыялізацыя – гэта 
працэс стварэння буйной машыннай вытворчасці ва ўсіх галінах народнай 
гаспадаркі, і перш за ўсё ў прамысловасці. 

  
Табл. 3.  

Правядзенне індустрыялізацыі ў СССР і ў капіталістычных краінах 
 

 СССР Капіталістычныя 
краіны 

Тэрмін правядзення 
індустрыялізацыі 

10-15 год Стагоддзі 

Галіна 
прамысловасці 

Цяжкая, якая 
патрабавала вялікіх 
капіталаўкладанняў 

Лёгкая, якая 
патрабавала менш 
фінансавых выдаткаў і 
забяспечвала атрыманне ў 
кароткі тэрмін высокага 
прыбытку 

Сродкі для правядзення індустрыялізацыі: 
1) даходы ад існуючых прамысловых прадпрыемстваў і с/г; 
2) продаж за мяжу зерня, лесу, нафтапрадуктаў, мастацкіх і 

царкоўных каштоўнасцей; 
3) рэжым жорсткай эканоміі; 
4) увядзенне дзярж. манаполіі на гарэлку і валютнай манаполіі; 
5) выкарыстанне працоўнага энтузіязма народа ( асноўны метад 

правядзення індустрыялізацыі – гэта сацыялістычнае спаборніцтва, якое 
развівалася ў такіх формах як стаханоўскі рух, ударныя брыгады, 
шматстаночнае абслугоўванне, сумяшчэнне прафесій). 

Індустрыялізацыя ў БССР з’яўлялася часткай адзінага працэсу 
індустрыялізацыі СССР. Але яна мела свае асаблівасці правядзення, што 
было ваклікана асаблівасцямі сацыяльна-эканамічнага становішча Беларусі. 
Вось яны: 

1) інустрыялізацыя ў БССР праходзіла з выкарыстаннем 
запасаў мясцовай сыравіны (лес, торф); 
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2) прыгранічнае становішча Бел., недахоп сыравіны (нафты, 
газу, каменнага вуглю), інжынерна-тэхнічных і рабочых кадраў рабілі 
немэтазгодным размяшчаць тут прадпрыемства цяжкай прамысловасці. Таму 
гал. асаблівасць правядзення індустрыялізацыі ў БССР –будаўніцтва 
прадпрыемстваў лёгкай прамысловасці; 

3) з-за недахопу ў БССР уласных фінансавых рэсурсаў частку 
сродкаў на патрэбы індустрыялізацыі выдзяляў урад СССР; 

4) былі створаны новыя галіны прамысловасці – паліўная, 
хімічная, машынабудаўнічая, вытворчасць штучнага валакна і трыкатажу. 

Ход індустрыялізацыі ў СССР і БССР: 
Першая пяцігодка (1928-1933 гг.): прадугледжвалася нарасціць аб’ём 

прамысловасці ў 3,7 раз. У першыя два гады намечаныя паказчыкі развіцця 
народнай гаспадаркі былі перавыкананы. Тады ўзнікла ілюзія “вялікага 
скачка”, і ў 1930 г. Сталін прызваў да звышіндустрыялізацыі. Узнік лозунг: 
“Пяцігодку – за 4 гады!”. Гэта прывяло да скарачэння якасці вырабаў, 
прастояў. У выніку – прам. вытворчасць узрасла ў 2,7 р. пры запланаваных 
3,7 раза. У БССР за першую пяцігодку было пабудавана 538 прам. 
прадпрыемстваў, у тым ліку, 78 буйных. 

Другая пяцігодка (1933-1937 гг.): завяршылася прамысловае 
будаўніцтва. Але планавыя паказчыкі таксама не былі выкананы. 
Планавалася павысіць аб’ём прамысловай вытворчасці ў 3,8 р., а рэальна 
адбылося – у 1,9 р. 

Вынікі індустрыялізацыі для БССР: 
1) была створана сучасная матэрыяльна-тэхнічная база 

народнай гаспадаркі, уведзена ў дзеянне і рэканструявана 1863 
прадпрыемства, якія выпускалі 90% усёй прам. прадукцыі;  

2) адбыліся змены ў структуры прамысловасці, што было 
звязана са з’яўленнем новых яе галін; 

3) змянялася і сацыяльная структура насельніцтва: рос рабочы 
клас, сфарміраваліся новыя рабочыя прафесіі. 

  
Калектывізацыя 

Курс на правядзенне палітыкі калектывізацыі с/г распрацаваў XV з’езд 
УКП(б) у снежні 1927 г. У гады нэпа у бел. вёсцы адбывалася кааперацыя 
сялянскіх гаспадарак. Яна мела розныя формы: ад простых (спажывецкая, 
збытавая) да складаных (таварыствы па сумеснай апрацоўцы зямлі). Да 1928 
г. у Бел. усімі відамі с/г кааперацыі было ахоплена 50 % сялянскіх двароў, а 
калектыўнымі гаспадаркамі (калгасамі) – толькі 1 %. Таму тэмпы 
правядзення калектывізацыі – аб’яднанне індывідуальных гаспадарак сялян у 
буйныя (калгасы) – былі прызнаны кіраўніцтвам СССР нездавльняючым. З 
1929 г. калектывізацыя стала галоўнай лініяй камуністычнай партыі ў вёсцы. 
Каб атрымаць у кароткі тэрмін сродкі для правядзення індустрыялізацыі, у 
вёсцы пачалі прымусова і паскорана ствараць калгасы. Дзяржавай былі 
зніжаны закупачны цэны на с/г прадукцыю, што выклікала нежаданне сялян 
прадаваць хлеб па нізкіх цэнах. Так узнік “хлебны крызіс” 1928-1929 гг., у 
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расальванні якога былі абвінавачаны кулакі. Пачалася палітыка 
раскулачвання. 

У лютым 1930 г. было прынята рашэнне аб абвяшчэнне БССР раёнам 
суцэльнай калектывізацыі і абагуліць у калгасы да сакавіка 1930 г. 75-80 % 
слянскіх гаспадарак. Гэта выклікала незадаволенасць сялян, што выявілася у 
сялянскіх узброенных выступленнях. У сакавіку 1930 г. І. Сталін апублікаваў 
артыкул “Галавакружэнне ад поспехаў”, у якім абвінаваціў за перагібы ў 
калгасным будаўніцтве выкунаўцаў палітыкі калектывізацыі на месцах. 
Пагэтаму кіраўніцтва БССР часова адмовілася ад сілавых метадаў абагулення 
сялянскіх гаспадарак, што адразу выклікалі памяншэнне іх долі у калгасах у 
чэрвені 1930 г. да 11 %. 

Правядзенне суцэльнай калектывізацыі ў Бел. мела свае асаблівасці. 
Яна суправаджалася масавым і паскорамым сяленнем хутарскіх гаспадарак у 
калгасныя цэнтры. 

У калгасах праца ацэньвалася вельмі нізка. Яе аплачвалі не грашыма, а 
прадуктамі ў канцы года па колькасці адпрацованых дзён. Улік працы вялі па 
працаднях. С сяр. 1930-х гг. у калгасах БССР быў устаноўлены мінімум 
выпрацоўкі працадзён – 80. Хто не адпрацоўваў – прыцягваліся да 
адміністацыйнай адказнасці. З 1932 г., калі ў СССР была ўведзена 
пашпартная сістэма, калгаснікі пашпарты не атрымоўвлі. У выніку яны былі 
пазбаўлены права свабоднага выбару працы. 

Хто выступаў супраць сілавых метадаў правядзення індустрыялізацыі, 
абвінавчваліся ворагамі народа. Ахвярай стаў нарком земляробства БССР 
Д.Ф. Прышчэпаў, які рабіў стаўку ў развіціі с/г не на стварэнне калгасаў, а на 
падтрымку хутарской сістэмы. 

У вёску для арганізацыі калгасаў накіоўваліся сотні ўпаўнаважаных-
камуністаў, а таксама працоўныя-дваццаціпяцітысячнікі. Для забеспячэння 
калгасаў тэхнікай былі ствраны МТС, а пры іх – палітаддзелы, якія строга 
праводзілі партыйную лінію ў калектывізацыі. 

Фактычна калектывізацыя ў БССР была завершана да 1935 г., калі было 
абагулена ў калгасы прыкладна 85, 6 % сялянскіх гаспадарак. У 1939 г. было 
абагулена ўжо больш 90 % сялянскіх гаспадарак. 

 
 

Заходняя Беларусь у складзе Польскай дзяржавы 
1921–1939 гг. 

 
План: 

1. Палітычнае і эканамічнае становішча Заходняй Беларусі ў 
складзеПольшчы. 

2. Асноўныя формы нацыянальна-вызваленчай барацьбы ў Заходняй 
Беларусі. Культура Заходняй Беларусі. 

 
1. Палітычнае і эканамічнае становішча Заходняй Беларусі 

ўскладзе Польшчы. У выніку падпісання Рыжскага мірнагадагавора паміж 
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Польшчай і Савецкай Расіяй (18.03.1921) заходніябеларускія тэрыторыі 
плошчай 98 815 км2 з насельніцтвам звыш 3 млн. чалавек (з із беларусаў 
больш за 50 %) сталі часткай "другой Рэчы Паспалітай". Яны былі падзелены 
на чатыры ваяводствы (Віленскае, Беластоцкае, Наваградскае і Палескае), 29 
паветаў і гміны. Палякі называлі гэтыя тэрыторыі "крэсы ўсходнія", 
"паўночна ўсходнія землі Польшчы", "Белапольшча", што падкрэслівала 
пазіцыю непрызнання беларускіх зямель як асобнай не толькі 
тэрытарыяльна-палітычнай, але і этнічнай адзінкі. У эканамічным плане 
Заходняя Беларусь была аграрным рэгіёнам. У сельскай гаспадарцы гэтага 
краю было занята звыш 124 80 % насельніцтва. Многія сяляне пакутавалі ад 
мала- ці беззямелля. Звыш 50 % пашы належала памешчыкам. У 20-х гг. 
польскі ўрад праводзіць на далучаных землях шэраг аграрных рэформ: 
парцэляцыю – продаж памешчыкамі праз банк часткі сваіх зямель па 
фіксаваных цэнах; камасацыю – аб’яднанне ў адзіны надзел дробных 
сялянскіх палосак і высяленне сямей на хутары; пераход сервітутаў – 
сумесных для карыстання памешчыкаў і сялян зямель (сенажаць, лес, месца 
для рыбнай лоўлі і інш.) – да прыватных уласнікаў. У выніку комплексных 
мерапрыемстваў у сельскай гаспадарцы ўмацавалася становішча заможных і 
сярэдніх сялян, паскорыўся працэс сацыяльнага расслаення на вёсцы, 
актывізавалася канцэнтрацыя сельгасвытворчасці. У 1926 г. быў прыняты 
закон, па якім польскія афіцэры і унтэрафіцэры (асаднікі) маглі набываць на 
далучаных да Польшчы землях за невялікія грошы надзелы плошчай ад 15 да 
45 гектараў. Яны мелі права насіць зброю і карыстацца ёй па сваім жаданні. 
Гэтай мерай польскі ўрад імкнуўся стварыць сабе сацыяльную апору на 
вёсцы.  

Прамысловасць Заходняй Беларусі насіла пераважна дробны характар 
(каля 80 % прадпрыемстваў) з найбольшым развіццём харчовай і 
дрэваапрацоўчай галін. У адносінах да рабочых прымянялася пашыраная 
сістэма штрафаў, не развівалася сацыяльнае заканадаўства (рабочы дзень 
дасягаў 12–14 гадзін, не было шпітальных кас і інш.). Сярэдняя заработная 
плата рабочага на заходнебеларускіх прадпрыемствах складала каля 68 % ад 
заработнай платы рабочага ў Цэнтральнай Польшчы. Значна абвастрыў стан 
працоўных эканамічны крызіс 1929–1933 гг., у выніку 46 % рабочых 
засталіся без працы. Адным з вынікаў непамернай эксплуатацыі народа і 
цяжкага сацыяльна-эканамічнага стану стаў масавы выезд за мяжу: за 1921–
1939 гг. краіну пакінулі каля 120–150 тысяч чалавек; выхадцы з Беларусі 
пераязджалі ў Канаду, ЗША, краіны Заходняй Еўропы і Лацінскай Амерыкі. 
Яшчэ адным паказчыкам цяжкага становішча стала нацыянальна-рэлігійная 
палітыка польскага ўрада, якая мела мэтай непрызнанне і далейшае 
знішчэнне беларускай нацыі.  

Зачыняліся навучальныя ўстановы з беларускай мовай навучання, 
мясцовыя настаўнікі замяняліся польскімі, скарачалася колькасць беларускіх 
бібліятэк, клубаў, хат-чытальняў, выдавецтваў, а гэта значыць і выданняў (з 
23 беларускіх газет і часопісаў у 1927 г. праз пяць год засталося толькі 8). 
Беларускую мову забаранялася ўжываць у дзяржаўных установах. Няведанне 
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польскай мовы прызнавалася__непісьменнасцю і вяло да пазбаўлення 
выбарчых правоў. Зачыняліся ці ператвараліся ў каталіцкія праваслаўныя 
храмы.  

На тэрыторыі Заходняй Беларусі дзейнічала 19 турмаў і 
канцэнтрацыйны лагер у Бярозе-Картузскай. Рэжым санацыі Ю. Пілсудскага 
(1926–1939) узмацніў сацыяльны, нацыянальны і рэлігійны прыгнёт, што 
выклікала актывізацыю нацыянальна-вызваленчага і рэвалюцыйнага руху ў 
Заходняй Беларусі. У першай палове 20-х гг. пераважалі ўзброеныя 
выступленні партызанскага характару. У паўночна-заходнім рэгіёне 
дзейнічалі беларускія эсэры; яны вызначалі патрабаванні самавызначэння 
беларускіх зямель і спынення ўрадавых рэпрэсій. З 1923 г. у 
заходнебеларускім рэгіёне пачынае дзейнічаць камуністычная партыя 
(КПЗБ), якая разам з заходнеўкраінскай з’яўлялася часткай кампартыі 
Польшчы (КПП). У 1924 г. з’явіўся Камуністычны Саюз Моладзі Заходняй 
Беларусі (першы сакратар – В. Харужая). З’яўленне новай палітычнай сілы –
КПЗБ – спрыяла пашырэнню партызанскага руху. Але актывізацыя 
ўзброеных выступленняў паўплывала на ўвядзенне асаднага становішча і 
далейшае згортванне партызанскай барацьбы. 

У сярэдзіне 20-х гг. на палітычную сцэну выходзіць яшчэ некалькі сіл, 
сярод якіх вызначаецца Беларуская сялянска-работніцкая грамада (БСРГ). За 
два гады яе існавання (1925–1927) яна ператварылася ў самую масавую 
палітычную арганізацыю сялян Еўропы. Яе праграмныя мэты: 
самавызначэнне Заходняй Беларусі, аб’яднанне ўсіх беларускіх зямель, 
сялянска-рабочы ўрад, ліквідацыя асадніцтва, дэмакратыя, свабода, 
нацыянальная роўнасць і навучанне на роднай мове. На пазіцыях 
нацыянальнага вызвалення беларускага народа стаялі некаторыя іншыя 
партыі і арганізацыі. Яшчэ ў 1922 г. ў польскім 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 за інтарэсы сялян і рабочых" (І. Гаўрылік і інш.). Сярэдзіна 20-х – 
пачатак 30-х гг характарызаваліся імкненнем да спалучэння легальных і 
рэвалюцыйных формаў барацьбы. На выбарах 1928 г. толькі за дэпутатаў ад 
КПЗБ было аддадзена 26 % галасоў. У першай палове 30-х гг. 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. З 1931 г. пачынаецца рост сялянскіх выступленняў; адбываецца 
ўзброенае паўстанне сялян Кобрынскага павета (1933) і найбуйнейшае 
паўстанне нарачанскіх рыбакоў, у якім удзельнічала каля 5 тыс. чалавек 
(1935–1939). 
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2. Асноўныя формы нацыянальна-вызваленчай барацьбы ў 
Заходняй Беларусі. Другая палова 30-х гг. стала цяжкім часам для 
рэвалюцыйна-вызваленчага руху ў Заходняй Беларусі. У Еўропе шырылася 
фашысцкая пагроза. У 1935 г. быў створаны адзіны антыфашысцкі фронт. 
Гэта садзейнічала рэвалюцыйнаму ўздыму 1936–1937 гг., які змяніўся 
спадам. Жорсткая рэпрэсіўная палітыка польскіх улад прыводзіла да 
шматлікіх арыштаў лідэраў палітычных арганізацый (арыштавана больш за 
30 тысяч чалавек) і забароны іх дзейнасці. У 1938 г. Камінтэрнам была 
распушчана КПП і яе адгалінаванне – КПЗБ. Зместам нацыянальна-
культурнай палітыкі польскіх улад на заходнебеларускіх землях была 
прымусовая паланізацыя і асіміляцыя мясцовага насельніцтва. Супраць 
гэтага выступіла Таварыства беларускай школы (ТБШ). Яно дзейнічала на 
працягу 1921–1937 гг. У розны час яго ўзначальвалі Б. Тарашкевіч, І. 
Дварчанін, Р. Шырма і інш. Яго сябры выступалі за беларускую школу, 
рыхтавалі новыя падручнікі, стваралі чытальні, гурткі самаадукацыі. У канцы 
20-х гг. пад націскам грамадскасці было адчынена 18 беларускіх школ. 
Ідэйным кіраўніком ТБШ стаў вучоны-філолаг, літаратар, аўтар "Беларускай 
граматыкі для школ" (1918) Браніслаў Тарашкевіч. Сапраўднымі асяродкамі 
беларускай мовы і культуры становяцца Беларускі інстытут гаспадаркі і 
культуры (1926–1936), беларускія гімназіі ў Вільні (1914–1944), Наваградку, 
Нясвіжы, Радашковічах, Клецку, Будславе (зачынены ў канцы 20-х – пачатку 
30-х гг.). У віленскіх выдавецтвах выходзяць "Хрэстаматыя беларускай 
літаратуры ХІ век – 1905 год" М. Гарэцкага (1922), "Хрэстаматыя новай 
беларускай літаратуры (ад 1905 г.)" І. Дварчаніна (1927), падручнікі для 
беларускіх школ С. Рак-Міхайлоўскага, С. Паўлоўскага, беларускамоўныя 
часопісы і газеты ("Маланка", "Шлях моладзі", "Летапіс ТБШ" ("Беларускі 
летапіс"), "Беларуская крыніца" і інш.). У 1921 г. на базе 
прыватнай__калекцыі беларускага археолага і этнографа І. Луцкевіча па 
ініцыятыве Беларускага навуковага таварыства (1918–1939) быў заснаваны 
Віленскі беларускі гісторыка-этнаграфічны музей. У навуковай і культурна-
асветніцкай рабоце актыўна ўдзельнічалі В. Ластоўскі, А. Станкевіч, Б. 
Тарашкевіч, браты Луцкевічы і інш. У час, калі ў БССР пачаўся працэс 
згортвання палітыкі беларусізацыі, супрацьстаянне прымусовай паланізацыі 
ў Заходняй Беларусі садзейнічала актывізацыі і аб'яднанню беларускай 
інтэлігенцыі. Нацыянальны фактар вызначаўся як галоўны ў сацыяльна-
палітычнай барацьбе. У канцы 20-х – 30-я гг. палітыка польскага ўрада 
канчаткова павярнулася да ліквідацыі беларускіх нацыянальных асяродкаў 
(выдавецтваў і выданняў, культурна-асветніцкіх арганізацый). Для 
заходнебеларускай літаратуры характэрна перавага паэтычнага жанру, які 
адзначаецца эмацыянальнай рэакцыяй на падзеі, актыўнай грамадзянскай 
пазіцыяй аўтараў (М. Танк, В. Таўлай, М. Засім), а таксама рамантызмам і 
лірызмам (Н. Арсеннева, К. Сваяк, У. Жылка і інш.). Выяўленчае мастацтва 
адметна касмічнымі, гістарычнымі і сімволіка-алегарычнымі карцінамі Я. 
Драздовіча ("Дух зла" і інш.), бытавымі палотнамі М. Сеўрука і П. Сергіевіча, 
партрэтам і пейзажам – Г. Семашкевіч, карыкатурамі – Я. Горыда. Сур’ёзную 
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працу па збіранні і прапагандзе беларускага фальклору праводзілі Р. Шырма, 
Г. Цітовіч. Утвараліся хоры (адзін з самых папулярных – хор Беларускага 
саюзу студэнтаў у Вільні), рэпертуар якіх складаўся пераважна з беларускіх 
песень. Значны ўнёсак у музычную культуру зроблены кампазітарамі 
К. Галкоўскім, Л. Раеўскім, оперным спеваком і выканаўцам народных 
беларускіх песень М. Забэйда-Суміцкім. 

 
БЕЛАРУСЬ У ГАДЫ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ  

 
План 

1. Міжнароднае становішча напярэдадні і ў пачатку другой 
сусветнай вайны. Уваходжанне Заходняй Беларусі ў склад СССР. 

2. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на 
тэрыторыі Беларусі. Эвакуацыйныя мерапрыемствы.  

3. Акупацыйны рэжым, яго формы і метады.  
4. Барацьба супраць нацысцкай Германіі на акупіраванай 

тэрыторыі Беларусі. 
5. Аперацыя “Баграціён”. Вызваленне тэрыторыі БССР  

 
 

1. Канец 30-х гадоў XX ст. быў адзначаны рэзкім пагаршэннем 
міжнароднага становішча. Германія не ўтойвала сваіх захопніцкіх планаў і 
рыхтавалася да будучай вайны, яна правяла мілітарызацыю сваёй эканомікі і 
ўсяго грамадства. У сакавіку 1938 года адбыўся аншлюс Аўстрыі – яе 
тэрыторыя "добраахвотна" ўвайшла ў склад Германіі. Услед за гэтым, у 
верасні 1938 года, Гітлер запатрабаваў перадаць рэйху Судзецкую вобласць – 
рэгіён Чэхаславацкай дзяржавы, дзе пражывала 3,3 млн. немцаў (усё 
насельніцтва Чэхаславакіі складала тады 11 мільёнаў). Краіны Заходняй 
Еўропы (Англія і Францыя) занялі пазіцыю "супакаення агрэсара". Яны не 
жадалі пачынаць ваенныя дзеянні, думалі, што уступкамі змогуць накіраваць 
Германію на Усход і падштурхнуць яе да вайны з СССР. Таму пры 
пасрэдніцтве Італіі ў Мюнхене была праведзена канферэнцыя, на якой 
прысутнічалі кіраўнікі чатырох дзяржаў: Германіі, Італіі, Англіі і Францыі. 
На гэтай канферэнцыі без удзелу Чэхаславакіі было прынята рашэнне 
перадаць Судзеты Германіі. Фактычна гэта азначала крах Версальска-
Вашынгтонскай сістэмы, бо Францыя і Англія выступалі гарантамі 
недатыкальнасці малых краін, якія ўзніклі пасля першай сусветнай вайны ў 
Еўропе. У сакавіку 1939 года астатняя частка Чэхаславакіі была захоплена 
Германіяй, Багемія і Маравія былі пераўтвораныя ў пратэктараты ў складзе 
рэйха, а Славакія стала асобнай дзяржавай, цалкам падпарадкаванай 
нацысцкай Германіі.  

Наступным стала польскае пытанне. Германія патрабавала вярнуць ёй 
горад Данцыг (Гданьск) разам з так званым "Данцыгскім калідорам" – вузкай 
палоскай зямлі, якая далучала Польшчу да мора і абасабляла цэнтральную 
частку Германіі ад Усходняй Прусіі.  
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Англія і Францыя бачылі, што пагроза ваеннага канфлікту нарастае, 
таму заявілі аб прадстаўленні гарантый незалежнасці Польшчы, Румыніі, 
Грэцыі, Турцыі, якім пагражала нацысцкая агрэсія. Таксама лідэры Еўропы 
прынялі прапанову СССР пачаць палітычныя і ваенныя перамовы ў мэтах 
заключэння дамоўленасцяў у выпадку нападу Германіі. Аднак гэта быў усяго 
толькі палітычны манеўр, каб пацягнуць час і не даць савецкаму ўраду 
магчымасці засцерагчы сябе ад нападу якім-небудзь іншым сродкам.  

Становішча СССР у такіх умовах было няпростым. Яшчэ з 1933 года 
савецкае кіраўніцтва паслядоўна выказвалася за стварэнне ў Еўропе сістэмы 
калектыўнай бяспекі, аднак гэта не было да спадобы Вялікабрытаніі і 
Францыі, якія жадалі сутыкнуць Германію і СССР і пры гэтым застацца 
ўбаку, каб затым скарыстацца вынікам перамогі знясіленай дзяржавы. З 
іншага боку, нямецкае кіраўніцтва настойліва шукала збліжэння з СССР, бо 
яшчэ з часоў Веймарскай рэспублікі паміж краінамі існавала ўзаемавыгаднае 
супрацоўніцтва, у першую чаргу ў ваеннай і эканамічнай сферах. Таму ў 
момант найбольшага напружання сітуацыі, калі стала відавочным нежаданне 
Англіі і Францыі сапраўды дамоўленасць, якая магла бы засцерагчы СССР ад 
агрэсіі, савецкі ўрад па ініцыятыве Германіі 23 жніўня 1939 г. падпісаў пакт 
аб ненападзе з Германіяй – "Пакт Молатава - Рыбентропа". Сам па сабе пакт 
з'яўляўся адкрытым афіцыйным дакументам, апублікаваным у друку, і не 
насіў выключнага характару. Аднак да пакта прыкладаліся сакрэтныя 
пратаколы, аб якіх шырокая грамадскасць пазнала толькі праз дзесяткі гадоў 
пасля вайны.  

Паводле гэтых пратаколаў усталёўвалася мяжа сфер уплыву Германіі і 
СССР. Да сферы інтарэсаў Савецкага Саюза адносіліся памежныя з 
Фінляндыяй тэрыторыі ў раёне Ленінграда, Прыбалтыка, усходняя 
тэрыторыя Польскай дзяржавы (фактычна, землі Заходняй Беларусі і 
Заходняй Украіны), Бесарабія. Вызначэнне сферы ўплыву СССР ў Беларусі 
прайшло па так званай “Лініі Керзана” – гэтая мяжа была прапанавана яшчэ ў 
гады першай сусветнай вайны і вызначала этнічныя раёны пражывання 
беларусаў на памежжы з этнічнымі польскімі раёнамі.  

1 верасня 1939 года гітлераўская Германія напала на Польшчу. 3 
верасня Францыя і Англія абвясцілі вайну Германіі. Пачалася другая 
сусветная вайна. Нягледзячы на мужнае супраціўленне польскага войска ў 
Гдыні, Модліне, Варшаве, Польшча не змагла супрацьстаяць добра 
ўзброеным арміям гітлераўскага рэйха. Да сярэдзіны верасня германскія 
войскі занялі амаль усе стратэгічныя цэнтры Польшчы, 14 верасня ўзялі ў 
аблогу Брэст, 15 верасня паў Беласток. Апошнім цэнтрам супраціўлення 
заставалася Варшава. Польскае палітычнае кіраўніцтва вымушана было 
пакінуць краіну, спачатку яно выехала ў Румынію, а потым – у 
Велікабрытанію. Лёс Польшчы быў прадвызначаны. Англія і Францыя, якія 
былі звязаны з ёй дамоўленасцямі аб ваеннай дапамозе ў выпадку агрэсіі, 
абвясцілі вайну Германіі, аднак ніякіх ваенных дзеянняў не пачалі і фактычна 
аддалі Польшчу Гітлеру. Гэта было здрадніцтвам.  
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Савецкае кіраўніцтва не збіралася моўчкі пазіраць на развіццё сітуацыі 
ў Польшчы і пачало падрыхтоўку да ваенных дзеянняў. 7 верасня 1939 года ў 
заходніх ваенных акругах пачалася патаемная мабілізацыя пад выглядам 
"вялікіх вучэбных збораў". 11 верасня на базе Беларускай асобнай ваеннай 
акругі (БАВА) быў створаны Беларускі фронт (камандуючы М. Кавалёў), а на 
базе Кіеўскай асобай ваеннай акругі – Украінскі фронт (камандуючы С. 
Цімашэнка). Як вядома, франты ствараюцца толькі ва ўмовах вайны. 
Начальнік Генеральнага Штаба Чырвонай Арміі Б. Шапашнікаў выдаў загад, 
дзе патрабаваў да 11 верасня 1939 года таемна падрыхтаваць войскі і быць 
гатовымі да наступлення, каб маланкавым ударам разграміць войскі 
саперніка, што будуць супрацьстаяць Чырвонай Арміі.  

Савецкая падрыхтоўка да ваенных дзеянняў суправаджалася моцным 
дыпламатычным ціскам з боку Германіі, якая праз сваё міністэрства 
замежных спраў падштурхоўвала СССР да ваенных дзеянняў супраць 
Польшчы. Для Гітлера было неабходна, каб СССР не стаў на бок Англіі і 
Францыі і не ўтварыў з імі антыгерманскую кааліцыю. Лепей усяго было б 
уцягнуць Савецкі Саюз у вайну і прадставіць яго ў якасці агрэсара. Аднак І. 
Сталін і яго акружэнне таксама разумелі тайныя матывы германскай 
дыпламатыі, пагэтаму адцягвалі ваенную акцыю да прыдатнага часу і 
стваралі ідэалагічны падмурак для ўваходу ў Польшчу, які б мог задаволіць 
міжнароднае грамадства.  

14 верасня 1939 года газета "Праўда" змясціла падрыхтаваны А.А. 
Жданавым артыкул, у якім галоўнай прычынай паражэння Польшчы 
называўся прыгнёт нацыянальных меншасцяў (украінцаў і беларусаў). Гэты 
артыкул стаў праграмным дакументам савецкай прапаганды па 
абгрунтаванню дзеянняў у адносінах да Польшчы. Савецкае кіраўніцтва 
заклікала войскі Чырвонай Арміі "узяць пад сваю абарону насельніцтва 
Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі" (з радыёвыступлення В.М. Молатава 
17 верасня 1939 г.).  

