БЕЛАРУСКІ
ГІСТАРЫЧНЫ
АГЛЯД
Том 27

Сшыткі 1–2 (52–53)

Снежань 2020

ЗМЕСТ
Артыкулы
Васіль Варонін. Русь, русіны і руская вера ў творах
замежных аўтараў 1-й паловы XVI ст.. . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Дзмітрый Віцько. Паслясоймавая кампанія 1699 г.
у Вялікім Княстве Літоўскім. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Томас М. Бон. Ад яўрэйскіх мястэчак да савецкіх
індустрыяльных гарадоў – парадоксы ўрбанізацыі
Беларусі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Ірына Раманава, Аляксей Махнач. Сацыяльнаэканамічныя практыкі жыхароў беларускай вёскі
ў гады нэпа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  91
Алена Андросік. Айцец Леў Гарошка MIC
(да 110-й гадавіны нараджэння). . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141
Лена Глагоўская. Юры Туронак і яго нефармальная
“школа” беларусазнаўчых даследаванняў. . . . . . . . . . .  177
Андрэй Вардамацкі. Беларусы і іх нацыянальная
ідэнтычнасць. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189
Архіваліі
Ірына Раманава. “Ленин, он-то умер, ему хорошо,
а что он нам оставил…” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  199
“Из сводки информотдела о провокационных
выступлениях и разговорах по поводу смерти
тов. Ленина”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  206
Новая літаратура: агляды і рэцэнзіі
Генадзь Сагановіч. Пра гарвардскую кнігу аб стварэнні
беларускай нацыі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229
Альбіна Семянчук. Новае слова ў вывучэнні
летапісання ВКЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  245

Сяргей Палехаў. Бітва пад Вількамірам – Пабойская
бітва (1435): паміж ваеннай
і сацыяльна-палітычнай гісторыяй. . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Аляксандр Пагарэлы. Дакладны час на “зламаным
гадзінніку”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270
Śleszyński, Wojciech. Historia w służbie polityki. Zmiany
polityczne a konstruowanie przekazu historycznego
na ziemiach białoruskich w XX i XXI w. Białystok,
2018 (Алесь Смалянчук). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  285
Запісы Інстытута імя братоў Луцкевічаў. Год І. Сш. І.
Vilnius – Mensk, 2020 (Андрэй Вашкевіч). . . . . . . . . . . .  291
Родэвальд, Штэфан. “Пра Полацкую Венецыю”.
Калектыўныя дзеянні сацыяльных груп горада
паміж Усходняй і Цэнтральнай Еўропай. Мінск,
2020 (Філіп Падбярозкін). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  294
Siebert, Diana. Herrschaftstechniken im Sumpf und
ihre Reichweiten. Landschaftsinterventionen und
Social Engineering in Polesien von 1914 bis 1941.
Wiesbaden, 2019 (Антон Лявіцкі). . . . . . . . . . . . . . . . . .  300
Kouida, Artem. Melioration im Belarussischen Polesien.
Die Modernisierung der sowjetischen Peripherie
(1965–1991). Wiesbaden, 2019 (Таццяна Астроўская) . .  302
Тумаш, Вітаўт. Выбранае: уклад., камент. Н. Гардзіенкі,
Л. Юрэвіча. Мінск, 2020 (Сяргей Емяльянаў). . . . . . . .  309
Around California in 1891 / [by Nicholas Russel;
trans. by Sara Fenander; ed. by] Terence Emmons.
Stanford, 1991 (Алесь Сімакоў). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Аўтарэфераты дысертацый па гістарычных
навуках, дапушчаных да абароны ў 2020 г.
(Наталля Анофранка). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325
Аўтары нумара. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  327
Contents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  329

Русь, русіны і руская вера
ў творах замежных аўтараў
1-й паловы XVI ст.
Васіль Варонін
На пачатку Новага часу ў супольнасцях усходніх славян адбыліся вялікія змены, якія пакінулі глыбокі след
у іх далейшай гісторыі. На жаль, русіны Вялікага Княства
Літоўскага і Польшчы не напісалі ў гэты перыяд практычна ніякіх значных твораў, у якіх быў бы іх уласны погляд
на сваю гісторыю і тагачасны стан. Але замежнікі пакінулі
нам ад 1-й паловы XVI ст. цэлы шэраг тэкстаў, у якіх аддалі
Русі, русінам і іх веры даволі вялікую ўвагу. Нягледзячы на
сваё замежнае паходжанне, гэтыя аўтары вельмі добра ведалі рускія землі: наведвалі іх асабіста, камунікавалі з нараджэнцамі гэтых рэгіёнаў. А палякаў і літоўцаў можна
лічыць замежнікамі толькі ўмоўна, бо рускія землі ўваходзілі ў склад і Каралеўства Польскага, і Вялікага Княства
Літоўскага. Тым больш цікавым, думаецца, будзе погляд
гэтых, з аднаго боку, дасведчаных і ў нейкай ступені ангажаваных, але, з другога, усё ж старонніх людзей на ўсходнеславянскіх суайчыннікаў. Для даследавання абраны
творы пяці аўтараў, у якіх акрэсленая ў загалоўку праблематыка знайшла максімальна яскравае і максімальна поўнае адлюстраванне. Вядома, гэтая лічба можа быць значна
павялічана – напрыклад, за кошт прац Яна Сакрана і Захарыя Ферэры. Але трэба мець на ўвазе, што іх інтарэсы
былі вузейшыя і ляжалі ў асноўным у рэлігійнай сферы.
Перш чым перайсці да разбору твораў першых дзесяцігоддзяў Новага часу, варта коратка спыніцца на становішчы, якое панавала ў этнарэлігійнай галіне і геаграфічных
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уяўленнях у часы Сярэднявечча. Тут мы выразна бачым
самую шчыльную, непарыўную сувязь і залежнасць этнічнай самасвядомасці чалавека ад яго прыналежнасці да нейкай канфесіі. Так, напрыклад, храніст Лівонскага ордэна
Герман Вартберг (XIV ст.) пісаў, што сын вялікага князя
літоўскага Міндоўга (?–1263) быў русінам 1. На першы погляд, сцверджанне падаецца абсурдным: як сын літоўца мог
быць русінам? Нацыянальнасць маці не магла паўплываць
на сітуацыю, бо добра вядома, што і першая, і другая жонкі Міндоўга былі літоўкамі. Апрача таго, нацыянальнасць
у той час было прынята вызначаць па бацьку. Супярэчнасць
лёгка вырашаецца, калі прыняць пад увагу, што ва ўрыўку
ідзе гаворка пра Войшалка – сына Міндоўга, які прыняў
хрысціянства па ўсходнім абрадзе. Гэта значыць, што пераход у праваслаўную (рускую) веру рабіў чалавека русінам.
Праўда, можна было б дапусціць, што ў апісанні гэтай сітуацыі знайшлі адлюстраванне погляды і ўяўленні менавіта замежнага храніста. Аднак іншыя выпадкі паказваюць, што
гэта не так, і мы маем справу не з экза-, а з эндаэтнонімам,
у якім адбілася менавіта самасвядомасць чалавека. Так, напрыклад, князь Юрый Лынгвеневіч, унук вялікага князя
літоўскага Альгерда, сваё пасланне 1440 г. да магістра Нямецкага ордэна ў Прусіі падпісаў: “Рускі князь, спадкаемец
Літвы” 2. Паводле веравызнання Юрый быў праваслаўным,
што, відавочна, і дало яму падставы называць сябе рускім
князем. Праўда, ён не забываўся і пра сваю дынастычную
прыналежнасць, а таксама пра звязаныя з ёй правы. Нарэшце, вельмі яскрава ілюструе праблему выпадак, які
апісваюць польскія аўтары ў сувязі з хрышчэннем Жамойці. Калі высветлілася, што зрынутыя паганскія багі не могуць адпомсціць за сваю ганьбу вінаватым – каталіцкім святарам, адзін з жамойтаў сказаў ім, што іх польскі бог (deus
Polonorum) мацнейшы 3. Гэта значыць, што польскі народ
1
2
3

Hermannus de Vartberge. Chronicon Livoniae // Scriptores Rerum Prussicarum. Bd. 2. Leipzig, 1863. P. 45.
Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten.
Bd. 9. Riga – Moskau, 1889. Nr 558. P. 410.
Матвей Меховский. Трактат о двух Сарматиях. Москва – Ленинград, 1936. С. 103, 180.
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мае свайго ўласнага “нацыянальнага” бога – па аналогіі
з тым, як мелі сваіх уласных “нацыянальных” багоў язычнікі-жамойты і літоўцы. Увогуле ў часы позняга Сярэднявечча ва ўсходніх славян непадзельна панаваў этнаканфесіонім
русін (русь). Прычым, мяркуючы па сведчаннях як цытаваных, так і іншых замежных крыніц, галоўную ролю адыгрываў у ім менавіта рэлігійны кампанент. Пераход іншаверца
ў праваслаўе рабіў яго русінам. Каб высветліць, ці адбыліся
нейкія змены ў гэтай галіне на пачатку Новага часу, звернемся да твораў аўтараў той эпохі.
Адным з іх быў Эразм Цёлак (1474–1522). Ён паходзіў
з сям’і кракаўскіх мяшчан, атрымаў адукацыю ў Ягелонскім
універсітэце, а ў 1494 г., праз тры гады пасля яго заканчэння,
прыехаў у Вільню, дзе ў хуткім часе стаў сакратаром і даверанай асобай вялікага князя літоўскага Аляксандра (1492–1506).
Калі Аляксандр заняў польскі трон (1501), атрымаў пры яго
падтрымцы біскупскую кафедру ў Плоцку. Ён захаваў свае
пазіцыі таксама пры браце і пераемніку Аляксандра – Жыгімонце I Старым (1506–1548). Цёлак быў паспяховым і запатрабаваным дыпламатам, ён здзейсніў тры пасольствы да папскага прастола ў Рым і адно ў Аўгсбург, на імперскі сойм. Ён
таксама здабыў сабе славу выдатнага прамоўцы4.
Для нашай тэмы першаступенную цікавасць маюць
дзве прамовы, з якімі Эразм Цёлак выступіў на аўдыенцыях у папаў рымскіх: Аляксандра VI (31 сакавіка 1501 г.)
і Юлія II (10 сакавіка 1505 г.), а таксама інструкцыя гэтага другога пасольства.
Прамова Эразма Цёлка перад папам Аляксандрам VI і
кардыналамі была прысвечана шырокаму колу пытанняў,
звязаных з Вялікім Княствам Літоўскім, – ад яго геаграфіі і гісторыі да міжнароднага становішча з асаблівым акцэнтам на турэцкай пагрозе, які быў абумоўлены планамі
4

Жыццю і дзейнасці Э. Цёлка прысвечана даволі вялікая
літаратура, у тым ліку манаграфічная: Lukas St. Erazm Ciołek biskup płocki (1503–1522), dyplomata polski XVI-go wieku.
Warszawa, 1878; Hartleb K. Działalność kulturalna biskupa-dyp
lomaty Erazma Ciołka. Lwów, 1929; Folwarski H. Erazm Ciołek,
biskup i dyplomata. Warszawa, 1935; Brzozowska A. Biskup płocki Erazm Ciołek (1474–1522). Kraków, 2017.
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найсвяцейшага прастола арганізаваць антытурэцкую кааліцыю хрысціянскіх дзяржаў. Велікакняскі сакратар асабліва адзначыў велізарныя памеры сваёй краіны, якая прымыкае да Еўрапейскай Сарматыі. У выступленні перад папам
Аляксандрам VI Эразм Цёлак двойчы звяртаўся да рускай
тэматыкі. Першы раз – калі казаў пра вядучую ролю рускай
мовы5 ў Вялікім Княстве, другі – калі вёў гаворку пра вялікага князя маскоўскага. Цёлак адзначыў, што русіны насяляюць “амаль што палову” Вялікага Княства Літоўскага і што
з гэтай прычыны, а таксама з прычыны сваёй вытанчанасці і нескладанасці руская мова распаўсюджана ў ім больш
за літоўскую 6. Зусім відавочна, што пасол моцна зменшыў
лічбу рускага насельніцтва Вялікага Княства і тую тэрыторыю, якую яно займала, бо насамрэч русіны шматразова перасягалі колькасць літоўцаў і плошчу іх этнічных земляў.
Аднак яго словы пра папулярнасць рускай мовы ў дзяржаве адпавядалі сапраўднаму стану рэчаў. Таксама звяртае на
сябе ўвагу заўвага Цёлка пра тое, што руская мова лёгкая,
бо з вуснаў замежніка яна гучыць даволі нечакана. Верагодна, справа была ў тым, што гэтыя словы належалі паляку,
для якога, па-першае, блізкая славянская мова ад пачатку
не была зусім чужой і які, па-другое, за час доўгага жыцця
ў Вялікім Княстве напэўна здолеў добра яе засвоіць. Асобна
варта адзначыць, што Цёлак не дазволіў сабе ніякіх выпадаў
на адрас праваслаўных – нягледзячы на тое, што быў каталіцкім канонікам і выступаў перад галавой Каталіцкай царквы.
Сваё другое пасольства ў Рым Цёлак здзяйсняў на падставе інструкцыі, якая была складзена ці, прынамсі, зацверджана ў кароннай канцылярыі ў Кракаве 7. У ёй двойчы згадана Белая Русь (Alba Russia), пад якой разумеецца
Вялікае Княства Маскоўскае, і аднойчы “белыя русы” (Albi
Rutheni) – яго жыхары. Цікава, што тут назвы краіны і яе
насельнікаў утвораны ад розных каранёў (Russia і Rutheni).
5
6
7

Рускай мовай тут і далей я буду называць мову ўсходніх славян.
Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae. T. 2. Romae, 1861.
Nr 299. P. 277–280.
Akta Aleksandra króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego
i t. d. (1501–1506). Kraków, 1927. Nr 270. S. 442–448. Дакумент
датаваны 6 снежня 1504 г.
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У дачыненні ж да вялікага князя маскоўскага выкарыстана найменне “Маскавіт” (Moscus), і ён названы наймацнейшым сярод схізматыцкіх уладароў. У пасланні да венецыянцаў, якое было складзена адначасова з рымскай інструкцыяй
і якое везла тое самае пасольства Цёлка, ёсць яшчэ адна згадка пра “Маскавіта, князя Белай Русі” (Mosco Albae Russiae
duce) 8. Уласна ж Руссю аўтары інструкцыі называлі цяперашнія ўкраінскія землі, што межавалі з уладаннямі татараў – менавіта там стаяць “замкі, у якіх знаходзіліся прастолы каралёў і князёў Русі”. Сярод іх канкрэтна названы Кіеў
(“сталіца” – Metropolis), Камянец (“сталіца”), Галіч (“сталіца”),
Львоў (“сталіца”), Перамышль, Луцк, Холм. Аднак адначасова адзначана, што ў некаторых з гэтых гарадоў размяшчаюцца рэзідэнцыі каталіцкіх біскупаў. Адсюль вынікае, што на
Русі могуць быць і сапраўды ёсць не толькі праваслаўныя, але
і каталіцкія епархіі – а значыць, і вернікі не толькі ўсходняга,
але і заходняга абраду. З гэтых дыпламатычных дакументаў
досыць выразна вынікае, што Русь для іх складальнікаў –
гэта, хутчэй, гістарычная вобласць, чым краіна, якая населена нейкім монаканфесійным этнасам. У пасланні таксама
дакладна сцверджаны той “факт”, што гэтыя разрабаваныя
і малалюдныя землі былі адваяваныя ў татараў польскімі каралямі, чаму яны і належаць цяпер Польскай Кароне. Тут,
дарэчы, нельга не заўважыць аналогій з ідэямі другога зводу
беларуска-літоўскага летапісання, дзе прычыны панавання
літоўцаў над Руссю выкладзены такім самым чынам.
Прамова Эразма Цёлка, якую ён сказаў на аўдыенцыі ў папы Юлія II 9, даволі моцна адрознівалася ад інструкцыі. Яна карацейшая і прысвечана галоўным чынам
турэцкай пагрозе хрысціянскай Еўропе. Сярод шасці галоўных ворагаў Польшчы чацвёртым названы “князь масагетаў, які пануе над Вялікай Руссю” – вялікі князь маскоўскі. Іншых звестак пра Русь там няма.
Яшчэ адным польскім аўтарам, што аддаў адмысловую ўвагу рускай тэматыцы, быў Ян Ласкі (1456–
1531). Ён быў адной з ключавых постацяў у царкоўным
8
9

Ibid. Nr 271. P. 448.
Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae. T. 2. Nr 324. P. 300–302.
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і дзяржаўна-палітычным жыцці Польшчы 1-й трэці XVI ст.
Прадстаўнік вядомай шляхецкай сям’і, Ласкі вылучыўся
ў часы Аляксандра, калі стаў найвышэйшым каралеўскім
сакратаром. У 1503 г. ён быў ужо каронным канцлерам,
а з 1510 г. і да самай смерці – гнезненскім арцыбіскупам
і прымасам Польшчы. Ён праявіў сябе таксама як дыпламат, кадыфікатар права і рэфарматар сойма 10.
Пяру Яна Ласкага належыць невялікі твор, які мае назву
“Пра рускія народы і іх памылкі” (De Ruthenorum nationibus
earumque erroribus). Упершыню ён быў зачытаны перад
удзельнікамі Пятага Латэранскага сабору Каталіцкай царквы 5 красавіка 1514 г., а пазней надрукаваны асобнай кніжкай у нямецкім Нюрнбергу. Паводле ўяўленняў Ласкага,
існуюць тры рускія народы: русіны белыя (ці маскавіты), русіны малдаўскія і русіны чырвоныя 11. Ласкі асабліва адзначыў, што белыя русіны маюць уласнага ўладара, які носіць
велікакняскі тытул. Ён валодае вялізнымі багаццямі і вельмі магутны – можа выставіць войска колькасцю больш за
дзвесце тысяч вершнікаў. Малдаўскія русіны таксама маюць
уласнага манарха – ваяводу. Ваенныя сілы малдаван меншыя, яны налічваюць усяго блізу сарака тысяч чалавек, але
ўсе яны – адважныя ваяры. Мова гэтага народа падобная да
рускай і простанароднай італьянскай, але большасць жыхароў краіны ўсё ж карыстаецца іншай. Апрача таго, яны ве
раць, што з’яўляюцца нашчадкамі рымскіх ваяроў, выпраўленых на абарону Паноніі ад скіфаў. Чырвоныя русіны жывуць
на тэрыторыі Каралеўства Польскага і Вялікага Княства
Літоўскага, калісьці мелі ўласных каралёў і вялікіх князёў,
але цяпер яны – верныя падданыя мясцовых гаспадароў. Каралі польскія заснавалі на падуладных тэрыторыях Русі адну
каталіцкую мітраполію, сем біскупстваў і мноства парафій,
але рускіх прыходаў тут усё роўна нашмат болей. Ласкі прама называе землі чырвоных русінаў Сарматыяй і акрэслівае
іх межы: на захадзе яны дасягаюць Малой Польшчы, а на
10
11

Гл.: Tafiłowski P. Jan Łaski (1456–1531), kanclerz koronny i
prymas Polski. Warszawa, 2007.
Historica Russiae Monimenta. T. 1. Petropoli, 1841. № 123.
P. 123–124.
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ўсходзе даходзяць да Волгі. Праўда, Еўрапейская Сарматыя
займае землі толькі да Крыма і Дона.
Такім чынам, у якасці галоўнай агульнай рысы трох
рускіх народаў Ласкі разглядае праваслаўную (рускую)
веру ці, дакладней, абрад, а ў якасці галоўнага адрознення – прыналежнасць да розных дзяржаў. Відавочна, што на
фармаванне такога бачання моцна паўплывала асоба аўтара, а канкрэтна – дзве асноўныя сферы яго дзейнасці: царкоўная і дзяржаўна-палітычная. Праўда, Ласкі адзначыў
і выключэнне з прапанаванага ім агульнага правіла: у землях чырвоных русінаў ёсць каталікі. Апрача таго, культурны ландшафт Русі таксама не аднастайны, што добра відаць
на прыкладзе мовы: гэта неабавязкова руская. Напрыклад,
малдаўскія русіны размаўляюць у асноўным на нейкім дыялекце італьянскай мовы, які яны перанялі ад продкаў.
У бачанні Ласкага адзначым яшчэ наяўнасць двух “каляровых” рускіх народаў: белага і чырвонага. Бясспрэчна, што гэта
антытэза, якая ўзнікла ў выніку супрацьпастаўлення аднаго
народа другому. Цікава, што ў якасці супрацьлеглага беламу
колеру выступае не чорны, як гэта прынята ў нас цяпер, а чырвоны12. І такое колеравае супрацьпастаўленне прасочваецца
не толькі ў гэтым канкрэтным выпадку і не толькі ў галіне
этнанімікі, але і ў іншых сферах. Так, напрыклад, яго можна
ўбачыць у колеравых вырашэннях еўрапейскіх сцягоў і гербаў, дзе часта – і таксама, відавочна, на кантрасце – спалучаюцца белы і чырвоны колеры. Але супрацьпастаўленне Белай
і Чырвонай Русі не было адзіным. У некаторых аўтараў можна
сустрэць і больш звыклую для нас антытэзу Русь Белая – Русь
Чорная. Вынікам гэтага інтэлектуальнага канструявання стала сітуацыя, якую можна назіраць ужо ў XVII–XVIII ст., калі
на ментальнай карце Усходняй Еўропы суіснавалі і суседнічалі тры “каляровыя” Русі: Белая, Чорная і Чырвоная13.
12
13

Ильинский Г. А. К вопросу о происхождении названия “Белая Русь” // Імя тваё Белая Русь. Мінск, 1991. С. 40.
Гл., напр.: Мыльников А. С. Картина славянского мира: взгляд
из Восточной Европы: Представления об этнической номинации и этничности XVI – начала XVIII века. С.-Петербург,
1999. С. 65; Белы А. Хроніка “Белай Русі”. Нарыс гісторыі адной геаграфічнай назвы. Мінск, 2000. С. 169–175.
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Звесткі, выкладзеныя ў інструкцыі да другога пасольства Эразма Цёлка і ў прамове Яна Ласкага на Латэранскім саборы, вельмі падобныя. З той прычыны, што інструкцыя была складзена ў кароннай канцылярыі акурат
у той час, калі ёю кіраваў будучы прымас, можна з дастатковай упэўненасцю казаць пра тое, што ў абодвух творах
знайшлі адлюстраванне менавіта яго погляды.
Буйной постаццю інтэлектуальнага жыцця Польшчы
сваёй эпохі быў Мацей Мяхоўскі (1457–1523). Ён паходзіў
з мяшчанскай сям’і невялікага гарадка Мехава, які размешчаны за 45 км на поўнач ад Кракава. Мяхоўскі быў
шчыльна звязаны з Кракаўскім універсітэтам, выпускніком
якога ён быў і рэктарам якога станавіўся восем разоў. Кола
яго інтарэсаў было надзвычай шырокае – медык, астролаг,
алхімік, географ, гісторык. Некаторыя погляды Мяхоўскага
сфармаваліся пад уздзеяннем яшчэ сярэднявечнай традыцыі, але ў цэлым ён быў ужо, хутчэй, рэнесансавым аўтарам. Такі светапогляд знайшоў вельмі яскравае адлюстраванне ў двух яго галоўных творах: “Хроніцы палякаў”,
якая стала першай друкаванай гісторыяй Польшчы (першае выданне – 1519 г., другое, адрэдагаванае Я. Ласкім, –
1521 г.), і асабліва моцна – у гістарычна-этнаграфічна-геаграфічным “Трактаце пра дзве Сарматыі” (1517).
Мяхоўскі быў сапраўдным апявальнікам славянства, да
якога меў шчырую зацікаўленасць і сімпатыю. Ва ўводнай
частцы да “Хронікі палякаў” ён вельмі пахвальна адгукаўся пра славян. Акрамя таго сцвярджаў, што яны заўсёды
жылі на тых тэрыторыях, якія займаюць і сёння: “Славяне, вечны народ (Slaui, gens perpetua) у Македоніі, Далмацыі, Албаніі, Істрыі, Харватыі і іншых славянскіх землях” 14.
У той жа “Хроніцы”, а таксама ў “Трактаце” Мяхоўскі акуратна пералічыў усе тыя народы, якія адносіў да славянскіх, і ў агульных словах выклаў іх гісторыю 15. У гэтым пераліку ён асобна назваў русінаў (раксаланаў) і маскавітаў,
14
15

Mathias de Mechow. Chronica Polonorum. 2-da editio. Craccoviae,
1521. Mathiae de Mechow… ad Andream Cricium epistola.
Ibid.; Матвей Меховский. Трактат о двух Сарматиях. С. 77–
79, 157–158.
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а таксама наўгародцаў і пскавічоў. І ў далейшым ён выразна
і паслядоўна праводзіў падзел паміж русінамі і маскавітамі,
паміж Руссю і Масковіяй, хоць і прызнаваў, што “ў Масковіі –
адна гаворка і адна мова, менавіта руская ці славянская, ва
ўсіх сатрапіях і княствах”16. Падзел славян на асобныя народы Мяхоўскі абумовіў тымі мясцовасцямі, у якіх яны некалі
аселі (і сёння жывуць). Тыя самыя ідэі аўтахтоннага паходжання славян, спалучаючы біблейскія матывы і рэнесансавыя ідэі, доктар мастацтваў і медыцыны яшчэ раз выказаў
у сваім “Трактаце”: “Усе славянскія плямёны ад патопу да
нашага часу застаюцца на сваіх месцах, у сваіх карэнных
уладаннях, а не прыбылі адкуль-небудзь з іншых месцаў, як
паведамляе польская хроніка і хроніка багемская”17. І далей,
палемізуючы з іншымі аўтарамі: “Насамрэч славы – у сваіх
абласцях, а князі Лех і Чэх – у Польшчы і Багеміі, засталіся ад патопу да нашага часу, застаюцца цяпер і, дасць бог,
застануцца і надалей” 18. Мяхоўскі ў хроніцы згадаў і легендарнага Руса, прабацьку русінаў. Згодна з яго звесткамі, той
быў пляменнікам “ці, як некаторыя кажуць”, братам Леха 19.
Наўпрост Мяхоўскі пра гэта не піша, але па ўскосных указаннях у яго “Трактаце” можна зразумець, што ён, падобна,
быў перакананы ў тым, што паходжанне Руса і яго супляменнікаў было такім самым, як і яго заходнеславянскіх братоў, – гэта значыць аўтахтонным 20.
Русь (Russia – Русія), якая некалі мела назву Раксаланія,
Мяхоўскі размяшчаў у Еўрапейскай Сарматыі. На ўсходзе
яна абмежавана ракой Танаісам (Донам) і Меатыдскім балотам (Азоўскім морам), а на захадзе – Сармацкімі (Карпацкімі) гарамі. Гэта значыць, што Русь ахоплівала галоўным
чынам тэрыторыю сучаснай Украіны. У заходняй частцы
Русі (раён Каламыі, Жыдачава, Сняціна, Галіча, Львова)
на чале русінаў стаяць знатныя людзі з палякаў. У цэнтры
Русі ляжыць Львоўская зямля, а сам Львоў – яе сталіца 21.
16
17
18
19
20
21

Матвей Меховский. Трактат о двух Сарматиях. С. 116, 192.
Тамсама. С. 77–78, 157.
Тамсама. С. 78, 157.
Mathias de Mechow. Chronica Polonorum. P. 2.
Матвей Меховский. Трактат о двух Сарматиях. С. 78, 157.
Тамсама. С. 95, 173.
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Львоў таксама – сталіца каталіцкай мітраполіі, дзе жыве
рускі і літоўскі мітрапаліт 22. Такім чынам, паводле версіі
аўтара, сталіца Русі знаходзіцца на тэрыторыі Польскага
каралеўства, і яна прывязана да адміністрацыйных адзінак:
свецкай (Львоўскае, або Рускае ваяводства) і царкоўнай (каталіцкая мітраполія). На поўначы Русь абмежавана “Літвой”. Мяхоўскі не апісаў гэту яе мяжу, і з кантэксту таксама
нельга зразумець, дзе менавіта яна праходзіла, але дзесьці
на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага. Гэты вялікі пропуск у геаграфічных звестках вучонага быў абумоўлены, напэўна, тым, што Мяхоўскі ніколі не бываў у Вялікім Княстве,
пра што ён прама і напісаў у сваёй хроніцы 23. Тым не менш,
ён аднёс да Русі таксама гарады далёка на поўначы: Ноўгарад, Пскоў, Полацк, Смаленск і землі “далей на поўдзень
за Кіеў”. У іх “жывуць усе русіны” 24. Таксама ён асабліва акцэнтаваў значэнне Кіева, які некалі быў сталіцай Русі і дзе
яшчэ і цяпер мае сваю рэзідэнцыю мітрапаліт русінаў. Як
бачым, і тут гістарычны статус горада – гэтым разам Кіева –
Мяхоўскі ўвязаў з тым фактам, што ён і да гэтага часу з’яўляецца галоўным адміністрацыйным цэнтрам царкоўнай
мітраполіі. Прычым аўтар “Трактата” яўна перабольшыў
яе памеры, сцвярджаючы, што духоўнай уладзе кіеўскага
мітрапаліта падпарадкоўваюцца праваслаўныя епіскапы не
толькі ў Вялікім Княстве Літоўскім і Польшчы, але і ў Малдавіі і Валахіі, ажно да Дуная, а таксама ў Масковіі 25.
Такім чынам, Русь для Мяхоўскага – гэта гістарычная вобласць, адзінства якой трымаецца на трох кітах: гістарычным мінулым, паўсюдным рассяленні русінаў і такім жа шырокім распаўсюджанні іх рускай веры. І тут ён
вельмі блізкі да Цёлка. Але ў тыя часы адзінства Русі было
ўжо адносным, бо яна страціла сваю этнічную і канфесійную гамагеннасць. Мяхоўскі прама пісаў пра гэта: “на Русі
шмат веравызнанняў”, і паставіў сярод іх на першае месца,
22
23
24
25

Тамсама. С. 97, 175.
Mathias de Mechow. Chronica Polonorum. 2-da editio. Craccoviae,
1521. P. 4.
Матвей Меховский. Трактат о двух Сарматиях. С. 109, 185–
186.
Тамсама. С. 97, 175.
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зразумела, каталіцтва. “Другая вера, руская, якая прытрымліваецца грэцкага абраду, больш распаўсюджана і ахоплівае
ўсю Русь”, трэцяя вера – іўдзейская і, нарэшце, чацвёртая –
армянская 26. Адначасова аўтар надаваў вялікае значэнне
мове. Так, ён адзначаў, што ў рускіх цэрквах служба адбываецца “на сербскай, гэта значыць на славянскай мове”,
у армянскіх храмах – на армянскай, у іўдзейскіх сінагогах
служаць па-яўрэйску, а “хрысціяне… рымскага абраду спяваюць, моляцца і чытаюць на лацінскай мове” 27. Зразумела, што Мяхоўскі пералічыў тут не гутарковыя народныя
мовы, а мовы царкоўнай службы. У гэтым сэнсе вельмі паказальнае яшчэ адно яго выказванне: “У вопратцы і царкоўнай службе русіны бяруць прыклад з грэкаў” 28. З гэтых
слоў выразна вынікае, што пад русінамі – прынамсі, у гэтым
і падобных выпадках – пісьменнік разумеў праваслаўных
святароў. У кожным разе, яго заўвагі пра вопратку немагчыма растлумачыць па-іншаму. Тым не менш, у некаторых
выпадках Мяхоўскі ўкладваў у слова русін іншы, этнакультурны сэнс. Але і тады ён рабіў асаблівы акцэнт на мове.
“Русіны размаўляюць па-руску, або па-славянску, прытрымліваюцца грэцкага абраду і падпарадкоўваюцца патрыярху
канстанцінопальскаму” 29. І яшчэ: М. Мяхоўскі быў, бадай,
першым, хто абвясціў адукаванай Еўропе, што па ўсёй Масковіі выкарыстоўваюць адну мову, якую ён таксама называў
рускай ці славянскай 30. У якасці важнай рысы ўнутранай
тэрытарыяльнай структуры Маскоўскай Русі ён адзначыў
наяўнасць у ёй многіх княстваў, якія ён называе таксама
землямі: “княства ці зямля” Маскоўская, Цвярская і інш. 31.
Як і Ласкі, ён лічыў, што Белая Русь знаходзіцца ў Масковіі або ўвогуле тоесная ёй. У любым выпадку, яна ахоплівае
паўночныя і ўсходнія землі гэтай краіны – дзесьці паміж
Югрой і Меатыдскімі балотамі 32.
26
27
28
29
30
31
32

Тамсама. С. 96, 174.
Тамсама. С. 98, 175.
Тамсама. С. 96–97, 174.
Тамсама. С. 109, 186.
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Цікавыя таксама паведамленні Мяхоўскага пра літоўскі
народ – напрыклад, пра яго пераход на славянскую мову:
“і літоўцы ўжо славянізуюцца” (et Lithuani jam slavonisant)33.
Далей ён удакладняе, што ў Літве і Жамойці толькі на вёсцы размаўляюць па-літоўску, але ў большым ужытку польская мова, бо ў тутэйшых храмах святары прамаўляюць
казанні па-польску 34. Апошняя заўвага мае асаблівую каштоўнасць з той прычыны, што канкрэтна ўказвае адзін з галоўных каналаў пранікнення польскай мовы ў Літву. Але,
думаецца, тут варта адзначыць, што славянізацыя літоўцаў
не зводзілася да адной толькі паланізацыі. Цалкам упэўнена можна казаць і пра іх рутэнізацыю. Праўда, яна была
звязана не з рэлігійным фактарам, а з тым, што “руская
мова” ў Вялікім Княстве Літоўскім мела статус афіцыйнай
пісьмовай мовы і шырока выкарыстоўвалася ў галіне адміністрацыйнага і судовага справаводства. Але не толькі.
У хроніцы бернардынскага манаха Яна з Камарова, якая
таксама адносіцца да 1-й паловы XVI ст., апісаны такі выпадак. У 1513 г. удава вялікага князя літоўскага Аляксандра
Алена, сястра маскоўскага гаспадара Васілія III, вырашыла вярнуцца на радзіму. Аднак яна намервалася не толькі
выехаць за мяжу, але і вывезці свае немалыя багацці, якія
захоўвала ў Вільні, у сутарэннях бернардынскага кляштара. Калі пра гэта даведаўся Ян з Камарова, аўтар хронікі,
на якога была ўскладзена адказнасць за захаванасць гэтых
каштоўнасцяў, ён накіраваўся да віленскага ваяводы і канцлера Вялікага Княства Мікалая Радзівіла і распавёў яму
гэтую гісторыю. Камароўскі паведамляе, што Радзівіл спачатку не паверыў у існаванне скарбаў і сказаў яму па-руску: “Яна з вас смяецца” 35. Хоць скрыні з вялізнымі скарбамі
33
34
35

Тамсама. С. 78–79, 158.
Тамсама. С. 109, 185.
Ioannes de Komorowo. Breve memoriale ordinis fratrum Minorum //
Monumenta Poloniae Historica. T. 5. Lwów, 1888. P. 306–307. Ян з
Камарова працытаваў рэпліку Мікалая Радзівіла ў перакладзе
на польскую мову: “Szydzy vamy”. Перадаваць словы і цэлыя фразы з народных моў у перакладзе на польскую было ў той час звычайнай практыкай у польскіх аўтараў, якія пісалі на лаціне. Гэты
прыём шырока выкарыстоўваў, напрыклад, той жа М. Мяхоўскі.
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Алены сапраўды стаялі ў бернардынскім кляштары і яе намер забраць іх і выехаць за мяжу не быў жартам, нас у гэтай
гісторыі цікавіць зусім іншы аспект – моўны. Той факт, што
літоўскі каталіцкі вяльможа вёў размову з манахам-бернардынам, палякам па нацыянальнасці, на рускай мове,
выглядае вельмі красамоўна. Зыходзячы з гэтага выпадку,
а таксама з іншых дадзеных, мы можам канстатаваць дастаткова шырокае распаўсюджанне рускай мовы сярод літоўцаў – прынамсі, сярод адукаванай іх часткі. Яе актыўна выкарыстоўвалі прадстаўнікі адміністрацыі розных узроўняў,
у тым ліку самага высокага. Веданне імі рускай мовы было
неабходнае як для працы з пісьмовай дакументацыяй, так
і для вуснай камунікацыі. Сістэма кіравання і суда з яе немалым штатам службовых пасад і інфармацыйным забес
пячэннем у выглядзе дакументаў, якія ў 1-й палове XVI ст.
ужо не былі рэдкасцю, была, зразумела, адным з галоўных
каналаў пранікнення рускай мовы ў літоўскае грамадства.
Не аддзяляючы ў русінаў natio ад confessio, Мяхоўскі,
тым не менш, звярнуў увагу на важнасць такога фактару
этнічнасці, як паходжанне. Напрыклад, Івана Чартарыйскага, аднаго з забойцаў вялікага князя літоўскага Жыгімонта
Кейстутавіча, ён ахарактарызаваў так: “з паходжання і веры
русін” (genere et secta Rutenus)36. У гэтым канкрэтным выпадку рускае паходжанне і вера супалі, але так было далёка
не заўсёды. Крыніцы XVI–XVIII ст., створаныя на ўсходнеславянскіх землях Вялікага Княства Літоўскага і Польшчы,
даюць нам нямала аднатыпных прыкладаў. У іх часта выкарыстоўваюцца практычна тыя самыя моўныя формулы,
але паходжанне чалавека і яго нацыянальная прыналежнасць ужо могуць адрознівацца: “з паходжання русін, з нацыянальнасці паляк” (gente Ruthenus, natione Polonus), “з паходжання ліцвін, з нацыянальнасці паляк” (gente Lithuanus,
natione Polonus) і інш. Gens літаральна азначае “род”. Gente,
genere – тое, што набыта паводле нараджэння. Дарэчы, практычна такая самая сітуацыя назіраецца і ў рускай мове.
Вельмі падобныя выпадкі зафіксаваны ў летапісах Паўночна-Усходняй Русі яшчэ сярэднявечнай эпохі. Напрыклад,
36
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адзін запіс, датаваны 1-й паловай XIV ст., гучыць наступным чынам: “бе бо сей Андрей родомъ литвинъ, сынъ Герденевъ, литовского князя” 37. Гэта значыць, што род чалавека
(gens) залежыць ад продкаў, тады як сваю нацыянальную
прыналежнасць ён можа выбраць свядома. І не толькі выбраць, але і змяніць на працягу жыцця – прычым, магчыма,
не адзін раз. Але пры гэтым пра сваё паходжанне ўсё ж не
забываліся – яно было зафіксавана ў памяці самога чалавека, яго сям’і і грамадства.
Дзяржаўны дзяяч, дыпламат, пісьменнік Жыгімонт
Герберштэйн (1486–1566) быў постаццю агульнаеўрапейскага маштабу і значэння. Ён паходзіў са знатнага нямецкага роду і доўгі час служыў імператарам Святой Рымскай
імперыі з дынастыі Габсбургаў. У 1517 і 1526 гадах ездзіў
з пасольствамі ў Маскву. Літаратурным вынікам гэтых паездак сталі знакамітыя “Запіскі пра маскоўскія справы”.
Кніга ўпершыню выйшла ў 1549 г. у Вене на лацінскай
мове, а потым шмат разоў перавыдавалася на лацінскай
і нямецкай, а таксама ў перакладах на іншыя еўрапейскія
мовы. Нягледзячы на тое, што фокус увагі Герберштэйна
быў накіраваны на Маскоўскую дзяржаву, ён праяўляў
самую шчырую зацікаўленасць і да суседніх краін, звесткі
пра якія займаюць нямала месца ў “Запісках”.
Погляд Ж. Герберштэйна на Русь, русінаў і іх веру ў многім супадае з бачаннем М. Мяхоўскага. У гэтым няма нічога
дзіўнага, бо аўстрыйскі дыпламат быў знаёмы з яго творамі.
Праўда, аўтар “Запісак пра Масковію” прама не ўказваў іх
у якасці крыніцы сваёй інфармацыі, аднак, без сумнення,
выкарыстоўваў іх і нават дазволіў сабе крытычныя заўвагі на адрас кракаўскага вучонага – не ўказваючы, праўда,
яго імя 38. Тым не менш, Герберштэйн паўтарыў цэлы шэраг
яго паведамленняў у нязменным выглядзе. Пачаць з таго,
што, як і Мяхоўскі, ён называў краіну па-лацінску Русіяй
(Russia) і ўказваў, што гэта змененае імя старажытнай Раксаланіі 39. Ёсць і іншыя запазычанні. Да іх ліку адносяцца,
37
38
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Типографская летопись // ПСРЛ. Т. 24. Петроград, 1921. С. 105.
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напрыклад, сцверджанні пра тое, што на захадзе Русь мяжуе з Сармацкімі гарамі, што ў старажытнасці яе сталіцай
быў Кіеў 40, што гаспадар (sic!) русінаў Рус быў ці братам,
ці пляменнікам польскага гаспадара (sic!) Леха 41, што славянская мова супадае з рускай і маскавіцкай 42 і інш. Тут не
будзе лішнім адзначыць, што Герберштэйн, які нарадзіўся
і вырас у вобласці Крайна (у сучаснай Славеніі), спецыяльна
вывучаў мову мясцовага славянскага насельніцтва і ведаў
яе. Магчыма, менавіта гэта дало падставы польскаму храністу Марціну Кромеру (1512–1589) сцвярджаць, што Герберштэйн быў “з паходжання славянін” 43.
Разам з тым, аўтар “Запісак” дадаў нямала новага ў карціну ўсходнеславянскага свету. Перш за ўсё, ён выразна падзяліў Русь на тры часткі, паклаўшы ў аснову свайго падзелу дзяржаўна-палітычную прыналежнасць: адна частка
знаходзіцца пад уладай вялікага князя маскоўскага, другая
падпарадкоўваецца вялікаму князю літоўскаму, трэцяя –
польскаму каралю 44. Адначасова ён асабліва вылучыў Масковію, “якая цяпер з’яўляецца яе [Русі] галавой і сталіцай”45.
Апісваючы Вялікае Княства Літоўскае, Герберштэйн адзначыў, што называе Літвой не толькі аднайменную правінцыю гэтай дзяржавы, але і прылеглыя да яе вобласці 46.
Відавочна, што гэта не было яго асабістым вынаходствам,
а ўжо складзенай традыцыяй – прычым не толькі ў самім
Вялікім Княстве, але і ва ўсёй Цэнтральна-Усходняй Еўропе. Мы не знаходзім у “Запісках” спецыяльнага пераліку
рускіх абласцей Вялікага Княства Літоўскага, але аднойчы
іх аўтар назваў такой Валынь 47. Праўда, указаннем на месца знаходжання гэтых абласцей можа служыць спіс “рускіх
40
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епіскапстваў”, які прывёў аўстрыйскі дыпламат: Полацкае,
Уладзімірскае, Луцкае, Пінскае, Холмскае і Пярэмышльскае 48. Трэба сказаць, што гэты спіс дастаткова дакладны.
Герберштэйн назваў тры адметныя рысы рускага народа: увесь ён гаворыць на славянскай мове, увесь прытрымліваецца хрысціянскай веры згодна з грэцкім абрадам
і называе сябе на роднай мове Russi 49. На думку Герберштэйна, русіны складаюць большасць таксама ў Літве
і Жамойці, а літоўцы – славянскі народ 50. Праўда, апошняе магло быць вынікам непаразумення і блытаніны. Папершае, літаральна ў тым самым урыўку твора ён адзначаў, што літоўцы і жамойты “размаўляюць на сваёй мове”.
А па-другое, у пераліку народаў ён паставіў “літоўцаў”
(Lithvuani, Littn) у адзін шэраг з заходнімі і паморскімі
славянамі – мазаўшанамі і памаранамі. Як вядома, Герберштэйн ведаў старажытнарускія летапісы і пераказваў
некаторыя іх звесткі і сюжэты ў сваім творы. У “Аповесці мінулых гадоў” у спісе плямёнаў, вядомых летапісцу,
разам з мазаўшанамі і памаранамі згадваюцца люцічы:
“друзии лутичи, ини мазовшане, ини поморяне” 51. Відавочна, што аўтар “Запісак” прыняў люцічаў за літоўцаў.
У сваім апавяданні Герберштэйн заўважыў, што “некаторыя” называюць цяперашняга маскоўскага ўладара
Белым царом. Але ніхто не здолеў растлумачыць яму сэнс
і паходжанне гэтага тытула, хоць ён быў дастаткова шырока распаўсюджаны ў маскоўскім грамадстве, яго выкарыстоўвала як мясцовая знаць, так і просты люд. Гэтаксама тыя пісьменнікі, якіх аўстрыйскі пасол у Маскву не
згадвае па імёнах, або яго суразмоўцы называлі падданых
вялікага князя маскоўскага белымі русінамі, а значыць,
бачылі “адрозненне паміж (рознымі) русінамі” 52.
Дапытлівы дыпламат звярнуў самую пільную ўвагу на экзатычную для яго веру маскоўскіх русінаў. Гэты яго погляд
збоку аказаўся вельмі праніклівым, хоць і даволі крытычным
48
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у адносінах да жыхароў Маскоўскай Русі53. Так, напрыклад,
Герберштэйн прыгадаў факты, калі іншаземцы, вывучыўшы
іх веру, заяўлялі, што маскоўскі ўладар – яўны схізматык,
“бо не прытрымліваецца ні рымскага, ні грэцкага абраду”54.
Асабліва варта адзначыць, што гэтыя замежнікі былі грэкамі, праваслаўнымі паводле веравызнання, а некаторыя
з іх – і духоўнымі асобамі. Акрамя таго, імператарскі пасол
пісаў: “Маскавіты хваляцца, што яны [адны толькі] сапраўдныя хрысціяне”55. Гэтая рыса (фактычна – ідэя богаабранасці) павінна была адрозніваць маскоўскіх русінаў ад іншых
народаў і тым самым адыгрываць для іх ролю аб’яднаўчага
фактару. Адзначым, што перакананне ў сваёй выключнасці зусім не было ўласцівае іншым русінам – тым, якія жылі
ў Вялікім Княстве Літоўскім і Кароне Польскай.
І, нарэшце, самы загадкавы сярод абраных аўтараў –
Міхалон Літвін. Сёння большасць даследчыкаў услед за
Е. Ахманьскім лічыць, што пад гэтым псеўданімам схаваў
сваё сапраўднае імя майшагальскі баярын Венцлаў Мікалаевіч (блізу 1490–1560). Гэты чалавек на працягу сарака
гадоў нёс самую розную грамадскую і дзяржаўную службу –
быў грамадскім і земскім пісарам, суддзёй, велікакняскім
лацінскім сакратаром, рэвізорам дзяржаўных маёмасцяў,
пісарам у складзе пасольстваў за мяжу і інш. Трактат “Пра
норавы татараў, літоўцаў і маскавітаў” быў напісаны прыблізна ў 1550 г., а апублікаваны, прычым у скарочаным выглядзе, нашмат пазней – у 1615 г. у швейцарскім Базэлі 56.
53
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Праўда, Герберштэйн крытычна ацэньваў і іншыя краіны.
Параўноўваючы многія дзяржавы Еўропы, па якіх яму давялося падарожнічаць, ён, напрыклад, адзначаў: “У Польшчы,
Літве і Маскве – беднасць і цяжкое рабства” (тамсама, с. 657).
Цікава і паказальна, што Герберштэйн згрупаваў па ўказаных прыкметах менавіта (і толькі) гэтыя тры краіны.
Тамсама. С. 212, 213–215.
Тамсама. С. 216, 217.
З даследаванняў, прысвечаных Міхалону Літвіну і яго трактату, звернем увагу на два: Охманьский Е. Михалон Литвин
и его трактат о нравах татар, литовцев и москвитян середины
XVI в. // Россия, Польша и Причерноморье в XV–XVIII вв. Москва, 1979. С. 97–117; Ročka M. Mykolas Lietuvis. Vilnius, 1988.
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Аўтар трактата быў этнічным літоўцам і, больш за тое,
вялікім патрыётам Літвы. Нягледзячы на сваё каталіцкае
веравызнанне, Міхалон Літвін, тым не менш, сімпатызаваў пратэстантызму. Трактат пабудаваны на параўнанні
нораваў і звычаяў тых трох народаў, якія ўказаны ў яго
загалоўку. Пры ўсім патрыятызме аўтар твора вельмі крытычна ацэньваў тагачасны стан свайго – літоўскага – народа. А самымі лепшымі водгукамі ён узнагародзіў, як
гэта ні дзіўна, татараў. Што ж да яго стаўлення да ўсходніх славян, дык яно выглядае супярэчліва.
Перадусім адзначым, што Міхалон падзяляў іх на мас
кавітаў і русінаў і выразна адрозніваў адных ад другіх 57.
Русіны, якіх ён называў таксама раксаланамі 58, жывуць
у Вялікім Княстве Літоўскім і Польскім каралеўстве. Нягледзячы на тое, што паводле сваёй дзяржаўнай прыналежнасці русіны былі для яго як быццам суайчыннікамі, ён не
вельмі прыязна да іх ставіўся і ў сваёй працы называе ўсяго толькі суседзямі 59. Такая пазіцыя была абумоўлена, перш
за ўсё, яго перакананасцю ў тым, што літоўцы, у параўнанні
з русінамі, маюць больш слаўнае, больш прэстыжнае і больш
старажытнае паходжанне, бо іх продкамі былі “ваяры і грамадзяне рымскія”. Акрамя таго, гэтыя знакамітыя і адважныя продкі літоўцаў скарылі русінаў – і не проста скарылі,
але адначасова вызвалілі іх ад улады татараў, прагнаўшы
іх з рускіх гарадоў і земляў 60. Як і іншыя тагачасныя аўтары, Літвін нідзе не ўказаў межаў Русі і не пералічыў яе абласцей. Аднак у адным выпадку, распавядаючы пра рэкі, ён
усё ж напісаў, што яны цякуць з земляў Літвы, Русі, Валыні
і Масковіі 61. Як відаць, тут ён асабліва вылучыў Валынь,
якую, у дадатак, назваў асобна ад Русі. Цяжка сказаць, чаму
ён так зрабіў: ці не лічыў Валынь Руссю, ці хацеў такім чынам падкрэсліць асаблівае значэнне і асаблівы статус гэтага
рэгіёна ў Вялікім Княстве Літоўскім.
57
58
59
60
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Михалон Литвин. О нравах татар, литовцев и москвитян.
Москва, 1994. С. 62, 96.
Тамсама. С. 86, 96.
Тамсама. С. 105.
Тамсама. С. 86–87.
Тамсама. С. 97.
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Міхалон Літвін адрозніваў маскавітаў ад русінаў, але
ў адным месцы ўсё ж крыху нечакана заўважыў: “мы вывучаем маскоўскія пісьмёны” 62. Праўда, з далейшага тэксту высвятляецца, што існаванне гэтых маскоўскіх пісьмёнаў не азначае наяўнасці ў маскавітаў нейкай сваёй
асаблівай мовы – іх мову аўтар трактата называе рускай.
Зноў жа, не зусім зразумела, навошта Міхалону Літвіну
спатрэбілася казаць у сувязі з рускай мовай менавіта пра
маскоўскія пісьмёны, бо ў яго родным Вялікім Княстве
Літоўскім рускае пісьмо было таксама выдатна вядомае
і мела вельмі шырокае распаўсюджанне. Аднак падобна
на тое, што такім чынам ён хацеў яшчэ раз укалоць мясцовых русінаў, звязаўшы іх з зацятым ворагам Літвы –
Масквой.
Літвін у сваім творы не стаў спецыяльна разбіраць
канфесію русінаў і маскавітаў, а абмежаваўся толькі
асобнымі заўвагамі на гэты конт. Так, жорстка крытыкуючы лад жыцця каталіцкіх святароў, ён станоўча адгукнуўся пра некаторыя звычаі і правілы, якія былі прыняты ў праваслаўнай царкве 63. Тым не менш, ён і тут
выказаў сваю няпрыязь да маскавітаў, якія, паводле яго
слоў, проста ненавідзяць “рымскую або польскую веру” 64.
Адметна, што пра гэтую нянавісць пісаў і Ж. Герберштэйн 65. Што ж да “сваіх” русінаў, дык для Міхалона, падобна, было само сабой зразумелай рэччу, што ўсе яны
належаць да аднаго веравызнання – праваслаўнага.
Прынамсі, ён называе русінамі людзей, якія пакланяюцца праваслаўным святыням 66. Іншых русінаў ён не ведае.
Калі Літвін вызначаў прыналежнасць чалавека да той
ці іншай этнаканфесійнай супольнасці, ён таксама, як
і яго папярэднікі, прызнаваў важнасць яго паходжання
і ставіў гэтую характарыстыку ў адзін шэраг з рэлігіяй:
“нашага роду і веры” 67.
62
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Тамсама. С. 85–86.
Тамсама. С. 105.
Тамсама. С. 85.
Герберштейн С. Записки о Московии. Т. 1. С. 161.
Михалон Литвин. О нравах татар, литовцев и москвитян. С. 102.
Тамсама. С. 89.
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У сваіх апавяданнях пра Русь і яе жыхароў Міхалон
Літвін выкарыстоўваў выраз “рускія народы” 68. Такім чынам, згодна з яго меркаваннем, рускі народ быў не адзін,
рускіх народаў было прынамсі некалькі. Як было паказана вышэй, такую самую думку выказвалі і іншыя аўтары.
На жаль, з тэксту Літвіна нельга зразумець, што гэта былі
за народы, колькі іх было і на падставе якога крытэрыю
яны вылучаны. Аднак, зыходзячы з таго, што Літвін называў русінамі толькі жыхароў Вялікага Княства Літоўскага і Польскага каралеўства, яго рускія народы не адпавядалі тым рускім народам, пра якіх пісаў Ян Ласкі. Цалкам
магчыма, што падзел русінаў на нейкія аднайменныя супольнасці, пра які казаў Літвін, меў палітыка-геаграфічны (Вялікае Княства Літоўскае і Польшча) ці рэгіянальны грунт. Тут варта згадаць, што яшчэ з XIV ст. у Вялікім
Княстве і Кароне ў палітычнай і адміністрацыйнай галінах шырока выкарыстоўвалася паняцце “землі Русі”, або
“рускія землі”. Яно мела хаджэнне і ў далейшым, у XV–
XVI ст. і нават пазней. Ці не з гэтымі тэрытарыяльнаадміністрацыйнымі адзінкамі, якія называліся землямі,
звязваў свае “рускія народы” Міхалон Літвін? Тут дарэчы
будзе дадаць, што сучасныя даследчыкі асабліва падкрэсліваюць той факт, што ў так званай Літоўскай Русі мясцовыя і рэгіянальныя ідэнтычнасці мелі моцнае развіццё 69.
У некаторых пісьменнікаў XVI ст. можна знайсці вельмі падобныя думкі. Так, напрыклад, поўная назва славутай гісторыі Мацея Стрыйкоўскага (1582) гучыць наступным чынам: “Хроніка польская, літоўская, жамойцкая
і ўсёй Русі: Кіеўскай, Маскоўскай, Северскай, Валынскай,
Падольскай, Падгорскай, Падляшскай і г. д.”. Вельмі яскрава і ўжо зусім бясспрэчна ідэя многіх рускіх народаў
адлюстравана ў неапублікаванай хроніцы ўкраінскага іераманаха Лявонція Бабалінскага (апошняя чвэрць
68
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Тамсама. С. 87. Перакладчык расійскага выдання 1994 г. па
нейкай прычыне множны лік арыгінальнага лацінскага тэксту (populis Ruthenicis) пераклаў на рускую мову адзіночным
лікам: рутенский народ.
Плахій С. Рускі Вавілон. Дамадэрныя ідэнтычнасці ў Расіі,
Украіне і Беларусі. Беласток – Вільня, 2012. С. 99–100, 104–106.
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XVII ст.). Яна мае загаловак: “Кроиныка о Белои и Чорнои Руси, всходнеи, полночнои, полуденои и о всехъ народехъ ихъ старожитныхъ и ихъ княжатахъ великоновгородскихъ, зборскихъ, псковскихъ, белоозерскихъ, киевских,
луцкихъ, володимерских, волинскихъ, галицкихъ, подгорскихъ, подолских и иныхъ славных народах рускихъ” 70.
Гэта значыць, што канцэпцыя многіх (або некалькіх)
рускіх народаў, якія былі звязаны з пэўнымі гістарычнымі
рэгіёнамі, яшчэ на працягу даволі доўгага часу мела сваіх
прыхільнікаў. Але ўрэшце яна была адкінута. Прычынай
стала, відаць, тое, што яна ўжо не адпавядала рэальнаму стану рэчаў, які склаўся на землях усходніх славян
у XVII–XVIII ст. Складаныя працэсы, што адбываліся
там у акрэслены перыяд, вялі да заняпаду рэгіяналізму
і ўзнікнення новых усходнеславянскіх супольнасцяў.
Ацэньваючы творы пяці згаданых аўтараў, можна зрабіць шэраг назіранняў і высноў, якія датычаць Русі, русінаў, іх веры і культуры. Перш за ўсё, на прыкладзе гэтых
прац добра відаць, як хутка, нават на працягу такога невялікага перыяду, як 1-я палова XVI ст., расла цікавасць
да Русі. Але адначасова пашыраўся і спектр трактовак
таго, што яна сабой уяўляе. Тым не менш, некаторыя погляды і ўяўленні былі агульнапрынятымі і ўстойлівымі.
Так, напрыклад, ніхто з пералічаных аўтараў не ўказаў,
што існуюць нейкія адрозненні ў абшары рускай мовы.
Больш за тое, некаторыя з іх поўнасцю атаясамлівалі рускую мову са славянскай. Тут варта заўважыць, што ў гэты
перыяд такія самыя ўяўленні панавалі не толькі сярод замежнікаў, але і ў самой краіне. Падобная сітуацыя ўласціва і для царкоўна-рэлігійнай сферы. Кожны з разгледжаных аўтараў прама або ўскосна адзначае, што ўсе русіны
належаць да праваслаўнай веры, якую, адпаведна, таксама называюць рускай. А, напрыклад, Ян Ласкі аднёс
жыхароў Малдавіі да русінаў практычна на той падставе,
што яны былі праваслаўнымі. Увогуле ж, на пачатку Новага часу ў многім захоўвалася сітуацыя этнаканфесійнай
70

Расійская нацыянальная бібліятэка. Аддзел рукапісаў. Адз.
зах. F.IV.727/2. Арк. 16.
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еднасці Русі, якая была характэрна яшчэ для часоў Сярэднявечча. Але менавіта ў гэты перыяд яна пачала паступова ўскладняцца і набываць новыя рысы. Сярод русінаў
пачалі трапляцца каталікі – такія, як Францыск Скарына
ці Станіслаў Арахоўскі. Адзін з іх быў нараджэнцам Беларусі, а другі паходзіў з украінска-польскага памежжа
(паводле сённяшняга дзяржаўна-тэрытарыяльнага падзелу). На прыкладзе гэтых асоб можна зрабіць выснову, што іх пераход у іншую канфесію не прывёў да адмовы ад ранейшай, рускай самасвядомасці. І адзін, і другі
падкрэслівалі сваё рускае паходжанне і сувязь з “руссю”.
На жаль, цяжка меркаваць, ці шмат было такіх людзей.
Але тыя з іх, пра якіх ідзе размова, былі прадстаўнікамі
інтэлектуальнай і грамадскай эліты. Што ж да асноўнай
масы насельніцтва, дык яна, хутчэй за ўсё, цалкам адпавядала тым назіранням, якія мы можам прачытаць у замежных пісьменнікаў.
Разгледжаныя крыніцы паказваюць, што роля рэлігійнага фактару ў зараджэнні ідэй новых буйных супольнасцяў ва ўсходніх славян у розных частках Русі была рознай.
Мяркуючы па нататках Ж. Герберштэйна, рэлігія моцна
паўплывала на этнічную кансалідацыю насельніцтва Маскоўскай Русі, дзе ў гэты працэс была ўключана таксама
дзяржава, якая традыцыйна падтрымлівала Праваслаўную царкву. Зразумела, існавала і падтрымка ў адказ. Тут
варта адзначыць важнасць яшчэ аднаго фактару – моўнага. Той самы Герберштэйн звяртаў асаблівую ўвагу на
факт, што службы ў храмах Масковіі ідуць на народнай
мове, і прывёў прыклады таго, як неславянскія народы,
якія ўвайшлі ў склад гэтай дзяржавы, паступова пераходзяць на рускую мову. Адначасова ён моцна падкрэсліваў, што язычнікаў на поўначы і ўсходзе краіны навучала
веры Хрыстовай праваслаўнае духавенства 71. Тэрыторыю
сучаснай Украіны замежныя аўтары звычайна адносілі
да Русі. Але, напрыклад, М. Мяхоўскі адзначаў наяўнасць там прадстаўнікоў розных канфесій – праўда, пры
71

Герберштейн С. Записки о Московии. Т. 1. С. 215, 229, 353,
361, 381–383.
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колькаснай перавазе рускага насельніцтва, праваслаўнага паводле веравызнання. Наадварот, рускі характар
сённяшніх беларускіх земляў фіксуецца даволі слаба,
нярэдка іх увогуле адносілі да Літвы, пад якой, праўда,
часта разумелі ўсё Вялікае Княства Літоўскае. Выключэннямі былі толькі Полацкая і Віцебская землі, а таксама
Падняпроўе – менавіта іх некаторыя пісьменнікі называлі рускімі. У адрозненне ад Маскоўска-Рускай дзяржавы, Вялікае Княства Літоўскае і Польскае Каралеўства
не былі монаканфесійнымі краінамі. Тут мелася значна
больш магчымасцяў для пазнання іншых вер, а межы паміж рэлігійнымі супольнасцямі не былі непранікальнымі.
Пры пераходзе той ці іншай асобы ў іншую канфесію яе сувязь з былымі адзінаверцамі і супляменнікамі не перарывалася. А звязвала іх памяць пра паходжанне, прычым не
толькі самога чалавека, але і яго продкаў. У гэтай сітуацыі
роля веры ў этнічнай ідэнтыфікацыі рабілася прыкметна
слабейшай.
У тэкстах твораў неаднаразова сустракаюцца згадкі не
пра адзін “рускі народ”, а пра “рускія народы”, якіх, такім
чынам, было прынамсі некалькі. Праўда, розныя аўтары
прапаноўвалі розныя крытэрыі іх вылучэння. Калі адны
праводзілі падзел па дзяржаўных межах, дык іншыя звязвалі яго з гістарычнымі рэгіёнамі. Надрэгіянальны ўзровень, які не быў бы абумоўлены дзяржаўна-палітычнай
прыналежнасцю тэрыторый, прасочваецца вельмі слаба.
Замежныя аўтары з большай ці меншай пэўнасцю вылучаюць у русінаў, бадай, толькі два цэнтры кансалідацыі:
паўночна-ўсходні (Масковія) і паўднёвы (сучасная Украіна). Што ж да цяперашняй Беларусі, дык руская этнічная
супольнасць набыла тут своеасаблівасць у крыху пазнейшы гістарычны перыяд. На заканчэнне адзначым, што такія творы, як “Трактат пра дзве Сарматыі” М. Мяхоўскага
і “Запіскі пра маскоўскія справы” Ж. Герберштэйна сталі
надзвычай папулярнымі ў Еўропе і доўгі час моцна ўплывалі на ўяўленні, якія існавалі там пра краіны і народы
ўсходняй часткі кантынента, у тым ліку пра Русь, русінаў і іх веру.

