
Курс па выбару  
“Войны і фарміраванне тэрыторыі Беларусі ў гістарычнай рэтраспектыве”  

(для студэнтаў ІІ курса ўсіх спецыяльнасцей гістарычнага факультэта) 
 
 

Сённяшняя геапалітычная сітуацыя і месца нашай краіны ў свеце надзвычай 
актуалізуюць пытанні ваенна-палітычнай гісторыі. Невыпадкова кіраўнік беларускай 
дзяржавы А.Р. Лукашэнка пачаў сёлетняе пасланне да народа і парламента з наступнага: 
“Я звяртаюся ў няпросты час. Дзяржавы вакол нас прыйшлі ў рух: віруе Украіна, у поўны 
гістарычны рост спрабуе ўстаць Расійская Федэрацыя. Бурацца межы на нашых вачах. 
Упершыню ў Еўропе пацягнула дымком выбухаў”. “Наша незалежнасць і маладая 
дзяржаўнасць, - адзначалася далей ў пасланні, -  раздражняюць, вядома ж, шмат каго. І 
калі ў нашым адзінстве з’явяцца расколіны, абавязкова знойдуцца тыя, хто захоча гэтым 
скарыстацца”. У гэтай сувязі ўзмацненне ваенна-патрыятычнага выхавання і гістарычнае 
абгрунтаванне недатыкальнасці нашых граніц і агульнай цэласнасці Рэспублікі Беларусь 
уяўляецца першаступеннай задачай гістарычнай адукацыі і навукі. 

Знаходзячыся ў цэнтры еўрапейскага кантынента Беларусь не аднойчы аказвалася ў 
эпіцэнтры разбуральных войнаў і сацыяльных катаклізмаў, што аказвала велізарны ўплыў 
на фарміраванне яе тэрыторыі. Таму галоўнай мэтай курса з’яўляецца навукова 
непрадузяты разгляд шматвяковай ваеннай і палітычнай гісторыі Беларусі ў сувязі з 
вызначэннем яе межаў і ўнутрыэтнічнай кансалідацыяй. Праграма курса уключае веды аб 
вытоках войнаў і вайсковай справы на беларускіх землях, палітычным станаўленні і 
адстойванні незалежнасці першымі дзяржаўнымі ўтварэннямі, барацьбе насельніцтва 
Беларусі з іншаземнымі захопнікамі, іх удзеле ў войнах еўрапейскага і сусветнага 
маштабу, рэвалюцыях, распадзе Савецкага Саюза. Адначасова ўвага засяроджана на лёсе 
памежных тэрыторый, так званых этнакантактных зонах, дзе гістарычна суінавалі два і 
больш этнасы, спрэчная прыналежнасць якіх найчасцей вырашалася ваенна-палітычнымі 
метадамі (Віленшчына, Дзвіншчына, паўднёвая Пскоўшчына, заходняя Смаленшчына, 
Севершчына, Палессе, Падляшша). Аб’ектыўныя дадзеныя паказваюць, што да нашай 
краіны няма падстаў прад’яўляць тэрытарыяльныя прэтэнзіі і тым больш няма 
гістарычных прадпасылак для ўнутранага расколу, калі не ствараць іх штучна. 

Праграма курса ўвабрала ў сябе ідэі навуковых дыскусій, якія адлюстраваны на 
старонках навуковых і навукова-папулярных выданняў, рэспубліканскага друку, у 
матэрыялах навуковых канферэнцый, кангрэсаў, круглых сталоў, сімпозіўмаў, 
прысвечаных актуальным пытанням беларусазнаўства, ваеннай і палітычнай гісторыі. 
Яснасць у раней замоўчваемых тэрытарыяльных пытаннях не толькі пашырыць 
прафесійныя веды студэнтаў, але і паглыбіць разуменне сучасных узаемаадносін 
Рэспублікі Беларусь з суседнімі краінамі.  

Структура і логіка пабудовы праграмы накіравана на разгляд указанай тэматыкі. 
Прыкладваемы спіс літаратуры дастаткова рэпрэзентатыўны і адлюстроўвае ключавыя 
сэнсавыя блокі курса. Работа са студэнтамі прадугледжвае формы лекцыйных і 
семінарскіх заняткаў аб’емам 32 гадзіны.  
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