Раніцай 17 верасня 1939 г. савецкія войскі перайшлі польскую мяжу. У 
баявым загадзе № 1 Беларускага фронту адзначалася, што галоўным сілам 
польскага войска нанесена паражэнне германскімі войскамі, і ставілася 
задача "садзейнічаць паўстаўшым працоўным і сялянам Беларусі і Польшчы 
ў звяржэнні іга памешчыкаў і капіталістаў і не дапусціць захопу тэрыторыі 
Заходняй Беларусі Германіяй". Беларускі фронт налічваў больш за 200 тыс. 
салдат і афіцэраў. Яму процістаяла 45 тыс. польскіх ваенных.  

Для палякаў умяшанне СССР было нечаканым. Польскае ваеннае 
кіраўніцтва не мела магчымасці аказаць узброенае супраціўленне і аддало 
загад: "З Саветамі баявых дзеянняў не вясці". Тым не менш, у асобных 
месцах адбываліся сур'ёзныя баі, у якіх страты панеслі і той, і другі бок. 
Напрыклад, каля Гродна савецкія войскі страцілі 16 танкаў, 47 чалавек 
забітымі і 156 параненымі. Агульныя страты Беларускага фронту склалі 316 
чал. забітымі і 642 параненымі, а агульныя страты Чырвонай Арміі – 1475 
чалавек забітымі.  
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У другой палове верасня ўсходнія вобласці Польшчы былі заняты 
Чырвонай Арміяй. У некаторых населенных пунктах мяжа, вызначаная ў 
сакрэтным пратаколе да пакта 23 жніўня, была парушана германскімі 
войскамі, але пасля перамоў савецкіх і нямецкіх прадстаўнікоў усё было 
прыведзена ў адпаведнасць з папярэднімі пагадненнямі. У Брэсце адбыўся 
шырока вядомы цяпер сумесны парад савецкіх і германскіх войскаў, які 
прымалі генерал Г. Гудэрыян і камбрыг С. Крывашэін.  

28 верасня 1939 года ў Маскве, пасля перамоў І. Сталіна і В. Молатава 
з нямецкім міністрам І. фон Рыбентропам, была падпісана савецка-
германская дамова аб сяброўстве і мяжы. У адпаведнасці з ёй былі зменены 
межы сфер уплыву, якія былі вызначаны раней пактам ад 23 жніўня 1939 
года: Літва ўваходзіла ў сферу ўплыву СССР у абмен на Люблінскае і частку 
Варшаўскага ваяводстваў, якія перадаваліся Германіі. Польшча знікла з 
карты Еўропы. Польскі ўрад Сікорскага, які быў створаны 30 верасня 1939 
года ў Лондане (ужо пасля падпісання савецка-германскай дамовы), абвясціў 
гэта чацвёртым падзелам Рэчы Паспалітай і адмовіўся прызнаць законнасць 
гэтага акта, заклікаўшы палякаў і іх саюзнікаў да барацьбы за аднаўленне 
Польскай дзяржавы ў межах да 1 верасня 1939 года.  

10 кастрычніка 1939 года, згодна з рашэннем урада СССР, Літва 
атрымала Вільню і Віленскае ваяводства, а летам 1940 года – яшчэ некалькі 
раёнаў Заходняй Беларусі.  

Большасць сялян, рабочых, рамеснікаў, беларускай інтэлігенцыі 
Заходняй Беларусі сустракала Чырвоную Армію як вызваліцельніцу. Аднак 
партыйнае кіраўніцтва не мела да іх даверу, таму вырашыла на дзяржаўныя і 
партыйныя пасады ў мясцовай адміністрацыі прызначыць спецыялістаў з 
іншых рэгіёнаў СССР. 20 верасня 1939 года ЦК кампартыі Беларусі склаў 
спісы прадстаўнікоў для часовага кіраўніцтва, былі падабраны на адказныя 
пасады партыйныя, савецкія і гаспадарчыя кадры. Усяго да 10 кастрычніка 
1940 года ў Беластоцкую вобласць было накіравана 12 396 чалавек, Брэсцкую 
– 5 989 чалавек. Ва ўсіх гарадах і паветах былі створаны часовыя ўправы, у 
вёсках – сялянскія камітэты з мясцовых актывістаў, прадстаўнікоў Чырвонай 
Арміі і накіраваных з усходніх раёнаў камуністаў і камсамольцаў. Яны 
наладжвалі працу прадпрыемстваў, займаліся арганізацыяй медыцынскага 
абслугоўвання насельніцтва, стваралі сістэму савецкай адукацыі.  

1 кастрычніка 1939 года Палітбюро ЦК УКП(б) прыняло пастанову 
“Пытанні Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны”, у якім абавязала склікаць 
Украінскі і Беларускі Народныя сходы. 22 кастрычніка 1939 года ў Заходняй 
Беларусі былі праведзены выбары ў Народны сход (выбрана 929 дэпутатаў). 
Фактычна ад гэтых выбараў былі адхілены варожыя савецкай уладзе колы, 
таму асноўную масу дэлегатаў склалі прадстаўнікі былых КПЗБ і 
камсамольскай арганізацыі Заходняй Беларусі, збяднелага сялянства, 
пралетарыяту. Па нацыянальным складзе асноўная маса дэпутатаў (621 
чалавек) былі беларусамі, на другім месцы – палякі (127 чал.), на трэцім – 
украінцы (53 чал.), рускія – усяго 43 чалавека, таксама налічвалася невялікая 
колькасць прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў.  
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28 – 30 кастрычніка ў Беластоку адбыўся Народны сход Заходняй 
Беларусі. Ён прыняў дэкларацыю аб устанаўленні савецкай улады на ўсёй 
тэрыторыі Заходняй Беларусі, аб канфіскацыі памешчыцкіх зямель, 
нацыяналізацыі банкаў і буйной прамысловасці, аб уваходжанні Заходняй 
Беларусі ў склад СССР і БССР, абраў паўнамоцную камісію, якая павінна 
была перадаць Вярхоўным Саветам СССР і БССР яго рашэнні. 2 лістапада 
1939 года сесія Вярхоўнага Савета СССР і 12 лістапада сесія Вярхоўнага 
Савета БССР прынялі законы аб далучэнні Заходняй Беларусі да СССР і 
ўз’яднанні яе з БССР. У выніку гэтага тэрыторыя БССР павялічылася са 
125,5 тыс. кв. км да 225,7 тыс. кв. км, а колькасць насельніцтва ўзрасла ў 2 
разы і склала 10 200 000 чалавек. У снежні 1939 – студзені 1940 гг. быў 
праведзены новы адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел, створаны 
Баранавіцкая, Беластоцкая, Брэсцкая, Вілейская і Пінская вобласці і 101 раён. 
У лютым – сакавіку 1940 года былі заснаваны адпаведныя партыйныя і 
камсамольскія арганізацыі, мясцовыя органы ўлады. Паўсюдна пачаліся 
сацыялістычныя пераўтварэнні.  

У лістападзе – снежні 1939 года былі нацыяналізаваны не толькі 
буйныя і сярэднія прадпрыемствы, але і частка дробных, аднак гэта не 
супадала з рашэннямі Народнага Сходу Заходняй Беларусі. Аднаўляліся і 
рэканструіраваліся прамысловыя прадпрыемствы, будаваліся новыя фабрыкі 
і заводы. Да канца 1940 года ў Заходняй Беларусі дзейнічалі 392 
прамысловых прадпрыемстваў, на якіх было занята каля 40 тысяч чалавек. 
Аб’ём прамысловай прадукцыі, у параўнанні з 1938 годам, вырас у 2 разы. Да 
вайны было створана 1115 калгасаў, якія аб'ядноўвалі 6,7% гаспадарак і 7,8% 
усёй зямлі. У адносінах да кулацтва праводзілася палітыка абмежавання яго ў 
маёмасных і палітычных правах. З раду раёнаў заходніх абласцей Беларусі 
органамі НКУС была выселена частка заможнага сялянства. У красавіку 1941 
года былі ўсталяваны нормы землекарыстання на сям’ю ў памеры 10, 12, 15 
гектараў зямлі ў залежнасці ад мясцовых умоў.  

У заходніх абласцях была створана савецкая сістэма сацыяльнага 
забеспячэння, уведзена бясплатнае медыцынскае абслугоўванне 
насельніцтва, адчынена шмат паліклінік, шпіталяў. У 1940/41 вучэбным годзе 
дзейнічалі 5958 агульнаадукацыйных школ, 5 інстытутаў, 25 сярэдніх 
спецыяльных навучальных устаноў. Працавалі 5 драмтэатраў, 100 
кінатэатраў, 92 дамы культуры, 220 бібліятэк. У беларускую савецкую 
літаратуру прыйшлі новыя людзі: П. Пястрак, М. Танк, У. Таўлай і інш.  

Адначасова з мерапрыемствамі па пашырэнню сацыяльнай базы новай 
улады пачалася барацьба з “ворагамі народа". У канцы верасня 1939 года 
былі арыштаваны, а затым рэпрэсіраваны шэраг беларускіх дзеячаў 
нацыянальна-вызваленчага руху – А. Луцкевіч, У. Багдановіч, А. Станкевіч, 
Я. Пазняк і інш. Паводле сакрэтнай пастановы НКУС СССР з Заходняй 
Беларусі высяленню падлягалі працаўнікі лясной аховы і асаднікі. З лютага 
1940 па 20 чэрвеня 1941 гг. было рэпрэсіравана каля 100 тыс. чалавек.  

У 1939 – 1941 гг. на тэрыторыі заходніх абласцей дзейнічалі польскія 
падпольныя арганізацыі "Саюз барацьбы за незалежнасць Польшчы", "Саюз 
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узброенай барацьбы", "Саюз польскіх патрыётаў", "Стральцы" і інш. Яны 
вялі антысавецкую прапаганду, стваралі таемныя сховішчы зброі.  

Уз'яднанне Заходняй Беларусі з БССР было актам гістарычнай 
справядлівасці. Яно паклала канец падзелу Беларусі, аднавіла яе 
тэрытарыяльную цэласнасць, аб'яднала беларускі народ у адну сям'ю. 
Заходнія вобласці БССР за 1 год і 9 месяцаў зрабілі значны крок у сацыяльна-
эканамічным развіцці і ажыццяўленні культурных пераўтварэнняў.  
 

2. Раніцай 22 чэрвеня 1941 года германскія войскі ўварваліся ў межы 
СССР на ўсім працягу заходняй мяжы ад Балтыкі да Карпат. Пачалася вайна, 
якая нашмат пераўзыходзіла ўсе папярэднія па маштабах баявых дзеянняў, па 
колькасці выкарыстанай тэхнікі і ўдзельнічаўшых у ёй людзей, па панесеных 
стратах. Напад нацысцкай Германіі на СССР стаў часткай другой сусветнай 
вайны і пачаткам яе новага этапу – Вялікай Айчыннай вайны.  

Германскае наступленне ажыццяўлялася згодна з планам "Барбароса", 
які Гітлер падпісаў 18 снежня 1940 года. Аперацыя планіравалася ў духу 
"бліцкрыгу" (маланкавай вайны), якая ўжо не раз прыносіла поспех вермахту. 
Такое планіраванне было абумоўлена яшчэ i недахопамі рэсурсаў нацысцкай 
Германіі. Гітлер, калі аддаваў загад аб пачатку вайны супраць СССР, 
падкрэсліў, што "аперацыя будзе мець сэнс толькі ў тым выпадку, калі мы 
адным імклівым ударам разгромім усю дзяржаву цалкам. Толькі захопу 
нейкай часткі тэрыторыі недастаткова".  

У адпаведнасці з планам "Барбароса" нямецкія войскі размяркоўваліся 
паміж трыма групамі армій: "Поўнач", "Цэнтр" і "Поўдзень". Група армій 
"Поўнач" павінна была разграміць савецкія войскі ў Прыбалтыцы і ў 
далейшым наступаць на Ленінград. Групе армій "Цэнтр" ставілася задача 
акружыць і знішчыць войскі Заходняй асобнай ваеннай акругі ў Беларусі і 
далей рухацца ў маскоўскім кірунку. Група армій "Поўдзень" наносіла ўдар з 
раёна Любліна на поўдзень ад Прыпяці ў агульным кірунку на Кіеў. Пасля 
разгрому войскаў савецкіх прымежных акруг меркавалася на поўначы 
захапіць Ленінград, у цэнтры – Маскву, на поўдні авалодаць Данбасам. 
Канчатковай мэтай наступлення вызначалася дасягненне лініі Волга – 
Архангельск.  

Усяго для нападу на Савецкі Саюз германскае камандаванне вылучыла 
больш за 4 млн. чалавек (3300 тыс. у сухапутных войсках і войсках СС, 650 
тыс. у ваенна-паветраных сілах і каля 100 тыс. – у ваенна-марскім флоце).  

Агульныя суадносіны сіл на 22.06.1941 г. былі наступнымі:  
 

 Чырвоная Армія  Вермахт  Суадносіны 

Дывізіі 190  166  1,1 : 1  

Асабовы склад 3289851  4306800  1 : 1,3  

Гарматы і мінамёты 59787  42601  1,4 : 1  

Танкі і штурмавыя гарматы 15687  4171  3,8 : 1  
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Самалёты 10743  4846  2,2 : 1  

 
На заходнім кірунку групе армій “Цэнтр” супрацьстаялі войскі 

Заходняй асобнай ваеннай акругі (Заходняга фронту). Для нямецкага 
камандавання гэты кірунак лічыўся галоўным у аперацыі “Барбароса”, таму 
група армій “Цэнтр” была найбольш моцнай на ўсім фронце. Тут было 
сканцэнтравана 40% усіх нямецкіх дывізій Усходняга фронту, у тым ліку 
50% матарызаваных і 53 % танкавых. Суадносіны сіл у гэтым напрамку былі 
наступнымі:  

 
 ЗахАВА  Група армій 

“Цэнтр”  
Суадносіны  

Дывізіі 54  51  1 : 1  

Асабовы склад 791445  1455900  1 : 1,8  

Гарматы і мінамёты 16151  15161  1 : 1  

Танкі  3852  2165  1,9 : 1  

Самалёты 2129  1712  1,2 : 1  

 
Такім чынам, войскі Заходняй асобнай ваеннай акругі саступалі 

саперніку толькі ў асабовым складзе, але пераўзыходзілі яго ў танках, 
самалётах і няшмат ў артылерыі.  

Германскае наступленне пачалося ў 3.15 раніцы 22 чэрвеня 1941 года 
ўдарамі авіяцыі. Асноўнай мэтай былі савецкія аэрадромы: усяго за першы 
дзень вайны авіяўдарам ворага, у якіх удзельнічала 1765 
бамбардзіроўшчыкаў і 506 знішчальнікаў, падвергнуліся 66 аэрадромаў, дзе 
знаходзілася 70% авіяцыі прымежных акруг. Па нямецкіх дадзеных, першы 
ўдар прывёў да знішчэння 890 савецкіх самалётаў (668 на зямлі і 222 у 
паветраных баях). Дзеянні савецкай авіяцыі былі разрозненымі, хаця і вельмі 
актыўнымі. Да вечара 22 чэрвеня страты савецкай авіяцыі дасягнулі 1811 
самалётаў (1489 знішчана на зямлі і 322 збіта ў паветраных баях).  

Пасля пераходу мяжы ўдарныя групіроўкі вермахта пачалі развіваць 
наступленне ў глыбіню савецкай тэрыторыі. На жаль, заспетыя знянацку, 
савецкія войскі не мелі магчымасці арганізавана ўступіць у бітву і не змаглі 
стварыць суцэльнага фронту абароны. Хоць некаторыя савецкія часткі змаглі 
часова спыніць прасоўванне ворага, агульнае становішча на фронце 
складалася на карысць вермахта, які захапіў стратэгічную ініцыятыву. Ужо 
да зыходу 22 чэрвеня германскія войскі прасунуліся ў Прыбалтыцы на 60-80 
км, у Беларусі на 40-60 км, на Украіне на 10-20 км. Неарганізаванаму 
ўступленню савецкіх войскаў у бой спрыяла нечаканасць германскага 
ўварвання. Невыпадкова ў першыя гадзіны вайны Масква забараніла дзеянні 
ў адказ на наступленне ворага, і толькі пасля фармальнага аб'яўлення вайны 
Чырвоная Армія атрымала загад "дзейнічаць па-баявому", а ў 7.15 раніцы 
была выдадзена дырэктыва № 2, якая ставіла задачу выгнаць ворага з 



 59

савецкай тэрыторыі. Як адзначала германскае камандаванне, толькі пасля 9 
гадзін раніцы дзеянні савецкіх войскаў сталі насіць больш мэтанакіраваны 
характар.  

На цэнтральным напрамку абарону трымалі 10, 3 і 4 арміі.У першы ж 
дзень вайны 4-я танкавая група Гопнера прарвала фронт правафлангавай, 
больш слабай 3-й арміі і ў прарыў уварваўся корпус Манштэйна Да вечара 22 
чэрвеня тры дывізіі Чырвонай Арміі былі рассеяны, а пяць іншых панеслі 
страты да 70% асабовага складу. 14-й мехкорпус у раёне Пружаны – Кобрын 
быў амаль цалкам знішчаны. Тут загінула каля 14 тыс. савецкіх салдатаў. У 
ноч з 22 на 23 чэрвеня камандуючы Заходнім фронтам генерал Дз. Паўлаў 
спрабаваў арганізаваць контрнаступленне, але гэта прывяло да велізарных 
страт жывой сілы і тэхнікі. 23 і 24 чэрвеня былі знішчаны 6-й і 11-й 
мехкарпусы. Камандаванне фронтам спрабавала затрымаць наступ немцаў у 
раёне Полацк – Віцебск, але безпаспяхова.  

25 чэрвеня на паўночным усходзе ад Слоніма танкі Гудэрыяна і Гота 
завяршылі акружэнне частак, якія адыходзілі ад Беластока. 26 чэрвеня 
германскія войскі захапілі Баранавічы, а 27 – большасць войск Заходняга 
фронту трапілі ў новае акружэнне ў раёне Навагрудка. 11 дывізій 3-й і 10-й 
армій былі разбіты. Фактычна да 26 чэрвеня ўсе тры арміі Заходняга фронту 
апынуліся ў “катле” паміж Беластокам і Мінскам, гэта была сапраўдная 
ваенная катастрофа.  

26 чэрвеня 1941 г. нямецкія механізаваныя часткі падышлі да Мінска. 
Войскі 13-й арміі (камандуючы – П. Філатаў) ўтрымлівалі межы горада да 28 
чэрвеня. Гераічна змагаліся войскі 100-й стралковай дывізіі генерал-маёра 
І.М. Русіянава ў раёне Астрашыцкага гарадка. Падчас гэтых баёў савецкімі 
абаронцамі ўпершыню былі выкарыстаны супраць нямецкіх танкаў бутэлькі з 
гаручай сумессю. Але гэта не дапамагло абараніць сталіцу Беларусі. Да 
вечара 28 чэрвеня нямецкія войскі занялі Мінск. Адыходзячы на ўсход, часткі 
Чырвонай Арміі вялі цяжкія абарончыя баі.  

У сувязі з цяжкім палажэннем, якое склалася на Заходнім кірунку, 
савецкае камандаванне яшчэ 26 чэрвеня прыняло рашэнне перакінуць у 
Беларусь войскі 16-й і 19-й армій з Украіны, 70 дывізій з унутраных акруг і з 
іншых напрамкаў. Усе гэтыя меры патрабавалі часу, а пакуль ажыццяўлялася 
перадыслакацыя, асобныя савецкія часткі спрабавалі затрымаць прасоўванне 
германскіх танкавых частак да Дняпра. Да зыходу 9 ліпеня войскі групы 
армій "Цэнтр" выйшлі на лінію Полацак – Віцебск – Орша – Жлобін, 
прасунуўшыся на 450-600 км.  

З ліпеня 1941 г. савецкае камандаванне зрабіла спробу стварыць новую 
лінію абароны ўздоўж Заходняй Дзвіны і Дняпра. Тры дні ішлі баі ў 
Барысаве, 14 ліпеня пад Оршай упершыню былі выкарыстаны рэактыўныя 
мінамёты “Кацюша” (камандзір батарэі – капітан І. А. Флёраў). Жорсткія баі 
разгарнуліся ў раёне Бабруйска. З 3 па 28 ліпеня працягвалася гераічная 
абарона Магілёва. Тут падчас 14-гадзіннага бою на Буйніцкім полі было 
знішчана 39 танкаў і бронетранспарцёраў ворага. Цяжкія баі 12 – 19 жніўня 
ішлі за Гомель. Акрамя частак Чырвонай Арміі, у абарону сваёй зямлі ад 
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ворагаў актыўна пачало ўключацца і мясцовае насельніцтва. Для барацьбы з 
нямецкімі дыверсантамі і парашутыстамі ствараліся знішчальныя атрады. У 
сярэдзіне ліпеня налічвалася 78 знішчальных батальёнаў. Для дапамогі арміі 
было арганізавана больш за 200 фарміраванняў народнага апалчэння – туды 
добраахвотнікамі пайшлі больш за 33 тысяч чалавек.  

Савецкія воіны самааддана змагаліся, здзяйснялі бяспрыкладныя 
подзвігі. У раёне Гродна невялікая застава пагранічнікаў на чале з Ф.П. 
Кірычэнка адбівала напады фашыстаў на працягу дзесяці гадзін.Амаль усе 
пагранічнікі загінулі. Да канца чэрвеня 1941 года стойка змагаўся гарнізон 
Брэсцкай крэпасці, нават А. Гітлер аддаў даніну павагі яе абаронцам. Шмат 
гераічных учынкаў здзейснілі савецкія лётчыкі. У першыя дні вайны экіпаж 
капітана М. Гастэла накіраваў свой падбіты самалёт на скопішча варожай 
тэхнікі і жывой сілы. Гэты подзвіг паўтарылі яшчэ некалькі экіпажаў. 
Таранілі варожыя самалёты ў першыя гадзіны вайны лётчыкі П. Рабцаў над 
Брэстам, А. Данілаў у раёне Гродна, С. Гудзімаў у раёне Пружан. Аднак ні 
самаадданасць воінаў і насельніцтва, ні намаганні ваеннага кіраўніцтва не 
перашкодзілі ворагу захапіць тэрыторыю Беларусі. Да пачатку верасня 1941 
года ўсе савецкія войскі пакінулі рэспубліку, яна на тры гады апынулася пад 
германскай акупацыяй. Падчас абарончых баёў летам 1941 года на Беларусі 
войскі Чырвонай Арміі страцілі 1,5 млн. чалавек, 10 тыс. гармат і мінамётаў, 
5 тыс. танкаў і 2 тыс. самалётаў.  

Аднак два месяцы абарончых баёў не былі дарэмнымі. У гэты час 
праводзіліся эвакуацыйныя мерапрыемствы. З самага пачатку вайны перад 
рэспубліканскім партыйным кіраўніцтвам паўстала цяжкая задача – 
выратаваць насельніцтва, матэрыяльныя каштоўнасці, маёмасць 
прадпрыемстваў і арганізацый, якія маглі апынуцца ў руках ворага. Ужо 23 
чэрвеня былі арганізаваны першыя эвакапункты ў Мінску і Оршы, затым 
яшчэ ў 24 населеных пунктах. 25 чэрвеня пад кіраўніцтвам Старшыні СНК 
БССР І. Былінскага была арганізавана Цэнтральная эвакуацыйная камісія 
БССР. Было эвакуіравана на ўсход 16435 дзяцей з 191 дзіцячай установы, 
піянерскіх лагераў, дзіцячых дамоў. Усяго з Беларусі ва ўсходнія раёны 
СССР было эвакуіравана больш 1,5 млн чалавек, вывезена абсталяванне 124 
прадпрыемстваў, 5 тыс. трактароў, 674 тыс. галоў жывёлы. Беларускія 
чыгуначнікі выратавалі амаль увесь рухомы састаў чыгункі, яе кадры. Ва 
ўсходнія раёны краіны эвакуіраваны калектывы 60 навукова-даследчых 
інстытутаў і лабараторый, 6 тэатраў, больш 20 вышэйшых і сярэдніх 
спецыяльных устаноў.  

Але былі і недахопы. Так, эвакуацыю не ўдалося правесці ў заходніх 
раёнах Беларусі, бо яны за некалькі дзён апынуліся ў руках ворага. Там 
агрэсару дасталіся абсталяванне прамысловых прадпрыемстваў, запасы 
сыравіны і гатовых вырабаў. Немцы захапілі значную колькасць савецкіх 
грошай у банкаўскіх установах, якія былі імі выкарыстаны для падрыву 
савецкай грашовай сістэмы і для рабавання мясцовага насельніцтва. У 
заходніх раёнах, на мяжы, знаходзіліся таксама склады з ваенным 
абсталяваннем, узбраеннем і іншай армейскай маёмасцю, якія часткова 
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таксама трапілі да немцаў. Не ўдалося правесці і эвакуацыю насельніцтва 
заходніх абласцей, яно апынулася ў акупацыі амаль з першых дзён вайны. 
Вялікую шкоду ў далейшым нанесла тое, што не былі эвакуіраваны архівы 
партыйных і савецкіх устаноў, таму гітлераўцы атрымалі інфармацыю аб 
дзеячах савецкай улады на Беларусі, якая была скарыстана імі для ліквідацыі 
партызанскіх і падпольных груп, створаных у першыя дні вайны.  

Нечаканы для вышэйшага кіраўніцтва СССР пачатак вайны патрабаваў 
увядзення надзвычайных мабілізацыйных і палітычных мер. Была абвешчана 
мабілізацыя ваеннаабавязаных 1905 – 1918 гг. нараджэння, што дазволіла ў 
пачатковы перыяд вайны мабілізаваць у армію 5,3 млн. чалавек, з іх у чэрвені 
– жніўні было мабілізавана больш 500 тыс. жыхароў Беларусі. 23 чэрвеня 
была створана Стаўка Галоўнага Камандавання, 10 ліпеня 1941 года яна 
перайменавана ў Стаўку Вярхоўнага Галоўнакамандавання, узначаліў яе 
народны камісар абароны маршал С.К. Цімашэнка, а 30 чэрвеня створаны 
Дзяржаўны Камітэт Абароны (ДКА) – надзвычайны орган кіравання, які 
ўзначаліў І.В. Сталін.  

16 ліпеня 1941 года ў Чырвонай Арміі быў адноўлены інстытут 
ваенных камісараў. На іх ускладаўся абавязак сачыць за палітычным 
выхаваннем байцоў, кантраліраваць выкананне загадаў камандавання, 
“своечасова сігналізаваць наверх аб нявартых паводзінах камандзіраў”, аб 
настроях у войску.  

Пачаўся пошук вінаватых у правалах і паражэннях. Было арыштавана і 
аддана пад суд камандаванне Заходняга фронту на чале з генералам Дз.Р. 
Паўлавым. У жніўні 1941 года быў падпісаны загад Стаўкі № 270, у якім 
шэраг генералаў і афіцэраў абвінавачваўся ў здрадзе. За адступленне без 
загада камандзірам пагражаў расстрэл. Сем'і трапіўшых у палон пазбаўляліся 
матэрыяльнай падтрымкі дзяржавы.  

Чырвоная Армія, пачаўшы ў маі 1941 года стратэгічнае разгортванне на 
заходнім тэатры ваенных дзеянняў, якое павінна было завяршыцца да 15 
ліпеня, у чэрвені апынулася заспетай знянацку. Савецкія войскі не былі 
адмабілізаваныя, не мелі разгорнутых тылавых структур і толькі завяршалі 
стварэнне органаў кіравання. На фронце ад Балтыйскага мора да Карпат з 77 
дывізій армій прыкрыцця Чырвонай Арміі ў першыя гадзіны вайны даць 
адпор ворагу маглі толькі 38 не цалкам адмабілізаваных дывізій, з якіх толькі 
некаторыя паспелі заняць абсталяваныя пазіцыі на мяжы. Астатнія войскі 
знаходзіліся альбо ў месцах сталай дыслакацыі, альбо ў лагерах, альбо на 
маршы. Калі ж улічыць, што сапернік адразу кінуў у наступленне 103 дывізіі, 
то зразумела, што арганізаваны ўступ у бітву і стварэнне суцэльнага фронту 
Чырвонай Арміяй было вельмі абцяжарана. Апярэдзіўшы савецкія войскі ў 
стратэгічным разгортванні, стварыўшы магутныя групоўкі на абраных 
кірунках галоўнага ўдару, германскае камандаванне стварыла ўмовы для 
захопу стратэгічнай ініцыятывы і паспяховага правядзення першых 
наступальных аперацый.  

Падводзячы вынікі, неабходна адзначыць, што ў пачатку вайны 
нямецкія ўзброеныя сілы мелі якасную перавагу. Да лета 1941 г. вермахт быў 
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наймоцным войскам свету, што рабіла яго вельмі сур’ёзным сапернікам. Тым 
не менш колькасныя суадносіны сіл павінны былі дазволіць Чырвонай Арміі 
паспяхова процістаяць ворагу. Аднак гэтага не адбылося і тут на першы план 
выходзіць пытанне аб выкарыстанні наяўных сіл, аб уменні імі правільна 
распарадзіцца. Менавіта гэтага ўмення і не хапіла савецкаму ваенна-
палітычнаму кіраўніцтву, што і прывяло да такога трагічнага пачатку вайны. 
Адсутнасць у савецкага камандавання выразнай стратэгіі абарончай вайны, 
дактрына, паводле якой салдат вучылі ваяваць “малай крывёй і на тэрыторыі 
ворага”, недахопы ў баявой вывучцы войскаў сталі галоўнымі прычынамі, 
якія прадвызначылі паражэнне Чырвонай Арміі ў пачатку вайны. Гераізм 
асабовага складу савецкай арміі не мог замяніць выразную і прадуманую 
сістэму абароны і кіраўніцтва войскамі. Выпраўляць сітуацыю прыйшлося 
ўжо падчас вайны, і гэтая "навука" савецкіх генералаў воінскаму ўменню 
каштавала велізарных страт.  