Ruthenia, Ruthenians and Ruthenian faith
in the works of foreign authors in 1500-50
Vasil Varonin
The lands of Ruthenia played an important role in the Grand
Duchy of Lithuania, as they accounted for a very large part of its
territory. However, local Ruthenians left only a few works which
described themselves and their native land. This gives great pro
minence to the information found in the writings of foreign authors.
The article analyses the works of five writers, namely Poles Erazm
Ciołek, Jan Łaski, and Maciej Miechowita, Austrian Sigismund von
Herberstein, and Michałon Litvin. In spite of the differences in their
opinions, they let us have a general picture. The country called Ruthenia was mostly associated with the lands of Ukraine and Muscovy in the early modern period. It was chiefly populated by the Ruthenians, who shared a common religion, language, and historical
memory. However, some authors claimed that there were several
Ruthenian peoples rather than one. This vision reflected Ruthenia’s
division between different states and into a number of regions. Just
like in the Middle Ages, the Ruthenians’ ethnic identity in 1500-50
was closely associated with their ‘Ruthenian’ faith.

Паслясоймавая кампанія 1699 г.
у Вялікім Княстве Літоўскім
Дзмітрый Віцько
Канфлікт паміж групоўкамі Сапегаў і рэспубліканцаў
у канцы XVII – пачатку XVIII ст., што выліўся ў грамадзянскую вайну ў Вялікім Княстве Літоўскім, на дадзены
момант у гістарыяграфіі ўсё яшчэ не даследаваны ўсебакова і цалкам. Падрабязнага асвятлення патрабуюць
палітычныя і вайсковыя кампаніі таго часу. Адной з такіх
кампаній, што абумовіла шмат у чым ход падзей наступнага, пераломнага для ВКЛ 1700 года, была паслясоймавая кампанія 1699 г., якая ўключала ў сябе падвядзенне
вынікаў сойма, што адбыўся ў чэрвені – ліпені гэтага года,
на павятовых рэляцыйных сойміках.
Пацыфікацыйны сойм 1699 г. быў закліканы пакласці канец перыяду нестабільнасці ў палітычным жыцці
Рэчы Паспалітай, пачатак якога прыпадае на часы бескаралеўя пасля смерці Яна ІІІ Сабескага. Абранне і каранацыя ў 1697 г. новага манарха, якім стаў Аўгуст ІІ, не
былі спачатку прызнаныя ўсімі групоўкамі: частка шляхты Польшчы і ВКЛ абвясціла рокаш, які працягваўся да
1698 г. У той жа час шляхта ВКЛ, якая выступала супраць
Сапегаў, т. зв. рэспубліканцы, стварыла канфедэрацыю
ў яго падтрымку. Нягледзячы на прызнанне ў хуткім часе
Сапегамі Аўгуста ІІ, іх праціўнікі не склалі зброі. Баявыя дзеянні працягваліся да канца 1698 г. Пасля ўмяшання караля, які накіраваў у ВКЛ саксонскае войска,
пад вёскай Пузавічы ў Гарадзенскім павеце было падпісана мірнае пагадненне на нявыгадных для Сапегаў
умовах. Была распушчана большая частка войска ВКЛ,
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іх галоўнай апоры, а рэшта пакінута толькі да сойма. Заканчэнне рокашу і пагадненне, заключанае ў ВКЛ, рабілі магчымым скліканне такога сойма, які павінен быў
засведчыць канец усіх нягодаў ды вяртанне да мірнага суіснавання (у сувязі з чым ён і атрымаў назву пацы
фікацыйнага). У перыяд падрыхтоўкі да сойма ды яго
правядзення ў супрацьстаянні палітычных груповак ВКЛ
сапраўды назіралася пэўнае зацішша 1.
З прынятых на сойме рашэнняў для Вялікага Княства галоўнае значэнне мелі дзве пастановы (канстытуцыі): “Працяг часу Трыбунала ВКЛ” і “Скарбовы Трыбунал ВКЛ”. Як зазначае Б. Дыбась, абедзве яны мелі
ў нечым кампрамісны характар. Першая канстытуцыя зацвярджала ардынацыю Галоўнага Трыбунала
ВКЛ 1698 г., але анулявала яго рашэнні па справах,
дзе істцамі выступалі самі дэпутаты. З увагі на вялікую
колькасць спраў час дзейнасці Галоўнага Трыбунала,
пачынаючы з наступнага, быў працягнуты да 40 тыдняў (па 20 на кожную кадэнцыю). У якасці аховы яму
1

Пра канец бескаралеўя, барацьбу палітычных груповак у
гэты час і перадсоймавую кампанію гл.: Wojtasik J. Walka
Augusta II z obozem kontystowsko-prymasowskim w pierwszym roku panowania (1697–98) // Przegląd Historyczny.
T. LX. Z. 1. 1969. S. 24–44; Dybaś B. W sprawie traktatu puzewickiego z 1698 roku i jego następstw // Zapiski Historyczne. 1988. T. LIII. Z. 3–4. S. 87–100; Sliesoriūnas G. Magnate
Groups and Rokosz (1697–1698) in the Grand Duchy of
Lithuania after the Election of Augustus II the Strong //
Lietuva – Lenkija – Švedija: Europos dinastinės jungtys ir
istoriniai-kultūriniai ryšiai = Lithuania – Poland – Sweden:
European Dynastic Unions and Historical-Cultural Ties / Sud.
E. Saviščevas, M. Uzorka. Vilnius, 2014. P. 580–591; Віцько Д.
Спроба рэспубліканцаў дамагчыся ўлады над войскам ВКЛ
у 1697–1698 гг. // БГА. Т. 15. Сш. 1–2. 2008. С. 305–328; Віцько Д. Галоўны Трыбунал ВКЛ 1698 г.: судовая расправа над
Сапегамі // Arche. 2016. № 3. С. 84–139; Віцько Д. Дэпутацкія соймікі ВКЛ 1699 г. // Arche. 2015. № 12. С. 164–193; Wićko D. Kampania przedsejmowa 1699 roku w Wielkim Księstwie
Litewskim // Zapiski Historyczne. 2014. T. LXXIX. Z. 2. S. 29–
51. Галоўная заслуга ў даследаванні сойма 1699 г. належыць,
безумоўна, Б. Дыбасю, аўтару манаграфіі, прысвечанай яго
дзейнасці: Dybaś B. Sejm pacyfikacyjny w 1699 r. Toruń, 1699.
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прызначалася харугва венгерскай пяхоты ў 100 чалавек
(да наступнага сойма) 2.
Скарбовы Трыбунал ВКЛ, прызначаны на пачатак наступнага года, павінен быў заняцца разглядам запазычанасці па выплаце падаткаў за перыяд з 1667 г. Праўда,
у хуткім часе высветлілася, што рэспубліканцы (за выключэннем больш памяркоўных) нязгодныя з рашэннем аб
яго скліканні і нават катэгарычна адмаўляюць, што сойм
прыняў такую пастанову. Верагодна, асцярогу з іх боку
выклікала вялікае прадстаўніцтва Сапегаў ды іх прыхільнікаў сярод ураднікаў і сенатараў, прызначаных на сойме
дэпутатамі гэтага Трыбунала. Рэшту дэпутатаў належала абраць на рэляцыйных сойміках (па адным з павета).
Рэспубліканцы пабойваліся, што Сапегі могуць урэшце
атрымаць большасць і выкарыстаць гэта для звядзення
рахункаў 3.
У канстытуцыі галоўнай прычынай склікання Скарбовага Трыбунала называлася выплата даўгоў па заробку
войску ВКЛ, а менавіта чатырох чвэрцяў, прадугледжаных Пузавіцкім пагадненнем 1698 г. (хоць наўпрост пра
яго ў тэксце не згадвалася). Таксама да разгляду прымаліся справы па затрымцы заробку за тры чвэрці 1699 г. Пасля выплаты даўгоў рэшту войска, якая засталася пасля
роспуску большай часткі жаўнераў у 1698 г., планавалася таксама распусціць. Рашэнне мусіла быць прынятае на
сойме (магчыма, ужо на наступным) 4.
2

3

4

Dybaś B. Sejm pacyfikacyjny… S. 173; Volumina legum. T. VI. Petersburg, 1860. S. 40; Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego
Księstwa Litewskiego (1697–1794): spis / Pod red. A. Rachuby;
oprac. A. Rachuba i P. P. Romaniuk przy współpr. A. Macuka i
J. Aniszczenki. Warszawa, 2004. S. 9.
Дзейнасць Скарбовага Трыбунала ў 1700 г. прывяла да вострага канфлікту паміж Сапегамі і рэспубліканцамі ды стала адной
з прычын аднаўлення ўзброенай барацьбы і паразы ў ёй Сапегаў у канцы гэтага года. Больш падрабязна пра яго гл.: Віцько
Д. Скарбовы Трыбунал ВКЛ 1700 г. // БГА. Т. 26. (2019). Сш.
1–2. C. 39–72. У гэтым артыкуле праблема закранаецца толькі ў кантэксце яе абмеркавання на рэляцыйных сойміках.
Dybaś B. Sejm pacyfikacyjny… S. 173–174; Volumina legum.
T. VI. S. 40–41.
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Роспуск у канцы 1698 г. большай часткі войска ВКЛ
адбыўся незаконна, бо гэтае пытанне належала да кампетэнцыі сойма. На той момант яшчэ працягвалася вайна
з Турцыяй і абавязковым быў яго штат, зацверджаны для
ваеннага часу. І хоць цяперашнія рашэнні фактычна замацоўвалі гэтае пагадненне, але фармальна не ўсе яго палажэнні ў канстытуцыі былі прадубляваныя (напрыклад,
колькасны склад арміі). З таго часу сітуацыя, аднак, істотна змянілася. У пачатку 1699 г. Рэч Паспалітая падпісала мірную дамову з Турцыяй. Гэта дало дадатковыя падставы рэспубліканцам дабівацца поўнага роспуску войска
ВКЛ (так, у падатковых дэкларацыях гэтага дамагаліся
троцкія, ваўкавыскія, пінскія паслы 5). Але сойм паставіў
гэтае пытанне ў залежнасць ад выплаты даўгоў. Прычым
склалася даволі няпэўная сітуацыя, бо падаткі на заробак
войску (яшчэ не распушчаным харугвам) былі ўхвалены
толькі да лютага 1700 г. (чопавае і шэлежнае, недабор па
гіберне), і прызначаліся яны на выплату заробку жаўнерам за тры чвэрці 1699 г. Пытанне далейшага фінансавання войска вырашана не было. На 1700 г. з падаткаў
ухвалілі толькі татарскае і жыдоўскае пагалоўнае ды тытунёвую манаполію 6.
Акрамя канстытуцыі аб Скарбовым Трыбунале нязгоду мог выклікаць і “скрыпт ad archivum” (таемная частка
5
6

Volumina legum. T. VI. S. 43–45.
Ibidem. S. 41. Таксама ў падатковых дэкларацыях лідскія,
браслаўскія, жамойцкія, наваградскія, аршанскія, мсціслаўскія, менскія паслы заявілі, што ўсе бягучыя падаткі
будуць збірацца толькі да лютага (аршанскія агаворваліся,
што апошняе слова за павятовым соймікам). Яшчэ больш адназначную пазіцыю занялі троцкія, старадубскія, мазырскія
і рэчыцкія паслы, якія наогул не пагаджаліся ў будучыні ні
на якія падаткі (ні звычайныя, ні надзвычайныя). Вількамірскія і слонімскія пагаджаліся на збор чопавага і шэлежнага да лютага, а жыдоўскае і татарскае пагалоўнае мусіла
разам з мытам і далей выплачвацца на бягучыя дзяржаўныя патрэбы. Толькі ваўкавыскія паслы пагаджаліся працягнуць на наступны год збор чопавага і шэлежнага, а віцебскія – гіберны. У той жа час супраць працягу гіберны
выступілі пінскія паслы: Ibidem. S. 43–46.
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соймавых пастаноў). Ён прадугледжваў скарачэнне кароннага войска да 18 тыс. ставак, але пры ўмове, што будзе
вырашана спрэчка з Брандэнбургам-Прусіяй за Эльбланг
і туркі перададуць Каменец Рэчы Паспалітай. Памеры
войска ВКЛ пры гэтым вызначаліся як 1/3 ад польскай арміі. Захаванне і нават аднаўленне войска ў першую чаргу
было б выгадна Сапегам. Таямніца гэтага дакумента была
адноснай. Нейкія звесткі ўсё адно траплялі да грамадскасці. Прынамсі, ужо ў падатковых дэкларацыях троцкія паслы выступалі супраць гэтага “скрыпта”, калі ён
прадугледжваў захаванне рэшты войска ВКЛ у мірных
умовах і тым больш яго павелічэнне, аднак пагаджаліся,
каб войска было даведзена да трэцяй часткі ад кароннага ва ўмовах вайны. Таксама супраць аднаўлення войска
выступалі жамойцкія паслы 7.
Вялікі ўплыў на рашэнні сойма мела пазіцыя двара –
асабліва ўлічваючы ролю маршалка Станіслава Антонія
Шчукі, які адказваў у тым ліку за падрыхтоўку соймавых канстытуцый. Сучаснікі наўпрост пісалі, што Сапегі ў гэты час пачалі карыстацца прыхільнасцю і даверам
караля, а рэспубліканцы іх губляць 8. Відаць, невыпадкова на канец жніўня прыпадае і пачатак сватання Якуба
Генрыка Флемінга, саксонскага генерала і дарадцы Аўгуста ІІ, да Францішкі Ізабелы Сапегі, пляменніцы вялікага гетмана і падскарбія 9 (шлюб адбыўся ў 1702 г.). Зацікаўленасць Аўгуста ІІ у збліжэнні з Сапегамі ў гэты час
вынікала з яго ваенных планаў. Каралю патрэбна было
пакінуць у ВКЛ саксонскія войскі, якія можна было б выкарыстаць у вайне са Швецыяй, і, пажадана, размясціць
7

8
9

Dybaś B. Sejm pacyfikacyjny… S. 166, 174, 193–194 (гл. таксама копію “скрыпта ad archivum” у паперах прымаса Міхала Стафана Радзяёўскага: Biblioteka Narodowa w Warszawie
(BN). Rkps. 6650. S. 253–254); Volumina legum. T. VI. S. 44.
Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego (1666–
1721) / Wyd. J. Bartoszewicz. Warszawa, 1862. S. 204.
Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. Відділ рукописів (ЛННБУ. Відд. рук.). Ф. 5. Воп. 2.
Спр. 1983, б/н (Я. Вароніч да Я. Радзівіла, Варшава, 27 жніўня 1699 г.).
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іх тут на законных падставах 10. Першапачатковы план,
датаваны 8 жніўня 1699 г., прадугледжваў канцэнтрацыю
гэтых войскаў на зіму ў раёне Шаўлі – Янішкі – Салаты –
Біржы 11. Акрамя таго, як паказалі падзеі наступнага года,
Аўгуст ІІ быў не супраць выкарыстаць і літоўскія войскі.
Выгаднае для сябе рашэнне па першым пытанні кароль спрабаваў правесці на паслясоймавай радзе сената,
якая адбылася 12–17 жніўня 1699 г. У ёй удзельнічалі
30 сенатараў, у тым ліку 7 ад ВКЛ (віленскі ваявода і вялікі гетман Казімір Ян Сапега, віленскі кашталян і палявы гетман Юзаф Багуслаў Слушка, канцлер Караль
Станіслаў Радзівіл, падканцлер Станіслаў Антоній Шчука, вялікі маршалак Аляксандр Павел Сапега, надворны маршалак Януш Антоній Вішнявецкі, падскарбі Бенядзікт Павел Сапега) і шмат паслоў. Першыя два дні
прамаўлялі біскупы, ваяводы і кашталяны, на трэці –
міністры. 17 жніўня былі ўзгоднены рашэнні па пытаннях, якія выносіліся на разгляд. Аднак рада не змагла
вызначыцца з пытаннем, дзе браць сродкі на заробак войску ВКЛ (у сувязі з тым, што сойм не ўхваліў на яго падаткаў), і наогул прызнала, што гэта не ў яе кампетэнцыі.
Адна з прапаноў, вынесеных на разгляд манархам ужо на
самой радзе, у вусным парадку, датычыла пабудовы порта
ў Паланзе. Гэтае пытанне закранулі ў сваіх выступленнях мальбаркскі ваявода Ян Ежы Пшэбяндоўскі, а таксама літоўскія канцлер Радзівіл і падканцлер Шчука, якія
10

11

Вядома, што Аўгуст ІІ падзяліўся сваімі намерамі з некаторымі найвышэйшымі ўраднікамі Рэчы Паспалітай, у тым ліку з
прымасам Радзяёўскім і Сапегамі. Цяжка сказаць дакладна,
калі гэта адбылося, аднак, відаць, не раней за другую дэкаду жніўня: Устрялов Н. История царствования Петра Великого. Т. III. С.-Петербург, 1858. C. 503–504; Budrowicz-Nowicki J.
Piotr I, August II i Rzeczpospolita, 1697–1706. Kraków, 2010.
S. 254–255; Flemming J. H. Pamiętniki o elekcji Augusta II na
króla polskiego i o początkach wojny północnej (1696–1702) /
Wyd. U. Kosińska; tłumacz. K. Zaleska i M. Gołębiewska-Bijak.
Warszawa, 2017. S. 413.
Устрялов Н. История царствования Петра Великого. Т. III.
C. 503; Budrowicz-Nowicki J. Piotr I, August II i Rzeczpospolita… S. 255; Flemming J. H. Pamiętniki… S. 417.
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былі не супраць, каб дазволіць каралю там будаўніцтва.
Рада падтрымала гэтае рашэнне 12.
Будаўніцтва порта ў Паланзе было ў першую чаргу
зачэпкай, каб сцягнуць войскі на поўнач ВКЛ, бліжэй
да планаванага тэатра баявых дзеянняў. Па-другое, цікавасць менавіта да Палангі магла вынікаць з планаў
па пракладанні марскога шляху забеспячэння саксонскай арміі. Аднак цяжка сказаць, наколькі сур’ёзна разглядалася само гэтае будаўніцтва, ці не было гэта толькі нагодай. У любым выпадку, каб утрымліваць там усю
армію, будаўнічыя працы выглядалі даволі сумнеўнымі
падставамі, не кажучы пра тое, што яе трэба было дзесьці пакінуць на зіму.
Аўгуст ІІ паспрабаваў замацаваць поспех і прапанаваў выкупіць Эльбланг, закладзены брандэнбургскаму
курфюрсту, узамен за заклад яму Мальбаркскай эканоміі
і Палангаўскага стараства, дзе хацеў размясціць войскі.
24 жніўня прызначаная соймам дэпутацыя, якая займалася справай Эльбланга, прыняла дэкларацыю са згодай
на такі варыянт. Аднак падпісалі яе толькі 12 сенатараў,
у тым ліку 4 з ВКЛ (двое Сапегаў – падскарбі і вялікі маршалак, канцлер Радзівіл і падканцлер Шчука). Са шляхецкіх дэпутатаў ад ВКЛ падпісаўся палявы пісар Міхал
Юзаф Сапега. У той жа час сярод тых, хто выступіў супраць, былі абодва літоўскія гетманы, Сапега і Слушка.
Як бачым, думкі Сапегаў падзяліліся (або яны наўмысна
занялі такія пазіцыі, каб не выступаць разам супраць караля). Гэтага было недастаткова для рэалізацыі дэкларацыі. Спробы двара яе праціснуць працягваліся прынамсі
12

Parthenay A. Dzieje panowania Augusta II, króla polskiego. Warszawa, 1854. S. 153–155; Dybaś B. Sejm pacyfikacyjny… S. 191–
192, 215; Markiewicz M. Rady senatorskie Augusta II (1697–
1733). Kraków, 1988. S. 30; Biblioteka Książąt Czartoryskich w
Krakowie (BCz). Rkps. 567. Nr 1. S. 1–10 (пералік сенатараў,
прапановы і рашэнні рады, 17 жніўня 1699 г.); BN. Rkps. 6650.
S. 169–175 (тое самае, экзэмпляр прымаса); ЛННБУ. Відд. рук.
Ф. 5. Воп. 2. Спр. 1971, б/н (Я. Вароніч да Я. Радзівіла, Варшава, 13 жніўня 1699 г.); Ibidem. Спр. 1972, б/н (Я. Вароніч
да Я. Радзівіла, Варшава, 14 жніўня 1699 г.).
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да кастрычніка, але безвынікова 13. 13 снежня 1699 г. Рэч
Паспалітая падпісала дамову з Фрыдрыхам ІІІ пра вяртанне Эльбланга, і такі варыянт канчаткова адпаў 14.
Між тым, яшчэ 9 жніўня каралём былі падпісаныя
прывілеі на Палангаўскае і Вабольніцкае стараствы курляндскаму герцагу Фердынанду, заангажаванаму ў інфлянцкія планы Аўгуста ІІ. Цяжка сказаць, быў гэта
першасны ці запасны варыянт, бо прывілеі маглі быць
датаваныя заднім днём або прытрыманыя. У іх тэксце адзначана, што наданне зроблена нібыта пасля добраахвотнай адмовы ад гэтых уладанняў каралевы-ўдавы Марыі
Казіміры 15. Апошняя знаходзілася за мяжой, і невядома,
ці было гэта з ёй узгоднена 16. У любым выпадку ўсе тыя
маніпуляцыі, мэтай якіх было захаваць бачнасць “законнасці”, былі не надта пераканаўчымі, бо рашэнне сойма
пра вывад саксонскіх войскаў ніхто не адмяняў.
Аднак замест вываду ў другой палове верасня пачалося перакіданне гэтых войскаў у Палангу, і ў пачатку
кастрычніка туды прыбылі ўжо першыя саксонскія палкі 17. Зразумела, перамяшчэнні саксонскіх войскаў у гэтым
напрамку і размяшчэнне іх у Жамойці выклікалі абурэнне
шляхты, праяваў якога варта было чакаць на рэляцыйных (паслясоймавых) сойміках.
23 жніўня кароль разаслаў на рэляцыйныя соймікі
ліст, дзе паведаміў, што ад’язджае ў Саксонію і перадае
13

14
15
16

17

Dybaś B. Sejm pacyfikacyjny… S. 193, 195, 216–217. Кароль хацеў атрымаць дазвол размясціць там 4 тыс. войска: ЛННБУ.
Відд. рук. Ф. 5. Воп. 2. Спр. 1983, б/н (Я. Вароніч да Я. Радзівіла, Варшава, 27 жніўня 1699 г.). Сярод тых, хто не захацеў
падпісваць дэкларацыю, тут названы таксама полацкі ваявода Дамінік Міхал Слушка.
Dybaś B. Sejm pacyfikacyjny… S. 202–203; Parthenay A. Dzieje
panowania Augusta II… S. 156.
Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (НГАБ). КМФ-18
(Метрыка ВКЛ). Воп. 1. Спр. 153. Арк. 151–153, 154–155.
У 1701 г. жамойцкая шляхта абуралася дзеяннямі Фердынанда, які з саксонскімі войскамі заняў гэтыя стараствы, што складалі забеспячэнне каралевы: Vilniaus universiteto biblioteka.
Rankraščių skyrius (VUB RS). F. 7. Sign. 38, 46/14498. L. 70.
Dybaś B. Sejm pacyfikacyjny… S. 195–196.
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кіраванне на гэты час кардыналу і прымасу Міхалу Ра
дзяёўскаму. Выезд яго з Варшавы адбыўся 25 жніўня, пасля заканчэння рады. Прымас у пачатку верасня разаслаў
лісты на соймікі ВКЛ, дзе паведаміў пра неабходнасць пакінуць у ВКЛ войска памерам на трэць ад кароннай арміі
(г. зн. 6 тыс. ставак), спаслаўшыся наўпрост на “скрыпт
ad archivum” і паўтарыўшы аргументы наконт Каменца
і Эльбланга. Радзяёўскі хацеў, каб шляхта ўхваліла на яго
падаткі да наступнага сойма (або прынамсі для тых харугваў, якія не былі яшчэ распушчаны), заклікаў таксама
вырашыць праблему запазычанасці на Скарбовым Трыбунале. Радзяёўскі быў саюзнікам Сапегаў, і апошнім такі
варыянт вельмі імпанаваў (у навінах паведамлялася, што
на аднаўленні войска настойваюць літоўскія гетманы) 18.
Аднак было незразумела, адкуль у такім выпадку браць
на яго падаткі, калі яны не былі зацверджаны соймам.
Схіліць шляхту, асабліва апазіцыйную Сапегам, да іх выплаты ў такой сітуацыі было складана.
Гэтыя тры пытанні, часткова паміж сабой звязаныя
(ацэнка соймавых пастаноў, у першую чаргу канстытуцыі
аб Скарбовым Трыбунале, праблема саксонскага войска
і стаўленне да пытання аднаўлення войска ВКЛ), сталі
галоўнымі ў час паслясоймавай кампаніі.
У сваіх дэкларацыях напрыканцы паседжанняў сойма
паслы прызначылі рэляцыйныя соймікі ў розных паветах на
розны час – ад 21 жніўня да 15 кастрычніка 19. Абвешчанне
18

19

Ibidem. S. 197–198, 211, 225; НГАБ. Ф. 1705. Воп. 1. Спр. 27.
Арк. 1975–1978 (ліст прымаса М. С. Радзяёўскага да шляхты
Берасцейскага павета, Варшава, 6 верасня 1699 г.); Archiwum
Państwowe w Toruniu (APT). Kat. II. Dz. XIII. Sygn. 35. S. 355 (навіны з Варшавы, 11 верасня 1699 г.); Archiwum Główne Akt Dawnych
(AGAD). Archiwum Radziwiłłowskie (AR). Dz. V. Sygn. 11913/I.
S. 28 (Л. Пацей да К. С. Радзівіла, Берасце, 16 верасня 1699 г.).
Rachuba A. Wielkie Księstwo Litewskie w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569–1763. Warszawa, 2002. S. 195;
Sliesoriūnas G. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 1700 m. Iždo
tribunolas Vilniuje – politinių grupuočių susidūrimų arena // Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos atodangos: profesoriaus
Mečislovo Jučo 90-mečio jubiliejui skirtas mokslinių straipsnių rinkinys / Sud. V. Dolinskas, R. Petrauskas, E. Rimša. Vilnius, 2016.
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паслоў пра правядзенне сойміка з гэтай кампаніі вядомае
толькі адно. 8 жніўня, будучы яшчэ ў Варшаве, Крыштаф
Завіша і Станіслаў Шаўкоўскі, паслы Вількамірскага павета,
склікалі шляхту гэтага павета на 15 верасня, каб выслухаць
прынятыя на сойме канстытуцыі і абраць камісара (дэпутата)
на Скарбовы Трыбунал20. Але пра сам ход гэтага сойміка нічога не вядома. Наогул, з соймікаў Віленскага ваяводства захаваліся звесткі толькі пра ашмянскі – ён быў сарваны. Хутчэй
за ўсё, прычынай зрыву паслужыла канфліктная сітуацыя
вакол абрання дэпутата на Скарбовы Трыбунал21.
У Гарадзенскім павеце яшчэ з часоў бескаралеўя захоўваўся раскол. Варожасць паміж групоўкамі зайшла настолькі далёка, што супольнае правядзенне соймікаў стала
немагчымым. Рэляцыйны соймік тут мусіў сабрацца 15 верасня. Пра яго ход цяжка сказаць нешта дакладна. Хутчэй
за ўсё, ён быў раздвоены, бо пазней сапежанцы скардзіліся на сваіх праціўнікаў, што тыя пасля сойма збіраліся на
соймік “у горадзе”, а не ва ўстаноўленым месцы 22. З гэтага можа таксама вынікаць, што самі сапежанцы збіраліся
ў замку. Вядома таксама, што гэты соймік быў адкладзены

20
21
22

P. 416; Volumina legum. S. 43–46. Большасць соймікаў мусіла адбыцца 15 верасня (віленскі, ашмянскі, вількамірскі, браслаўскі,
гарадзенскі, ковенскі, упіцкі, смаленскі, полацкі, берасцейскі,
менскі), на 21 жніўня прызначылі соймік старадубскія паслы,
на 31 жніўня – ваўкавыскія, на 22 верасня – наваградскія,
слонімскія, пінскія і рэчыцкія, на 24 верасня – браслаўскія, на
27 верасня – мсціслаўскія, на 28 верасня – віцебскія, на 30 верасня – мазырскія, на 1 кастрычніка – лідскія і інфлянцкія, на
5 кастрычніка – аршанскія, на 15 кастрычніка – жамойцкія.
У тых паветах, дзе перадсоймавыя соймікі былі сарваныя або
паўнамоцтвы паслоў якіх не былі прызнаныя на сойме, рэляцыйныя соймікі прызначаліся каралём (гл.: Rachuba A. Wielkie
Księstwo Litewskie… S. 197). У дадзеным выпадку амаль усе
яны былі прызначаны на 15 верасня. Аднак цікава, што дэкларацыю з прызначэннем даты рэляцыйнага сойміка склалі самі
адхіленыя ад удзелу мазырскія паслы.
VUB RS. F. 7. Sign. 32/13909. L. 88.
AGAD. AR. Dz. V. Sygn. 7303. S. 2 (С. Корсак да К. С. Радзівіла, Ваўковічы, 27 кастрычніка 1699 г.).
Lietuvos valstybės istorijos archyvas (LVIA). Senieji aktai (SA).
B. 4715. L. 292v.
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(лімітаваны), але цяжка сказаць, якога з іх (ці абодвух) гэта
датычыла. Па выніках названых падзей 17 верасня 1699 г.
у ваўкавыскі гродскі суд паступіла пратэстацыя на гарадзенскіх рэспубліканцаў: старасту Яна Катовіча, харужага Грыгорыя Катовіча (сапежанцы лічылі яго толькі падстарастам), гродскіх суддзю Ігнацыя Рукевіча і пісара Яна
Тымінскага, якая не была ўпісана цалкам, з-за чаго нельга
зразумець, што там, уласна кажучы, адбылося 23.
Неўзабаве пасля гэтага мірыць бакі ў якасці пасярэдніка ўзяўся падскарбі ВКЛ Бенядзікт Павел Сапега. Можна меркаваць, што перамовы датычылі перш за ўсё падзелу пасадаў (рэспубліканцы ў пачатку года абралі новых
маршалка, харужага і земскага суддзю, якіх сапежанцы
не прызнавалі 24). Праходзілі яны цяжка, у сувязі з чым
гарадзенскі соймік яшчэ два разы адкладаўся: спачатку
дзесьці 20 кастрычніка яго вырашылі адкласці да 29 дня
гэтага ж месяца 25, потым перанеслі яшчэ на два тыдні 26.
Пераносіўся таксама жамойцкі соймік. Спачатку, сабраўшыся, відаць, як і планавалася, у сярэдзіне кастрычніка, шляхта разышлася праз адсутнасць соймавых
канстытуцый 27. Але пры гэтым было вырашана накіраваць паслоў да свайго старасты Грыгорыя Антонія Агінскага, да гетмана Казіміра Яна Сапегі, а таксама на Галоўны Трыбунал ВКЛ. Сапегу як гетмана заклікалі “да
23
24

25
26
27

НГАБ. Ф. 1710. Воп. 1. Спр. 4. Арк. 679.
Пра гэта гл.: Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. II. Województwo trockie, XIV–XVIII wiek / Pod red. A. Rachuby; oprac.
H. Lulewicz, A. Rachuba, P.P. Romaniuk, A. Haratym; przy współpracy A. Macuka i J. Aniszczanki. Warszawa, 2009. S. 243, 269, 323;
Віцько З. Супрацьстаянне палітычных груповак у Гарадзенскім
павеце ў 1696–1700 гг. (у час грамадзянскай вайны ў ВКЛ) // Гарадзенскі палімпсест. 2009. Дзяржаўныя ўстановы і палітычнае
жыццё. ХV–XX ст. / пад рэд. А. Ф. Смаленчука і Н. У. Сліж. Гародня, 2009. С. 208; Віцько Д. Да пытання пра палітычную арыентацыю Катовічаў у канцы XVII ст. // Гарадзенскі палімпсест
2012. Людзі даўняй Гародні. XVI–XX стст. / пад рэд. А. Ф. Смаленчука, Н. У. Сліж. Гродна, 2013. С. 191–192.
APT. Kat. II. Dz. XIII. Sygn. 35. S. 383 (“Вытрымка з ліста з Горадні ад 20 кастрычніка 1699 г.”).
Ibidem. S. 403 (навіны з Горадні, 5 лістапада 1699 г.).
Ibidem. S. 441 (навіны з Літвы, 9 снежня 1699 г.).
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абароны Радзімы” ад саксонцаў, а старасту, відаць, запрашалі ўзначаліць жамойцкае паспалітае рушанне 28.
Сітуацыя, якая склалася ў Жамойці праз размяшчэнне
там саксонскага войска, была ўжо дастаткова напружаная. Аднак Агінскі не хацеў псаваць адносіны з каралём
і ў сваім адказе паслам (жамойцкаму падкаморычу Леанарду Станкевічу і Андрэю Кшанстоўскаму) выказаў жаданне пазбегнуць небяспечных шляхоў яе вырашэння 29.
Паслы да Сапегі (двое шляхцічаў Эперэйшы, не названыя
па імені) прыбылі ў Горадню дзесьці ў сярэдзіне лістапада і звярнуліся да гетмана з просьбай аднавіць харугвы,
распушчаныя ў мінулым годзе, і разам са шляхтай выступіць супраць немцаў на Палангу. Сапега “не адмовіўся” ім дапамагчы, але пры ўмове, што гэтага хацела б уся
жамойцкая шляхта 30.
Рэляцыйны соймік у Наваградку сабраўся, як і меркавалася, 22 верасня, але быў сарваны на самым пачатку
пры абранні дырэктара. У ім збіраўся ўдзельнічаць канюшы ВКЛ Міхал Францішак Сапега, які аднак не прыйшоў, даведаўшыся, што соймік плануецца сарваць 31. Пасля гэтага частка шляхты хацела склікання паўторнага
сойміка, іншыя працівіліся і пратэставалі 32. Наваградскія паслы хацелі склікаць соймік яшчэ раз 1 снежня.
Адцягванне яго больш чым на два месяцы тлумачылася
тым, што ў памяшканні, дзе ён збіраўся, засядаў Галоўны Трыбунал ВКЛ (так склалася, бо ў памяшканні суда
28

29

30
31
32

Dybaś B. Sejm pacyfikacyjny… S. 211; APT. Kat. II. Dz. XIII. Sygn.
35. S. 403 (навіны з Горадні, 5 лістапада 1699 г.); Ibidem (іншыя
навіны з Горадні, 5 лістапада 1699 г.). Паведамлялася, што паслы да гетмана былі не толькі з Жамойці, але і з іншых паветаў.
Нацыянальная бібліятэка Беларусі. Аддзел рукапісаў, рэдкай
кнігі і старадрукаў. Шыфр 091/4024k. Арк. 193–193адв. (адказ Г. А. Агінскага на інструкцыю жамойцкім паслам, Мсцібаў, 5 лістапада 1699 г.).
AGAD. Archiwum Publiczne Potockich (APP). Sygn. 163a. T. III.
S. 70 (“Копія пэўнага ліста з Горадні”, лістапад 1699 г.).
Niezabitowski S. Dzienniki, 1695–1700 / Wyd. A. Sajkowski.
Poznań, 1998. S. 246.
AGAD. AR. Dz. V. Sygn. 9133. S. 55 (С. М. Маляўскі да К. С. Радзівіла, Нясвіж, 27 кастрычніка 1699 г.).
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ў той час ішоў рамонт) 33. Цяжка сказаць, чым скончылася
гэтая гісторыя, але ў вядомых крыніцах звестак пра правядзенне паўторнага сойміка няма.
Слонімскі соймік, на якім прысутнічаў, між іншым,
стольнік ВКЛ Юрый Станіслаў Сапега, быў адкладзены
(per laudum – г. зн. прыняўшы адпаведную пастанову). Адбылося гэта з тае прычыны, што соймавыя канстытуцыі не
былі ўнесены ў кнігі павятовага гродскага суда. Слонімскі
падсудак Аляксандр Уладзіслаў (Уладзіслаў Аляксандр)
Валовіч, які атрымаў іх ад канцлера Караля Станіслава
Радзівіла, тлумачыў яму пазней, што не аддаў іх у гродскі
суд, нягледзячы на ягоную просьбу, і пакінуў да сойміка
ў сябе, бо “заўсёды ў ранейшыя часы ў гродзе канстытуцыі
прападалі і ніводнай у нас не знойдзецца ані ў гродзе, ані
ў земстве”. У выніку канстытуцыі былі-такі перададзены
гродскім ураднікам, але на сойміку, які сабраўся паўторна 15 кастрычніка, ужо аказалася, што тыя іх не актыкавалі (“бачылі ўсе вялікую памылку паноў градовых”). Праз
гэта соймік быў адкладзены яшчэ раз – на 29 кастрычніка. І толькі ў гэты дзень, з трэцяй спробы, паслам удалося
скласці справаздачу. Дэпутатам на Скарбовы Трыбунал
тут быў абраны віленскі земскі суддзя Казімір Аляксандр
Валовіч. Быў абраны таксама камісар – відаць, з даручэннем завесці на гэты Трыбунал падатковую дакументацыю
(нехта Бартноўскі, “шляхціч вельмі мізэрнага дастатку”) 34.
Соймік у Ваўкавыску адбыўся 9–10 верасня (крыху
пазней, чым дэкларавалі паслы) і быў, паводле сведчання ўдзельнікаў, “аграмадны”. Прысутнічалі, між іншым,
кухмістр ВКЛ і мясцовы судовы стараста Крыштаф Камароўскі, канюшы ВКЛ Міхал Францішак Сапега (які потым
у суправаджэнні сваіх слуг і рэйтараў накіраваўся ў Наваградак) і іншыя. Пад час чытання канстытуцыі аб Скарбовым Трыбунале з пратэстам супраць яе выступіў шляхціч Ян Няскевіч. Дырэктар яго нібыта ўціхамірыў, і соймік
33
34

Ibidem. Sygn. 7303. S. 1–2 (С. Корсак да К. С. Радзівіла, Ваўковічы, 27 кастрычніка 1699 г.).
Ibidem. Sygn. 17969. S. 1–2 (А. У. Валовіч да К. С. Радзівіла,
[Слонім, 29 кастрычніка 1699 г.]).
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прадоўжыўся. Дэпутатам Скарбовага Трыбунала быў абраны ваўкавыскі падстараста і падстолі Мікалай Станіслаў
Сухадольскі, камісарам – Сільвестр Гарадзельскі (бедны,
“але разумны і прыстойны” шляхціч). Скончыўся соймік
падпісаннем крэдэнса Сухадольскаму. Пасля гэтага Ян
Няскевіч, “прыбраўшы сабе яшчэ некалькі асоб”, накіраваўся ў Слонім, дзе ў гродскім судзе склаў пратэстацыю
супраць парушэння каэквацыі і ардынацыі (відаць, Галоўнага Трыбунала 1698 г. – Д. В.) ды выступіў супраць абрання Сухадольскага і яго ўдзелу ў Скарбовым Трыбунале.
Сухадольскі ў адказ занёс на яго пратэстацыю ў ваўкавыскі гродскі суд, настойваючы, што ўсе рашэнні сойміка законныя, і падазраючы, што яго апанент быў падкуплены 35.
Віцебскі рэляцыйны соймік адбыўся 29 кастрычніка,
на дзень пазней за планаваны тэрмін (калі, канешне, ён
не працягваўся два дні). Кіраваў яго паседжаннямі павятовы падкаморы Адам Кісель; прысутнічалі таксама віцебскія земскі суддзя Тэадор Лукомскі, войскі Міхал Мікалай
Шапка і іншыя. Соймік быў, відаць, не надта шматлікі – па
подпісах вядомыя ўсяго 17 удзельнікаў 36. Паслы перадалі
35

36

НГАБ. Ф. 1710. Воп. 1. Спр. 4. Арк. 729–729адв. (пратэстацыя
М. С. Сухадольскага, 20 кастрычніка 1699 г.); AGAD. APP. Sygn. 163a.
T. 28. S. 1–4 (К. Камароўскі да С. А. Шчукі, 12 верасня 1699 г.).
НГАБ. Ф. 1751. Воп. 1. Спр. 25. Арк. 129–130 (асігнацыйная распіска ад імя сойміка віцебскаму земскаму пісару Г. Я. Чапліцу,
29 кастрычніка 1699 г.). Акрамя названых, з больш значных асобаў на сойміку прысутнічалі віцебскія гараднічы Стафан Антоній
Косаў, падстолі Дзмітрый Казімір Васілеўскі, скарбнік Казімір Саковіч, павятовы ротмістр Канстанцый Жаба, троцкі чашнік Аляксандр Война-Ясянецкі, інфлянцкі скарбнік Казімір Амброк, сандэцкі (!) войскі Ян Класовіч (Клусовіч) і чарнігаўскі чашнік Войцех
Сабалеўскі. Дырэктар Адам Кісель падпісаўся як віцебскі харужы,
хоць быў ужо падкаморыем – атрымаў урад 18 красавіка гэтага
ж года пасля Сымона Караля Агінскага, які памёр яшчэ ў 1694 г.
(Ibidem. КМФ-18. Воп. 1. Спр. 148. Арк. 251). Павышэнне Кісяля
выклікала і іншыя перастаноўкі ў шэрагах павятовай эліты: у той
жа дзень, 18 красавіка, яго былы ўрад земскага пісара, з якога ён
перайшоў на харужага, атрымаў віцебскі падчашы Геранім Чапліц (Ibidem. Спр. 149. Арк. 408адв.–409), а 12 чэрвеня гэтага ж года
вызвалены Чапліцам урад падчашага перайшоў віцебскаму вайсковічу Францішку Лукомскаму (Ibidem. Арк. 428адв.–429).
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дырэктару прывезены імі пацвярджальны прывілей Аўгуста ІІ на права элекцыі віцебскага ваяводы 37 (ранейшыя
прывілеі Віцебскаму і Полацкаму ваяводствам былі пацверджаны на сойме таксама асобнай канстытуцыяй 38). Акрамя
таго, у Віцебску былі абраны паслы да прымаса, прынятыя
ім дзесьці ў сярэдзіне студзеня 1700 г., але змест дадзенай
ім інструкцыі невядомы 39. Віцебская шляхта сцвярджала
пазней, што апратэставала на рэляцыйным сойміку дзейнасць Скарбовага Трыбунала, пра скліканне якога паведамілі ў сваёй справаздачы паслы 40. Але з улікам таго, што
ў гэтым Трыбунале ўдзельнічаў віцебскі дэпутат, вендэнскі
войскі Ян Клусовіч, відаць, адзінства тут не было 41.
У Оршы ў час святаміхальскага попісу ў канцы верасня адбылося ўзброенае сутыкненне, тады быў паранены
ротмістр Крукоўскі (магчыма, упіцкі скарбнік Уладзіслаў
Крукоўскі, які ў канцы 1698 г. згадваецца як ротмістр 42),
а на рэляцыйным сойміку, які мусіў сабрацца 5 кастрычніка, здарыўся раскол. Фактычна адбыліся два соймікі,
на якіх, па некаторых звестках, былі абраныя двое камісараў (дэпутатаў) Скарбовага Трыбунала 43. Адным з іх
быў аршанскі гродскі суддзя і войскі Мікалай Станіслаў
Галінскі, які ўдзельнічаў у паседжаннях 44; хто быў другі, невядома. Цяжка сцвярджаць нават, што іх сапраўды
было двое, бо наваградскі чашнік Станіслаў Корсак, які
37

38
39
40
41

42
43
44

НГАБ. Ф. 1751. Воп. 1. Спр. 25. Арк. 9–10адв. (пацвярджальны прывілей Аўгуста ІІ віцебскай шляхце на права элекцыі
ваяводы, Варшава, 16 чэрвеня 1699 г.; актыкаваны 1 студзеня 1700 г. у віцебскім земскім судзе). Прывілей падаў для актыкацыі Адам Кісель, які тут ужо выступае як падкаморы.
Volumina legum. T. VI. S. 42.
APT. Kat. II. Dz. XIII. Sygn. 35. S. 513 (навіны з Варшавы,
15 студзеня 1700 г.).
AGAD. APP. Sygn. 133. S. 544–545.
Ordinacia Trybunału Skarbowego Wielkiego Xięstwa Litewskiego
w Wilnie dnia 4 Ianuarij Anno Domini 1700 zaczętego. Wilno,
1700. K. b4.
НГАБ. КМФ-18. Воп. 1. Спр. 149. Арк. 327адв.
AGAD. AR. Dz. V. Sygn. 7303. S. 2–3 (С. Корсак да К. С. Радзівіла, Ваўковічы, 27 кастрычніка 1699 г.).
Ordinacia Trybunału Skarbowego… K. b4.
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пра гэта пісаў, не быў сведкам падзей. Затое дакладна
вядома, што з Оршы ў Вільню (відаць, з другога сойміка)
былі накіраваны паслы з пратэстацыяй супраць Скарбовага Трыбунала: інфлянцкі падчашы Валяр’ян Борк і берасцейскі скарбнік Уладзіслаў Кажанеўскі 45.
15 верасня прайшоў рэляцыйны соймік у Берасці, ды
рэктарам якога быў абраны Аляксандр Ян Касцюшка-Сяхновіцкі. Шляхта выслухала паслоў, якія зачыталі канстытуцыі. Пасля гэтага слова ўзяў берасцейскі гродскі пісар
Францішак Шуйскі, які зачытаў пратэстацыю кароннага
канцлера Ежы Альбрэхта Дэнгафа супраць пачынанняў
караля, які не выканаў абяцанне вывесці войскі, размясціў іх у Паланзе, Мальбарку і інш. Таксама на сойміку
была шуміха з нагоды ліста прымаса Радзяёўскага, у якім
той прапаноўваў арганізацыю ў ВКЛ 6-тысячнага войска.
Берасцейская шляхта вырашыла адкласці абранне камісара (дэпутата) Скарбовага Трыбунала на лімітаваны
фіскальны соймік, які павінен быў прайсці назаўтра пасля святаміхальскага попісу. Сам гэты попіс планавалася
выкарыстаць для дэманстрацыі ваеннай сілы і гатоўнасці расправіцца з саксонцамі, у сувязі з чым на яго склікалася ўся шляхта пад пагрозай страты голасу на будучых
сойміках, а таксама татары, якія жылі ў павеце 46. Было
вырашана таксама накіраваць паслоў (ваўкавыскага мечніка Самуэля Юрэвіча і берасцейскага лоўчага Францішка Хшаноўскага) да канцлера Радзівіла з паведамленнем
пра прынятыя рашэнні, а таксама да прымаса. Апошняга
прасілі вывесці саксонскае войска або выдаць універсалы
на паспалітае рушанне. Шляхта адмаўляла магчымасць
45

46

VUB RS. F. 7. Sign. 15, 20-5974. L. 17–18. Згадваецца, што ў працы Скарбовага Трыбунала, акрамя Галінскага, удзельнічаў
таксама аршанскі падсудак Альбрэхт Рабей (LVIA. SA. B. 387.
L. 1753v), аднак цяжка сказаць, у якасці каго.
ЛННБУ. Відд. рук. Ф. 5. Воп. 1. Спр. 448. Арк. 42–43 (пастанова шляхты Берасцейскага павета, 15 верасня 1699 г.);
AGAD. AR. Dz. V. Sygn. 11913/I. S. 27–28 (Л. Пацей да К. С. Радзівіла, Берасце, 16 верасня 1699 г.); Ibidem. S. 30–31 (Л. Пацей
да К. С. Радзівіла, Ружанка, 23 верасня 1699 г.). Пра пратэстацыю Дэнгафа гл.: Dybaś B. Sejm pacyfikacyjny… S. 206, 216.
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прызначэння новых падаткаў і не пагаджалася на павелічэнне войска ВКЛ. Акрамя таго, удзельнікі сойміка выказвалі шкадаванне, што адны канстытуцыі, прынятыя
соймам, не былі апублікаваныя (напрыклад, пастанова
аб выплаце Аўгустам ІІ войску ВКЛ мільёнаў, абяцаных
пад час элекцыі), а іншыя, нават не вынесеныя на разгляд (не называючы, якія канкрэтна), – наадварот, выйшлі друкам. Незадаволена была шляхта і ад’ездам караля
ў Саксонію – выказвалася асцярога, што ў яго адсутнасць
можа быць парушаны хісткі спакой 47.
Па дарозе ў Варшаву 20 верасня паслы завіталі ў Белай да Караля Станіслава Радзівіла, якога запрасілі на
попіс 48, а 22 ці 24 верасня былі прынятыя Радзяёўскім 49.
На просьбу вывесці саксонскія войскі прымас адказаў,
што яны ўжо і так выходзяць (збіраюцца пад Берасцем
акурат для таго, каб выйсці за мяжу), у сувязі з чым
адмовіў у скліканні паспалітага рушання. У пытанні
войска ВКЛ Радзяёўскі спаслаўся на каэквацыю, згодна з якой, на яго думку, Княства павінна ўтрымліваць
сілы прапарцыйна колькасці кароннага войска (трэць
ад апошняга). Пастанова аб каэквацыі гэта не рэгулявала – хутчэй, тут мелася на ўвазе агульная логіка федэратыўнага ўладкавання дзяржавы і вагі ў ім ВКЛ. Наконт публікацыі канстытуцый прымас адказаў, што не
сумняваецца ў сумленнасці маршалка сойма, адносна ж
пастановы аб выплаце каралём войску даўгоў спаслаўся
47

48
49

Dybaś B. Sejm pacyfikacyjny… S. 211; AGAD. AR. Dz. II. Ks. 38.
S. 148–151 (інструкцыя паслам Берасцейскага павета да прымаса М. С. Радзяёўскага, 15 верасня 1699 г.); BN. Rkps. 6650.
S. 198–201 (тое самае).
AGAD. AR. Dz. VI. Sygn. II-79. K. 34v.
Dybaś B. Sejm pacyfikacyjny… S. 211; ЛННБУ. Відд. рук. Ф. 5.
Воп. 1. Спр. 448. Арк. 41–42 (прамова паслоў Берасцейскага павета перад кардыналам і прымасам, Ловіч, 24 верасня
1699 г.); тое самае: Ibidem. S. 58–59; Ibidem. Спр. 458. Арк. 148–
148адв.; BCz. Rkps. 2218. K. 283–284; Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Rkps. 2023/II. K. 40–
41; Ibidem. Rkps. 9542/II. K. 87v–88 (памылкова – 14 верасня);
AGAD. AR. Dz. II. Ks. 38. K. 147–148 (тое самае, б. м., 22 верасня); BN. Rkps. 6650. S. 196–198 (тое самае).
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на тое, што дастаткова ўпамінання пра гэта ў каронных
канстытуцыях 50.
Тым часам Радзяёўскі на ўсялякі выпадак напісаў ліст
да камандзіра саксонскіх войскаў пад Берасцем, папярэдзіў пра попіс і папрасіў пра захаванне асцярожнасці 51.
Напярэдадні попісу, 27 верасня, саксонцы пайшлі з-пад
Берасця 52, але гэта было часова, іх перамяшчэнні адбываліся тут і пазней 53.
30 верасня ў Берасці прайшлі два соймікі і попіс. З раніцы ў кляштары аўгусцінцаў распачаўся элекцыйны соймік
на ўрад падсудка, дырэктарам якога быў абраны менскі
кашталяніч Станіслаў Русецкі. З гэтага сойміка шляхта
накіравала Людвіка Канстанцыя Пацея, стражніка ВКЛ,
і Крыштафа Грабоўскага, берасцейскага земскага суддзю,
да Караля Станіслава Радзівіла, запрашаючы яго стаць
павятовым палкоўнікам і вывесці шляхту ў поле на попіс.
Пасля атрымання ад яго згоды гэты соймік быў адкладзены да заўтра. Праз гадзіну пасля гэтага шляхта сабралася
на Рынку, куды прыбыў з харугвай і берасцейскі харужы
Дамінік Шуйскі. Туды ж прыехаў і Радзівіл, якому Шуйскі
перадаў камандаванне, і той павёў шляхту на попіс у поле.
Там спачатку быў праведзены “попісавы” соймік. Адкрыў
яго харужы Шуйскі, які прапанаваў кіраўніцтва паседжаннямі Радзівілу. На гэта ўсе пагадзіліся, і Радзівіл прыступіў
да выканання абавязкаў дырэктара. Спачатку была зачытана пастанова рэляцыйнага сойміка ад 15 верасня. Потым склалі справаздачу паслы, якія вярнуліся ад прымаса.
Нарэшце быў праведзены сам попіс, пасля якога Радзівіл
зладзіў пачастунак для ўсёй павятовай шляхты.
Назаўтра, 1 кастрычніка, паседжанні элекцыйнага сойміка прадоўжыліся, але праз зваду менскага кашталяніча
50