Нельга зняць віну і з І. Сталіна і яго генералітэта за тое, што яны не 
змаглі прадвызначыць галоўны кірунак нямецкага наступлення, чакалі 
нападу на поўдні, на тэрыторыі Украіны, дзе і сканцэнтравалі моцную 
групоўку савецкіх войск.  

Усе гэтыя прычыны ў комплексе прывялі да таго, што летам 1941 года 
Чырвоная Армія не змагла ўтрымаць германскія войскі і тэрыторыя Беларусі 
апынулася пад акупацыяй.  

 
3. Да пачатку верасня 1941 года на ўсёй тэрыторыі Беларусі быў 

усталяваны акупацыйны рэжым, які працягваўся тры гады, да вызвалення 
рэспублікі ў 1944 годзе падчас аперацыі "Баграціён". Палітычная мэта 
нацысцкай Германіі заключалася ў імкненні да знішчэння СССР як 
дзяржавы, да ліквідацыі сацыялістычнага ладу і да раздзялення народаў 
Савецкага Саюза, а таксама да пераўтварэння Расіі ў кангламерат 
разрозненых тэрыторый.  

Аднак да нападу на СССР германскае кіраўніцтва мела толькі 
прыблізныя ўяўленні аб наступным палітычным лёсе насельніцтва 
заваяваных тэрыторый. Кіраванне захопленымі землямі перадавалася 
спецыяльна створанаму Міністэрству па справах акупіраваных усходніх 
тэрыторый ("Усходняму міністэрству") пад кіраўніцтвам Альфрэда 
Розенберга. Яму павінны былі падпарадкоўвацца рэйхскамісарыяты – буйныя 
тэрытарыяльна-адміністрацыйныя адзінкі, на якія планавалася падзяліць 
еўрапейскую частку СССР. Усяго павінна было быць створана чатыры 
рэйхскамісарыяты: 1) "Остланд", які ўключаў прыбалтыйскія рэспублікі 
(Латвію, Літву, Эстонію) і Беларусь; 2) "Украіна"; 3) "Каўказ"; 4) "Масковія". 
Тэрыторыю Сярэдняй Азіі гітлераўскае кіраўніцтва планавала аддзяліць ад 
Савецкага Саюза і стварыць там паўфеадальную залежную ад Германіі 
"Імперыю Мухамеда" – ісламскую рэлігійную дзяржаву. Далёкі Усход 
планавалася аддаць Японіі. На пакінутых за Уралам землях Сібіры павінна 
было весці бездапаможнае паўгалоднае існаванне астатняе насельніцтва 
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СССР, адгароджанае ад занятых нацысцкай Германіяй тэрыторый вялізным 
абарончым "усходнім валам".  

Аднак на практыцы гэтыя планы ў поўным аб'ёме не былі рэалізаваныя. 
Немцам на акупіраваных землях удалося стварыць толькі два 
рэйхскамісарыяты: "Остланд" і "Украіна", якія былі падзелены на 
генеральныя акругі. Частка тэрыторый знаходзілася ў зоне баявых дзеянняў 
або ў прыфрантавых раёнах, таму ўся ўлада там належыла ваеннаму 
камандаванню.  

Землі былой БССР нацысты падзялілі без уліку нацыянальнай і 
культурнай цэласнасці гэтага рэгіёна. Заходнія раёны рэспублікі (з гарадамі 
Гродна, Ваўкавыскам і Беластоцкай акругай) ўвайшлі ў склад Усходняй 
Прусіі, гэта значыць, лічыліся часткай самога Рэйха. Цэнтральная частка 
(каля трэці даваеннай БССР, з гарадамі Мінск і Баранавічы) была ўключана ў 
"Остланд" у якасці генеральнай акругі "Беларусь". Таксама ў гэты 
рэйхскамісарыят увайшлі невялікія раёны на паўночным захадзе рэспублікі, 
перададзеныя генеральнай акрузе "Літва". Да верасня 1943 года генеральную 
акругу "Беларусь" узначальваў гаўляйтэр В. Кубэ, а пасля яго забойства 
савецкімі патрыётамі – групенфюрэр СС К. фон Готтберг. Паўднёвыя раёны 
беларускага Палесся былі перададзены ў склад дзвух генеральных акруг 
рэйхскамісарыята "Украіна". Нарэшце, усходнія раёны рэспублікі (Віцебская, 
Магілёўская, частка Гомельскай абласцей) так да канца вайны і не былі 
перададзены пад уладу нямецкай грамадзянскай адміністрацыі і знаходзіліся 
ў тылавой зоне групы армій "Цэнтр". Тут улада належыла ваеннаму 
камандаванню чатырох ахоўных дывізій і аднаго вайсковага корпуса.  

Генеральныя акругі падзяляліся на вобласці-гебіты, тыя, у сваю чаргу, 
на раёны, раёны на воласці, воласці на "абшчынныя (грамадскія) двары" і 
вёскі. На чале генеральных акруг і гебітаў стаялі выключна нямецкія 
службоўцы. Раённымі і валаснымі начальнікамі, а таксама сельскімі 
старастамі прызначаліся прадстаўнікі мясцовага насельніцтва. У гарадах 
існавала дваістая адміністрацыя: нямецкія камісарыяты і гарадскія ўправы на 
чале з бургамістрам з ліку саміх жыхароў.  

На акупіраваных землях быў усталяваны "новы парадак" – рэжым, 
заснаваны на тэроры і гвалце. Гэта не былі "недахопы вайны", як спрабавалі 
пасля разгрому Германіі апраўдацца некаторыя нямецкія вайскоўцы і 
палітыкі. "Новы парадак" з'яўляўся загадзя прадуманай і спланіраванай 
сістэмай, заснаванай на расавых тэорыях нацызму. Для яго ажыццяўлення 
яшчэ да пачатку ваенных дзеянняў быў створаны адпаведны апарат і 
напісаны шматлікія інструкцыі.  

Галоўнымі адметнымі рысамі на акупіраваных тэрыторыях былі 
самаўпраўнасць і ўсеўладдзе нямецка-фашысцкіх войск і службоўцаў, поўнае 
грэбаванне нормамі права з боку германскага акупацыйнага апарата. Гэта 
была дзяржаўная палітыка Трэцяга рэйха, замацаваная ў шэрагу дакументаў: 
у "Інструкцыі аб асобных абласцях" да дырэктывы № 21 (13.03.1941 г.), у 
дырэктыве А. Гітлера "Аб ваеннай падсуднасці ў раёне "Барбароса" і аб 
асаблівых паўнамоцтвах войскаў" (13.05.1941 г.), у распараджэнні 
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"Дванаццаць запаведзяў паводзін немцаў на Усходзе і іх абыходжанне з 
рускімі" (01.06.1941 г.), у загадзе камандуючага 6-й арміяй генерал-
фельдмаршала Рэйхенаў "Аб паводзінах войск на Усходзе" (10.12.1941 г.) і 
іншых. У адпаведнасці з гэтымі ўказаннямі нямецкай арміі, службоўцам і 
каланістам настойліва даводзілася, што яны з'яўляюцца поўнымі гаспадарамі 
на акупіраваных тэрыторыях, з іх здымалася ўсякая адказнасць за ўтвораныя 
на гэтых землях злачынствы.  

На адным з пасляваенных працэсаў абвінавачваемы эсэсавец Мюлер 
сказаў: "Мы бачылі ў кожным рускім толькі жывёлу. Гэта штодня 
даводзілася нам начальствам. Таму, здзяйсняючы забойствы, мы не 
задумваліся над гэтым, бо ў нашых вачах рускія не былі людзьмі".  

"Новы парадак" засноўваўся на палітыцы генацыду – мэтанакіраванага 
знішчэння цэлых сацыяльных груп па нацыянальна-расаваму, рэлігійнаму і 
іншых прынцыпах. Генацыдам было ахоплена ўсё насельніцтва акупіраваных 
тэрыторый.  

Нацысты распрацавалі план засваення ўсходніх тэрыторый – план 
"Ост". Паводле яго меркавалася пераўтварыць тэрыторыю былога СССР у 
нямецкую калонію. Мясцовае насельніцтва падлягала так званаму 
"высяленню", фактычна пад гэтым разумелася знішчэнне. Пакінутая частка 
павінна была быць германізавана і ператворана ў рабоў для абслугоўвання 
нямецкіх каланістаў.  

Планіравалася "перасяленне" і знішчэнне 31 млн. чалавек (80% – 85% 
палякаў, 75% беларусаў, 65% заходніх украінцаў, па 50% латышоў, літоўцаў, 
эстонцаў). Усяго ж на працягу 30 гадоў пасля акупацыі тэрыторый Польшчы 
і СССР тут меркавалася знішчыць 120 – 140 млн. чалавек. У цэлым гаворка 
ішла аб падрыве "жыццёвай сілы" рускага народа і яго біялагічным 
выміранні шляхам стварэння невыносных умоў існавання.  

Замест былога насельніцтва ўсходнія землі павінны былі запоўніць 
нямецкія каланісты, а ў якасці працоўнай сілы для іх абслугоўвання 
планіравалася пакінуць частку мясцовых жыхароў, якія падвергнуліся б 
германізацыі. Напрыклад, у Мінску павінны былі пасяліць 50 тыс. немцаў і 
часова пакінуць для выкарыстання ў якасці працоўнай сілы 100 тыс. 
мясцовых жыхароў, у Гомелі адпаведна 30 і 50 тыс., у Віцебску – 20 і 40 тыс., 
у Гродна – 10 і 20 тыс., у Навагрудку – 5 і 15 тыс. і г. д.  

Палітыку генацыду ажыццяўлялі шматлікія карныя сілы: ахоўныя 
дывізіі вермахта, войскі СС, нямецкая палявая жандармерыя, служба бяспекі 
(СД), ваенная разведка ("Абвер"), спецыяльныя айнзацгрупы і 
айнзацкаманды (створаныя для знішчэння ворагаў рэйха), фарміраванні 
мясцовай паліцыі і калабарацыянісцкія часткі (Беларускі корпус самааховы, 
Руская вызваленчая армія і г. д.).  

Для рэалізацыі сваіх планаў захопнікі стварылі сістэму 
канцэнтрацыйных лагераў і лагераў смерці. На тэрыторыі Еўропы (Германіі, 
Аўстрыі, Польшчы, Чэхаславакіі, Бельгіі) знаходзілася 1188 лагераў, праз 
якія прайшло 18 млн. чалавек, з іх 11 млн. загінула. На тэрыторыі Беларусі 
дзейнічала звыш 260 лагераў, сярод іх самы буйны ў СССР і трэці па 
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велічыні ў Еўропе Малы Трасцянец пад Мінскам, дзе толькі па прыблізных 
падліках загінула больш 206 тыс. чалавек. Больш 300 тыс. чалавек было 
знішчана ў Віцебску і Полацку, каля 200 тыс. у Магілёве і Бабруйску, каля 
100 тыс. у Гомелі і г. д. Па няпоўных дадзеных, толькі ў лагерах смерці 
загінула каля 1,4 млн. жыхароў Беларусі, з іх 80 тыс. дзяцей.  

Аднак насельніцтва на акупіраваных тэрыторыях не магло адчуваць 
сябе ў бяспецы, нават знаходзячыся на волі. Паводле загаду начальніка штаба 
вярхоўнага камандавання вермахта В. Кейтэля ад 16 верасня 1941 года з 
мэтай падаўлення "камуністычнага паўстанцкага руху" ўводзілася сістэма 
заложніцтва, гэта значыць, за кожнага забітага нямецкага салдата, афіцэра 
або службоўца знішчалася 50 – 100 мясцовых жыхароў. Напрыклад, у Мінску 
пасля забойства партызанамі і падпольшчыкамі генеральнага камісара 
Беларусі В. Кубэ ўвосень 1943 года карнікі знішчылі некалькі тысяч жыхароў 
горада. Акупанты практыкавалі публічныя пакаранні смерцю праз 
павешанне, да трапіўшых у нямецкія засценкі ўжываліся зверскія катаванні. 
Пры правядзенні карных аперацый супраць партызан мірныя жыхары 
спальваліся жывымі, як гэта было зроблена ў беларускай вёсцы Хатынь (там 
22 сакавіка 1943 года загінула 149 жыхароў, у тым ліку 75 дзяцей). Лёс 
Хатыні паўтарылі яшчэ 627 беларускіх сёл. Усяго ж за гады акупацыі карнікі 
знішчылі звыш 5295 беларускіх населеных пунктаў.  

Асобную старонку генацыду ўяўляе Халакост – знішчэнне яўрэйскага 
насельніцтва. Паводле нацысцкай тэорыі яўрэі падлягалі поўнаму знішчэнню 
як непаўнавартасны і шкодны для арыйскай расы народ. На акупіраваных 
тэрыторыях ствараліся гета – месцы прымусовага ўтрымання, а затым і 
знішчэння яўрэяў.  

Гета ўяўлялі сабой гарадскія раёны, абнесеныя сцяной, куды 
перасялялася ўсё яўрэйскае насельніцтва. Выхад з гета быў абмежаваны, яго 
дазвалялася пакідаць толькі ў складзе спецыяльных груп для выканання якіх-
небудзь работ. У момант перасялення яўрэі павінны былі пакінуць на 
ранейшым месцы жыхарства ўсю сваю маёмасць. Ім загадвалася нашываць 
на адзежу спецыяльныя знакі – жоўтыя кругі або шасціканцовыя зоркі. 
Насельніцтва гета было пазбаўлена харчовага забеспячэння, забараняліся ўсе 
зносіны з вонкавым мірам. Парадак у гета павінны былі падтрымліваць 
створаныя з саміх яўрэяў спецыяльныя саветы – юдэнраты, а таксама 
яўрэйская служба парадку. Перыядычна ў гета праводзіліся пагромы і 
забойствы, а ў канчатковым выніку ўсе гета былі ліквідаваныя. Усяго ў 
Беларусі было створана больш за 100 гета, сярод іх самае буйнае ў Еўропе – 
Мінскае гета, дзе было знішчана каля 100 тысяч яўрэяў. 34 тыс. чалавек 
утрымлівалася ў Брэсцкім гета, 20 тыс. – у двух Бабруйскіх, 20 тыс. – у 
Віцебскім, 10 тыс. у Барысаўскім і г. д. Усяго, па розных дадзеных, на 
тэрыторыі нашай рэспублікі было знішчана ад 400 да 800 тыс. яўрэяў (у тым 
ліку і прывезеных з еўрапейскіх краін).  

Акрамя знішчэння савецкага ладу і дзяржавы, акрамя правядзення 
расавай палітыкі, адной з найважнейшых мэт вайны для Германіі было 
эканамічнае рабаванне захопленых тэрыторый. Разважаючы аб плане 
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"Барбароса", А. Гітлер казаў: "Неабходна напасці на Расію, захапіць яе 
рэсурсы, пры гэтым не лічыцца з магчымасцю смерці мільёнаў людзей у 
гэтай краіне. Нам трэба ўзяць з Расіі ўсё, што нам трэба. Хай гінуць 
мільёны". Яго падтрымліваў міністр прапаганды Й. Гебельс: "Гэта вайна за 
пшаніцу і хлеб, за багата накрыты стол да сняданку, абеду і вячэры, вайна за 
сыравіну, за каўчук, за жалеза і руды". У найгалоўнейшым дакуменце, які 
рэгуліраваў эканамічную палітыку Германіі на акупіраваных землях, так 
званай "Зялёнай папцы", гаварылася: "Атрымаць для Германіі як мага больш 
харчу і нафты – вось галоўная эканамічная мэта кампаніі. Нараўне з гэтым 
германскай ваеннай прамысловасці павінны быць дадзеныя і іншыя 
сыравінныя прадукты з акупіраваных абласцей".  

Мясцовыя нямецкія службоўцы, прызначаныя кіраваць захопленымі 
землямі, выдатна разумелі свае задачы. Так, В. Кубэ на адной з нарад у 
генеральным камісарыяце Беларусі сказаў: "Мы прыйшлі ў гэтую краіну з 
адной думкай: кіраваць ёю і ўсе яе выгады выкарыстаць для вайны з 
Усходам, узяць з яе ўсё карыснае, што ў яе ёсць".  

Падчас вайны вермахт захапіў самыя высокаразвітыя і густанаселеныя 
раёны еўрапейскай часткі СССР: усю Украіну, Беларусь, Малдавію, 
рэспублікі Прыбалтыкі, шматлікія вобласці РСФСР, дзе да пачатку вайны 
пражывала 84,9 млн. чалавек, гэта значыць, 45% насельніцтва Савецкага 
Саюза. Тут выраблялася 71% чыгуну, 58% сталі, 57% трактароў, 57% праката 
чорных металаў, здабывалася 71% жалезнай руды. Сельская гаспадарка 
гэтых тэрыторый вырабляла 38% збожжа, тут было засяроджана 60% усяго 
пагалоўя свінняў, 38% буйной рагатай жывёлы. У цэлым, да вайны 
акупіраваныя вобласці давалі 33% усёй валавой прадукцыі СССР.  

Зыходзячы з галоўнай задачы рабавання, будавалася і ўся эканамічная 
палітыка акупантаў: тыя галіны гаспадаркі і прадпрыемствы, якія магчыма 
было выкарыстаць для патрэб войска і рэйха, планіравалася пусціць у ход, 
усё астатняе павінна было быць знішчана. У "Зялёнай папцы" адзначалася, 
што цалкам недарэчнае меркаванне аб тым, што акупіраваныя вобласці 
павінны быць магчыма хутчэй прыведзены ў парадак, а эканоміка іх 
адноўлена.  

Аднак канкрэтныя ўяўленні аб метадах нямецкай эканамічнай палітыкі 
па выкарыстанню акупіраваных тэрыторый перад пачаткам ваенных дзеянняў 
былі вельмі расплыўчатымі. Існавалі толькі ўстаноўкі агульнага характару, 
якія вынікаюць з канцэпцыі "бліцкрыга". Дэталёва распрацаваных планаў 
выкарыстання тых або іншых тэрыторый і галін гаспадаркі СССР не было. 
Пытаннямі эканамічнага планіравання гаспадарчага выкарыстання 
акупіраваных тэрыторый меркавалася заняцца пасля паспяховага завяршэння 
ваенных дзеянняў. Але правал ваенных планаў Германіі і пераўтварэнне 
вайны з "маланкавай" у зацяжную прывялі да карэкцыі нямецкай 
акупацыйнай палітыкі на тэрыторыі СССР. У выніку нямецкія органы ўлады 
і грамадзянская акупацыйная адміністрацыя былі вымушаны, акрамя 
адкрытага рабавання захопленых тэрыторый, выкарыстаць таксама і 
эканамічныя метады і рычагі. Аднак сутнасць эканамічнай палітыкі 
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фашысцкай Германіі на тэрыторыі СССР у цэлым і ў Беларусі ў прыватнасці 
ад гэтага не змянілася. Гэтая палітыка з першага да апошняга дня была 
рабаўніцкай, каланізатарскай і праследвала адзіную мэту – узмоцненую 
эксплуатацыю ўсіх сыравінных, харчовых і працоўных рэсурсаў захопленых 
тэрыторый.  

Для гаспадарчага выкарыстання акупіраванай тэрыторыі на базе 
створанага яшчэ перад пачаткам ваенных дзеянняў эканамічнага штаба 
"Ольдэнбург", які падпарадкоўваўся Г. Герынгу як упаўнаважанаму па 
правядзенню чатырохгадовага плана эканамічнага развіцця Германіі, быў 
арганізаваны ўсходні штаб эканамічнага кіраўніцтва (гаспадарчы штаб 
"Усход"). Ён кіраваў дзейнасцю рэйхскамісараў і падпарадкаваных ім 
органаў у абласцях, перададзеных пад грамадзянскае нямецкае кіраванне. 
Аднак яшчэ да прыходу грамадзянскіх акупацыйных улад эканамічнае 
рабаванне захопленых тэрыторый праводзілі ваенныя часці вермахта. Пры 
галоўным штабе ўзброеных сіл было створана “Кіраванне ваеннай 
эканомікай і абсталяваннем”. Яму падпарадкоўваліся спецыяльныя органы па 
эканамічнаму выкарыстанню акупіраваных тэрыторый на фронце і ў зоне 
тылу: эканамічныя аддзелы, афіцэры – упаўнаважаныя па сельскай 
гаспадарцы пры штабах дывізій, палкоў і батальёнаў. У тылавой зоне групы 
армій стваралася гаспадарчая інспекцыя, якая кіравала дзейнасцю 
гаспадарчых кіраванняў і каманд пры ахоўных дывізіях.  

Як адзначался, падрабязныя інструкцыі аб тым, як выкарыстаць 
эканамічны патэнцыял савецкіх тэрыторый, былі распрацаваны яшчэ да 
пачатку ваенных дзеянняў і ўвайшлі ў "Дырэктывы па кіраўніцтву 
эканомікай у зноў акупіраванных усходніх абласцях" (так званая "Зялёная 
папка"). Пазней, у 1942 годзе, быў падрыхтаваны яшчэ адзін дакумент – 
"Карычневая папка" ("Папка сельскагаспадарчага фюрэра"), у якой 
утрымліваліся ўказанні па вядзенню аграрнай палітыкі.  

Агульныя ўказанні адносна прамысловасці СССР зводзіліся да таго, 
што на былых савецкіх тэрыторыях неабходна правесці дэіндустрыялізацыю. 
Падлягалі захаванню або аднаўленню толькі прадпрыемствы здабываючай 
галіны, энергетыкі і прадпрыемствы па першаснай апрацоўцы 
сельгаспрадукцыі. Буйныя заводы машынабудаўнічага, металургічнага і 
іншых профіляў, якія выпускалі высокатэхналагічную канчатковую 
прадукцыю, павінны былі быць знішчаны, а іх абсталяванне, запасы 
сыравіны і гатовай прадукцыі вывезены ў Германію.  

На тэрыторыі Беларусі асноўную масу прадпрыемстваў складалі 
прадпрыемствы лёгкай, харчовай і дрэваапрацоўчай прамысловасці. Частка з 
іх, асабліва ў заходніх і цэнтральных раёнах БССР, дзе не паспелі правесці 
эвакуацыю, дасталася ворагу. На ўсходзе рэспублікі абсталяванне, сыравіна і 
абслуговы персанал большасці буйных заводаў паспелі вывезці ў тыл.  

У першыя месяцы акупантам удалося арганізаваць працу асобных 
прадпрыемстваў. Пры гэтым буйныя вытворчасці знаходзіліся пад 
кіраваннем нямецкіх ваенных і грамадзянскіх кіраўнічых органаў, а сярэднія 
і дробныя прадпрыемствы былі аддадзены ў ведамства мясцовай 
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адміністрацыі. У першую чаргу аднаўляліся прадпрыемствы, што 
забяспечвалі працу аграрнага сектара, арганізоўвалі забеспячэнне нямецкага 
войска прадметамі спажывання і амуніцыяй (гарбарныя, металаапрацоўчыя, 
тэкстыльныя), рамонтныя і камунальныя прадпрыемствы. Вялікую ўвагу 
немцы надавалі торфараспрацоўкам і лесаапрацоўчым прадпрыемствам, бо 
менавіта гэтыя прыродныя багацці Беларусі ўяўлялі для іх велізарную 
цікавасць. Аднак гэтыя вытворчасці знаходзіліся за межамі гарадоў і ваенных 
гарнізонаў захопнікаў, у сельскай мясцовасці, якая кантраліравалася 
партызанамі, што вельмі перашкаджала арганізацыі вытворчага працэсу.  

Да восені 1941 года ў Мінску дзейнічала пад кіраўніцтвам гарадскога 
камісарыята і гарадской управы не менш 73 буйных прадпрыемстваў. Да 
красавіка 1943 года колькасць прамысловых прадпрыемстваў у горадзе 
павялічылася: тут працавала ўжо каля 140 буйных прадпрыемстваў, у тым 
ліку 20 металургічных, 14 тэкстыльных і гарбарных, 15 цэлюлозна-
папяровых і паліграфічных, 41 будаўнічае, 21 транспартнае, 6 дрэва-
апрацоўчых, 7 хімічных і будматэрыялаў, 13 харчовых, 3 электрастанцыі; 
акрамя таго, дзейнічала 180 розных ваенных і грамадзянскіх устаноў.  

У Мінскай акрузе ў снежні 1941 года дзейнічала ўсяго 165 
прадпрыемстваў, з іх 81 (49%) млыноў; 21 (12,7%) – смалярня; 14 (8,5%) – 
майстэрняў і прадпрыемстваў па вытворчасці прадметаў спажывання; 13 
(7,9%) – прадпрыемстваў харчовай галіны; 12 (7,2%) лесаапрацоўчых 
вытворчасцяў; 10 (6%) – торфзаводаў; 7 (4,2%) – прадпрыемстваў па 
вытворчасці будматэрыялаў; 6 (3,6%) – прадпрыемстваў камунальнай 
гаспадаркі; 1 (0,6%) – друкарня.  

Да 1 кастрычніка 1942 года ў Магілёве налічвалася 35 адносна буйных 
прадпрыемстваў, з якіх 10 (28,6%) адносіліся да харчовай галіны, 7 (20%) да 
металаапрацоўчай, 4 (11,4%) да дрэваапрацоўчай, 3 (8,6%) да хімічнай, 2 
(5,7%) да тэкстыльнай; таксама ў гэты лік уключаны 4 цагельні, 4 лазні.  

У Барысаве ў канцы 1942 – пачатку 1943 гг. у распараджэнні ваенных 
улад знаходзіліся наступныя прадпрыемствы: дрэваапрацоўчыя (2 
лесазаводы, фанерны завод, запалкавая фабрыка, прадпрыемства па 
вытворчасці шпал, піянінная фабрыка), харчовыя (мармеладная фабрыка, 
бульбяны завод, сушзавод, фабрыка ліманадна-фруктовых вод), ганчарны 
завод, мылаварны завод, фабрыка па вытворчасці колаў, шклозавод, 
шкіпідаравы завод, лямцавая майстэрня, вытворчыя майстэрні валёначных і 
вяровачных вырабаў, ваенная друкарня.  

Усяго ў 1942 годзе на тэрыторыі Беларусі, акрамя абласцей, уключаных 
у генерал-губернатарства, дзейнічала не менш 800 буйных прадпрыемстваў, 
на якіх было занята больш 150 тыс. чалавек.  

Нягледзячы на тое, што прамысловыя прадпрыемствы ў гады акупацыі 
былі часткова адноўлены, толькі мізэрная частка прадукцыі, якая 
выпускалася імі, даходзіла да мясцовага насельніцтва, большасць 
выкарыстоўвалася на патрэбы вермахта. Становішча працоўных было вельмі 
цяжкім. Пабоі, штрафы, павялічаны працоўны дзень (па 12 і больш гадзін), 
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адсутнасць прыдатных умоў працы – вось далёка не поўны пералік праблем, 
з якімі сутыкалася працоўнае насельніцтва акупіраваных тэрыторый.  

З прапагандысцкай мэтай акупантамі было дазволена свабоднае 
прадпрыймальніцтва і рамесная вытворчасць. Акупацыйная прэса і 
прапагандысты ў сваіх выступленнях заўсёды падкрэслівалі, што ўвядзенне 
прыватнай уласнасці і вольнага прадпрыймальніцтва з'яўляецца 
"найвялікшай выгадай" для беларускага народа, першым крокам на шляху ў 
"Новую Еўропу пад кіраўніцтвам вялікага фюрэра Адольфа Гітлера". 
Некаторыя калабарацыянісцкія газеты, калі расказвалі пра становішча з 
рамяством у гарадах Беларусі, нават ужывалі такія выразы, як "росквіт 
гаспадарчага і эканамічнага жыцця". Аднак на практыцы ўсё было зусім 
інакш. Для занятку прадпрыймальніцтвам ці кустарным рамяством 
неабходна было атрымаць у гарадской або раённай управе патэнт, кошт якога 
залежыў ад віда промысла і ў некаторых мясцовасцях даходзіў да 500 рублёў 
(сярэдняя зарплата працоўнага на заводзе складала 300 – 400 рублёў). Акрамя 
таго, прадпрыймальнікі плацілі вялікую колькасць падаткаў, знаходзіліся пад 
пільным кантролем улад і ў любы момант маглі пазбавіцца права на занятак 
рамяством. Частку прадукцыі па фіксіраваным і, відавочна, прыніжаным у 
параўнанні з рынкавым коштам саматужнікі абавязаны былі здаваць 
акупацыйным уладам.  

Сярод рамеснікаў пераважалі шаўцы і краўцы, бо менавіта абутак і 
вопратка ва ўмовах вайсковага часу ўяўлялі найбольшую каштоўнасць. 
Неабходна адзначыць адносна вялікую колькасць фатаграфічных майстэрняў 
(выраблялі фота на дакументы) і прадпрыемстваў харчавання. Аднак цэны ў 
прыватных гандляроў, сталовых і рэстаранах, якія закуплялі прадукты на 
рынку па камерцыйным кошце, былі практычна недасягальнымі для 
жыхароў. Напрыклад, на Магілёўскім рынку ў жніўні 1942 года кошт хлеба 
вагаўся ў межах ад 50 да 70 рублёў за кілаграм, бульбы – ад 50 да 200 руб. 
Пры сярэдніх заробках у 300 – 400 рублёў і пры адпаведных нацэнках мала 
хто мог дазволіць сабе падобнае сілкаванне. У асноўным рэстараны наведвалі 
нямецкія афіцэры і высокапастаўленыя грамадзянскія службоўцы (у тым ліку 
і з калабарацыянісцкага актыву).  