51
52
53

AGAD. AR. Dz. II. Ks. 38. K. 151–153 (адказ прымаса М. С. Ра
дзяёўскага на інструкцыю паслам Берасцейскага павета, б. д.);
BN. Rkps. 6650. K. 201–203 (тое самае).
Dybaś B. Sejm pacyfikacyjny… S. 225–226.
AGAD. AR. Dz. VI. Sygn. II-79. K. 34v.
APT. Kat. II. Dz. XIII. Sygn. 35. S. 383 (“Вытрымка з ліста з
Горадні”, 20 кастрычніка 1699 г.); Ibidem. S. 411 (навіны з Горадні, 12 лістапада 1699 г.).
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Аляксандра Русецкага з Бухавецкімі гэты соймік быў
сарваны. Адразу ж пасля яго ўзнавіў свае паседжанні
лімітаваны фіскальны соймік пад дырэкцыяй падстолія
і гродскага пісара Францішка Шуйскага. Гэты соймік скончыўся паспяхова. У выпадку вяртання немцаў у Берасцейскі павет шляхта вырашыла склікаць паспалітае рушанне. Камандаванне ім таксама было даручана Радзівілу, які
быў зацверджаны генеральным рэгіментарам павета, у той
час як годнасць павятовага палкоўніка перайшла да стражніка ВКЛ і берасцейскага падкаморыя Людвіка Канстанцыя Пацея; былі абраны таксама павятовыя ротмістры 54.
Вядома, што Пацей прадстаўляў таксама Берасцейскі павет у якасці дэпутата на Скарбовым Трыбунале ВКЛ 55.
54

55

AGAD. AR. Dz. VI. Sygn. II-79. K. 34v–35. Ротмістрамі былі абраныя берасцейскія гродскі пісар і падстолі Францішак Шуйскі,
земскі пісар Рэйнальд Садоўскі, гродскі суддзя і чашнік Жыгімонт Бенядзікт Хшаноўскі, менскі кашталяніч Станіслаў Русецкі, а таксама нехта Трамбавольскі (ротмістр шляхты Берасцейскай эканоміі) і Непакойчыцкі (ротмістр татарскі). Контрагенцыя
(тут, відаць – адміністрацыя) чопавага і шэлежнага падаткаў на
сойміку была перададзена Каралю Станіславу Радзівілу.
Ordinacia Trybunału Skarbowego… K. b4. Пацей быў адзіным уплывовым рэспубліканцам, абраным на гэты Трыбунал. Магчыма,
акрамя пазіцыі Радзівіла, на гэта паўплывалі яго асабістыя інтарэсы. У 1698 г. маці Пацея, Рэгіна Людвіка з Агінскіх, выйграла
завочна ў Галоўным Трыбунале спрэчку з падскарбіем Бенядзіктам Паўлам Сапегам за вялікую суму ў памеры 168,5 тыс. злотых
дзяржаўнага доўга былому канцлеру Марцыяну Агінскаму (т. зв.
“маскоўская” сума – з выдаткамі прысуджана на тысячу больш):
Віцько Д. Галоўны Трыбунал ВКЛ 1698 г. … С. 120. Але спагнаць
яе было не так проста. На сойме 1699 г. падскарбі пайшоў на ўгоду з Людвікам і Казімірам Пацеямі ды абавязаўся выплаціць ім
(а таксама іншым спадчыннікам канцлера, г. зн. Агінскім) гэтую
суму з надзвычайных падаткаў некалькімі порцыямі да канца года,
пачынаючы з 5 кастрычніка: LVIA. F. 1292. Ap. 1. B. 44. L. 8–8v
(абавязальніцтва Б. П. Сапегі перад Пацеямі, Варшава, 15 ліпеня
1699 г.); Ibidem. L. 10 (ліст на прызнанне – абяцанне вызнаць яго
на вераснёўскіх “рочках” у Берасці). Паколькі выплаты ў тэрмін не
пачаліся, Людвік Пацей зноў звярнуўся ў Галоўны Трыбунал. Сапега прасіў яго адклікаць позву, бо тэрмін выплаты яшчэ не скончыўся, і адначасова ўгаворваў пачакаць да Скарбовага Трыбунала, дзе абяцаў задаволіць усе прэтэнзіі: Ibidem. L. 9 (Б. П. Сапега
да Л. К. Пацея, Варшава, 9 снежня 1699 г.).
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Рэляцыйны соймік у Пінску быў скліканы пасламі ў адпаведнасці з дэкларацыяй на 22 верасня. Прайшоў ён на замку пад дырэкцыяй пінскага земскага суддзі Казіміра Войны.
Магчыма, што працягваўся ён два дні, паколькі захаваўся
ўніверсал дырэктара, датаваны 23 верасня. З прынятых на
ім дакументаў вядомая толькі пастанова сабраць па 6 грошаў
з дыму ў якасці ўзнагароджання пінскаму войскаму і падстарасту Яну Філону Варонічу, які быў паслом на сойм56. Дэпутатам Скарбовага Трыбунала шляхта абрала Стафана Кужанецкага, якому было даручана ўдзельнічаць у яго працы, калі
на ім не будуць разглядацца старыя нядоімкі57.
Менскія паслы склікалі шляхту свайго павета на рэляцыйны соймік 13 кастрычніка – на два дні раней, чым меркавалася. Дырэктарам яго абралі Грыгорыя Цадроўскага. Усяго
ў ім удзельнічалі 63 шляхцічы (прынамсі, столькі вядома па
подпісах), але з больш значных павятовых ураднікаў прысутнічаў толькі менскі земскі суддзя Аляксандр Юзаф Уняхоўскі.
Удзельнікі сойміка склалі пратэстацыю, у якой заявілі, што
канстытуцыя аб Скарбовым Трыбунале на сойме не толькі
не была зацверджана, але і не выносілася на разгляд. У сувязі з гэтым было заяўлена, што выракі гэтага Трыбунала на
тэрыторыі павета прызнавацца не будуць. Таксама быў апратэставаны “скрыпт ad archivum”, які прадугледжваў захаванне, а фактычна – фармаванне наноў войска ВКЛ. Шляхта
заявіла, што не выдасць на яго падаткі і ўвогуле будзе разглядаць жаўнераў як ворагаў Айчыны. Наогул, было абвешчана
пра аднаўленне на тэрыторыі павета ўсіх ранейшых канфедэрацый і высунута патрабаванне распусціць рэшту войска
ВКЛ. Таксама на сойміку абралі паслоў на Скарбовы Трыбунал (холмскі гараднічы Павел Станіслаў Свянціцкі і менскі
гродскі суддзіч Давід Міцкевіч), якім даручылі пратэставаць
супраць яго адкрыцця і дзейнасці58.
56

57
58

НГАБ. Ф. 1733. Воп. 1. Спр. 14. Арк. 1481 (універсал К. Войны, 23 верасня 1699 г.); Ibidem. Арк. 1505 (пастанова пінскага сойміка, 22 верасня 1699 г.).
VUB RS. F. 7. Sign. 15, 20-5974. L. 27.
AGAD. AR. Dz II. Sygn. 1876. S. 1–6 (пратэстацыя шляхты
Менскага павета, 13 кастрычніка 1699 г.; актыкавана ў той
жа дзень у менскім гродскім судзе; копія); Ibidem. Dz. V. Sygn.
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Наступныя падзеі развіваліся пад большым уплывам
саксонскага фактару. У пачатку лістапада колькасць саксонскіх войскаў у Паланзе ацэньвалася ў 10 тыс. чалавек,
прычым іх рух на поўнач не спыняўся. Заняўшы Палангу,
саксонцы пачалі там будаўніцтва: узвялі маяк і спрабавалі
насыпаць земляныя ўмацаванні, але гэтаму перашкаджала пясчаная глеба. Між тым, набліжаліся халады і стала
відавочна, што кароль не збіраецца выконваць абяцанні
вываду войскаў. Сам Аўгуст ІІ у канцы верасня ў лісце да
прымаса падаваў справу так, што двухтыднёвы тэрмін іх
вываду, які адводзіўся пасля сойма, павінен адлічвацца ад
рэляцыйных соймікаў (з улікам лімітаваных). Такая трактоўка паказвала, наколькі кароль наогул лічыць патрэбным прытрымлівацца правоў Рэчы Паспалітай 59.
Праблема саксонскага войска ўстрывожыла дэпутатаў Галоўнага Трыбунала ВКЛ у Наваградку, якія ў канцы кастрычніка – пачатку лістапада правялі прысвечаную гэтаму
нараду. Дэпутаты вырашылі, што немцаў пара граміць, і выправілі паслоў (ашмянскага харужага Станіслава Пазняка
і віленскага гродскага пісара Яна Канстанцыя Вольскага) да
гетмана Сапегі, заклікаючы яго аднавіць войска і скіраваць
супраць саксонцаў60. Назаўтра прыбыў адсутны на нарадзе
віцебскі падваявода і дэпутат Самуэль Казімір Кісель, які

59
60

7303. S. 2 (С. Корсак да К. С. Радзівіла, Ваўковічы, 27 кастрычніка 1699 г.); VUB RS. F. 7. Sign. 15, 20-5974. L. 17–18. Акрамя
згаданых удзельнікаў, пратэстацыю падпісалі менскія лоўчы
Грыгорый Няміра, стражнік Яраш Мацкевіч, абозны Себасцьян Цадроўскі, канюшы Станіслаў Гудзяеўскі, харужычы
Казімір Караль і Феліцыян Уняхоўскія, гродскі суддзіч Давід
Міцкевіч, ашмянскі чашнік Тэадор Казімір Станкевіч, смаленскі мечнік Крыштаф Мацкевіч, старадубскі падчашы Ян
Кярсноўскі, Уладзіслаў Францішак Краеўскі і інш.
Dybaś B. Sejm pacyfikacyjny… S. 195–196.
Ibidem. S. 221; APT. Kat. II. Dz. XIII. Sygn. 35. S. 403–404 (навіны з Горадні, 5 лістапада 1699 г.). Тут жа паведамлялася,
што да дэпутатаў далучыўся Грыгорый Антоній Агінскі, які,
прыняўшы жамойцкіх паслоў, паехаў на Трыбунал “раіцца”,
не жадаючы прадпрымаць самастойна ніякіх захадаў. Аднак 5 лістапада, калі гэта пісалася, Агінскі быў яшчэ ў Мсцібаве (параўн. яго адказ паслам), а нарада ў Трыбунале ўжо
прайшла, таму, магчыма, ён толькі збіраўся туды выязджаць.
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выступіў супраць такога рашэння і заявіў нават, што лепш
быць “пад маскоўскім ярмом, чым пад сапежанскай уладай”
(магчыма, меліся на ўвазе чуткі, што на мяжы ВКЛ збіраюцца расійскія войскі). За гэта Кісяля пазбавілі дэпутацкіх
паўнамоцтваў, але праз два дні той выбачыўся перад Трыбуналам і быў адноўлены. Акрамя таго, паслоў накіравалі да
канцлера Караля Станіслава Радзівіла і да віцебскага кашталяна Міхала Казіміра Коцела, лідара рэспубліканцаў, запрашаючы іх далучыцца да нарадаў, а таксама да прымаса Ра
дзяёўскага – верагодна, са скаргамі на саксонцаў (пасламі да
апошняга былі прызначаны гарадзенскі харужы Грыгорый
Юзаф Катовіч і Францішак Антоній Валадковіч) 61. Правядзенне паўторнай нарады ў гэтай справе планавалася ў сярэдзіне лістапада. Каб узяць у ёй удзел, прыбыў і жамойцкі
стараста Грыгорый Агінскі. Але пра стаўленне да гэтай ініцыятывы астатніх запрошаных цяжка штосьці сказаць дакладна. Урэшце невядома, ці яна адбылася62.
Некалькі лімітаваных рэляцыйных соймікаў сабралася
ў лістападзе – снежні гэтага года. Важнае значэнне ў той час
мелі спробы замірэння ў Гарадзенскім павеце, у астатнім
увага назіральнікаў была прыцягнута да поўначы Княства,
дзе упіцкая і жамойцкая шляхта спрабавала вызначыцца,
як рэагаваць на размяшчэнне там саксонскіх войскаў.
У першай палове лістапада перамовы паміж групоўкамі
ў Горадні істотна прасунуліся наперад і з’явіўся шанс дасягнуць нарэшце згоды. Аднак усе надзеі аказаліся марнымі.
13 лістапада ў Горадні павінен быў сабрацца лімітаваны
рэляцыйны соймік, а непасрэдна перад ім бакі планавалі
61
62

APT. Kat. II. Dz. XIII. Sygn. 35. S. 403–404 (навіны з Горадні,
5 лістапада 1699 г.).
Ibidem. S. 411 (навіны з Горадні, 12 лістапада 1699 г.). 11 снежня шаўдаўскі цівун Павел Лявон Урублеўскі пісаў да Станіслава Антонія Шчукі, што Агінскі збіраецца прыбыць на жамойцкі
соймік “cum plena instructione нібыта ад цэлай Рэчы Паспалітай
(ВКЛ. – Д. В.), паколькі ад усяго Трыбунала”, згадваючы пры
гэтым універсалы трыбунальскага маршалка Яна Тызенгаўза, якія, верагодна, датычылі выступлення супраць саксонцаў
(AGAD. APP. Sygn. 163a. T. 26. S. 767–768). Таму, магчыма, нейкія захады ў Трыбунале яшчэ прадпрымаліся (калі гэта, канешне, не чуткі), але больш дакладных звестак наконт гэтага няма.
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заключыць пагадненне. На гэтае заключэнне да свайго брата Бенядзікта Паўла прыбыў і Казімір Ян Сапега ў суправаджэнні больш чым 600 жаўнераў татарскіх і валашскіх
харугваў. Падбухтораны наваградскім кашталянам Стафанам Александровічам (былым гарадзенскім маршалкам), ён
абрынуўся з абвінавачаннямі на абраных рэспубліканцамі
ў пачатку года новых маршалка Яна Масальскага і харужага Грыгорыя Катовіча. У выніку тыя пакінулі перамовы
і сышлі. Сапегі пасля гэтага засталіся са сваімі прыхільнікамі (Александровічамі, Міцутамі, Храптовічамі і інш.) 63 і,
магчыма, правялі запланаваны соймік самастойна, бо ў працы Скарбовага Трыбунала ад Горадні браў удзел сапежанец Крыштаф Міцута, мясцовы падкаморы (пры ўмове, што
ён не быў абраны яшчэ ў верасні) 64. Магчыма таксама, што
гэты соймік, як і папярэднія, быў раздвоены, бо ў пазнейшай пратэстацыі згадваецца, што рэспубліканцы збіраліся
пасля сойма “на прыватных месцах у горадзе” неаднойчы 65.
16–18 лістапада ў Горадні сапежанцы, якія не прызнавалі павятовых ураднікаў, абраных у пачатку года, самі
пад дырэкцыяй Казіміра Яна Сапегі правялі элекцыйныя
соймікі на ўрады маршалка, харужага і земскага суддзі 66.
Ян Масальскі з Грыгорыем Катовічам, якія склалі 29 кастрычніка пратэстацыю супраць Сапегаў у Трыбунале ВКЛ
у Наваградку (верагодна, яшчэ па выніках вераснёўскага
сойміка), 27 лістапада, пасля правядзення сапежанцамі
элекцыйных соймікаў, занеслі яе там жа абноўленую. Сапегі былі абвінавачаны ў прыцясненні шляхты, з’яўленні на
гэтыя соймікі ў суправаджэнні войска, у тым, што білі, секлі
і прыніжалі шляхту, тапілі яе ў Нёмане, у выніку чаго меліся загінулыя і параненыя. У адказ 18 лютага 1700 г. у віленскі гродскі суд паступіла пратэстацыя Сапегаў ды іх гарадзенскіх прыхільнікаў, якія ўсе абвінавачанні адмаўлялі
63
64
65
66

AGAD. APP. Sygn. 163a. T. III. S. 68 (“Копія пэўнага ліста з Горадні”, лістапад 1699 г.).
Ordinacia Trybunału Skarbowego… K. b3.
LVIA. SA. B. 4715. L. 292v.
Пра іх гл.: Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. II. Województwo trockie… S. 243, 269, 323; Віцько З. Супрацьстаянне
палітычных груповак у Гарадзенскім павеце… С. 208.
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і самі скардзіліся на рэспубліканцаў, што тыя чынілі раскол і праводзілі соймікі пасля сойма асобна 67.
Рэляцыйны соймік Упіцкага павета, лімітаваны
на 9 лістапада, сабраўся ў гэты дзень у Панявежы пад
кіраўніцтвам павятовага маршалка Аляксандра Яна Падбярэзскага 68. За дзень да гэтага прайшоў з’езд паспалітага рушання, скліканы павятовымі ўраднікамі, верагодна,
супраць саксонцаў. Паводле сапежанцаў, якія ўказвалі на
незаконнасць яго склікання, ён быў лімітаваны з 28 верасня, г. зн. што ў дадзеным выпадку лімітавалі штогадовы
святаміхальскі попіс. Скліканне рэляцыйнага сойміка яны
таксама лічылі незаконным, што, магчыма, звязана з непаразуменнямі яшчэ пры абранні паслоў на сойм. Адным
з іх быў інфлянцкі стольнік, сапежанец Вільгельм Фрыдрых Бухальц, другім – упіцкі земскі суддзя, рэспубліканец
Станіслаў Юрый Марцінкевіч. Пры гэтым рэспубліканцы
пазней абвінавачвалі Бухальца ў прыўлашчванні пасольскіх паўнамоцтваў, таму маглі існаваць і рознагалоссі адносна таго, хто з паслоў мае права склікаць соймік 69.
Нягледзячы на гэта, сапежанцы прыйшлі на соймік,
але там здарыўся канфлікт за месца павятовага мечніка,
67

68
69

LVIA. SA. B. 4715. L. 292–293v. Скарга была складзена ад імя
Казіміра Яна і Бенядзікта Паўла Сапегаў, наваградскага
кашталяна Стафана Александровіча, гарадзенскіх падкаморыя
Крыштафа Міцуты, земскага суддзі Крыштафа Юндзіла, земскага пісара Казіміра Александровіча, чашніка Станіслава Гадачэўскага, падкаморыча Казіміра Міцуты, чарнігаўскага падчашага Казіміра Талочкі, менскага скарбніка Леапольда Храптовіча,
старадубскага харужага Андрэя Храптовіча, каняўскага старасты Станіслава Паплаўскага, а таксама Станіслава Талочкі. Яны
пратэставалі супраць дзеянняў гарадзенскіх маршалка Яна Масальскага (называлі яго толькі харужычам), харужага Грыгорыя
Катовіча (лічылі яго падстарастам), стольніка Аляксандра Валовіча, гарадзенскага гродскага суддзі і падчашага Ігнацыя Рукевіча, інстыгатара ВКЛ Станіслава Рукевіча, дорпацкага падстолія
Жыгімонта Багуфала, Юзафа Ельскага, Яна Бухавецкага, Яна
Панцэвіча, Яна Снарскага, Юзафа і Яна Пачобутаў.
AGAD. AR. Dz. II. Ks. 38. K. 225.
LVIA. SA. B. 4715. L. 605–606 (пратэстацыя упіцкай шляхты;
пададзена ў віленскі гродскі суд 22 красавіка 1700 г.); гл. таксама: Wićko D. Kampania przedsejmowa 1699 roku… S. 41.
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які перарос ва ўзброенае сутыкненне паміж групоўкамі.
На гэты ўрад прэтэндавалі Ота Юрый Ган (зяць Вільгельма Фрыдрыха Бухальца) і Павел Францішак Марцінкевіч
(сын Станіслава Юрыя Марцінкевіча); абодва яны мелі
каралеўскія прывілеі. Пасля таго як сапежанцы заявілі
пратэст contra actum сойміка, на іх з шаблямі і абухамі
рынуліся упіцкія стараста Геранім Ян Пузына, падсудак
Геранім Міхал Пузына, земскі пісар Уладзіслаў Пузына,
пінскі стольнік Базыль Крыштаф Крукоўскі, ноўгарад-северскі войскі Мікалай Карп, а таксама шляхціч Пётр Пухоўскі – з мушкетам. У выніку Ган быў паранены ў галаву;
верагодна, тады ж быў паранены і яго цесць Бухальц. Нягледзячы на тое, што соймік быў сарваны, рэспубліканцы
назаўтра зноў сабраліся на паседжанні і прынялі пастанову з асуджэннем Бухальца і яго прыхільнікаў, а ўсіх, хто
прысутнічаў на сойміку, абавязалі яе падпісаць, пагражаючы “разнесці на шаблях” таго, хто наважыўся б пратэставаць. Пасля заканчэння сойміка вялікая група шляхты, відаць, пераважна сапежанцаў, адмовілася ад сваіх подпісаў,
заявіла пра падтрымку Бухальца і склала з гэтай нагоды
ў той жа дзень пратэстацыю, якая пазней была занесена
ў віленскі гродскі суд. Падпісалі яе ужвенцкі цівун Казімір
Шчасновіч, упіцкі гродскі суддзя Самуэль Берк, палкоўнік
Крыштаф Бухальц і іншыя – усяго 87 чалавек (але подпісы
захаваліся не цалкам) 70. Акрамя таго, сапежанцамі была
асобна занесена пратэстацыя супраць сойміка і з’езда, але
70

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. II. Województwo
trockie… S. 478; LVIA. SA. B. 4714. L. 1700–1701 (пратэстацыя упіцкай шляхты, Панявеж, 10 лістапада 1699 г.). Акрамя згаданых, з больш значных асобаў свае подпісы пад пратэстацыяй паставілі упіцкі лоўчы Лявон Бянькоўскі, упіцкі
скарбнік Міхал Пшыялгоўскі, берасцейскі стольнік Міхал Такажэўскі, вількамірскі чашнік Караль Тавянскі, вількамірскі
падчашы Юрый Рымвід-Міцкевіч, полацкі падстолі Ота Філіп
Клопман, мазырскі чашнік Юрый Мармакевіч, наваградскі
падчашы Людвік Шылінг, віцебскі скарбнік Готард Шрэдэрс,
смаленскі чашнік Францішак Бухальц, маёр Аляксандр Бухальц, капітан Крыштаф Клопман, капітан Францішак Плянскоўскі, капітан Якуб Бухальц, ротмістр Готард Эрнэст Фёлькерзамб, паручнік Ота Бухальц, харужы Аляксандр Купрэль.
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з нейкіх прычын толькі праз паўгода. Спачатку яе хацелі
падаць у Галоўны Трыбунал, але ў выніку падалі ў той жа
віленскі гродскі суд. Падпісалі яе 37 чалавек (у большасці –
тыя ж, што і папярэднюю; хоць Шчасновіч, напрыклад, адсутнічае, але ёсць Вільгельм Фрыдрых Бухальц) 71.
Паранены на сойміку Ота Юрый Ган быў затрыманы,
нібыта нават з жонкай і слугамі, і аддадзены пад суд, якім
кіраваў стараста Пузына. Таксама рэспубліканцы, карыс
таючыся перавагай, асудзілі ў павятовым скарбовым судзе
Вільгельма Фрыдрыха Бухальца з-за нявыплаты гіберны
з Гульбінскага стараства, якое здаваў яму ў арэнду вялікі
маршалак Аляксандр Павел Сапега 72.
На гэтым жа сойміку рэспубліканцамі былі абраны паслы да караля: бельскі скарбнік Адам Шорч і упіцкі скарбнік
Міхал Пшыялгоўскі. Згодна з атрыманай інструкцыяй, яны
павінны былі засведчыць, што упіцкая шляхта гатова выступіць супраць саксонскага войска, якое не было выведзена
з ВКЛ пасля сойма, але ўсё ж прапануе каралю вывесці яго
самастойна. Па-другое, незадаволенасць шляхты выклікала
канстытуцыя аб Скарбовым Трыбунале, якая расцэньвалася як парушэнне каэквацыі (без удакладнення, якая паміж
імі сувязь). Было заяўлена, што дэпутаты, якія яе рыхтавалі,
дазволілі сабе лішняга, у сувязі з чым прапаноўвалася на
наступным сойме аддаць іх пад суд. Паколькі кароль у гэты
час выехаў у Саксонію, паслы накіроўваліся ў яго адсутнасць
да прымаса Радзяёўскага. Прыбылі яны ў Варшаву толькі
71

72

LVIA. SA. B. 4715. L. 605–606 (пратэстацыя упіцкай шляхты;
пададзена ў віленскі гродскі суд 22 красавіка 1700 г.). З іншых больш значных асобаў дзевяць супадаюць з папярэдняй,
дадаюцца маёр Крыштаф Меер і ротмістр Вільгельм Русель,
Готард Эрнэст Фёлькерзамб выступае як харужы, а Рафал
Ляпарскі, згаданы ў папярэдняй пратэстацыі без ураду, выступае як браслаўскі гараднічы.
AGAD. AR. Dz. V. Sygn. 1556. S. 1–2 (В. Ф. Бухальц да К. С. Радзівіла, Памушша, 15 лістапада 1699 г.); LVIA. SA. B. 387.
L. 1810v (дэкрэт Галоўнага Трыбунала ВКЛ ад 27 жніўня
1700 г. у справе Бухальца; апошні згадваў выракі, вынесеныя скарбовым судом на травеньскай і кастрычніцкай кадэнцыях, а таксама 9 і 10 лістапада, калі ён быў “цяжка хворы”
пасля збіцця і ранення Пузынамі).
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ў сярэдзіне студзеня. У сваёй прамове перад прымасам Адам
Шорч скардзіўся на саксонцаў і жадаў іх вываду 73. Акрамя
таго, на пачатак Скарбовага Трыбунала ў Вільню былі накіраваны паслы з мэтай апратэставаць яго дзейнасць (менскі кашталяніч Юзаф Антоній Пузына, ваўкавыскі стольнік
Ян Эмануэль Талочка і Крыштаф Гамбровіч) 74.
У канцы лістапада саксонскія войскі занялі пад зімовыя кватэры Шавельскую эканомію, Шадаўскае і Вабольніцкае стараствы ды іншыя каралеўшчыны на поўначы
ВКЛ 75. У Жамойці супраць іх праходзілі попісы па паветах, “мала ў якім без кровапраліцця”, пасля якіх мусіла сабрацца паспалітае рушанне. Аднак ці праз пазіцыю рэспубліканцаў, якія займалі асноўныя ўрады, ці
73

74
75

AGAD. AR. Dz. II. Ks. 38. K. 223–225 (інструкцыя шляхты Упіцкага павета паслам да караля, а ў яго адсутнасць – да прымаса, Панявеж, 9 лістапада 1699 г.); BN. Rkps. 6650. K. 269–271
(тое самае); ЛННБУ. Відд. рук. Ф. 5. Воп. 1. Спр. 448. Арк. 53–
55 (прамова упіцкага пасла А. Шорча перад прымасам, б. д.);
APT. Kat. II. Dz. XIII. Sygn. 35. S. 513 (навіны з Варшавы,
15 студзеня 1700 г.).
VUB RS. F. 7. Sign. 15, 20-5974. L. 17–18. Крыштаф Гамбровіч
таксама згадваецца як Юзаф.
Dybaś B. Sejm pacyfikacyjny… S. 196; APT. Kat. II. Dz. XIII.
Sygn. 35. S. 392 (навіны з Палангі, 20 лістапада 1699 г.); Lietuvos
mokslų akademijos Vrublievskių biblioteka. Rankraščių skyrius
(LMAVB RS). F. 17. B. 177. L. 230. Сітуацыя, якая склалася вакол Шавельскай эканоміі, не зусім ясная. Эканомія знаходзілася ў закладным валоданні каралевіча Якуба Сабескага, які перадаў яе ў трыманне падканцлеру Станіславу Антонію Шчуку.
Абавязкі адміністратара тут выконваў інфлянцкі стражнік Павел Айжэнскі (выступае таксама як жамойцкі лоўчы), але ўжо
больш за год яму даводзілася змагацца з жамойцкім харужым
Казімірам Заранкам. Той актыўна бунтаваў эканомію супраць
Айжэнскага і ўрэшце захапіў кіраўніцтва: AGAD. APP. Sygn.
163a. T. 28, S. 325, 604 (П. Айжэнскі да С. А. Шчукі, Горды,
9 жніўня 1699 г. і пазней); BCz. Rkps. 2765. S. 235–328 (П. Айжэнскі да С. А. Шчукі, Горды, 18 жніўня 1699 г.). Магчыма, Заранак
дзейнічаў не толькі ў сваіх інтарэсах, але і Аўгуста ІІ. У 1701 г.
жамойцкая шляхта абуралася тым, што курляндскі герцаг Фердынанд, які камандаваў саксонскім войскам, побач з Палангаўскім і Вабольніцкім стараствамі заняў і Шавельскую эканомію: VUB RS. F. 7. Sign. 38, 46/14498. L. 70.
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з іншых прычын, але яно так і не сабралася 76. Верагодна,
адкладзены ці паўторны соймік павінен быў тут сабрацца
15 снежня 77. Невядома, чым ён скончыўся, але 30 снежня
шляхта яшчэ раз сабралася ў Расенях пад дырэкцыяй цівуна Малых Дырвян Станіслава Івановіча. Вядома толькі,
што з гэтага сойміка былі выпраўлены паслы да караля 78.
Як прайшоў рэляцыйны соймік у Мсціславе, невядома,
але па выніках яго ў Вільню на адкрыццё Скарбовага Трыбунала выехалі паслы, Крыштаф Самуэль Гедройць і мсціслаўскі канюшы Марцін Казімір Панятоўскі. Ім было даручана пратэставаць супраць яго склікання і дзейнасці 79.
З барацьбой палітычных груповак у той час была звязана
таксама элекцыя на ўрад мсціслаўскага падкаморыя, які вы
зваліўся пасля смерці ў лютым гэтага года Самуэля Цеханавецкага. Элекцыйны соймік у Мсціславе адбыўся 7 лістапада
пад дырэкцыяй Філіпа Мянжынскага. Дырэктар паведаміў
канцлеру Радзівілу пра “згоднае”, без пратэстаў, абранне на
ім кандыдатам на гэты ўрад мсціслаўскага войскага Міхала Каменскага (Камінскага) і прасіў зацвердзіць яму прывілей. Між тым, у сапраўднасці да згоды было далёка. На
ўрад прэтэндаваў таксама Вінцэнт Пётр Валовіч, брат аднаго
з лідараў рэспубліканцаў, мсціслаўскага харужага Марцыяна
Дамініка Валовіча. Абодва прэтэндэнты атрымалі прывілеі.
І паколькі земскі суд у Мсціславе не працаваў у сувязі з адсутнасцю суддзі, а ў гродскім быў перапынак паміж кадэнцыямі, для абодвух паўстала пытанне, дзе скласці прысягу
76
77

78

79

APT. Kat. II. Dz. XIII. Sygn. 35. S. 442 (навіны з Літвы, 9 снежня 1699 г.); LMAVB RS. F. 17. B. 177. L. 230.
AGAD. APP. Sygn. 163a. T. 26. S. 767–768 (П. Л. Урублеўскі
да С. А. Шчукі, Тэльшы, 11 снежня 1699 г.); APT. Kat. II.
Dz. XIII. Sygn. 35. S. 443 (навіны са Львова, 12 снежня 1699 г.).
І ў лісце, і ў навінах ішла размова пра тое, што на яго збіраўся
Грыгорый Антоній Агінскі, але ў навінах паведамлялася, што
ён нібыта не змог пераправіцца праз Нёман, таму вымушаны
быў прапусціць гэты соймік, “на якім бы на яго, напэўна, былі
б нараканні, што немцаў церпіць і біць іх не дазваляе”.
VUB RS. F. 7. Sign. 38, 46/14498. L. 7–7v (універсал С. Івановіча да жамойцкай шляхты, каб тая ўносіла падатак, ухвалены на дарогу паслам, Расені, 31 снежня 1699 г.).
Ibidem. Sign. 15, 20-5974. L. 17–18.
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пры ўступленні на пасаду (і пажадана хутчэй за канкурэнта).
Валовіч зрабіў гэта 4 снежня ў Галоўным Трыбунале ВКЛ
у Наваградку (быў дэпутатам гэтага Трыбунала). Каменскі,
які ў гэтым годзе быў дырэктарам мсціслаўскага скарбовага суда, спецыяльна склікаў яго кадэнцыю і прысягнуў там
11 студзеня 1700 г. Яму спрабаваў перашкодзіць Крыштаф
Валовіч, брат Вінцэнта і Марцыяна, які атрымаў з Наваградка пасведчанне ў складанні прысягі Вінцэнтам, падпісанае
маршалкам і дэпутатамі Трыбунала, аднак Каменскі праігнараваў гэты пратэст. Абодва прэтэндэнты занеслі адзін на
аднаго скаргі ў мсціслаўскі гродскі суд80.
Акрамя ўжо згаданых, на рэляцыйных сойміках былі
абраны наступныя дэпутаты Скарбовага Трыбунала: познанскі стольнік Францішак Скарбек-Кялчоўскі (віленскі),
падкаморы ВКЛ і вількамірскі маршалак Ян Крыштаф Пац
(вількамірскі), ковенскі падчашы Сымон Забела (ковенскі),
гарадзенскі падстолі Ян Францішак Корвін-Гасеўскі (смаленскі), Антоній Зяновіч (полацкі), мазырскі маршалак
Фларыян Лявон Катоўскі (мазырскі) і Ян Людвік Плятар
(інфлянцкі) 81. Да таго ж дэпутатам ад Лідскага павета быў
80

81

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. IX. Województwo
mścisławskie, XVI–XVIII wiek / Pod red. A. Rachuby; oprac. H. Lulewicz, T. Jaszczołt, A. Radaman, A. Rachuba, P. P. Romaniuk,
A. Macuk, A. Danilczyk, A. Haratym. Warszawa, 2009. S. 125–
126; Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге. Рукописное отделение. Ф. 971 (Автографы Дубровского). Авт.
125 (Оп. 2. Д. 154). Л. 227 (237) (Ф. Мянжынскі да К. С. Радзівіла “ад імя цэлага ваяводства”, Мсціслаў, 7 лістапада 1699 г.);
ЛННБУ. Відд. рук. Ф. 103. Воп. 12. Спр. 974. Ч. 1. Арк. 140–141
(пасведчанне Галоўнага Трыбунала ВКЛ В. П. Валовічу ў складанні прысягі на ўрад мсціслаўскага падкаморыя, Наваградак,
4 снежня 1699 г.); НГАБ. Ф. 1729. Воп. 1. Спр. 4. Арк. 8–10адв.
(скаргі В. П. Валовіча і М. Я. Каменскага).
Ordinacia Trybunału Skarbowego… K. b3–b4. Ян Людвік Плятар з моманту адкрыцця Скарбовага Трыбунала вядомы ўжо
як дынабургскі стараста: Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–
XVIII wieku / Pod red. A. Gąsiorowskiego. T. IX. Urzędnicy inflanccy
XVI–XVIII wieku / Oprac. K. Mikulski i A. Rachuba. Kórnik, 1994.
S. 116. Іншыя інфлянцкія ўраднікі таксама былі, відаць, не супраць гэтага Трыбунала. Так, мясцовы земскі суддзя Вальтар
Станіслаў Зыберк (Зіберг) прасіў інфлянцкага (дынабургскага)
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абраны мясцовы падкаморы Уладзіслаў Нарбут, але яго
ўдзел быў пастаўлены ў залежнасць ад наяўнасці пратэс
тацый (г. зн. здольнасці груповак дамовіцца паміж сабой)82.
Па выніках гэтай кампаніі можна меркаваць, што пазіцыю Сапегаў па галоўным пытанні – склікання Скарбовага
Трыбунала – падтрымалі дзевяць соймікаў: віленскі, вількамірскі, ковенскі, смаленскі, полацкі, слонімскі, ваўкавыскі (з нешматлікім пратэстам), віцебскі (але, відаць,
з пратэстамі) і мазырскі. Як мінімум тры соймікі выступілі
ў гэтай справе на баку рэспубліканцаў: упіцкі (але з масавымі пратэстамі), мсціслаўскі і менскі. На іх былі абраныя
паслы, каб пратэставаць супраць Скарбовага Трыбунала.
Яшчэ два соймікі, гарадзенскі і аршанскі, былі раздвоеныя,
прычым на апошнім рэспубліканцы таксама абралі паслоў
з пратэстацый. Паводле Крыштафа Завішы, да пратэстаў
частку паветаў падбухторыў Міхал Казімір Коцел (“прыводзячы ўяўныя прычыны боязі, каб з-за няпоўнай выплаты
заробку не аднавілі распушчанага войска, каб скарбовыя
суды не скасавалі і не перасудзілі, каб каэквацыі не парушылі і г. д.”) 83. Да таго ж удзел у працы гэтага Трыбунала дэпутатаў, абраных на пінскім і лідскім сойміках, быў
абстаўлены ўмовамі, якія рабілі яго малаверагодным. Даволі памяркоўнае становішча заняла берасцейская шляхта: тут мела месца супрацоўніцтва розных груповак пад
наглядам канцлера Радзівіла, у выніку чаго рэспубліканца Пацея нават абралі дэпутатам Скарбовага Трыбунала.
Прынамсі два соймікі, ашмянскі і наваградскі, былі сарваныя. Пра вынікі яшчэ чатырох нічога не вядома, але адсутнасць абраных там дэпутатаў можа ўказваць на немагчымасць дамовіцца або на падтрымку рэспубліканцаў. У суме
ў Скарбовым Трыбунале рыхтавалася ўдзельнічаць палова паветаў ВКЛ (12 дэпутатаў, але два з іх – з раздвоеных
соймікаў). Да гэтага дадаўся інфлянцкі дэпутат Плятар,
а ўдзел яшчэ двух быў пад пытаннем.

82
83

старасту ў выпадку неабходнасці падаць на яго падатковыя дакументы: LVIA. F. 1276. Аp. 2. B. 97. L. 87–87v (В. С. Зыберк да
Я. А. ці Я. Л. Плятара, Бебра, 3 снежня 1700 г.).
VUB RS. F. 7. Sign. 15, 20-5974. L. 29–29v.
Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy… S. 204–205.
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Што тычыцца іншых праблем, якія хвалявалі шляхту,
то адзінства сярод яе было, мабыць, толькі ў стаўленні да
саксонскага войска. Рашучую паставу ў гэтым плане заняла жамойцкая, берасцейская і упіцкая шляхта, якая
пагражала саксонцам паспалітым рушаннем. Стаўленне
іншых паветаў невядомае (верагодна, не ўсе рэляцыйныя
соймікі паспелі зарыентавацца ў сітуацыі, якая склалася),
але з папярэдняй і наступных кампаній можна зрабіць
высновы, што прыхільнікаў таго, каб пакінуць у ВКЛ саксонскую армію, практычна не было. Ухілістае становішча
заняў толькі жамойцкі стараста Агінскі, відаць, з групай
сваіх найбольш адданых прыхільнікаў.
Захавалася мала сведчанняў пра адносіны грамадства
ВКЛ да іншых пытанняў. У іншай сітуацыі магчымае аднаўленне войска ВКЛ, напэўна, не выклікала б ніякага
энтузіязму, але ў новых умовах сапежанцы высунулі ідэю
супрацьпаставіць яго саксонскаму. Супраць аднаўлення
выступіла берасцейская і менская шляхта, за – жамойцкая, пазіцыі астатніх соймікаў невядомыя. Наўрад ці Сапегі з прыхільнікамі пры гэтым усур’ёз планавалі выступаць
супраць саксонцаў, хутчэй, выкарысталі толькі зручную нагоду для прасоўвання сваіх інтарэсаў. На шляху гэтага стаялі, аднак, незацікаўленасць шляхты і няўхваленыя падаткі.
Магчымае ўсеагульнае выступленне супраць саксонскіх
войскаў было маларэальнае, паколькі ўзброеныя сілы Княства маглі з імі зраўняцца толькі ў выпадку поўнага аднаўлення войска і склікання паспалітага рушання, і гэта азначала б
поўнамаштабныя баявыя дзеянні. У святле збліжэння з Аўгустам ІІ, якое пазначылася ў гэтым годзе, Сапегі наўрад ці
разглядалі такі варыянт, як і вярхушка рэспубліканцаў.
У параўнанні з папярэдняй, перадсоймавай, кампаніяй
можна адзначыць аднаўленне адкрытага супрацьстаяння
груповак па палітычных пытаннях. У першую чаргу канфлікт датычыў склікання Скарбовага Трыбунала ВКЛ, дзейнасць якога ў наступным годзе толькі паглыбіла палітычныя супярэчнасці ў Княстве і стала адной з прычын іх
крывавай развязкі ў бітве пад Алькенікамі. Гэта, у сваю
чаргу, азначае, што падатковыя пытанні адыгрывалі немалаважную ролю сярод прычын узброенага канфлікту.

After diet campaign of 1699
in the Grand Duchy of Lithuania
Dzmitry Vićko
The article covers one of the last political campaigns of
the 17th century which conditioned the course of events of the
following crucial for the GDL year 1700.
After diet dietines of the GDL had debates on the following questions: the assessment of the Diet of 1699 decrees, the
constitution on Lithuanian Treasury Tribunal as a priority,
the problem of Saxon forces presence in the GDL and the
attitude to the issue of the reconstruction of the GDL army
whose great part was disbanded in 1698. There was disagreement on the first and the last points between the Sapiehas and the republicans: the former were for the Lithuanian
Treasury Tribunal convocation and the GDL Army restoration, the latter were against it. The royal court spoke in favour of Saxon forces presence in the GDL (in order to use it
in the attack on Sweden).
According to the results of this campaign the Sapiehas’ position on the main question (the Lithuanian Treasury Tribunal convocation) is supposed to be supported by nine dietines,
at least three ones opposed it (on the republicans’ side), two
more dietines were divided. The participation in the Tribunal work of the deputies elected on two more dietines was
subject to conditions that made it unlikely. There was cooperation between the groups at the dietine in Brest. At least
two dietines was disrupted. In total half of the GDL districts
intended to take part in the Treasury Tribunal.
All the dietines spoke out against Saxon forces presence
in the GDL. Only a little evidence of nobility’s attitude to the
issue of the GDL army reconstruction survived. Two districts
opposed it, one dietine supported this idea, other dietines’ attitudes are unknown but the nobility was unlikely to have
interest in it.

Ад яўрэйскіх мястэчак да савецкіх
індустрыяльных гарадоў –
парадоксы ўрбанізацыі Беларусі 1
Томас М. Бон
Гісторыя беларускіх гарадоў налічвае тысячагоддзе.
Археалагічныя знаходкі і старажытнарускія летапісы
даюць магчымасць пазнаёміцца з лёсам паселішчаў-крэпасцяў і княскіх рэзідэнцый, што месціліся на гандлёвых
шляхах Кіеўскай Русі. Дагаворы і граматы часоў Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай сведчаць пра
ролю магдэбургскага права і ўплыў каталіцкай царквы.
Пасля інкарпарацыі значных частак польскай шляхецкай
рэспублікі ў Расійскую імперыю царскія ўказы забаранялі
яўрэйскаму насельніцтву займацца сельскай гаспадаркай
і жыць у вёсцы. Беларусь, краіна сялян-беларусаў і яўрэяў-гандляроў, як пераходны рэгіён паміж Цэнтральнай
і Усходняй Еўропай не толькі падпадала пад розныя культурныя ўплывы, але і станавілася тэрыторыяй руху войскаў у час ваенных канфліктаў паміж суседзямі. У адрозненне ад жывой карціны, якую гістарыяграфія дае пра
1

Першапачатковая публікацыя: Von jüdischen Schtetln zu sowjetischen Industriestädten. Paradoxien der Urbanisierung Weißrusslands // Von der “europäischen Stadt” zur “sozialistischen
Stadt” und zurück? Urbane Transformationen im östlichen Europa des 20. Jahrhunderts. Vorträge der gemeinsamen Tagung
des Collegium Carolinum und des Johann Gottfried Herder-Forschungsrats in Bad Wiessee vom 23. bis 26. November 2006. Hrsg.
v. Thomas M. Bohn. München: R. Oldenbourg Verlag 2009 (= Bad
Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum 29; адначасова:
Völker, Staaten und Kulturen in Ostmitteleuropa 4). S. 51–76.
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час з Сярэднявечча да канца XIX ст., адносна апошніх ста
гадоў развіцця гарадоў у Беларусі вядома – з прычыны
маргіналізацыі гістарычнай навукі ў сучасны трансфармацыйны перыяд – толькі тое, што раскрывае афіцыйная
савецкая партыйная гістарыяграфія. У цэнтры ўвагі гэтых
майстроў аповеду знаходзяцца рабочы рух у царскай імперыі, фарсіраваная індустрыялізацыя сталінскага часу
і супраціў нямецкай акупацыйнай уладзе. Яны настойліва нагадваюць пра рэвалюцыйныя традыцыі, праслаўляюць дыктатуру пралетарыяту і прапагандуюць партызанскі міф. Апісанне адбудовы пасля Другой сусветнай вайны
ў гэтым кантэксце вызначаецца фетышызацыяй пяцігадовых планаў развіцця народнай гаспадаркі. Рэальная ж
гісторыя заставалася схаванай за манатоннай дэкламацыяй эўфемістычных паказчыкаў росту. Між тым развіццё Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі
(БССР), якая перажыла дзве сусветныя вайны, сталінскі
тэрор і Халакост, прымусовую калектывізацыю сельскай
гаспадаркі і наступствы аварыі на Чарнобыльскай АЭС,
адбывалася пад знакам дэмаграфічных катастроф.
У такіх умовах “вяртанне гарадоў” (скарыстаемся
тут тэрмінам Карла Шлёгеля), спалучанае ва ўсёй Цэнтральна-Усходняй Еўропе з адраджэннем цывільнага
грамадства, у выпадку Беларусі пасля развалу Савецкага Саюза не змагло ажыццявіцца да сёння па дваякай
прычыне 2. Па-першае, у Беларусі назіраецца фатальны
недахоп грамадзянскіх традыцый. Па-другое, лукашэнкаўскі рэжым адгароджвае краіну ад знешняга свету.
У гэтай сувязі ўзнікае пытанне наконт наступстваў сацыялістычнага шляху ў сучаснасць. Якую метамарфозу
перажылі беларускія гарады цягам XX ст.? Што вынікала
з яе – урбанізацыя грамадства, атамізаванага сталінскім
2

Параўн.: Schlögel K. Das Wunder von Nishnij oder Die Rückkehr der Städte. Berichte und Essays. Frankfurt am Main, Wien,
1991. Параўн. таксама яго ж: Marjampole oder Europas Wiederkehr aus dem Geist der Städte. München, Wien, 2005. Яго ж:
Die erste Stadt der neuen Welt. Wie Witebsk in Weißrußland für
einen historischen Augenblick zur Metropole der Moderne wurde // Die Zeit Nr. 4. 19.01.2006. S. 90.

Томас М. Бон. Парадоксы ўрбанізацыі Беларусі

61

тэрорам і нацысцкай вайной на вынішчэнне, ці вясковая
афарбоўка індустрыяльных цэнтраў, якія быццам з нічога ўзнікалі пасля 1945 г.? Разгадаць гэтую загадку можна шляхам аналізу трох комплексаў праблем. Гаворка
ідзе, па-першае, пра недахопы сацыяльна-эканамічнага
развіцця перад Другой сусветнай вайной, па-другое, пра
выбуховы характар індустрыялізацыі, урбанізацыі і росту гарадоў пасля Другой сусветнай вайны і, нарэшце,
па-трэцяе, пра разыходжанне паміж спадзяваннямі і рэчаіснасцю “сацыялістычнага горада”.
І. Сацыяльна-эканамічнае развіццё
з канца XIX да сярэдзіны XX ст.
Да Другой сусветнай вайны Беларусь, паказчык урбанізацыі якой складаў 20%, належала да адсталых рэгіёнаў Усходняй Еўропы (табл. 1). Паколькі карысныя выкапні тут абмяжоўваюцца, па сутнасці, торфам і радовішчамі
[калійнай] солі, Беларусь здавён мусіла засяроджвацца
на сельскай і лясной гаспадарцы. Першы расійскі перапіс
насельніцтва 1897 г. у Гродзенскай, Віленскай, Мінскай
(Менскай), Віцебскай і Магілёўскай губернях зафіксаваў
6,5 млн. чалавек. З іх 5,8 млн. чалавек, ці 89%, паходзілі
з вясковай мясцовасці. Амаль 98% з агульнай колькасці
4,7 млн. беларусаў жылі ў вёсцы. Развіццю “беларускіх”
гарадоў, якія вызначаліся б колькаснай перавагай тытульнай нацыі, перашкаджала тое, што Беларусь знаходзілася ў межах аселасці яўрэйскага насельніцтва Расійскай імперыі, а царская бюракратыя забараняла яўрэям
жыць на вёсцы. У выніку 53,5% гарадскога насельніцтва
ў беларускіх губернях складалі яўрэі – гандляры і рамеснікі, 17,9% рускія – чыноўнікі і салдаты, 16,6% сялянебеларусы і 6,2% польскія памешчыкі. Гарады ўяўлялі сабой або яўрэйскія мястэчкі ці вялікія гандлёвыя вёскі, або
адміністрацыйныя цэнтры і ваенныя апорныя пункты 3.
3

Шыбека З. Гарады Беларусі (60-я гады XIX – пачатак XX ст).
Мінск, 1997. С. 260. Параўн. таксама: Iwanou M. Die jüdische
Welt in Weißrußland vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum
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Табліца 1. Насельніцтва Беларусі ў 1863–2005 г.
Насельніцтва на пачатак
года (тысяч)
.
1863
3359,1
1897
6500,2
1913
8970,5
1913*
6899,1
1939** 8912,2
1941
9092,0
1950
7709,9
1955
7757,2
1960
8147,4
1965
8557,9
1970
9002,3
1975
9345,2
1980
9621,8
1985
9968,9
1990
10188,9
1995
10210,4
2000
10019,5
2005
9800,1
Год

У тым ліку
горад
350,8
655,1
983,3
990,1
1854,8
1968,7
1619,5
2064,4
2605,1
3208,6
3907,8
4678,2
5391,4
6111,4
6731,9
6932,2
6985,4
7055,9

вёска
3008,3
5845,1
7987,2
5909,0
7056,4
712 3,3
6089,5
5692,8
5542,3
5349,3
5094,5
4667,0
4230,4
3857,5
3457,0
3278,2
3034,1
2744,2

Доля
ў працэнтах
горад
10,4
10,1
11,0
14,3
20,8
21,7
21,0
26,6
32,0
37,5
43,4
50,1
56,0
61,3
66,1
67,9
69,7
72,0

вёска
89,6
89,9
89,0
85,7
79,2
78,3
79,0
73,4
68,0
62,5
56,6
49,9
44,0
38,7
33,9
32,1
30,3
28,0

*у сённяшніх межах; **пасля далучэння абвешчаных “Заходняй Беларуссю” ўсходніх тэрыторый Другой Рэчы Паспалітай.
Крыніцы: Шыбека З. Гарады Беларусі (60-я гады XIX – пачатак XX ст. Мінск, 1997. С. 217; Население Республики Беларусь. Статистический сборник. Минск, 1996. С. 2; Республика Беларусь. Статистический ежегодник 2005. Минск, 2005.
С. 51.