Нягледзячы на вялікую колькасць саматужнікаў-прадпрыймальнікаў 
(толькі ў генеральнай акрузе "Беларусь" у красавіку 1943 года іх налічвалася 
больш 5 тысяч), іх рэальны ўклад у забеспячэнне насельніцтва неабходнымі 
таварамі і паслугамі быў невялікім. Колькасць рамеснікаў на душу 
насельніцтва складала ў розныя перыяды і ў розных мясцовасцях 
акупіраванай Беларусі ад 0,3 да 1,8%. Нават з улікам няпоўнасці дадзеных і 
прыблізнасці падлікаў іх колькасць не магла перавышаць 3%. Зразумела, 
прыватныя рамесныя майстэрні не маглі забяспечыць нават мінімальныя 
запатрабаванні насельніцтва, паколькі іх прадукцыйнасць была вельмі нізкай.  

Адным з найважных пытанняў для акупантаў было харчовае 
забеспячэнне свайго войска і рэйха. На працягу ўсяго часу, пакуль вермахт 
знаходзіўся на тэрыторыі СССР, яго забеспячэнне ажыццяўлялася за кошт 
захопленых тэрыторый. У армію з Германіі пастаўляліся толькі тыя 
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прадукты, якія не маглі быць выраблены на месцы (напрыклад, кава і 
шакалад). Для таго, каб забяспечыць збор ураджая ўвосень 1941 года, 
акупанты захавалі сістэму калгасаў, хоць у прапагандысцкіх матэрыялах 
сцвярджалі, што прынеслі беларускаму сялянству волю ад сталінскай 
калгаснай сістэмы. Была заменена толькі іх назва на "абшчынны (грамадскі) 
двор".  

Аднак да пачатку 1942 года стала зразумела, што вайна прыняла 
зацяжны характар, таму паўстала неабходнасць у прыцягненні беларускіх 
сялян да добраахвотнага супрацоўніцтва з немцамі ў плане апрацоўкі зямлі і 
паставак сельгаспрадукцыі. Для гэтага вясной 1942 года на тэрыторыі 
генеральнай акругі "Беларусь" было абвешчана аб правядзенні аграрнай 
рэформы. Планіравалася раздаць зямельныя ўчасткі ў прыватную ўласнасць 
тым, хто выявіў лаяльнасць да новага рэжыму. Сяляне павінны былі здаваць 
па нізкіх фіксіраваных цэнах частку сваёй прадукцыі акупантам, а за гэта ім 
дазвалялася лішкі прадаваць на рынках па вольнаму кошту. Тых, хто выканаў 
дзяржпастаўкі, заахвочвалі талонамі на набыццё неабходных нехарчовых 
тавараў: запалак, мыла, посуду і г. д. Для ажыццяўлення закупак 
сельгаспрадукцыі ў насельніцтва была створана спецыяльная арганізацыя – 
Цэнтральнае гандлёвае таварыства "Усход" (ЦГТ).  

На самай справе, нацысцкая аграрная рэформа пацярпела крах. У 
немцаў так і не атрымалася наладзіць добраахвотную перадачу харча 
сялянамі акупіраваных тэрыторый. Гэтаму спрыялі шматлікія фактары: і 
патрыятызм мясцовых жыхароў, і разгарнуўшыйся партызанскі рух, і 
адсутнасць рэальных эканамічных выгад ад такога супрацоўніцтва 
(напрыклад, быў забаронены продаж мяса і мясапрадуктаў, масла, алея, 
алейнага насення). У выніку толькі сілавымі метадамі і непасрэдным 
рабаваннем нямецкія войскі маглі атрымаць нейкую прадукцыю з беларускай 
вёскі. Аднак цалкам выканаць свае планы нацысты не змаглі.  

Па звестках нямецкіх гісторыкаў, група армій "Цэнтр" здолела 
атрымаць з Беларусі толькі 17,5% неабходнага збожжа, 17,6% фуражу, 12,6% 
бульбы, 32,6% мяса, 10,9% тлушчаў, 38,2% сена. У студзені 1943 года 
гаспадарчая каманда "Віцебск" змагла нарыхтаваць для 59-га вайсковага 
корпуса толькі 17% неабходнай колькасці збожжа і 11% мяса. У генеральнай 
акрузе "Беларусь" за 1941/42 гаспадарчы год нямецкая адміністрацыя не 
атрымала больш 60% запланіраванага збожжа (85 тыс тон), 55% тлушчу 
(1700 тон), 30% алея (750 тон), пры тым, што сельгаспадатак тут быў 
усталяваны на самым нізкім узроўні ў параўнанні з іншымі акупіраванымі 
рэгіёнамі. Да мая 1943 года ў залік падатку за 1942/43 гаспадарчы год 
кіраўніцтвам акругі было недаатрымана 37,8% бульбы, 59,9% мяса, 61,5% 
тлушчаў. Па звестках Цэнтральнага гандлёвага таварыства "Усход", на 
падуладнай яму тэрыторыі ў тылавой зоне групы армій "Цэнтр" у выніку 
дзейнасці партызан планавыя нарыхтоўкі сельгаспрадукцыі ў 1942/43 годзе 
скараціліся па збожжу на 60% (150 тыс. тон), па мясу – на 75% (30 тыс. тон), 
па тлушчах – на 20% (1000 тон), па алеі, уключаючы раслінны – на 32% (2000 
тон). У 1943 годзе ЦГТ "Усход" у "Остланде" здолела выканаць нарыхтоўкі 
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збожжа толькі на 74%, а сена – на 58%; у тылавой зоне групы армій "Цэнтр" 
гэтыя паказчыкі склалі адпаведна 51 і 75%.  

Акрамя сыравінных і харчовых рэсурсаў, акупанты выкарыстоўвалі і 
галоўнае багацце любой краіны – працу яе грамадзян. У 1942 годзе, у сувязі з 
зацягнуўшайся вайной і адпраўкай на фронт вялікай колькасці нямецкіх 
працоўных, нацысцкае кіраўніцтва прыняло рашэнне замяніць іх на выхадцаў 
з акупіраваных тэрыторый. Было створана спецыяльнае ведамства пад 
кіраўніцтвам Ф. Заукеля – генеральнага ўпаўнаважанага па выкарыстанню 
працоўнай сілы. Яму даручалася вярбоўка і дастаўка ў Германію працоўных 
рэсурсаў. Першапачаткова планіравалася, што гэта будзе добраахвотнае 
перамяшчэнне. Нямецкія прапагандысты абяцалі замежным працоўным 
высокія зарплаты, добрыя ўмовы пражывання, магчымасць пазнаёміцца з 
нямецкай культурай і тэхналогіямі, якія ў наступным будуць выкарыстаныя 
гэтымі працоўнымі і на сваёй радзіме. Сваякам, пакінутым на акупіраванай 
тэрыторыі, павінны былі выплачваць штомесячную дапамогу.  

Аднак на практыцы становішча замежных працоўных у Германіі больш 
нагадвала зняволенне. Тых, хто прыехаў з тэрыторыі СССР, называлі 
остарбайтарамі – усходнімі працоўнымі. Ім загадвалася нашываць на адзежу 
адмысловыя знакі "Ост" – "Усход", утрымоўваліся яны ў лагерах у бараках, 
выхад за тэрыторыю быў забаронены. Остарбайтэраў неміласэрна 
эксплуатавалі на самых цяжкіх працах, плацілі значна менш, чым нямецкім 
працоўным, пры гэтым грошай на рукі не выдавалі, залічалі іх на 
спецыяльныя ашчадныя рахункі. Не зафіксіравана ні аднаго выпадку 
пераводу грошай з Германіі на тэрыторыю Беларусі або ў іншыя 
акупіраваныя раёны СССР! Сілкаванне ўсходніх працоўных не забяспечвала 
нават падтрымання элементарнай працаздольнасці, яно было ўсталявана на 
ўзроўні нормаў для савецкіх ваеннапалонных. Дырэкцыя аднаго з нямецкіх 
заводаў Крупа так апісвала гэтую сітуацыю свайму начальству: «Сілкаванне 
рускіх невымоўна дрэннае, таму яны становяцца слабей і слабей з кожным 
днём. Абследванне паказала, напрыклад, што некаторыя рускія не ў сілах 
завярнуць гайку, настолькі яны слабыя фізічна».  

Звесткі аб сапраўдным становішчы остарбайтэраў вельмі хутка 
распаўсюдзіліся на іх радзіме, нягледзячы на ўсе хітрыкі нацысцкай цэнзуры. 
Таму ўжо ўлетку 1942 года ўсякая добраахвотнасць была адкінута, вярбоўка 
стала праводзіцца выключна гвалтоўнымі метадамі. Людзей хапалі на 
вуліцах і рынках, уладкоўвалі аблавы ў кінатэатрах. Нярэдка падчас карных 
аперацый супраць партызан насельніцтва цэлых вёсак высылалася ў 
Германію. Па падліках гісторыкаў, у рэйх было прымусова накіравана ад 3 да 
5 млн. савецкіх людзей, з іх каля 400 тыс. – з тэрыторыі Беларусі.  

Такі быў «новы парадак» – рэжым тэрору і забойстваў, рэжым 
непрыкрытага рабавання і гвалту.  

Нягледзячы на палітыку генацыду, знайшліся людзі, якія пайшлі на 
добраахвотнае супрацоўніцтва з ворагам, служылі ў нямецкіх установах, у 
паліцыі, у рознага роду ваенных фарміраваннях. Гэтая з'ява атрымала назву 
калабарацыі. Прычыны, па якіх грамадзяне СССР станавіліся на бок 
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захопнікаў, былі рознымі. Невялікая частка, асабліва з ліку эмігрантаў, якія 
выехалі з Расіі ў гады рэвалюцыі або ратуючыся ад сталінскіх рэпрэсій, 
лічылі, што такім чынам вядуць барацьбу са злачынным бальшавіцкім 
рэжымам. Хтосьці, магчыма, падзяляў нацысцкую расавую тэорыю, асабліва 
яе антысеміцкія палажэнні. У асяроддзі сялянства былі незадаволеныя 
калгасным ладам і палітыкай раскулачвання, яны кіраваліся пачуццём 
помсты. Былі і адкрыта крымінальныя элементы, якія задавальнялі такім 
чынам свае садысцкія схільнасці і імкненне да лёгкага ўзбагачэння. Аднак 
вялікая частка стала калабарантамі ў выніку склаўшыхся абставін, кіруючыся 
стратэгіяй выжывання ва ўмовах вайны. Гэта і ваеннапалонныя, пастаўленыя 
перад выбарам: служба ў калабарацыйных частках або смерць. Не ва ўсіх іх 
знаходзілася рашучасць абраць другое, але не парушыць дадзеную прысягу. 
Гэта і мірныя жыхары, якія апынуліся ў акупіраванай зоне і змушаныя 
карміць сваю сям'ю, паступаючы на працу або на службу дзеля кавалка 
хлеба. Гэта і прымусова прызначаныя пад пагрозай нямецкага пісталета 
сельскія старасты. Нарэшце, гэта і шэраг патрыётаў, якія паступалі на службу 
да акупантаў, каб пад афіцыйным прыкрыццём вясці эфектыўную барацьбу з 
ворагам.  

У Беларусі з дазволу генеральнага камісара В. Кубэ 22 кастрычніка 
1941 года была створана Беларуская народная самапомач (БНС) пад 
кіраўніцтвам І. Ермачэнкі, які прыехаў з Прагі. Кіраўніцтва БНС (так званая 
Цэнтраль) прызначалася і звальнялася генеральным камісарам. Мэтамі БНС 
абвяшчаліся аказанне дапамогі пацярпелым ад вайны, узнаўленне разбуранай 
Беларусі, развіццё беларускай культуры. Аднак на самой справе гэтая 
арганізацыя стала прапагандыстам нацысцкага «новага парадку», збірала 
прадукты і цёплыя рэчы для нямецкіх салдатаў, аказвала дапамогу ў вывазе 
насельніцтва Беларусі на прымусовую працу ў Германію.  

Лідэры БНС спрабавалі выкарыстаць гэтую арганізацыю як першую 
прыступку ў стварэнні беларускага нацыянальнага ўрада, прапаноўвалі 
арганізаваць на яе базе ўзброеныя атрады для барацьбы з партызанамі. Доўгі 
час нямецкае кіраўніцтва ігнарыравала гэтыя прапановы, аднак у чэрвені 
1942 года на базе БНС быў створаны Беларускі корпус самааховы (БКС). 
Узначаліў гэтае ваеннае фарміраванне той жа І. Ермачэнка. Планіравалася 
стварыць тры дывізіі БКС, якія былі б раскіданы па раёнах. Для падрыхтоўкі 
беларускага афіцэрскага корпуса ў Мінску былі адкрыты спецыяльныя 
курсы, начальнікам якіх стаў былы афіцэр польскага войска Ф. Кушаль.  

Аднак цяжкасці з наборам добраахвотнікаў, прапаганда з боку савецкіх 
партызан і насцярожанасць з боку нямецкага кіраўніцтва прывялі да 
ліквідацыі корпуса вясной 1943 года. Гітлераўцы зрабілі стаўку на стварэнне 
паліцэйскіх батальёнаў з мясцовага насельніцтва, але пад непасрэдным 
камандаваннем нямецкіх афіцэраў. У верасні – лістападзе 1943 года была 
праведзена мабілізацыя ў гэтыя фарміраванні, часткова прымусовая. Да 
канца 1943 года акупанты здолелі сфарміраваць толькі тры батальёны ў 
колькасці 1481 чалавек. У 1944 годзе шляхам гвалтоўнай мабілізацыі было 
створана сем батальёнаў (3648 чалавек).  
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22 чэрвеня 1943 года быў створаны Саюз беларускай моладзі (СБМ) на 
чале з М. Ганько і Н. Абрамавай. Узорам для дадзенай маладзёжнай 
арганізацыі стаў нацысцкі Гітлерюгенд. Беларускіх падлеткаў спрабавалі 
выхоўваць на ідэях нацыянал-сацыялізму, у духу адданасці Гітлеру і «вялікай 
Германіі». Аднак завербаваць у гэтую арганізацыю змаглі адносна невялікую 
колькасць юнакоў і дзяўчат – каля 12,5 тысяч.  

Падладжваючыся да нацыянальнай беларускай інтэлігенцыі, 
акупацыйныя ўлады па ўказанню Кубэ стварылі Беларускае навуковае 
таварыства, прафсаюзы, адчынялі школы. Нацысты дэмагагічна разважалі аб 
неабходнасці развіцця беларускай культуры і мовы. 27 чэрвеня пры 
генеральным камісары была створана Беларуская рада даверу – дарадчы 
орган без якіх-небудзь рэальных паўнамоцтваў.  

Аднак 22 верасня 1943 года В. Кубэ быў забіты і яго месца заняў 
групенфюрэр СС К. фон Готберг. Новы кіраўнік Беларусі быў настроены 
больш скептычна, чым яго папярэднік, да магчымасці добраахвотнага 
супрацоўніцтва з мясцовым насельніцтвам, таму часцей стаў ужываць 
адкрыты гвалт. Ён не меў даверу да кіраўніцтва БНС, таму Ермачэнка быў 
вымушаны пакінуць Беларусь.  

У снежні 1943 года, калі частка тэрыторыі БССР была вызвалена 
Чырвонай Арміяй, Готберг садзейнічаў стварэнню Беларускай Цэнтральнай 
Рады (БЦР) – марыянетачнага ўрада пад кіраўніцтвам прэзідэнта Р. 
Астроўскага. БЦР атрымала пэўныя паўнамоцтвы па кіраўніцтву школьнай 
справай і культурай, сацыяльнай сферай. Ёй таксама даручалася стварэнне 
новага вайскоўскага злучэння – Беларускай краявой абароны (БКА). У 
сакавіку 1944 года, напярэдадні вызвалення Беларусі, у БКА было прымусова 
мабілізавана каля 25 тыс. чалавек. 27 чэрвеня 1943 года ў Мінску быў 
арганізаваны Другі ўсебеларускі кангрэс – апошні з'езд беларускіх 
калабарантаў, зрэжысіраваны нацысцкім акупацыйным кіраўніцтвам. 
Кангрэс абвясціў сябе адзіным законным урадам Беларусі, ствараючы 
прэцэдэнт для непрызнання ў наступным савецкай улады. Дэлегаты з'езда 
адправілі прывітальную тэлеграму А. Гітлеру. Аднак надыходзячыя савецкія 
войскі прымусілі з’езд спыніць сваю працу, а яго ўдзельнікі збеглі разам з 
адыходзячымі германскімі войскамі.  

Акрамя беларускіх калабарацыйных арганізацый, на акупіраванай 
тэрыторыі БССР былі размешчаны таксама часткі РВА – Рускай вызваленчай 
арміі пад камандаваннем былога савецкага генерала А. Уласава, які 
перайшоў на бок немцаў. У 1943 годзе на тэрыторыю Лепельскага і 
Чашніцкага раёнаў была перакінута РВНА – Руская вызваленчая народная 
армія, якой камандаваў Б. Камінскі. Некаторыя беларусы пайшлі служыць і ў 
гэтыя фарміраванні. Гэтых людзей, магчыма, можна зразумець, аднак 
складана апраўдаць, бо сваімі дзеяннямі яны аб'ектыўна дапамагалі ворагу і 
не маглі гэтага не бачыць. З’ява калабарацыянізму дагэтуль недастаткова 
вывучаная і выклікае масу спрэчак. 
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4. З першых дзён вайны на акупіраванай тэрыторыі разгарнулася 
масавая антыфашысцкая барацьба. Найбольш яркімі яе праявамі сталі 
партызанскі і падпольны рух.  

СССР уступіў у вайну непадрыхтаваным да такого роду дзеянняў. Не 
было ні распрацаванай загадзя тэорыі партызанскай барацьбы, ні загадзя 
прадуманых арганізацыйных формаў, пэўных кадраў. Праўда, да сярэдзіны 
30-х гадоў у краіне праводзілася сур'ёзная праца па падрыхтоўцы да 
выкарыстання партызанскіх фарміраванняў у будучай вайне. Тады вышэйшае 
ваеннае і палітычнае кіраўніцтва не адхіляла магчымасці ўварвання ворага на 
савецкую зямлю, і ў прадбачанні такога ходу падзей у шматлікіх 
прыгранічных раёнах рыхтаваліся базы для развіцця партызанскага руху, 
вывучаўся і абагульняўся вопыт партызанскіх дзеянняў у мінулых войнах, 
навучаліся людзі, здольныя групамі і паасобку дзейнічаць у тыле ворага, 
закладваліся схованкі з харчам, зброяй, боепрыпасамі, распрацоўвалася 
адмысловая мінна-падрыўная тэхніка.  

На манёўрах і ваенных вучэннях адпрацоўваліся пытанні 
ўзаемадзеяння рэгулярных войскаў з партызанамі.  

На жаль, пазней у СССР узяла верх устаноўка, што ў выпадку вайны 
агрэсар будзе разгромлены на яго ўласнай тэрыторыі і перамогу можна будзе 
атрымаць «малой крывёй», а тэорыя выкарыстання партызанскіх сіл была 
прызнана нядзейснай. Таму шматлікія арганізацыйныя пытанні разгортвання 
партызанскага руху прыйшлося вырашаць ужо ва ўмовах цяжкага 
адступлення Чырвонай Арміі.  

Савецкае камандаванне і партыйнае кіраўніцтва ўжо ў пачатку вайны 
ўзялі пад свой кантроль стварэнне партызанскіх атрадаў і падпольных груп. 
Так, 29 чэрвеня 1941 года СНК СССР і ЦК УКП(б) выдалі сакрэтную 
дырэктыву «Партыйным і савецкім арганізацыям прыфрантавых абласцей», 
дзе даваліся ўказанні па пакіданню ў тыле ворага партыйных і савецкіх 
працаўнікоў, забеспячэнню іх неабходнымі сродкамі і матэрыяламі для 
вядзення антыфашысцкай барацьбы. 3 ліпеня ў звароце да народа па радыё І. 
Сталін заклікаў ствараць на акупіраваных землях партызанскія атрады. Гэты 
ж заклік утрымліваўся і ў выдадзенай 15 ліпеня 1941 года лістоўцы ГПУ 
Чырвонай Арміі «Да вайскоўцаў, якія змагаюцца ў тыле ворага». Нарэшце, 18 
ліпеня 1941 года ЦК УКП(б) выдаў пастанову «Аб арганізацыі барацьбы ў 
тыле германскіх войскаў», .дзе абагульняліся і ўдакладняліся пытанні 
арганізацыі антыфашысцкай барацьбы.  

Мясцовае беларускае кіраўніцтва, што выконвала дадзеныя ўказанні, 
таксама выдала шэраг дырэктыў і правяло серыю адпаведных 
мерапрыемстваў. 30 чэрвеня 1941 года ЦК КП(б)Б распаўсюдзіў дырэктыву 
№ 1 «Аб пераходзе на падпольную працу партарганізацый раёнаў, занятых 
ворагам», 1 ліпеня – дырэктыву № 2 «Аб разгортванні партызанскай 
барацьбы ў тыле ворага». У гэты ж дзень, 1 ліпеня, у Магілёве была 
праведзена нарада з працаўнікамі, якія накіроўваліся ў тыл ворага.  

Адным з першых на тэрыторыі Беларусі пачаў дзейнічаць Пінскі 
партызанскі атрад пад кіраўніцтвам У.3. Каржа. На тэрыторыі 



 75

Кастрычніцкага раёна Палескай вобласці дзейнічаў атрад «Чырвоны 
Кастрычнік», якім кіравалі Ц. Бумажкоў і Ф. Паўлоўскі. Ужо 6 жніўня 1941 
года ім былі прысвоены званні Герояў Савецкага Саюза – першым сярод 
партызан. На тэрыторыі Суражскага раёна Віцебскай вобласці ў першыя 
тыдні вайны пачаў дзейнічаць партызанскі атрад, створаны М. Шмыровым.  

Усяго ў ліпені – кастрычніку 1941 года на тэрыторыі Беларусі было 
створана звыш 430 атрадаў колькасцю каля 8300 чалавек. У цэлым, у СССР 
да канца 1941 года дзейнічалі каля 2000 партызанскіх атрадаў і груп. Аднак 
значная частка гэтых партызанскіх фарміраванняў была нежыццяздольнай, 
яны альбо былі знішчаныя, альбо распаліся да зімы 1941/42 г. Так, на 
тэрыторыі БССР у канцы 1941 г. дзейнічалі толькі 99 атрадаў і амаль столькі 
ж партызанскіх груп.  

У пачатковы перыяд вайны партызанскія групы складаліся ў асноўным 
з камуністаў і камсамольцаў, партыйных дзеячаў, наўмысна пакінутых для 
арганізацыі барацьбы, а таксама з чырвонаармейцаў, якія апынуліся ў 
акружэнні. Невялікую частку складалі атрады супрацоўнікаў НКУС і НКДБ 
(у Беларусі было 14 такіх атрадаў, якія налічвалі 1162 чалавека). Барацьба 
партызан да вясны 1942 года насіла абасоблены характар, кожная група 
дзейнічала на свой страх і рызыку. Практычна адсутнічалі сродкі сувязі, не 
хапала ўзбраення і медыкаментаў, самых неабходных рэчаў. У такіх умовах 
складана было праводзіць шырокамаштабныя аперацыі, таму партызанам 
прыходзілася здавольвацца невялікімі дыверсіямі. Яны паступова набывалі 
вопыт партызанскай барацьбы, наладжвалі сувязі паміж сабой і з 
насельніцтвам.  

Тым не менш, нягледзячы на складанасці арганізацыйнага перыяду, за 
верасень-снежань 1941 года, па няпоўных звестках, партызаны Беларусі 
падарвалі каля 80 эшалонаў, знішчылі каля 33 самалётаў, 78 танкаў і 
бронемашын, 973 аўтамашыны, 137 матацыклаў, разбурылі 155 мастоў, 
разграмілі 9 ваенных штабоў, спалілі 63 склады з боепрыпасамі і гаручым.  

Вясной 1942 года сітуацыя стала змяняцца. Нямецкія войскі атрымалі 
жорсткі адпор пад Масквой, Чырвоная Армія перайшла ў контрнаступленне. 
На акупіраваных тэрыторыях ужо ва ўсёй «прыгажосці» выявіўся нацысцкі 
рэжым тэрору, рабавання і гвалту. Пачаўся прымусовы вываз насельніцтва ў 
Германію. Усё гэта прывяло да масавага прытоку мясцовых жыхароў у 
партызанскія атрады. Толькі ў Беларусі да жніўня 1942 года яны папоўніліся 
23 тысячамі новых байцоў. Да пачатку 1943 года ў шэрагах беларускіх 
партызан налічвалася каля 56 тыс. чалавек. Адыходзілі ў партызаны не толькі 
асобныя грамадзяне, але і цэлыя вёскі, як гэта было, напрыклад, у вёсках 
Міхедавічы Петрыкаўскага раёна, Калінаўка і Кузьмічы Любанскага раёна і 
інш.  

Узмацнілася і ўвага вышэйшага кіраўніцтва СССР да партызанскага і 
падпольнага руху. Для аказання дапамогі і падрыхтоўкі спецыялістаў у 
савецкім тыле былі створаны спецшколы: тры ў Маскве ў студзені 1942 года, 
«Асобы беларускі збор» у г. Мураме ў красавіку гэтага жа года (там было 
падрыхтавана да верасня 1942 года 15 атрадаў і каля 100 арганізатарскіх груп 
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колькасцю 2378 чалавек), Беларуская школа падрыхтоўкі партызанскіх 
кадраў – у снежні 1942 года (да восені 1943 г. у ёй было падрыхтавана 940 
спецыялістаў). Усяго за гады вайны ў рознага рода навучальных цэнтрах 
было падрыхтавана 529 арганізатараў падполля, 265 чалавек каманднага 
складу, 1146 інструктараў мінна-падрыўной справы, каля 15 тыс. 
падрыўнікоў, 457 радыстаў, 252 разведчыка, 52 паліграфіста, 12 рэдактараў 
газет, 23 хімінструктараў, 11 вадалазаў.  

Адпраўка неабходных спецыялістаў праз лінію фронту ажыццяўлялася 
як паветраным шляхам, так і цераз «Суражскія (Віцебскія) вароты». Так 
зваўся 40-кіламетровы прарыў у лініі нямецкай абароны на стыку груп армій 
«Поўнач» і «Цэнтр», які кантраліраваўся партызанамі з атрада «бацькі 
Міная» – М.П. Шмырова і дзейнічаў на працягу лютага – верасня 1942 года. 
Праз яго ў зону акупацыі было перапраўлена 20 партызанскіх атрадаў, 102 
арганізатарскія групы, 62 дыверсійныя групы – усяго больш 3 тыс. чалавек, а 
таксама 5 тыс. адзінак зброі, боепрыпасы, медыкаменты, абмундзіраванне.  

Велізарнае значэнне для кансалідацыі і ўзмацнення партызанскага руху 
мела стварэнне кіруючага цэнтра. 30 мая 1942 года па ўказанню Стаўкі 
Вярхоўнага Галоўнакамандавання быў арганізаваны Цэнтральны штаб 
партызанскага руху (ЦШПР). Яго ўзначаліў першы сакратар ЦК Кампартыі 
Беларусі П.К. Панамарэнка. 9 верасня 1942 года ствараецца Беларускі штаб 
партызанскага руху (БШПР) пад кіраўніцтвам другога сакратара ЦК КП(б)Б 
П. З Калініна. У верасні 1942 года І. Сталін выдаў загад «Аб задачах 
партызанскага руху», дзе давалася ўказанне аб актывізацыі дзейнасці 
патрыётаў на акупіраваных тэрыторыях і аб неабходнасці іх цеснай 
каардынацыі з дзеяннямі Чырвонай Арміі.  

З ростам колькасці партызанскіх атрадаў, узмацненнем іх кіраўніцтва і 
паляпшэннем матэрыяльнай базы пашыраліся і маштабы дзейнасці. Калі ў 
студзені – лютым 1942 года партызаны Беларусі здзейснілі 11 дыверсій на 
чыгуначных мастах, то ў ліпені гэтага года ўжо звыш 304. Брыгада «За 
савецкую Беларусь» 4 жніўня 1942 года падарвала мост на р. Дрыса, што 
спыніла рух нямецкіх эшалонаў на 16 сутак. З удзелам 1300 народных 
мсціўцаў у лістападзе гэтага жа года праведзена аперацыя «Рэха Палесся», у 
выніку якой быў спынены рух цягнікоў праз р. Пціч на 18 сутак. Акрамя 
дыверсій на чыгунцы, патрыёты прабівалі паравозныя катлы з 
супрацьтанкавых стрэльбаў (у 1942 годзе да партызанаў паступіла 1400 
адзінак гэтай зброі). Наносіліся і ўдары па гарнізонах ворага: у 1942 годзе ў 
Беларусі быў зроблены напад партызан на 500 апорных пунктаў акупантаў, а 
цалкам разгромлена 123.  

У 1943 годзе ў сувязі з разгромам германскіх войск пад Сталінградам і 
на Курскай дузе (карэннаы пералом у вайне) партызанская барацьба яшчэ 
больш пашыраецца. Да канца 1943 года ў беларускіх атрадах народных 
мсціўцаў налічвалася каля 212 тыс. чалавек. Невялікія калісьці атрады 
пераўтварыліся ў сапраўдныя ваенныя часткі – палкі, брыгады і злучэнні. 
Усяго за гады вайны ў Беларусі дзейнічала 199 брыгад і 14 палкоў. 
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Камандзірам партызанскіх атрадаў прысвойваліся воінскія званні ад 
лейтэнантаў да палкоўнікаў, а 10 чалавек атрымалі званні генерал-маёраў.  

За кожным атрадам была замацавана зона баявых дзеянняў. У 
шматлікіх раёнах акупанты былі цалкам выцеснены і там была адноўлена 
савецкая ўлада. Такія рэгіёны называліся партызанскімі зонамі. Да канца 
1943 года пад кантролем партызан знаходзілася больш 60% тэрыторыі 
Беларусі плошчай 108 тыс. кв. км., а на ўсёй акупіраванай тэрыторыі СССР 
пад партызанскай уладай апынулася больш за 200 тыс. кв. км. Немцы 
адчувалі сябе ў адноснай бяспецы толькі ў буйных гарадах з моцнымі 
гарнізонамі. У тыле ворага партызаны здзяйснялі перыядычныя рэйды, што 
мела не толькі ваеннае, але і велізарнае прапагандысцкае значэнне.  

З ваеннага пункта погляду найбольшае значэнне мела правядзенне 
партызанамі так званай «рэйкавай вайны» – маштабнай аперацыі па 
парушэнню камунікацый ворага ў перыяд буйных ваенных акцый Чырвонай 
Арміі. Першы этап «рэйкавай вайны» праходзіў з 3 жніўня па 15 верасня 
1943 года і быў прымеркаваны да Курскай бітвы, другі («Канцэрт») – з 19 
верасня па 1 лістапада 1943 года і супаў з наступленнем савецкіх войск і 
бітвай за Днепр, трэці пачаўся ў чэрвені 1944 года, у перыяд аперацыі 
«Баграціён». Патрыёты, акрамя разбурэння чыгуначных пуцей, пусцілі пад 
адхон 2171 цягнік, 6 бронецягнікоў, знішчылі 295 чыгуначных мастоў.  

Да канца акупацыі ў партызанскіх атрадах у Беларусі налічвалася 374 
тыс. чалавек, а яшчэ звыш 400 тыс. лічыліся ў партызанскіх рэзервах. У 
СССР са зброяй у руках супраць захопнікаў ваявала больш 1 млн. жыхароў, а 
з партызанскімі рэзервамі – 2,8 млн. Страты немцаў ад рук партызан склалі 1 
млн. чалавек (звыш 500 тыс. – у Беларусі), больш 4 тыс. танкаў (1355 – у 
Беларусі), 65 тыс. аўтамабіляў (18700 – у БССР), 1100 самалётаў, каля 20 тыс. 
эшалонаў (звыш 11 тыс. – у Беларусі). Ні карныя акцыі (а толькі ў Беларусі іх 
было праведзена не меней 140), ні спробы дыскрэдытацыі шляхам стварэння 
«ягд-каманд» – ілжывых партызанскіх атрадаў з немцаў і калабарантаў, 
забіваўшых мірных жыхароў, не змаглі зламаць народнага супраціўлення.. 
Дзейнасць партызан засталася яркай старонкай у барацьбе з акупантамі. 88 
чалавек з ліку партызан сталі Героямі Савецкага Саюза, 140 тыс. былі 
ўзнагароджаны ордэнамі і медалямі.  

Акрамя партызанскага руху, істотную ролю ў барацьбе з нацыстамі на 
акупіраваных тэрыторыях адыграла савецкае падполле. Спецыфіка 
падпольнага руху праяўлялася ў тым, што патрыётам прыходзілася 
дзейнічаць ва ўмовах вялікай канспірацыі і пад пастаяннай пагрозай быць 
схопленымі ворагам. У сілу гэтага галоўнымі мэтамі, якія ставіліся перад 
падполлем, быў збор разведдадзеных і перадача іх у цэнтр, правядзенне 
дыверсій, арганізацыя сабатажу, вядзенне актыўнай прапаганды з мэтай 
разлажэння нямецкіх і калабарацыйных частак і падтрымкі баявога духу ў 
насельніцтва.  

Сетка падпольных структур пачала ўзнікаць у гарадах і сёлах з першых 
дзён акупацыі. Яе асновай спачатку быў партыйны і савецкі актыў, пакінуты 
для гэтых мэтаў. У наступным падполле пашыралася, да яго далучаліся 
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мясцовыя жыхары. Аднак часта падпольныя групы дзейнічалі паасобку, не 
маючы сувязяў з іншымі патрыятычнымі арганізацыямі, што вяло да 
паніжэння маштабаў і эфектыўнасці іх дзейнасці.  

Адным з найбольш масавых стала Мінскае падполле, у яго дзейнасці за 
перыяд вайны прыняло ўдзел больш за 9 тыс. чалавек: камуністы, партыйныя 
работнікі, выкладчыкі ВНУ, лекары, вайскоўцы, працоўныя мінскіх 
прадпрыемстваў. Ужо да канца 1941 года ў Мінску і наваколлі дзейнічала 50 
не звязаных паміж сабой груп колькасцю да 2 тыс. членаў. У лістападзе 1941 
года для каардынацыі і аб’яднання іх дзеянняў ствараецца агульнагарадскі 
кіруючы партыйны цэнтр, на чале якога сталі І. Кавалёў, І. Казінец, У. 
Жудро, З. Заяц, У. Нічыпараў, Г. Сямёнаў. Мінскае падполле вяло актыўную 
разведвальна-дыверсійную дзейнасць, членамі арганізацыі было здзейснена 
звыш 1500 дыверсій. Вялікае значэнне мела знішчэнне фашысцкага 
кіраўнічага апарата і калабарацыйнага актыву, у тым ліку найболей вядомыя 
акцыі: забойства патрыёткамі Восіпавай, Мазанік і Траян у верасні 1943 года 
генеральнага камісара Беларусі В. Кубэ, знішчэнне рэдактара 
калабарацыйнай газеты Казлоўскага і шэраг іншых. Важным з’яўлялася і 
вядзенне агітацыйна-прапагандысцкай дзейнасці, выданне ў акупіраваным 
Мінску газеты «Звязда», распаўсюджванне лістовак і зводак Саўінфармбюро.  

На жаль, адсутнасць вопыту падпольнай барацьбы і канспірацыі 
прыводзіла да частых правалаў. Мінскае падполле тройчы падвяргалася 
жорсткаму разгрому з боку акупантаў: увосень 1941 года, вясной і восенню 
1942 года. Толькі ў сакавіку 1942 года былі арыштаваны 404 члена падполля, 
28 з іх былі пасля жорсткіх катаванняў павешаны, 251 расстраляны. 
Германскай разведцы ўдалося на доўгія гады запляміць і зганьбіць імя аднаго 
з першых кіраўнікоў Мінскага падполля І. Кавалёва. Толькі ў апошнія гады 
даследчыкам удалося зняць з яго абвінавачванні ў здрадзе.  

За актыўную падпольную дзейнасць у гады акупацыі ў 1966 годзе 
Мінск быў узнагароджаны ордэнам Леніна, а ў 1974 годзе яму было 
прысвоена званне «Горад-герой».  

Падпольныя групы дзейнічалі і ў іншых гарадах і населеных пунктах 
Беларусі. Так, у Брэсце ў складзе падполля знаходзілася каля 150 чалавек. У 
Гродна дзейнічала 6 груп (больш 60 чалавек), а ў Гродзенскай вобласці каля 
30 (агульнай колькасцю звыш 300 чалавек). Аднак у Заходняй Беларусі ў 
сувязі з хуткім наступленнем ворага арганізацыя падполля насіла хаатычны 
характар,членамі антыфашысцкіх груп станавіліся ў асноўным былыя члены 
КПЗБ і КСМЗБ, якія мелі вопыт нелегальнай барацьбы яшчэ з часоў 
польскага панавання. Мясцовае насельніцтва не заўсёды падтрымлівала 
патрыётаў, частка праявіла лаяльнасць да акупантаў, паколькі гэтыя 
тэрыторыі ўвайшлі ў склад БССР толькі ў 1939 годзе і тут не было 
адназначнага стаўлення да савецкай улады.  

У той жа час на ўсходзе рэспублікі дзейнасць падпольшчыкаў набыла 
значные маштабы. У Віцебскай вобласці дзейнічала звыш 200 арганізацый і 
груп, у тым ліку найбольш вядомая – група К. Заслонава на чыгуначным 
вузле ў Оршы, якая толькі з снежня 1941 года па люты 1942 года падарвала 6 
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эшалонаў, 170 паравозаў, некалькі складаў з боепрыпасамі, знішчыла больш 
400 немцаў. Падпольшчыкі выкарыстоўвалі міны, замаскіраваныя пад 
вугальныя брыкеты. У наступным на базе гэтай групы быў створаны 
партызанскі атрад. У г. п. Обаль дзейнічала група пад кіраўніцтвам Е. 
Зеньковай і 3. Партновай. У Віцебску арганізацыяй барацьбы супраць 
акупантаў займалася В. Харужая, схопленая затым нацыстамі і пасля 
катаванняў па-зверску забітая імі. Пасмяротна В.З. Харужай прысвоена 
званне Героя Савецкага Саюза.  

У Гомелі былі арганізаваны 142-е падпольныя группы. Адзін з 
арганізатараў Гомельскага падполля Т. Барадзін працаваў у друкарні і 
друкаваў там лістоўкі. Патрыёты ўзарвалі афіцэрскую сталовую, пры гэтым 
загінуў нямецкі генерал.  

У Магілёве пад кіраўніцтвам К. Мэттэ дзейнічаў «Камітэт 
садзейнічання Чырвонай Арміі», які налічваў да 400 членаў. У Бабруйску і 
Бабруйскім раёне налічвалася больш 500 падпольшчыкаў.  

На станцыі Асіповічы падпольшчыку Ф. Крыловічу ўдалося 
ажыццявіць найбуйнейшую дыверсію другой сусветнай вайны. У ноч з 29 на 
30 ліпеня 1943 года з дапамогай усяго двух магнітных мін было знішчана 4 
эшалоны з гаручым (31 цыстэрна), боепрыпасамі (63 вагоны) і найноўшымі 
нямецкімі танкамі «Тыгр». Пажар на станцыі доўжыўся 10 гадзін, аб гэтай 
дыверсіі давялі да ведама асабіста А. Гітлера.  

Усяго жа на тэрыторыі Беларусі падполлі вялі барацьбу з ворагам 
больш 70 тыс. чалавек, а ў цэлым па СССР – 220 тыс. Іх уклад у перамогу над 
нацызмам цяжка пераацаніць.  

Акрамя савецкіх партызан, на тэрыторыі БССР, акупіраванай немцамі, 
разгарнулі дзейнасць фарміраванні польскай Арміі Краёвай і ўкраінскай 
арганізацыі АУН-УПА (Арганізацыя украінскіх нацыяналістаў – Украінская 
паўстанцкая армія).  

Армія Краёва была створана 14 лютага 1942 года на базе Саюза 
ўзброенай барацьбы, што дзейнічаў са студзеня 1940 года. Гэтая арганізацыя 
падпарадкоўвалася польскаму эмігранцкаму ўраду Сікорскага ў Лондане. Да 
лета 1941 года польскія атрады прытрымліваліся стратэгіі «двух ворагаў» і 
адначасова вялі барацьбу як з Германіяй, так і з Савецкім Саюзам, 
спрабуючы сарваць у Заходняй Беларусі і Заходняй Украіне мерапрыемствы 
новай улады. У 1939 – 1940 гг. органы НКУС і НКДБ раскрылі дзейнасць 109 
польскіх падпольных груп і выслалі з Заходняй Беларусі каля 120 тыс. 
жыхароў па падазрэнню ў сувязях з імі.  

Аднак пасля нападу Германіі на СССР сітуацыя змянілася і 14 жніўня 
1941 года была падпісана савецка-польская ваенная дамова аб сумесных 
дзеяннях супраць немцаў. Армія Краёва была строга заканспірыраванай 
арганізацыяй, якая складалася выключна з палякаў. У цэлым яна налічвала 
каля 250 – 300 тыс. чалавек. У Беларусі да 1944 года яе атрады дзейнічалі на 
Навагрудчыне (23 тыс.), у Віленскай акрузе (9 тыс.), Палескай акрузе (4 
тыс.), а таксама на Валыні, куды адносіўся раён Брэста.  
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Палякі спрабавалі заняць пасты ў мясцовай адміністрацыі і паліцыі, 
ішлі на супрацоўніцтва з немцамі, выцясняючы пры гэтым беларускіх 
нацыянальных дзеячаў. Беларускае насельніцтва не падтрымлівала акаўцаў, 
бо тыя часта звярталіся да тэрору супраць беларусаў, амаль не аказваючы 
супраціўлення немцам.  

26 красавіка 1943 года ў сувязі з «Катынскай справай» Польшча 
разарвала дыпламатычныя адносіны з СССР і Армія Краёва стала на шлях 
прамой канфрантацыі з савецкім патрыятычным антыфашысцкім рухам. З 
восені 1943 года да лета 1944 года толькі ў Навагрудскай акрузе АК правяла 
81 аперацыю супраць савецкіх партызан. Часам гэтыя акцыі былі 
арганізаваны сумесна з нямецкімі карнікамі.  

У момант наступлення Чырвонай Арміі на Украіну і Беларусь Армія 
Краёва спрабавала ажыццявіць «Вялікі план» (план «Бура») – арганізаваць 
польскае паўстанне і да прыходу савецкіх войскаў абвясціць у Заходняй 
Украіне і Заходняй Беларусі ўзнаўленне польскай дзяржавы. Адным з 
элементаў гэтага плану была аперацыя «Вострая брама» па захопе Вільнюса, 
аднак ажыццявіць гэтыя планы не атрымалася.  

Афіцыйна Армія Краёва была распушчана 19 студзеня 1945 года, аднак 
яе асобныя фарміраванні працягвалі сваю дыверсійную дзейнасць на 
тэрыторыі СССР да 1953 г.  

Арганізацыя ўкраінскіх нацыяналістаў была створана яшчэ ў 1929 
годзе ў Заходняй Украіне, дзе на чале са сваім лідэрам С. Бандэрай змагалася 
за аддзяленне ад Польшчы. З пачаткам вайны кіраўніцтва АУН наладзіла 
сувязі з нямецкімі спецслужбамі. 30 чэрвеня 1941 года АУН абвясціла ў 
Львове аб стварэнні «Украінскай самастойнай саборнай дзяржавы», аднак 
германскія ўлады ліквідзіравалі гэтую псеўдадзяржаву і пачалі рэпрэсіі 
супраць украінскіх нацыяналістаў. У выніку АУН раскалолася: частка 
нацыяналістаў (пад кіраўніцтвам А. Мельніка) перайшла на бок немцаў, 
частка (пад кіраўніцтвам С. Бандэры) заняла антыфашысцкую пазіцыю. 
Аднак і тыя і іншыя адмоўна адносіліся да савецкай улады і вялі 
бесперапынную барацьбу з савецкімі партызанамі. У 1943 годзе была 
створана УПА – Украінская паўстанцкая армія, якая сваім галоўным ворагам 
лічыла СССР. Таксама ворагам для ўкраінскіх нацыяналістаў з’яўлялася 
Армія Краёва.  

У Беларусі складаны вузел супярэчнасцяў завязаўся на Палессі, 
перададзеным у склад рэйхскамісарыята «Украіна». Тут адначасова 
дзейнічалі і ўкраінскія нацыяналісты, і Армія Краёва, і савецкія партызаны. 
Як і Армія Краёва, аунаўцы ажыццяўлялі тэрор супраць мірнага беларускага 
насельніцтва. Ён не скончыўся і пасля вызвалення Беларусі ад акупантаў. У 
1944 – 1946 гг. украінскія нацыяналісты ажыццявілі ў Беларусі 2384 дыверсіі 
і тэрактаў, забілі 1012 чалавек. Толькі ў 1946 годзе органы НКУС 
ліквідзіравалі апошнія банды.  

Такім чынам, барацьба з нацызмам, якая з першых дзён вайны 
разгарнулася на тэрыторыі СССР і Беларусі, з'яўлялася складанай з’явай. 
Аднак патрыятычныя сілы атрымалі пераканаўчую перамогу.  
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5. Вызваленне тэрыторыі Беларусі пачалося у выніку наступлення 
Чырвонай Арміі пасля перамогі пад Курскам. У час бітвы за Днепр (жнівень-
снежань 1943 г.) 23 верасня 1943 года быў вызвалены першы раённы цэнтр 
Беларусі Камарын, пры правядзенні Гомельска-Рэчыцкай аперацыі 26 
лістапада – першы абласны цэнтр Гомель. У ходзе Гарадоцкай аперацыі (13 – 
31 снежня 1943 г.) быў вызвалены Гарадок і створаны ўмовы для 
наступлення ў віцебскім кірунку. З 8 студзеня па 8 лютага 1944 года 
праводзілася Калінкавіцка – Мазырская аперацыя, у выніку былі вызвалены 
гэтыя населеныя пункты, а савецкія войскі адкінулі немцаў да ракі Пціч і ў 
раён Петрыкава. Нарэшце, з 21 па 26 лютага 1944 года была праведзена 
Рагачоўска – Жлобінская аперацыя па вызваленню дадзеных гарадоў. Такім 
чынам, быў створаны плацдарм для разгрому германскіх войск, якія 
ўваходзілі ў групу армій «Цэнтр».  

Беларусь была апошняй мяжой для нямецкіх захопнікаў. Яе страта 
адзначала ўступленне савецкіх войск на тэрыторыю Еўропы і самой Германіі, 
таму тут была створаная магутная лінія абароны, названая «Фатэрлянд» 
(«Радзіма»). Кожны прыфрантавы горад быў пераўтвораны ў крэпасць. 
Жыхары былі выселены, а за магутнымі ўмацаваннямі засяродзіліся нямецкія 
гарнізоны. Кожны камендант такой крэпасці даваў асабіста Гітлеру падпіску, 
што будзе абараняць горад да канца. Група армій «Цэнтр» налічвала 1,2 млн. 
салдат і афіцэраў, 9500 гармат і мінамётаў, 900 танкаў, 1400 самалётаў.  

Савецкае камандаванне таксама разумела ўсю важнасць і складанасць 
наступальнай аперацыі на тэрыторыі Беларусі. Быў распрацаваны план пад 
кодавай назвай «Баграціён». У яго ажыццяўленні павінны былі прыняць 
удзел чатыры франты: 1-ы Беларускі пад камандаваннем генерала арміі К. 
Ракасоўскага, 2-і Беларускі (камандуючы генерал-палкоўнік Г. Захараў), 3-і 
Беларускі (камандуючы генерал-палкоўнік І. Чарняхоўскі), 1-ы 
Прыбалтыйскі (камандуючы генерал арміі І. Баграмян). Каардынавалі іх 
дзейнасць Маршалы Савецкага Саюза Г. Жукаў і А. Васілеўскі. У склад 
савецкай групіроўкі ўваходзілі 2,4 млн. салдат і афіцэраў, больш 36 тыс. 
гармат і мінамётаў, 5200 танкаў, 5300 самалётаў. Такім чынам, па 
суадносінах сіл была дасягнута шматкратная перавага Чырвонай Арміі.  

Беларуская стратэгічная наступальная аперацыя праходзіла ў два 
этапы. На першым этапе (23 чэрвеня – 4 ліпеня) былі праведзены Віцебска-
Аршанская, Магілёўская, Бабруйская, Полацкая і Мінская аперацыі. Савецкія 
войскі акружылі і знішчылі групіроўкі ворага пад Віцебскам, Бабруйскам і 
Мінскам. Найбольш буйным стаў Мінскі “кацёл”, дзе ў палон трапіла 105 
тыс. салдат і афіцэраў вермахта. З іх ліку 57 тыс. былі адпраўлены ў Маскву, 
дзе 17 ліпеня 1944 года адбыўся своеасаблівы «парад ганьбы» – палонных 
немцаў правялі па Садовым кальцы. Дэманстратыўна ззаду ехалі палівальныя 
машыны, якія змывалі бруд, пакінуты слядамі заваёўнікаў.  

26 чэрвеня быў вызвалены Віцебск, 27 чэрвеня – Орша, 28 – Магілёў, 
29 – Бабруйск. 3 ліпеня савецкія войскі вызвалілі сталіцу БССР г. Мінск. 
Першым у горад уварваўся на сваім танку экіпаж малодшага лейтэнанта Дз. 
Фролікава з брыгады палкоўніка А. Лосіка.  
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Другі этап аперацыі «Баграціён» праходзіў з 5 ліпеня па 29 жніўня 1944 
года. У гэты перыяд савецкія войскі ажыццявілі Шаўляйскую, Вільнюскую, 
Каўнаскую, Беластоцкую і Люблін-Брэсцкую аперацыі. 28 ліпеня 1944 года 
быў вызвалены апошні беларускі горад – Брэст. Падчас другога этапу 
пачалося вызваленне Літвы і Латвіі, Чырвоная Армія перайшла мяжу і 
ўступіла на тэрыторыю Польшчы, адкінуўшы немцаў да сярэдняга цячэння р. 
Вісла. Група армій «Цэнтр» была разгромлена і спыніла сваё існаванне. 17 
дывізій і 3 брыгады ворага былі цалкам знішчаны, а 50 дывізій страцілі звыш 
паловы свайго асабовага складу.  

Велізарную дапамогу ў перыяд правядзення аперацыі «Баграціён» 
Чырвоная Армія атрымала ад партызан, падпольшчыкаў і насельніцтва 
БССР. Па заданню Стаўкі і БШПР 20 чэрвеня 1944 года быў пачаты трэці 
этап рэйкавай вайны. Партызаны атакавалі чыгуначныя камунікацыі на ўсім 
працягу ад лініі фронту да дзяржаўнай мяжы СССР. Было ўзарвана больш 60 
тыс. рэек, партызаны і падпольшчыкі дабылі і перадалі Чырвонай Арміі 
звесткі аб 1800 варожых гарнізонах.  

Насельніцтва і антыфашысты-патрыёты аказвалі дапамогу пры 
пераправах савецкіх войск праз водныя перашкоды, аднаўляючы ў 
найкароткія тэрміны разбураныя масты, наладжваючы праходы праз 
багністую мясцовасць і г. д.  

Насельніцтва вызваленых тэрыторый, у тым ліку і партызаны, 
мабілізоўвалася ў Чырвоную Армію. Усяго з тэрыторыі БССР пасля 
вызвалення было накіравана на ваенную службу звыш 600 тыс. чалавек, у 
тым ліку 180 тыс. партызан.  

Акупацыя прынесла Беларусі велізарныя страты. Прамыя 
матэрыяльныя страты склалі не меней 75 млрд. руб. (у цэнах па стану на 1941 
г.), гэта значыць, больш паловы нацыянальнага скарбу. Было разбурана і 
спалена 209 гарадоў і раённых цэнтраў (з 270), 9200 вёсак, знішчана 100465 
прадпрыемстваў, разрабавана маёмасць больш за 10 тыс. калгасаў, 92 
саўгасаў, 316 МТС. Нацысты знішчылі 421 тыс. дамоў, усе электрастанцыі, 
вывезлі ў Германію 90% станочнага абсталявання, каля 18,5 тыс. аўтамашын, 
9 тыс. трактароў. Летам 1944 годы ў Беларусі засталося толькі 39 % 
перадваеннай колькасці каней, 31 % буйной рагатай жывёлы, усяго 11 % 
пагалоў’я свінняў, 22 % авечак і коз. Былі знішчаныя практычна ўсе школы, 
установы культуры (клубы, бібліятэкі), медустановы. Было разрабавана 5425 
музеяў. Найболей цяжкімі сталі дэмаграфічныя страты: па розных дадзеных, 
загінула ад 2,2 да 3 млн. чалавек (з амаль 10 млн. даваеннага насельніцтва 
БССР), каля 400 тыс. было вывезена ў якасці остарбайтэраў.  

Разам з тым, на тэрыторыі Беларусі разгарнуўся масавы партызанскі 
рух, які прынёс значную шкоду акупацыйным войскам нацысцкай Германіі.  

Аперацыя «Баграціён» па вызваленню Беларусі з’яўляецца прыкладам 
ваеннага мастацтва і ўваходзіць у лік найважнейшых наступальных аперацый 

не толькі Вялікай Айчыннай вайны, але і Другой сусветнай вайны.  
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АСНОЎНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ РАЗВІЦЦЯ БССР  
у другой палове 1940-х – 1980-я гг. 

 
План: 

1. Міжнародныя адносіны пасля Другой сусветнай вайны. БССР на 

міжнароднай арэне. 

2. Аднаўленне і развіццё народнай гаспадаркі БССР у першае 

пасляваеннае дзесяцігоддзе. 

3. Грамадска-палітычнае  і сацыяльна-эканамічнае жыццё ў БССР ў 

другой палове 1950-х –      1980-х гг. 
 
            1. Пасля Другой сусветнай вайны  ў міжнародных адносінах 

пачалі праяўляцца наступныя тэндэнцыі: 
         а) Германія і яе саюзнікі страцілі свае пазіцыі ў сусветнай 

палітыцы. На роль сусветнага лідэра ўсё актыўней пачалі прэтэндаваць ЗША. 
За гады вайны  ЗША сканцэнтравалі больш за тры чацвёртых залатога запасу 
свету і 60% сусветнай прамысловай прадукцыі. Іх людскія страты за гады 
вайны склалі толькі сотую частку ад страт, якія панёс Савецкі Саюз, затое 
валавы нацыянальны прадукт павялічыўся за гэты час у два разы. 
Авалодванне ядзернай зброяй дазваляла  США дзейнічаць з пазіцыі сілы. 

    З другога боку, нягледзячы на вялікія страты ў вайне, другой 
звышдзяржавай станавіўся СССР. Яго аўтарытэт як пераможцы нацыстскай 
дзяржавы значна вырас у свеце. Савецкі Саюз меў самую магутную на той 
час армію. Ён таксама значна ўзмацніў свае пазіцыі ў Еўропе за лік утварэння 
шэрагу прасавецкіх краін. Пачалася барацьба за сусветнае лідэрства паміж 
гэтымі звышдзяржавамі. 

       б) На аснове Ялцінска-Патсдамскай сістэмы міжнародных адносін 
пачалася  пачалася перабудова свету. Гэта  адносілася як к зменам у 
геапалітычным уплыве розных стран ў цэлым, так і канкрэтна ў 
тэрытарыяльных зменах . Гэта закранула і Беларусь, дзе Беластоцкая 
вобласць і некалькі раёнаў Брэсцкай вобласці  былі перададзены Польшы.  

       в) Змянілася  і палітычная сітуацыя. Да вайны толькі СССР 
прадстаўляў сацыялістычную краіну. Пасля вайны пры ваеннай, фінансавай, 
дыпламатычнай падтрымцы СССР на шлях сацыялізму сталі Албанія, 
Балгарыя, Венгрыя, Польша, Румынія, Чэхаславакія, Югаславія, ГДР – усяго 
8 краін.  Пазней на  шлях  сацыялізму пры падтрымцы СССР сталі Паўночная 
Карэя, Кітай, В’етнам. Усяго ў краінах прасавецкага блока пражывала трэцяя 
частка насельніцтва свету. Яны атрымалі назву “сусветная сістэма 
сацыялізму”. Еўрапейскія прасавецкія краіны  для кардынацыі эканамічнай 
палітыкі стварылі ў 1949 г. Савет эканамічнай узаемадапамогі, ваенных 
дзеянняў, а ў 1955 г. – Арганізацыю Варшаўскага дагавора. 
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   Ім супрацьстаялі заходнія капіталістычныя краіны на чале з ЗША. У 
1949 г. яны аб’ядналіся ў ваенны саюз – Арганізацыю Паўночнаатлантычнага 
дагавора (НАТА). Пачалося ваеннае, эканамічнае, ідэалагічнае 
супрацьстаянне двух сістэм, якое атрымала назву “халодная вайна”.  Пачатак 
яе быў пакладзены ў 1946 г., калі ў г. Фултане ў прыстутнасці прэзідэнта 
ЗША Г. Трумэна былы прэм’ер-міністр Англіі Чэрчыль адкрыта абвінаваціў 
СССР у захопе і ізаляцыі Усходняй Еўропы і заклікаў  да “крыжовага 
паходу” супраць СССР. Годам пазней, у сакавіку 1947 г. прэзідэнт ЗША Г. 
Трумэн сфармуліраваў праграму падтрымкі “свабодных народаў” і 
стрымлівання камунізму. Яна заключалася ў тым, што ЗША бралі на сябе 
права прама або ўскосна ўмешвацца ва ўнутраныя справы дзяржаў, дзе яны 
бачылі пагрозу камунізму. Пачалася гонка ўзбраенняў, паміж краінамі двух 
сістэм паўстала “жалезная заслона”. Халодная вайна” ў 1950-1960 гг. не раз 
пагражала перайсці ў “гарачую” і свет балансаваў на грані новай вайны. Не 
трэба забываць, што ўжо ў снежні 1945 г. быў падрыхтаваны план Пентагона  
аб нанясенні ядзернага ўдара  па тэрыторыі СССР. У адказ СССР у 1949 г. 
таксама выпрабаваў атамную бомбу і гэта стала моцным фактарам 
стрымлівання праціўніка. 

     г)  Узмацнілася эканамічная інтэграцыя сярод краін Заходняй 
Еўропы. Каб  павысіць свой уплыў у Еўропе, ЗША  пачалі правядзенне ў 
жыццё “плана Маршала”. Ён заключаўся  ў выдзяленні еўрапейскім краінам 
каля 17 млрд. доллараў для аднаўлення эканомікі, але пры умове выканання  
пэўных палітычных патарбавянняў. Гэты план прынялі 18 еўрапейскіх краін. 
Для практычнай рэалізацыі плана (размеркаванне дапамогі)ў 1948 г. была 
створана Арганізацыя  Эўрапейскага Эканамічнага супрацоўніцтва (АЕЭС). 5 
мая 1949 г. ў Лондане 10 дэмакратычных краін стварылі Савет Еўропы, а 
яшчэ пазней, у 1957 г. 6 заходнееўрапейскіх дзяржаў стварылі Еўрапейскае 
эканамічнае супольніцтва (ЕЭС) , унутры якога былі зняты ўсе мытныя 
бар’еры.  

     д) Каланіяльныя дзяржавы Францыя і Англія выйшлі з вайны 
аслабленымі. Гэта, а таксама падтрымка СССР на міжнародным узроўні 
прывялі  да паступовага распаду каланіяльнай сістэмы. Першымі  ў 1940-
1950-я гг. атрымалі незалежнасць Інданэзія, В’етнам, Індыя, якая падзялілася 
на дзве дзяржавы – Індыйскі Саюз і Пакістан, у Афрыцы - Лівія, Егіпет, 
Туніс, Марокка, Судан, Гана, Гвінея. Пазней, у 1960-я гг. яшчэ 17 дзяржаў 
Афрыкі атрымалі незалежнасць. У выніку да 1961 г. незалежнымі сталі каля 
40 дзяржаў з насельніцтвам 1,5 млрд. чалавек. 