Holocaust // Beyrau D., Lindner R. (Hgg.). Handbuch der Geschichte Weißrußlands. Göttingen, 2001. S. 392–407. Nesemann
F. Versunkene Welten – Geschichte und Kultur der Juden Weißrußlands // Ost-West. Europäische Perspektiven 5 (2004). S. 132–
141. Schmidt C. Die entheiligte Utopie. Jüdische Ideen- und Sozialgeschichte am Dnepr (1750–1900). Köln, Weimar, Wien, 2004.
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Паколькі Беларусь геаграфічна знаходзіцца ў паўночна-заходнім кірунку ад чарназёмнай зоны, яна ніколі не
магла выконваць ролю жытніцы – у адрозненне, напрыклад, ад Украіны. Для безлічы беларускіх сялян важна
было ў першую чаргу забяспечыць сродкі існавання, найперш праз вырошчванне бульбы. Аж да савецкай прымусовай калектывізацыі на пачатку 1930-х гадоў аграрная сфера вызначалася прысядзібнай гаспадаркай.
Праўда, расійская абшчына з яе прынцыпамі перадзелу
зямлі і салідарнай адказнасці, якая пад канец існавання царскай імперыі прыйшла ў заняпад толькі ў выніку
сталыпінскіх рэформаў 1906 г., была вядомая і ва ўсходніх рэгіёнах Беларусі – на Гомельшчыне, Магілёўшчыне і на поўдні Віцебскай губерні 4. Спазненне прамысловага развіцця ў Беларусі было, з аднаго боку, вынікам
рэгіянальных асаблівасцяў, а з другога тлумачылася
тым мізэрным гаспадарча-палітычным значэннем, якое
і царскі, і савецкі ўрад надавалі памежным тэрыторыям.
Першыя штуршкі былі дадзены ў апошняй трэці XIX ст.
будаўніцтвам чыгункі і асушэннем балот на Палессі,
у басейне Прыпяці. Хоць Беларусь і атрымала выгаду ад
тэхнічных новаўвядзенняў, абумоўленых капіталаўкладаннямі ў чыгунку, але ў поўным сэнсе слова яна набыла толькі функцыю транзітнай краіны для гандлю царскай імперыі з Захадам і для перавозкі збожжа з Украіны
ў балтыйскія парты. Да пачатку XX ст. развіваліся толькі
сціплая харчовая, папяровая і скураная прамысловасць 5.
Акрамя адсутнасці цяжкай прамысловасці неабходна адзначыць яшчэ дзве асаблівасці эканамічнага развіцця
4

5

Siebert D. Bäuerliche Alltagsstrategien in der Belarussischen
SSR (1921–1941). Die Zerstörung patriarchalischer Familienwirtschaft. Stuttgart, 1998. S. 29–30 (Quellen und Studien zur
Geschichte des östlichen Europa 52). Параўн. таксама: Kachanouski A. Die Bauernschaft im Wandel: Von der Aufhebung der
Leibeigenschaft bis zur Kollektivierung (1861–1929) // Beyrau,
Lindner. Handbuch der Geschichte Weißrußlands. S. 249–257.
Параўн.: Kischtymau A. Rückständigkeit und Industrialisierung
im 20. Jahrhundert // Beyrau, Lindner. Handbuch der Geschichte
Weißrußlands. S. 258–275.
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перад Першай сусветнай вайной. Па-першае, прамысловая вытворчасць была, уласна кажучы, справай мануфактур і рамесных прадпрыемстваў. Напрыклад, у 1913 г. на
1282 буйных прадпрыемствах былі занятыя 54 900 рабочых, на 7778 дробных прадпрыемствах – 16 000 рабочых,
а ў 90 763 саматужных гаспадарках – 168 800 рабочых 6.
З другога боку, протаіндустрыялізацыя ахоплівала не
столькі гарады, колькі, хутчэй, вясковую мясцовасць.
Так, у 1913 г. 68% фабрык знаходзіліся за межамі гарадоў, а 51,4% занятых у прамысловасці жылі ў вёсках 7.
Пасля Першай сусветнай вайны тэрыторыя Беларусі
ў сувязі з аднаўленнем Польскай дзяржавы была падзелена. Плошча абвешчанай у 1919 г. Беларускай Савецкай
Сацыялістычнай Рэспублікі (БССР) у 1921 г. паводле Рыжскай мірнай дамовы была спачатку зменшана да вузкай
паласы вакол Мінска, але потым, у 1924 г., пашырана за
кошт Расійскай Савецкай Федэратыўнай Сацыялістычнай
Рэспублікі (РСФСР) – да яе былі дададзены Магілёўская
і Віцебская вобласці, а ў 1926 г. тэрыторыі вакол Гомеля
і Рэчыцы. З 1926 да 1939 г. колькасць насельніцтва БССР,
плошча якой складала 125 950 км кв., вырасла з 4,98 млн.
да 5,6 млн. чалавек (супраць 3,5 млн. на той самай тэрыторыі ў 1897 г.) 8, “Заходняя Беларусь” плошчай 113 000 км
кв. у 1921 г. была перададзена Польшчы. На ўсходніх тэрыторыях Другой Рэчы Паспалітай (крэсах усходніх, да якіх
належалі Віленскае, Навагрудскае, Палескае і Беластоцкае ваяводствы), жылі ў 1931 г. 4,6 млн., а ў 1939 г. 5 млн.
чалавек 9. Гэтыя дзве часткі краіны прайшлі ў наступны
час неаднолькавы шлях сацыяльна-эканамічнага развіцця.
6
7
8
9

Галубовіч В. (укл.). Эканамічная гісторыя Беларусі. 3-е, дап.
і перапрац. выд. Мінск, 1999. С. 192.
Сасим А. Промышленность Беларуси в XX ст. Минск, 2001.
С. 35.
Siebert. Alltagsstrategien. S. 85, 91.
Параўн.: Benecke W. Die Ostgebiete der zweiten polnischen Republik. Staatsmacht und öffentliche Ordnung in einer Minderheitenregion 1918–1939. Köln, Weimar, Wien, 1999 (Beiträge zur
Geschichte Osteuropas 29). Яго ж. Kresy. Die weißrussischen
Territorien in der Polnischen Republik // Beyrau, Lindner. Handbuch der Geschichte Weißrußlands. S. 153–165.
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У выніку Першай сусветнай і грамадзянскай войнаў
у Беларусі на пачатку 20-х гадоў стаў праяўляцца працэс
дэўрбанізацыі. У параўнанні з паказчыкамі 1913 г. колькасць гарадскога насельніцтва зменшылася на трэць,
а прамысловая вытворчасць на чатыры пятыя. Узбуйненне пачалося толькі ў сярэдзіне 20-х гадоў. У 1926–
1927 г. у БССР налічвалася 410 фабрык (60 100 рабочых)
і 60 178 рамесніцкіх прадпрыемстваў (146 500 рабочых).
Аднак толькі сталінская палітыка паскоранай індустрыя
лізацыі ў 30-я гады прывяла да структурных змен беларускай эканомікі. У час першай пяцігодкі (1928–1932) было
створана 78 буйных і 480 сярэдніх і малых прадпрыемстваў;
за гады другой пяцігодкі (1933–1937) да гэтага ліку дадалося яшчэ 1700 прадпрыемстваў. У тых умовах доля прамысловасці ў паказчыку валавога кошту вырабленай прадукцыі вырасла з 18% у сярэдзіне 20-х гадоў да 67% у канцы
першай пяцігодкі і да 80% напярэдадні Другой сусветнай
вайны. Пры гэтым да харчовай і дрэваапрацоўчай прамысловасці дадаліся тэкстыльная і металаапрацоўчая прамыс
ловасць. За перыяд з 1926–1927 г. да нападу Германіі на
Савецкі Саюз доля металаапрацоўчай прамысловасці ў паказчыку валавога кошту вырабленай прадукцыі вырасла
з 5,9 да 16,6%, доля тэкстыльнай прамысловасці з 5,8 да
11,4%, у той час як доля харчовай прамысловасці заставалася прыкладна аднолькавай – адпаведна 22,9% і 24,5%,
а доля дрэваапрацоўчай і папяровай прамысловасці паменшылася з 23,8 да 8,8%. Такім чынам, ужо перад Другой
сусветнай вайной існавала сціплая палітра тавараў, якімі
БССР магла не толькі задавальняць уласныя патрэбы, але
і абслугоўваць усесаюзны рынак. Аднак у цэлым тэмпы
развіцця БССР не маглі не адставаць ад сярэдніх паказчыкаў па Савецкім Саюзе, бо рэспубліка не мела значнага
прамысловага комплексу 10.
10

Доля Беларусі ў агульнай вытворчасці Савецкага Саюза складала па фанеры 34,7%, па алейным пакосце 30%, па запалках
28,6%, па дражджах 25%, па панчошна-трыкатажных вырабах 16,7%, па бялізне 14%, па маргарыне 11%, па металарэзных станках 10%, па торфе 10%, па спірце 8,5%, па паперы
6,3%, па аконным шкле 4,4%, па абутку 4%, па цэгле 3,9%, па
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З ментальных прычын і па практычных меркаваннях
уцёкі з вёскі, нягледзячы на паскораную індустрыялізацыю ў міжваенны перыяд, яшчэ не адыгрывалі ў БССР
значнай ролі 11.
У той час як доля гарадскога насельніцтва ў сярэднім па
Савецкім Саюзе з 1926 да 1939 г. вырасла на 6,5%, паказчык адпаведнага штогадовага росту ў БССР складаў толькі 3,8% 12. У цэлым ступень урбанізацыі ў БССР павысілася
толькі з 17 да 25%, нягледзячы на абсалютнае павелічэнне
колькасці гарадскога насельніцтва з 847 830 да 1,4 млн. 13.
З аднаго боку, беларускія сяляне, якія на Палессі яшчэ
і ў 30-я гады ідэнтыфікавалі сябе як “тутэйшыя”, захоўвалі
вернасць родным мясцінам 14. З другога боку, колькасць сялянскіх гаспадарак у БССР у адрозненне ад астатніх рэспублік Савецкага Саюза ў 30-я гады (памяншэнне на трэць)
заставалася пастаяннай: 770 000–800 000 двароў, таму
што голад 1932 г. абмяжоўваўся, па сутнасці, чарназёмнай зонай 15. Пры гэтым трэба ўлічваць, што з прычыны

11

12

13
14

15

цэменце 3,5%. Kischtymau. Rückständigkeit. S. 264–267. Сасим.
Промышленность. С. 92, 103, 119, 128. Параўн. таксама: Мартинкевич Ф. С., Дрич В. И. (сост.) Развитие экономики Белоруссии в 1921–1927 гг. Минск, 1973. Дрич В. И. (сост.) Развитие
экономики Белоруссии в 1927–1941 гг. Минск, 1975. Нетылькин А. Т. Осуществление ленинской политики индустриализации в Белоруссии (1926–1941 гг.). Минск, 1979.
Касперович Г. И. Миграция населения в города и этнические
процессы (на материалах исследования городского населения
БССР). Минск, 1985. С. 38. Параўн. Таксама: Польскі С. А. Нарысы геаграфіі гарадоў Беларускай ССР (1917–1941 гг.).
Harris C. D. Cities of the Soviet Union. Studies in Their Function,
Size, Density, and Growth. Chicago, 1970. P. 408 (Monograph
Series of the Association of American Geographers 5). Польский С. А. Урбанизация Белорусской ССР: уч.-метод. пособие. Минск, 1985. С. 10.
Siebert. Alltagsstrategien. S. 86, 91–92.
Параўн.: Trepte H. C. Die “Hiesigen” (Tutejsi / Tutejšyja) – Regionales Bewußtsein im polnisch-weißrussischen Grenzraum //
Ther P., Sundhaussen H. (Hgg.) Regionale Bewegungen und Regionalismen in europäischen Zwischenräumen seit der Mitte des
19. Jahrhunderts. Marburg, 2003. S. 145–157 (Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung 18).
Siebert. Alltagsstrategien. S. 185.
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параўнальна нізкай ураджайнасці, а таксама сістэмы рассялення, якая вызначалася часткова наяўнасцю хутароў,
прымусовая калектывізацыя адбывалася не настолькі імкліва, як у Расіі ці Украінe 16. Акрамя выключэння дарэвалюцыйных расійскіх эліт, паказальным у гэтай сувязі быў
і фактар міграцыі яўрэяў (гандляроў і рамеснікаў) у прамысловыя цэнтры Расіі ці ў расійскую сельскую мясцовасць.
Абмежаванні прыватнай гаспадаркі ў Савецкім Саюзе
найбольш закранулі менавіта яўрэйскіх гандляроў і рамеснікаў. У перыяд з 1926 да 1939 г. доля яўрэяў у БССР
паменшылася ў абсалютных лічбах з 407 000 да 375 000, ці
з 8,2 да 6,7% 17. У выніку колькасная перавага яўрэйскага
насельніцтва ў гарадах была страчана на карысць беларусаў. У 1926 г. гарадское насельніцтва складалася яшчэ
на 40,1% з яўрэяў і на 39,2% з беларусаў, далей ішлі рускія
(15,6%) і палякі (2,3%) 18. Тым не менш дзякуючы падтрымцы нацыянальных культур у 20-я гады ідыш поруч з беларускай і рускай мовамі займеў статус трэцяй дзяржаўнай мовы. Напачатку з боку дзяржавы ўціск зазнала толькі
рэлігійнае жыццё 19. Што да іншых сфер, то два фактары
сведчылі супраць дамінантнасці тытульнай нацыі ў беларускіх гарадах 30-х гадоў: па-першае, ідэалогія савецкага
патрыятызму знаходзілася пад знакам рускасці, па-другое,
сталінскі тэрор ахапіў касцяк беларускай нацыі 20.
На ўсходніх тэрыторыях Другой Рэчы Паспалітай
90% насельніцтва жыло з сельскай гаспадаркі. Паводле
16

17
18
19

20

Параўн.: Siebert D. Vereinige und herrsche: Aufstieg und Niedergang des Chutorwesens im östlichen Weißrußland // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas NF 43 (1995). S. 58–77.
Nesemann. Versunkene Welten. S. 138.
Siebert. Alltagsstrategien. S. 86.
Параўн.. Chiari B. “Nationale Renaissance”, Belorussifizierung und
Sowjetisierung: Erziehungs- und Bildungspolitik in Weißrußland
1922–1944 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas NF 42 (1994).
S. 521–540; Zejmis J. Belarus in the 1920s: Ambiguities of National Formation // Nationalities Papers 25 (1997). Р. 243–254.
Параўн.: Адамушка У. Палітычныя рэпрэсіі 20–50-х гадоў на
Беларусі. Мінск, 1994. Marples D. Die Sozialistische Sowjetrepublik Weißrußland (1917–1945) // Beyrau, Lindner. Handbuch
der Geschichte Weißrußlands. S. 135–152, тут 140–142.
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польскага перапісу насельніцтва 1931 г. было зарэгістравана 448 000 яўрэяў. Гэта складала 9,7% агульнай колькасці насельніцтва 21. Хоць “усходнія памежныя рэгіёны” (“крэсы ўсходнія”) польскай дзяржавы займалі пятую
частку яе тэрыторыі, а іх насельніцтва складала адну
дзясятую агульнай колькасці насельніцтва, на пачатку
Другой сусветнай вайны там дзейнічала толькі 5% усіх
прадпрыемстваў і налічвалася 1,8% усіх рабочых. Такім
чынам, крэсы разглядаліся як нейкі польскі прытулак
для бедных. Толькі дрэваапрацоўчая прамысловасць магла падтрымліваць узровень вытворчасці царскага часу.
У 1938 г. налічвалася 616 прадпрыемстваў з 16 740 рабочымі, на 216 дрэваапрацоўчых прадпрыемствах было
занята 8579 рабочых, на 187 харчовых прадпрыемствах –
2159 рабочых і на 20 металаапрацоўчых прадпрыемствах – 2005 рабочых. Агулам крэсы ў міжваенны перыяд
не выходзілі за межы вытворчасці сродкаў існавання 22.
Другая сусветная вайна стала для Беларусі паваротным пунктам у дваякім сэнсе. Па-першае, пакт Гітлера
і Сталіна 1939 г. даў у выніку ўз’яднанне БССР у 1939 г.
з польскімі крэсамі (без Віленскага ваяводства), абвешчанымі “Заходняй Беларуссю”, што абяцала пашырэнне тэрыторыі на 45% і рост колькасці насельніцтва з 5,6 млн. да
10,4 млн. чалавек (заходнія акругі колішняга Беластоцкага ваяводства пасля Другой сусветнай вайны зноў сталі
часткай Польшчы). Праўда, пры ажыццяўленні саветызацыі з гэтых абласцей былі дэпартаваны ў Сібір 330 000 чалавек – так званыя кулакі (палемічная назва больш-менш
заможных сялян), сярод ахвяр значнай была доля яўрэяў 23. Па-другое, час нямецкай акупацыі (1941–1944), які
характарызаваўся Халакостам і палітыкай спаленай зямлі, пакінуў пасля сябе tabula rasa: паводле афіцыйных
21
22
23

Iwanou. Die jüdische Welt. S. 402.
Сасим. Промышленность. С. 136.
Chiari B. Alltag hinter der Front. Besatzung, Kollaboration und
Widerstand in Weißrußland 1941–1944. Düsseldorf, 1998. S. 27–
29 (Schriften des Bundesarchivs 53). Параўн. таксама: Gerlach
C. Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weißrußland 1941 bis 1944. 2. Aufl. Hamburg, 2000.
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звестак 2,2 млн. чалавек (г. зн. чвэрць насельніцтва) загінулі і 380 000 чалавек былі вывезены на прымусовую працу ў Германію. Акрамя таго, называліся наступныя лічбы:
209 разбураных гарадоў і 9200 знішчаных вёсак. Матэрыяльныя страты вызначаліся сумай 75 млрд. рублёў, ці
35-кратным дзяржаўным бюджэтам 1940 г. Адзначалася,
што ў канчатковым выніку беларуская эканоміка была адкінута на ўзровень 1928 г., а ў асобных сферах прамысловасці і энергетычнай гаспадаркі нават на ўзровень 1913 г. 24.
Вярнуць гарады да жыцця і ажыццявіць кансалідацыю народнай гаспадаркі ўдалося толькі ў 50-я гады. Колькасць
насельніцтва 1940 г. – больш за 9 млн. чалавек – была
зноў дасягнута толькі ў 1970 г. (табл. 1). Пры гэтым трэба
ўлічваць, што ў 50-я і 60-я гады больш за мільён беларусаў выехалі ў Сярэднюю Азію і Сібір 25. Антысемітызм позняга сталінізму нясе адказнасць за тое, што доля яўрэйскага насельніцтва сярод беларускіх ахвяр нацыстаў за
час іх уладарання так і не была вызначана. Прыблізныя
ацэнкі постсавецкага часу вагаюцца ў межах ад 400 000 да
650 000 знішчаных беларускіх яўрэяў, лік ацалелых у Другой сусветнай вайне беларускіх яўрэяў складае, паводле гэтых звестак, 120 000–150 000 26.
II. Індустрыялізацыя, урбанізацыя і рост гарадоў
пасля Другой сусветнай вайны
У рамках савецкай праграмы адбудовы пасля Другой сусветнай вайны ў БССР быў распачаты радыкальны
24
25
26

Бровка П. У. (сост.) Белорусская Советская Социалистическая
Республика. Минск. 1978. С. 166.
Шахотько Л. П. Воспроизводство населения Белорусской ССР.
Минск, 1985. С. 95.
Черноглазова Р. А. Уничтожение евреев Белоруссии в годы немецкой оккупации 1941–1944 гг. // Яе ж (сост.). Трагедия евреев Белоруссии в годы немецкой оккупации (1941–1944): сб. матер. и док.
Минск, 1995. С. 20–26, тут 25. Смиловицкий Л. Евреи Беларуси.
Из нашей общей истории 1905–1953. Минск, 1999. С. 9. Iwanou
M. Terror, Deportation, Genozid: Demographische Veränderungen
in Weißrußland im 20. Jahrhundert // Beyrau, Lindner. Handbuch
der Geschichte Weißrußlands. S. 426–436, тут 435.
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працэс індустрыялізацыі. Пры гэтым выявіліся тры галоўныя характарыстыкі. З аднаго боку, у першапачатковы
пасляваенны перыяд усе рэсурсы краіны канцэнтравана
скіраваліся на сталіцу. З другога боку, у 60-я гады ажыццявіўся пераход ад аграрнай краіны да індустрыяльнай
дзяржавы. І, нарэшце, у адрозненне ад іншых саюзных
рэспублік, у Беларусі адзначаўся эканамічны рост. Усё
гэта было сімптомамі зрушанай па фазе мадэрнізацыі 27.
У той час як доля занятых у сельскай і лясной гаспадарцы адносна агульнай колькасці працоўных зменшылася з 1960 да 1990 г. ад 57,6 да 19,3%, доля занятых у прамысловасці і будаўніцтве павялічылася ад 20,7 да 42,2%.
Колькасць занятых у прамысловасці, якая ў 1950 г. складала яшчэ 293 400 чалавек, вырасла з 568 500 у 1960 г.
да 1,5 млн. у 1985 г. У гэтых умовах доля прамысловасці
ў паказчыку валавога кошту вырабленай прадукцыі за
1960–1980 г. павысілася з 54,7 да 62,5%, але на фоне ўсесаюзнай рэцэсіі цягам перабудовы да 1990 г. зноў знізілася
да 60,9%. Адпаведна доля сельскай гаспадаркі спачатку,
з 1960 да 1980 г., паменшылася ад 27,2 да 18,7%, а потым, да 1990 г., зноў павялічылася да 20,1% 28. У цэлым
27

28

Параўн.: Мартинкевич Ф. С. Социально-экономические преобра
жения в Белорусской ССР за годы советской власти. Минск, 1970.
Мартинкевич Ф. С., Дрич В. И. (сост.) Развитие экономики Беларуси в 1961–1970 гг. Минск, 1978. Дрич В. И. (сост.) Экономика
Белоруссии в период послевоенного возрождения. Минск, 1988.
Параўн. таксама: Horak S. M. Belorussia: Modernization, Human
Rights, Nationalism // Kamenetsky I. (Hg.) Nationalism and Human
Rights. Processes of Modernization in the USSR. Littleton, Co. 1977.
P. 139–154 (Series in issues studies 1). Kipel V. Some Demographic
and Industrial Aspects of Soviet Belorussia during 1965–1975 //
Simmonds G. W. (Hg.) Nationalism in the USSR and Eastern Europe
in the Era of Brezhnev and Kosygin. Detroit, 1977. P. 96–104. Dreifelds
J. Belorussia and the Baltics // Koropeckyj I. S., Schroeder G. E. (Hgg.)
Economics of Soviet Regions. New York, 1981. P. 323–385. Sagers
M. J. Structural Change and the Spatial Distribution of Industry in
Belor ussia // Soviet Geography 25 (1984). P. 328–353.
Бровка. Белорусская Советская Социалистическая Республика.
С. 246–247. Промышленность Белорусской ССР. Статистический
сборник. Минск, 1986. С. 87; Народное хозяйство Белорусской ССР в
1990 г. Статистический ежегодник. Минск, 1991. С. 7, 35.
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можна адзначыць, што ў беларускай прамысловасці адбылася змена структуры на карысць машынабудаўніцтва, металаапрацоўкі і хіміі 29. Да ключавых прадпрыемстваў належалі Гомельскі завод сельскагаспадарчага
машынабудавання (Гомсельмаш), Мінскі аўтамабільны
завод (МАЗ), Мінскі трактарны завод (МТЗ), Беларускі
аўтамабільны завод ў Жодзіне (БелАЗ), чатыры калійныя камбінаты Салігорска і фабрыка штучнага валакна
ў Светлагорску. У 1976 г. доля машынабудаўніцтва і металаапрацоўкі ў паказчыку валавога кошту вырабленай
прадукцыі ў прамысловасці складала 26,6%, доля хімічнай прамысловасці і нафтаперапрацоўкі – 16,7 30. Больш
за тры чвэрці вытворчасці рэалізавалася за межамі БССР.
Пра ролю так званага ваенна-прамысловага комплексу
і сёння нічога не вядома 31.
На фоне запозненай індустрыялізацыі становіцца
зразумела, чаму ўрбанізацыя ў Беларусі ва ўласным сэнсе слова пачалася толькі пасля 1945 г. Акрамя такіх фактараў, як ваеннае вынішчэнне і калектывізацыя сельскай гаспадаркі ў колішніх польскіх усходніх рэгіёнах,
гэты працэс характарызаваўся трыма галоўнымі рысамі:
а) выключна высокімі тэмпамі росту сталіцы – Мінска,
29

30

31

Доля занятых у машынабудаўніцтве і металаапрацоўцы ў
агульнай колькасци занятых у прамысловасці вырасла з
1960 да 1985 г. ад 27,1 да 45,7%, а ў хіміі ад 2,3 да 6,9%, у той
час як доля занятых у дрэваапрацоўчай і папяровай прамыс
ловасці паменшылася ад 17,1 да 7,2%. Промышленность Белорусской ССР. С. 88.
У паказчыку валавога кошту вырабленай прадукцыі былі прадстаўлены, акрамя таго, электраэнергетыка – 16,3%, харчовая
прамысловасць – 8,7%, прамысловасць будаўнічых матэрыялаў – 8,4%, лёгкая прамысловасць – 7,7%, паліўная прамысловасць – 7,0%, дрэваапрацоўчая і папяровая прамысловасць –
4,5%, шкляная і фарфоравая прамысловасць – 1,0%. Бровка.
Белорусская Советская Социалистическая Республика. С. 260.
Істотнай долі ў сукупнай вытворчасці Савецкага Саюза Беларусь
дасягнула, паводле афіцыйнай статыстыкі за 1976 г., па калійных угнаеннях (42,8%), матацыклах (22,3%), штучным валакне (15,7%), трактарах (15,4%), веласіпедах (14,1%), металарэзных станках (14,1%), шарыкападшыпніках (13,9%), наручных
гадзінніках (12,6%) і мінеральных угнаеннях (12,4%). Тамсама.
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б) узрастаннем канцэнтрацыі насельніцтва ў вялікіх гарадах і в) слабым развіццём малых гарадоў 32. Статус горада вызначаўся наяўнасцю прамысловага прадпрыемства,
камунальнай гаспадаркі, дзяржаўнага жыллёвага фонду
і сеткі ўстаноў побытавага абслугоўвання 33. У гэтых умовах доля гарадскога насельніцтва ў агульнай колькасці
насельніцтва вырасла з 21,0% у 1950 г. да 50,1% у 1975 г.
і 66,3% у 1990 г. (табл. 1) 34. Узровень урбанізацыі, роўны
70%, які звычайна лічыцца паказчыкам урбанізаванага
грамадства, быў дасягнуты толькі праз дзесяцігоддзе пасля набыцця дзяржаўнай незалежнасці – у 2001 г. 35.
Рост гарадоў адназначна тлумачыцца ўцёкамі з вёскі.
Калі гарадское насельніцтва за перыяд з 1950 да 1991 г.
вырасла ў чатыры разы – з 1,6 млн. да 6,9 млн., вясковае
насельніцтва паменшылася за той самы час амаль напалову – з 6,1 млн. да 3,4 млн. (табл. 1). У 50-я і 60-я гады
на вёсцы адбылося надзвычайнае памяншэнне колькасці
насельніцтва. Так, у некаторых раёнах Магілёўскай вобласці за 1961–1967 г. родныя мясціны пакінулі больш як
32

33

34

35

Польский. Урбанизация. С. 10. Параўн. таксама: Манак Б. А.
Насельніцтва Беларусі. Рэгіянальныя асаблівасці развіцця і
рассялення. Мінск, 1992. Шахотько Л. П. Население Республики Беларусь в конце XX в. Минск, 1996. Манак Б. А., Антипова Е. А. Экономико-географический анализ демографической
ситуации и размещения населения на территории Республики Беларусь. Минск, 1999.
Паводле ўказа ад 23 красавіка 1962 г. Прэзідыум Вярхоўнага
Савета БССР меў права прылічваць населеныя пункты, у якіх
большасць жыхароў складалі рабочыя і служачыя разам з іх
сем’ямі, адпаведна адміністрацыйнай функцыі і гаспадарчаму значэнню гэтых населеных пунктаў да наступных тыпаў паселішчаў: а) “рабочыя пасёлкі” (мінімум 500 жыхароў), б) “гарадскія пасёлкі” (мінімум 2000 жыхароў), в) “гарады раённага
падпарадкавання” (мінімум 6000 жыхароў), г) “гарады абласнога падпарадкавання” (мінімум 40 000 жыхароў). Сборник законов Белорусской ССР и указов Президиума Верховного Совета
Белорусской ССР. 1938–1973 гг. Т. 1. Минск, 1974. С. 270–271.
У 50-я гады адзначаўся сярэдні рост гарадскога насельніцтва
на 4,9%, у 60-я – на 4,2%, у 70-я – на 3,3% і ў 80-я – на 2,4%.
Польский. Урбанизация. С. 10–11.
Республика Беларусь. Статистический ежегодник 2004.
Минск, 2005. С. 51.
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70% беларусаў ва ўзросце 20–24 гадоў 36. У цэлым гарадское насельніцтва, паводле аднаго з апытанняў 70-х гадоў, на 76% папаўнялася з мігрантаў; 50% жыхароў мелі
сялянскае паходжанне 37. У сельскай мясцовасці з 50-х гадоў адзначаўся пастаянны спад нараджальнасці ў выніку
міграцыі насельніцтва, таму з 70-х гадоў там пачало пераважаць састарэлае насельніцтва, г. зн. феномен, які атрымаў назву “вымывання” вёсак 38. У той час як смяротнасць
на вёсцы да распаду Савецкага Саюза незмяншальна дамінавала, у горадзе з 1970 г. адзначалася больш нараджэнняў, чым у вёсцы. Паколькі патэнцыял вёскі пачаў
вычэрпвацца, у першай палове 70-х гадоў назіраўся значны рост насельніцтва ў гарадах і таксама значнае памяншэнне насельніцтва ў сельскай мясцовасці. Максімум
натуральнага росту насельніцтва ў горадзе, абумоўлены
развіццём узроставай піраміды і эканамічным крызісам
перабудовы, быў перасягнуты ўжо ў сярэдзіне 80-х гадоў 39.
У выніку Халакосту і міграцыі з вёскі этнічны склад гарадскога насельніцтва ва ўсё большай ступені мяняўся на
карысць тытульнай нацыі. Доля беларусаў у агульнай колькасці гарадскога насельніцтва павысілася ў перыяд паміж
перапісамі насельніцтва 1959 і 1989 гадоў з 67,0 да 73,3% 40.
36

37

38

39
40

Пешкова А. Н. Миграция сельского населения БССР: ее характер и социально-экономические последствия // Медведев В. Ф.,
Раков А. А., Горячко Н. И. (сост.) Проблемы народонаселения и
трудовых ресурсов: сб. статей. Т. 1. Минск, 1970. С. 37–43, тут 39.
Бондарчик В. К. (сост.) Этнические процессы и образ жизни (на
материалах исследования населения городов БССР). Минск,
1980. С. 70. Шэсць з кожных дзесяці жыхароў горада былі прыезджымі. Касперович Г. И. Миграция населения в города и
этнические процессы (на материалах исследования городского населения БССР). Минск, 1985. С. 6.
Параўн.: Сакович В. С. Белорусское село в 70–90-е гг. Минск, 1997.
Сарокін А. М. На ростанях айчыннай гісторыі. Беларуская вёска:
Ад дэкрэта да кодэкса аб зямлі (1917–1990-я гады). Мінск, 1999.
Население Республики Беларусь. Статистический сборник.
Минск, 1995. С. 122–123. Тое самае: Минск, 1996. С. 10–12.
Доля рускіх у гарадскім насельніцтве БССР паменшылася
з 1959 за 1989 г. ад 19,4 да 17,5%; доля палякаў і ўкраінцаў
змянілася нязначна (доля палякаў – ад 3,4 да 3,0%) ці засталася на ранейшым узроўні (доля ўкраінцаў – 3,5%); доля
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Тым не менш пра беларусізацыю гарадоў гаворкі быць не
магло. На фоне рэформы школьнай адукацыі пры Хрушчове ў адносінах мовы адбывалася хутчэй шырокая русіфікацыя. Дзякуючы магчымасці выбару паміж рускай і адпаведнай нацыянальнай мовай, якую саюзныя рэспублікі займелі
ў 1958 г., у 1972/73 навучальным годзе 51,4% беларускіх
школьнікаў атрымлівалі адукацыю на рускай мове, у вялікіх
гарадах гэты працэнт складаў нават 97,6; у Мінску, сталіцы
рэспублікі, не засталося ніводнай школы з беларускай мовай
навучання41. У такіх умовах уцёкі з вёскі паўплывалі на адыход мноства беларусаў на працягу жыцця аднаго пакалення ад гаворкі сваіх продкаў. Калі пры перапісе насельніцтва
1959 г. яшчэ 84,2% беларусаў называлі роднай мовай беларускую, то ў 1989 г. такіх было толькі 70,9%. Доля беларусаў,
якія адзначалі, што карыстаюцца рускай як другой мовай,
складала ў 1970 г. 49,0%, а ў 1989 г. – 54,7%42. Відавочна, цаной, якую Беларусь мусіла заплаціць за ўрбанізацыю, што
адбылася за адно дзесяцігоддзе, стала русіфікацыя ў сэнсе
мовы і саветызацыя ў сэнсе культуры.
Яўрэі адыгрывалі пасля Халакосту ўжо толькі маргінальную ролю. Пасля таго як у позні сталінскі час быў закрыты яўрэйскі тэатр, а сінагогі пачалі выкарыстоўвацца не адпаведна прызначэнню, яўрэйскае жыццё цалкам
прыйшло ў заняпад 43. Паводле перапісу насельніцтва

41

42

43

яўрэяў зменшылася ад 5,8 да 1,7%. Национальный состав населения Республики Беларусь и распространенность языков.
Статистический сборник. Т. 1. Минск, 2001. С. 17.
Solchanyk R. Russian Language and Soviet Politics // Soviet
Studies 34 (1982). P. 23–42, тут 37. Параўн. таксама: Halbach U.
Nationalitätenfrage und Nationalitätenpolitik // Plaggenborg S.
(Hg.). Handbuch der Geschichte Russlands. Bd. 5: 1945–1991.
Vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Zusammenbruch der
Sowjetunion. Stuttgart, 2003. S. 659–786, тут 678–679.
Национальный состав населения СССР по данным всесоюзной переписи населения 1989 г. Москва, 1991. С. 90. Параўн.:
Bohn T. M. Bevölkerung und Sozialstruktur // Plaggenborg.
Handbuch der Geschichte Russlands. S. 595–657, тут 605.
Параўн.: Altshuler M. (Hg.) The Agony and Liquidation of the
Jewish State Theatre of Belorussia (1948–1949) // Jews in Eastern Europe 25/3 (1994). P. 64–72. Gershtein A. Notes on the
Jewish State Theatre of Belorussia // Jews in Eastern Europe
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1959 г. 150 134 чал. беларускіх яўрэяў складалі толькі
1,9% насельніцтва БССР. З улікам таго факта, што грамадзяне яўрэйскага паходжання пачалі карыстацца
магчымасцямі эміграцыі, якія адкрыліся для іх з канца
60-х гадоў, Беларусь перажыла сапраўдны Сыход. Паводле перапісаў насельніцтва 1989 і 1999 г. яўрэі складалі
толькі 1,1% насельніцтва ў 1989 г. і 0,3 % у 1999 (ці ў абсалютных лічбах адпаведна 111 977 і 27 810 чал.) 44. У адрозненне ад спаленых вёсак яўрэйскія мястэчкі зніклі не
толькі з тапаграфіі, але і з калектыўнай памяці.
Канцэнтрацыя рэсурсаў на сталіцы і эканамічнае занядбанне гарадоў у правінцыі прывялі ў 60-я гады ў Беларусі да дысбалансу ў размеркаванні насельніцтва.
Савецкія ініцыятывы канца 50-х – пачатку 60-х гадоў,
скіраваныя на вырашэнне жыллёвай праблемы і абмежаванне росту гарадоў, заключаліся ў вызначэнні ідэальнай
велічыні горада і канцэнтрацыі на рэгіянальным планаванні. На маскоўскіх усесаюзных нарадах па пытаннях
будаўніцтва ў красавіку 1958 і чэрвені 1960 г. “аптымальная велічыня” горада з улікам суадносін выдаткаў
і выніковасці для інфраструктурнага і транспартна-тэхнічнага асваення арэала, падзеленага на функцыянальныя зоны “праца”, “жыллё” і “арганізацыя вольнага часу”,
была вызначана лічбамі 100 000–250 000 жыхароў 45. Ад-

44

45

27/2 (1995). P. 27–42. Smilovitsky L. Jewish Religious Life in
Minsk, 1944–1953 // Jews in Eastern Europe 30/2 (1996). P. 5–17.
Яго ж. Die Partizipation der Juden am Leben der Belorussischen
Sozialistischen Sowjetrepublik (BSSR) im ersten Nachkriegsjahrzehnt, 1944–1954 // “Existiert das Ghetto noch?” Weißrußland:
Jüdisches Überleben gegen nationalsozialistische Herrschaft.
Berlin, Hamburg, Göttingen, 2003. S. 277–294.
Национальный состав населения Республики Беларусь. С. 16.
Параўн. Таксама: Brym R. J. The Jews of Moscow, Kiev and
Minsk. Identity, Antisemitism, Emigration. Houndmills, Basingstoke, London, 1994.
Кудрявцев А. О. О “Правилах и нормах планировки и застройки городов” // Всесоюзное совещание по строительству. Секция жилищного и культурно-бытового строительства, планировки и застройки городов. Москва, 1958. С. 108–148, тут 113.
Баранов Н. В. О состоянии и задачах проектирования городов и внедрении прогрессивных приемов планировки насе-
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нак сацыяльная рэальнасць прымусіла ўжо ў сярэдзіне
60-х гадоў павысіць верхнюю мяжу ў савецкім даведніку
па планіроўцы гарадоў да 300 000 чалавек 46. Падтрымка развіцця агламерацый з гарадамі-спадарожнікамі на
30 000–50 000 жыхароў, як правіла, і да 80 000 жыхароў
у выключных выпадках, якая аказвалася ў сувязі з гэтымі меркаваннямі і была разам з масавым жыллёвым будаўніцтвам яшчэ адным працягам архітэктурнага мадэрнізму 20-х гадоў, усё ж не спыніла імклівага росту буйных
гарадоў, што тлумачылася рудыментарнай сістэмай кант
ролю і дэвальвацыяй інстанцый, адказных за прыняцце
рашэнняў 47.
Публіцыстыка ў БССР на пачатку 60-х гадоў узялася
асвятляць гэтую праблематыку. На падставе недахопу беларускіх прамысловых рэгіёнаў узнікла прапанова абмежаваць рост сталіцы шляхам вынасу з яе прадпрыемстваў.
Аднак да паслядоўнага стварэння філіялаў у гарадахспадарожніках справа не дайшла 48. У той час як мноства
гарадскіх населеных пунктаў з мінімальнай колькасцю

46
47

48

ленных мест // Всесоюзное совещание по градостроительству. 7–10 июня 1960 г. Сокращенный стенографический отчет.
Москва, 1960. С. 84–158, тут 115–116. Скарочаная рэдакцыя:
Baranow N. W. Über den Stand und die Aufgaben der Projektierung von Städten und die Einführung fortschrittlicher Methoden
der Planung von Ortschaften // Städtebau in der Sowjetunion.
Materialien der Allunionskonferenz zu Fragen des Städtebaus.
Moskau, Juni 1960. Berlin, 1960. S. 49–76, тут 55–56.
Основы советского градрстроительства. Т. 1. Москва, 1966.
С. 79.
Правила и нормы планировки и застройки городов. Москва,
1959. С. 7. Параўн. таксама: Hausladen G. The Sattelite City in
Soviet Urban Development // Soviet Geography 25 (1984). Р. 229–
247.
Параўн.: Белогорцев И. Д. Городские поселения-спутники в
Белоруссии // Давидович В. Г., Хорев Б. С. (сост.): Города-спутники: сб. статей. Москва, 1961. С. 94–100. Яго ж. К проблеме
оптимальных размеров современного города // Сб. научных работ Института строительства и архитектуры АН БССР. Минск,
1961. С. 20–29. Белогорцев И. Д., Чернова Л. Е. Агломерации
городов Белоруссии // В помощь проектировщику. Т. 5. Киев,
1961. С. 31–33.
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Табліца 2. Колькасць гарадоў і пасёлкаў гарадскога тыпу
ў БССР у 1939–1989 г.
Агулам
да 3 000
3 000–5 000
5 000–10 000
10 000–20 000
20 000–50 000
50 000–100 000
100 000–250 000
250 000–500 000
500 000–1 000 000
больш за 1 000 000

1939*
173
53
57
33
14
11
2
3

1959
184
45
57
50
15
7
6
3

–
–

1
–

1970
204
55
50
51
20
15
4
7
1
1
–

1979
207
50
32
66
27
13
9
6
3
–
1

1989
211
51
23
51
48
16
10
6
5
–
1

* у тым ліку перададзеныя ў 1939 г. ад Польшчы “заходнія
беларускія вобласці”.
Крыніцы: Численность, состав и движение населения Белорусской ССР. Статистические материалы. Минск, 1966. С. 45;
Население Республики Беларусь. Статистический сборник.
Минск, 1995. С. 50.

насельніцтва знаходзілася ў стане стагнацыі, насельніцтва ўсё больш канцэнтравалася ў нешматлікіх гарадах, якія налічвалі больш за 100 000 жыхароў. З 1959 да
1989 г. колькасць гарадоў і пасёлкаў гарадскога тыпу вырасла з 184 да 211. Гэта былі пераважна невялікія гарады
(да 50 000 жыхароў), якіх у тыя гады налічвалася адпаведна 174 і 188. Большасць складалі пасёлкі з колькасцю насельніцтва да 20 000 чалавек, для якіх адзначаюцца лічбы
167 і 173. У гэтых умовах колькасць гарадоў сярэдніх памераў (50 000–100 000) вырасла толькі на дзве трэці, з 6 да
10. А колькасць буйных гарадоў (больш за 100 000 жыхароў) патроілася – з 4 да 12 (табл. 2). У канчатковым выніку
доля насельніцтва малых гарадоў у агульнай колькасці
гарадскога насельніцтва скарацілася за час з 1959 да
1989 г. ад 44,6 да 25,8%; паказчыкі па сярэдніх гарадах
паменшылася адпаведна ад 17,2 да 11,3%. Між тым доля
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Табліца 3. Размеркаванне жыхароў па гарадах і пасёлках
гарадскога тыпу ў БССР у 1939–1989 г. (тысяч)
Агулам
да 3 000
3 000–5 000
5 000–10 000
10 000–20 000
20 000–50 000
50 000–100 000
100 000–250 000
250 000–500 000
500 000–1 000 000
больш за 1 000 000

1939*
1854,8
106,9
215,8
222,3
205,3
375,6
183,4
545,4
–
–
–

1959
2480,5
106,2
233,2
331,5
216,3
219,7
425,8
438,3
–
509,5
–

1970
3907,8
116,9
204,1
357,8
265,7
496,6
260,5
1026,9
272,2
907,1
–

1979
5234,3
92,7
126,4
478,4
375,1
394,1
623,2
916,9
968,3
–
1259,2

1989
6641,4
97,0
91,6
384,5
639,7
503,9
751,8
862,3
1727,5
–
1583,1

* у тым ліку перададзеныя ў 1939 г. ад Польшчы “заходнія
беларускія вобласці”.
Крыніцы: Численность, состав и движение населения Белорусской ССР. Статистические материалы. Минск, 1966. С. 45;
Население Республики Беларусь. Статистический сборник.
Минск, 1995. С. 51.

буйных гарадоў за час з 1959 да 1989 г. павялічылася ад
38,1 да 62,8% (табл. 3).
Дамінантны характар сталіцы відаць па тым, што
Мінск за перыяд з 1959 да 1989 г. прыцягнуў больш за
20% гарадскога насельніцтва. З 1972 г. Мінск – мільённы горад. За час паміж перапісамі насельніцтва 1959 і
1989 г. колькасць жыхароў у сталіцы патроілася – ад
0,5 млн. да 1,5 млн. Такога паказчыка росту насельніцтва, як Мінск (5,5% у год), не дасягнуў у 60-я гады
ніводзін параўнальны савецкі горад, таму гаворка ішла
нават пра “Мінскі феномен” 49. У адрозненне ад гэтага
49

Польский С. А. Демографические проблемы развития Минска.
Минск, 1976. С. 16. Яго ж. Еще раз о “Минском феномене” //
Экономика социальной сферы крупного города: Опыт, пробле-
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іншыя беларускія буйныя гарады надоўга спыніліся на
лічбе 200 000–300 000 жыхароў, якой у 60-я гады савецкія планаўшчыкі вызначалі аптымальны памер горада 50. Да распаду Савецкага Саюза толькі Гомель, Магілёў і Віцебск перасягнулі мяжу 300 000 жыхароў. Рост
колькасці насельніцтва ў Гомелі да паловы мільёна быў
раптоўна перапынены Чарнобыльскай атамнай катастрофай 51. З часу распаду Савецкага Саюза для буйных
гарадоў Беларусі адзначаецца ў цэлым запаволенне росту (табл. 4).
III. Праект “Сацыялістычны горад”:
спадзяванні і рэчаіснасць
У Савецкім Саюзе рэзалюцыяй ЦК партыі бальшавікоў ад 15 чэрвеня 1931 г. на палітычную павестку
дня былі пастаўлены “рэканструкцыя”, г. зн. мадэрнізацыя наяўных гарадоў, з аднаго боку, і стварэнне новых
прамысловых цэнтраў – з другога. Абвяшчалася перапланіроўка Масквы як “сацыялістычнай сталіцы пралетарскай дзяржавы” і накіраванае супраць малоха – буйнога горада – абмежаванне росту ўсіх астатніх гарадоў
шляхам рацыянальнай арганізацыі жылых зон (г. зн.
разрэджвання канцэнтрацыі насельніцтва і пераносу
нагрувашчаных устаноў і арганізацый), планавалася
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мы, перспективы. Минск, 1989. С. 3–4. Яго ж. Географические
и демографические аспекты урбанизации в Белорусской ССР //
Petermanns Geographische Mitteilungen 135 (1991). S. 187–
193. Параўн. Таксама: Bohn T. M. Das “Minsker Phänomen”.
Stadtwachstum und Wohnungsnot in der Sowjetunion nach dem
Zweiten Weltkrieg // Schildt A., Schubert D. (Hgg.) Wachsende
und schrumpfende Städte. Geschichte – Gegenwart – Zukunft.
Dortmund (у друку).
Белогорцев И. Д., Гурин И. И., Кустанович С. М. Развитие городов Белоруссии. Минск, 1967. С. 34. Параўн. таксама: Белогорцев И. Д. К проблеме оптимальных размеров современного города // Сб. научных работ Института строительства и
архитектуры АН БССР. Минск, 1961. С. 20–29.
Параўн. адносна Гродна артыкул Фелікса Акермана ў гэтым
выданні.

1863
30,1
12,6
48,2
27,9
26,2
20,6
18,9
–
5,9
5,1
11,1
6,6
–
–
2,6

1885
58,4
26,2
41,9
54,7
39,8
39,9
57,4
1,5
17,4
4,7
26,2
10,6
–
–
8,1

1897
90,9
36,8
43,1
65,9
46,9
46,6
34,3
8,7
15,1
13,1
28,4
8,1
–
–
9,3

1913
116,7
100,5
54,2
103,6
61,6
57,3
45,3
30
21,3
19,0
39,0
12,3
–
–
13,1

1926
131,6
86,4
50,1
98,8
49,9*
48,4*
51,4
22,9*
25,8
22,0
31,9*
9,6.
–
–
19,5*

1939
237,9
139,1
99,4
167,3
49,2
41,4
84,1
27,4
49,1
53,8
29,5
17,5
–
–
33,4

1959
509,5
168,3
121,7
148,3
72,9
73,6
97,5
58,1
59,3
64,4
41,5
25,7
–
–
28,5

1970
907,1
272,3
202,3
230,8
132,5
121,6
137,5
101,5
84,1
100,7
61,8
48,8
41
40
47

1979
1261,9
382,8
290,4
296,6
194,8
177,3
192,2
130,7
111,7
112,4
89,9
73,5
68
65
66

1989
1589,4
500,8
359,2
350,0
270,5
258,0
221,2
159,3
143,8
123,1
118,6
100,3
93
93
91

1999
1681
486
356
348
302
286
221
167
151
136
130
110
106
101
101

2005
1766
492
367
351
317
300
220
168
150
141
130
112
107
101
97

*Дадзеныя польскага перапісу насельніцтва 1931 г. На 1921 г. прыводзяцца наступныя лічбы: Баранавічы – 28,1; Брэст – 29,5; Гродна – 34,7; Ліда – 13,4; Пінск – 23,5.

Мінск
Гомель
Магілёў
Віцебск
Гродна
Брэст
Бабруйск
Баранавічы
Барысаў
Орша
Пінск
Мазыр
Наваполацк
Салігорск
Ліда

Табліца 4. Беларускія гарады з насельніцтвам 100 000 чалавек, 1863–2004 гг. (у тысячах).
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таксама дэцэнтралізацыя прамысловых зон (г. зн. забарона стварэння новых прамысловых прадпрыемстваў, найперш у Маскве і Ленінградзе). За гэтым хавалася адмова ад авангардысцкіх прапаноў расфармавання горада.
Акрамя таго, у інтарэсах грамадскай гігіены і агульнага дабрабыту прадугледжвалася паляпшэнне жыллёвай
сітуацыі, а таксама інфраструктуры і камунальнага абслугоўвання. У канчатковым выніку планавалася далучыцца да сучаснасці праз выкананне планаў развіцця
гарадоў 52. Горадабудаўнічым узорам служыў прыняты
ў 1935 г. “Генеральны план рэканструкцыі Масквы”, які
52

Параўн.: Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК. 9-е, доп. и испр. изд. Т. 5. 1929–1932. Москва, 1984. С. 313–
326. Нямецкі пераклад у: Kaganowitsch L. M. Die sozialistische
Rekonstruktion Moskaus und anderer Städte der UdSSR. Hamburg, Berlin o. J. S. 126–146. Параўн. таксама: Bodenschatz H.,
Post C. (Hgg.) Städtebau im Schatten Stalins. Die internationale
Suche nach der sozialistischen Stadt in der Sowjetunion 1929–
1935. Berlin, 2003. Altrichter H. “Living the Revolution”. Stadt
und Stadtplanung in Stalins Rußland // Hardtwig W. (Hg.) Utopie und politische Herrschaft in Europa der Zwischenkriegszeit.
München, 2003. S. 57–75 (Schriften des Historischen Kollegs 56).
Marek M. Die Idealstadt im Realsozialismus. Versuch zu den Traditionen ihrer Notwendigkeit // Brenner C., Heumos P. Sozialgeschichtliche Kommunismusforschung. Tschechoslowakei, Polen,
Ungarn und DDR 1948–1968. München, 2005. S. 425–480 (Bad
Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum 27).
Крыніца (да табл. 4): Шыбека З. Гарады Беларусі (60-я гады
XIX – пачатак XX ст. Мінск, 1997. С. 219–220; Bevölkerungsstatistik Weißrutheniens. Verzeichnis der kleineren und kleinsten Verwaltungseinheiten der Weißruthenischen SSR einschl.
der 1939 eingegliederten Ostgebiete Polens sowie der Gouvernements Brjanßk und Ssmolenßk mit statistischen Angaben über
ihre Bevölkerung auf Grund der sowjetamtlichen Volkszählung
vom 17.12.1926 und der amtlichen polnischen Volkszählungen
vom 30.9.1921 und 9.12.1931. Berlin, 1942. S. 70, 96, 82, 106;
Численность, состав и движение населения Белорусской ССР.
Статистические материалы. Минск, 1966. С. 21; Население
Республики Беларусь. Статистический сборник. Минск, 1995.
С. 98; Республика Беларусь. Статистический ежегодник 2005.
Минск, 2005. С. 102.
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прадугледжваў радыяльна-кальцавую структуру пракладкі вуліц, стварэнне манументальнага цэнтра, вынас
прамысловых прадпрыемстваў на ўскраіны і пашырэнне
зялёных зон у цэнтры горада 53. Што да беларускіх гарадоў, то ў гэтым сэнсе тут спачатку рабілася мала. Праўда,
перш чым у другой палове 30-х гадоў у сувязі з маскоўскім
конкурсам на праект Палаца Саветаў перамог неакласіцызм як вызначальны стылістычны кірунак “сацыялістычнага рэалізму”, у беларускіх раённых цэнтрах паспелі пабудаваць некалькі грамадскіх будынкаў і жылых
дамоў з выкарыстаннем ідэй архітэктурнага мадэрнізму ці канструктывізму 54. З пераходам ад сталінізму да
“адлігі” хрушчоўскай эры цэнтр цяжару сацыялістычнай
планіроўкі гарадоў у Савецкім Саюзе быў перанесены
з цэнтра горада на мікрараён, з дэманстрацыі ўладарання на масавае жыллёвае будаўніцтва. Цяпер ужо і ў БССР
у абліччы горада павінны былі дамінаваць не цэласныя
горадабудаўнічыя ансамблі, структураваныя вакол галоўнай магістралі і цэнтральнай плошчы, а арганізаваныя
па прынцыпе суседства жылыя зоны з пяціпавярховымі
панэльнымі будынкамі і ўстановамі побытавага абслугоўвання, разлічаныя першапачаткова на 10 000–12 000 55.
53
54

55

Параўн.: Генеральный план реконструкции города Москвы.
Т. 1. Постановления и материалы. Москва, 1936.
Параўн.: Chan-Magomedow S. O. Pioniere der sowjetischen
Architektur. Der Weg zur neuen sowjetischen Architektur in den
zwanziger und zu Beginn der dreißiger Jahre. Dresden, 1983. Параўн. таксама: Lizon P. The Palace of the Soviets. The Paradigm
of Architecture in the USSR. Colorado Springs, Co. 1992.
Параўн.: French R. A., Hamilton F. E. I. (Hgg.) The Socialist
City. Spatial Structure and Urban Policy. Chichester et al. 1979.
French R. A. Plans, Pragmatism and People. The Legacy of Soviet Planning for Today’s Cities. London, 1995. Häußermann H.
Von der Stadt im Sozialismus zur Stadt im Kapitalismus // Häußermann H., Neef R. Stadtentwicklung in Ostdeutschland. Soziale und räumliche Tendenzen. Opladen, 1996. S. 5–47. Häußermann H. Von der sozialistischen zur kapitalistischen Stadt //
Kovács Z., Wießner R. (Hgg.) Prozesse und Perspektiven der
Stadtentwicklung in Ostmitteleuropa. Passau 1997 (Münchener geographische Hefte 76). S. 21–31. Параўн. таксама: Король В. А. (сост.) Микрорайоны Белоруссии. Минск, 1963.
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Для рэгулявання міграцыі насельніцтва палітычнае
кіраўніцтва мела ў сваім распараджэнні два механізмы,
камбінацыя якіх у хрушчоўскую эру спарадзіла латэнтную
сістэму “закрытых гарадоў”: пашпартны рэжым і дэцэнт
ралізацыю прамысловых зон. На фоне ўцёкаў з вёскі, абумоўленых пачатай у 1929 г. прымусовай калектывізацыяй
і спалучанымі з ёю рэпрэсіямі супраць так званых “кулакоў”, першаснай мэтай указаў Савета народных камісараў
СССР ад снежня 1932 і красавіка 1933 г. пра ўвядзенне
пашпартнай сістэмы і “пашпартызацыі” было закрыццё
гарадоў для “класавых ворагаў” – кулакоў, асоб без пэўных заняткаў і святароў. У “рэжымных мясцовасцях” на
атрыманне месца жыхарства трэба было падаваць заяву. Дазвол ажыццяўляўся штампам прапіскі. Аднак паказальна, што сродкам рэгулявання руху насельніцтва
пашпартны рэжым змог стаць толькі пасля смерці Сталіна. На аснове пастановы Савета Міністраў СССР ад кастрычніка 1953 г. дазвалялася даваць права на пражыванне ў буйных гарадах пры ўмове пацверджання наяўнасці
санітарнай нормы 9 м кв. на чалавека ў жылых дамах,
6 м кв. у студэнцкіх інтэрнатах і 4,5 м кв. у інтэрнатах для
рабочых. Гэткім чынам пашпартны рэжым павінен быў забяспечыць як усёабдымную рэгістрацыю насельніцтва, так
і прывязку людзей да месца жыхарства. На самай справе
ён умацоўваў у Савецкім Саюзе двухкласавае грамадства,
ставячы вясковае насельніцтва ва ўмовы “другога прыгоннага права”. Калгаснікі дэ-юрэ заставаліся прымацаванымі да сваёй вёскі, таму што права мець пашпарт яны
атрымалі толькі з 1976 г., а да таго часу нават не маглі
памяняць месца працы без згоды старшыні калгаса 56. Каб
56

Параўн.: Matthews M. The Passport Society. Controlling Movement in Russia and the USSR. Boulder, 1993. Попов В. П. Паспортная система в СССР (1932–1976) // Социологические
исследования (1995). № 8. С. 3–14; № 9. С. 3–13. Moine N. Passeportisation, statistique de migrations et contrôle de l’identité
sociale // Cahiers du Monde Russe 38 (1997). P. 587–600. Kessler G. The Passport System and State Control over Population
Flows in the Soviet Union, 1932–1940 // Cahiers du Monde russe
42 (2001). P. 477–504.
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супрацьдзейнічаць сіле прыцягнення гарадоў з высокай
канцэнтрацыяй насельніцтва і іх далейшаму росту, ужо
згаданая рэзалюцыя ЦК партыі бальшавікоў ад 1931 г.
па развіцці гарадской гаспадаркі ў Савецкім Саюзе прадугледжвала лімітаванне прамысловых прадпрыемстваў
у буйных гарадах. Калі савецкаму насельніцтву пасля
Другой сусветнай вайны зноў было дадзена права свабоднага выбару месца працы і давялося прымаць меры па
рацыянальным размеркаванні рабочай сілы, Дзяржплан,
можна сказаць, перанёс гэтую забарону ў 1956 г. на ўсе
буйныя гарады з насельніцтвам больш як 200 000 57.
Нягледзячы на ажыццяўленне сістэмы прапіскі для
мігрантаў, на практыцы шлюзы ў гарады адкрываліся
зноў і зноў – ці то праз навучанне ў інстытутах і ўніверсітэтах, ці праз спецыяльныя дазволы працадаўцаў, ці праз
змену месца жыхарства на мяжы легальнасці. У выніку
выкрышталізавалася абумоўленае месцам жыхарства расслаенне савецкага грамадства. У аспекце даходаў, выбару
тавараў, устаноў адукацыі, аховы здароўя і магчымасцяў
арганізацыі вольнага часу назіралася сыходная лінія ад
сталіцы і буйнога горада да сярэдняга і невялікага горада
і ўніз да вёскі. Далейшая дыферэнцыяцыя выводзіцца непасрэдна з агульнага недахопу жылля. Як вызначальныя
фактары можна разглядаць якасць і месца знаходжання жылля ды яго характар (напрыклад, камунальная
57

Гэта быў спіс, які ўключаў 48 гарадоў, што падлягалі забароне на стварэнне новых і пашырэнне наяўных прамысловых
прадпрыемстваў па-за межамі сферы абслугоўвання, а таксама 23 гарады, якія мусілі пагадзіцца на абмежаванне стварэння дадатковых прадпрыемстваў. Хорев Б. С. Проблемы городов (Урбанизация и единая система расселения в СССР). 2-е,
доп. и перераб. изд. Москва, 1975. С. 78–79, 86–87. Параўн.
таксама: Buckley C. The Myth of Managed Migration: Migration and Market in the Soviet Period // Slavic Review 54 (1995).
P. 896–916. Bohn T. M. Das sowjetische System der “geschlossenen Städte”. Meldewesen und Wohnungsmangel als Indikatoren
sozialer Ungleichheit // Lenger F., Tenfelde K. (Hgg.) Die Europäische Stadt im 20. Jahrhundert. Wahrnehmung – Entwicklung – Erosion. Köln, Weimar, Wien, 2006. S. 373–385 (Industrielle Welt 67).
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кватэра ў цэнтры, дом вясковага тыпу паблізу цэнтра ці
інтэрнат на ўскраіне горада). Толькі пры Брэжневе невялікая асобная кватэра ў панэльным доме пачала забяспечваць для масы насельніцтва магчымасць “сыходу ў прыватную сферу” 58.
Аднак у выніку паскоранага росту насельніцтва паўсядзённасць у беларускіх гарадах на пачатку 60-х гадоў
характарызавалася яшчэ значнай нястачай і недахопам
неабходнага 59. Урбанізацыя адбывалася на шкоду гарадской атмасферы. Надзвычай інфармацыйная ў гэтым дачыненні адна падборка дакументаў пра размеркаванне
насельніцтва, падрыхтаваная ў 1962 г. у Белдзяржпраекце (Беларускім дзяржаўным праектным інстытуце) на
аснове звестак перапісу насельніцтва 1959 г. і праведзенай Цэнтральным статыстычным упраўленнем БССР праверкі жылога фонду за 1960 г. Паводле гэтых дакументаў
5,5 млн. чалавек жыло ў сельскай мясцовасці і 2,5 млн.
у 69 гарадах і 126 пасёлках гарадскога тыпу. З прычыны
нізкай шчыльнасці насельніцтва на кожную вёску ў сярэднім прыпадала 174 жыхары і на кожны гарадскі населены пункт 13 000 жыхароў. Акрамя таго, у розных рэгіёнах
назіраліся значныя эканамічныя дыспрапорцыі. Толькі
17 гарадоў мелі шырока развітую прамысловасць, 60 населеных пунктаў атрымлівалі выгаду прынамсі ад адной
фабрыкі. Яшчэ 23 гарады і 98 пасёлкаў мусілі задавальняцца толькі адным рамесным прадпрыемствам. 18 гарадоў і 74 пасёлкі былі амаль не асвоенымі ў транспартна-тэхнічным аспекце. Пры такіх акалічнасцях і ўмовы
58

59

Параўн.: Smith G. Privilege and Place in Soviet Society // Derek
G., Walford R. (Hgg.) Horizons in Human Geography. Houndmills, London 1989. Р. 320–340. Zaslavsky V. Closed Cities and
the Organized Consensus // Ders. The Neo-Stalinist State. Class,
Ethnicity, and Consensus in Soviet Society. With a New Introduction. Armonk, N.Y. 1994. P. 130–164.
Параўн.: Bohn T. M. Das “neue” Minsk – Aufbau einer sozialistischen Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg // Beyrau, Lindner.
Handbuch der Geschichte Weißrußlands. S. 319–333. Яго ж. Das
“Phänomen Minsk”. Sozialistische Stadtplanung in Theorie und
Praxis // Fritsche B., Gilomen H.-J., Stercken M. (Hgg.) Städteplanung – Planungsstädte. Zürich, 2006. S. 141–155.
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жыцця знаходзіліся на недастатковым узроўні. 1. Хоць
санітарная норма прадугледжвала 9 м кв. на чалавека,
за час з 1955 да 1960 г. удалося дасягнуць павелічэння
яе з сярэдняга паказчыка 4,2 м кв. да, таксама ў сярэднім, 5,5 м кв. У канчатковым выніку недахоп жылля стаў
цэнтральнай сацыяльнай праблемай. 2. Паказальна, што
52,7% гарадскога жыллёвага фонду знаходзілася ў прыватнай уласнасці. У гэтым бачацца недахопы дзяржаўнага жыллёвага будаўніцтва. Агулам 64,2% жылой плошчы
прыпадала на драўляныя дамы, 80% жылой плошчы, без
уліку Мінска, – на аднапавярховыя дамы. Дэ-факта гарады, за выключэннем цэнтра, былі забудаваны прыватнымі дамамі, якія неістотна адрозніваліся ад вясковых хат.
3. З 195 гарадскіх пасёлкаў толькі 78 мелі водаправодную сетку, 53 – цэнтральнае ацяпленне, 35 – каналізацыю
і 10 былі забяспечаны газам. У выніку 75,5% гарадскога
жылля не мелі ні водаправода, ні цэнтральнага ацяплення, ні газавай пліты, ні санітарна-гігіенічнага абсталявання. Акрамя таго, у гарадскіх пасёлках толькі 33,8% вуліц
мелі электрычнае асвятленне і толькі 18,9% – дарожнае
пакрыццё. Асвоенымі ў аспекце інфраструктуры былі,
відавочна, толькі цэнтр і выязныя вуліцы нешматлікіх
буйных гарадоў 60. Паляпшэнні, дасягнутыя за дзесяцігоддзе 1965–1975 г., таксама пакідалі жадаць лепшага. Так,
напрыклад, індывідуальная жылая норма ў гарадскіх
пасёлках была павышана з 6,09 м кв. да 7,2 м кв. У сярэдзіне 70-х гадоў 63,9% гарадскога жыллёвага фонду мелі
водаправод, 62,1% – каналізацыю, 58,3% – цэнтральнае
ацяпленне і 45,5% – гарачае водазабеспячэнне. Усё гэта
разам – сціплы поспех. Зрэшты, у ходзе масавага жыллёвага будаўніцтва ў буйных гарадах доля прыватных дамоў
без побытавых выгод у гарадскім жыллёвым фондзе скарацілася да 31,4% 61. На гэтым фоне сярэдняя санітарная
60
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Схема размещения производительных сил Белорусской ССР на
1959–1980 гг. Т. 5. Население и расселение. Минск, 1962 // Цент
ральный государственный архив научно-технической документации (ЦГАНТД, Минск). Ф. 3. Оп. 4. Д. 10. Л. 28–61.
Козловская Л. В. (сост.) Социальные аспекты размещения промышленности. Минск, 1977. С. 159–160.