   Пасля Другой сусветнай вайны змяніўся міжнародны статус і БССР. 
Згодна з прынятым Вярхоўным Саветам СССР 1 лютага 1944 г. Законам 
БССР атрымала магрымасць непасрэдна ўступаць у дыпламатычныя 
адносіны з іншымі краінамі. У сакавіку 1944 г. быў створаны народны 
камісарыят замежных спраў БССР, які ў 1946 г. быў перайменаваны ў 
адпаведнае Міністэрства. 27 красавіка 1945 г. рэспубліка разам з іншымі 
краінамі  выступіла ў якасці стваральніцы  Арганізацыі Аб’яднаных нацый.  
26 чэрвеня 1945 г.  міністр замежных спраў Беларусі К. Кісялёў ад імя урада 
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БССР падпісаў Статут ААН. Удзел у рабоце ААН даў магчымасць  БССР, па 
першае,  выкарыстоўваць яе трыбуну для  выступленняў з рознымі 
ініцыятывамі, напрыклад, “Аб выдачы і пакаранні  ваенных злачынцаў” і 
інш. Па другое, больш актыўна удзельнічаць у міжнародных арганізацыях, у 
тым ліку такіх уплывовых, як Сусветны Савет міру, ЮНЭСКА( арганізацыя 
па  пытанням адукацыі, навукі і культуры), Магатэ( Міжнароднае агенцтва па 
атамнай энергіі і інш.). Па трэцяе, удзельнічаць у падрыхтоўцы і прыняцці  
канвенцый (за першае пасляваеннае дзсяцігоддзе БССР падпісала больш за 
30 міжнародных дагавораў, канвенцый па розным пытанням. Па-чацвёртае, 
выкарыстоўваць ААН для рашэння унутраных праблем. Напрыклад, праз 
ААН Беларусь атрымала значную матэрыяльную дапамогу як краіна, якая 
найбольш пацярпела у гады фашысцкай акупацыі. Безумоўна, у пасляваенны 
час Беларусь ішла ў русле знешняй палітыкі СССР у цэлым, але, тым не 
менш, адмаўляць самастойныя дзеянні БССР на міжнароднай арэне таксама 
нельга. 

   У другой палове 1950-х гг. пасля пашырэння правоў саюзных 
рэспублік у БССР з’явіліся больш шырокія магчымасці для міжнароднага 
супрацоўніцтва. Дакладнай праявай гэтага стала адкрыццё ў 1958 г. 
прадстаўніцтва БССР пры ААН. У  наступныя гады Беларусь паслядоўна 
выступала за забарону ядзернай зброі, яе выпрабаванняў, патрабавала 
усеагульнага і поўнага раззбраення, знішчэння хімічнай зброі. Пры ўдзелу 
БССР ААН прыняла такія важныя рашэнні, як  Дэкларацыя аб наданні 
незалежнасці каланіяльным краінам і народам, Дагаворы аб абмежаваннях 
выпрабаваннў ядзернай зброі і інш. У цэлым да сярэдзіны 1980-х гг. Беларусь 
падпісала больш за 160 міжнародных дагавораў і пагадненняў, у 1974-1975 
гг. яна абіралася пастаянным членам Савета бяспекі ААН, неаднаразова яе 
прадстаўнікі ўваходзілі ў склад Эканамічнага і Сацыяльнага Саветаў ААН. 

    Акрамя ААН, другім важным напрамкам удзелу БССР ў 
міжнародным жыцці у пасляваенные годы стала развіццё гандлёва-
эканамічных зносін з заходнімі краінамі. Гэтаму спрыяла і  геапалітычнае 
становішча Беларусі. Яна знаходзіцца ў непасрэднай блізасці ад Захаду, тут 
маецца развітая сетка аўтадарог і чыгунак, на тэрыторыі Беларусі дзейнічаў 
шэраг прадпрыемстваў агульнасаюзнага падпарадакавання , якія выпускалі 
высокаякасную прадукцыю. Вялікім попытам у Еўропе карысталась і 
карыстаеца прадукцыя такіх прадпрыемстваў, як МАЗ, МТЗ, Гомсельмаш, 
станкабудаўнічых заводаў Мінска, Віцебска і інш. Ужо ў 1950-я гг. на 
экспарт пастаўлялася прадукцыя 120 прадпрыемстваў рэспублікі. У 1952 г. у 
Мінску было створана аддзялене Усесаюзнай гандлёвай палаты, якое ў 1972 
г. было пераўтворана ў Гандлёва-прамысловую палату БССР. Рэспубліка 
такім чынам атрымала магчымасць удзельнічаць у міжнародных кірмашах, 
праводзіць такія кірмашы ў сябе. Толькі ў 1960-е гг. у Мінску было прведзена  
звыш за 30 міжнародных выстаў.  

   У 1950-1980-я гг. 80% гандлёва-эканамічных сувязяў Беларусі 
прыпадалі на краіны сацыялістычнага лагера, на долю капіталістычных  
краін у 1970-1980 гг. прыпадала 20,2% экспартных паставак. У той жа час у 
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БССР шырока выкарыстоўваліся тэхнічыя вырабы з развітых 
капіталістычных  краін. 

   Значнае месца ў супрацоўніцтве Беларусі з замежнымі краінамі ў 
пасляваенные годы займалі культурныя сувязі. З 1958 г. пачало дзейнічаць 
Беларускае таварыства сяброўства і культурных сувязяў з замежнымі 
краінамі, да 1970 г. – да 100 падобных мясцовых таварыстваў. Якія 
падтрымлівалі сувязі з 400 арганізацыямі амаль 70 краін свету. Але 
прыярытэт аддаваўся перш за ўсё краінам сацыялістычнага лагера. Шырыліся 
кантакты па лініі створанага ў 1958 г.  Камітэта маладзёжных арганізацый 
рэспублікі, прафсаюзаў. 

   Прадуктыўнай формай развіцця міжнародных культурных зносін 
з’яўлялася супрацоўніцтва ў галіне літаратуры. За 1946-1985 гг. за мяжой 
вышлі ў свет 342 творы 55 беларускіх пісьменнікаў. За гэты ж час колькасць  
перакладзеных кніг замежнай літаратуры склала каля 500 выданняў 
агульным тыражом звыш 4 млн. экзэмпляраў. 

   Адным з важных накірункаў пашырэння  культурных сувязяў стала 
таксама супрацоўніцтва ў галіне адукацыі. У гэтым плане побач з іншымі 
вядучымі вузамі рэспублікі значнае месца займаў і займае політэхнічны 
інстытут, цяпер БНТУ. Падрыхтоўка замежных спецыялістаў ў БПІ пачалася 
з 1960 г. У 1965 г. колькасць замежных студэнтаў ў ВНУ дасягнула 100 
чалавек, а ў 1980-я гг. ў БПІ ужо кожны год прымалася да 1000 замежных 
студэнтаў, а ўсяго па рэспубліцы – да 10 тысяч. Праўда, пасля распаду СССР 
іх колькасць пачала скарачацца. 

   Такім чынам, у 1950-1980-я гг. значна пашырыліся міжнародныя 
сувязі Беларусі, больш разнастайнымі сталі іх формы і змест, хаця  
самастойнасць БССР была абмежавана рамкамі Савецкага Саюза і 
агульнасаюзнай палітыкай. 

 
    2. Другая сусветная вайна мела цяжкія наступствы для Беларусі. 

Захопнікі разбурылі і спалілі 209 гарадоў і гарадскіх пасёлкаў, 9200  вёсак. 
Загінула каля 3 млн. чалавек. Агульныя матэрыяльныя страты прыраўніваліся 
35 рэспубліканскім гадавым бюджэтам. Па агульнаму ўзроўню эканомікі 
Беларусь была адкінута да 1928 г., а па асобным паказчыкам – да 1913 г. 

    Аднаўленне  народнай гаспадаркі і сацыяльнай сферы пачалося 
адразу ж пасля вызвалення рэспублікі ад фашысцкіх захопнікаў – з восені 
1943 г. і працягвалася да 1955 г., калі  быў дасягнуты перадваенны ўзровень 
эканомікі ва ўсіх галінах прамысловасці і сельскай гаспадарцы. Вялікую 
дапамогу ў гэтым аказаў саюзны ўрад. У Беларусь былі накіраваны 
рэпарацыйныя кампенсацыі у памеры 1,5 млрд. долараў, з саюзнага бюджэта 
было выдзелены толькі ў 1944-1945 гг. каля 1,7 млрд. рублей. За гэты ж час 
рэспубліка атрымала абсталяванне для  60 заводаў, каля 6 тысяч трактараў, 
грузавых аўтамашын і камбайнаў, 158 тыс кароў. Сюды ішлі эшалоны з 
будаўнічымі матэрыяламі, тэхнікай, насеннем, жывёлай. Але, тым не менш, 
асноўны цяжар аднаўлення гаспадаркі лёг на людзей. У першыя дні вайны і 
адразу ж пасля вызвалення 1млн. 300 тыс. чалавек былі прызваны ў армію, 
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380 тыс. у гады акупацыі дэпартавана ў Германію, каля паўтара мільёна 
эвакуіраваліся на Ўсход. Кожны чацвёрты, ці нават кожны трэці жыхар 
рэспублікі загінуў у час вайны. Таму пасля вайны востра адчуваўся недахоп 
рабочай сілы. Напрыклад, у Віцебску на момант вызвалення засталося толькі 
400 жыхароў, таму працу на некаторых прадпрыемствах пачыналі 5-10 
чалавек. 

  У такіх складаных умовах з дапамогай іншых народаў СССР ужо к 
сярэдзіне 1945 г. працоўныя Беларусі аднавілі каля 8 тыс. прамысловых 
прадпрыемстваў, каля чвэрці даваеннай колькасці, больш 10 тыс. км. 
Чыгунак. Выпрацоўка электраэнергіі дасягнула да канца 1945 г. 46,4% 
даваеннай. Але ў 1945 г. было выраблена  прамысловай прадукцыі толькі 
20%  ў параўнанні з 1940 г. Пасяўныя плошчы ў сельскай гаспадарцы 
складалі толькі 75% даваеннага узроўню, адпаведна на 30% быў ніжэйшы 
збор зерня, у два разы – бульбы. 

   У верасні 1946 г. быў прыняты чацвёрты пяцігадовы план, які ставіў 
мэтай да канца пяцігодкі дасягнуць даваеннага ўзроўню эканомікі. 
Выдзеленыя аб’ёмы капіталаўкладанняў раўняліся тром перадваенным 
пяцігодкам.  

   У прамысловасці ставілася задача не толькі дасягнуць даваенны 
узровень, але і зрабіць структурную перабудову. Больш увагі  стала 
ўдзяляцца ціяжкай прамысловасці, у тым ліку, стварэнню новых для Беларусі 
галін: аўтамабілебудаванню, трактарабудаванню, выпуску гідратурбін і інш. 
Дзякуючы працоўнаму гераізму, за годы пяцігодкі былі пабудаваны 
трактарны, аўтамабільны, мотавелазавод, тонкасуконны  камбінат, Віцебскі 
дывановы камбінат і іншыя буйныя прадпрыемствы. У выніку у 1950 г. аб’ём 
прамысловай прадукцыі ў рэспубліцы перавысіў даваенны на 15%. На 
наступную пяцігодку перад прамысловасцю ставілісь яшчэ большыя задачы, 
павялічыць аб’ём валавай прамысловасці на 80%. Капіталаўкладанні 
планавалася павялічыць у параўнанні з папярэдняй пяцігодкай у 1,5 разы.  На 
самой справе  за 1951-1955 гг. валавы аб’ём прамысловасці павялічыўся 
больш чым у 2 разы. Былі пабудаваны 150 буйных прамысловых 
прадпрыемстваў і больш за 200 дробных Сярод іх Мінскі падшыпнікавы і 
гадзіннікавы заводы, радыёзавод, завод ацяпляльнага абсталявання, 
камвольны камбінат, Аршанскі завод швейных машын , Віцебская 
шоўкапрадзільная фабрыка і інш. 

  Больш складаным было становішча ў сельскай гаспадарцы. У вёсках 
засталіся галоўным чынам жанчыны, старыя і дзеці. Нягледзячы на дапамогу 
сельскагаспадарчай тэхнікай, жывёлай, у калгасах цяглавай сілы  востра не 
хапала. У першую пасляваенную вясну калгаснікі ўручную ўскапалі  150 
тысяч гектараў зямлі. З-за недахопа угнаенняў уражаі былі вельмі нізкімі: 5-7 
цэнтнераў з гектара збожжа і 50-70 цэнтнераў бульбы. Сур’ёзнай дапамогай 
вёсцы ў аднаўленні сельскай гаспадаркі стала шэфства працоўных гарадоў. 
Дзякуючы самаадданай працы сельскіх працаўнікоў да 1950 г. і пагалоў’е 
жывёлы былі даведзены да 94-96% ад даваеннага ўзроўню, але планы 
пяцігодкі па вытворчасці асноўных відаў сельскагаспадарчай прадукцыі не 
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былі выкананы. Тым не менш у снежні 1947 г. была адменена картачная 
сістэма на харчовыя і прамысловыя тавары. 

   У 1949 г. пачалася масавая калектывізацыя ў Заходняй Беларусі. Яна 
праводзілася такімі ж фарсіраванымі тэмпамі, як і ў 1930-я гады у Усходняй 
Беларусі, але больш значную дапамогу праз МТС дзяржава аказвала 
тэхнікай. Да канца 1950 г. тут былі арганізаваны 6054 калгасы, якія аб’ядналі  
каля 84% усіх гаспадарак. У 1951 г., згодна з пастановай Савета Міністраў 
СССР “Аб высяленні кулакоў з Беларускай ССР”, з Заходняй Беларусі былі 
прымусова дэпартаваны каля 70 тыс. былых асаднікаў, паліцэйскіх і 
заможных сялян. Але  аплата працы калгаснікаў у гэты час была вельмі 
нізкай. У наступнай пяцігодцы аб’ёмы пасяўных плошчаў, уражайнасць 
сельскагаспадарчых культур і пагалоўе жывёлы раслі вельмі марудна, і 
толькі к 1955 г. сельская гаспадарка Беларусі па асноўным паказчыкам 
дасягнула даваеннага ўзроўню. Галоўнымі прычынамі былі слабая 
матэрыяльная зацікаўленнасць у працы, недастатковае фінансаванне, 
паколькі асноўные сродкі накіроўваліся на развіццё прамысловасці.  

   У першае пасляваеннае дзесяцігоддзе хуткімі тэмпамі  ішло жыллёвае 
будаўніцтва. Ужо ў 1946-1950 гг. было пабудавана жыллё  для 2 млн. 
чалавек. Гэта быў значны крокам, калі ўлічыць памеры разбурэнняў у 
Беларусі. Але  жыллёвая праблема заставалася вострай. 

         Такім чынам, у другой палове 1950-х гг. канчаткова завяршыўся 
этап аднаўлення разбуранай вайной народнай гаспадаркі. Прычым  
прамысловасць Беларусі была не проста адноўлена, а, па сутнасці, створана 
па-новаму. З’явіліся новыя, сугучныя навукова-тэхнічнаму прагрэсу галіны.  

 
 
3. У 1953 г. памёр І.В. Сталін.  У верасні 1953 г. першым сакратаром 

ЦК КПСС быў выбраны М.С. Хрушчоў. У краіне быў абвешчаны курс на 
дэмакратызацыю. Ужо ў 1953-1956 гг. былі пашыраны правы саюзных 
рэспублік. Гэта праявілася ў пашырэнні заканадаўчых правоў, рашэнні 
пытанняў, звязаных з адміністратыўным падзелам, у большай самастойнасці 
ў планіраванні, у кіраванні прамысловасцю. 850 прадпрыемстваў саюзнага 
падпарадкавання былі перададзены Беларусі. У выніку удзельнага вага 
прадукцыі, выпушчанай заводамі і фабрыкамі рэспубліканскага 
падпарадкавання, узрасла на адну чацвёртую частку і дасягнула 82% ў 1956 г.  
Некалькі павысілася роля Саветаў, актывізавалася дзейнасць пастаянных 
камісій, яны атрымалі права кантролю за дзейнасцю прадпремстваў і 
устаноў, якія знаходзіліся на іх тэрыторыі.  У лютым 1956 г. на ХХ з’ездзе 
КПССС быў асуджаны культ асобы Сталіна. Паводле успамінаў сучаснікаў, у 
час даклада у зале некалькі чалавек страцілі прытомнасць, настолькі 
нечаканым было ўсё гэта, і такое вялікае ўраджанне было ад пачутага. 
Пачалася рэабілітацыя рэпрэсіраваных у папярэднія гады. Усяго у СССР у  
1956-1961 гг было рэабілітавана каля 700 тыс. рэпрэсіраваных, у тым ліку 29 
тыс. у Беларусі. Быў значна зменшаны цэнзурны кантроль у літаратуры.  
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У эканоміцы у другой палове 1950-х гг. быў узяты курс на больш 

актыўнае уключэнне прадпрыемстваў рэспублікі у навукова-тэхнічны 
прагрэс і пераарыентацыю прамысловасці на выпуск тавараў народнага 
спажывання. У другой палове 1950 - пачатку 1960-х гг.  характэрнай 
асаблівасцю развіцця прамысловасці ў Беларусі стала аперажальнае развіццё 
новых неметалаёмкіх  галін – прыборабудавання і электронікі. Былі 
пабудаваны Мінскі і Баранавіцкі заводы аўтаматычных ліній, вылічальных 
машын, Полацкі нафтаперапрацоўчы завод, Гомельскі завод вымеральных 
прыбораў, Беларускі аўтазавод у Жодзіна і інш. Аднаўляліся і 
мадэрнізіраваліся асноўныя вытворчыя фонды, старая тэхніка замянялася 
новай. У выніку ў 1960 г. агульны аб’ём прамысловай прадукцыі ў БССР 
павялічыўся ў параўнанні з 1940 г. у 4,2 разы. Але  паступова  усё выразней 
пачала праяўляцца супярэчлівасць паміж дасягнутым узроўнем развіцця 
вытворчасці і старымі метадамі і формамі кіравання.  У 1957 г. была зроблена 
няўдалая спроба змяніць галіновую сістэму кіравання прамысловасцю праз 
міністэрствы на тэрытарыяльную. Мэтай яе было прыблізіць кіраванне 
непасрэдна да прадпрыемстваў. У Беларусі замест 9 міністэрстваў быў 
створаны адзін орган кіравання – Савет народнай гаспадаркі БССР, які 
падпарадкоўваўся Савету Міністраў  рэспублікі. На справе  наблізіць 
кіраўніцтва да вытворчасці не ўдалося, затое адбыўся разрыў гаспадарчых 
сувязей і адносін. 

    1950 - 1960-я гг. - гэта час станаўлення хімічнай прамысловасці 
Беларусі. Гэта ў нейкай ступені з’явілася вынікам валюнтарысцкай палітыкі 
Хрушчова, які ў той час вылучыў лозунг, перафразаваўшы словы Леніна: ” 
Камунізм - ёсць Савецкая ўлада плюс электрыфікацыя Расіі плюс хімізацыя 
прамысловасці”. У 1958 г. былі зацверджаны планы развіцця хімічнай і 
газавай прамысловасці СССР да 1965 г. Згодна з імі у 1958-1964 гг. была 
пабудавана першая чарга Салігорскага калійнага камбіната, у пачатку 1960-х 
гг. пачалося будаўніцтва Гродзенскага азотна-тукавага завода, Гомельскага 
хімічнага завода, некалькі пазней – Магілёўскага камбіната сінтэтычнага 
валакна, Полацкага хімічнага камбіната. Гэта  значна пашырыла магутнасці 
прамысловасці Беларусі, але  у той жа час  ускладніла экалагічную сітуацыю 
ў гэтых рэгіёнах. Змены ў праграмах прывялі да таго, што замест пяцігодкі на 
1959-1965 гг. быў прыняты новы сямігадовы план. У цэлым ён быў паспяхова 
выкананы. Замест запланаванага росту ў 1,8 разы аб’ём прамысловай 
прадукцыі павялічыўся ў 2,1 разы. ( дарэчы, і па саюзу  планы сямігодкі былі 
выкананы). Аперажальнымі тэмпамі развівалась  энергетыка. Уведзены 
Мінская ТЭЦ, Лукомльская электрастанцыя, завершана стварэнне адзінай 
энергасістэмы. Вытворчасць электраэнергіі павялічылася ў 3,1 разы пры 
плане 2,6 р. і інш. 

  Галіны прамысловсці ў БССР, звязаныя з разгортваннем НТР 

 
Машынабудаванне МАЗ, МТЗ, БелАЗ (У 1958 г. пачаўся 
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выпуск першых кар’ерных самасва-
лаў на БелАЗе ў Жодзіне) 

Радыётэхнічная прамысловасць 
(бурнае развіццё – 1950-я гг.) 

У 1960 г. упершыню ў СССР у 
Мінску на заводзе электронных 
вылічальных машын была створана 
ЭВМ “Мінск-1”. Таксама створаны 
Мінскі прыборабудаўнічы завод, 
Мінскі механічны завод (пазней – 
оптыка-механічнае аб’яднанне), 
Навукова-вытворчае абхяднанне 
“Інтэграл”. 

Хімічная прамысловасць Адкрыццё буйных запасаў калійных 
солей прывяло да стварэння 
Салігорскага калійнага камбіната, 
пабудаваны таксама Светлагорскі 
завод штучнага валокна, Гомельскі 
суперфасфатны завод. 

Хімічная і нафтаперапрацоўчая (з 
1963 г.) прамысловасць 

Пабудаваны Полацкі, а потым 
Мазырскі нафтаперапрацоўчыя 
заводы. Полацкі хімічны камбінат. 
У 1964 г. пачалася прамысловая 
распрацоўка першага ў Бел. 
Рэчыцкага нафтавага радовішча. 

 
 Значныя  меры былі ажыццяўляны ў галіне сельскай гаспадаркі.  Яны 

былі вызначаны вераснёўскім (1953 г.) Пленумам ЦК КПСС і заключаліся ў 
наступным. Павышана матэрыяльная зацікаўленнасць калгаснікаў, 
ажыццяўляны перавод на грашовую аплату працы. У 2-3 разы былі 
павышаны закупачныя цэны на прадукты сельскай гаспадаркі, значна 
павялічаны інвестыцыі ў сельскую гаспадарку, пашырана гаспадарчая 
самастойнасць калгасаў. Падатак з калгаснікаў быў зніжаны ў 2 разы, а з 1958 
г. ён быў наогул адменены. У 1957 г. МТС былі рэарганізаваны ў РТС, а 
тэхніка   прададзена калгасам. Адначасова з калгасаў былі спісаны 
запазычанасці МТС за мінулыя гады. Праводзілася вялікая работа па 
меліярацыі балот: да 1960 г. меліяратыўная сетка ужо ахоплівала 500 тыс. 
гектараў, прычым яе абслугоўванне дзяржава ўзяла на сябе. Адмоўным у 
гэтай справе стала  парушэнне экалогіі Беларускага Палесся. 

    Прынятыя  меры некалькі палепшылі становішча ў сельскай 
гаспадарцы, але ў цэлым харчовая праблема не была вырашана.  З нагоды 
гэтага кіраўніцтва краіны вырашыла  пашырыць пасяўныя плошчы за кошт 
асваення цалінных і залежных зямель. На працягу 1954-1956 гг. было ўзарана  
36 млн. гектараў цалінных зямель, што склала 30% усіх сельскагаспадарчых 
угоддзяў. На асваенне цаліны паехалі  і 60 тысяч жыхароў Беларусі. Яны 
заснавалі ў Казахстане  24 саўгасы. У першыя гады гэта давала плённые 
вынікі: доля цаліннага збожжа складала да паловы ўсяго валавага збору 
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зерня, але затым глебы спусташыліся і уражаі сталі нізкімі.  Тады М.С. 
Хрушчоў прыняў валюнтарызскае рашэнне аб паўсюдным распаўсюджванні 
пасеваў кукурузы, у тым ліку, і за кошт скарачэння вытворчасці іншых 
сельскагаспадарчых культур. У гэтым ён памылкова бачыў універсальны 
сродак  вырашэння харчовай праблемы. Як адзначалася ў лозунгах той пары: 
“кукуруза –гэта сала, кукуруза – гэта мяса, кукуруза – сыр і малако”. 
Расшырэнне пасеваў кукурузы сапраўды дазволіла павялічыць кармавую 
базу для жывёлагадоўлі, але , з іншага боку, прывяла да дэфіцыту іншых 
прадуктаў раслінаводства, перш за ўсё, хлеба.  

    У першае дзесяцігоддзе пасля смерці Сталіна з прыходам да ўлады 
новага кіраўніцтва краінах значные змен адбыліся і ў сацыяльнай палітыцы. 
Хутка развівалася жыллёвае будаўніцтва. У 1951 -1958 гг. у рэспубліцы у 
гарадах і пасёлках было уведзена ў эксплуатацыю больш 14 млн. кв. м. 
жылля супраць 4 млн. кв. м. у папярэдняй пяцігодцы. Да 1965 г. было 
пабудавана яшчэ 29 млн. кв. м. Такім чынам, жыллёвыя умовы за гэтыя 15 
гадоў палепшылі каля 4 млн. чалавек, амаль палова усіх жыхароў рэспублікі. 
Павялічылася аплата працы, у выніку рэальные даходы працоўных ужо ў 
1958 г. выраслі ў параўнанні з 1950 годам на 60%. У 1956 г. быў прыняты 
Закон аб пенсійным забяспячэнні калгаснікаў. Праўда, мінімальные пенсіі 
складалі толькі 12 рублёў у месяц, таму пенсіянеры, як правіла, працягвалі 
працаваць.Паменшылася працягласць працоўнага дня, а затым быў  зроблены 
пераход на пяцідзённы працоўны тыдзень. 

Такім чынам, у другой палове 1950-х гг. канчаткова завяршыўся этап 
аднаўлення разбуранай вайной народнай гаспадаркі, што ў лепшы бок 
аправергла самые аптымістычныя прагнозы заходніх эканамістаў і 
палітолагаў. Прычым  прамысловасць Беларусі была не проста адноўлена, а, 
па сутнасці, створана па-новаму. З’явіліся новыя, сугучныя навукова-
тэхнічнаму прагрэсу галіны. Заводы  і фабрыкі  былі забяспечаны сучаснай 
тэхнікай. Гэта ператварыла Беларусь у індустрыяльную дзяржаву з адносна 
дынамічным узроўнем развіцця. Але, з другога боку,  непаваротлівасць 
цэнтралізаванай сістэмы кіравання і недастатковая стымуляцыя працы  
тармазілі  аператыўнае ўкараненне ў вытворчасць навейшых дасягненняў 
навукова-тэхнічнага прагрэса. Акрамя таго Беларусь, якая не мела ў 
дастатковай меры сваёй сыравіны і энерганосьбітаў, трапляла ў усё большую 
эканамічную залежнасць ад цэнтра, паступова ператваралася ў зборачны цэх. 
Спробы рэформ 1960-х гг. насілі палавінчаты характар, яны праводзіліся 
зверху і не былі падмацаваны матэрыяльнымі стымуламі, а таму не знайшлі  
адпаведнага водгуку ў масах.  

      К пачатку 1960-х гг. Савецкі Саюз ператварыўся ў магутную 
індустрыяльна-аграрную  дзяржаву. Тэмпы роста нацыянальнага дахода 
складалі да 10% у год. Змянілася структура эканомікі. З’явіліся 
нафтахімічная прамысловасць, вытворчасць штучных матэрыялаў, 
радыёэлектроніка. Усё гэта было характэрна і для БССР, як часткі СССР. 

     Але краіна развівалася пераважна па экстэнсіўнаму шляху. У канцы 
1950-х гг. пачаліся шматлікія  эканамічна непрадуманыя рэформы і 
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рэарганізацыі, накшталт кукурузнай эпапеі, фарсіраваная пабудова 
камуністычнага грамадства і г.д. Краіну ліхарадзілі розныя раздзяленні 
раёнаў на прамысловыя і сельскагаспадарчыя, узбуйненні раёнаў, калгасаў, 
ліквідацыя хутароў. З пачатку 1960-х гг.  пачалі нарастаць крызісныя з’явы ў 
сельскай гаспадарцы. Яна таксама развівалася пераважна па экстэнсіўным 
шляху, за лік засваення новых зямель. Мінеральных і арганічных угнаенняў 
уносілася ў глебу яшчэ недастаткова. Нягледзячы на узросшую колькасць 
сельскагаспадарчых машын, механізацыя асноўных тэхналагічных працэсаў 
была яшчэ недастатковай. Калгасы не мелі поўнай самастойнасці, яны часта 
залежылі ад валюнтарысцкіх загадаў зверху, аплата працы, хаця і павысілася, 
але заставалася нізкай.  

 У выніку развіццё аграрнага сектара адставала ад прамысловага, 
уражайнасць збожжавых культур не перавышала 10-12 цэнтнераў, бульбы – 
70-100 цэнтнераў. Гэта ўспрыймалася як правал аграрнай палітыкі М.С. 
Хрушчова. З 1961 г. пачаў адчувацца дэфіцыт прадуктаў харчавання, на 
месцах пачалі уводзіцца харчовыя  карткі, павысілісь цэны на мяса і масла. 
Краіна пачала закупляць збожжа за мяжой. 

    У кастрычніку 1964 г. М.С.Хрушчоў быў абвінавачаны ў 
“валюнтарызме і суб’етывізме” і вызвалены з займаемай пасады першага 
сакратара ЦК КПСС. Генеральным сакратаром ЦК КПСС стаў Л.І.Брэжнеў, 
старшынёй Савета Міністраў СССР – А.М.Касыгін. 

   Новае кіраўніцтва пачало эканамічныя рэформы. Іх пачатак быў 
пакладзены сакавіцкім (1965 г.) пленумам ЦК КПСС, які разгледзеў пытанні 
развіцця сельскай гаспадаркі. Была зменена сістэма нарыхтовак 
сельскагаспадарчай прадукцыі, уводзіўся цвёрды і нязменны план на пяць 
гадоў для кожнага суб’екта гаспадарання, вызначаліся меры матэрыяльнага 
стымулявання за звышпланавую праданую прадукцыю ( 50% надбаўка). Пры 
гэтым дзяржаўныя планы закупак збожжа зніжаліся. У паўтары-два разы 
павышаліся закупачныя цэны, павялічваліся капіталаўкладанні ў сельскую 
гаспадарку, пастаўкі сельскагаспадарчай тэхнікі. Павышалася самастойнасць 
калгасаў і саўгасаў, уводзіліся элементы гаспадарчага разліку. 

    У верасні 1965 г. пленум ЦК КПСС абмеркаваў праблемы  кіравання 
прамысловасцю, удасканалення планавання і ўзмацнення матэрыяльнага 
стымулявання прамысловай вытворчасці. З больш чым 100 паказчыкаў для 
справаздачнасці, якія спускаліся прадпрыемствам зверху, былі астаўлены 
толькі 8, прычым галоўным крытэрыем ацэнкі эффектыўнасці работы завода 
або фабрыкі станавілася не валавая вытворчасць прадукцыі, а аб’ём яе 
рэалізацыі. Павышалася самастойнасць прадпрыемстваў, уводзіўся 
гаспадарчы разлік. Прадпрыемствам дазвалялася самастойна расходваць 
частку сродкаў для развіцця вытворчасці, матэрыяльнага стымулявання , 
будаўніцтва жылля , развіцця сацыяльнай сферы. 

    Была зменена сістэма кіравання прамысловасцю. Былі ліквідаваны 
саўнаргасы і адноўлены міністэрствы. Павялічваліся капіталаўкладанні.   
Праведзеныя рэформы  ў цэлым станоўча адбіліся на эканамічным развіцці  
як Савецкага Саюза, так і Беларусі. Восьмая пяцігодка (1966-1970 гг) стала 
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адным з самых дынамічных перыядаў развіцця СССР. Сярэднегадавыя тэмпы 
прыроста прамысловай прадукцыі ў Беларусі складалі 12%. Былі ўведзены ў 
эксплуатацыю 78 буйных прадпрыемстваў. Удасканальвалася сістэма 
дзейнасці існуючых  заводаў і фабрык. Новым стала стварэнне 222 
вытворчых і навукова-вытворчых аб’яднанняў, напрыклад, створанае на базе 
радыёзавода  аб’яднанне “Гарызонт”, на базе Мінскага механічнага завода – 
Беларускага оптыка-механічнага аб’яднання, а таксама буйнейшага 
прадпрыемства Усходняй Еўропы – навукова-вытворчага аб’яднання 
“Інтэграл”, Мінскага вытворчага аб’яднання вылічальнай  тэхнікі і інш. 
Многія прадпрыемствы пераходзілі на выпуск новай прадукцыі. Рост аб’ёмаў 
прамысловасці працягваўся і ў наступныя гады. За 1971-1985 гг. на развіццё 
прамысловасці было затрачана 23 млрд. рублёў, у тры разы больш, чым за 15 
папярэдніх гадоў. За гэты час было ўведзена ў эксплуатацыю 136 буйных 
фабрык і заводаў. Даволі высокімі заставаліся тэмпы роста аб’ёмаў 
прамысловай вытворчасці –  у сярэднім каля 10%  кожны год, прычым 
асноўную долю прадукцыі выраблялі буйныя прадпрыемствы, пабудаваныя ў 
пасляваенныя гады. Вынікам развіцця эканомікі БССР да сярэдзіны 1980-х 
гг. з’явілася стварэнне буйнога тэрытарыяльна-галіновага прамысловага 
комплексу, у якім у 1985 г. налічвалася 1500 прадпрыемстваў. Больш паловы 
іх уваходзіла ў склад вытворчых і навукова-вытворчых аб’яднанняў. 
Вызначальны напрамак набылі такія галіны прамысловасці, як энергетыка, 
машынабудаванне і прыборабудаванне, хімія і нафтахімія, электроніка і 
радыёэлектроніка, вытворчасць мінеральных угнаенняў і інш. Агульны аб’ём 
прамысловай прадукцыі  у 1985 г. перавысіў даваенны ўзровень ў 38 разоў. 
Разам з тым прамысловасць Беларусі  усё больш інтэгравался ў 
агульнасаюзную. 

        Значныя змены ў 1970 - 1980 гг. адбыліся і ў сельскай гаспадарцы. 
У гэты час была значна ўмацавана матэрыяльна-тэхнічная база калгасаў і 
саўгасаў, да 1985 г. яны валодалі 88 тысячамі аўтамашын, 131 тыс. трактараў, 
35 тыс. збожжауборачных камбайнаў. За 15 гадоў у сельскую гаспадарку 
было ўкладзена 18 млрд. рублей, але і аддача была адпаведнай. Практычна 
ўсе калгасы і саўгасы сталі рэнтабельнымі, праўда, гэтаму спрыяў вельмі 
танны кошт энерганосьбітаў. 

       З сярэдзіны 1960-х гг.  усё выразней пачала вызначацца 
спецыялізацыя не толькі па зонах, але  і ўнутры раёнаў сярод гаспадарак. У 
цэлым сельская гаспадарка рэспублікі пачала спецылізавацца на развіціі 
жывёлагадоўлі, прычым – заходняя частка на малочна-мясным напрамку, 
цэнтральная і ўсходняя – на мяса –малочным. У раёнах  асобныя гаспадаркі 
рабілі ўпор на развіццё свінагадоўлі, другія на адкорме жывёлы, трэція 
развівалі дойны статак. 

       Пачалі будавацца жывёлагадоўчыя комплексы з адносна высокай 
ступенню механізацыі асноўных працаёмкіх працэсаў. Перавод сельскай 
гаспадаркі на прамысловую аснову, стварэнне буйных спецыялізаваных 
аграпрадпрыемстваў, павялічэнне аб’ёмаў сельскагаспадарчай вытворчасці 
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прывялі да стварэння у канцы 1970-х гг. адзінага аграпрамысловага 
комплексу у Беларусі. 

      У гэтыя гады  у рэспубліцы шырока разгарнуліся меліярацыйныя 
работы. У 1985 г. плошча меліяраваных зямель была даведзена да 2,8 млн. га 
зямлі. Яны давалі амаль трэцюю частку усёй прадукцыі раслінаводства і 40% 
кармоў. Значна павялічыліся аб’ёмы ўнясення у пасяўныя плошчы 
арганічных і асабліва мінеральных угнаенняў. Усё гэта вяло да парушэння 
экалогіі. Але, з другога боку, павышэнне  ўрадлівасці глебы ў спалучэнні з 
палепшанай  агратэхнічнай культурай працы, увядзеннем матэрыяльнага 
стымулявання праз канчатковыя вынікі працы (гаспадарчы разлік, брыгады і 
звенні канечнай прадукцыі)  у цэлым спрыяльна адбіліся на развіцці сельскай 
гаспадаркі. Уражаўнасць эбожжавых культур павысілася з 10-12 цэнтнераў з 
гектара ў 1960-я гг. да 25-30 цэнтнераў ў сярэдзіне 1980-х гг., таксама амаль 
удвая – уражаўнасць бульбы. У пачатку 80-х гадоў  па вытворчасці мяса і 
малака на душу насельніцтва Беларусь дагнала развітыя краіны Захаду і 
ЗША. Але тэмпы роста аграпрамысловага сектара запавольваліся. Калі ў 8-й 
пяцігодцы аб’ёмы валавага прадукта павялічыліся на 21%, то ў 11-й  - толькі 
на 6%. Неэфектыўна выкарыстоўваліся крэдыты і капіталаўкладанні, раслі  
затраты. 

     Усё гэта спрыяла  паляпшэнню  дабрабыту працоўных  Рэальныя 
даходы павысіліся амаль у два разы. За 1960-1985 гг. сярэднямесячная праца 
ў прамысловасці вырасла з 63 р. да 173 р., аплата працы сельскіх працаўнікоў 
амаль дасягнула узроўню прамысловых рабочых і склала ў сярэднім 154 р. 
Гэта з улікам прадастаўлення бясплатнага жылля, сімвалічнай платы за 
камунальныя паслугі, іншымі сацыяльнымі льготамі дазваляла  дасягнуць 
хаця і небагатага, але даволі прыстойнага узроўню жыцця.   

   Але ў гэтыя годы ужо намецілася тэндэнцыя да зніжэння тэмпаў 
развіцця: з 9- 10 сярэднягадавых працэнтаў да 5,6% ў сярэднім за год у 1981-
1985 гг. Гэтыя тэмпы роста былі тым не менш вышэйшымі за 
агульнасаюзные, якія  знізіліся да 3,5 у сярэднім за год. Праўда, трэба 
ўлічваць важкасць гэтых працэнтаў з улікам павялічэння агульнага аб’ёма 
вытворчасці. З-за складанай  сістэмы цэнтралізаванага кіраўніцтва навейшыя 
навуковыя дасягненні зачастую марудна ўкараняліся ў вытворчасць, што не 
дазволіла  ў поўнай меры забяспечыць выхад  эканомікі  БССР, як і ў цэлым 
СССР на сусветны узровень  навукова-тэхнічнага прагрэса. За кошт 
навукова-тэхнічных мерапрыемстваў забяспечвалася  толькі 50% прыросту 
прадукцыйнасці працы, па-ранейшаму яшэ была высокай доля ручной працы. 

   Рост рэальных даходаў працоўных і, як вынік гэтага, павышэнне 
пакупной здольнасці, з аднаго боку, і, з другога, недастатковая 
пераарыентаванасць з цяжкай прамысловасці на вытворчасць тавараў 
народнага спажывання прывялі да з’яўлення дэфіцыту і ўтварэння ў 
гандлёвых крамах чэргаў. За 1971 - 1985 гг. грашовая маса павялічылася 
болей чым у 3 разы, а таварная – толькі ў 2 разы. 

   Паступова нарасталі негатыўныя з’явы, прычым не толькі ў 
эканоміцы, але і ў грамадска-палітычным жыцці. Замест пошуку шляхоў да 
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мадэрнізацыі эканамічнай, грамадска-палітычнай і дзяржаўнай сфераў КПСС 
замацавала сябе як стрыжань адміністрацыйна-каманднай сістэмы. Гэта 
знайшло заканадаўчае замацаванне і ў прынятай ў кастрычніку 1977 г. новай 
Канстытуцыі СССР. Саветы былі адцеснены на задні план. Узмацніўся 
ідэалагічны кантроль за прэсай, да народа даводзілася толькі пазітыўная 
інфармацыя аб поспехах краіны “развітага сацыялізма”. 

    З прыходам у красавіку 1985 г. да ўлады М.С.Гарбачова пачаліся 
эканамічныя і палітычныя рэформы, якія увайшлі ў гісторыю пад назвай 
“Перабудова”.  Гарбачоў аб’явіў курс на развіццё галоснаці, дэмакратыі, 
памышэнне самастойнасці суб’ектаў гаспадарання. Асновай эканамічных 
рэформ  сталі прынятыя ў 1987 г. законы аб дзяржаўным прадпрыемстве. 
Згодна з імі пачаўся перавод прадпрыемстваў і аб’яднанняў на гаспадарчы 
разлік. На гэтыя ўмовы з 1988 г. у Беларусі перайшлі  прамысловасць, 
аграпрамысловы комплекс, транспарт, будаўнічыя арганізацыі. Пачатак 
рэформ ажыццяўляўся ў рамках існаваўшага гаспадарчага механізма і 
пачаўся супярэчліва. З аднаго боку ўкараняўся гаспадарчы разлік і 
самастойнасць, з другога боку, ён стрымліваўся амаль 100% дзяржаўным 
заказам. Акрамя таго, прадпрыемствы, атрымаўшы адносную свабоду, пачалі 
ўзвінчваць цэны на сваю прадукцыі, здымаць з вытворчасці танные  вырабы.  
Дэфіцыт тавараў дайшоў да такой ступені, што ўлады пачалі уводзіць розныя 
карткі  і купоны для рэгламентаванага размеркавання. Пачаліся рост цэн і 
інфляцыя. Палажэнне яшчэ больш пагоршылася ў сувязі з  Чарнобыльскай 
аварыяй, якая здарылася  26 красавіка 1986 г. 23 % тэрыторыі Беларусі 
аказаліся  радыёактыўна  забруджанымі. У зоне адсялення аказалася звыш 2 
млн. чалавек, выведзена з сельскагаспадарчага абарота  больш за 20% 
сельскагаспадарчых угоддзяў. Ліквідавана 415 населенных пунктаў. 
Агульныя страты склалі каля 235 млрд дол. ЗША або 32 гадавых бюджэты 
БССР. У першыя гады было адселена 27,7 тыс. чалавек. У 1989 г.  Вярхоўны 
Савет БССР прыняў доўгатэрміновую праграму  мінімалізацыі вынікаў 
аварыі на 1990-1995 г.,  згодна з якой  было адселена яшчэ 300 тыс. чалавек, 
пачала ажыццяўляцца  праграма  аздараўлення  людзей, пражываючых на 
забруджанай тэрыторыі і ў першую чаргу дзяцей. Але распад СССР аставіў  
Беларусь па сутнасці адзін на адзін з гэтай бядой, тым больш , што першая 
палова 1990-х гг.  вельмі цяжка адбілася і на эканамічным развіцці рэспублікі 
з-за непрадуманых рэформ. Меры па ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай 
АЭС  прыймаюцца увесь час, але на гэта ідзе значная частка 
рэспубліканскага бюджэта. 

    У цэлым, нягледзячы на  ўсе гэтыя праблемы, Беларусь у другой 
палове 1990-х гг. за кошт накопленнага раней эканамічнага і навукова-
тэхнічнага патэнцыяла развівалася у параўнанні з іншымі рэспублікамі СССР 
адносна стабільна. Кожны год ажыццяўляўся прырост прамысловай і 
сельскагаспадарчай прадукцыі. У 1989 г. вытворчасць прамысловай 
прадукцыі у адносінах да 1985 г. складала 122%, сельскагаспадарчай – 136%. 
У 1986-1990 гг. уражайнасць збожжавых склала 29,5 центн. з гектара супраць 
21,5 ц. з гектрара ў годы папярэдняй пяцігодкі. У 1990 г. у рэспубліцы на 
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душу насельніцтва   мяса і малака выраблялася больш, чым , напрыклад, у 
ЗША. 

   Але з канца 1980-х гг.  рэформы пачалі суправаджацца паступовым 
разбурэннем эканамічнаага механізма і палітычнай сістэмы. У вобласці 
эканомікі  гэта выразілася ў  пераходзе да рыначнай эканомікі. Былі прыняты 
рад законаў “Аб уласнасці”, “Аб прадпрыймальніцтве”, “Аб арэндзе” і 
іншыя. 

  Змены ў эканоміцы  суправаджаліся дэмакратызацыяй  і ў выніку 
разбурэннем старай палітычнай сістэмы.  Курс на пербудову пачаўся з 
аб’яўлення  Гарбачовым галоснасці і дэмакратызацыі. Важнае значэнне мела 
работа па рэабілітацыі грамадзян – ахвяр сталінскіх рэпрэсій Галоснасць  
адкрыла магчымасць крытыкі дзейнасці уладных структур. Паступова пачала 
фарміравацца палітычная апазіцыя.  Гэты працэс пачаўся з хуткага роста 
нефармальных аб’яднанняў, напрыклад, “Талака”, “Альтэрнатыва”, 
“Тутэйшыя”, якія займаліся пытаннямі мовы, лтаратуры , гісторыі і 
культуры. Аднак з другой палове 1987 года іх дзейнасць станавілась усё 
больш палітызаванай  і накіраванай на крытыку улад. У кастрычніку 1988 г. 
быў праведзены несанкцыяніраваны мітынг,дзе галоўнай тэмай сталі 
палітычныя рэпрэсіі і крытыка кіраўніцтва краінай. Улады упершыню 
задзейнічалі сілавыя структуры. Канец 1988 і першая палова 1989 гг. 
праходзілі пад знакам узмацнення апазіцыі, што вылілася ў стварэнне 
палітычнай арганізацыі – Беларускага народнага фронту, які з 1990 г. стаў 
ужо выступаць з яўна антысавецкіх і антыкамуністычных пазіцый. 

    У 1988 г. Вярхоўны Савет СССР прыняў закон аб выбарах народных 
дэпутатаў на альтэрнатыўнай аснове, а ў 1989 г. аналагічны закон прыняў 
Вярхоўны Савет БССР.  На праведзеных 4 сакавіка 1990 года выбарах ў 
Вярхоўны Савет апазіцыя, якая выступала пад лозунгам крытыкі ўрада, 
здолела правесці  значную колькасць сваіх прадстаўнікоў ў Савет і стварыць 
там  даволі моцную парламенцкую апазіцыю. Пад яе уплывам  27 ліпеня 1990 
г. Вярхоўны Савет БССР прымае Дэкларацыю “Аб  дзяржаўным суверэнітэце 
БССР”. 

   Такім чынам, на рубяжы 1980  - 1990-х гг. у Беларусі, як і ў цэлым у 
СССР, узмацніўся эканамічны і палітычны крызіс, якія затым выліўся ў 
ліквідацыю савецкай эканамічнай і палітычнай сістэмы. 

 
СТАНАЎЛЕННЕ І РАЗВІЦЦЁ СУВЕРЭННАЙ РЭСПУБЛІКІ 

БЕЛАРУСЬ (1990-2008 гг.) 

 

План 

 
1. Распад СССР. Абвяшчэнне Рэспублікі Беларусь  
2. Грамадска-палітычнае развіццё Рэспублікі Беларусь у другой 

палове 1990-х гг. – пачатку XXI ст. 
3. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Рэспублікі Беларусь 
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4. Геапалітычнае становішча Рэспублікі Беларусь. Роля Беларусі ў 
стварэнні і станаўленні Садружнасці Незалежных Дзяржаў 

 
 

1. 1990 г. – пераломны, лёсавызначальны год у гісторыі Савецкай 
дзяржавы. Гэта было звязана са значнымі пераенамі ў палітычнай гісторыі 
СССР. Так, у сакавіку 1990 г. нечарговы Трэці з’езд народных дэпутатаў 
СССР адмяніў 6-ы артыкул Савецкай Канстытуцыі аб кіруючай ролі 
КПСС у жыцці грамадства і ўвёў пасаду прэзідэнта СССР. З’езд на 
безальтэрнатыўнай аснове выбраў М.С. Гарбачова Прэзідэнтам СССР.  

Падзеі сакавіка 1990 г. паскорылі развіццё на прасторах СССР 
моцных нацыянальных рухаў.  Першымі, хто заявілі аб выхадзе з СССР і 
імкнуліся атрымаць сапраўдны дзяржаўны суверынітэт, былі дзяржавы 
Прыбалтыкі – Літва, Латвія і Эстонія. Гэты працэс паскорыў выспяванне і 
афармленне ў БССР ідэі суверынітэту – палітычнай незалежнасці і 
самастойнасці дзяржавы ва ўнутранай і знешняй палітыцы, не 
дапускаючы замежнага ўмяшальніцтва. Пачаткам рэалізацыі гэтай ідэі 
стала прыняцце Вярхоўным Саветам БССР Дэкларацыі аб дзяржаўным 
суверынітэце БССР 27 ліпеня 1990 г. Беларусь абвяшчалася суверэннай 
дзяржавай, атрымала права на стварэнне ўласнага нацыянальнага банка і 
грашовай сістэмы, сваіх узброеных сілаў, права на заключэнне 
добраахвотных саюзаў з іншымі дзяржавамі. Дата прыняцця гэтай 
Дэкларацыі была абвешчана Днём Незалежнасці Рэспублікі Беларусь.  

Але большасць насельніцтва БССР было прыхільнікам захавання 
СССР, перабудаванага ў сапраўдную прававую дзяржаву, заснаваную на 
пранцыпах добраахвотнага аб’яднання раўнапраўных суверэнных 
рэспублік. Праект захавання СССР на падставе заключэння новага 
Саюзнага дагавора падтрымала і большасць насельніцтва СССР. У 
сакавіку 1991 г. на ўсесаюзным рэферэндуме аб будучыне СССР 76,4 % 
ад агульнай колькасці грамадзян СССР, што прымалі ўдзел у выбарах, 
выказаліся за захаванне Саюза. У БССР за захаванне Саюза ССР 
прагаласавала 82,7 % насельніцтва. З улікам вынікаў рэферэндума 
Вярхоўны Савет БССР у сакавіку 1991 г. прыняў Пастанову “Аб 
канцэпцыі новай Саюзнай дзяржавы”, у якой прадугледжвалася: 

1. Прызнаць мэтазгодным уваходжанне Беларускай ССР у склад 
Саюза ССР з улікам ператварэння яго у сапраўдна дэмакратытную 
прававую дзяржаву, заснаваную на добраахвотным аб’яднанні 
роўнапраўных саюзных рэспублік. 
1. Лічыць неабходным удзел Беларускай ССР у падрыхтоўцы 

Саюзнага дагавора. 
Але гэтыя надзеі не апраўдаліся. За дзень да падпісання гэтага 

дагавора, 19 жніўня 1991 г., у Маскве часткай кіраўніцтва КПСС і 
дзяржавы было арганізавана выступленне – спроба дзяржаўнага 
перавароту. Яго мэта – захаванне СССР і адхіленне ад улады прэзідэнта 
СССР М.С. Гарбачова. Быў створаны Дзяржаўны Камітэт па 
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надзвычайным становішчы, які абвясціў аб сваёй уладзе і аб увядзенні  ў 
краіне надзвычайнага становішча. Гэта выступленне ўвайшло ў гісторыю 
як жнівеньскі путч, які поўнасцю праваліўся. 

Пасля жнівеньскіх падзей працэс афармлення суверынітэту Беларусі 
значна паскорыўся. 25 жніўня 1991 г. быў прыняты Закон “Аб наданні 
статусу канстытуцыйнага закона Дэкларацыі Вярхоўнага Савета 
БССР аб дзяржаўным суверынітэце Беларускай Савецкай 
Сацыялістычнай Рэспублікі”. На наступны дзень, 26 жніўня 1991 г., 
Вярхоўны Савет БССР прыняў Закон “Аб запеспячэнні палітычнай і 
эканамічнай самастойнасці БССР”. З гэтага часу прамое ўмяшальніцтва 
саюзнай улады у дзейнасць рэспублікі спынялася.  

23 жніўня некаторыя дэпутаты Вярхоўнага Савета РСФСР 
запатрабавалі ад М.С. Гарбачова распусціць КПСС. М.С. Гарбачоў 
добраахвотна пакінуў пасаду Генеральнага сакратара ЦК КПСС і 
распусціў ЦК партыі. Указамі Б.М. Ельцына дзейнасць КПСС і КП 
РСФСР забаранялася. У жніўні 1991 г. Вярхоўны Савет Беларусі часова 
прыпыніў дзейнасць КПБ на тэрыторыі рэспублікі. Яе маёмасць была 
перададзена ва ўласнасць дзяржавы. Ужо ў 1993 г. дзейнасць КПБ была 
адноўлена. 

19 верасня 1991 г. Вярхоўны Савет БССР прыняў наступныя законы: 
 “Аб назве БССР”. Назва БССР перастала існаваць. Замест 

яе уводзілася новая – Рэспуліка Беларусь. 
 “Аб дзяржаўным сцягу РБ”. Зацвярджаўся бел-чырвона-

белы сцяг. 
 “Аб дзяржаўным гербе РБ”. Зацвярджалася “Пагоня”. 

Гэта сімволіка Беларусі праіснавала нядоўга. Па ініцыятыве 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь пытанне аб замене дзяржаўнай сімволікі 
было вынесена на рэспубліканскі рэферэндум 14 мая 1995 г. Па выніках 
рэферэндума быў прыняты новы дзяржаўны сцяг і дзяржаўны герб 
(сучасныя). Цяпер штогод друга надзеля мая – Дзень Дзяржаўнага сцяга і 
Дзяржаўнага герба. 

20 верасня 1991 г. Вярхоўны Савет БССР прыняў прыняў пастанову 
“Аб стварэнні ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь”. З гэтага часу пайшоў 
працэс стварэння ўласнага беларускага войска. 

18 кастрычніка 1991 г. быў прыняты Закон “Аб грамадзянстве 
Рэспублікі Беларусь”. Грамадзянства – прававая прыналежнасць асобы да 
дзяржавы – стала неад’емнай часткай дзяржаўнага суверынітэту Беларусі. 

Важным крокам на шляху набыцця дзяржаўнага суверынітэту 
Рэспублікай Беларусь стала падрыхтоўка і прыняцце новай Канстытуцыі, 
праца над якой пачалася ўжо ў 1991 г. Нарэшце 15 сакавіка 1994 г. 
Вярхоўны Савет БССР прыняў Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь. 
Рэспубліка Беларусь абвяшчалася унітарнай дэмакратычнай сацыяльна 
прававой дзяржавай. Унітарная дзяржава – форма дзяржаўнага 
будаўніцтва, пры якой тэрыторыя дзяржавы не мае ў сваім складзе 
федэратыўных адзінак (рэспублік, штатаў і г.д.), а падзяляецца на 
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адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкі (вобласці, губерні, раены і г.д.). 
У дэмакратычнай дзяржаве забяспечваюцца правы чалавека, а адзінай 
крыніцай дзяржаўнай улады з’яўляецца народ. У сацыяльнай дзяржаве 
галоўным з’яўляецца стварэнне ўмоў для свабоднага і годнага развіцця 
асобы. Прававая дзяржава – гэта дзяржава, у якой рэалізуецца прынцып 
падзелу ўлады на заканадаўчую і выканаўчую, якія ўзаемна 
кантралююцца, і незалежную судовую. У прававой дзяржаве таксама існуе 
прынцып вяршынства законаў, абавязковае іх выкананне ўсімі 
дзяржаўнымі органамі і асобамі, роўнасць усіх людзей перад законам, 
забеспячэнне правой  і свабод грамадзян. 

Згодна Канстытуцыі Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь з’яўляўся 
заканадаўчым органам дзяржаўнай улады, главой дзяржавы і выканаўчая 
ўлада належала Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Так, Беларусь 
абвяшчалася прэзідэнцкай рэспублікай.ршыня С 

29 сакавіка 1994 г. Вярхоўны Савет РБ прыняў Закон “Аб выбарах 
прэзідэнта РБ”. Выбары першага прэзідэнта былі прызначаны на 23 
чэрвеня 1994 г. Свае кандыдатуры выставілі наступныя дзеячы: 

Аляксандр Дубко (Аграрная партыя Беларусі) 
Вячаслаў Кебіч (старшыня Савета Міністраў РБ) 
Аляксандр Лукашэнка (дэпутат Вярхоўнага Савета, узначальваў 

камісію па барацьбе з карупцыяй)  
Васіль Новікаў (Камуністычная партыя Беларусі) 
Знон Пазняк (Беларускі народны фронт) 
Станіслаў Шушкевіч (старшыня Вярхоўнага Савета РБ) 
23 чэрвеня 1994 г. на першым туры выбараў ні адзін з кандыдатаў не 

набраў большасці галасоў. У другі тур выйшлі А. Лукашэнка (44,82 %) і В. 
Кебіч (17,33 %). 10 ліпеня 1994 г. на другім туры перамогу атрымаў 
А.Лукашэнка (80,43 %). 

 
2. Стварэнне ў 1991 г. суверэннай дзяржавы – Рэспублікі Беларусь – 

выклікала неабходнасць афармлення яе нацыянальнай дзяржаўнасці. 
Перш за ўсё, патрабавалася стварыць такую мадэль дзяржаўнага ладу, 
якая б была заснавана на пранцыпах падзелу улады. Згодна Канстытуцыі , 
прынятай 15 сакавіка 1994 г., Парламент з’яўляўся адзіным заканадаўчым 
органам улады. Прэзідэнт абвяшчаўся главой дзяржавы і прадстаўніком 
выканаўчай улады. Судовая ўлада была прадстаўлена судамі, у там ліку, 
Канстытуцыйным судом. Але функцыі розных галін улады былі не зусім 
дакладна вызначанымі. Больш таго, у Вярхоўным Савеце група дэлегатаў 
стала выказвацца за абмежаванне паўнамоцтваў прэзідэнта. На гэтай 
падставе ўзнікла супрацьстаянне паміж заканадаўчай і выканаўчай уладай. 

Важную ролю у вырашэнні гэтай прблемы адыгралі рэпубліканскія 
рэферэндумы – усенароднае галасаванне па важнейшых пытаннях 
развіцця краіны. Першы рэферэндум адбыўся 14 мая 1995 г. Прэзідэнт 
аьрымаў падтрымку грамадзян па ўсіх чатырох пытаннях, вынесеных на 
агульнанароднае абмеркаванне: аб наданні рускай мове статусу, роўнага з 
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беларускай; аб устанаўленні новых Дзяржаўнага сцяга і герба РБ; аб 
заахвочванні дзеянняў Прэзідэнта, накіраваных на эканамічную 
інтэграцыю з Расійскай Федэрацыяй; аб унясенні змен у Канстытуцыю РБ 
1994 г., якія даюць магчымасць Прэзідэнту датэрмінова спыніць 
паўнамоцтвы Вярхоўнага Савета ў выпадку парушэння Канстытуцыі. 

З мэтай удакладнення праблемы аб падзеле улады ў РБ 
патрабавалася правядзенне яшчэ аднага рэферэндума. Ён адбыўся 24 
лістапада 1996 г. На галасаванне былі вынесены два праекта абноўленай 
Канстытуцыі, прапанаваныя першы - Прэзідэнтам, другі - часткай 
дэпутатаў Вярхоўнага Савета. Праект Канстытуцыі, прапанаваны 
Прэзідэнтам, прадугледжваў пашырэнне яго паўнамоцтваў як главы 
дзяржавы. Дэпутатскі праект, наадварот, патрабаваў сутнаснага 
абмежавання ўлады прэзідэнта. У выніку насельніцтва падтрымала праект 
Канстытуцыі Прэзідэнта (70,4 %). Так, Канстытуцыя РБ са змяненнямі і 
дапаўненнямі, прынятымі на рэспубліканскім рэферэндуме 24 лістапада 
1996 г., ўступіла ў сілу.  