Томас М. Бон. Парадоксы ўрбанізацыі Беларусі

87

норма 9 м кв. на чалавека была дасягнута ў беларускіх гарадах толькі ў 1985 г. 62. З прычыны павелічэння цывілізацыйнага перападу паміж горадам і вёскай, які назіраўся
ў БССР насуперак усёй сацыялістычнай прапагандзе да
распаду Савецкага Саюза, прыцягальнасць гарадскога
жыцця захоўвалася нязменнай і ў перыяд трансфармацыі. Аднак для масы гарадскога насельніцтва сямейныя
повязі з вёскай зноў сталі рэлевантнымі ў аспекце забеспячэння харчаваннем 63.
IV. Рэзюмэ
У канчатковым выніку спазненне ўрбанізацыі ў Беларусі ў сэнсе перасялення ў гарады, росту гарадоў і выпрацоўкі сучаснага стылю жыцця тлумачыцца геаграфічнымі ўмовамі і імперскімі кантэкстамі. Паколькі тут не было
радовішчаў сыравіны і лішкаў сельскагаспадарчай прадукцыі, з велікарускага пункту гледжання не варта было
рабіць інвестыцыі ў Беларусь. З аднаго боку, царская імперыя да Першай сусветнай вайны старалася прымацаваць яўрэйскае насельніцтва да заходніх ускраін дзяржавы і ўтрымліваць яго далей ад вёскі. З другога боку,
Савецкі Саюз да Другой сусветнай вайны па стратэгічных прычынах не выяўляў зацікаўленасці ў мадэрнізацыі сваіх памежных тэрыторый. У такіх абставінах Беларусь цягам XIX і XX ст. перажыла тры хвалі ўрбанізацыі,
перапыненых дзвюма сусветнымі войнамі. Дзякуючы будаўніцтву чыгункі яна спрычынілася ў 1880-я гады да
індустрыялізацыі царскай імперыі. Цягам фарсіраванай
62
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БССР з паказчыкам індывідуальнай жылой плошчы (г. зн.
жылых і спальных пакояў) 9,0 м кв. і паказчыкам агульнай
жылой плошчы (з улікам калідора, кухні і ваннага пакоя дадаткова да жылых і спальных пакояў) 13,8 м кв. адставала
ад сярэдняга агульнасаюзнага паказчыка, які складаў адпаведна 9,1 м кв. і 14,1 м кв. Социальное развитие СССР. Статистический сборник. Москва, 1990. С. 209–210.
Да сетак забеспячэння пітной вадой, каналізацыі і цэнтральнага ацяплення ў 80-я гады былі падключаны 90% гарадскога
і 50% вясковага жылля. Народное хозяйство Республики Беларусь в 1991 г. Статистический сборник. Минск, 1993. С. 107.
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індустрыялізацыі ў сталінскі час сельская і лясная гаспадарка былі дапоўнены ў 1930-я гады металаапрацоўкай
і машынабудаваннем. Але да стварэння ключавых прамысловых прадпрыемстваў – такіх, як трактарны і аўтамабільны заводы, – справа дайшла толькі па праграме адбудовы пасля Другой сусветнай вайны. У гэтых умовах за
адно дзесяцігоддзе, з сярэдзіны 50-х да сярэдзіны 60-х гадоў, аграрная краіна ператварылася ў індустрыяльную
дзяржаву. Хоць паказчык урбанізацыі Беларусі ў 1975 г.
перавысіў лічбу 50%, аднак у працэсе ўрбанізацыі пасля
Другой сусветнай вайны адназначна дамінавала сталіца рэспублікі. Урэшце ў Мінску пасялілася амаль чвэрць
беларусаў. Пры гэтым рэалізацыя рыгіднай сістэмы прапіскі ператварыла жыццё ў горадзе ў саслоўную прывілею.
У гістарычным аспекце Беларусь з магдэбургскім правам і ўплывам каталіцызму мае традыцыі, якія адпавядаюць мадэлі “еўрапейскага горада”, вызначанай уяўленнямі цывільнага грамадства. Але пры рускім і савецкім
уладаранні зародкі грамадзянскай публічнасці былі абмежаваныя і ўрэшце знішчаныя. У той час як у гарадскім
насельніцтве беларускіх губерняў царскай імперыі ў колькасным аспекце адназначна дамінавалі яўрэі, у БССР ва
ўмовах індустрыялізацыі ў другой чвэрці XX ст. пачала
назірацца перавага беларусаў. У выніку рэпрэсій супраць
яўрэйскіх культурных устаноў у сталінскі час і фізічнага
вынішчэння большасці яўрэйскага насельніцтва ў час нямецкай акупацыі свет жыцця яўрэйскага мястэчка пасля
1945 г. знік з поля зроку. Замест гэтага ў сацыялістычных
прамысловых гарадах пачало канцэнтравацца беларускае
насельніцтва. З 30-х гадоў планаванне вызначала як мэту
стварэнне індустрыяльных, г. зн. “сацыялістычных” гарадоў, у якіх жылыя пасёлкі павінны былі служыць прыдаткам да буйных прадпрыемстваў. З аднаго боку, масавыя
ўцёкі з вёскі ў 50-я гады прывялі да “асяляньвання” гарадоў. З другога боку, русіфікацыя, якая ажыццяўлялася
ў школах, спарадзіла асіміляцыю з савецкай культурай.
У той час як у цэнтры беларускага горада непамерна вялікая публічная прастора і раскошнае афармленне
фасадаў і сёння яшчэ ўяўляюць сабой рэлікты колішняй
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дэманстрацыі ўладарання, закінутыя пусткі ў жылых раёнах і занядбаныя пад’езды дамоў сведчаць пра недахоп
духу салідарнасці і ўласнай ініцыятывы. З аднаго боку,
дэкаратыўным афармленнем сталіцы рэжым Лукашэнкі імкнецца падкрэсліць прэтэнзію на ўнутры- і знешнепалітычную ўладу. З другога боку, сярод насельніцтва
паўсюдна адчуваецца “адыход у прыватную сферу”, які
суправаджаецца палітычнай апатыяй. Яшчэ і праз 60 гадоў пасля заканчэння вайны немагчыма даведацца пра
лёс ахвяраў у тагачасных гета гарадоў. Выключэнне –
дзейнасць Гістарычнай майстэрні ў Мінску, якая фінансуецца Дортмундскім Міжнародным адукацыйна-асветніцкім цэнтрам. Так, у якасці нацыянальнага манумента
ў афіцыйнай культуры памяці выступае, напрыклад, не
нацысцкі лагер знішчэння Трасцянец, які прымыкае да
паўднёва-ўсходняй ускраіны сталіцы, а спаленая нямецкімі захопнікамі вёска Хатынь, што знаходзіцца за 50 км
на паўночны ўсход ад Мінска. Гэта створаны напрыканцы
60-х гадоў мемарыял, які міжволі сімвалізуе дылему беларускай гісторыі. Ён сведчыць пра дэфіцыт урбаністычнай культуры.
Пераклад Галіны Скакун

From Jewish Shtetl
to Soviet Industrial Cities –
Paradoxes of Urbanization in Belarus
Thomas M. Bohn
The essay explores the question of whether there was an urbanization of society or a ruralization of cities in the Belarusian Soviet
Socialist Republic (BSSR) in the course of the 20th century. Reference is made to the drastic demographic change that was associated with the Holocaust. Before the First World War, there were
no Belarusian cities characterized by the titular nation. They were
inhabited by a majority of Jewish merchants and craftsmen. Their
cultural heritage was erased under the Nazi occupation. With regard to the deficits of socioeconomic development after World War
I, the explosive character of industrialization, urbanization and urban growth after World War II, and the discrepancy between the
claim and reality of the "socialist city," two further phenomena are
named. On the one hand, the transformation from an agricultural
country to an industrial state in the BSSR did not take place until the 1960s. Second, for a long time the cities remained populated
with one-story wooden houses, which differed only slightly from village farmsteads. Overall, the urbanization process was characterized by four features: the pace of growth of the capital city, known
as the "Minsk phenomenon," the increasing concentration of the
population in large cities, the weak development of small towns,
and the neglect of villages. In the end, there was a lack of what had
always distinguished the "European city," namely a bourgeois public sphere and an oppositional working class.

Сацыяльна-эканамічныя практыкі
жыхароў беларускай вёскі
ў гады нэпа
Ірына Раманава, Аляксей Махнач
У 1920-я гады беларуская вёска, нягледзячы на ўсё віхуры падзей папярэдняга перыяду, заставалася даволі
традыцыйнай і ў штодзённым жыцці, і ў арганізацыі працы. Колькасць прадстаўнікоў савецкай улады ў вёсцы
была зусім нязначнай – калгасаў і саўгасаў яшчэ амаль
не было, савецкіх спецыялістаў – аграномаў, землямераў
і ветэрынараў – вельмі не хапала, рупараў прапаганды –
савецкіх газет – выпісвалася на хату-чытальню літаральна некалькі адзінак, сетка савецкіх школ у сельскай мясцовасці толькі разгортвалася, тэхнікі ў вёсцы ніхто яшчэ
не бачыў. Асноўныя інтэрвенцыі ўлады ў гэты перыяд
зводзіліся да размеркавання і пераразмеркавання зямлі
(у тым ліку забарона буйнога землеўладання, высяленне
памешчыкаў, абрэзка зямлі адпаведна новым нормам землекарыстання і надзяленне тых, хто не меў зямлі), а таксама пошукі алгарытму, якім чынам з вёскі ўзяць максімальную колькасць прадукцыі. Безумоўна, сялянства не
магло ўплываць на палітыку бальшавікоў у цэлым, але
магло прыстасоўваць сваю гаспадарку да новых умоваў.
У 1930-я гады яно будзе пазбаўлена гэтай магчымасці.
Земленадзяленне. Прынятыя ў 1921–1922 г. заканадаўчыя акты аб эканамічных адносінах вёскі і дзяржавы, а таксама аб зямельных парадках, якія паклалі
пачатак пераходу да новай эканамічнай палітыкі, фармальна адпавядалі сялянскім патрабаванням і адкрывалі
шлях для пад’ёму сельскай гаспадаркі. Аднак наступствы
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сямігадовай ваеннай разрухі і засуха 1921 г., што прывялі
да голаду ў асноўных збожжавытворчых раёнах краіны,
выключалі магчымасць хуткага і лёгкага выхаду з цяжкага крызісу, да таго ж, усё залежала ад таго, наколькі
паслядоўна будуць здзяйсняцца прынятыя заканадаўчыя
акты.
Пераход да новай эканамічнай палітыкі, перадача памешчыцкіх і іншых земляў (больш за 1 млн. дзесяцін 1)
бясплатна ў бестэрміновае карыстанне, землеўпарадкаванне 2 павысілі давер да новай улады беззямельных і малазямельных сялян, крыху скарацілася колькасць беспасяўных гаспадарак (напрыклад, за 1924/25 г. на 9,8% 3).
Сам працэс перадзелу зямлі, абрэзкі ў больш заможных
і данадзялення малазямельных і беззямельных праходзіў даволі бурна – адсутнасць дакументаў, недахоп землямераў,
аграномаў і г. д., сціслыя тэрміны – шматлікія канфлікты
былі непазбежныя. Сяляне захоплівалі ўчасткі без усялякіх
нормаў і парадку, у некаторых мясцовасцях яны прыходзілі
на размеркаванне са зброяй. Многія з іх не паспелі засеяць
атрыманую зямлю, аднак з гэтых надзелаў сталі патрабаваць
падатак. АДПУ летам 1926 г. паведамляла з Гомельшчыны:
“У сёлах – поўнае бязладдзе, ідуць спрэчкі і разлад з прычыны захопу ўгноеных земляў. Сельсаветы рэгуляваць гэтыя
пытанні не могуць, бо, нягледзячы на рашэнне зямельнай
камісіі, сяляне ўсё ж на месцах працягваюць захоп…”4.
1

2

3
4

Итоги хозяйственного строительства и дальнейшие задачи КП(б)Б (Постановление Х съезда КП(б)Б по докладу
т. И. А. Адамовича // Советское строительство. 1927. № 1. C. 24.
На 1926 г. землеўпарадкаванне было праведзена на 39,4%
ад усёй тэрыторыі (амаль трэцяя частка яшчэ да рэвалюцыі)
(Зьм. Прышчэпаў. Нашы дасягненьні ў аграрнай палітыцы //
Советское строительство. 1927. № 10. С. 44).
Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: население,
землепользование, хозяйство. Москва: Наука, 1977. С. 232.
Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939.
Документы и материалы: в 4 т. Т. 2. 1923–1929 гг. / Ин-т рос.
истории РАН, Дом наук о человеке (Франция), Центр. архив
ФСБ РФ, Институт истории новейшего времени (Франция),
Рос. гос. архив экономики; под ред. А. Береловича, В. Данилова. Москва: РОССПЭН, 2000. С. 439.
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Негатыўна паставіліся да перадзелу тыя сяляне, якія
раней набылі зямлю ва ўласнасць за свой кошт: яшчэ пры
Сталыпіне былі адменены выкупныя плацяжы, і сяляне законна лічылі зямлю сваёй уласнасцю. На Случчыне ў многіх сялян адбіралі хутары, купленыя імі ў 1906–
1908 г., і пераразмяркоўвалі беднаце, якая не магла іх
абрабляць з прычыны адсутнасці сродкаў. Самі ж вяскоўцы прызнавалі факты куплі-продажу зямлі і не згаджаліся перасяляцца на гэтыя надзелы, матывуючы тым, што
могуць быць сваркі, бойкі з ранейшымі ўласнікамі 5.
Свае справы сяляне імкнуліся вырашыць пры дапамозе апелявання да партыйных органаў, Бюро скаргаў. Так,
толькі ў зямельныя органы за 1921 г. паступіла больш
як 12 тыс. заяў-скаргаў 6. У 1924 г. адзначалася: “Прыватныя зямельныя спрэчкі ўцягнулі больш за 38 000 сялянскіх гаспадарак (каля 6% усіх двароў) і да 250 000 чалавек дарослага насельніцтва ў зямельнае суцяжніцтва,
выклікаючы гэтым значную затрату сродкаў і часу сялян,
падрываючы тым самым магутнасць сялянскіх гаспадарак, даводзячы бяднейшых з іх да поўнага разарэння” 7.
Суды, натуральна, не спраўляліся. Дрэнна ўздзейнічаў
на псіхіку сялянства і той факт, што пры агульным малазямеллі на частцы прыватнаўласніцкіх маёнткаў адразу пачалі стварацца саўгасы. Сяляне гаварылі: “Саўгасы
забралі ў нас усю зямлю і саўгасы з’яўляюцца як маёнткі
чырвоных памешчыкаў” 8.
У цэлым на Беларусі зямлі ў дастатковай колькасці
для данадзялення і ліквідацыі перанаселенасці не было
(да таго ж каля 2 млн. дзесяцін тут займалі балоты 9). На
ўрадавым узроўні ставілася пытанне пра перасяленне
5
6
7
8
9

Бяспалая М. А. Беларуская вёска ў першыя гады нэпа (1921–
1923 гг.). Мінск, 1999. С. 86.
Тамсама. С. 85.
НАРБ (Нацыянальны Архіў РБ у Мінску). Ф. 4. Воп. 3. Спр. 5.
Арк. 156–158.
Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939.
Т. 2. С. 263.
Ганжа Б. О Старобинском еврейском мелиоративном товариществе // Советское строительство. 1926. № 8/9. С. 254.
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з БССР у іншыя раёны СССР у бліжэйшае дзесяцігоддзе
каля 600 тыс. чалавек 10. У 1925–1928 г. у маланаселеныя
раёны Сібіры і Далёкага Усходу выехала 74,8 тыс. беларускіх сялян. Аднак перасяленне не змяніла забяспечанасці зямлёй беларускай вёскі, тым больш што частка тых,
хто з’ехаў, вярнулася назад.
Зняццю напружанасці павінны былі спрыяць мерапрыемствы па інтэнсіфікацыі сельскагаспадарчай вытворчасці, меліярацыя забалочанасці, але гэта быў толькі план на будучыню.
Падаткаабкладанне. Адным з галоўных стрыжняў
нэпа стала замена харчразвёрсткі натуральным падаткам
(13–18 відаў прадуктаў), які ўскладаўся не на ўсю вёску,
а на кожную асобную гаспадарку дыферэнцыявана (у залежнасці ад колькасці ворнай зямлі і едакоў у сям’і, ура
джайнасці). Увядзенне харчпадатку азначала прызнанне
за селянінам права вольнага распараджэння вырабленым
прадуктам.
Пераход да новай эканамічнай палітыкі сялянства
ўспрыняло з недаверам. На тлумачэнне новай палітыкі
ўлады кінулі ўсе наяўныя прапагандысцкія і агітацыйныя сілы, якія павінны былі забяспечыць падтрымку ці
нейтралізацыю значнай часткі працоўных правядзеннем
мітынгаў, шматлікіх сходаў і г. д.
Ва ўмовах гаспадарчай разрухі адмена харчразвёрсткі
не была і не магла быць поўнай: у харчпадатку 1921 г. –
адзінай крыніцы сродкаў для эканамічнага аднаўлення
краіны – было нямала ад харчразвёрсткі 11. Сялянства на
першым часе ніякай эканамічнай зацікаўленасці ў новым
падатку не выявіла. На некаторых сялянскіх канферэнцыях выказваліся думкі, што харчпадатак – толькі часовая мера з мэтай агітацыі за пашырэнне пасеваў; не верылі, што развёрсткі больш не будзе 12. Зводкі ВЧК лета
10

11
12

Итоги хозяйственного строительства и дальнейшие задачи КП(б)Б (Постановление Х съезда КП(б)Б по докладу
т. И. А. Адамовича // Советское строительство.1927. № 1. С. 23.
Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939.
Т. 2. С. 9.
Бяспалая М. А. Беларуская вёска… С. 69.
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1921 г. фіксавалі наступныя настроі: “Работа па дзяржнарыхтоўках праходзіць па-ранейшаму, натыкаючыся
на цэлы шэраг цяжкасцяў. Адносіны да гэтага сялянства
ў большасці несвядома-варожыя. Шмат у якіх мясцовасцях самі сяляне не маюць ні жывёлы, ні харчавання, яны
ядуць хлеб, які ўтрымлівае 80% дамешку травы і карэння,
таксама, дзе ёсць, мерзлую бульбу, ад чаго частыя выпадкі захворванняў” (11 красавіка 1921 г.) 13. “У адносінах да
харчпадатку заўважаецца незадавальненне з боку кулакоў,
якія заяўляюць, што развёрстка лепш за падатак, бо пры
развёрстцы можна было адкупіцца, даўшы агенту хабар,
а таксама пры развёрстцы можна было схаваць запасы…
хутарская шляхта і кулакі стараюцца скампраметаваць
уладу, што часткова ў іх і атрымліваецца, ствараючы ў насельніцтва чакальна-варожы настрой” (ліпень 1921 г.) 14.
Зводкі ВЧК аб палітычным становішчы ССРБ вясной і летам 1921 г. сведчаць пра настроі няўпэўненасці і чакання сярод сялянства: “Заціхлыя на час чуткі пра хуткі прыход [палякаў] пачынаюць зноў цыркуляваць сярод насельніцтва”15
(чэрвень); “Сельскае насельніцтва ставіцца да ўлады недаверліва, з прычыны распаўсюджвання правакацыйных чутак
пра адыход улады і заняцце Беларусі палякамі”16.
Падатак збіраўся кепска. Мясцовыя саветы тлумачылі
гэта цяжкім эканамічным становішчам вёскі, тым, што ўсё
забралі палякі, што на сялян уплывае эсэраўская агітацыя
і г. д., прасілі вышэйшыя органы аб зніжэнні падаткаабкладання. Вышэйшыя органы канстатавалі нездавальняльны
падбор выканаўцаў: “Вельмі рэдкія выпадкі, дзе было б поўнае спалучэнне неабходных якасцяў: пісьменнасць, знаёмства з вёскай, сумленне і палітычная добранадзейнасць” 17.
Тыя, хто не выплаціў падатак у поўным аб’ёме і ў тэрмін, павінны былі адказваць перад выязной сесіяй Рэвалюцыйнага трыбунала. Ім пагражала ад аднаго да трох гадоў
13
14
15
16
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НАРБ. Ф. 4. Воп. 1. Спр. 282. Арк. 10. Пер. з рус. мовы І. Раманавай.
Тамсама. Арк. 83–87.
Тамсама. Арк. 77–80.
Тамсама. Арк. 83–87.
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турэмнага зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Паседжанні Рэўтрыбунала павінны былі маральна ўплываць на псіхалогію грамадзян, таму выязным сесіям Рэўтрыбунала прапаноўвалася рабіць паседжанні адкрытымі, агітацыйнымі,
пастановы друкаваць. У распараджэнне харчовых органаў
вылучаліся падраздзяленні чырвонаармейцаў. За несвоечасовае і няправільнае складанне спісаў аддаваліся пад суд
Рэўтрыбунала старшыні сельскіх саветаў, валвыканкамаў,
асобныя грамадзяне. Вінаватыя ва ўтойванні раллі караліся
накладаннем пені, пазбаўленнем волі з прымусовымі работамі 18. Тыя, хто не выплаціў своечасова падатак, пазбаўляліся права продажу прадуктаў на вольным рынку 19.
У выпадку супраціўлення сялян уся іх маёмасць падлягала канфіскацыі, на пастой у вёску ўводзіліся войскі
(на забеспячэнне насельніцтва) 20, сяляне нават маглі быць
выселены за межы Беларусі. Так, за невыкананне харчпадатку вайсковы атрад быў пасланы ў Бычанскую воласць 21.
Наркамхарчбел 1 кастрычніка 1921 г. паведамляў
у СНК, што падатак на хлеб у цэлым для Беларусі цяжкі, бо Беларусь належыць не да вытворчых, а да спажывецкіх рэгіёнаў. Цяжкім для сялян Беларусі аказаўся і падатак на малочныя прадукты, падатак на гародніну зусім
не падыходзіў з-за адсутнасці прамысловага гародніцтва.
А вось сянны падатак выявіўся цалкам прымальным 22.
Моцнае незадавальненне сялян выклікаў той факт, што,
як паведамляў загадчык інспектарскага пададдзела Барысаўскага павятовага харчовага камітэта, пасля выплаты “алейнага падатку з яго яшчэ патрабуюць мяса, з авечкі, з якой ён аднойчы аддаў воўну, патрабуюць яшчэ мяса
і жывую авечку і з воўнай…” 23.
Цяжар падатковага абкладання знаходзіўся ў прама
прапарцыянальнай залежнасці ад памераў гаспадаркі і адваротна прапарцыянальнай ад колькасці едакоў.
18
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Таму не дзіўна, што пры правядзенні падворнага перапісу падатковымі органамі сяляне імкнуліся аб’явіць сваю
гаспадарку раздзеленай, даць завышаныя звесткі пра
колькасць едакоў (“мёртвыя душы” працягвалі служыць
жывым), занізіць колькасць зямлі, пагалоўя жывёлы 24.
За ўтоеную раллю была ўведзена калектыўная адказнасць усіх жыхароў вёскі, быў прыменены шэраг рэпрэсіўных мераў: арышты, суды Рэўтрыбунала, накладанне пені
ў памеры 1/5 абкладання, адчужэнне раллі, закрыццё
рынкаў і г. д. Натуральна, гэта самым адмоўным чынам
адбілася на настроях сялянства, як паведамляў Наркамхарчбел, пошук утоеных земляў «у некаторых сялянскіх
пластах ахрышчаны “другім харчпадаткам”» 25. Пад час
першай фазы кампаніі 1921 г. толькі па Гомельскай губерні было выяўлена амаль 213 тыс. дзесяцін утоенай раллі 26.
Кругавая парука ўрэшце была адменена. Наркамхарчбел
у кастрычніку 1921 г. на запыт СНК адносна таго, як праходзіла кампанія спагнання падатку, канстатаваў, што
“сялянства ставіцца да харчпадатку ўхвальна, ва ўсялякім выпадку намнога лепш, чым да харчразвёрсткі”, што
станоўчы эфект мела адмена кругавой парукі 27.
У сакавіку і ліпені 1922 г. АДПУ канстатавала, што
“харчатрадам даводзіцца харчпадатак браць сілай” 28;
“Палітстан сялян нездавальняльны. Адносіны да Савецкай улады і РКП варожыя… цыркулююць чуткі пра вайну, якая рыхтуецца” 29.
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25
26

27
28
29

Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: население.
С. 211. Пры перапісе 1926 г. насельніцтва аказалася менш
на 6–7 млн., чым давалі падатковыя зводкі.
НАРБ. Ф. 43. Воп. 1. Т. 2. Спр. 49. Арк. 45–52.
Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939.
Документы и материалы: в 4 т. Т. 1. 1918–1922 гг. // Ин-т рос.
истории РАН, Дом наук о человеке (Франция), Центр. архив
ФСБ РФ, Институт истории новейшего времени (Франция),
Рос. гос. архив экономики; под ред. А. Береловича, В. Данилова. Москва: РОССПЭН, 1998. С. 554.
Тамсама. Спр. 49. Арк. 10–16.
Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939.
Т. 1. С. 582.
Тамсама. С. 661

98

Беларускі Гістарычны Агляд Том ХХVII

Падатак 1921 г. быў амаль у два разы вышэйшы за
развёрстку, а падатак 1922 г. перавышаў папярэдні 30. Падатак 1922 г. павінен быў здавацца толькі шасцю прадуктамі. Сем’ям чырвонаармейцаў, інвалідам, беднаце даваліся льготы. Былі зменшаны тэрміны зняволення для
тых, хто не выплаціў падаткі (ад 7 сутак да 1 года з канфіскацыяй маёмасці), акрамя таго, яны прысуджаліся да
выплаты пені ў памеры пятай часткі падатку; выплаты
падатку ў падвойным памеры.
Адмяніўшы харчразвёрстку, дзяржава яшчэ на працягу прыблізна двух гадоў не адмаўлялася ад розных
відаў прамога абкладання вёскі, устанаўліваючы ўсё новыя і новыя натуральныя падаткі на самыя розныя тавары. На пачатку 1923 г. у рэспубліцы існавала 20 відаў
толькі ўскосных падаткаў. Да таго ж пакупная здольнасць
сельскага насельніцтва пры нізкіх цэнах на сельскагаспадарчую прадукцыю ўвесь час падала 31. Акрамя таго сяляне павінны былі выплачваць культзбор, самаабкладанне
на мясцовыя патрэбы, час ад часу ўдзельнічаць у розных
кампаніях па зборы сродкаў. Усе выплаты разам былі даволі істотнымі для аслабленай сялянскай гаспадаркі.
Замена ў 1923 г. усіх відаў натуральнага падаткаабкладання адзіным сельскагаспадарчым падаткам (выплачваўся
часткова прадуктамі, часткова грашыма) дазваляла сялянам
вызначаць напрамак развіцця сваёй гаспадаркі з пункту погляду эканамічнай мэтазгоднасці. Гэтая кампанія ў параўнанні з папярэднімі праходзіла больш спакойна. Інструкцыяй
УЦВК СССР адзінай мерай пакарання ў адміністрацыйным
парадку вызначаўся арышт. Падатковыя камісіі (створаныя
пры выканкамах) і загадчыкі фінаддзелаў не маглі накладваць нават пені, якая прызначалася толькі судом. Найбольш
часта прымяняўся арышт на 7 сутак за ўкрыццё аб’ектаў абкладання, за няздачу падатку ў тэрмін. Гэта пазітыўна ўплывала на настроі асноўнай масы сялянства.
Адкрытае супрацьстаянне, якое даходзіла да ўзброенай
барацьбы сялянства і ўлады, да 1923 г. сябе вычарпала.
30
31
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Захоўваліся яго астаткавыя формы 32. Як паведамлялі зводкі АДПУ другой паловы 1923 г., сяляне ў цэлым станоўча адносіліся да новай формы падаткаабкладання. Разам
з тым органы не маглі не фіксаваць негатыўных фактаў.
Так, на 2 лістапада 1923 г. адзначалася, што ў Беларусі
ў вёсцы – поўная адсутнасць грошай. Сяляне для выплаты падатку вымушаны прадаваць свой інвентар 33. Сяляне,
якія планавалі выплаціць грашовую частку падатку вясной
1924 г. з заробкаў на лесапавале, не атрымалі грошай 34.
Сітуацыя ўскладнілася дажджлівым надвор’ем пад час
уборкі бульбы і сена. Восенню 1923 – зімой 1924 г. з Віцебшчыны пачалі прыходзіць паведамленні пра цяжкае
эканамічнае становішча сялян. Так, у Невельскім і Аршанскім паветах сяляне дзе-нідзе харчаваліся сурагата
мі і закуплялі хлеб 35. З усіх паветаў ішлі скаргі на недарод і недахоп корму з-за позняй уборкі яравых з прычыны
дрэннага надвор’я. Сяляне ў вялікай колькасці збывалі
жывёлу па нізкіх коштах. Па афіцыйных сведчаннях, праз
Невельскую бойню ў кастрычніку прайшло каля 10 тыс.
галоў жывёлы. Моцна выраслі кошты на жыта 36, сяляне
вымушаны былі прымешваць да хлеба мякіну 37.
Вясной 1924 г. АДПУ так апісваў правядзенне кампаніі
падаткаабкладання па СССР: у губернях, слабых па выкананні падатку, працягвалася масавае прымяненне рэпрэсій. У беднаты, за адсутнасцю іншай маёмасці, нярэдка адбіраўся сельскагаспадарчы інвентар, жывёла да апошняга
каня, апісваліся жылыя пабудовы і г. д. Колькасць арыштаваных неплацельшчыкаў за час падатковай кампаніі па
некаторых губернях дасягала шмат тысяч, сяляне зазнавалі
пабоі і здзек, усе грамадскія двары былі завалены канфіскаванай маёмасцю, сельскагаспадарчым інвентаром; канфіскоўваліся нават жылыя хаты і гаспадарчыя пабудовы.
32
33
34
35
36
37

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939.
Т. 2. С. 14.
Тамсама. С. 151.
Тамсама. С. 195.
Тамсама. С. 153.
Тамсама. С. 156.
Тамсама. С. 175–176.
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АДПУ падкрэсліваў: “Канфіскацыя сельскагаспадарчага
інвентару, праведзеная ў такіх шырокіх памерах, немінуча
павінна была адбіцца вельмі адмоўна на вясенняй пасяўной кампаніі” 38. Сітуацыя крыху палепшылася ў 1925 г.
з прычыны добрага ўраджаю і зніжэння падаткаабкладання 39. Праўда, праверкі 1924–25 г. выявілі, што сяляне стаілі
ад падаткаабкладання да пятай часткі ад агульнай колькасці плошчаў раллі, сенакосу, пагалоўя жывёлы 40.
Адным з зыходных прынцыпаў падатковай палітыкі
было перасоўванне асноўнага цяжару падатку на заможныя пласты вёскі (апошнія абкладваліся ў індывідуальным
парадку) і адначасова поўнае вызваленне ад дзяржаўных
падаткаў беднаты і маламоцнага серадняцтва. Гэта адмоўна ўздзейнічала на сацыяльна-псіхалагічны настрой вёскі.
Калі першапачаткова плацілі ўсе, то ў 1923 г. амаль 26 тыс.
бядняцкіх гаспадарак у розным аб’ёме вызваляліся ад падатку, а сума скідак раскладвалася на заможных. Пры разліку атрымлівалася, што з аднаго заможнага едака бралі
ў 180 разоў больш, чым з беднаты 41. У 1925/26 годзе ўсяго было вызвалена ад сельгаспадатку 127 591 гаспадарак
на суму 377 508 руб. Значная колькасць атрымала льготы
(гаспадаркі чырвонаармейцаў, слухачы ВНУ, гаспадаркі
перасяленцаў, калектыўныя гаспадаркі) 42.
У зводцы АДПУ ад 12 ліпеня 1926 г. адзначалася, што
больш заможнае сялянства ўспрымае падатковую палітыку савецкай улады як «заахвочванне “гультаёў” і “лодараў”». Сяляне выказваліся: “Дзяржава зноў хоча пладзіць
гультаёў, падатак будзе браць па даходу, а даход ёсць
толькі ў таго, хто працуе, а лодар зноў не будзе плаціць,
а будзе смяяцца над працаўніком» і інш. 43. У 1927/28 г. на
38
39
40
41
42
43

Тамсама. С. 195.
НАРБ. Ф. 4. Воп. 21. Спр. 56. Арк. 2–7.
Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: социальная
структура, социальные отношения. Москва: Наука, 1979. С. 29.
Бяспалая М. А. Беларуская вёска… С. 80.
Балабонов А. Помощь деревенской бедноте // Советское строительство. 1927. № 1. С. 141.
Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939.
Т. 2. С. 429.
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Случчыне, дзе налічвалася 17,4% бядняцкіх гаспадарак
і 77% серадняцкіх, цалкам вызвалена ад падаткаў было
28%, а ў цэлым тыя ці іншыя льготы ў розных памерах
атрымалі 59,1% (на 72 874 руб.) 44.
Вызначэнне колькасці падатку для кожнай гаспадаркі
не толькі структуравала вёску па маёмасным стане, але
і абумоўлівала штодзённыя сацыяльна-эканамічныя тактыкі яе членаў.
Землеўпарадкаванне. У севазвароце дамінавала
трохполле, але дзе-нідзе ўжо значна парушанае. Сітуацыя ўскладнялася цераспалосіцай: зямля знаходзілася
ў некалькіх адрэзках, часам значна аддаленых адзін ад
аднаго і ад сялянскага двара. Селянін, палі якога размяшчаліся на адлегласці 9–10 км ад двара, павінен быў
затрачваць на тое, каб дабрацца туды, працы і сродкаў
амаль столькі ж, колькі затрачваў на апрацоўку саміх палёў 45.
Зямельным кодэксам 1922 г. быў узяты курс на пасялковае землеўпарадкаванне з разбіўкай ворыўнай зямлі
гаспадарак на пэўную колькасць палёў, у залежнасці ад
севазвароту, а кожнага поля – на палосы па колькасці
гаспадарак паселішча 46. Дэклараваўся дазвол як на выдзяленне з абшчыны асобных гаспадарак, так і на поўнае
развёрстванне яе зямель на хутары і адрубы; звядзенне
ў адным месцы зямельнага надзела (ворыўных – пры адрубной сістэме і ўсіх увогуле ўгоддзяў – пры хутарской) 47.
Гэтая зямельная палітыка фактычна была працягам сталыпінскай аграрнай рэформы і праводзілася
з улікам спадчыны абшчыннай сістэмы землекарыстання.
Так, у раёнах шырокага яе распаўсюджання (Віцебская
44
45
46

47

Крыцкі І. Матар’ялы з месц. Будаўніцтва сельскай гаспадаркі Случчыны // Наш край. 1929. № 8-9. С. 44.
Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: население.
С. 135.
Бонч-Осмоловский Р. Земельная площадь БССР и ее перераспределение по угодиям, землевладению и формам землепользования // Советское строительство. 1926. № 11. С. 70.
Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: население.
С. 139.
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і Магілёўская губерні) было лягчэй ствараць хутары і адрубы 48, падворнае землекарыстанне і фактычная адсутнасць абшчыны на Міншчыне і Гомельшчыне абумовілі
слабае развіццё хутарызацыі тут.
Ва ўсходніх раёнах Віцебскай акругі ад 60 да 80% сялянскіх гаспадарак былі хутарскімі, значнае распаўсюджанне хутары мелі ва ўсходняй частцы Аршанскай, у Полацкай акрузе, часткова – у Магілёўскай. Менш за ўсё
хутароў было на Міншчыне (асабліва ў Слуцкай і Барысаўскай акругах), у Калінінскай акрузе. Адрубы складалі
ад 0,3 да 8% і займалі заўважнае становішча толькі ў некаторых раёнах Мазырскай акругі (да 10–18% усіх гаспадарак), што было абумоўлена, відавочна, асаблівымі ўмовамі сельскагаспадарчай дзейнасці Палесся 49.
Увогуле, даміноўнай формай сялянскага землекарыстання на Беларусі было падворна-цераспалоснае50. На 1 студзеня
1925 г. 74,1% гаспадарак карысталіся зямлёю цераспалосна,
20,3% размяшчаліся хутарамі і 4,0% мелі зямлю ў адрубных
участках51. Усяго ж да 1929 г. было ўпарадкавана не больш за
44% агульнай плошчы сялянскага землекарыстання52.
Існавалі адрозненні па акругах адносна сярэдняй
землезабяспечанасці сялянскіх гаспадарак. На пачатку 1925 г. найбольшую плошчу прыдатных сельскагаспадарчых земляў мелі Мазырская (10,57 дзесяцін на
48
49
50

51

52

Гл.: Липинский Л. П. Столыпинская аграрная реформа в Белоруссии. Минск: Изд-во БГУ, 1978. С. 224, 68.
Бонч-Осмоловский Р. Земельная площадь БССР. С. 71–72.
У 1887 г. у трох губернях, якія ўвайшлі сваімі часткамі ў БССР,
абшчыннае землекарыстанне ахоплівала наступны працэнт усіх
сялянскіх надзельных земляў: у Мінскай – 4%, у Віцебскай –
34,3%, у Магілёўскай – 83,4%. Беларускае абшчыннае землекарыстанне фактычна набліжалася да падворнага. Такі характар абшчыннага землекарыстання на Беларусі пацвярджаецца
тымі абставінамі, што пасля пастановы 1906 г. ліквідацыя абшчыннага права адбывалася ў беларускіх губернях вельмі хутка (Бонч-Осмоловский Р. Земельная площадь БССР. С. 69).
Паводле дадзеных адміністрацыйнага перапісу населеных
пунктаў і гаспадарак ЦСУ БССР на 1 студзеня 1925 г. (БончОсмоловский Р. Земельная площадь БССР. С. 71).
Нарысы гісторыі Беларусі: у 2 ч. Ч. 2 / М. П. Касцюк, І. М. Ігнаценка, У. І. Вышынскі [і інш.]. Мінск: Беларусь, 1995. С. 94.
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гаспадарку, 1,95 – на душу), Мінская (адпаведна 9,11 і
1,66), найменшую – Магілёўская (адпаведна 6,52 і 1,15)
і Аршанская акругі (адпаведна 6,64 і 1,17) 53. У Полацкай
акрузе на 1927 г. з 55 540 сялянскіх гаспадарак амаль палова (43%) адчувалі значны недахоп зямлі, прычым фондаў для задавальнення патрэбы не было 54.
Даволі істотна адрозніваўся агульны эканамічны стан
сялянскіх гаспадарак па розных рэгіёнах, так, колькасць
гаспадарак, якія мелі менш за 1 га на Віцебшчыне, была
амаль у пяць з паловай разоў большай, чым на Случчыне (23,8% і 4,4% адпаведна), а колькасць гаспадарак, якія
мелі больш за 8 га, на Случчыне была амаль у два з паловай разы большай (2,3% і 5,5% адпаведна) 55.
Драбленне сялянскіх гаспадарак. Стварэнне магчымасцяў для выдзялення маладых сямей у асобныя гаспадаркі, а таксама агульны прырост насельніцтва вялі да
росту колькасці сялянскіх гаспадарак, да драблення іх матэрыяльна-тэхнічнай базы. Калі ў даваенны час узнікала
ў сярэднім 8 тыс. новых гаспадарак у год, то ў паслярэвалюцыйны перыяд удвая больш.
Шматсямейныя двары характарызаваліся ў анкетах
як заможныя: яны мелі больш зямлі і працоўных рук, ім
было лягчэй абрабляць зямлю 56, для іх падзел, акрамя іншага, азначаў зніжэнне падаткаабкладання. Натуральна,
з устанаўленнем для больш заможных гаспадарак прагрэсіўнага падаткаабкладання сустракаліся і фіктыўныя
дзяленні з мэтай зніжэння падаткаў 57.
Улады імкнуліся стрымаць працэс драблення, які істотна падрываў матэрыяльна-тэхнічную базу сельскай гаспадаркі. Так, згодна з Зямельным кодэксам 1922 г. раздзел зямельнага надзела двара дапускаўся толькі ў тым
53
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Бонч-Осмоловский Р. Земельная площадь БССР. С. 66.
Мачульскі Ф. Экономічны абгляд чырвонай Полаччыны // Советское строительство. 1927. № 9. С. 138.
Лур’е М. Матар’ялы з месц. Эканоміка Віцебшчыны // Наш край.
1928. № 5. С. 29, 31; Крыцкі І. Матар’ялы з месц. Будаўніцтва
сельскай гаспадаркі Случчыны // Наш край. 1929. № 8-9. С. 33.
Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: население. С. 238.
Тамсама. С. 263.

104

Беларускі Гістарычны Агляд Том ХХVII

выпадку, калі на выдзеленых частках яго магчыма было
вядзенне самастойнай земляробчай гаспадаркі, у адваротным выпадку павінна была размяркоўвацца толькі
маёмасць двара, а зямля заставалася ў надзеле адной
гаспадаркі 58. З 1 траўня 1925 г. пастановай СНК БССР
раздзелы сялянскіх земляў дазваляліся толькі ў выключных выпадках 59. “Інструкцыяй аб правядзенні сямейнамаёмасных раздзелаў працоўных земляробчых гаспадарак (двароў)” ад 30 сакавіка 1927 г. падзелы дазваляліся
толькі ў тым выпадку, калі гаспадаркі, якія аддзяляліся,
мелі на мэце стварэнне новых самастойных земляробчых
гаспадарак, здольных весці такую гаспадарку 60.
Аднак гэтая інструкцыя, як і папярэднія законы, супярэчыла рэальнаму жыццю: вялікая колькасць гаспадарак мела адну карову, аднаго каня і г. д., якія фізічна не
маглі быць падзелены. Прадугледжаная ж інструкцыяй
выплата долі “грашыма ці прадуктамі ў растэрміноўку…
на тэрмін не больш за пяць гадоў” была немагчыма ні для
тых, хто заставаўся на гаспадарцы (рынкавы абарот асноўнай масы сялянскіх гаспадарак не дазваляў на працягу
пяці гадоў выплаціць палову ці хоць бы трэцюю частку
кошту сваёй маёмасці), ні тым больш для тых, хто выдзяляўся. Адмова ў раздзеле двара для тых, хто выдзяляўся,
азначала пераход на становішча беззямельных 61.
Мясцовыя зямельныя ўпраўленні ў адказ на спецыяльны запыт Наркамзема РСФСР паведамлялі, што інструкцыю ад 30 сакавіка 1927 г. не зразумела ні насельніцтва,
ні мясцовыя работнікі і яна практычна ніяк не паўплывала на працэс драблення сялянскіх гаспадарак. Спробы
ўвесці “абавязковыя нормы недрабімасці” на мясцовым
узроўні таксама асаблівага поспеху не мелі 62.
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У выніку хуткага стварэння новых гаспадарак землезабяспечанасць на адну гаспадарку амаль не змянілася ў параўнанні з даваенным часам, а то і ўвогуле крыху зменшылася 63. Паводле дадзеных па Аршанскай акрузе, калі
ў 1917 г. забяспечанасць аднаго сялянскага двара раллёй у 1917 г. выражалася ў 5,94 га, то ў 1927 г. – у 5,62 га,
памер сенакосу захоўваўся на адным узроўні – 1,83 га 64.
Агульны прырост насельніцтва, надзяленне зямлёй
беззямельных і малазямельных за кошт абрэзкі заможных гаспадарак, выдзяленне маладых сямей у асобныя
гаспадаркі прывяло да таго, што на 1926 г., нягледзячы
на агульны рост плошчы пасеву ў 10,2%, група беспасяўных павялічылася на 60%, група заможных знізілася на
9%, а група т. зв. “эксплуататарскіх” – на 30% 65.
Сельскагаспадарчыя культуры. Асноўнымі сельскагаспадарчымі культурамі беларусаў былі збожжавыя:
найперш жыта, а таксама пшаніца, авёс. На Беларусі, як
і ў дарэвалюцыйны час, выразна назіралася тэндэнцыя
скарачэння пасеваў пад збожжавымі культурамі і павелічэння пасеваў пад тэхнічнымі, што было абумоўлена рынкавай кан’юнктурай, развіццём таварнай жывёлагадоўлі.
Значнымі былі пасевы пад бульбай, якая займала заўважнае становішча ў спажыванні селяніна – ад 150 да 250 кг
на душу ў год (600–700 г у дзень на тэрыторыі спажывецкай паласы), у якасці кармавой культуры для жывёлы,
была асноўным відам сыравіны для крахмальна-патачнай
і вінакурнай прамысловасці 66. На пачатку 1920-х гадоў,
дзякуючы высокім нарыхтоўчым цэнам і шэрагу іншых
63
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Итоги хозяйственного строительства и дальнейшие задачи КП(б)Б (Постановление Х съезда КП(б)Б по докладу
т. И. А. Адамовича // Советское строительство. 1927. № 1. С. 24.
Самохин Ф. Экономический обзор Оршанского округа // Советское строительство. 1928. № 2. С. 142.
Лозовский Ф.Н. Земельная аренда и наемный труд в крестьянском хозяйстве БССР // Советское строительство. 1926. № 10.
С. 150.
З 1924/25 да 1926/27 г. перапрацоўка бульбы ў крахмальна-патачнай прамысловасці СССР павялічылася больш чым у два
разы, а ў вінакурнай – амаль у 6 разоў (Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: население. С. 286).
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мерапрыемстваў улады, даволі хутка раслі пасяўныя
плошчы пад лёнам. Аднак лён не дасягнуў дарэвалюцыйнага ўзроўню ўраджайнасці 67.
Недахоп угнаенняў пры нізкаўрадлівых глебах, дрэнная апрацоўка зямлі (неглыбокая ралля) не спрыялі павышэнню прадукцыйнасці сельскагаспадарчай вытворчасці. Нізкімі былі ўраджаі – не больш як сам-пяць 68. Так, на
Тураўшчыне на ўгноенай глебе (у большасці з-пад кашар)
ва ўраджайны год селянін меў 40–45 пудоў з дзесяціны,
але сярэднім лічыўся ўраджай амаль удвая меншы – 25–
30 пудоў. Свайго хлеба хапала на месяцы 3–4, амаль 66%
сялян куплялі збожжа і муку 69. Пашырэнню штучных угнаенняў замінала часткова дарагоўля, а часткова няўменне
сялянства імі карыстацца 70. Увядзенне ў севазварот т. зв.
зялёных угнаенняў (лубін, канюшына) скарачала збожжавыя культуры, а нават нязначнае скарачэнне плошчы пад
збожжавымі культурамі парушала харчовы баланс гаспадаркі, штурхаючы яе за хлебам на рынак, вяло да пагаршэння эканомікі гаспадаркі 71, стваралася замкнёнае кола.
“Пачынаюцца гутаркі з нашым гаспадаром. Чаму такі
малы ўраджай? – Дрэнная глеба ды няма гною. Чаму няма
гною? – Мала жывёлы. А чаму мала жывёлы? – Няма на
большы лік корму. А чым ты корміш сваю жывёлу? – Амаль
што выключна сенам, саломай і мякінай. – А чаму не пасееш у полі больш бульбы й травы? – Баюся самому ня хопіць хлеба, а на бульбу, ня ведаю, ці хопіць працы. – Дык
ты прадасі: сала, масла, яйкі або іншыя прадукты жывёлагадоўлі і купіш сабе недастачу хлеба. – Добра, а ці будзе
67
68
69

70
71

Тамсама. С. 290.
Кісьлякоў Я. Тып беларускай сялянскай гаспадаркі // Наш
край. 1925. № 2. С. 5, 8.
Бараноўскі Яз. Санітарна-бытавы стан вёскі Радзілавічы,
Букчанскі сельсавет Тураўскі раён, Мазырская акруга // Наш
край. 1928. № 8-9. С. 54.
Шыпіла І. Сельская гаспадарка Барысаўшчыны // Советское
строительство. 1926. № 11. С. 201.
Токмачев С. П. К вопросу о путях улучшения крестьянского
хозяйства в Белоруссии // Советское строительство. 1926. № 2.
С. 58–67, 59.
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выгада, калі я пачну прадаваць мяса, масла, сала й купляць збожжа, – запытае, урэшце, гаспадар” 72.
З усёй ворыўнай зямлі на Мазыршчыне толькі 61,2%
было занята пад пасевамі, астатняе – пад папарам і аблогай. Земляробства тут не толькі не давала тавараў для
вывазу, але і не забяспечвала збожжам яе жыхароў 73. Разам з тым экстэнсіўнасць гаспадаркі Мазыршчыны нельга
было патлумачыць выключна культурнай адсталасцю яе
насельнікаў. Галоўным багаццем рэгіёна была не ралля,
а сенажаці, не вельмі прадукцыйныя, затое вялікія. У той
час як у сярэднім па БССР на 100 дзесяцін ворнай зямлі
прыпадала толькі 46 дзес. сенажаці, на Мазыршчыне –
109. Акрамя таго, тут выкарыстоўваліся для выпасу лясы
і непрыдатныя землі, якія разам з балотамі складалі большую частку земляў Мазыршчыны 74. Натуральна, вялікае
таварнае значэнне тут мела жывёлагадоўля.
Вось як выглядала нарыхтоўка сена, напрыклад, на
Варанянскім балоце (Грэшчына) 75, куды з’язджаліся сяляне за 30–35 вёрст: “Косяць сена па калені ў вадзе, сярод
плоймаў кусьлівай машкары. Каб ня прэлі ногі, касцы іх
мажуць дзёгцем, абкручваюць анучамі. Так жывуць на балоце па некалькі дзён. Кепскае балотнае сена складаюць
у стажкі на больш сухіх мясцох, робячы для гэтага з бярозавых жэрдак насцілы. Вывозяць яго зімой, калі прамерзне балота” 76.
Барысаўскі раён знаходзіўся ў досыць спрыяльных
умовах для свайго эканамічнага развіцця. Шляхі зносін
(МББ чыгунка, суднаходная і сплаўная рака Бярэзіна, добрыя грунтавыя дарогі) дазвалялі мець цесную
72
73

74
75
76

Кісьлякоў Я. Тып беларускай сялянскай гаспадаркі // Наш
край. 1925. № 2. С. 9.
Так, у 1911–1913 г. прывоз збожжавых прадуктаў на Мазыршчыну складаў 215 тыс. пудоў, у 1924–1925 г. – 42 тыс.
пудоў // Наш край. 1928. № 8-9. С. 18.
Наш край. 1928. № 8-9. С. 19.
Варанянскае балота займала плошчу 8 тыс. дзесяцін, пад сенакос выкарыстоўвалася толькі частка.
Мікіцінскі У. Дваццаць дзён краязнаўчага вандраваньня.
Матар’ялы з падарожжа па Слуцкім, Грэскім, Пухавіцкім і
Стара-Дароскім раёнах // Наш край. 1929. № 2. С. 36.
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эканамічную сувязь з буйным прамысловым цэнтрам
акругі і раёна. У Барысаве праводзіліся вялікія кірмашы, былі кааперацыйныя крамы, вялікая колькасць рабочых гарантавала збыт прадуктаў сельскагаспадарчай
вытворчасці 77.
Гародніцтва і садоўніцтва насілі натуральна-спажывецкі характар. Сяляне агранома ў вёсцы не бачылі. Аднак часам самі сяляне выступалі ініцыятарамі рацыяналізацыі: змены ў землекарыстанні, садоўніцтва, племянная
жывёлагадоўля. Так, у вёсцы Дакудава ў Крупскім раёне
ў аднаго гаспадара быў пладовы гадавальнік на 4,5 тыс.
дрэў, тут спрабавалі разводзіць племянную скаціну, асабліва свіней 78. На Барысаўшчыне адзін сад у сярэднім прыпадаў на 13 гаспадарак. Гароднінай сялянства задавальнялася ў сярэднім на 40–50% спажывецкай нормы. На
Барысаўшчыне 4 гаспадаркі вялі гародніцтва па-навуковаму 79. Перапрацоўвалі садавіну (сушылі, варылі павідла
і інш.) у акрузе толькі ў гаспадарцы Марозава (Фатынь
Лепельскага раёна), які меў сушылку, што прапускала
да 500 пудоў сырой гародніны. Некаторыя сяляне, вярнуўшыся з палону дахаты (вёскі Засялечча, Замоша Асіповіцкага раёна), спрабавалі ўнесці змены ў вядзенне сваёй
гаспадаркі. Так, у Замошы селянін Сцяпан Рамнёў працаваў на гародзе “па-германску”: разводзіў больш агуркі 80.
Арэндныя адносіны. Знізіць напружанасць у вёсцы
павінны былі ўвядзенне арэнды зямлі і дазвол найму працоўнай сілы (1922 г., Зямельны кодэкс). Разлік быў такі:
“лішнія” рабочыя рукі, або, напрыклад, сяляне, гаспадаркі
якіх пацярпелі ад стыхійных бедстваў ці няшчасных выпадкаў, уладальнікі новаствораных ці нядаўна землена
дзеленых гаспадарак будуць зарабляць грошы, працуючы
77
78
79
80

Самцэвіч В. Нарыс экономічнага становішча Барысаўскага
раёну // Наш край. 1927. № 6-7. С. 53.
Самцэвіч В. Вёска Дакудава (Крупскі раён, Аршанскай акругі) // Наш край. 1927. № 8-9. С. 42–43.
Шыпіла І. Сельская гаспадарка Барысаўшчыны // Советское
строительство. 1926. № 11. С. 203.
Немцаў А. Матэрыялы з мест: Замоскі сельсавет Асіповіцкага раёну, Бабруйскай акругі // Наш край. 1927. № 6-7. С. 26.
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па найме, і выкарыстоўваць гэтыя грошы для ўмацавання
ўласнай сельскай гаспадаркі 81. Увядзенне арэнды дазваляла “прыстройваць” землі, якія часова не маглі апрацоўвацца з прычыны прызыву гаспадара ў Чырвоную армію
ці займання нейкіх пасад, пры страце працаздольнасці па
хваробе на доўгі тэрмін, а таксама землі ўдоў, сірот і г. д.
Зямля магла здавацца на тэрмін у 1 севазварот, г. зн.
да 3 гадоў, а з мая 1925 г. – да 12 гадоў 82. Арандатарам
магла выступаць толькі гаспадарка, якая ўжо існавала
і мела зямельны надзел. Натуральна, гэта стварала перашкоды для ўзнікнення новых гаспадарак на арандаваных землях. У 1924 г. было дазволена арандаваць землі
асобам, якія не мелі свайго надзела, галоўнае – арэнда
павінна была мець працоўны характар. Здача ў арэнду не
дазвалялася, “калі двор, які здаваў зямлю, цалкам спыняў
вядзенне самастойнай гаспадаркі з прычыны канчатковага перасялення ці пераходу да іншых заняткаў” 83.
У якасці асноўнага здатчыка зямлі выступілі бясконныя і безынвентарныя беднякі, маламоцныя сераднякі
(сярэдняя плошча арэнды складала каля 4 дзес.), якія
не мелі земляробчых прылад, рабочай жывёлы і насення для апрацоўкі атрыманага надзела. Большасць з іх
здавала ўвесь надзел, спыняючы на час арэнды вядзенне
самастойнай гаспадаркі. Таксама здаўшы зямлю можна
было набыць каня і пайсці з ім у заробкі на лесараспрацоўкі, дарожныя працы 84 і г. д. Асноўным арандатарам
зямлі быў серадняк – на яго долю прыпадала каля 2/3 ад
агульнай колькасці арандатараў і больш за палову арэнднага фонду 85.
81
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Лозовский Ф. Н. Земельная аренда и наемный труд в крестьянском хозяйстве БССР // Советское строительство. 1926.
№ 10. С. 158.
Доўгі тэрмін арэнды не падаўся сялянству перспектыўным,
такія дамовы склалі каля 9% ад агульнай колькасці арэндных дагавораў.
Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: социальная
структура. С. 87.
Лозовский Ф. Н. Земельная аренда и наемный труд. С. 153.
Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: социальная
структура. С. 100.
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Увядзенне абавязковай рэгістрацыі арэндных дамоў
адпаведнымі органамі павінна было зрабіць іх празрыстымі для ўлады, дазволіць ёй рэгуляваць арэндныя адносіны ў вёсцы. Аднак паколькі арэнда абкладалася падаткам, сяляне імкнуліся ўтойваць пагадненні аб ёй ад
рэгістрацыі, указваць заніжаныя памеры арэндаванай
плошчы, з мэтай укрыцця сапраўднай плошчы ад абкладання падаткам памеры ўказваліся ў дагаворах як “увалока”, “пляц”, “надзел” і г. д. 86. Мясцовы савецкі апарат не
мог забяспечыць дзейсны кантроль за адносінамі паміж
асобнымі дварамі. Як выявілі абследаванні, шмат сялян
не ведала, што за арэндаваную зямлю падатак павінен
плаціць арандатар, і або самі выплачвалі яго (у гэтым
выпадку арэндная плата паніжалася да мінімуму, а сама
арэнда набывала кабальны характар), або ўспрымалі выплату арандатарам як дабро і не паведамлялі аб здзелцы
ў савет, каб не павышаць падатковую групу “дабрадзею”.
Таксама неабходна ўлічваць эканамічную залежнасць
здатчыка ад арандатара, пры якой апошні мог выступаць
у ролі “памочніка” ці нават “ратавальніка” ад голаду 87.
У падобных сітуацыях бедняку было не да юрыдычнага
афармлення здзелкі, тым больш што адмаўленне савета
ў рэгістрацыі менавіта яго і паставіла б у цяжкае становішча.
Найбольш зацікаўленым бокам у заключэнні здзелкі
быў менавіта бядняк 88. Склалася парадаксальная сітуацыя, калі здатчык зямлі ў арэнду, на абарону інтарэсаў
якога і быў накіраваны закон, імкнуўся пазбегнуць агалоскі – не толькі рэгістрацыі здзелкі ў савеце, але нават
простага паведамлення пра факт пры абследаваннях, якія
праводзіліся партыйнымі, статыстычнымі і навуковымі
арганізацыямі. Арандатар жа (як правіла, больш пісьменны) не баяўся статыстыкі і абследавальнікаў, што наглядна праявілася ў велізарнай неадпаведнасці колькасці
86
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Лозовский Ф. Н. Земельная аренда и наемный труд. С. 157–158.
Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: социальная
структура. С. 89–90.
Тамсама. С. 91.
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гаспадарак, якія здавалі зямлю ў арэнду, і колькасці арэндаваных гаспадарак (у 3–4 разы). Так, у 1926 г. зарэгістравана было не больш за 25–30% арэндных здзелак 89.
Зямля здавалася сялянамі за грошы, бо здатчыкамі выступалі перасяленцы і адыходнікі, для якіх іншыя формы
былі нявыгадныя. Шырока практыкавалася здольшчына:
68,3% здаваных гаспадарак былі здольшчыкамі (прыкладна
столькі ж, дарэчы на Украіне), гэта тлумачыцца як даволі
моцнымі прыгоннымі ўстоямі ў папярэдні час, так і моцным
недахопам рабочай жывёлы і інвентару ў беднаты – асноўнага здатчыка. У раёнах больш развітай таварнай вытворчасці
здольшчына значнага пашырэння не атрымала 90.
Мелі месца выпадкі, калі пад выглядам арэнднай
здзелкі адбываўся фактычны продаж, на карысць гэтага
сведчыў моцна завышаны кошт здаванай у арэнду зямлі:
у раёнах, дзе сярэдняя цана дзесяціны складала 6 руб.,
яна даходзіла да 30–40 і нават 85 руб. 91.
Не атрымалася таксама звесці ўсе арэндныя адносіны
толькі да т. зв “працоўнай арэнды”, паводле ўмоў якой
здатчык не павінен быў парываць з сельскай гаспадаркай. Такімі здатчыкамі маглі б стаць тэарэтычна толькі
буйныя гаспадаркі. У БССР жа зямлю здавалі або маламоцныя сяляне, якія здавалі фактычна ўвесь надзел, або
тыя гаспадаркі, працаздольныя члены якіх уладкаваліся
на працу ва ўстановы, на прадпрыемствы 92.
Натуральна, арэнда ў такім выглядзе не магла істотна адбіцца на развіцці вытворчых сіл сельскай гаспадаркі
і на сацыяльна-эканамічным расслаенні вёскі 93. У арэнду
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Тамсама. С. 92, 108.
Тамсама. С. 110.
Лозовский Ф. Н. Земельная аренда и наемный труд. С. 157–158.
Тамсама.
У РСФСР арэнда была сканцэнтравана пераважна ў руках
буйных гаспадарак (на 100 заможных гаспадарак прыпадала 70, якія прыбягалі да арэнды, у той час як у БССР толькі
10; суадносіны арэндных надзелаў адпаведна: ад 8 да 22 дзес.
і ад 3 да 15 дзес.). У земляробчай паласе РСФСР арэнда выконвала значную ролю у збожжавытворчых гаспадарках (Филиппов Н. Основные вопросы дифференциации белорусской
деревни // Советское строительство. 1927. № 1. С. 90).
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здавалі 1,5–2,1% гаспадарак. Сярод арэндаваных земляў
значную частку займаў сенакос (44,6%). Часцей за ўсё гэта
былі невялікія ўчасткі, раскіданыя сярод лясоў 94.
З 1925 г. на арандаваныя гаспадаркі распаўсюджваўся
закон аб дапушчэнні падсобнай наёмнай працы.
Наём працоўнай сілы. Да продажу сваёй працоўнай
сілы вымушаны былі прыбягаць больш за палову бядняцкіх гаспадарак 95. Некаторая частка такіх сялян знаходзіла
выхад у заробках на будаўніцтве ці прамысловасці. Аднак
большая частка бядняцкіх і маламаёмасных пластоў сельскага насельніцтва павінна была шукаць крыніцы існавання ў самой вёсцы.
Межы дазволу на прымяненне таго, што называлася “дапаможнай наёмнай працай” 96, у земляробчых гаспадарках былі празмерна вузкія: для гэтага неабходна
было мець уважлівыя прычыны. У такіх умовах пашырыліся схаваныя формы найму – часцей за ўсё пад выглядам сваякоў. “Часовыя правілы аб умовах прымянення падсобнай наёмнай працы ў сялянскіх гаспадарках”
(18 красавіка 1925 г., пастанова СНК СССР) аблягчалі
прымяненне наёмнай працы ў працоўных сялянскіх гаспадарках, галоўным чынам серадняцкіх. У вёсцы фармаваўся асобны пласт – сельскагаспадарчыя рабочыя.
Асноўным наймальнікам была серадняцкая гаспадарка. Паводле дадзеных усесаюзнага перапісу 1926 г.,
з агульнай колькасці двароў, якія займаліся сельскай
гаспадаркай і пастаянна прымянялі наёмную працу,
аказалася, што ў 25,4% галоўнымі ў сем’ях былі жанчыны. Жанчына, становячыся галавой шмадзетнай сям’і
без дарослых работнікаў-мужчын, была вымушана наймаць чужую працоўную сілу, пры гэтым трапляючы
94
95
96

Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: социальная
структура. С. 95.
Тамсама. С. 128.
25 лютага 1925 г. Прэзідыум ЦВК Беларусі зацвердзіў Зямельны Кодэкс БССР. 12 жніўня 1925 г. СНК Беларусі прыняў інструкцыю аб прымяненні “Часовых правіл” па найму
рабочай сілы ў сялянскай гаспадарцы на тэрыторыі БССР.
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ў становішча хутчэй эксплуатаванай, чым эксплуататара 97.
Сярод тых, хто наймаўся, пераважалі маладыя людзі,
часцей за ўсё хлопцы, батрацкія заняткі якіх былі толькі дапамогай у бюджэце гаспадаркі бацькоў. Натуральна,
меў месца сезонны наём, які дасягаў найбольшых памераў
у час уборачных работ (ад 2 да 5 чалавек на гаспадарку адначасова). Паводле статыстыкі, да найму звярталася каля
6%, ці 40 ½ тыс. сялянскіх двароў. Колькасць наёмных рабочых складала да 50 тыс. чал., у тым ліку да 10 тыс. пастухоў. Аднак тут жа канстатавалася, што афіцыйныя дадзеныя ўлічвалі не больш за палову ад рэальнай колькасці 98.
Тэрміны найму складалі, як правіла, для пастухоў –
з траўня да кастрычніка (5 месяцаў), для сельскагаспадарчых рабочых – з красавіка да снежня (8–9 мес.), ці на
працягу года. Найбольш тыповыя ўмовы працы батрака:
харчы, адзенне і жыллё ён атрымліваў ад наймальніка;
зарплата плацілася, як правіла, у канцы тэрміну найму,
але рабочы мог узяць яе і наперад (на кабальных умовах);
працягласць працоўнага дня складала 15–16 гадзін у суткі,
выхадныя дні не выконваліся, асабліва для пастухоў. Розніцу ва ўмовах працы хутчэй можна было заўважыць паміж мясцовымі і прышлымі работнікамі, бо мясцовы часцей
сустракаў маральнае спачуванне ў аднавяскоўцаў ці родных, якія маглі так ці інакш уплываць на наймальніка 99.
Памеры заробку, напрыклад, па Магілёўскай акрузе,
не лічачы харчоў, вагаліся ад 1 р. 75 к. да 3 р. 50 кап.
у месяц для падлетка і ад 2 р. 50 кап. да 6 р. 50 кап. для
дарослага; у Слуцкай акрузе былі крыху вышэйшыя. Заробак грамадскіх пастухоў заўсёды налічваўся ў натуры
з галавы рагатай жывёлы і выражаўся пры пераводзе на
грошы ў 45 руб. за сезон 100.
Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: население.
С. 141, 54.
98
Лозовский Ф. П. Земельная аренда и наемный труд в крестьянском хозяйстве БССР // Советское строительство. 1926.
№ 11. С. 39, 43; НАРБ. Ф. 4. Воп. 21. Спр. 2581. Арк. 11–21.
99
Лозовский Ф. П. Земельная аренда и наемный труд. С. 43–45.
100
Тамсама. С. 43.
97
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Малазямельнае сялянства з в. Бранчыцы Старобінскага раёна ў ходзе пераразмеркавання прырэзкі не атрымала – побач не было зямлі, якая б магла быць для гэтага
скарыстана. Сітуацыя ўскладнялася адсутнасцю магчымасцяў для адыходных промыслаў. Таму бедната гэтай
вёскі, як і раней, станавілася крыніцай таннай рабочай
сілы для заможных сялян, прыцягваў іх да працы і мясцовы саўгас. Паводле зводкі Белсельтрэста за 1926 г., па
саўгасе Бранчыцы аплата падзённікаў была самая нізкая ў Беларусі, у сярэднім 50 кап. на дзень. Прыблізна
100 двароў в. Бранчыцы хадзілі на сезонныя работы, каля
20–30 батракоў з вёскі служылі ў розных месцах. Батракіадзіночкі за 9 месяцаў службы атрымлівалі ад 10 (малодшыя, 10–12 гадоў) да 50 руб., якія траціліся на самыя неабходныя гаспадарчыя патрэбы (соль, газа, жалеза і інш.).
Сезонную працу ў вёсцы на 80% выконвалі жанчыны 101.
Усе дагаворы найму неабходна было рэгістраваць
у органах улады. Такая рэгістрацыя патрабавала ад наймальніка забяспечыць найманаму не больш як 8-гадзінны працоўны дзень, штотыднёвы адпачынак, сацыяльнае
страхаванне за кошт прадпрымальніка, выплату выхадной дапамогі ў выпадку звальнення 102. Натуральна, гэта
вяло да схаванага найму, без рэгістрацыі і без гарантый.
Забарона арэнды і найму выліліся вясной 1929 г. у масавае беспрацоўе сярод батракоў, занятых раней у індывідуальных гаспадарках. Бядняцкія гаспадаркі, якія атрымалі зямлю, але не мелі сродкаў яе апрацоўкі, пазбавіліся
магчымасці заробку шляхам найму ў самой вёсцы.
Гаспадарчыя прылады. Вытворчы патэнцыял дробнай індывідуальнай гаспадаркі, яе маёмасны і сацыяльны
стан залежалі ад наяўнасці рабочай жывёлы, інвентару.
Селянін, які не меў гэтага, страчваў магчымасць сваімі
сіламі весці сямейна-індывідуальную гаспадарку.
Тамковіч М. Матэрыялы з месц. Да пытання аб санітарна-бытавым стане вёсак: Глядкі, Шабунькі, Куляшы, Бранчыцы і
Чапялі, Старобінскага раёну, Бабруйскае акругі // Наш край.
1927. № 12. С. 45, 49.
102
Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: социальная
структура. С. 145.
101
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Абсалютную большасць сельскагаспадарчых прылад
выраблялі або непасрэдна ў самой гаспадарцы, або мясцовыя саматужнікі, фабрычныя вырабы былі рэдкасцю.
Увогуле ж роля тэхнікі ў вытворчасці сельскагаспадарчых
культур складала 1–2,5%.
Сяляне карысталіся звычайным аднаконным (адналямешным) плугам, які рабілі саматужнікі-кавалі, свайго вырабу бараной (драўляная рама з жалезнымі зубамі).
Дзе-нідзе яшчэ захавалася саха (Мазыршчына, Барысаў
шчына – Крупскі, Халопеніцкі, Бягомльскі раёны) 103. Так,
калі ў даволі багатага селяніна з “шляхты” вёскі Дакудава Аршанскай акругі ў 1890-я гады з’явіўся першы плуг,
на такое “дзіва” збеглася глядзець паўвёскі, але да сярэдзіны 1920-х гадоў саха ўжо была практычна паўсюль
выціснута 104.
Для малацьбы і ачысткі збожжа выкарыстоўвалі таксама пераважна “старасвецкія прылады”: малацілі цапамі, веялі збожжа драўлянымі лапатамі. Серп і каса, купленыя на рынку, былі амаль што адзінымі прыладамі
на жніве і сенакосе; жняяркі і касілкі калі і сустракаліся,
то толькі ў хутарскіх гаспадарках, імі карысталася самая
нязначная колькасць гаспадароў 105. Прылады для апрацоўкі лёну і канапель, за выключэннем бёрдаў, выраблялі саматужным парадкам.
Больш багатыя гаспадаркі мелі веялкі, саламарэзкі,
малатарні, арфы і інш. Так, на 3 тыс. чалавек насельніцтва Крукавіцкага сельсавета на Мазыршчыне мелася
21 малатарня, 10 саламарэзак, 30 акучнікаў фабрычных,
10 сарт овак, 1 трыер 106. На Случчыне адна сячкарня
прыпадала на 4–5 гаспадарак, адна спрунжыноўка – на
17 гаспадарак, 1 малатарня – на 19–20 гаспадарак. Побач з гэтым у 1924/25 гаспадарчым годзе 9,4% гаспадарак
Самцэвіч В. Вёска Дакудава (Крупскі раён, Аршанскай акругі) //
Наш край. 1927. № 8-9. С. 42; Шыпіла І. Сельская гаспадарка
Барысаўшчыны // Советское строительство. 1926. № 11. С. 201.
104
Самцэвіч В. Вёска Дакудава. С. 42.
105
Шыпіла І. Сельская гаспадарка Барысаўшчыны. С. 201.
106
Кулакоў Т. П., Валатоўскі М. С. Крукавіцкі сельсавет Азарыцкага раёну Мазырскае акругі // Наш край. 1929. № 11. С. 27.
103
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лічыліся ўвогуле безынвентарнымі 107. На Віцебшчыне адпаведны працэнт быў 8,2%; 10,1% не мелі плугоў і сох,
14,2% – транспартнага інвентару 108. Колькасць і якасць
гаспадарчых прылад сведчыла, што гаспадаркі, за невялікім выключэннем, не маглі якасна апрацоўваць сваю
зямлю 109.
Маламоцныя гаспадаркі, якім даводзілася наймаць
сродкі вытворчасці, плацілі працай. Для заможных гаспадарак здача жывёлы і інвентару ў наём была крыніцай
забеспячэння сваіх гаспадарак таннай працоўнай сілай.
Цяглавая сіла, як правіла, давалася разам з гаспадаром.
Такім чынам, маламаёмасны двор выступаў наймальнікам, які “эксплуатаваў” не толькі чужыя сродкі вытворчасці, але і чужую працу 110. Серадняцкая гаспадарка была
мала звязана з рынкам і таму імкнулася максімальна абмежаваць кола сваіх грашовых разлікаў і аддавала перавагу разліку прадуктамі.
Жывёлагадоўля. Асноўнай рабочай жывёлай у гаспадарцы беларусаў быў конь; па-першае, ён служыў для
апрацоўкі раллі, па-другое, дзякуючы яму можна было
мець дадатковыя заробкі (рамізніцкія промыслы, лесавывазкі, здача ў наём і г. д.), па-трэцяе, ён забяспечваў
сувязь гаспадаркі з рынкам.
У Мазырскай акрузе функцыю рабочай жывёлы ў большай меры выконвалі валы111. Перавага апошніх у цяглавай
сіле давала высокі ўзровень забеспячэння рабочай жывёлай. Так, у вёсцы Тонеж на двор прыпадала ў сярэднім па
3–4 адзінкі буйной рагатай жывёлы (пара гаспадарак – па
18–20), а разам на 270 двароў – 1307 галоў, але коней з іх
Крыцкі І. Матар’ялы з месц. Будаўніцтва сельскай гаспадаркі Случчыны // Наш край. 1929. № 8-9. С. 40.
108
Лур’е М. Матар’ялы з месц. Эканоміа Віцебшчыны // Наш
край. 1928. № 5. С. 27–28.
109
Кісьлякоў Я. Тып беларускай сялянскай гаспадаркі // Наш
край. 1925. № 2. С. 5, 8.
110
Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: социальная
структура. С. 73–74.
111
Бабицкий Б. А. Производственные минимумы в крестьянском
хозяйстве // Советское строительство. 1926. № 8/9. С. 123.
107
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было толькі 19 112. Тлумачылася гэта тым, што ўтрымліваць
каня ў тых умовах было праблематычна: конь не спажываў
жорсткага балотнага сена, а аўсу гаспадаркі ў дастатковай
колькасці не мелі. Да таго ж вол даваў лепшы гной. Затое
каб выканаць той жа аб’ём працы, з якім спраўляўся (і да
таго ж хутчэй) адзін конь, патрабавалася пара валоў 113.
Але карміцелем гаспадаркі лічыўся менавіта конь, яго,
як правіла, лепш, чым іншую жывёлу, даглядалі 114. Каня да
працы пачыналі скарыстоўваць з 3 гадоў, з 4 гадоў ён лічыўся ўжо сталым і служыў гадоў 16–20 115. У сярэднім у гаспадарцы было па адным кані і жарабяці116. Нагрузка на аднаго
каня ў БССР была нязначнай і не перавышала 4–5 дзесяцін,
але з прычыны нізкаросласці і маласільнасці конь не заўсёды спраўляўся ў поўнай ступені нават з такой нагрузкай 117.
Размеркаванне рабочай жывёлы ў Беларусі як спажывецкай зоне выконвала крыху меншую ролю ў сацыяльнай дыферэнцыяцыі вёскі, чым у спецыфічна земляробчых мясцовасцях, нязначным тут быў і працэнт
гаспадарак, якія наймалі рабочую жывёлу 118. Увогуле
Грынблят М. Я. Некаторыя матар’ялы да вывучэння пастушаства
і жывёлагадоўлі Тураўшчыны // Наш край. 1928. № 8-9. С. 64.
113
У сялянскім побыце пры ацэнцы цягла пара валоў прыраўноўвалася да аднаго каня, двор з адным валом нельга было
лічыць ні пазбаўленым рабочай жывёлы, ні з валоданнем
паўнавартаснай адзінкі апошняй (Данилов В. П. Советская
доколхозная деревня: социальная структура. С. 51–52).
114
Кулакоў Т. П., Валатоўскі М. С. Крукавіцкі сельсавет Азарыцкага раёну Мазырскае акругі // Наш край. 1929. № 11. С. 26.
115
Немцаў А. Матэрыялы з мест: Замоскі сельсавет Асіповіцкага
раёну, Бабруйскай акругі // Наш край. 1927. № 6-7. С. 27–28.
116
Ваенна-конскі перапіс 1924 г. не змог выявіць гаспадаркі з
двума і больш коньмі, бо перад ваеннымі перапісчыкамі сяляне паўсталі амаль зусім аднаконнымі: пры вайсковай мабілізацыі адзін конь заставаўся ў гаспадарцы (Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: социальная структура. С. 32).
117
Бабицкий Б. А. Производственные минимумы в крестьянском
хозяйстве // Советское строительство. 1926. № 8/9. С. 124.
118
Так, калі ў СССР было 33,4% гаспадарак без рабочай жывёлы,
то ў БССР – 12,8%%; у СССР апрацоўка раллі наёмнай жывёлай складала 26,9%, то ў БССР – 9,9% (Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: социальная структура. С. 51).
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жывёлагадоўля ў БССР адыгрывала другарадную ролю
ў развіцці сельскай гаспадаркі, але яе доля, як і ў даваенны час, на працягу 1920-х гадоў няўхільна ўзрастала. Пры
вельмі нізкіх даходах ад паляводства маламоцныя гаспадаркі імкнуліся шырэй збываць прадукты жывёлагадоўлі.
Экстэнсіўная мяса-малочная жывёлагадоўля патрабавала
меншых матэрыяльных укладанняў і затрат жывой працы, чым земляробства, не патрабавала набыцця дарагога мёртвага інвентару і, акрамя таго, была сумяшчальнай з працай за межамі сваёй гаспадаркі – на мясцовых
ці адыходных промыслах ці ў найме ў заможнага суседа.
На Палессі (Мазыршчына, паўднёва-заходняя частка Бабруйскай акругі) і часткова ў Полацкай акрузе, дзе
была вялікая колькасць пашы, шырока гадавалі маладняк. На паўночнай Міншчыне і Віцебшчыне прадукцыйная жывёлагадоўля мела яскрава выражаны малочны напрамак, што было абумоўлена наяўнасцю побач рынка для
такой прадукцыі (густанаселенасць прамысловых гарадоў,
развіццё чыгуначнай сеткі). Гэта рабіла больш выгадным
папаўненне статку за кошт куплі дарослых кароў, чым
гадаванне іх у сябе ў гаспадарцы на малацэ 119. На Магілёўшчыне і часткова сярэдняй Міншчыне прадуктыўная
жывёлагадоўля насіла “навозны” характар. Статак папаўняўся за кошт натуральнага прыросту маладняку. У Слуцкай акрузе прамысловы характар насіла конегадоўля 120.
Значную перашкоду ў развіцці жывёлагадоўлі стваралі
эпідэмічныя захворванні. Найбольшае распаўсюджванне
мелі: у коней – мыт (Лепельскі раён), у кароў – сібірская язва
(Крупскі, Халопеніцкі, Лепельскі раёны), крываўка (Крупскі, Бярэзінскі, Зембінскі, Бягомльскі раёны), вагініт і сухоты
(Зембінскі раён), яшчур (Бягомльскі раён). Свінні хварэлі на
чуму, рожу, а авечкі – на двухвуснаўку пячоначную. Падзеж
жывёлы дасягаў вельмі высокіх працэнтаў: у Бярэзінскім раёне ён, напрыклад, даходзіў да паловы захварэлай жывёлы121.
Бабицкий Б. А. Производственные минимумы в крестьянском
хозяйстве. С. 124.
120
Тамсама. С. 124.
121
Шыпіла І. Сельская гаспадарка Барысаўшчыны // Советское
строительство. 1926. № 11. С. 204–205.
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Сувязь з рынкам. У дробнай сялянскай гаспадарцы
прадукт вырабляўся найперш для задавальнення ўласных патрэбаў, а не спецыяльна на рынак, не дзеля атрымання прыбытку. У сферу таваразвароту трапляў толькі
лішак, памеры якога былі нязначныя.
1922/23 і 1923/24 гаспадарчыя гады характарызаваліся
рэзкім разрывам сельскагаспадарчых і прамысловых цэн,
што моцна паніжала пакупніцкую здольнасць вёскі і тым
самым перашкаджала развіццю таваразвароту 122. Увядзенне чырвонца, замена натуральнага падатку грашовым вялі
да павышэння долі таварна-грашовых здзелак. Так, калі
ў 1923/24 г. за грошы сялянства рэалізавала каля 30% прадук
цыі, то ў 1924 г. ужо 80%. Натуральна, па розных групах гаспадарак былі істотныя адрозненні: калі гаспадаркі з пасяўной
плошчай ад 8–16 дзесяцін за грошы рэалізоўвалі каля 90%,
то гаспадаркі з пасевам менш як 2 дзесяціны толькі 50%123.
Нармалізацыі абарачэння не спрыялі т. зв “нажніцы цэн”
паміж прамысловымі і сельскагаспадарчымі таварамі. Селянін, каб купіць толькі адзін пуд солі, павінен быў прадаць
6–7 пудоў жыта, каб набыць боты – 60 пудоў124. Нізкія кошты
на хлеб пераарыентавалі сялянства на вытворчасць тэхнічных і кармавых культур. У 1924/25 гаспадарчым годзе значэнне хлеба ў якасці таварнай культуры ўпала да ўзроўню
даваеннага часу, калі сялянства Беларусі пераважна прадавала не збожжа, а жывёлу, прадукты жывёлагадоўлі і тэхнічныя культуры 125. Аднак гаспадаркі, якія пераходзілі да
вытворчасці тэхнічных культур, як і гаспадаркі саматужнікаў ці рамеснікаў, захоўвалі збожжавыя пасевы ў памерах,
неабходных для пакрыцця ўласных патрэбаў.
Каледа А. Рынок БССР в первом полугодии 1925-26 // Советское строительство. 1926. № 5. С. 148.
123
Каледа А. В. Крестьянское хозяйство Белоруссии и рынок //
Советское строительство. 1926. № 4. С. 119–121.
124
Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939.
Т. 2. С. 152.
125
Каледа А. Рынок БССР в первом полугодии 1925-26. С. 147.
Пры агульным павелічэнні пасяўной плошчы на 9% плошча
лёну і канапель у 1925 г. пашырылася на 50%, плошча бульбы – на 20%. Колькасць рагатай жывёлы павялічылася на
18,5%, колькасць авечак – на 20,8%, свіней – на 29,6%.
122
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“Нажніцы цэн”, рэзкае сезоннае ваганне коштаў на
сельскагаспадарчую прадукцыю стваралі ўмовы, пры
якіх кожнаму вытворцу выгадней было трымаць свае матэрыяльныя накапленні ў форме натуральных прадуктаў, прыбягаючы да іх рэалізацыі на грошы толькі пры
ўмове вострай патрэбы ў апошніх ці пры асабліва выгадных коштах на рынку. Гаспадаркі імкнуліся прымеркаваць момант рэалізацыі прадуктаў да моманту неабходнасці выплаты падатку, плацяжоў па займу, грашовых
і іншых павіннасцяў, набыцця неабходных прадметаў гаспадарчага ці асабістага спажывання. Прычым гэтыя грашовыя патрэбы маглі часткова задавальняцца паступленнямі з іншых крыніц, напрыклад, ад заробкаў, займаў 126,
а значыць, прадуктаў сельскай гаспадаркі на рынак выкідвалася менш. Але магчымасць скарыстаць рынкавую
кан’юнктуру мелі толькі больш заможныя, эканамічна
моцныя гаспадаркі 127.
Дробныя гаспадаркі з-за адсутнасці сродкаў вымушаны былі выкідваць галоўную масу сваёй прадукцыі на рынак восенню ў перыяд нізкіх коштаў, а вясной, ва ўмовах
павышанай кан’юнктуры, “прыкупляць” прадукты харчавання, якіх не хапала, корм для жывёлы, “сістэматычна
недаядаючы і недакормліваючы жывёлу” 128. Яны павінны
былі знаходзіць заробак па-за межамі вёскі, каб купіць
хлеб, якога ў сваёй гаспадарцы выраблялася мала, які да
таго ж даводзілася прадаваць.
Калі па СССР сумарная ўдзельная вага рэалізаванай
на пазавясковым рынку прадукцыі ўсіх галін сельскай
гаспадаркі ў 1925/26 – 1926/27 г. складала 22–25% да яе
валавога аб’ёму, то ў Беларусі – толькі 10–15%. Беларусь
захоўвала пераважна натуральна-спажывецкую сялянскую гаспадарку, слаба звязаную з рынкам у якасці вытворцы сельскагаспадарчых прадуктаў 129. Для простай
Ярощук В. Связь с рынком крестьянских хозяйств // Советское
строительство. 1926. № 11. С. 20–21.
127
Тамсама. С. 25.
128
Тамсама. С. 25.
129
Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: социальная
структура. С. 176.
126
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таварнай вытворчасці характэрна маруднае і позняе ўцягванне ў таварную вытворчасць асноўнага прадукту харчавання чалавека – хлеба. Галоўнае месца ў валавой таварнай масе займала жывёла і прадукты жывёлагадоўлі,
якія складалі большую долю валавой таварнай масы –
61,4%, прадукты паляводства і лугаводства – толькі 26,0%,
прадукты іншых галін – 2,6% 130.
Змяншэнне выкідвання на рынак збожжа пагражала
выкананню дзяржаўных планаў хлебанарыхтовак. Да
таго ж у якасці канкурэнтаў нарыхтоўчых арганізацый
выступілі прыватныя гандляры, якія плацілі больш, чым
нарыхтоўшчыкі 131. А на пачатку вясны на рынку з’явіўся
новы спажывец – найбяднейшае сялянства, якое распрадало восенню свае хлебныя рэсурсы танна, а цяпер вымушана было плаціць за хлеб у 2–2½ разы больш 132.
За ўвесь перыяд нарыхтовак 1924/25 г. (жнівень – сакавік) хлеба было сабрана ў палавінным памеры ад папярэдняга года 133. А з жніўня 1925 г. у БССР пачало павялічвацца прыбыццё хлебных прадуктаў, значнае месца
ва ўсёй масе завезеных прадуктаў займала пшанічная
мука 134. Залежнасць ад дынамікі ўсесаюзных цэн прывяла
да падзення цэн на мяса ў самой БССР з-за масавага збыту жывёлы з раёнаў, якія пацярпелі ад недароду (Украіна, Прыволжская губ.) 135. Нарыхтоўкі 1925/26 года развіПопелышко Ал. Рыночные связи крестьянских хозяйств // Советское строительство.1927. № 3. С. 67.
131
Каледа А. Рынок БССР в первом полугодии 1925–26. С. 150.
Увогуле, калі ў 1923/24 прадукты паляводства складалі да
50% сялянскага збыту на рынку, то ў 1924/25 – толькі да 30%.
Абарот збожжавых прадуктаў склаў: у 1923/34 – 48–49%, у
1924/25 – 20% (Каледа А. В. Крестьянское хозяйство Белоруссии и рынок // Советское строительство. 1926. № 4. С. 119–
121).
132
Шейнин А. Народное хозяйство в 1925–26 хозяйственном году
(сводный обзор) // Советское строительство.1927. № 3. С. 24.
133
Каледа А. Рынок БССР в первом полугодии 1925–26. С. 156.
134
Шейнин А. И. Конъюнктура и обзоры // Советское строительство. 1926. № 1. С. 145.
135
Каледа А. В. Заготовительный рынок и крестьянский сбыт в
1924-25 году и в первом квартале 1925–26 // Советское строительство. 1926. № 3. С. 93.
130
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валіся вельмі вяла, улады вымушаны былі падоўжыць
тэрміны іх выплаты, скараціць кантынгент сельскагаспадарчага падатку. Аднак план быў недавыкананы па ўсёй
Беларусі 136. Пасіўнасць хлебнага балансу была створана
не паніжаным ураджаем, а ростам унутранага спажывання. Адзначаўся рост рэалізацыі хлебнага віна, самагонаварэння, асабліва вялікі ў вёсцы 137. Хлебанарыхтоўкі
1927/29 г. выкананы не былі, нягледзячы на тое, што ўраджаі былі не на шмат ніжэйшыя, чым у 1925/26 г.
Саматужніцтва і рамесніцтва. Крайне неэфектыўная вытворчасць не здольная была пракарміць земляробаў, і гэта вымушала іх шукаць дадатковыя крыніцы даходаў, у тым ліку саматужніцтва 138. Большасць вясковых
саматужнікаў асноўным заняткам мела сельскую гаспадарку, а рамёствы выступалі дадатковым прыработкам,
імі займаліся ў вольны ад працы на сельскай гаспадарцы
час 139. Нязначным быў і заробак.
Найбольш пашыранымі сельска-саматужнымі промыс
ламі былі выраб цэглы, кавальства, сталярныя, бандарныя і калёсныя рамёствы, апрацоўка скур і воўны, шавецтва і кравецтва, пячкурства і інш.
Дробны саматужніцкі характар насіла і накіраваная
на абслугоўванне мясцовага насельніцтва вясковая прамысловасць, найперш млыны, ваўначоскі, сукнавальні,
крупарушкі, маслабойкі і г. д. Так, сетка ўстаноў такога
тыпу ў Азарыцкім раёне складалася з: 6 паравых млыноў,
72 ветракоў, 1 вадзянога млыну з сукнавальняй, 21 ваўначоскі (3 конныя), 45 крупарушак (18 конных), 9 маслабоек, 8 гарбарань, 1 смалакурнага завода. Таксама мелася:
Гэта тлумачылася тым, што пры складанні нарыхтоўчага плана былі закладзены павялічаныя падлікі таварнага наяўнага збожжа (Лур’е М. Матар’ялы з месц. Эканоміа Віцебшчыны // Наш край. 1928. № 5. С. 37).
137
Шейнин А. Народное хозяйство в 1925-26 хозяйственном году
(сводный обзор) // Советское строительство. 1927. № 3. С. 24, 29.
138
Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. Москва: РОССПЭН, 1998. С. 409.
139
Кулакоў Т. П., Валатоўскі М. С. Крукавіцкі сельсавет Азарыцкага раёну Мазырскае акругі // Наш край. 1929. № 11. С. 28–29.
136
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70 краўцоў, 107 шаўцоў, 60 будаўнікоў, 61 каваль, 50 калеснікаў, 5 слесараў, 4 шапачнікі, 52 печкуры, 129 бондараў, 2 токары, 1 муляр, 6 аўчыннікаў, большасць з іх жылі
ў вёсках і толькі нязначная частка ў мястэчку Азарычы 140.
На тэрыторыі Барысаўскага раёна існавала 131 пра
мысл овае і саматужна-рамесніцкае прадпрыемства
(24 млыны, 14 смалакурных заводаў, 4 сукнавальні,
10 лесапілак пры млынах і сукнавальнях, 2 маслабойкі, 5 цагельных заводаў, 61 кузня, 3 шавецкія майстэрні,
4 сталярныя майстэрні, 3 ганчарныя заводы, 1 чарапічна-бетонны). Лесапільная фабрыка ў Навасёлках давала
электрычнасць на вёску 141.
Саматужная прамысловасць вялася прымітыўнымі
спосабамі. Сельскія саматужнікі, як правіла, працавалі
ў хатніх умовах без спецыяльнага памяшкання, летам –
на адкрытым паветры або пад паветкай, зімой – у хаце або
падсобных пабудовах. Большасць саматужных промыслаў
была заснавана на мужчынскай працы. Жанчыны захоўвалі манаполію ў апрацоўцы лёну, пянькі і воўны, пра
дзенні і ткацтве, вышыўцы, гатаванні ежы, збіральніцтве.
Адыходніцтва. Бедная неўрадлівая глеба, адсутнасць
магчымасці прыработку непасрэдна ў вёсцы вымушалі
сялян шукаць дадатковыя заняткі за яе межамі. Мясцовыя прамысловыя прадпрыемствы мелі вельмі нязначны
патэнцыял у гэтым сэнсе, вытворчасць на іх была даволі
прымітыўна арганізаванай, колькасць рабочых месцаў –
літаральна некалькі адзінак. Бывалі сезонныя або часовыя прыработкі: у лесе ў час зімовых лесараспрацовак секлі і рэзалі дрэвы, вазілі лес да чыгункі і сплаўных рэк,
перавозілі лёд для леднікоў, працавалі на будаўніцтве
чыгункі і да т. п.
Сялянскія промыслы арганічна стасаваліся з земляробствам і жывёлагадоўляй і былі арыентаваны пераважна на асенне-зімовы сезон, вольны ад сельскагаспадарчай
Кулакоў Т. П. Матар’ялы з месц. Экономічны стан Азарыцкага раёну, Мазырскай акругі // Наш край. 1929. № 5. С. 36.
141
Самцэвіч В. Нарыс экономічнага становішча Барысаўскага
раёну // Наш край. 1927. № 6-7. С. 59.
140
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працы. Летам і восенню сяляне таксама займаліся нарыхтоўкай ягад, грыбоў, лекавых траў, здабычай лыка, вязаннем венікаў, рыбалоўствам.
Паводле дадзеных на 1925 г., на 100 дробных галоўным
чынам беспасяўных гаспадарак прыпадала 67 гаспадарак
з промысламі, а на 100 буйных гаспадарак – толькі 5–6 142.
Неземляробчыя паступленні выконвалі галоўную ролю
ў рынкавых даходах дробнай гаспадаркі (77,4% усіх рынкавых даходаў), а рынкавы даход ад жывёлагадоўлі быў
у паўтара раза вышэйшы, чым ад земляробства. У сярэдніх гаспадарках найбольшую масу валавога рынкавага даходу давала сельская гаспадарка (65,3%), прычым
і жывёлагадоўля, і земляробства давалі прыблізна аднолькавы працэнт прыбытку; значным быў працэнт неземляробчых паступленняў (34,7%). З узбуйненнем гаспадаркі рэзка падала адноснае значэнне неземляробчых
(1/5) і жывёлагадоўчых (33,8%) паступленняў і вырастала
значэнне земляробчых (47%) 143. У параўнанні з дробнапасяўной групай сярэднепасяўныя гаспадаркі ў чатыры
разы больш выкідвалі на пазавясковы рынак, а шматпасяўныя – нават у 25 разоў больш 144. Сапраўды, высокая
хлебафуражная таварнасць магла быць толькі ў заможных групах гаспадарак.
У час анкетавання, якое праводзілася СНК БССР у
лютым 1926 г., 81% сялян адказалі, што мелі тыя ці іншыя заробкі на баку, прычым 36% з іх указалі на заробкі
ад лясных распрацовак, 12% – ад адыходніцтва, 51% – ад
іншых 145.
Так, практычна ўсё насельніцтва вёскі Вярхі
Асіповіцкага раёна зімой 1929 г. было занята на
Филиппов Н. Основные вопросы дифференциации белорусской деревни // Советское строительство. 1927. № 1. С. 93.
143
Ярощук В. Связь с рынком крестьянских хозяйств // Советское
строительство. 1926. № 11. С. 17–18.
144
Попелышко Ал. Рыночные связи крестьянских хозяйств // Советское строительство.1927. № 3. С. 73.
145
Куликов К. Белорусская деревня (по материалам анкеты
СНК БССР “О хозяйственном положении деревни”) // Советское строительство. 1926. № 6. С. 34.
142
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лесараспрацоўках (выключэнне склалі толькі 3 сям’і).
Валавы прыбытак вёскі склаў 6998 руб. 10 кап. 146. У вялікай вёсцы Мглё Смалявіцкага раёна (688 чалавек насельніцтва) прыкладна трэцяя частка гаспадарак свой
хлеб з’ядала яшчэ ў студзені, гэтыя гаспадаркі паўгода вымушаны былі купляць хлеб. Недахоп зямлі і наяўнасць “лішняй рабочай сілы” вымушалі шукаць заробкі па-за межамі вёскі, часам даволі далёка. Улетку
мглінцы выпраўляліся на копку карчоў за м. Зембін,
за ст. Рудзенск, у Полацкую акругу, за Барысаў; узімку
цэлымі арцелямі, чалавек 20, ехалі на Барысаўшчыну
на лясныя распрацоўкі. Зімой 1928 г. усе сяляне скарысталіся магчымасцю заробку непасрэдна каля вёскі, калі
лясніцтва высякала “стойкі” для шахтаў Данбаса. Вёска
зарабіла каля 5000 руб. Адзначалася, што моладзь тут
апранута вельмі добра 147. Большасць жыхароў в. Азяраны Тураўскага раёна, якім таксама свайго хлеба на
ўвесь год не хапала, зараблялі на яго куплю сплавам
лесу. У 1928 г. агульны прыбытак з пабочнага заробку
на Азяранскі сельсавет склаў 20 710 руб., большая яго
частка заставалася ў вёсцы 148.
Па самых сціплых падліках толькі лясныя і саматужна-рамесніцкія заробкі давалі сялянству БССР да 16 млн.
рублёў у год 149. Удзельная вага неземляробчых даходаў
рэзка адрознівалася па акругах і раёнах. Максімальны
працэнт гаспадарак, якія мелі заробкі, давала Мазырская акруга (72%), мінімальны – Магілёўская (8,7%). Нават у межах акругі па раёнах назіраліся рэзкія скачкі.
У Гарадоцкім раёне Бабруйскай акругі заробкі мелі толькі
7,3% гаспадарак, а ў Асіповіцкім – 73,6% 150.
Немцаў А. Вёска Вярхі і шляхі да яе колектывізацыі // Наш
край. 1930. № 1. С. 57.
147
Войтко М. На беразе Усяжы // Наш край. 1930. № 3. С. 29.
148
Лагун Я. М. Санітарна-бытавое апісанне вёскі Азяраны, Тураўскага раёну, Мазырскай акругі // Беларуская мэдычная
думка. 1929. № 2-4. С. 78.
149
Кирик Н. П. К новому закону о сельхоз налоге // Советское
строительство. 1927. № 4. С. 107.
150
Тамсама. С. 106.
146
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Да другой паловы 1920-х гадоў прыток грошай у вёску
моцна вырас як за кошт адыходных заробкаў па лесанарыхтоўках і будаўніцтве, так і за кошт павелічэння
рэалізацыі г. зв. другарадных відаў прадуктаў і сыравіны ў сувязі з павышэннем попыту на іх для выканання
пашыранага экспартнага плана 151.
Аднак асноўным сродкам існавання сялянскай сям’і
была зямля, сродкі, што прыносіла, напрыклад, адыходніцтва, выкарыстоўваліся менавіта на функцыянаванне
гаспадаркі. У 1926 г. сялянства БССР са сваёй гаспадаркі ўжо атрымала больш за 35 млн. руб. даходаў з другарадных крыніц, у тым ліку: 12,7 млн. ад дробнай жывёлы, 18,6 млн. ад садаводства і гародніцтва, 3,9 млн. ад
птушкаводства і пчалярства, што складала каля 16% усіх
даходаў сельскай гаспадаркі, нягледзячы на тое, што гэтыя другарадныя крыніцы мела яшчэ даволі нязначная
колькасць гаспадарак, для яшчэ меншай колькасці гэтыя
крыніцы станавіліся найважнейшымі 152.
Найбольшы грашовы прыход мелі гаспадаркі прыгарадных раёнаў Гомельскай і Мінскай акруг, у якіх прыход
у 1925/26 г. склаў 374 і 427 руб. на гаспадарку, потым –
гаспадаркі ўрадлівых раёнаў Бабруйскай (318 руб.) і былой Слуцкай (293 руб.) акруг і найменшы – гаспадаркі
бедных у сельскагаспадарчых адносінах раёнаў Полацкай
і былой Барысаўскай акруг, у якіх гадавы даход складаў
толькі 181–171 руб. 153.
Купля. Сімптаматычным фактам, які характарызаваў
стан пакупніцкай здольнасці вёскі, стаў попыт на прадметы вытворчага спажывання, а таксама празмерна энергічны попыт вёскі на цукар. Так, спажыванне цукру ў 1926 г.
узрасло ў параўнанні з папярэднім годам: у дробнапасяўных гаспадарках на 27%, у сярэднепасяўных на 253%,
Адамайтис И. Заготовки БССР за первое полугодие 1927–28 г.
и дальнейшие перспективы // Советское строительство. 1928.
№ 6-7. С. 99.
152
Кирик Н. П. К новому закону о сельхоз налоге // Советское
строительство. 1927. № 4. С. 103.
153
Попелышко А. Денежный баланс крестьянского хозяства //
Советское строительство. 1927. № 11-12. С. 58.
151
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у заможных – на 46% 154 (відаць, у апошніх ён і так быў не
нізкі). На рынку назіраўся значны попыт на сельскагаспадарчы інвентар, на будаўнічыя матэрыялы (найперш
цэмент, дахавае жалеза, цэглу). Прамысловасць не задавальняла попыт сялянства 155.
Розныя паводле свайго матэрыяльнага стану групы
мелі свае спажывецкія прыярытэты. У бядняцкіх гаспадарках практычна нічога не трацілася на набыццё адзення, паляпшэнне побыту; значная частка грошай ішла на
выплату пазыкі, куплю хлеба, потым – на паляпшэнне
гаспадаркі і набыццё інвентару. Заможны селянін значную частку сваіх даходаў (34,7%) выкарыстоўваў на паляпшэнне гаспадаркі, забеспячэнне яе інвентаром (24%),
куплю жывёлы (10%), паляпшэнне побыту (12%). Выкарыстанне даходаў у серадняка адносна паляпшэння гаспадаркі ішло аналагічна, але серадняк яшчэ не мог сабе
дазволіць паляпшэнне побыту, бо рэшта ішла на асабістае
спажыванне 156. Такім чынам, незалежна ад маёмаснага
стану мэтай селяніна рабілася паляпшэнне становішча
сваёй гаспадаркі, нават коштам уласнага спажывання,
якасць асабістага жыцця была справай другараднай.
Памеры куплі прамтавараў, калі браць усю суму набытых (не толькі куплёных, але і атрыманых у абмен),
вагаюцца ад 12 да 14 рублёў у бедных у сельскагаспадарчых адносінах раёнах (былых Барысаўскай і Калінінскай,
Полацкай акруг), да 26–29 руб. на душу ў прыгарадных
раёнах Мінскай і Гомельскай акруг і параўнальна ўрадлівай былой Слуцкай акрузе 157. Аплата рознага роду паслуг (краўцу, шаўцу, настаўніку і г. д.) складала толькі
5,47% усіх грашовых расходаў, аплата гаспадарчых паслуг
Каледа А. В. Крестьянское хозяйство Белоруссии и рынок //
Советское строительство. 1926. № 4. С. 120.
155
Шейнин А. И. Конъюнктура и обзоры // Советское строительство. 1926. № 1. С. 157.
156
Куликов К. Белорусская деревня (по материалам анкеты
СНК БССР “О хозяйственном положении деревни”) // Советское строительство. 1926. № 6. С. 39–40.
157
Попелышко А. Денежный баланс крестьянского хозяства //
Советское строительство. 1927. №11-12. С. 65.
154
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(кавалю, ветэрынару і г. д.) – 1,91% 158. Істотным артыкулам была выплата падаткаў і плацяжоў (напрыклад, па
абавязковым страхаванні).
Аднак сялянская гаспадарка БССР і ў сярэдзіне 1920‑х га
доў заставалася найменей грашовай у СССР, асабліва нізкай грашовасць была ў некаторых глухіх і бедных у сельскагаспадарчых адносінах раёнах Беларусі 159.
Калі сярэдняя па СССР сума складала 169 руб. 92 кап.,
то па БССР сярэдняя лічба расходаў на прамтавары –
118 руб. 160.
Рэалізацыя вёскай сваёй прадукцыі адбывалася галоўным чынам праз прыватны гандлёвы апарат (69%), 20%
прыпадала на органы кааперацыі і 11% – на закупы аднавяскоўцаў. Большую палову неабходных тавараў селянін
таксама набываў у прыватніка (51%), крыху менш – у кааператыўнай краме (45%) і нязначную колькасць у аднавяскоўцаў-саматужнікаў – 3,5% 161.
Сетка стацыянарнага гандлю на вёсцы была зусім неразвітай, у вёсцы, дзе жыло больш за 80% насельніцтва,
знаходзілася толькі 8,6% усіх гандлёвых устаноў. Адна вясковая крама ў сярэднім павінна была абслугоўваць раён
на 84 кв. вярсты з насельніцтвам 3126 чалавек, у некаторых акругах (Барысаўскай, Калінінскай, Полацкай, Слуцкай) на адну ўстанову прыпадала больш за 100 вёрст, а ў
Мазырскай акрузе – каля 200 вёрст 162. Некаторую кампенсацыю даваў дробны латочны гандаль. Аднак наяўнасць
такіх “гандлёвых пустак” сведчыла пра слабасць развіцця таваразвароту.
Значнае месца ў штодзённым жыцці мелі ў той час
кірмашы, якія звязвалі вытворцаў са спажыўцамі ўсёй
Тамсама. С. 65.
Тамсама. С. 72.
160
Тамсама. С. 65.
161
Каледа А. В. Крестьянское хозяйство. С. 121.
162
Бонч-Осмоловский Р. А., Каледа А. В. Предварительные итоги хозяйственного года // Советское строительство. 1926. № 1.
С. 95. З агульнай колькасці рознічных устаноў (13 316) 88,1%
складаў прыватны гандаль, 9,9% – кааператыўны і толькі 2%
прыпадала на дзяржгандаль.
158
159
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краіны. Так, на кірмаш у Койданава з’язджаліся сяляне
Койданаўскага, Самахвалавіцкага, Заслаўскага, Уздзенскага раёнаў, перакупшчыкі з Мінска. Скупкай сельскагаспадарчай прадукцыі займаліся дзяржаўныя органы
(да 40%), кааперацыя, прыватнік. Гародніна, як і да вайны, вывозілася па чыгунцы ў Мінск, Ленінград, Маскву,
Растоў і іншыя гарады.
У Азарычах вялікія кірмашы рэгіянальнага значэння
праходзілі два разы на год. Пра кірмаш 1927 г. расказвалі:
“Да таго было шмат людзей, што выпілі ўсю ваду з калодзежаў і хадзілі піць у рэчку”. Мясцовае насельніцтва пякло булкі, баранкі, запасалася цукеркамі і прадавала ўсё
гэта на кірмашы. Сюды прывозілі шмат абутку, збруі, колаў, посуду, пераважна драўлянага, розныя гаспадарчыя
рэчы. Цыганы прыводзілі шмат коней 163. У Лагойску праходзілі ў год 4 буйныя кірмашы і два разы на тыдзень –
мясцовыя, для жыхароў навакольных вёсак 164. Наступленне на гандляра і фактычная забарона прыватнага гандлю
значна пагоршылі сітуацыю.
У 1920-я гады сяляне нярэдка набывалі неабходныя
спажывецкія тавары праз кантрабандны гандаль, у тым
ліку і тавары штодзённага попыту, якіх не хапала ў савецкім гандлі, або з-за дэфіцыту цэны на іх былі непамерна
высокія. Сярод такіх тавараў – сельскагаспадарчы інвентар, жыта, газа, спірт, сахарын, прадукты харчавання 165.
Да таго ж, кантрабанда была спосабам заробку грошай
і для часткі моладзі, найперш вясковай.
Арганізаваная ўладамі шырокая ідэалагічная кампанія аб небяспецы вайны ў 1927 г. (пасля разрыву
Кулакоў Т. Мястэчка Азарычы Мазырскае акругі (кароткае
апісаньне) // Наш край. 1928. № 8-9. С. 83–89.
164
Самцэвіч В. М. Лагойск (Менскай акругі) // Наш край. 1928.
№ 4. С. 31.
165
Гл.: Ляхоўскі У., Нашчынец К. Кантрабанда ў БССР у 1920–
1930-я гг.: сацыяльна-эканамічнае вымярэнне // ARCHE. 2015.
№ 11. С. 293–323; Шляхтер А. А. Экономическая контрабанда
и борьба с ней в СССР, 1917–1941 гг.: Проект исследования и
предварительные выводы // Лубянские чтения. 1997–2007 гг.
Москва, 2008. С. 66–85.
163
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дыпламатычных адносін паміж Вялікабрытаніяй і СССР
і забойства савецкага прадстаўніка Войкава ў Варшаве)
напалохала сялянства. Чуткі пра магчымую вайну пачасціліся, раёнам іх найбольшага распаўсюджвання былі
прыгранічныя тэрыторыі, сярод іх Беларусь 166. У палітэканамічным аглядзе АДПУ па Заходнім краі і Беларусі
ўказвалася: “Падзеі ў Польшчы і Англіі выклікалі з боку
кулацтва і моцных сераднякоў шэраг размоў і агітацыі: аб
вайне і хуткім падзенні Савулады, праяўленні сімпатый
да Польшчы і надзеі, што апошняя, абвясціўшы вайну
СССР, звергне ненавісную ім Совуладу. Распаўсюджванне
гэтых чутак увогуле ўносіла ў масу насельніцтва трывожны настрой, няўпэўненасць ва ўстойлівасці ўлады…” 167.
Насельніцтва пачало панічна набываць прадукты харчавання і прамтавары “ў запас”. Зафіксаваны выпадкі
продажу сялянствам рабочай жывёлы, пераважна добрых
коней, ці абмен іх на горшыя з мэтай пазбегнуць магчымай рэквізіцыі, продажу хлеба, абмену грошай на залатую царскую манету 168. Павялічылася агітацыя супраць
землеўпарадкавання, апошняя суправаджалася пагрозамі
расправіцца з беднатой 169. Усе меры па ажыўленні тэмпу
хлебанарыхтовак, якія праводзіліся друкам і спецыяльна
камандзіраванымі на месца работнікамі, тлумачыліся сялянствам таксама блізкасцю вайны, рацыянальным лічылася прытрымаць хлеб 170.
Узрослы попыт насельніцтва наткнуўся на адсутнасць
таварных рэзерваў, што вяло да росту коштаў на ходкія
тавары. Таварны дэфіцыт не быў ліквідаваны і ў наступным годзе: не хапала мануфактуры, скураных вырабаў,
пшанічнай мукі і г. д. 171. У 1928 г. АДПУ фіксаваў: «НеСоветская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939.
Т. 2. С. 560.
167
НАРБ. Ф. 4. Воп. 21. Спр. 2581. Арк. 11–21.
168
Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939.
Т. 2. С. 558; НАРБ. Ф. 4-п. Воп. 21. Спр. 117. Арк. 268–273.
169
Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939.
Т. 2. С. 558.
170
Тамсама. С. 656.
171
Тамсама. С. 646.
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дахоп прамтавараў у дадзены момант прыняў у вёсцы характар самага балючага пытання… Вымушаныя звяртацца да прыватніка, шмат сялян гавораць: “На чорта такая
кааперацыя, якая не можа нам даць нават фунта масла
ці мукі і штурхае нас да прыватніка”, “Дарэмна ўлада
ўціскае прыватных гандляроў і бярэ з іх вялікія падаткі,
без іх мы ж усё роўна прапалі…”» 172. У дакладзе пра эканамічнае і палітычнае становішча Беларускай вайсковай
акругі, складзеным у красавіку 1929 г., зноў адзначалася: “Распаўсюджванне ілжывых чутак (асабліва шляхецтвам) пра вайну, пра будучы адыход Беларусі і Украіны да
Польшчы; тлумачэнне адсутнасці хлеба падрыхтоўкай да
ваенных дзеянняў і непрацяглым існаваннем улады, дыскрэдытацыя мерапрыемстваў партыі і кампраметацыя
асобных працаўнікоў – такі фон палітычнай работы кулакоў на вёсцы” 173.
Выжыць кулака, выратаваць бедняка. Чым больш
буйной была гаспадарка, тым яна актыўней удзельнічала ў таваразвароце і тым часцей і больш ёй патрэбны
былі грашовыя крэдыты. Сераднякі і заможнікі імкнуліся атрымаць крэдыты для набыцця інвентару і жывёлы,
прычым апошнія – да набыцця складанага сельскагаспадарчага інвентару і племянной жывёлы 174, у той час
як да натуральных пазык часцей прыбягалі гаспадаркі
маламоцныя. Дробная сялянская гаспадарка з вялікімі
цяжкасцямі магла назапасіць сродкі, неабходныя для простага аднаўлення выдаткаў, і вымушана была ісці ў кабалу. Крэдытаванне ў вёсцы існавала ў выглядзе ўнутрысялянскіх здзелак – ліхвярства. Затое пазыка нават
на кабальных умовах дазваляла выжыць сялянам, што
трапілі ў бяду. Большасць пазык прыпадала на вясну,
на найбольш цяжкі для сялян час. Пераслед ліхвярства
з боку савецкага закону вёў да таго, што яно ўсяляк хавалася сялянамі. Выйсцем бачылася крэдытаванне сялян
Тамсама. С. 647.
НАРБ. Ф. 4-п. Воп. 21. Спр. 56. Арк. 155–156.
174
Куликов К. Белорусская деревня (по материалам анкеты
СНК БССР “О хозяйственном положении деревни”) // Советское строительство. 1926. № 6. С. 45.
172
173
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дзяржавай. Шляхам крэдытавання па лініі кааперацыі
сялянства павінна было вызваліцца з-пад эканамічнага
ўплыву кулацтва і, больш за тое, зрасціся з сацыялістычным сектарам гаспадаркі.
Вытворчасць рабочай жывёлы ўласнымі сіламі сялянства абмяжоўвала магчымасці дзяржавы па рэгуляванні яе сацыяльнага размеркавання. Дзяржава магла
ўмешвацца ў гэты працэс толькі даючы маламоцным гаспадаркам пазыкі на набыццё рабочай жывёлы. Галоўныя
сродкі накіроўваліся гаспадаркам без коней, без кароў,
з адным канём і адной-двума каровамі 175. Аднак хутка
высветлілася, што крэдытаванне беднякоў на агульных
падставах немагчымае. Пазыкі звычайна складалі толькі частку сумы, неабходнай для набыцця таго ці іншага
сродку вытворчасці. Бядняк не меў накапленняў, і крэдыт
у палову кошту каня ці машыны яму нічога не мог даць.
З 1925 г. быў створаны спецыяльны фонд ільготнага крэдытавання беднаты 176.
Калі наяўнасць такіх сродкаў вытворчасці, як зямля
і рабочая жывёла, служылі зыходнай умовай існавання
і функцыянавання сялянскіх гаспадарак, то наяўнасць
ці адсутнасць машын і інвентару вызначала ўзровень іх
развіцця, эфектыўнасць працы, аб’ём валавой і таварнай
прадукцыі. Натуральна, найбольшую цікавасць да іх набыцця выяўлялі заможныя збожжавытворчыя гаспадаркі.
Вытворчасць і забеспячэнне сельскагаспадарчымі прыладамі стала важным рычагом дзяржаўнага рэгулявання сацыяльнага развіцця вёскі. Адным са спосабаў для
ўзмацнення сацыялістычных элементаў на вёсцы павінна была стаць сельскагаспадарчая кааперацыя. У першыя гады нэпа найбольшае развіццё ў вёсцы атрымала
спажывецкая кааперацыя. Неабходна было арганізаваць
цэлы шэраг спецыяльных аб’яднанняў: масларобчых, сыраварных, машынных, жывёлагадоўчых, таварыстваў па
Крыцкі І. Матар’ялы з месц. Будаўніцтва сельскай гаспадаркі Случчыны // Наш край. 1929. № 8-9. С. 53, 55.
176
Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: социальная
структура. С. 197.
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апрацоўцы торфу, меліярацыйных, насенных і г. д. 177. Але
каапераванасць сялянскіх гаспадарак узрастала разам
з ростам іх заможнасці, каапераванасць бядняцкіх гаспадарак заставалася даволі нізкай. Атрымлівалася так,
што, абслугоўваючы ў першую чаргу найбольш таварныя
гаспадаркі, кааперацыя павялічвала развіццё капіталістычных элементаў вёскі 178, а гэта, натуральна, не адпавядала палітыцы другой паловы 1920-х гадоў. Дапамога
беднаце ў выплаце ўступных паявых узносаў сітуацыю
радыкальна не вырашала.
Бядняцкім гаспадаркам аказвалася дапамога лесам
у парадку крэдыту і без платы, выдаваліся грашовыя
крэдыты на адбудову гаспадаркі 179, даваліся льготы па
абавязковым страхаванні (яны вызваляліся ад абавязковага акладнога страхавання, але ў выпадку бедства атрымлівалі страхавую суму). У выніку сума атрыманай сельскай беднатой дапамогі ў 1925/26 г. склала
5 430 114 руб. 180.
На 1926/27 г. падаткаабкладанне заможных гаспадарак павялічылася амаль удвая, прычым без уліку колькасці едакоў, што вяло да яўнага ўшчамлення не толькі
больш заможных, але і шматдзетных сем’яў. Заможныя
гаспадаркі былі фактычна пазбаўлены крэдытаў, яны не
мелі права набываць складаныя сельскагаспадарчыя машыны, у першую чаргу трактары, дэфіцытныя тавары 181.
Летам 1928 г. пад кіраўніцтвам ЦК партыі прайшла масавая праверка і чыстка кааператыўных арганізацый
ад т. зв. варожых і класава чужых элементаў. З 1929 г.
Итоги хозяйственного строительства и дальнейшие задачи КП(б)Б (Постановление Х съезда КП(б)Б по докладу
т. И. А. Адамовича) // Советское строительство.1927. № 1. С. 19.
178
Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: социальная
структура. С. 232–233.
179
Прышчэпаў Зьм. Нашы дасягненьні ў аграрнай палітыцы //
Советское строительство. 1927. № 10. С. 46.
180
Балабонов А. Помощь деревенской бедноте // Советское строительство. 1927. № 1. С. 141–142.
181
Голанд Ю. М. Кризисы, разрушившие НЭП. Валютное регулирование в период НЭПа. Москва: Фонд экон. кн. “Начала”,
1998. С. 37.
177
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крэдытаванне т. зв. кулакоў было спынена, іх выганялі
з кааперацыі.
У пачатку 1928 г. наркаматы саюзных рэспублік абавязалі свае мясцовыя органы правесці выняцце “лішкаў”
зямлі ў кулацкіх гаспадарках і перадаць іх беднякам.
У адпаведнасці з законам “Агульныя пачаткі землекарыстання і землебудаўніцтва” (зацверджаны ЦВК СССР
15 снежня 1928 г.) права на карыстанне зямлёй абумоўлівалася ўжо не толькі асабістай працай, але і класавым
становішчам землекарыстальніка, наяўнасцю палітычных правоў. У 1929 г. быў забаронены наём рабочай сілы
і арэнды зямлі.
Палітыка выцяснення т. зв. кулакоў прынесла плён
даволі хутка. Ужо ў 1928–1929 г. “кулакі” пачалі скара
чаць пасевы, праявілася тэндэнцыя пераходу “кулакоў”
ад куплі зямельных участкаў да іх продажу. На мове ўладаў згортванне вытворчасці было названа “адной з формаў класавага супраціву кулацтва”. Ліквідацыя стымулаў
да пашырэння вытворчасці сельгаспрадукцыі, абмежаванне магчымасцяў росту сялянскіх гаспадарак вышэй
сярэдняга ўзроўню ўплывала на паводзіны асноўнай масы
сялян: такія меры арыентавалі іх не на назапашванне,
а на спажыванне. Ва ўмовах узмацнення наступу на заможных некаторыя з іх паспрабавалі застрахаваць сябе
ад ліквідацыі ўласнай гаспадаркі і высялення ўступленнем у калгас.
Бальшавіцкая ўлада зыходзіла з наяўнасці ў вёсцы
натуральнага антаганізму паміж заможнымі і беднатой, эксплуататарамі і эксплуатаванымі. Аднак рэальныя адносіны ў вёсцы былі намнога больш складанымі.
Палітыка наступлення на т. зв. кулака адразу адбілася
на становішчы бедняка, які знаходзіўся ў даволі моцнай эканамічнай залежнасці ад першага: бядняк мог
узяць пазыку ў заможнага, заможны арандаваў у бедняка зямлю, даваў яму ў арэнду інвентар, працоўную
жывёлу і ўрэшце працу 182. АДПУ канстатавала: “Бедната
182

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939.
Т. 2. С. 691.
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і батракі пакорна зносяць кулацкую эксплуатацыю, бо
з-за адсутнасці адыходніцтва ім няма дзе зарабляць сабе
на пражыццё 183. Батракі нават патрабавалі аднаўлення
ў выбарчых правах лішэнцаў (пазбаўленых палітычных
правоў, у вёсцы гэта, найперш, заможныя сяляне ці былыя памешчыкі і да т. п.). Матывацыя была наступнай:
“Вось мяне разлічыў гаспадар, а ва ўсім вінаватыя камуністы і выбаркам. Гаспадара пазбавілі правоў, а мяне
пакінулі без кавалка хлеба” 184; “Што нам ваша арганізацыя: ад таго, што мы сабраліся – не будзем сытымі, нам
заможны дасць без усялякіх слоў, а ўлада абяцае, ды не
дае” 185.
Заможны чалавек, добры гаспадар мог быць аўтарытэтам для ўсёй вёскі, у той час як бядняк мог выклікаць
не спачуванне сваім бядотным становішчам, а пагарду з прычыны неахайнасці, п’янства, лайдацтва ці інш.
З ананімнага ліста 1927 г. у насценгазету хаты-чытальні в. Казіміраўка Рэчыцкай акругі: “…Жывучы ўвесь час
у вёсцы, ведаючы блізка, дэталёва жыццё вёскі і нашага селяніна, назіраючы змены, што адбываюцца ў вёсцы, і чытаючы газету, пераконваешся, наколькі ўсё ж
палітыка, што праводзіцца кампартыяй у вёсцы, далёка
няправільная, наколькі вярхі – кіраўнічыя органы партыі стаяць далёка ад ісціны, бо яны не ведаюць цяперашняй вёскі. Я буду браць прыклады для доказу гэтага,
прыклады з жыцця сваёй вёскі. У нас у вёсцы прайшло
землебудаўніцтва, зямля падзелена па едаках, значыць,
і ў гэтай галіне адбылося ўраўнаванне поўнае. З жывёлай амаль гэтак жа адбылося ўраўнаванне поўнае, пасля ўсялякіх рэквізіцый, адбірання лішкаў, харчпадатку. Значыць, ураўнаванне ў нашай вёсцы дасягнута, для
чаго ж тады падзел партыяй вёскі на 3 класы: кулакоў,
сераднякоў і беднякоў? Гэтага цяпер у нашай вёсцы, як і ў
іншых вёсках, і ў паміне няма. На маю думку, найбольш
правільным, адпаведным рэчаіснасці быў бы падзел,
Тамсама. С. 283.
Тамсама. С. 508.
185
Тамсама.
183
184
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цяпер адпаведны паняццю кулака, серадняка і бедняка – дзяленне сялян на такія групы: 1) сялян, якія найбольш працуюць, якія выбіваюцца з сіл, 2) сялян сярэдніх, не асабліва працавітых і разумных і 3) дурнаватых
і гультаёў, якія не хочуць працаваць, а чакаюць падтрымкі ад улады – беднякоў. Такі ж падзел забівае ініцыятыву
ў ахвочых палепшыць сваю гаспадарку працалюбівых,
прадпрымальных і разумных сялян, і наадварот – вельмі
заахвочвае яшчэ да большага жабрацтва гультаёў і дурнаватых сялян. Ствараецца толькі лішняя непатрэбная
і шкодная для развіцця сельскай гаспадаркі ў цэлым варожасць паміж гэтымі групамі асоб, якой (варожасці) раней не было і не назіралася” 186.
Спроба дзяржавы раздзяліць вёску па маёмасным стане не магла ўлічыць усіх абставінаў: “эксплуататарскай”
на Беларусі была не толькі і не столькі заможная гаспадарка, колькі, напэўна, маламаёмасная – менавіта яна
найбольш вымушана была выступаць у ролі наймальніка
чужой працоўнай сілы. А масавая кампанія па высылцы
тых, каго абразліва назвалі “кулакамі”, выклікала шырокі сялянскі супраціў 187, вёска лічыла “кулака” не варожым элементам, а аўтарытэтным гаспадаром, які можа
дапамагчы ў цяжкіх выпадках, няхай сабе і на кабальных умовах.
Калгасы. Да пачатку масавай калектывізацыі калгасы ствараліся не шляхам аб’яднання аднаасобных надзелаў сялянства, як гэта будзе крыху пазней, а пераважна на былых прыватнаўласніцкіх ці дзяржаўных землях
(у Беларусі – 94,4% абагуленага надзела, ва Украіне
57,1%) 188. Яшчэ адной крыніцай стварэння калгасаў стала
выкарыстанне такой формы земленадзялення яўрэяў. Да
1927 г. у БССР налічвалася 369 калгасаў, з якіх 145 было
Тамсама. С. 567–568. Пер. з рус. мовы І. Раманавай.
Гл. больш падрабязна: Раманава І. “Жанчыны вааружылісь
коллямі і ідуць на нас у наступленне…”. “Бабскія бунты”
ў БССР у пачатку 1930-х гадоў // Arche. 2011. № 12. C. 87–99.
188
Данилов В. П. Советская доколхозная деревня: население.
С. 150.
186

187
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яўрэйскіх 189. Сярод іх частку складалі т. зв. “карлікавыя
гаспадаркі” (да 7 сямей на адзін калгас) 190. У цэлым жа
ў другой палове 1920-х удзельная вага аграмаджанага
сектара складала каля 1% ад агульнай плошчы сельскагаспадарчага прызначэння 191.
Ад таго, хто ішоў калгас у 1920-я гады, не патрабавалася аддаць усё, што ў яго было, больш за тое – ён прыходзіў на ўсё гатовае, нават на лепшае гатовае: калгасам
даваліся лепшыя землі, розныя льготы, пазыкі, крэдыты.
Але сяляне ў калгас не імкнуліся. Няшмат тут дапамагала
і прапагандысцкая шуміха з упорам на механізацыю сельскай гаспадаркі ў самай хуткай будучыні. Тыя ж калгасы,
што ўжо існавалі, як правіла, не маглі служыць прыкладам для астатняга сялянства. Са зводкі АДПУ за 1924 г.:
“У Бачэйкаўскім павеце калгасы разлагаюцца. Сяляне
ўжо ўсё падзялілі паміж сабой і вясной мяркуюць працаваць асобна. Гаспадаркі ў саўгасах знаходзяцца ў дрэнным стане” 192. Са зводкі АДПУ на 1 чэрвеня 1926 г.: “Мы
маем з’явы гаспадарчага ўпадку калгасаў як следства безгаспадарчасці, няўмеласці, нядбайнасці і інш. Такія калгасы марнеюць і не толькі не павялічваюць сваіх сродкаў,
але знішчаюць і асноўны капітал гаспадаркі, і крэдытныя
сродкі, як грашовыя, так і інвентар, прадукты і г. д.” 193.
Сяляне імкнуліся падзяліць калгасную маёмасць і перайсці на індывідуальнае вядзенне гаспадаркі ці прадаць
атрыманую пры падзеле маёмасць і пайсці з вёскі. Сярод
прыкладаў фігуравала сельскагаспадарчая арцель “Восток” на Віцебшчыне 194, яўрэйская арцель “Новый Путь”
Итоги хозяйственного строительства и дальнейшие задачи КП(б)Б (Постановление Х съезда КП(б)Б по докладу
т. И. А. Адамовича // Советское строительство. 1927. № 1. С. 20.
190
Артемков Г. Сельское хозяйство Белоруссии на новом этапе
коллективизации // Советское строительство. 1929. № 11–12.
С. 38.
191
Лазоўскі Х. Савгасы Беларусі // Советское строительство. 1929.
№ 6. С. 38.
192
Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939.
Т. 2. С. 175–176.
193
Тамсама. С. 409.
194
Тамсама. С. 411.
189
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на Міншчыне і інш. Адносна апошняй паведамлялася,
што арцель складалася з 8 сем’яў, у большасці з дробных
гандляроў і часткова былых рабочых, зусім незнаёмых
з сельскагаспадарчай вытворчасцю. “Гаспадарка вялася няўмела. Члены арцелі раздзялілі хлеб, сена, жывёлу
і гаспадарку па сем’ях, так што некаторыя атрымалі па
3–4 каровы і па 1 кані ў поўную ўласнасць” 195.
Мелі месца выпадкі стварэння т. зв. ілжэкалгасаў – кароткатэрміновых аб’яднанняў сялян (або нават сваякоў)
з мэтай атрымання лепшых угноеных земляў, крэдытаў,
льготнага набыцця сельскагаспадарчых прылад, насення,
памяншэння падатку. Натуральна, такія калгасы існавалі толькі фармальна, у большасці выпадкаў ніякай калектыўнай гаспадаркі не вялося, зрэдку, толькі для выгляду, частка зямлі апрацоўвалася сумесна 196. Адносна
створаных у 1927/28 г. новых калгасаў на плошчы 36 тыс.
га адзначалася, што “гэтыя калгасы мала чым адрозніваліся па сваёй сутнасці (у сярэднім 65 га) ад хутарскога
паселішча”. Да канца 1928/29 г. пад калгасамі знаходзілася каля 4% зямельнай плошчы БССР. Дарэчы, колькасць хутароў і дробных паселішчаў расла даволі хутка,
так, за 1927/28 г. новых хутароў было створана на плошчы 52,5 тыс. га і паселішчаў – на плошчы 311 тыс. га 197.
У 1928/29 г. хутарызацыя была забаронена.
“Крызіс хлебанарыхтовак” 1927/28 г. адзначыўся паваротам да жорсткага адміністравання. Да правядзення
хлебанарыхтовак былі прыцягнуты органы АДПУ і міліцыі, на вёску камандзіравалі вялікую колькасць партыйных і савецкіх работнікаў з гарадоў. З лета 1928 г. у цэнтр
пачалі паступаць сігналы пра голад у вёсцы. Да канца
зімы 1929 г. тое, што называлася “значнае абвастрэнне
харчовых цяжкасцяў”, мела месца ў Полацкай, Мазырскай і Віцебскай акругах, у меншай ступені амаль ва ўсіх
акругах поўначы Беларусі, у Смаленскай і шэрагу паветаў
Тамсама.
Тамсама. С. 412.
197
Мачульскі Ф. Формы суцэльнай калектывізацыі // Советское
строительство. 1929. № 11-12. С. 19.
195
196
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Бранскай губерні 198. Пачатак гвалтоўнай калектывізацыі
быў адзначаны голадам, які ў канцы 1920-х насіў яшчэ
лакальны характар.
У 1920-я гады сялянства мела пэўныя магчымасці прыстасаваць сваю гаспадарку да новай рэчаіснасці. Нягледзячы на празмерна цяжкі старт – умовы пасляваеннай
разрухі, а таксама даволі непаслядоўныя і супярэчлівыя
рэформы, аднаўляліся памеры пасяўных плошчаў, павялічыўся прыток прадукцыі сельскай гаспадаркі ў гарады, павышаўся дабрабыт сялян. Як адзначае амерыканскі даследчык М. Маліа, з 1924 да 1926 г. краіна пражыла
“нармальна”: “Сапраўды, дастатак, характэрны для нэпа
сярэдзіны 20-х гадоў, не толькі перавышаў усе вядомыя
пасля 1913 г., – але і ўсе наступныя часы, і з пункту гледжання звычайнага мужыка ніколі ўжо не бывала нічога падобнага” 199.
Для павышэння дабрабыту сяляне выкарыстоўвалі даволі шырокі спектр стратэгій: ад пераарыентацыі вытворчасці сваёй гаспадаркі ў адпаведнасці са зменамі рынкавай кан’юнктуры і пошукаў дадатковых заробкаў па-за
гаспадаркай – да прымянення розных хітрыкаў, сярод
іх, найперш, абман дзяржавы пры рэгістрацыі (утойванне колькасці пасеваў, павелічэнне колькасці едакоў пры
складанні спісаў падаткаплацельшчыкаў, маскіроўка продажу зямлі, нерэгістрацыя наёмнай працоўнай сілы, утойванне здзелак, якія ўлада назвала ліхвярскімі, і г. д.). Ратаваннем у значнай ступені стала немагчымасць на тым
этапе татальнага кантролю з боку дзяржавы. Селянін жа
сыходзіў найперш з неабходнасці паляпшэння становішча сваёй гаспадаркі, уласнае спажыванне і якасць асабіс
тага жыцця былі справай другараднай, усе сродкі, што
здабываліся па-за межамі гаспадаркі, ішлі менавіта на
яе развіццё.

Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918–1939.
Т. 2. С. 875.
199
Малиа М. Советская трагедия: История социализма в России.
1917–1991. Москва: РОССПЭН, 2002. С. 176.
198

Socio-economic practices of the Belarusian
villagers during the NEP
Iryna Ramanava, Aliaksiej Machnač
In the 1920s the Belarusian village, despite all the storms of
the previous period, remained quite traditional both in everyday
life and in the organization of work. Soviet power was poorly represented in the countryside. The main authorities’ interventions
were focused on distribution and redistribution of land, as well as
the search for an algorithm to take the maximum amount of production from villages. During that period, the peasantry could not influence the policy of the Bolsheviks as a whole, but had opportunities to adapt their economy to new conditions. In the focus of this
article are those strategies that were used by peasants in the 1920s.

Айцец Леў Гарошка MIC
(да 110-й гадавіны нараджэння)
Алена Андросік
Святар-уніят, усім сэрцам адданы Богу і Беларусі. Грамадскі дзяяч, які рабіў шмат, каб беларусы на Захадзе
былі прызнаваныя незалежнай нацыяй. Асветнік і дабрачынца, які не шкадаваў ні сіл, ні здароўя, каб несці духоўную і матэрыяльную дапамогу сваім суайчыннікам як на
радзіме, так і за мяжой… Асоба айца Льва Гарошкі паўстагоддзя назад была вядомая ўсёй беларускай эміграцыі.
Сёння ж, калі надыходзіць 110-я гадавіна яго нараджэння, толькі пэўныя вузкія колы ведаюць гэтае прозвішча.
Большасць прысвечаных яму артыкулаў не мае больш
чым некалькі старонак і падае толькі асноўныя звесткі
пра жыццё і дзейнасць гэтага выбітнага чалавека 1. Адзіны тэкст, які дазваляе лепш спазнаць і зразумець Гарошку, – яго аўтабіяграфія “Праз навальніцы і нягоды. Успаміны з гадоў 1930–1944”. Іх фрагменты часам з’яўляліся
1

Напрыклад: Сіповіч Ч. Архімандрыт Леў Гарошка // Божым
Шляхам. 1978. №149. С. 2–3; Garbiński J. Horoszko Leo //
J. Garbiński, J. Turonek. Białoruski ruch chrześcijański XX wieku: słownik biograficzno-bibliograficzny. Warszawa, 2003. S. 138;
Веремеев С. Ф. Лев Горошко: священник и патриот Беларуси //
Сохранение национальной идентичности белорусского общества: прошлое, настоящее, перспективы. [Материалы Республиканской научной конференции 21 апреля 2016 г., г. Барановичи. Баранавічы, 2016. C. 139–144; а. Леў Гарошка //
https://www.radabnr.org/leu-haroska; Гелагаеў А. 105 гадоў
з часу нараджэння беларускага святара і патрыёта, “Божага журналіста” – Льва Гарошкі // http://old.catholic.by/2/home/
news/belarus/gkc/129327-haroszka.html
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ў друку, да іх таксама звяртаўся а. Чэслаў Сіповіч, калі
пісаў ці казаў пра а. Льва. Урэшце ў 2016 г. у “Запісах
БІНіМ” была апублікавана найбольш поўная на дадзены момант і ўпарадкаваная версія ў рэдакцыі Аляксандра Пашкевіча 2. Гэты тэкст падрабязна апісвае жыццё Гарошкі да часу эміграцыі, з наступных падзей падаюцца
толькі пабежныя звесткі.
Гэты юбілейны артыкул не ставіць сабе за мэту запоўніць
“белыя плямы” ў гісторыі жыцця а. Льва. Ён будзе абапірацца пераважна на даступныя і вядомыя крыніцы: згаданыя
вышэй успаміны Гарошкі ды матэрыялы з № 94 і 149 часопіса “Божым Шляхам”, з якіх другі поўнасцю быў прысвечаны Гарошку як першаму рэдактару перыёдыка з прычыны
яго смерці. Пастараемся шырэй падаць біяграфію а. Льва,
каментуючы пры гэтым тыя грамадскія і царкоўныя падзеі,
якія мелі непасрэдны ўплыў на ягонае жыццё.
Дзяцінства: пад расійскай і польскай уладай
(1911–1928)
Леў нарадзіўся ў суботу 11 сакавіка (26 лютага) 1911 г.
у вёсцы Трашчычы Стаўпецкага павета 3 ў сям’і Юрыя
і Стэпкі Гарошкаў 4. Ахрышчаны і мірапамазаны быў на наступны дзень у праваслаўнай царкве ў Турцы. Варта падкрэсліць, што нягледзячы на афіцыйную канфесійную прыналежнасць, сям’я будучага святара мела ўніяцкія карані
і яшчэ жывыя традыцыі даўняй веры, хоць на той момант
Унія ў Расійскай імперыі была забаронена. Пасля рашэнняў Полацкага сабору 1839 г. не ўсе вернікі згаджаліся перайсці ў праваслаўе. Нямала было тых, што баранілі храмы
ад новапрызначаных праваслаўных пробашчаў, прагнучы захаваць вернасць Рыму. Прыклады такога змагання
былі добра вядомыя ў Трашчычах, тым больш што адным
2
3
4

Гарошка Л. Праз навальніцы і нягоды. Успаміны з гадоў 1930–
1944 (урыўкі) // Запісы БІНіМ. 2016. № 38. С. 178–367.
Цяпер у Карэліцкім раёне Гродзенскай вобласці.
Спачатку прозвішча сям’і гучала як Харошкі. Гл: Дзедзінка А. [Сіповіч Ч.]. Айцец Леў Гарошка – архімандрыт // Божым Шляхам. 1966. № 74. С. 5.
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з месцаў вытрывалай абароны “Еднасці”, як называлі ў тых
ваколіцах Унію, была суседняя вёска Дзярэчынцы5. Асаблівую пашану да змагароў і да ўніяцкай Царквы мелі дзяды
Льва Гарошкі, Пракоп і Васіль. Такім чынам, ужо дзіцем
ён усведамляў свае духоўныя карані 6.
Першыя ўласныя ўспаміны Гарошкі датычаць мабілізацыі пад час Першай сусветнай вайны. Ягоны бацька пайшоў на фронт, дзе трапіў у палон да немцаў, і вярнуўся
толькі пасля заканчэння вайны. Тым часам сям’я Гарошкаў мусіла прыняць нялёгкае рашэнне. Калі ў 1915 г. немцы пасоўваліся ўсё больш на ўсход, расійская ўлада настойвала, каб сяляне пакідалі свае гаспадаркі і выязджалі
ўглыб краіны. Але дзед Льва “ад’ехаўся ўсяго на паўвярсты ад вёскі, аглянуўся, перахрысьціўся і завярнуўся назад
у вёску” 7. Прыклад з яго ўзяла большасць вяскоўцаў і не
памылілася: фронт не дайшоў да Трашчыч. Немцы занялі
вёску без аніякага змагання толькі пасля кастрычніцкай
рэвалюцыі, калі ў ёй не было ўжо расійскіх жаўнераў, а пад
канец 1918 г. гэтак жа спакойна яе пакінулі 8.
Канец сусветнай вайны прынёс сур’ёзныя змены на
палітычнай арэне. Адрадзілася незалежная польская
дзяржава, вяртаючы сабе частку тэрыторыі, забранай
пад час падзелаў у XVIII ст. Гэта мела важнае значэнне таксама і для сітуацыі рэлігійнай. У склад ІІ Рэчы
Паспалітай з-пад панавання Аўстра-Венгерскай імперыі
вярнулася Галіцыя – адзіны рэгіён, дзе Унія захавалася. Для адрознення ад лацінскага абраду яна атрымала
назву грэка-каталіцкай Царквы і мела ў сістэме іосіфінізму роўныя з рыма-каталікамі правы ды ўласныя структуры 9. У выніку польская дзяржава была пастаўлена перад
5
6
7
8
9

Цяпер у Стаўбцоўскім раёне Мінскай вобласці.
Гарошка Л. Праз навальніцы і нягоды. Успаміны з гадоў 1930–
1944 (урыўкі) // Запісы БІНіМ. 2016. № 38. С. 207.
Гарошка Л. Праз навальніцы і нягоды… С. 179.
Тамсама. С. 179–180.
Wyczawski H. E. Ogólna sytuacja w Kościele powszechnym i w
państwie polskim // Historia Kościoła w Polsce. T. 2. 1764–1945.
Cz. 2. 1918–1945 / red. B. Kumor, Z. Obertyński. Poznań – Warszawa, 1979. S. 9–10.
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фактам уключэння ў яе межы галіцкай грэка-каталіцкай
мітраполіі, з чаго вынікала патрэба выпрацоўкі палітыкі
сужыцця розных канфесій.
Гэтую патрэбу паглыбіў Рыжскі мір, паводле якога
ў склад ІІ Рэчы Паспалітай увайшла Заходняя Беларусь.
Існаванне грэка-каталіцкай мітраполіі ўжо ў часы Расійскай імперыі ўплывала на настроі беларускіх грамадскіх
дзеячоў, якія прагнулі адрадзіць усходнюю каталіцкую
Царкву на родных абшарах. Рыхтаваліся канкрэтныя планы стварэння ўсходнекаталіцкіх епархій. Рым спагадаў
гэтай справе і ў 1908 г. надаў спецыяльныя паўнамоцтвы галіцкаму мітрапаліту Андрэю Шаптыцкаму. На той
момант, аднак, гэтаму перашкаджала царская ўлада, бо
нават талеранцыйны ўказ Мікалая ІІ 1905 г. забараняў
Унію 10. Для Усходняй Беларусі, якая ў выніку польскасавецкай вайны адышла да СССР, сітуацыя не змянілася
да лепшага, уніяцкі рух там быў падаўлены. Затое беларусы пад Польшчай мелі падставы спадзявацца на адраджэнне сваёй веры.
Канстытуцыя 1921 г. і канкардат 1925 г. умацавалі гэтую надзею, надаючы роўныя правы абодвум абрадам.
У склад грэка-каталіцкай Царквы ўваходзіла Львоўскае
архіепіскапства і Перамышльская ды Станіслаўская епархіі. Дзейнічала некалькі мужчынскіх і жаночых ордэнаў.
Тым не менш уніяты не сустракалі прыхільнасці польскіх уладаў. Тыя глядзелі на грэка-каталіцкую Царкву
з недаверам, прадчуваючы, што яе развіццё прывядзе да
большай самасвядомасці беларускага і ўкраінскага народаў. Бальшыня лацінскага каталіцкага духавенства таксама ставілася да ўніятаў з падазронасцю. Выняткам быў
біскуп Зыгмунт Лазінскі, які спрыяў і ўсходняму абраду
(арганізуючы ў Пінску ўніяцкія канферэнцыі), і агульнабеларускаму нацыянальнаму руху 11.

10
11
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Адначасова лацінскія біскупы з дыяцэзій, у якіх было
шмат праваслаўных вернікаў, былі зацікаўлены ў іх далучэнні да каталіцтва. Аднак у час агульнаславянскіх
з’ездаў у Велеградзе высветлілася, што праваслаўныя,
адкрытыя на паяднанне з Рымам, не былі задаволены
рэформамі ў грэка-каталіцкай Царкве і з гэтай прычыны не хацелі да яе далучацца. У адказ на гэта ў 1923 г.
біскуп Пшаздзецкі прапанаваў у Ватыкане сваю версію
арганізацыі новага візантыйска-славянскага абраду: праваслаўныя пераходзілі ў каталіцтва з поўным захаваннем сінадальнага абраду (апроч зменаў, якія вымушалі
дагматычныя розніцы, як згадванне Папы Рымскага ў час
літургіі), без пагрозы лацінізацыі. Парафіі былі падпарадкаваны мясцоваму лацінскаму біскупу, а душпастырскай
апекай мелі займацца езуіты. Апостальская Сталіца зацвердзіла гэты план, і такім чынам на тэрыторыі ІІ Рэчы
Паспалітай Унія пачала дзейнічаць у дзвюх формах: грэка-каталіцтва і неаунія 12.
Для малога Льва гэтыя рэчы былі пакуль далёкія. Змена ўлады прынесла ў ягонае жыццё свае клопаты. Ад шостага году жыцця ён пайшоў у рускамоўную школу ў сваёй
вёсцы, але пасля Рыжскага міру яна – як і амаль усе ў ваколіцах – была зменена на польскую. Хлопец пачаў хадзіць на заняткі ў Ярэмічы, дзе яшчэ год школа заставалася рускамоўнай. Азначала гэта штодзённы шлях па
9 кіламетраў туды і назад – апроч зімы, калі бацькі нанялі кватэру. У наступным годзе Леў перайшоў у сямігадовую школу ў Міры, туды было крыху бліжэй – толькі
7 кіламетраў. Як зазначаў, “тут у польскай школе, дзе ўжо
было нават некалькі палякаў, дзецяў урадоўцаў, беларускі дух між вучняў быў куды мацнейшы чым у Ярэмічах.
Гэта была спантанічная рэакцыя супраць некаторых настаўнікаў, якія рабілі стараньні, каб палянізаваць вучняў”. Пасля сканчэння пачатковай адукацыі Леў хацеў
паступіць у тэхнічную школу ў Вільні, спадзеючыся хутка стаць на свае ногі. Яго надзеі, аднак, не апраўдаліся.
12

Mironowicz A. Unie kościelne na ziemiach polskich i ich konsekwencje // Studia Podlaskie. 2011. T. 19. S. 49–51.

146

Беларускі Гістарычны Агляд Том ХХVII

Хоць іспыты хлопец здаў паспяхова, падвяло здароўе – ён
не атрымаў згоды лекара. У выніку яшчэ на год мусіў застацца дома, адпачыць. У 1927 г. Гарошка паступіў у Беларускую гімназію ў Наваградку 13.
Гімназіст: час самастанаўлення і сталення
(1928–1931)
Беларуская гімназія ў Наваградку існавала ад 1919 г.
Напачатку яна не была цалкам беларускамоўнай і мела
гуманітарны профіль. Леў жа паступіў туды, калі выпусцілася апошняя рускамоўная група, а гімназія стала прыродна-матэматычнай. Ва ўспамінах ён зазначаў,
што гэтае месца мела асабліва спрыяльныя ўмовы для
ўзгадавання сапраўдных беларусаў. Наваградак – “горад
з багатым гістарычным мінулым; гэта першая сталіца
Вялікага Літоўскага (у сяньняшнім значэньні Беларускага) Княства. Узгорак Міндоўга, Замкавая Гара з руінамі магутнага замку, Барысаглебская і Фарная цэрквы,
недалёкая Літвінка, цікавыя архэалягічныя знаходкі
падчас розных раскопкаў – усё гэта жывыя сьведкі слаўных старонак беларускае гісторыі, якія кожнаму беларусу наагул, а вучням беларускае гімназіі ў асаблівасьці
маглі прамаўляць сваім нямым маўчаньнем больш чым
пісаным словам. Гэтыя памяткі былі нязвычайнымі настаўнікамі, ад якіх можна было навучыцца любіць родны край і народ” 14.
Паглыбленню самасвядомасці спрыяла і культурная
актыўнасць вучняў. У 1928 г. у гімназіі распачаў дзейнасць вучнёўскі гурток, які выпісваў газеты да агульнага
карыстання, рыхтаваў беларускія прадстаўленні, вечары
літаратурнай крытыкі і г. зв. суботнікі. Так гімназісты называлі сустрэчы, арганізаваныя па даручэнні гуртка адным з васьмікласнікаў. Суботнік распачынаўся рэфератам
на грамадскую ці літаратурную тэму, пасля якога адбывалася дыскусія. Другая частка сустрэчы мела характар
13
14
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больш свабодны: было чытанне прэсы, сяброўскія гульні
або нават танцы. Льву таксама давялося рыхтаваць адзін
з суботнікаў, і якраз тады адбылося цікавае здарэнне, якое
“лепш чым што іншае сьведчыць аб тым, які быў пільны
нагляд польскае адміністрацыі за жыцьцём і дзейнасьцю
Беларускае Гімназіі”. На пачатку дыскусіі адзін з вучняў
сказаў, што дакладчык – таксама гімназіст – амаль увесь
свой рэферат перапісаў з часопіса, але гэтага не пазначыў.
Гэта была даволі прыкрая сітуацыя. Тады Леў як гаспадар сустрэчы залагодзіў напружанне, заступаючыся за калегу. Ён звярнуў увагу прысутных, што заданне вучняў
гімназіі – не “пісаць навуковыя даклады, а толькі рэфэраты” і што дакладчык акурат “рэфэраваў… думкі тых
літаратурных крытыкаў адносна названае тэмы, якія змог
знайсьці і большую частку зацытаваў іх”. Дыскусія магла
працягвацца і, паводле Гарошкі, вечар быў удалы. Як потым высветлілася, гісторыя пра разважлівага гаспадара
сустрэчы дайшла праз настаўніц польскай мовы да Тэклі
Грынеўскай, жонкі тагачаснага наваградскага старасты
Ежы Грынеўскага. Яна пахваліла Льва і паабяцала, што
калі ён здасць матуральныя іспыты без аніводнай тройкі,
то з пэўнасцю атрымае ад павятовага сойміка стыпендыю
ў Віленскі ўніверсітэт 15.
Высокія адзнакі не былі цяжкасцю для хлопца. Як падкрэслівае Сіповіч, цяга да ведаў была характэрнай рысай
сям’і Гарошкаў. Ужо як гімназіст Леў пачаў збіраць кніжкі, нягледзячы на даволі цяжкую матэрыяльную сітуацыю. Каб падзарабіць, ён даваў лекцыі вучням з польскай
гімназіі (якая была ў Наваградку), што таксама сведчыць
пра ягоны ўзровень ведаў 16. Сам Гарошка падкрэсліваў
добрую якасць заняткаў, асабліва прыродна-матэматычных прадметаў, і з пашанаю згадваў настаўнікаў Аляксандра Данілевіча, Аляксандра Орсу, Янку Цеханоўскага, асобаў з глыбокімі ведамі, зацікаўленасцю і ўменнем
выкладаць. Непрыемным выключэннем быў святар Васіль
15
16
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Бабкоўскі, які вучыў рэлігіі. Ён не згаджаўся весці заняткі
па-беларуску, спасылаючыся на адсутнасць адпаведных
падручнікаў, што не магло быць апраўданнем – беларускамоўных падручнікаў не было па многіх іншых прадметах, але гэта не перашкаджала настаўнікам весці іх
на роднай мове. Гарошка заўважаў, што вынікам такой
пазіцыі было негатыўнае стаўленне гімназістаў не толькі
да выкладчыка, але і да самога прадмета 17. Гарошка, аднак, ведаў і рэлігію, прынамсі так лічыў яго сябра Юрка,
які потым выпадкова спрычыніўся да змены яго жыццёвых планаў 18.
Здавалася б, што ў такіх абставінах абяцанне стараставай жонкі павінна было ўмацоўваць дух і дазваляць марыць пра будучы ўніверсітэт, але не ўсё было так проста:
Леў ужо раз падыходзіў да матуральных іспытаў у 1930 г.
і быў “зрэзаны” прызначаным на той час старшынёй камісіі за пэўныя словы, сказаныя да сялян у час збірання
ахвяраў на новы будынак школы, і некаторыя сказы з працы па беларускай літаратуры. Хлопец не мог быць упэўнены, што ў другі раз будзе іначай. У 1931 г. старшынёй
камісіі быў вядомы сваёй суровасцю ўрадовец Нарвойш
з Віленскай Кураторыі. Нягледзячы на небеспадстаўныя
перажыванні гімназістаў, іспыты прайшлі вельмі добра.
Усе 13 асобаў іх здалі, а Гарошка быў сярод іх першы 19.
Пакліканне
Ад дзяцінства хлопец думаў пра дзве магчымыя жыццёвыя дарогі: быць інжынерам або лекарам. Быў ён у гэтых жаданнях блізкі да свайго бацькі, які пасля гадавой
фельчарскай школы меў вялікую ахвоту вучыцца далей –
але не меў такіх магчымасцяў. Леў пасля Наваградскай
гімназіі таксама на медыцыну ісці не мог, бо з-за яе прыродна-матэматычнага тыпу пад час матуры не было неабходных для гэтага кірунку іспытаў з лацінскай і грэцкай
17
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мовы. Увага маладога чалавека скіравалася, такім чынам, да выбару палітэхнікі. Маючы жаданне атрымаць сапраўды добрыя веды, ён хацеў паступаць у адну з найлепшых – берлінскую. На свой запыт атрымаў інфармацыю,
што стыпендыя для іншаземцаў абумоўлена папярэдняй
здачай іспыту па нямецкай мове, а ёю Леў так добра не
валодаў. У гэтай сітуацыі ён з радасцю атрымаў пацверджанне аб стыпендыі ад сойміка і рыхтаваўся да паступ
лення ў Вільню. Бацькі таксама былі задаволеныя такім
ходам спраў 20.
Змена планаў адбылася для іх сям’і нечакана. У перадапошні дзень перад выездам з Наваградка дадому Леў сустрэўся з адным са сваіх гімназічных калег, тым Юркам,
за якога калісь заступіўся на суботніку. Той, памятаючы
пра пачатковую задуму сябра, каб выехаць на студыі за
мяжу, распавёў яму пра беларусаў – сваіх знаёмых хлопцаў з недалёкіх вёсак, якія вучыліся ў багаслоўскім інстытуце ў французскім Лілі. Для Юркі справа была простая:
калі рэлігію Леў ведае добра, то чаму б не выкарыстаць
нагоду пабачыць свет? Гарошка сябрука высмеяў, але на
наступны дзень, развітваючыся з горадам, прыгадаў гутарку і распытаўся ў аднаго з ксяндзоў пра тую ўстанову.
Той нічога пра яе не чуў, але прапанаваў хлопцу пагаварыць з віцэ-рэктарам Люблінскага каталіцкага ўніверсітэта, які акурат гасцяваў у горадзе. Леў з ахвотаю пагадзіўся – яму было цікава паразмаўляць з ксяндзом, які
меў такую сур’ёзную пасаду і быў кантрастам да вядомых
яму праваслаўных святароў. Размова, аднак, як падавалася, не мела вялікага значэння: пра французскі інстытут
віцэ-рэктар нічога не ведаў і сам нічым выбітным не адзначаўся. Затое распытваў маладога чалавека, калі і чаму
вырашыў стаць святаром. Было гэта пытанне нечаканае,
да якога той абсалютна не быў падрыхтаваны, тым больш
што ўвогуле такой думкі не меў – на гутарку яго прывяла цікавасць 21.
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Прызнавацца ў сапраўдных прычынах Льву не хацелася, і ён задумаўся над адказам. Думка прыйшла
сама: “Бо я пераканаўся, што інжынеры, хоць робяць
шмат добрага для людзтва, але ўсе іхныя творы мінушчыя; дахтары, хоць лечаць людзей і шмат памагаюць
у цярпеньні, але ад сьмерці ўсё роўна нікога выратаваць
ня могуць, бо і самі ўміраюць. А сьвятары, калі яны доб
рыя, могуць быць найбольшымі дабрадзеямі для людзей,
бо ратуюць не якіясьці дачасныя людзкія дастаткі, але
людзкую несьмяротную душу для вечнага жыцьця і вечнага шчасьця” 22. Віцэ-рэктар быў пад уражаннем і адразу сказаў хлопцу пісаць заяву ў Люблін. Гарошка такога
намеру зусім не меў і толькі сам сабе дзівіўся, чаго ж ён
нагаварыў. Па дарозе сустрэў Юрку і з пэўным дакорам
распавёў яму пра свае прыгоды і пра тое, што ніхто анічога пра Ліль не ведае. Сябрук пасмяяўся, а Леў паехаў дахаты, не прадчуваючы, што гэты дзень будзе мець
уплыў на ўсё ягонае жыццё 23.
Вестка пра “пакліканне да святарства” выпускніка
гімназіі нейкім чынам дайшла да яе дырэктара, Янкі
Цеханоўскага. Той з уласнай ініцыятывы напісаў пра
Гарошку ў Вільню да Антона Луцкевіча, ведаючы пра
ягоныя добрыя стасункі з мітрапалітам Шаптыцкім. Ды
рэктар быў перакананы, што Львоўская багаслоўская
акадэмія будзе лепшым месцам, чым нейкія інстытуты. З Вільні прыйшоў адказ, каб хлопец падаваў дакументы. Леў пра гэта нічога не ведаў, бо на працягу
лета спакойна займаўся хатнімі справамі і чакаў восені,
каб паступаць у палітэхніку. Калі ў верасні Цеханоўскі
праз пасланца перадаў яму тэлеграму з Вільні, то шчыра
здзіўлены і занепакоены Гарошка ў той жа дзень паехаў
у Наваградак, каб высветліць справу. Даведаўшыся пра
дырэктарскія крокі, ён быў яшчэ больш разгублены – гэта
было нечакана і зусім не адпавядала яго планам. Аднак
паслухаўся Цеханоўскага і паехаў пагаварыць з Луцкевічам. Цікава, што дырэктар праводзіў яго словамі “Калі
22
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я зрабіў памылку, дык я заплачу табе за дарогу”, – як
быццам ужо распазнаў святарскае пакліканне хлопца 24.
Льву спатрэбіўся на гэтае распазнанне яшчэ толькі
адзін дзень. Антон Луцкевіч, які кіраваў Беларускім музеем імя Івана Луцкевіча, паказваў маладому госцю экспанаты – у вялікай колькасці звязаныя з беларускім рэлігійным мастацтвам – і пры нагодзе ўздыхаў, што беларусы
маюць мала свайго духавенства. Хлопец уважліва слухаў
і разважаў. У пэўны момант яго позірк затрымаўся на адным з экспанатаў – алтарным крыжы з выразным, рэльефным распятым Хрыстом. Гэта быў для Льва момант пераломны: ён адчуў, што Госпад кліча яго на сваю службу
і што трэба даць адказ. Не было ў гэтым прымусу – хлопец
ведаў, што можа адмовіцца і зрабіць іначай, але прыняў
сваё рашэнне: “Добра! <…> Пішыце ў Львоў, што я туды
прыеду ў Акадэмію” 25.
Чакаючы канчатковага рашэння Шаптыцкага, Леў выкарыстоўваў час, каб лепш пазнаёміцца з Вільняй і беларускім асяроддзем. Важнай для ўмацавання яго рашэння
пра святарства была размова з вядомым духоўным і асветніцкім дзеячам а. Адамам Станкевічам. Той пацвердзіў
неабходнасць у беларускім духавенстве, бо святароў было
мала, а працы вельмі шмат. Прычынялася да таго варожасць польскіх біскупаў і уладаў, якія не жадалі развіцця нацыянальнага духу беларусаў. У праваслаўнай, як
і ў лацінскай духоўных акадэміях у Вільні мовай выкладання была польская, ды і агульны настрой кліру быў непрыхільны да беларусаў 26.
Паланізацыя пачалася ў каталіцкіх беларускіх парафіях адразу пасля таго, як яны апынуліся ў ІІ Рэчы Паспалітай. Гэты працэс стаў яшчэ больш інтэнсіўны пасля
падпісання канкардату: паводле яго ўжыванне беларускай мовы ў навучанні рэлігіі і ўвогуле ў душпастырстве
вымагала згоды польскага епіскапату, а ён мог такога дазволу не даць. Наадварот, рабіліся крокі да ўсё большай
24
25
26

Тамсама. С. 198–199.
Тамсама. С. 199–200.
Тамсама. С. 201–203.

152

Беларускі Гістарычны Агляд Том ХХVII

асіміляцыі, напрыклад, праз скіраванне беларускага
духавенства да польскіх парафій. Занадта ж дзейсным
у кірунку беларусізацыі святарам ствараліся сур’ёзныя
перашкоды ў працы, як а. Вінцэнту Гадлеўскаму, якога
некалькі разоў арыштоўвалі. Рэпрэсіі не абміналі нават
іерархаў – прыхільнага да беларусаў віленскага біскупа Юрыя Матулевіча змусілі да адстаўкі, а на яго месца
ў 1926 г. быў прызначаны Рамуальд Ялбжыкоўскі, які вёў
моцную антыбеларускаю дзейнасць. Між іншым, у 1928 г.
ён забараніў каталікам быць сябрамі Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі і нават супрацоўнічаць з “Беларускай крыніцай” – друкаваным органам гэтай партыі 27.
І ўсё ж нацыянальнае рэлігійнае жыццё развівалася, нягледзячы на ўсе перашкоды. Адольф Клімовіч,
пазнаёміўшыся ў Станкевіча з Львом, вырашыў паказаць
хлопцу Вільню, а асабліва ўсё, звязанае з беларусамі. Адным з пунктаў праграмы было наведванне рэдакцыі згаданай “Беларускай крыніцы”. Як успамінаў Гарошка, на
месцы яны сустрэлі толькі Янку Пазняка, рэдактара, які
быў “шчыра адданы сваёй справе і не баяўся ніякіх цяжкасьцяў, ані ніякіх пагрозаў з боку польскае адміністрацыі”. Клімовіч паказаў таксама Беларускую друкарню імя
Францішка Скарыны. Гарошка з цікавасцю слухаў, заўважаючы, што “найважнейшым была шчырая ахвярнасьць
і моцная любоў да Беларусі тых людзей, якія там так аддана працавалі” 28. Чарговым новым знаёмым быў а. Уладзіслаў Талочка. З ім Леў хутка пасябраваў і ліставаўся
аж да часу, калі таго выслалі з Вільні над падставе загаду
мясцовага ваяводы (разам са Станкевічам і Клімовічам) 29.
Варта адзначыць пэўны факт, які сведчыць пра цесную
лучнасць Уніі і беларускай свядомасці. Паводле метрык,
і Гарошка, і яго гімназічныя калегі, і грамадскія дзеячы беларускага руху былі праваслаўнымі, але многія з іх дзейнічалі як каталікі ўсходняга абраду і лічылі сябе такімі.
27
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Тлумачэнне гэтай сітуацыі падае Гарошка ў сваіх успамінах з дыскусіі ў гімназіі пад час святкавання незалежнасці
Беларусі. На падставе «слоў Трэцяе Устаўное Граматы, што
трактаты, накіненыя Беларусі Расейскаю Імпэрыяю, Беларусь не абавязваюць, мы адназгодна прыйшлі да выснаўку,
што тым больш нас не абавязвае царскі ўказ аб скасаваньні
Вуніі і шматлікія беларускія “упорствуючыя” вёскі сьведчаць вымоўна, што і калісь беларускі народ ня лічыў той
акт абавязваючым. <…> Ніадзін з вучняў Наваградзкае Беларускае Гімназіі ня прызнаваў тых актаў, якія варожыя
нам дзяржавы накідалі сілаю, таму хоць і не належалі да
Вуніяцкае (Усходне-Каталіцкае) Царквы, але прынамся некаторыя, у тым ліку і я, лічылі яе сваёю Царквою». З гэтай
прычыны Гарошка не меў аніякіх “пераходаў” з праваслаўя
і ў згодзе з уласным сумленнем падаваў дакументы ў грэка-каталіцкую акадэмію 30.
Шлях да святарства (1931–1937)
Адказ ад Шаптыцкага прыйшоў хутка, і Гарошка паехаў дадому, каб збірацца ў далёкую дарогу. Бацькам змена планаў моцна не падабалася. Не такога лёсу яны жадалі свайму сыну, калі пасылалі яго на вучобу. Тым больш
у такой сітуацыі, калі ён меў пэўную стыпендыю і добрую
перспектыву, а выбраў дарогу святарства. Да таго ж, духавенства ў тых ваколіцах не карысталася пашанай і даверам. З праваслаўнага смяяліся, лацінскае было чужым,
а адроджанае ўсходнекаталіцкае яшчэ занадта мала вядомым. Таму бацькі нават не прызнаваліся суседзям, на
каго іх сын будзе вучыцца. Абмяжоўваліся інфармацыяй,
што едзе на студыі ў Львоў, і не спрабавалі пераканаць
хлопца, бачачы, што рашэнне ўжо прынятае 31.
Прынамсі так выглядала, хоць сам Леў яшчэ задаваў сабе пытанне, ці дасць рады. У першы дзень навукі ў Львоўскай акадэміі, а дакладней, пасля першых заняткаў – філасофіі – ён быў у разгубленасці. Філасофія
30
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і дагматыка ў каталіцкіх навучальных установах выкладаліся на латыні, а гэтай мовы Гарошка не ведаў на дастатковым узроўні. Засмучанаму, “прыходзіла думка кінуць усё і ўцякаць, але ад такое думкі рабілася брыдка.
На дапамогу прыходзіла іншая думка, што кінуць заўсёды
будзе час; перш неабходна спрабаваць свае сілы. І гэтая
думка брала перавагу над першаю” 32. Праз некалькі дзён
малады клерык пайшоў наведаць Шаптыцкага, маючы
для яго ліст ад Луцкевіча. Мітрапаліт, хоць і быў хворы,
паклікаў яго на размову, распытваў пра Беларусь і выказаў жаль, што не было больш беларусаў, ахвотных вучыцца ў акадэміі. Гэтая гутарка дадаткова ўмацавала Льва:
у цяжкія хвіліны ён задаваў сабе пытанне, якое ўражанне склалася б у мітрапаліта пра суайчыннікаў, калі б ён
спужаўся клопатаў і ўцёк. Канчаткова думку пра ўцёкі
Гарошка адкінуў пасля калядных канікулаў. Студэнты
перажывалі тады 8-дзённыя рэкалекцыі. Гэты час задумы
і разважання пра Божыя праўды і сваё жыццё прывялі да
пераканання: калі гэта Гасподняя воля, каб быць святаром, то Ён дасць сілы да пераадолення ўсіх перашкодаў
на гэтым шляху 33.
Набраўшыся ўпэўненасці і энергіі, Гарошка ўзяўся за
працу. Апроч абавязковых выкладаў ён падвучваў грэцкую і лацінскую мовы, а да таго ўключыўся ў дзейнасць суполкі студэнтаў, якія выдавалі скрыпты. Дзякуючы гэтаму ён меў доступ да ўсяго, што было ёю зроблена, і яшчэ
меў хоць невялікі, але заробак. Трэба заўважыць, што бясплатным было ўтрыманне і навучанне, але стыпендыі на
хоць бы сшыткі не было, таму гэтыя дадатковыя грошы
былі яму неабходныя 34.
Цярплівасць, зацікаўленасць і працавітасць прыносілі
добрыя вынікі, і іспыты студэнт здаваў паспяхова. Навуковы семінар ён выбраў у праф. Міколы Чубатага, па
гісторыі Царквы. Вядома пра дзве тэмы, якія Гарошка
абмяркоўваў на гэтых занятках. У студзені 1934 г. ён меў
32
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выступ пра адносіны ўніятаў і рыма-каталікоў на Беларусі
ў 1805 г., а ў наступным навучальным годзе падрыхтаваў
працу пра гісторыю полацкай архіепархіі ў 1772–1795 г.
Чубаты яе ацаніў высока і падкрэсліў вялікую навуковую
вартасць ды карыстанне шматлікімі крыніцамі. На вялікі
жаль, ні тэкст, ні матэрыялы яе не захаваліся 35.
Складаная сітуацыя беларускіх святароў на бацькаўшчыне, як і жаданне паглыблення ведаў падштурхнулі
Льва пасля сканчэння акадэміі прасіць у Шаптыцкага
стыпендыю на дактарат. Маладому чалавеку мроіўся тэалагічны факультэт Інсбрукскага ўніверсітэта Леапольда
і Франца ў Аўстрыі. Рашэння капітулярнай рады ён чакаў
10 дзён, а адказ гэты не быў да канца прымальным. Стыпендыю яму прызначалі, але паставілі перад выбарам:
4 гады ў Каталіцкім люблінскім універсітэце або толькі
адзін год у Аўстрыі. Гарошка чамусьці думаў, што ў КУЛі
не навучыцца нічому больш за тое, што атрымаў у акадэміі, а паколькі цікавілі яго веды, а не навуковы тытул,
выбраў Інсбрук. Зрэшты, ён захоўваў надзею, што, можа,
пасля года атрымаецца стыпендыю працягнуць. Такім чынам, у палове кастрычніка 1936 г. – з 2-тыднёвым спазненнем з-за клопатаў з выдачай пашпарта – Леў апынуўся
ў міжнароднай калегіі Канізіянум 36.
Вучоба ў такім месцы спрыяла новым сяброўствам
і знаёмству з іншымі культурамі. Для Льва гэта было
вельмі спазнавальна, ён пісаў потым, што “сустрэчы
з людзьмі розных звычаяў і абычаяў былі цікавейшымі
за найцікавейшыя геаграфічныя падручнікі”. Адначасова было яму і прыкра – ён бачыў, што нават суседзі мала
што ведаюць пра Беларусь, не кажучы пра студэнтаў з далёкіх краін 37. Яшчэ не адзін раз у будучыні ён пераконваўся ў слушнасці сваіх назіранняў.
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У тым, што датычыла заняткаў, зноў Гарошку далася
ў знакі лацінская мова. Хоць у Львове ён яе падцягнуў
дастаткова, каб разумець выклады і адказваць на іспытах, але дэкан факультэта патрабаваў здачы лаціны на
ўзроўні гуманітарнай гімназіі. Гэта было ўмовай, каб быць
запісаным як звычайны студэнт. Да гэтага ж часу Леў быў
студэнтам надзвычайным, маючы, аднак, права слухаць
лекцыі і прыступаць да іспытаў, што ён і выкарыстаў: запісаўся на ўсе выклады для 11 і 12 семестраў. Нечаканасцю для яго сталі заняткі па трыніталогіі – нягледзячы на
добрыя адзнакі ў Львове, тут ён нічога не разумеў. Адзін
з прыяцеляў у гутарцы яго суцешыў, што такія праблемы
маюць многія студэнты з розных семінарый: тут патрэбна была больш сур’ёзная філасофская падрыхтоўка, чым
2-гадовы курс. Як відаць, прадчуванні Гарошкі наконт
узроўню адукацыі ў Інсбруку былі слушныя. Іспыты пад
канец года ён, тым не менш, здаў добра, атрымаўшы пасрэдную адзнаку толькі па Бібліі, дзе трэба было цытаваць
у арыгінале цэлыя сказы 38. Мары пра працяг вучобы, аднак, не спраўдзіліся.
Каб быць беларускім святаром, Гарошка павінен быў
быць інкардынаваны ў адну з беларускіх дыяцэзій. Ужо
пасля першага курса Львоўскай акадэміі малады багаслоў звярнуўся з адпаведнай просьбай да біскупа Ялбжыкоўскага. Той адказаў коратка: “Я ўжо маю двух клерыкаў усходняга абраду ў Дубенскай Сэмінарыі; больш не
патрэбна” 39. Мелася на ўвазе неаўніяцкая семінарыя
ў Дубне, дзе ад 1928 г. пад кіраўніцтвам езуітаў адбывалася падрыхтоўка візантыйска-славянскага духавенства. Ведаючы, што ў Львове, апроч Гарошкі, беларусаў
на той момант не было, можна зразумець, што словы віленскага біскупа сведчылі пра ягоную незацікаўленасць
у развіцці Уніі. Дзейны і ахвярны ў дачыненні да лацінскай Царквы і да Польшчы, Ялбжыкоўскі, як ужо згадвалася, працівіўся беларускім нацыяналістычным рухам,
а разам з тым і ўсходнекаталіцкаму абраду. Было вядома,
38
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што не спрыяў грэка-каталікам і пінскі біскуп Букраба
(у адрозненне ад свайго папярэдніка Лазінскага, які памёр у 1932 г.) 40. З-за такога абароту спраў Гарошка, закончыўшы акадэмію і паступіўшы ў Інсбрук, далей не ведаў,
які будзе лёс яго святарства.
Адказ прыйшоў нечакана вясной 1937 г. Біскуп Букраба, які калісьці таксама быў студэнтам у Канізіянум,
атрымліваў адтуль бюлетэнь, у якім быў пададзены спіс
студэнтаў. Пабачыўшы клерыка са сваёй дыяцэзіі, ён
скіраваў запытанне ў Інсбрук. Леў напісаў яму грунтоўнае тлумачэнне, а адначасова папрасіў стыпендыі на дактарат. На гэтую просьбу Букраба адказаў адмоўна, але
затое прызнаў, што Гарошка належыць да яго дыяцэзіі
і павінен быць высвечаны. Шаптыцкі, якому малады чалавек адразу пра гэта паведаміў, бачыў у гэтым Божы
Провід і раіў ва ўсім слухаць свайго біскупа 41. Такім чынам, пасля сканчэння акадэмічнага года, кароткага візіту
ў Львоў і тыднёвага адпачынку ў роднай хаце Леў паехаў
у Пінск. Размова з біскупам была прыязнай, і Гарошку адразу прызначылі пакой у пінскай семінарыі, дзе ён меў
затрымацца да вырашэння пытання пра высвячэнне. На
верасень гэтага года прыпадала 6-я Унійная канферэнцыя (ладзіліся яны ад 1930 г., спачатку штогод, потым
раз на два гады, а пасля 1937 г. канферэнцыя мелася адбывацца раз на чатыры гады), і спачатку меркавалася,
што прыедзе на яе біскуп Мікола Чарнецкі і прынагодна
высвяціць Гарошку. Але іерарх не змог тады прыбыць,
і справа адклалася на некалькі тыдняў. Урэшце ў другой
палове верасня Букраба прапанаваў высвячэнне ў Львове, на што кандыдат з ахвотаю згадзіўся 42.
Нягледзячы на перашкоды з боку палякаў, неаунія на
працягу першага дзесяцігоддзя свайго існавання пашыралася і развівалася, карыстаючыся таксама прыхільнасцю Ватыкана. Першым цэнтрам усходнекаталіцкай місіі
быў выбраны Альберцін каля Слоніма. Там знаходзіўся
40
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навіцыят усходняй галіны езуітаў і ад 1929 г. дзейнічаў
а. Антоні Неманцэвіч, з якім з часам Гарошку звяжуць
супольныя ўніяцкія справы. За езуітамі з’явіліся ўсходнія галіны і ў іншых ордэнаў: капуцынаў, аблатаў, рэдэмптарыстаў. Да апошніх належаў Чарнецкі, спачатку
грэка-каталіцкі святар станіслаўскай епархіі, у 1931 г. рукапаложаны на епіскапа ўсходнекаталіцкай Царквы 43.
Важнае значэнне для ўніяцкага руху мелі марыяне, якія
ўжо ў 1923 г. заснавалі кляштар у Друі, а пры ім гімназію.
Там дзейнічалі такія вядомыя і заслужаныя святары, як
Андрэй Цікота і Фабіян Абрантовіч 44. Агулам да 1938 г.
было заснавана больш за 40 уніяцкіх парафій, у тым ліку
прыкляштарных. Няма пэўных дадзеных наконт колькасці вернікаў на той час: у розных крыніцах можна знайсці
лічбу ад 16–17 да 25 тысяч 45. Гарошка ва ўспамінах пералічвае 35 месцаў, дзе існавала ўсходнекаталіцкая парафія ці прынамсі група вернікаў, бо не заўсёды прызначалі
ім святара. Адначасова ён згадвае, што ў 1937 г. дзевяці з іх ужо не было, яшчэ некалькі знаходзілася ў стане
ліквідацыі, а просьбы пра адкрыццё новых не былі выслуханы 46. У дадатак распачаліся высяленні з памежжа, з-за
якіх не адзін беларускі святар быў вымушаны пакінуць
сваю парафію. У пэўны час не абмінула гэта і Гарошку…
Святар у Беларусі: радасці і клопаты
(1937–1944)
Перад святарскім рукапалажэннем кандыдат павінен быў прыняць ніжэйшыя ступені высвячэнняў. На пачатку кастрычніка Гарошка быў высвечаны на лектара
43
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і субдыякана, праз тыдзень – дыякана, а 17 кастрычніка
1937 г. стаў святаром. Рукапалажэнне адбылося ў прыватнай капліцы Шаптыцкага, з яго дабраславеннем, але
высвячаў іншы іерарх – біскуп Мікіта Будка. Было гэта
рашэнне мітрапаліта, які не хацеў, каб яго прозвішча фігуравала ў дакументах маладога беларускага святара –
гэта магло б прынесці Гарошку дадатковыя клопаты ў адносінах з польскімі ўладамі 47.
Вяртаўся на радзіму а. Леў з радасцю, што спаўняецца яго жаданне быць беларускім святаром, але адначасова разумеючы, што будзе гэта цяжкая праца. У часы вучобы ў акадэміі хлопец летам падарожнічаў па Беларусі,
наведваючы розныя парафіі, прыглядаючыся да жыцця
звычайных беларусаў. Ведаў добра пра шматлікія перашкоды, якія мела Унія – так знешнія, як і ўнутраныя,
і пра вялікі недахоп адданых святароў. Магчыма, што гэта
было галоўнай прычынай, па якой ён вырашыўся на цэлібат, хоць усходні абрад прадугледжвае жанатых святароў, і большасць ягоных калег з акадэміі пайшла гэтым
шляхам 48.
Сярод добрых знаёмых маладога святара быў парах
у Далятычах а. Вячаслаў Аношка. У яго Гарошка адправіў
сваю першую ўрачыстую Службу Божую. Было гэта вялікае свята для ўсёй парафіі, храм быў перапоўнены, а хор
спяваў пабожна і велічна. Казанне прыміцыянта датычыла абавязку чалавека, каб імкнуцца да святасці. Можна
сказаць, што была гэта праграма ягонага душпастырскага служэння – дзе і з кім Леў бы не перабываў, справа
збаўлення была для яго найважнейшай 49.
Пасля двухтыднёвага побыту ў роднай хаце святар
прыехаў у Пінск па накіраванне на парафію. Першым
яго месцам быў манастыр капуцынаў усходняга абраду ў Любяшове, куды ён быў прызначаны вікарным. Да
яго абавязкаў належала духоўная апека над адлеглай
47
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за 15 км вёскай Угрынічы, дзе ў сваім доме мелі капліцу дзве манашкі-скрыткі 50. Варта заўважыць, што гісторыя мясцовай уніяцкай супольнасці – адзін з найвыразнейшых прыкладаў варожасці польскіх уладаў. У вёсцы
была царква, але яе апячаталі на загад старасты, бо яе
будова адбылася без яго дазволу. Такі ж лёс у 1939 г. напаткаў і каплічку сясцёр. Але Гарошка ўжо не быў сведкам гэтага, бо ягонае перабыванне тут доўжылася толькі месяц 51.
Букраба перавёў святара ў Гарадную, адразу прызначыўшы парахам – замест а. Зянона Шымкевіча. Палескі
(раней наваградскі) ваявода Вацлаў Костэк-Бярнацкі, аднак, меў нейкую асаблівую нелюбоў да Гарошкі, вызначаў
яму незаслужаныя кары і высылаў паліцыю, таму Леў
папрасіў змяніць месца. Новай парафіяй сталі Стоўбцы,
дзе ён дапамагаў а. Юстыну Сялецкаму, але прыдзіркі палякаў не скончыліся. Не меў ён таксама дазволу на правядзенне катэхізацыі, таму рабіў гэта падпольна: у лесе,
у полі і нават на могілках. Урэшце ў траўні 1939 г. ваявода прыняў рашэнне пра бестэрміновае высяленне святара
з памежнай паласы. Гарошка, не маючы заступніка, мусіў
падпарадкавацца і пераехаў у Збураж. Там таксама быў
нядоўга, бо пачалася вайна 52.
1 верасня 1939 г. гітлераўская Германія пачала вайну з Польшчай. На падставе падпісанага незадоўга да
гэтага пакта Молатава – Рыбентропа 17 верасня на
50