На гэтым жа рэферэндуме ставіліся пытанні аб пераносе Дня 
Незалежнасці РБ з 27 на 3 ліпеня – дзень вызвалення Мінска ад 
гітлераўскіх захопнікаў (88,2 %); свободнай куплі-продажы зямлі (15,35 
%); адмене смяротнага пакарання (17,9 %). 

Наступныя выбары Прэзідэнта РБ адбыліся ў 2001 г., на якіх 
атрымаў перамогу деючы Прэзідэнт А. Лукашэнка.  

17 кастрычніка 2004 г. адбыўся трэці па ліку з часу афармлення 
незалежнасці РБ рэспубліканскі рэферэндум па пытанні тэрміна заняцця 
пасады Прэзідэнта РБ адной асобай. Згодна Канстытуцыі адна асоба магла 
быць Прэзідэнтам не больш двух тэрмінаў. Вынікі рэферэндума адмянілі 
гэты артыкул. Гэта дазволіла А. Лукашэнка балаціравацца на трэці тэрмін 
Прэзідэнта РБ. На выбарах Прэзідэнта РБ, якія адбыліся 19 сакавіка 
2006 г., за А. Лукашэнка прагаласавала 83 % выбаршчыкаў. 

Згодна з новай рэдакцыяй Канстытуцыі падцвярджалася, што РБ - 
унітарная дэмакратычная сацыяльна прававая дзяржава. Дзяржава 
падзяляецца на адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкі – вобласці, якія 
не маюць статуса самастойнага дзяржаўнага стварэння. Разам з тым, 
вобласці маюць пэўную самастойнасць у вырашэнні многіх пытанняў. 
Таксама згодна новай рэдакцыі Канстытуцыі РБ замест аднапалатнага 
Вярхоўнага Савета быў сфарміраваны двухпалатны Нацыянальны сход, 
які складвецца з Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі. Прэзідэнт 
з’яўляецца кіраўніком дзяржавы, гарантам Канстытуцыі, правоў і свабод 
члавека і грамадзяніна. Кіраўнком выканаўчай улады з’яўляецца прэм’ер-
міністр урада. Асновы дзяржаўнага ладу суверэннай РБ прадстаўлены у 
Схеме 1. 

Сучасная Беларусь – краіна з існаваннем шматпартыйнай сістэмы. 
На сённяшні дзень па дадзеным Міністэрства юстыцыі РБ існуе 16 
палітычных партый. Сярод іх вылучаюцца сацыял-дэмакратычныя, 
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ліберальныя, камуністычныя партыі і інш. У 2002 г. быў заснаваны БРСМ, 
які аб’яднаў маладзёвы рух у Беларусі. 

Новай з’явай грамадска-палітычнага жыцця РБ стала правядзенне 
Усебеларускіх народных сходаў. Так, 19-20 кастрычніка 1996 г. у Мінску 
адбыўся першы Усебеларускі народны сход, на якім з дакладам “Толькі 
народ мае права вырашаць свій лёс” выступіў А.Р. Лукашэнка. Дэлегаты 
схода адобрылі ўнутраную і знешнюю палітыку, што праводзіла 
кіраўніцтва дзяржавы.. 

18 мая 2001 г. у Мінску адбыўся другі Усебеларускі народны сход. 
Даклад Прэзідэнта РБ меў назву “За моцную, квітнеючую Беларусь”. Сход 
падвёў вынікі выканання “Асноўных напрамкаў сацыяльна-эканамічнага 
развіцця краіны на 1996-2000 гг.”, прынятых першым Усебеларускім 
народным сходам у 1996 г. Была абмеркавана  і адобрана Праграма 
сацыяльна-эканамічнага развіцця РБ на 2001-2005 гг. 

2-3 сакавіка 2006 г. у Мінску адбыўся трэці Усебеларускі народны 
сход, на якім з дакладам “Дзяржава для народа” выступіў Прэзідэнт РБ 
А.Р. Лукашэнка. Сход падвёў вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця 
краіны ў 2001-2005 гг. і зацвердзіў Праграму сацыяльна-эканамічнага 
развіцця РБ на 2006-2010 гг. 
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 Схема 1. Асновы дзяржаўнага ладу Рэспублікі Беларусь 
ПРЭЗІДЭНТ 

(гарант Канстытуцыі, правоў і свабодаў чалавека і грамадзяніна РБ; гарантуе рэалізацыю асноўных напрамкаў унутранай 
і знешняй палітыкі; прадстаўляе РБ на міжнароднай арэне; прымае меры па абароне суверынітэту РБ; удзельнічае ў 
ажыццяўленні заканадаўства: выдае дыкрэты, якія маюць сілу закону і з’яўляюцца абавязковымі для выканання на ўсёй 
тэрыторыі Беларусі) 

 
 
- распускае парламент - вызначае структуру урада - прызначае і вызваляе  
- прызначае чарговыя і      старшыню і 6 суддзяў 
нечарговыя выбары Канстытуцыйнага суда 
ў парламент 
 

Заканадаўчая ўлада 
ПАРЛАМЕНТ 

(НАЦЫЯНАЛЬНЫ СХОД РБ) 
 Прыняцце законаў, дзяржаў-

нага бюджэта 
Сладаецца з: 
1. Верхняй палаты – Савет 

Рэспублікі 
(палата тэрытарыяльнага 
прадстаўніцтва; уваходзіць па 8 
чал. ад Саветаў кожнай вобласці і 
г. Мінска + 8 чал. прызначаецца 
Прэзідэнтам) 
2. Ніжняй палаты – Палаты 

Прадстаўнікоў 
(уваходзяць дэпутаты, абраныя 
насельніцтвам РБ на аснове 
ўсеагулнага выбарчага права па 
адпаведных выбарчых акругах) 

Выканаўчая ўлада 
УРАД 

(САВЕТ МІНІСТРАЎ РБ) 
Складцца з: 
Прэм’ер-міністра і міністраў 
(прызнацаюцца прэзідэнтам) 

Судовая ўлада 
КАНСТЫТУЦЫЙНЫ СУД РБ 

(ажыццяўляе кантроль за 
канстытуцыйнасцю прававых актаў) 

СУДЫ 
1. агульныя 
Вярхоўны суд РБ; абласныя, 
Мінскі гарадскі, раённыя 
(гарадскія), ваенныя суды. 
2. гаспадарчыя 
Вышэйшы гаспадарчы суд РБ, 
гаспадарчыя суды вобласцей, 
гарадоў, раёнаў. 
3. Спецыялізаваныя 
Па справах напаўналетніх, па 
сямейных справах, 
адміністрацыйны, зямельны і інш. 
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Канфесійная палітыка ў РБ 
Спецыфіка рэлігійнай сітуацыі ў Беларусі вызначаецца яе 

геапалітычным становішчам на мяжы паміж заходный і усходняй 
цывілізацыямі, суіснаваннем і пачарговым дамінаваннем праваслаўя і 
каталіцызму. Беларусь – талерантная дзяржава. У 1992 г. быў прыняты 
закон “Аб свабодзе веравызнання і рэлігійных арганізацыях”, у 2002 г. 
гэты закон атрымаў новую рэдакцыю. Закон рэгулюе адносіны ў галіне 
правоў чалавека і грамадзяніна на свабоду веравызнання, а таксама 
вызначае прававыя асновы стварэння і дзейнасці рэлігійных 
арганізацый. 

У 2004 г. у РБ было зарэгістравана 26 рэлігійных накірункаў. Каля 
80 % вернікаў атаясамліваюць сябе з праваслаўем, каля 10 % - з 
каталіцызмам, каля  2 % - з пратэстантызмам, 0,3 % - з іудаізмам. 
Канфесійная сітуацыя ў РБ прадстаўлена ў табл. 1. 

 
Табл. 1. 

Рэлірійнае становішча ў РБ 
 
Канфе

сія 
Асноўная характарыстыка 

Праваслаўе Займае першае месца па колькасці абшчын і вернікаў. У 
2004 г. аб’ядноўвала 1245 абшчын, 10 епархій, 19 
манастыроў. Узначальвае Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі, 
Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Філарэт (Вахрамееў). 
Беларуская праваслаўная царква арганізацыйна 
падпарадкавана Маскоўскаму патрыярху. Наладжана 
шырокая сетка духоўных навучальных устаноў 
праваслаўнай царквы: Мінская духоўная семінарыя ў 
Жыровіцкім Успенскім манастыры, шэраг духоўных 
вучылішчаў, факультэт тэалогіі БДУ. 

Каталіцызм Другая царква па колькасці вернікаў. Аб’ядноўвае 427 
абшчын, 4 епархіі, дзейніцае 359 каталіцкіх касцёлаў. 
Узначальвае мітрапаліт кардынал Тадэвуш Кандрусевіч. 
Падрыхтоўка каталіцкіх святароў ажыццяўляецца ў 
семінарыях у Гродне і Пінску. 

Уніяцтва У пачатку 1990-х назіраюцца спробы аднавіць у РБ 
уніяцкую царкву. У 2004 г. было зарэгістравана 13 
уніяцкіх абшчын, у кожнай з якіх было па 5-7 чалавек. 

Пратэстантызм Зарэгістравана 862 абшчыны. Найбольш дынамічна 
развіваюцца хрысціяне веры евангельскай, евангельскія 
хрысціяне-баптысты і адвентысты. Усе пратэстантскія 
плыні ў Бел. аб’ядноўваюць каля 70 тыс. актыўных 
веруючых. Дзейнічае 307 малітвеных дамоў і 12 
дабрачынных місій. Вядучыя пратэстанцкія арганізацыі 
карыстаюцца магутнай замежнай фінансавай падтрымкай. 
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Іўдаізм Існуе этнаканфесіійная група яўрэяў-іудзеяў з XIV ст. 
Зарэгістравана 27 абшчын. У 1993 г. арганізавана 
Іудзейскае рэлігійнае аб’яднанне ў РБ. У Мінску дзейнічае 
духоўнае вучылішча (ешыбот), боль 15 нядзельных школ, 
яўрэйская класы ў сярэдніх школах. 

Мусульманства Існуе этнаканфесіійная група татар-мусульман з XIV ст. У 
2004 г. зарэгістравана 23 мусульманскія абшчыны. Яны 
ўваходзяць у склад створанага ў 1994 г. Мусульманскага 
рэлігійнага аб’яднання РБ, кіуючым органам якога 
з’яўляецца муфтыят на чале з муфтыем.З 1991 г. дзейнічае 
культурна-асветніцкае беларускае аб’яднанне татар “Аль-
Кітаб”. Пасля ВАВ у Бел. захавалася толткі адна мячэць – 
у Іўі Гродзенскай вобласці. У 1990-х гг. пачалося 
будаўніцтва ірэстаўрацыя новых мячэцей у Слоніме, 
Навагрудку, Відзах. 

Нетрадыцыйныя 
рэлігійныя 
накірункі  

Уасноўным прадстаўлены будызмам і індуізмам. Члены 
нэтых арганізацый – вучнёўская моладзь і інтэлігенцыя. 

 

 
3. Рыначныя рэформы ў Рэспубліцы Беларусь у 1992 -1994 гг. 3 

канчатковым знішчэннем СССР і стварэннем суверэнных дзяржаў 
рыначныя рэформы ўступілі ў новую фазу. Яны пачалі праводзіцца па 
заходніх рэцэптах, у першую чаргу па рэцэптах “шокавай тэрапіі” 
Міжнароднага валютнага фонду (МВФ) для слабаразвітых краін. 
Планавалася правесці эканамічную мадэрнізацыю краіны за 500 дзён, на 
што ў заходніх краінах адводзіліся стагоддзі. Больш таго, не ўлічваліся і 
асаблівасці мадэлі пабудовы савецкай эканомікі. Гэтыя фактары фактычна 
прадвызначылі лёс будучых рэформ метадам “шокавай тэрапіі”. 

Правядзенне рэформ у 1992 - 1994 гг. дазволіла стварыць у Беларусі 
неабходны мінімум асноўных рыначных інстытутаў, нарматыўна-
прававых дакументаў, пераўтварыць сістэму дзяржаўнага кіраўніцтва 
эканомікай у новую сістэму, якая ў пэўнай ступені абапіраецца на 
рыначныя рэгулятары. Разам з тым беларускі рынак цярпеў значна 
большыя страты, чым меў здабыткаў: разбурэнне раней існаваўшых 
вытворча-эканамічных сувязей і “абвальны” спад вытворчасці на 50 % і 
больш у параўнанні з канцом 1980-х гг., што пагражала дзяржаве стратай 
сваёй незалежнасці і ператварэннем у калонію; раскручванне 
інфляцыйнай спіралі і катастрафічнае падзенне курсу беларускіх грошай, 
крытычнае становішча з забеспячэннем гаспадаркі энергарэсурсамі; 
галапіруючы рост цэн (іх лібералізацыя не прывяла да ўстанаўлення 
раўнаважкіх цэн, што з’яўляецца асаблівасцю рынку, заснаванага на 
механізме свабоднай канкурэнцыі); рэзкае падзенне жыццёвага ўзроўню 
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большасці насельніцтва, рост беспрацоўя, нарастанне іншых сацыяльных 
праблем. 

Мадэль рыначных рэформ метадам “шокавай тэрапіі”, пабудаваная 
па рэкамендацыях Міжнароднага валютнага фонду, пацярпела правал 
летам 1994 г. у час выбараў першага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. 
Мандат на правядзенне новага варыянта рэформ атрымаў першы 
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнка. 

Для пераадолення крызісных з’яў і недахопаў, а таксама для 
вызначэння перспектыўных задач у правядзенні рыначных рэформ былі 
распрацаваны “Асноўныя напрамкі сацыяльна-эканамічнага развіцця 
Рэспублікі Беларусь на 1996 - 2000 гады”. 20 кастрычніка 1996 г. 
удзельнікі першага Усебеларускага народнага сходу адобрылі гэты 
дакумент. Беларусь зрабіла выбар у бок эвалюцыйнага развіцця і 
адмовілася ад рэцэптаў МФВ у выглядзе “шокавай тэрапіі” і абвальнай 
прыватызацыі. Так склалася беларуская мадэль сацыяльна-эканамічнага 
развіцця, якая спалучае перавагу рыначнай гаспадаркі з эфектыўнай 
сацыяльнай абаронай. Гэта канцэпцыя пабудавана на ўліку гістарычнай 
пераемнасці і традыцый народа. Беларуская мадэль заснавана не на 
рэвалюцыйнай ломцы папярэдніх устояў, а на ўдасканальванні 
эканамічнай базы, якая склалася. Беларуская эканамічная мадэль 
утрымлівае ў сабе элементы пераемнасці ў выкарыстанні дзяржаўных 
інстытутаў ва ўсіх сферах, дзе яны праявілі сваю эфектыўнасць. 

Асаблівасці беларускай мадэлі сацыяльна-эканамічнага 
развіцця ў 1994 - 2005 гг.  

Па-першае, у цэнтры беларускай мадэлі сацыяльна-эканамічнага 
развіцця знаходзіцца чалавек з яго інтарэсамі, памкненнямі, жаданнем 
жыць у свабоднай, дэмакратычнай і квітнеючай краіне. Усё ў імя чалавека 
і для яго дабрабыту, дзяржава для народа, а не народ для дзяржавы - такі 
глыбінны сэнс беларускай мадэлі сацыяльна-эканамічнага развіцця, 
унутранай і знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь. Дзяржава павінна 
клапаціцца аб росце заработнай платы, пенсій, стыпендый і іншых выплат 
насельніцтву, аб паляпшэнні жыллёвых умоў, умоў працы і адпачынку, 
каб чалавек адчуваў сябе камфортна, ганарыўся тым, што ён жыве і 
працуе ў краіне, імя якой Рэспубліка Беларусь. 

Па-другое, кіраўніцтва дзяржавы адмовілася ад ліберальнай 
мадэлі рынку і ўзяло на ўзбраенне сацыяльна арыентаваную мадэль 
рыначнай эканомікі. Выкарыстоўваючы яе, дзяржава праводзіць моцную 
і эфектыўную эканамічную і сацыяльную палітыку, абараняе інтарэсы ўсіх 
класаў і пластоў насельніцтва, у тым ліку і тых, хто па розных прычынах 
зарабляе мала, ці зусім нічога не зарабляе (састарэлыя, інваліды, 
шматдзетныя сем'і, студэнты, навучэнцы і г. д.). Гэта выключае 
сацыяльныя катаклізмы і забяспечвае сацыяльную стабільнасць у 
грамадстве. 

Па-трэцяе, улічваючы вопыт краін з развітай рыначнай 
інфраструктурай, Рэспубліка Беларусь стала на шлях дзяржаўнага 
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рэгулявання эканомікі. Правядзенне дзяржаўнай патэрналісцкай палітыкі 
забяспечвае павышэнне эфектыўнасці эканомікі, абарону інтарэсаў 
айчынных таваравытворцаў, недапушчэнне “праядання” крэдытаў, 
узмацнення інфляцыі, развіцця крымінальных і ценявых структур. 

Па-чацвёртае, прыпынена дзікая “прыхватызацыя”, раскраданне 
кучкай дзялкоў агульнанароднага багацця і стварэнне буйных прыватных 
капіталаў, большасць з якіх маюць крымінальную прыроду. 
Прыватызацыя праводзіцца пры ўдзеле і пад кантролем дзяржавы, у 
інтарэсах умацавання яе магутнасці і павышэння дабрабыту народа. 

Па-пятае, народ і дзяржава адмовіліся ад куплі-продажу зямель 
сельскагаспадарчага прызначэння, ад дэмантажу буйной калгасна-
саўгаснай вытворчасці і замены яе сялянскай (фермер-скай) гаспадаркай. 
Калгас, сельскагаспадарчы вытворчы кааператыў, сялянская (фермерская) 
гаспадарка маюць роў ныя правы і магчымасці існавання, калі яны 
эфектыўна гаспа-дараць на зямлі. 

Па-шостае, Рэспубліка Беларусь адкрытая для эканамічнага 
супрацоўніцтва з усімі краінамі свету. Яна прыцягвае ў народную 
гаспадарку капіталы айчынных і замежных інвестараў. Але трэба 
памятаць, што ў эканоміцы дарэвалюцыйнай Расіі, у тым ліку і Беларусі, 
уладарыў замежны капітал. Найбуйнейшыя прадпрыемствы знаходзіліся ў 
прыватнай уласнасці ці ў арэндзе ў замежных капіталістаў. А між тым 
краіна і яе народ былі надзвычай беднымі. Таму сёння, пры наяўнасці 
велізарнага вытворча-эканамічнага, навукова-тэхнічнага і 
інтэлектуальнага патэнцыялу, стаўку належыць рабіць на ўласныя сілы і 
сродкі, іншаземныя інвестыцыі неабходна пры-цягваць у тым выпадку, 
калі яны даюць нам эканамічную вы-гаду і адпавядаюць нацыянальным 
інтарэсам. 

Галоўным вынікам сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі 
Беларусь у 1994 - 2008 гг. з’яўлялася тое, што ў краіне была створана і 
дзейнічала аптымальная сацыяльна-эканамічная сістэма, заснаваная на 
паступовым, эвалюцыйным шляху эканамічных пераўтварэнняў, без 
абвальнай прыватызацыі і “шокавай тэрапіі”. Забяспечаны высокія тэмпы 
эканамічнага росту: прырост валавога ўнутранага прадукту ў Рэспубліцы 
Беларусь штогод складаў у 2001 - 2005 гг. 7,5 % супраць 3,5 % сярэдне-
сусветнага. Захаваны і паглыблены сацыяльныя гарантыі для людзей - 
жыллё, пенсіі, бясплатныя за кошт бюджэту адукацыя і лячэнне. Сёння 
Рэспубліка Беларусь - стабільная, паспяховая, цывілізаваная краіна з 
моцнай эканомікай, развітымі навукай і культурай, адной з лепшых у 
свеце сістэмай адукацыі.  

 
4. 8 снежня 1991 г. кіраўнікі Расійскай федэрацыі – Б. Ельцын, Украіны 

– Л.Краўчук, Беларусі – С. Шушкевіч абвясцілі на сустрэчы ў Белавежскай 
пушчы: “Саюз ССР як суб’ект міжнароднага права і геапалітычная 
рэальнасць спыняе сваё існаванне”. Адначасова было падпісана Пагадненне 
аб стварэнні Садружнасці Незалежных Дзяржаў (СНД). Вярхоўны Савет 
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Беларусі 10 снежня 19991 г. прыняў пастанову, якая скасавала Дагавор аб 
утварэнні СССР ад 30 снежня 1922 г., і ратыфікаваў Пагадненне аб стварэнні 
СНД.  

Пагадненне аб стварэнні СНД было зацверджана Вярхоўнымі Саветамі 
Расійскай Федэрацыі, Украіны і Беларусі. Заснавальнікі СНД запрасілі іншыя 
рэспублікі былога СССР уступіць у Садружнасць. У выніку ў яе склад 
увайшлі 12 краін: усе краіны былога СССР, акрамя прыбалтыйскіх дзяржаў. 
Цэнтрам СНД была вызначана сталіца РБ – Мінск. Менавіта супрацоўніцтва 
з краінамі СНД стала прыярытэтным накірункам ў знешняй палітыцы РБ. 

Фарміраванне знешнепалітычнага курсу. Рэспубліка Беларусь у 
сістэме міжнародных адносін. Суседзямі Рэспублікі Беларусь з’яўляюцца 
Расійская Федэрацыя, Украіна, Польшча, Літва і Латвія. Пасля прызнання 
Рэспублікі Беларусь як суверэннай дзяржавы дагаворы аб дзяржаўнай 
граніцы былі падпісаны з Польшчай, Літвой і Латвіяй. У Беларусі няма 
тэрытарыяльных спрэчак з Расіяй і Украінай. 

26 лютага 1992 г. Рэспубліка Беларусь падпісала Хельсінкскі 
Заключны акт Нарады па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе. 3 гэтага 
моманту яна не толькі стала раўнапраўнай удзельніцай хельсінкскага 
працэсу, але і нясе разам з іншымі дзяржавамі адказнасць за захаванне міру і 
бяспекі ў Еўропе. 

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 1994 г. вызначыла асноўныя 
прынцыпы знешняй палітыкі суверэннай дзяржавы. У 18-м артыкуле 
запісана: «Рэспубліка Беларусь у сваей знешняй палітыцы зыходзіць з 
прынцыпаў роўнасці дзяржаў, непрымянення сілы або пагрозы сілай, 
непарушнасці межаў, мірнага ўрэгулявання спрэчак, неўмяшання ва 
ўнутраныя справы і іншых агульнапрызнаных прынцыпаў і нормаў 
міжнароднага права». 

Рэспубліка Беларусь далучылася да Дагавора аб звычайных узброеных 
сілах у Еўропе. Яна зменшыла колькасць агульных узбраенняў. У 1992 г. 
Беларусь вывела са сваей тэрыторыі тактычную ядзерную зброю, 
нягледзячы на тое, што стратэгічныя і тактычныя ядзерныя ракеты ЗША і 
блока НАТО заставаліся нацэленымі на яе. Толькі ў чэрвені 1994 г. 
афіцыйныя колы ЗША інфармавалі аб перанацэленасці іх ракет. У 1996 г. 
ядзерная зброя была поўнасцю выведзена за межы краіны. Рэспубліка Бела-
русь — нейтральная бяз’ядзерная дзяржава у цэнтры Еўропы. 

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 3 ліпеня 1996 г. прапанаваў стварыць у 
Цэнтральнай і Усходняй Еўропе прастору, свабодную ад ядзернай зброі. 

Саюз Беларусі і Расіі. Рэспубліка Беларусь развівала палітычныя і 
эканамічныя сувязі з краінамі Садружнасці Незалежных Дзяржаў, у першую 
чаргу з Расіяй. 2 красавіка 1996 г. быў надііісаны Дагавор аб Супольніцтвеі 
Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі. Ён забяспечыў грамадзянам 
абедзвюх краін роўныя правы ў атрыманні адукацыі, ахове здароўя, 
працаўладкаванні, аплаце працы і інш. 

Важным крокамудалейшым паглыбленні інтэграцыі Рэспублікі 
Беларусь і Расійскай Федэрацыі стала падпісанне 2 красавіка 1997 г. у 
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Маскве Дагавора аб Саюзе Беларусь і Расіі. Гэты дзень абвешчаны Днём 
яднання народаў Беларусі і Расіі. Неад'ем-най часткай дагавора стаў Статут 
Саюза Беларусі і Расіі, якім прадугледжваецца забеспячэнне ўстойлівага 
сацыяльна-экана-мічнага развіцця абедзвюх краін, іх бяспекі, 
абараназдольнасці, узаемавыгаднага супрацоўніцтва з краінамі Еўропы і 
свету. 

8 снежня 1999 г. у Маскве быў падпісаны Дагавор аб стварэнні 
Саюзнай дзяржавы Беларусь і Расіі. Беларуска-расійская інтэграцыя 
ўзнялася на якасна новую ступень. На долю Расіі прыходзіцца каля паловы 
агульнага аб’ёму знешняга гандлю Беларусі. 

Саюзная дзяржава Беларусі і Расіі ствараецца як добраахвотны і 
раўнапраўны саюз свабодных і суверэнных краін. Беларускі народ і 
кіраўніцтва беларускай дзяржавы робяць усё для таго, каб адносіны паміж 
Рэспублікай Беларусь і Расійскай Федэрацыяй былі добрасуседскімі і 
будаўніцтва Саюзнай дзяржавы на карысць беларускага і расійскага народаў 
паспяхова завяршылася. 

Гандлёва-эканамічныя і культурныя сувязі з замежнымі краінамі. 
Рэспубліка Беларусь развівае гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва не толькі 
з краінамі СНД, але і з дзяржавамі далё-кага замежжа. У яе знешняй 
палітыцы выразна вызначыліся ўсходні і заходні вектары. Важнымі 
гандлёвымі партнёрамі Беларусі з яўляюцца еўрапейскія краіны, у тым ліку 
Германія, Вялікабрытанія, Польшча, Нідэрланды, Літва, Латвія і інш. У 2002 
г. аб’ём гандлю з імі склаў каля 5 млрд. долараў. 

Паспяхова развіваюцца палітычныя і гандлёва-эканамічныя сувязі 
паміж Рэспублікай Беларусь і Кітайскай Народнай Рэспублікай. 
Знешнегандлёвы тавараабарот паміж краінамі складае каля 1 млрддолараў. 
Рэспубліка Беларусь і Кітайская Народная Рэспубліка маюць аднолькавыя ці 
блізкія погляды на праблемы развіцця сусветнай цывілізацыі, 
падтрымліваюць адзін аднаго ўміжнародных арганізацыях. Станоўчы вопыт 
назапашаны ва ўзаемаадносінах паміж Беларуссю і такімі аўтарытэтнымі 
краінамі Азіі са значным вытворча-эканамічным патэнцыялам, як Індыя, 
Іран, В’етнам, краіны Персідскага заліва. 

Рэспубліка Беларусь пачала распрацоўку залежаў нафты і яе здабычу ў 
Венесуэле. У гэту лацінаамерыканскую краіну Беларусь пастаўляе 
прадукцыю свайго машынабудавання, хімічнай прамысловасці, бытавыя 
тавары, ажыццяўляе там жыллёвае будаўніцтва. Пашыраюцца маштабы і 
набіраюць высокія тэмпы палітычныя і гандлёва-эканамічныя сувязі паміж 
Беларуссю і Венесуэлай, гэтаму ў немалой ступені садзейнічалі ўзаемныя 
візіты прэзідэнтаў абедзвюх краін. 

Рэспубліка Беларусь прыцягвае ў сваю эканоміку капіталы і вопыт 
замежных інвестараў і міжнародных валютна-фінансавых арганізацый, 
стварае сумесныя прадпрыемствы, дазваляе за-межным фірмам займацца на 
сваёй тэрыторыі бізнесам і прад-прымальніцтвам. 

Развіваецца супрацоўніцтва Беларусі і замежных краін у галіне навукі, 
літаратуры і мастацтва. Гэта сумесныя распрацоўкі беларускімі і замежнымі 
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вучонымі навукова-даследчых тэм, пераклад і выданне за мяжой твораў 
беларускіх пісьменнікаў і паэтаў, гастролі майстроў беларускай сцэны і 
дэманстрацыя работ беларускіх мастакоў і скульптараў у іншых краінах і г. д. 

Адным з кірункаў міжнароднай дзейнасці Рэспублікі Беларусь 
з’яўляецца вырашэнне праблем, звязаных з ліквідацыяй вынікаў аварыі на 
Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі. Падчас катастрофы ў атмасферу 
была выкінута вялікая колькасць радыёактыўнага рэчыва, 70 % якога выпала 
на тэрыторыю Беларусі. Забруджанай аказалася трэцяя частка плошчы 
рэспублікі, на якой пражывала больш за 2,2 млн чалавек. У крытычным стане 
апынуліся 20 % лясоў, 73 рэспубліканскія і-162 мясцовыя заказнікі, 336 
помнікаў прыроды. Сярод іх Белавежская і Налібоцкая пушчы, Бярэзінскі і 
Прыпяцкі запаведнікі, Асвейскае водасховішча. 

Нягледзячы на вялікія намаганні, зробленыя кіраўніцтвам краіны дзеля 
пераадолення наступстваў чарнобыльскай катастрофы, а таксама на дапамогу 
ўрадавых арганізацый і грамадскасці замежных краін, праблема Чарнобыля 
па сённяшні дзень застаецца вострай. Патрэбны яшчэ немалыя сродкі і пэўны 
час. Наогул, пераадолець вынікі такой буйной тэхнагеннай катастрофы, як 
чарнобыльская, для Беларусі магчыма толькі з дапамогай міжнароднага 
супольніцтва. 

 