51
52
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тэрыторыю Заходняй Беларусі ўвайшла Чырвоная Армія, называючы гэты крок вызваленнем прыніжаных
народаў. Мела гэта сур’ёзныя наступствы не толькі для
палітычнай, але і для рэлігійнай сітуацыі. У СССР на
той час каталіцкая Царква ўжо афіцыйна не існавала.
Было гэта “заслугай” створанага ў 1925 г. Саюза бязбожнікаў (ад 1929 г. перайменаванага ў Саюз ваяўнічых бязбожнікаў), які вёў планавую барацьбу з рэлігіяй. Абсалютная яе ліквідацыя была для камуністычнай улады
адной з найважнейшых мэтаў, і гэта нягледзячы на запісы ў Канстытуцыі і Рыжскі трактат, якія мелі гарантаваць свабоду веравызнання. Спосабаў атэізацыі было
шмат: актыўная бязбожніцкая прапаганда, рэпрэсіі, абкраданне храмаў 53.
Далучэнне земляў, на якіх было некалькі мільёнаў каталікоў, вымагала змены палітыкі. Барацьбу з Царквой
праводзілі паступова. Найперш пачалася дэпартацыя вялікай колькасці людзей і элімінацыя лідараў грамадскага руху. Забаранілі выкладаць рэлігію. Нацыяналізавалі
царкоўную маёмасць. Моцная была прапаганда праз СМІ,
ладзіліся “курсы ваяўнікоў атэізму” ды выступленні агітатараў. І хоць спачатку быў яшчэ дазвол на пэўныя формы
душпастырства, але ўжо ў кастрычніку выйшлі ўказанні
па барацьбе з каталіцтвам у Заходняй Беларусі. Іх поўнай
рэалізацыі перашкодзіла нямецкая агрэсія 54.
У гэтай сітуацыі Гарошка не меў амаль аніякіх шансаў
на душпастырскую працу, але сядзець без занятку таксама не збіраўся і вырашыў паспрабаваць уладкавацца
ў школу. У стаўпецкім “районо” і наваградскім “облоно”
кіраўнікі былі з Усходняй Беларусі і адмаўлялі яму па
адзінай прычыне, бо ён – святар. Гарошку “было сапраўды дзіўна глядзець, як гэтая савецкая начальніца тут-жа
прымала на працу настаўнікаў людзей, якія самі не маглі
напісаць заявы і адкідала чалавека з вышэйшай асьветай.
На першы погляд гэта выдавалася бязглуздым, але такое
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становішча лагічна выплывала з усяе бязглуздае савецкае
сыстэмы”. Далейшыя пошукі прывялі Льва ў Баранавічы.
Там кіраўніком быў украінец, які прыняў яго ветліва і,
распытаўшы пра знаёмства з Шаптыцкім, даў накіраванне ў Гандлёвую школу на месца настаўніка беларускай
мовы. Настаўнікаў не хапала, таму ў хуткім часе Гарошка
вучыў яшчэ і на вячэрніх курсах беларускай і рускай мовы
ды ў школе медсясцёр (тут прыдалася і вывучаная з такой
цяжкасцю лацінская мова), а таксама вёў біялогію ў вячэрняй школе. На пачатку 1940 г. абвясцілі, што паўсюль
будзе ўводзіцца беларуская савецкая сістэма школьніцтва. Установы, якія не былі да яе дастасаваныя, ліквідаваліся – у тым ліку Гандлёвая школа. Гарошку перавялі
ў рускую дзесяцігодку 55.
З нагоды рэформы быў скліканы мітынг мясцовых настаўнікаў. Большасць выступаў была па-руску і датычыла не школьніцтва, а згадвання “дрэннай Польшчы”. Гарошка не вытрываў гэтай кпіны і, узяўшы голас, адважна
выказаў надзею на сапраўднае развіццё беларускай адукацыі. На ягонае здзіўленне, хоць прысутны ўрадавец назваў ягоную прамову шкоднай, на працу ў школе гэта не
паўплывала. Але ўжо пад канец студзеня змяніўся баранавіцкі кіраўнік, які, пачуўшы ад Гарошкі, што той
не выракся свайго сану і не згаджаецца на падрыхтоўку
дакладу пра шкоднасць Царквы, яго звольніў. Хоць трэба прызнаць, што Леў быў не супраць – пасля рэформы
школьная праграма была перапоўнена савецкай прапагандай, а настаўнікі былі пазбаўленыя магчымасці выбару матэрыялаў да ўрокаў 56.
Наступным месцам працы быў Баранавіцкі музей, дзе
Леў меў пасаду малодшага навуковага супрацоўніка. Але
дарэмна ён спадзяваўся, што тут яго ніхто не будзе турбаваць. Ужо праз месяц туды часцей зазіралі розныя чыноўнікі, а ў хуткім часе святара звольнілі без называння прычыны. Пачаліся чарговыя пошукі працы. Тым
разам Гарошка меркаваў знайсці месца ў бухгалтэрыі,
55
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бо разбіраўся ў ёй, а абвестак было шмат. Усе размовы,
аднак, скончыліся нічым. Урэшце знаёмы чыноўнік патлумачыў: “Вы дарэмна шукаеце працы ў канцылярыі ці
ў якой установе. Вам ніводзін начальнік гэткае працы ня
дасьць, бо ёсьць няпісаны закон паводле якога той, хто
дасьць духоўнаму працу ў савецкай установе, атрымае сам
тры гады прымусовых работ” 57.
Гарошка ж, працуючы ў свецкіх установах, не пакідаў
свайго паклікання. У нядзелю ён служыў Літургію ў касцёле паміж Імшамі, калі было мала прысутных, але сваёй
веры не хаваў. Адным са знешніх знакаў, якія кідаліся
ў вочы і нараджалі ў людзей пытанні, была доўгая барада святара. Здавалася б, што гэта дробязь, але яна была
прычынай пэўнай цікаўнасці, што стварала магчымасць
прапаведвання, якую багаслоў з ахвотай і адвагай выкарыстоўваў 58.
У такіх неспрыяльных ўмовах уніяцкае рэлігійнае
жыццё далей развівалася, хоць і скрыта. У 1939 г. у таямніцы адбылася вельмі важная падзея: Шаптыцкі стварыў чатыры экзархаты. Першы ўключаў у сябе Валынь,
Падляшша і Палессе, і яго ўзначаліў Чарнецкі. Экзархам другога – Вялікай Украіны – быў прызначаны біскуп
Язэп Сліпый (які быў рэктарам Львоўскай акадэміі, калі
Гарошка там вучыўся). Трэцім экзархатам, Вялікай Расіі,
меў апекавацца брат мітрапаліта Клямент. Чацвёрты ж
быў беларускі, а яго кіраўнік – Неманцэвіч. Гэты рух Шаптыцкага быў абумоўлены як нездавальняльным досведам
падпарадкавання ўніятаў лацінскім біскупам, так і спецыфічнай сітуацыяй у СССР. Падставай жа стварэння экзархатаў былі паўнамоцтвы, дадзеныя мітрапаліту яшчэ
ў 1908 г. 59.
У перыяд беспрацоўя Гарошкі ў 1940 г. да яго прыехаў Неманцэвіч і, паведаміўшы пра ўтварэнне экзархата, прапанаваў святару ўключыцца ў яго дзейнасць. Той
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з радасцю і ахвотаю прыняў прапанову. Яны абмеркавалі
патрэбы і магчымасці ўдваіх, а пазней сустрэліся ў Далятычах яшчэ і з Аношкам. Хоць спачатку амаль усю працу
рабіў Неманцэвіч, Гарошку ён прызначыў сваім намеснікам. Разам яны ўдзельнічалі і ў другім з’ездзе Экзархаў
у 1941 г. у Львове 60.
Там жа яны даведаліся, што вайны паміж СССР і Германіяй не абмінуць, таму Гарошка адразу паехаў у Пінск
па прызначэнне на парафію. Скіравалі яго ў Бабровічы,
на месца а. Баляслава Пачопкі, якога камуністы давялі да псіхічнай хваробы і смерці ў шпіталі. Але вайна
перашкодзіла Льву даехаць на месца, і яму давялося
затрымацца ў Баранавічах. Тут ён уключыўся ў працу
Беларускага камітэта і атрымаў заданне рэдагавання
беларускай газеты і падрыхтоўкі праграмы на мясцовым
радыё. Як хутка высветлілася, надзея, што гэта будуць
сапраўды беларускія сродкі масавай інфармацыі, была
дарэмнай. Часам у абароне роднай мовы і культуры, як
і маральнасці, святару даводзілася спрачацца з рознымі
кіраўнікамі, нават з рызыкай для жыцця. Тым не менш
ён працягваў адважна працаваць, адначасова імкнучыся здабыць дазвол на выезд у сваю парафію 61. Як паказала будучыня, досвед гэтай працы быў для Гарошкі
патрэбным.
Урэшце пасля некалькіх няўдалых спробаў святар
атрымаў магчымасць паехаць у Бабровічы. Сустрэла яго
там здзіўленне жыхароў, для якіх яго прыезд быў нечаканасцю, недабудаваная царква, а таксама школа і дамы
святара ды дзяка, што патрабавалі рамонту. Рэлігійнае
жыццё на той момант там ужо аслабла. Леў вырашыў,
што адкрые школу і дзіцячы дом, таму вярнуўся ў Баранавічы, каб знайсці настаўніка і запрасіць сясцёр, якія
калісьці займаліся сіротамі ў Альберціне. У Баранавічах жа давялося прабыць шэсць тыдняў замест некалькіх дзён. Аказалася, што за гэты час мясцовы стараста
змовіўся з суседнім праваслаўным святаром аб перадачы
60
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таму парафіяльнай зямлі. На Гарошку былі пададзены
даносы ў нямецкую адміністрацыю. Нягледзячы на тое,
што ён змог давесці іх непраўдзівасць, агульная сітуацыя склалася такім чынам, што святар вырашыў ужо не
шукаць справядлівасці, прадчуваючы, што апеляцыя не
прынясе жаданага выніку 62.
Вярнуўшыся ў Баранавічы, Гарошка ўключыўся
ў стварэнне і дзейнасць сярэдняй медычнай школы. Ён
не толькі выкладаў беларускую літаратуру, гісторыю Беларусі і біялогію, але і быў практычна – а на працягу некалькіх месяцаў і афіцыйна – яе дырэктарам. У школе,
якая мела некалькі профільных груп і ўзроўняў, было
шмат навучэнцаў, тым больш што кіраўніцтва старалася
прыняць максімальна магчымую колькасць асобаў. Было
гэта звязана з тым, што вучні ў Баранавічах атрымлівалі спецыяльныя карты, дзякуючы якім іх не вывозілі на
працу ў Германію. Вучоба ішла добра, але на пачатку
1943 г. спрабавалі зрабіць рэвізію вучняў. Гарошка папярэдзіў іх, і частка ўцякла з горада і ўжо не вярнулася.
Самога святара немцы на наступны дзень арыштавалі,
але праз тры дні адпусцілі без аніякіх допытаў. Нягледзячы на ўсе перашкоды, летам таго ж года быў першы
выпуск аптэкараў. Пачаліся гаворкі пра тое, каб арганізаваць універсітэт. Льва, аднак, на пачатку 1944 г. спаткала тое ж, што раней пад камуністамі – звальненне з-за
таго, што ён быў святаром 63.
Стаўленне да духавенства не было пад нямецкай
акупацыяй адназначным. У 1942 г. Неманцэвічу ўдалася дабіцца афіцыйнага прызнання беларускага экзархата і рабіліся нават паспяховыя крокі па пераводзе
ўніяцкіх парафій пад яго юрысдыкцыю. У траўні была
створана Рада экзархата, у якую ўвайшлі Аношка, Гарошка і а. Ян Гермацюк. Аднак ужо ў жніўні Неманцэвіч быў арыштаваны гестапа, а манастыр у Альберціне разагнаны 64. Пасля звальнення з медычнай школы
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Гарошка спрабаваў распачаць служэнне ў Альберціне,
але ў гебітскамісарыяце яго папярэдзілі, што калі на
працягу 24 гадзін ён адтуль не выедзе, то будзе расстраляны. Гэткім чынам парафія была зліквідаваная,
а святар вярнуўся ў Баранавічы, дзе быў карэктарам
беларускай газеты 65.
На чэрвень 1944 г. Беларуская Цэнтральная Рада
склікала ІІ Беларускі кангрэс у Мінску. Гарошка быў адным з дэлегатаў і меў надзею, што зможа звярнуцца да
сабраных. Але яго чакала расчараванне – старшыня паведаміў, што спіс прамоўцаў ужо зацверджаны. Гэта выклікала вострую заўвагу Льва, які абураўся, што рыхтуецца не кангрэс, а маніфестацыя. І сапраўды, даклады
мелі прыкладна аднолькавы характар 66. На кангрэсе
была заслухана справаздача прэзыдэнта БЦР Радаслава Астроўскага, а потым – два даклады: віцэ-прэзыдэнта
БЦР М. Шкялёнка пра расійска-польскія дагаворы і прэтэнзіі да Беларусі і сябра БЦР А. Калубовіча “Аб канчальным разрыве Беларусі з Масквою і аб уневажненні
маскоўскага голасу ў беларускіх справах”. Упісаная паза праграмай прамова былога наваградскага гімназіста
Анішчыка-Чэмера датычыла спраў сапраўды важных для
беларусаў, але старшыня скаментаваў яе адным кароткім “гэта не на тэму” 67. Так ці іначай, кангрэс скончыўся
ў першы ж дзень, бо ўжо назаўтра была абвешчана неадкладная эвакуацыя. Хутка сабраўшы рэчы ў Баранавічах, Гарошка разам з іншымі эмігрантамі вымушаны быў
выехаць на Захад 68.
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Першыя крокі на эміграцыі: Германія і Італія
(1944–1946)
Першым прыпынкам Льва быў Берлін. Тут існаваў
і мясцовы Беларускі камітэт, і Цэнтральная рада, але
свайго душпастыра не было. У гэтай сітуацыі святар звярнуўся да міністэрства рэлігіі з просьбай аб магчымасці арганізаваць каталіцкае душпастырства. Дазвол атрымаў,
хоць і абмежаваны – не мог прамаўляць казанняў. Такім чынам, ад 27 жніўня штонядзелю беларусы мелі сваю
Літургію. Калі ж у лютым 1945 г. фронт пасунуўся на захад, святар пераехаў у Мюнхен. Беларусаў там яшчэ было
мала, таму Камітэт пачаў арганізоўвацца толькі ў траўні.
Пад час свайго побыту ў горадзе Гарошка мусіў двойчы
ўмешвацца, каб савецкая армія не вывезла яго суайчыннікаў. Восенню сітуацыя супакоілася, і тады святар вырашыў наведаць Рым.
Як некалі ў Інсбруку, так і цяпер беларус пераканаўся, што пра яго радзіму, а тым больш пра яе рэлігійную
сітуацыю на Захадзе вядома мала – нават у Ватыкане, нягледзячы на прыхільнасць да беларускай і ўніяцкай справы, таму стараўся як найбольш на гэтую тэму пісаць. Ён
таксама пераканаў Усходнюю Кангрэгацыю, каб выдаць
беларускі пераклад энцыклікі Пія XII “Orientalis omnis”,
напісанай з нагоды 350-годдзя Уніі. Пры гэтым дзякуючы намаганням святара лацінскае слова Rutheni ў ёй пераклалі як “беларусы і ўкраінцы”, што было значным для
прызнання нацыі. Атрымалася здабыць дафінансаванне
і на публікацыю беларускага малітоўніка. Яшчэ адным
клопатам пра суайчыннікаў быў зварот да генерала Уладыслава Андэрса з просьбай стварыць арганізацыю для
жаўнераў, што паходзяць з Беларусі. Гарошка нават атрымаў станоўчы адказ, але толькі тады, калі корпус Андэрса
быў ужо ў Брытаніі 69.
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Калі на эміграцыі рэлігійнае жыццё неяк арганізавалася, у Беларусі яно сыходзіла ў падполле. Пасля вайны
Беларусь была зноў аб’яднаная, але пад уладай камуністычнага рэжыму, які працягваў сваю бязбожніцкую дзейнасць. Была ліквідавана каталіцкая іерархія – ад 1946 г.
аж да часоў незалежнасці не было на гэтай тэрыторыі
біскупа. Скрыта дзейнічалі генеральныя вікарыі, хоць супраць іх адбываліся рэпрэсіі. Для кантролю над Царквой
ужо ў 1944 г. быў створаны Савет па справах рэлігійных
культаў. Яго прадстаўнікі ў рэгіёнах практычна пераймалі функцыі царкоўных іерархаў: прызначалі святароў,
наведвалі парафіі, праводзілі з духоўнымі асобамі размовы пра іх палітычныя погляды, а таксама вымагалі справаздачы аб колькасці споведзяў. Галоўнай іх мэтай, аднак,
быў не кантроль, а ўскладненне душпастырскай працы 70.
У Беларусі антырэлігійная дзейнасць была асабліва
моцнай, паколькі ўлада хацела як найхутчэй зрусіфікаваць гэтую тэрыторыю. Рэпрэсіі супраць духавенства былі
тут асабліва жорсткія. Напрыклад, за катэхізацыю дзяцей
пагражала 10 гадоў у лагерах. Датычыла гэта не толькі ўрокаў рэлігіі, але ўвогуле прысутнасці дзяцей і моладзі ў храме. Калі каго з вучняў заўважалі ў царкве, то іх
чакалі пакаранні. З-за ўдзелу ў набажэнстве яны маглі
атрымаць не толькі кепскія адзнакі, а нават негатыўныя
рэкамендацыі, якія пазбаўлялі магчымасці працягваць
вучобу пасля школы. Такая сітуацыя існавала аж да часу
“перабудовы” (1985) 71.
Уніяцкая Царква лічылася “агентурай Ватыкана”
і таксама была моцна атакаваная саветамі. Усе біскупы –
разам са Сліпым, які пасля смерці Шаптыцкага (1944)
стаў мітрапалітам – былі арыштаваныя. Частка духавенства ўжо тады перайшла ў праваслаўе. У сакавіку ж
1946 г. у супрацоўніцтве з органамі бяспекі быў скліканы г. зв. львоўскі сінод – падобны да таго, што меў месца
ў Полацку на стагоддзе раней – на якім унія “вярнулася”
да праваслаўя. Святары, якія не прызналі гэтага акта,
70
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Dzwonkowski R. Z historii Kościoła katolickiego… S. 241–242, 246.
Тамсама. S. 249–250, 259–260.
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сышлі ў падполле і дзейнічалі такім чынам аж да канца
1980-х гадоў. Колькасць скрытага духавенства павялічылася пасля амністыі 1955 г., калі многія святары вярнуліся са ссылак. У падполлі адрадзілася і іерархія. Частка ж
духавенства выехала і дзейнічала ў эміграцыі 72.
Беларуская каталіцкая місія ў Францыі
(1946–1959)
Летам 1946 г. з’явілася новая патрэба – арганізацыі
ўсходнекаталіцкага душпастырства ў Францыі. Гарошка
з ахвотай узяўся за гэтае заданне і пад канец кастрычніка
ўжо шукаў капліцу ў Парыжы, вакол якой гуртаваліся б беларусы. Не абмяжоўваўся пры тым душпастырскай працай,
а займаўся таксама паляпшэннем сітуацыі эміграцыі. Сіповіч сцвярджае, што “а. Леў хутка ўлучыўся такжа ў грамадзкую дзейнасьць і, хіба ніхто гэтаму не запярэчыць,
стаўся яе цэнтральнай фігурай” 73. Ужо на самым пачатку
ён здабыў стыпендыі для беларускіх студэнтаў у Францыі
і Бельгіі, а пазней і ў Іспаніі (пэўна, памятаючы пра свае
нерэалізаваныя планы наконт дактарату ў Аўстрыі). Да
таго гуманітарная дапамога ад амерыканскіх дабрачынных арганізацый перадавалася праз рэлігійныя місіі, і Гарошка, будучы рэктарам Беларускай місіі, адказваў за размеркаванне атрыманай ежы і вопраткі сярод суродзічаў 74.
Леў працягваў таксама клапаціцца пра тое, каб беларусы ў Еўропе былі бачаныя як асобная нацыя. Між іншым, у 1955 г. разам з Міколам Абрамчыкам і Міхасём
Наўмовічам ён напісаў ліст да міністра замежных спраў
Францыі з просьбай аб указанні нацыянальнай прыналежнасці эмігрантаў з Беларусі. Міністр падтрымаў
72
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Kumor B. Historia Kościoła. Cz. 8. Czasy współczesne 1914–
1992. Kościół katolicki w okresie systemów totalitarnych i odnowy
soborowej. Zniewolenie Kościołów wschodnich. Sekularyzacja i
rozdrobnienie Kościołów i wspólnot protestanckich. T. 2. Lublin,
1996. S. 596–600.
Дзедзінка А. [Сіповіч Ч.]. Айцец Леў Гарошка – архімандрыт…
С. 8.
Гарошка Л. Праз навальніцы і нягоды… С. 361–364.
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просьбу, і ў выніку прынялася адзіная слушная назва
“réfugié biélorussien”. Праз 15 гадоў просьбу давялося паўтарыць, але зноў яна была выслуханая 75.
Важным элементам дзейнасці святара па падтрымцы
і аб’яднанні расцярушаных па замежнай краіне беларусаў было выдаванне часопіса “Божым шляхам”. Гарошка
быў ягоным галоўным рэдактарам (прыдаўся баранавіцкі
досвед!), а часам і ледзь не адзінай асобай, якая там друкавалася, што не перашкодзіла часопісу стаць найлепшым беларускім перыядычным выданнем таго часу, да
якога з ахвотай звярталіся і каталікі, і праваслаўныя 76.
Клопат з аўтарамі мелі і іншыя газеты ды часопісы, таму
іх рэдактары нярэдка звярталіся да Льва, так што працы ён меў шмат. «Да таго прыходзілася пісаць даклады і ўдзельнічаць у канфэрэнцыях і Кангрэсах у розных
краінах. У Вольнай Акадэміі навук і літаратуры ў Парыжу, у Інстытуце Вывучэньня СССР у Мюнхэне, у Кангрэсах “Царквы ў бядзе” у Кэнігштайне, на Марыйскіх Кангрэсах у Люрдзе і Рыме і на нашых “Тыднях Студыяў”
у Лёндане» 77. Да таго ж, святар быў сябрам створанага пад
час з’езду беларускіх дэлегацый 1948 г. у Парыжы Сусветнага Аб’яднання Беларускай Эміграцыі (САБЭ), сябрам
Аб’яднання беларускіх работнікаў у Францыі і Каардынацыйнага Камітэта Беларускіх Арганізацый у Парыжы 78.
Далучэнне да марыянаў: Рым і Лондан
(1959–1970)
Назіранні пад час удзелу ў гэтых шматлікіх сустрэчах
і кангрэсах прывялі Гарошку да высновы, што неабходна
75
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Гарбацкі У. Забыты змагар франкамоўнай беларусікі // https://
novychas.by/asoba/zabyty-zmahar-frankamounaj-belarusiki.
Дата доступу: 8.11.2020.
Гарбінскі Ю. Беларускі рэлігійны друк на эміграцыі // Запісы БІНіМ. 2004. № 27. С. 78–79.
Гарошка Л. Праз навальніцы і нягоды… С. 364.
Важнейшыя даты з жыцьця Архімандрыта Льва Гарошкі // Божым Шляхам. 1978. № 149. С. 4; Панькоў М. Хроніка беларускага жыцьця на чужыне (1945–1984). Мінск, 2001. С. 43–45.
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стварыць беларускі рэлігійны і культурны цэнтр. Парыж
не даваў добрых перспектываў для такога прадпрыемства, таму пасля кансультацыі з іншымі святарамі Леў
абраў Лондан, дзе ў доме айцоў марыянаў а. Чэслаў Сіповіч і а. Аляксандр Надсан распачалі ўжо стварэнне архіва беларускіх тэкстаў: публікацый і рукапісаў 79. На пачатку, аднак, Гарошка паехаў у Рым, дзе пасля некалькіх
месяцаў навіцыяту далучыўся да марыянскага ордэна,
складаючы ў студзені 1960 г. першы зарок. З ягонай жа
ініцыятывы 3–5 лютага адбыўся ў Рыме з’езд беларускіх
святароў на эміграцыі. Супольна яны апрацавалі мемарандум, які мелі магчымасць перадаць пад час аўдыенцыі папу Яну XXIII 80.
Праз тыдзень Гарошка быў ужо скіраваны генералам
ордэна ў Лондан. Ён забраў туды з сабой прыватную бібліятэку, сур’ёзна ўзмацняючы мясцовы архіў. Адначасова са Львом у Лондан прыехаў і а. Язэп Германовіч.
Такім чынам на пачатку 1960 г. Marian House стаў моцным духоўным і інтэлектуальным цэнтрам. Калі ж яшчэ
ў тым жа годзе Сіповіч быў высвечаны на біскупа, Гарошка быў прызначаны яго наступнікам на функцыі рэктара
Беларускай Каталіцкай Місіі ў Вялікабрытаніі, а пасля
вечнага зароку ў 1962 г. стаў яшчэ і суперыёрам Marian
House. У снежні ж 1965 г. за сваю адданую працу атрымаў
годнасць архімандрыта. Працягваў таксама ўдзельнічаць
у шматлікіх канферэнцыях 81. Актыўна ўключыўся ён і ў
дзейнасць Згуртавання Беларусаў Вялікабрытаніі, якое
спраўна функцыянавала ад 1947 г. Між іншым, у 1963 г.
святар быў прызначаны старшынёй дабрачыннай секцыі і займаў гэтую пасаду аж да 1970 г. Вярнуўся ён і да
настаўніцкай працы, тым разам у беларускай школе імя
Кірылы Тураўскага 82.
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Гардзіенка Н. Архівы Беларускай бібліятэкі й музэю імя Францішка Скарыны ў Лёндане // Запісы БІНіМ. 2008. Т. 31. С. 73–74.
Гарошка Л. Праз навальніцы і нягоды… С. 365.
Панькоў М. Хроніка беларускага жыцьця… С. 142.
Гарошка Л. Праз навальніцы і нягоды… С. 367; Гардзіенка
Н. Дзеячы беларускай паваеннай эміграцыі (біяграфічны даведнік) // Запісы БІНіМ. 2014. Т. 37. С. 59.
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На радыёхвалях: Рым (1971–1977)
Ад 1970 г. і ўжо да канца жыцця Гарошка зноў выконваў функцыю рэктара Беларускай місіі ў Францыі і на
нейкі час вярнуўся ў Парыж. У хуткім часе быў прызначаны кіраўніком беларускай секцыі Ватыканскага радыё,
пераняўшы гэтую пасаду пасля кс. Пётры Татарыновіча,
і пераехаў у Рым 83. Гэтая праца дала святару магчымасць
несці праўду і ўмацоўваць беларусаў у веры не толькі
ў эміграцыі, але і на радзіме – там, дзе панавала камуністычная ўлада. Больш за тое, у справаздачы 1975 г. Гарошка падкрэсліваў, што праграма арганізоўваецца менавіта так, каб адказаць на духоўныя патрэбы беларусаў
у СССР. На той момант яна складаліся са штонядзельнага Евангелля з казаннем і спевам, раз або два на тыдзень – навіны з рэлігійнага жыцця, асвятленне надзённых рэлігійных праблем у святле каталіцкага навучання
і, што было асабліва важна, добра падрыхтаваныя, аргументаваныя адказы на антырэлігійную прапаганду 84.
Хоць пасля смерці Сталіна наступіла г. зв. хрушчоўская адліга і сярод амніставаных вязняў былі таксама і святары, але яны не маглі спакойна займацца сваім
служэннем. Ствараліся праблемы з рэгістрацыяй, а калі
нехта дзейнічаў без яе, то мог быць паўторна рэпрэсаваны. Частка ж духавенства эмігравала. У выніку многія
парафіі засталіся без душпастырскай апекі. У 1958 г. зноў
узмацнілася антырэлігійная прапаганда, ужываліся не
толькі старыя метады (адпаведная літаратура ды публічныя прамовы), але і новыя: індывідуальнае “навяртанне”
і падкрэсліванне “шкоднасці” рэлігіі на ўроках у школе.
Паўставалі таксама інстытуты навуковага атэізму 85.
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Акула К. Памажы вам, Божа // Божым Шляхам. 1971. № 128.
С. 15; Па-беларуску з Ватыкану // https://nashaniva.by/index.
php/?c=ar&i=94131. Дата доступу: 8.11.2020.
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У гэтай сітуацыі праграмы Ватыканскага радыё сталі
для вернікаў у Беларусі глытком свежага паветра, тым
больш што іх узровень быў сапраўды высокі. Сведчыць
пра гэта той факт, што беларуская савецкая прэса часта
атакавала Гарошку 86. Багаты быў таксама выбар тэм, на
якія вяліся гутаркі. Кіраўнік секцыі “падрыхтаваў цыклы
праграм, прысвечаныя хрысціянскім аспектам беларускай
літаратуры, гісторыі хрысціянства ў Беларусі, славутым
беларускім рэлігійным дзеячам, сведчанням вялікіх асобаў – навукоўцаў, астраномаў, кампазітараў – пра існаванне Бога” 87.
7 гадоў дадзена было Гарошку несці Добрую Навіну
на радыёхвалях. У ліпені 1977 г. ён паехаў на аперацыю
ў Парыж. Сіповіч згадваў: «Дня 22 ліпня 1977 г. y законным Доме Айцоў Марыянаў, дзе ён апошнімі гадамі жыў
i працаваў y Ватыканскім радыя, калі ён спакаваўся i выбіраўся ў Парыж y шпіталь, зайшоў да мяне i перадаў пачку іконкаў Маці Божай Вечнай Дапамогі, або “Страстной”.
<…> Айцец Леў крыху сумны падаючы мне іконкі сказаў:
“Вазьмі, табе прыдадуцца…” “A што-ж я маю з імі рабіць?”
Я ні слова ні сказаўшы ўзяў тыя іконкі, але цэлы час мяне
мучыла думка: “Дрэнна будзе з айцом Львом. Ён i сам гэта
прадчувае”» 88. Сапраўды, Гарошка ў Рым ужо не вярнуўся.
Ён памёр у Парыжы 28 ліпеня ў час аперацыі. Пахаванне
адбылося 8 жніўня 1977 г. у Лондане на могілках св. Панкрація 89. Смерць гэтага выбітнага дзеяча ўзрушыла ўсю
беларускую эміграцыю. Прыходзіла мноства лістоў і тэлеграм са спачуваннямі, вянкі на магілу і ахвяры – у тым
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105-годдзе з дня наражэння ватыканскага журналіста-беларуса // http://be.radiovaticana.va/news/2016/03/11/105-годдзе_з_
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Дата доступу: 8.11.2020.
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ліку на Беларускую бібліятэку і музей у Лондане, якія
былі сапраўдным “жывым” помнікам святару 90.
Гарошка, хоць дачасна адышоў, пакінуў суайчыннікам багатую спадчыну сваіх шматлікіх артыкулаў і кніг.
Гэта і нумары “Божым шляхам” 91, і філасофска-тэалагічная “Душа” 92, і прыродазнаўчае “Паходжаньне чалавека
ў святле сучасных фактаў” 93, і “Навука і рэлігія” 94, у якой
даводзілася, што розум і вера не супярэчаць адно аднаму, і гістарычныя публікацыі “Сьв. Еўфрасіньня-Прадслава Полацкая. Патронка Беларусі” 95 ды “Беларусь у датах, лічбах, фактах” 96, і мовазнаўчая “Своеасаблівасьці
беларускае мовы” 97. Пачаў ён таксама працу над укладаннем грэцка-лацінска-царкоўнаславянска-беларускага слоўніка ды слоўніка беларускіх прыказак і прымавак.
Апроч таго, пад псеўданімам Анатоль Жменя пісаў хрысціянскія апавяданні, якія друкаваліся ў часопісе “Божым
шляхам”, а ў 1967 г. у Парыжы былі сабраныя ў кніжцы
“Кветкі і церні жыцьця. Зборнік апавяданьняў” 98. Дадатковай важнай крыніцай, якая ўтрымлівае звесткі пра
навучанне Гарошкі, – надрукаваныя тэксты ягоных радыёгутарак, што знаходзяцца ў архіве Ватыканскага Радыё (а дакладная копія – у Беларускай бібліятэцы і музеі
Францішка Скарыны ў Лондане).
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Заканчэнне
Хрыстовы ўзрост, 33 гады, і для а. Льва Гарошкі аказаўся пераломны. У тым узросце ён пакінуў мілую Беларусь і ўжо ніколі туды не вярнуўся. Новае жыццё на
эміграцыі доўжылася столькі ж – роўна 33 гады, пасля
якіх ён быў пакліканы да вечнай Айчыны. Выпадковасць?
А можа пэўная сімволіка?
У жыцці Гарошкі было шмат “выпадковасцяў”, шмат
нечаканых зменаў планаў, якія – вырваныя з кантэксту
ўсёй яго гісторыі – маглі б падавацца выпадковаму сведку
недарэчнымі. Няўдача з паступленнем у тэхнічную школу, няздадзены першым разам матуральны іспыт, немагчымасць паехаць на вучобу ў берлінскую палітэхніку…
І потым раптам – Львоў і святарства. Барыс Кіт, які называў Гарошку сваім добрым сябрам, пісаў пра гэтае рашэнне: “Леў, бядака, быў з найбяднейшай праваслаўнай сям’і
й не меў аніякай фінансавай магчымасьці пашырыць свае
прыродныя здольнасьці ў польскіх унівэрсытэтах. Таму
быў змушаны перайсьці на вуніяцтва, атрымаўшы такім
чынам месца ў Львоўскай духоўнай семінарыі” 99. Відаць,
сябра нічога не ведаў пра абяцаную стыпендыю на вучобу
ў Вільні. А калі б і ведаў, ці змог бы зразумець?..
Уважлівы і праніклівы розум, прасочваючы лёс а. Льва,
мусіць заўважыць, што ўсе гэтыя “навальніцы й нягоды”
складаюцца ў адзін цэласны вобраз – Божага паклікання,
на якое Гарошка адказаў шчыра і ўсім сэрцам. У яго жыцці было шмат паваротаў і зменаў, але ў якой бы сітуацыі
Леў не апынуўся, якія б заданні не выконваў, ён заўсёды
быў сабой – беларусам, уніятам, чалавекам…
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Fr Leŭ Haroška MIC
(for his 110th birthday)
Alena Androsik
The article describes the life and work of Fr Leŭ Haroška
(1911-77) on the occasion of his 110th birthday anniversary. The outstanding Belarusian Uniate priest was also a renowned public figure, researcher, and writer. Fr Haroška’s
biography is inscribed into a wider historical context and
divided into several main periods, such as early childhood,
studies at grammar school, the beginning of the priesthood,
the way to monkhood, years of service to God in Belarus, then
in Germany, France, and Great Britain, and finally work for
Vatican Radio. The article makes use of Fr Leŭ Haroška’s
memoirs and publications, as well as other authors’ articles
featuring the religious figure, in order to reconstruct his bio
graphy.

Памяці гісторыка

Юры Туронак і яго нефармальная
“школа” беларусазнаўчых
даследаванняў
Лена Глагоўская
Пасля ІІ сусветнай вайны ў Польшчы па-за беларускай
філалогіяй у Варшаўскім універсітэце (з 1956 г.) і Інстытутам славістыкі ПАН няшмат праводзілася даследаванняў у галіне беларусазнаўства, асабліва па гісторыі. Іх не
было ў праграмах польскіх навуковых асяродкаў. Падзеі,
звязаныя з Беларуссю, з’яўляліся ў сумежных даследаваннях. Найбольш вартасныя артыкулы і апрацоўкі былі напісаны Аляксандрай Бергман, Аляксеем Дэругам і Ежы
Тамашэўскім. Толькі ў 1979 г. выйшла “Historia Białorusi”
Марцэлія Космана. Беларускую тэматыку найчасцей закраналі з нагоды разважанняў пра польска-савецкія суадносіны ў міжваенны перыяд. Асаблівым парадоксам было
тое, што найбольшыя дасягненні ў сферы даследаванняў
над гісторыяй Беларусі ХХ ст. праявілі асобы, не звязаныя
прафесійна з навуковымі інстытутамі. Адной з іх была
Аляксандра Бергман (былая дзяячка КПЗБ, жыла ў 1906–
2005 г.), якая занялася даследаваннем беларускіх спраў
у міжваеннай Польшчы, будучы на пенсіі.
Другая асоба, якая праводзіла самастойныя даследаванні найноўшай гісторыі Беларусі, – Юры Туронак (1929–
2019), журналіст часопіса “Rynki Zagraniczne” i дзяяч Беларускага грамадска-культурнага таварыства, старшыня
яго Варшаўскага аддзела, старшыня Навуковага гуртка
БГКТ у 1970-я г. Іх публікацыі ў беластоцкім беларускім
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тыднёвіку “Ніва”, у “Беларускіх календарах” і ўзаемныя
палемікі прыносілі шмат ведаў тым, хто не меў магчымасці вывучаць гісторыю Беларусі, а пазнаваў яе са згаданых
выданняў. Навуковы ўзровень і наватарскі змест гэтых публікацый вабілі да іх аўтараў кожнага даследчыка-пачаткоўца. Калі старэйшая на пакаленне Аляксандра Бергман
з увагі на стан здароўя ўжо не магла доўга дапамагаць
маладым, то Юры Туронак ў 1980-я гады стаў вылучацца найбольшымі дасягненнямі ў галіне найноўшай гісторыі Беларусі – быў аўтарам артыкулаў пра беларускае
школьніцтва і нацыянальны рух, публікаваных у выданнях “Slavia Orientalis”, “Studia polono-slavica-orientalia. Acta
literaria”. Ён стаў незалежным даследчыкам, не звязаным
з якой-небудзь навуковай установай – сваім даследаванням
прысвячаў вольны час ад штатнай прафесійнай працы. Даследчыцкія пошукі сталі захапленнем яго жыцця. На яго
артыкул “Kwestia białoruska w polityce obozu londyńskiego
(1941–1944)” звярнуў увагу прафесар Пётр Ласоўскі (Piotr
Łossowski) з Інстытута гісторыі ПАН, апублікаваўшы яго
ў часопісе “Studia z dziejów ZSRR i Europy Środkowej”, i прапанаваў яму падрыхтаваць кандыдацкую дысертацыю пра
Беларусь пад час нямецкай акупацыі. Юры Туронак прыняў прапанову не без уплыву асабістага ваеннага вопыту:
“Значны ўплыў на гэтае рашэнне мелі мае досвед і назіранні за тагачаснымі падзеямі ў Дукштах і Вільні” 1. Апрача
таго, гісторыя ІІ сусветнай вайны падавалася па-прапагандысцку, ствараліся міфы пра геройскае змаганне беларускага народа з фашысцкімі захопнікамі, а беларускіх нацыянальных і культурных дзеячоў трактавалі як ваенных
злачынцаў. Маўчаннем абыходзілі дзейнасць у час вайны беларускага школьніцтва, тэатра, выдавецтваў і такіх
арганізацый, як Беларуская самаахова і Саюз беларускай
моладзі. Юрыю Туронку не было лёгка, як ён сам сцвярджаў, “змаганне з палітызацыяй гісторыі патрабавала
не галаслоўных сцвярджэнняў і пярэчанняў, а дакументаваных, канкрэтных доказаў. Такую магчымасць давалі
1
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захаваныя ў варшаўскіх архівах калекцыі дакументаў міністэрства акупаваных усходніх абшараў, райхсфюрэра
СС Гімлера і польскага падполля, а таксама матэрыялы
Нюрнбергскіх працэсаў над ваеннымі злачынцамі і службоўцамі нямецкага кіраўнічага апарату. Важнай крыніцай
інфармацыі былі нямецкія і беларускія перыёдыкі і ўрэшце перапіска з некаторымі ўдзельнікамі тагачасных падзей. Выкарыстаныя матэрыялы дазволілі адмовіцца ад
апрыёрнай акцэптацыі выказванняў пасляваенных гісторыкаў і крытычна разгледзець пытанні акупацыі не толькі праз прызму зацікаўлення Масквы, Берліна і Варшавы, але перш за ўсё з улікам беларускага нацыянальнага
інтарэсу” 2. У 1986 г. Юры Туронак абараніў кандыдацкую
дысертацыю “Białoruś pod okupacją niemiecką 1941–1944”,
якая выйшла ў 1989 i 1993 г.
З 1970-х гадоў Туронак збіраў матэрыялы да біяграфіі аднаго з пачынальнікаў беларускага нацыянальнага
руху – Вацлава Іваноўскага. У 1992 г. выйшла яго праца
“Wacław Iwanowski i odrodzenie Białorusi”. Абедзве кнігі
сталі бестселерамі з улікам агульнага зацікаўлення Беларуссю пры адначасовым недахопе публікацый пра яе.
Нацыянальнае адраджэнне ў Беларускай Савецкай
Сацыялістычнай Рэспубліцы ў сярэдзіне 80-х і паўстанне
Беларусі як незалежнай дзяржавы ў 1991 г. спрычыніліся
таксама да зацікаўлення працамі Юрыя Туронка тамтэйшымі даследчыкамі гісторыі. На беларускую мову былі
перакладзены абедзве кнігі. У яго варшаўскай кватэры
пачалі гасцяваць маладыя гісторыкі з Беларусі. Даследчыцкая метадалогія, звязаная з бібліятэчна-архіўнымі
росшукамі, пашыраная пошукамі жывых сведкаў гісторыі,
якой карыстаўся Юры Туронак, была перанята малодшым
пакаленнем даследчыкаў найноўшай гісторыі Беларусі.
Вакол Юрыя Туронка як інстытуцыі групаваліся маладыя даследчыкі гісторыі Беларусі, каб навучыцца ад
яго метадалогіі, абмяняцца думкамі і рэфлексіямі, пачуць
указанні і крытычныя погляды. Доказам удзячнасці беларускіх “вучняў” Туронка былі выдадзеныя ў Беларусі яго
2
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180

Беларускі Гістарычны Агляд Том ХХVII

кнігі: “Беларуская кніга пад нямецкім кантролем 1939–
1944” (Мінск, 2002), “Людзі СБМ” (Вільня, 2006), “Мадэрная гісторыя Беларусі” (Вільня, 2006, 2008) і ўспаміны “За
кардонам Бацькаўшчыны” (Мінск, 2010).
У 2010 г. стараннем аднаго з мінскіх “вучняў” Юрыя Туронка – Генадзя Сагановіча – выйшлі яго ўспаміны “За кардонам Бацькаўшчыны”. Праяўляецца ў іх асоба аўтара і яго
зацікаўленне гісторыяй Беларусі. Міхась Скобла, беларускі
паэт, журналіст і літаратуразнаўца з захапленнем чытаў навуковыя працы Юрыя Туронка: “Усе кнігі чыталіся запойна.
Чытаў і думаў – гэта ж адзін чалавек зрабіў работу за цэлы
інстытут, прычым не маючы папярэднікаў, ідучы па цаліку.
Асоба!” 3. Успамінаў, якім поспехам у Менску карысталася
яго кніга “Białoruś pod okupacją niemiecką”, перакладзеная
на беларускую мову: «Памятаю, як на маіх вачах у менскай
кнігарні “Светач” людзі стаялі ў чарзе, каб набыць ягоную
“Беларусь пад нямецкай акупацыяй” у кідкай бел-чырвонабелай вокладцы. І бралі па дзве, па тры – сабе і сябрам. Дайце веры, навуковая кніга стала сапраўдным бестселерам!» 4.
Юры Туронак быў сведкам пераломных падзей у грамадска-палітычным жыцці Усходняй Еўропы, якія выклікала ІІ сусветная вайна. Назіраў змены ўладаў, межаў, міжэтнічных і міжканфесійных адносінаў: “З верасня
1939 г. да ліпеня 1944 г. хіба з пяць ці шэсць разоў змяніліся акупацыйныя рэжымы там, дзе я пражываў. Пражытага мною акупацыйнага досведу я потым не знайшоў у савецкай гістарыяграфіі. Там усё было чорнае або белае.
Найважнейшым аднак стымулам для мяне было даследаванне нацыянальнай свядомасці і нацыянальнай беларускай ідэі сярод беларускага насельніцтва, якому прыйшлося выносіць цяжкія выпрабаванні з боку польскай,
савецкай, нямецкай уладаў. Я не быў ані дня на тадышняй акупаванай Беларусі. У гэтым часе жыў і вучыўся
ў Вільні. Але і сёння не магу чытаць хлусні наконт тадышняй складанай сітуацыі, у якой апынуліся беларускія
3
4
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эліты і наш народ. Я лічу, што І і ІІ сусветныя войны зрабілі велізарны ўплыў на фарміраванне беларускай свядомасці насельніцтва. На жаль, перыяд другой сусветнай
вайны я называю часам нашай грамадзянскай вайны.
З-за палітычных розніц дзесяткі тысяч беларусаў ваявалі па двух баках барыкады. Знішчаліся ўзаемна і гінулі” 5.
Цяжка не пагадзіцца са сцверджаннем Яўгена Вапы,
галоўнага рэдактара тыднёвіка беларусаў у Польшчы
“Ніва”: “Беларускай гістарыяграфіі ў Беларусі і Польшчы,
але і беларусаведаў ва ўсім свеце, нельга сёння ўявіць без
асобы Юры Туронка” 6.
На зацікаўленне Юрыя Туронка гісторыяй Беларусі
паўплывала некалькі прычын. Выхоўваўся ён у беларускай інтэлігенцкай сям’і, заангажаванай у нацыянальны
рух у міжваенны перыяд. Яго бацька, Браніслаў Туронак,
народжаны ў 1896 г. у Пястунах (гміна Новы Пагост), быў
адным з заснавальнікаў Беларускага студэнцкага саюза
ў Віленскім універсітэце, рэдактарам беларускай хадэцкай
газеты “Krynica”. У 1926 г. закончыў медыцынскі факультэт
і з 1928 г. працаваў лекарам у Дукштах 7. Маці, Марыя Рэшаць, народжаная ў 1905 г. у Рушчанах каля Харошчы на
Беласточчыне, была сястрой кс. Язэпа Рэшаця, беларускага
нацыянальнага дзеяча 8. Юры Туронак нарадзіўся 27 красавіка 1929 г. у Вільні, а дзіцячыя гады правёў у Дукш
тах. У роднай хаце ў Дукштах віселі на сценах партрэты
Казіміра Сваяка (кс. Канстанціна Стэповіча), Францішка
Багушэвіча, Янкі Купалы, Якуба Коласа 9. У хаце гаварылі
па-беларуску. Бацькі кантактавалі з беларускімі дзеячамі.
Юры Туронак пачаў навуку ў польскай школе ў Дукштах,
a калі Дукшты пад канец кастрычніка 1939 г. далучылі
да Літвы, вучыўся ў літоўскай школе. Пад час нямецкай
акупацыі навуку працягваў у літоўскай гімназіі ў Вільні.
5
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Як успамінаў, гэта “спрыяла ўмацненню маёй беларускай
самасвядомасці. Справа ў тым, што літоўская школа была
вельмі нацыяналістычная. Там вучылі любіць свой народ.
Для іх гэта была Літва, для мяне – Беларусь” 10.
Пасля вайны Юры Туронак вучыўся ў беластоцкім ліцэі,
у якім аднаго разу на ўроку гісторыі расказваў пра бітву пад
Грунвальдам так, як вучылі яго ў літоўскай гімназіі ў Вільні: «Там за такі адказ я, магчыма, атрымаў бы “выдатна”,
а тут, у польскім ліцэі, я зарабіў двойку, а найбольш балючы
быў супольны рогат вучняў і настаўніка. <…> У беластоцкім
ліцэі да дукштанска-віленскіх назіранняў далучыўся яшчэ
крытыцызм да гістарычных “ісцін”, фабрыкаваных паклоннікамі палітычнай “праўды” на ўжытак бягучай прапаганды. Гэты крытыцызм застаўся мне на ўсё жыццё» 11.
Юры Туронак не пайшоў на гісторыю. Пасля ліцэя вывучаў эканоміку ў Гандлёвай акадэміі ў Шчэціне і ў Галоўнай школе планавання і статыстыкі ў Варшаве, якую
закончыў у 1952 г. і пачаў там навукова-дыдактычную працу як асістэнт. У 1956 г. атрымаў працу ў часопісе “Rynki
Zagraniczne”, займаючыся рынкам хімічных прадуктаў.
У лютым 1956 г. па радыё пачуў інфармацыю пра заснаванне Беларускага грамадска-культурнага таварыства
ў Беластоку. 13 траўня 1956 г. з групай знаёмых заснаваў
Варшаўскі аддзел БГКТ і стаў яго старшынёй. Грамадская
дзейнасць на беларускай ніве прычынілася да навуковага
зацікаўлення беларускім нацыянальным рухам: “Мая навуковая дзейнасць выйшла з грамадскіх зацікаўленняў” 12.
Сваё зацікаўленне тлумачыў патрэбай пазнання мінулага
і сучаснасці Беларусі як бацькаўшчыны: “Я ніколі ня жыў
у Беларусі, толькі зрэдку, у летні час, наведваў бацькавых
сваякоў на Браслаўшчыне і матчыных на Беласточчыне.
З гэтай прычыны, па сутнасці, ніколі не меў магчымасці
канфрантаваць ідэалізаванае хатняе нацыянальна-арыентаванае выхаванне з беларускімі рэаліямі – у даваенныя дзіцячыя гады на гэта было зарана, а пазней – амаль
10
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немагчыма. У гэтых абставінах нічога не давалі літоўскія
і польскія школы, няшмат скарыстаў і з бацькавай бібліятэкі, якая згарэла падчас ваенных дзеянняў у ліпені 1944 г.
Усё ж ніколі не пакідала мяне жаданне пазнаць мінуўшчыну і сучаснасць Беларусі – сапраўднай радзімы маіх бацькоў, якая мне была ўжо толькі ўяўнай бацькаўшчынай” 13.
Працуючы ў Галоўнай школе планавання і статыстыкі,
Ю. Туронак спачатку зацікавіўся становішчам сельскай
гаспадаркі на беларускіх землях у міжваенны перыяд. Аднак такая тэма не месцілася ў тагачасных навуковых планах афіцыйных інстытуцый у Польшчы і ў БССР.
Заснаванне БГКТ з сядзібай Галоўнага праўлення
ў Беластоку і таксама там беларускага тыднёвіка “Ніва”
спрычыніліся да зацікаўлення беларускім нацыянальным
рухам на Беласточчыне: “Гэтая падзея ўзбудзіла маю зацікаўленасць гісторыяй беларускага нацыянальнага руху на
Беласточчыне, яго пачынальнікамі і дзеячамі. Аднак такія
пытаньні не ўкладваліся ў пляны катэдраў ці інстытутаў,
не адпавядалі яны і задачам БГКТ, таму давялося працаваць самастойна, без нічыёй інспірацыі і фінансавай дапамогі, з марнай надзеяй на магчымасць публікацыі даследчыцкіх вынікаў” 14. Юры Туронак, дзейнічаючы ў БГКТ,
асабліва цікавіўся беларускім школьніцтвам. У выніку яго
даследаванняў з’явіліся наступныя працы: “Нарыс развіцця школьніцтва на Беласточчыне ў 1773–1939 гг.” (Навуковы зборнік, 1974), “Okupacyjna polityka szkolna w Okręgu
Białostockim (1941–1944)” (Przegląd Historyczno-Oświatowy,
1976, nr 3(73), s. 307–332), “Школа на Свентаерскай вуліцы” (Беларускі каляндар, 1976), “Беларускае школьніцтва
на Беласточчыне ў пасляваенны перыяд” (Беласток, 1976).
У сярэдзіне 1970-х гадоў Юры Туронак заняўся гісторыяй
беларускага нацыянальнага руху на пераломе ХІХ і ХХ ст.
і адным з яго пачынальнікаў – Вацлавам Іваноўскім: “Мне
хацелася перш за ўсё высветліць сапраўдную ролю ў гэтым руху Вацлава Іваноўскага, якога абміналі, прыніжалі,
13
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Туронак Ю. Прадмова // Ён жа. Мадэрная гісторыя Беларусі.
Вільня, 2006. С. 10.
Тамсама.

184

Беларускі Гістарычны Агляд Том ХХVII

а нават аплёўвалі беларускія гісторыкі і публіцысты – савецкія і іншыя” 15. Ён звярнуў увагу на ўплыў прафесара
С. Александровіча з Мінска на выбар даследчыцкай тэматыкі: “На зацікаўленьні гэтым дзеячом паўплывалі перш за ўсё
размовы з прафесарам БДУ Сцяпанам Александровічам, які
бадай упершыню раскрыў мне яго ролю і значэньне ў працэсе змаганьня за дзяржаўнасьць Беларусі, за што абвінавачваўся ўладамі БССР ва ўсіх магчымых грахах і быў імі
асуджаны на вечны нябыт у народнай памяці. Гэта інтрыгавала і будзіла жаданьне праверыць закіды супраць Іваноўскага. Пачаліся досьледы яго дзейнасьці ў Пецярбургу,
Вільні, Варшаве і Менску – вывучаліся архіўная дакумэнтацыя, пэрыёдыкі, успаміны і рэляцыі сьведкаў, што дазволіла
абгрунтаваць беспадстаўнасьць многіх хлусьлівых прыёмаў
беларускіх савецкіх публіцыстаў” 16. Ва ўступе пра Вацлава
Іваноўскага тлумачыў сваё зацікаўленне яго асобай: “Асоба
Іваноўскага была выкрэслена з гісторыі беларускай культуры і нацыянальнага руху. Згодна з інструкцыямі камуністычных уладаў Беларусі, яго прадстаўлялі як ворага народу, польскага або нямецкага агента, рабаўніка і пачвару,
што купалася ў людской крыві. У мінскіх навуковых колах
пра яго размаўлялі ціхенька. <…> Гэта будзіла мой супраціў
і стымулявала да самастойных даследаванняў. Пачаліся яны
ў канцы 70-х гадоў з маленькіх, але захапляльных пошукаў
у польскіх архівах і бібліятэках, з карэспандавання і размоў
з асобамі, якія ведалі Вацлава Іваноўскага і супрацоўнічалі
з ім” 17. Трымаючыся навуковага падыходу, Туронак здолеў
аб’ектыўна даследаваць жыццё і дзейнасць Вацлава Іваноўскага. Выкарыстаў і спалучыў шмат навуковых метадаў:
аналізаваў архіўныя крыніцы, прэсу, успаміны і сведчанні сучаснікаў. Пакуль кніга “Wacław Iwanowski i odrodzenie
Białorusi” (Варшава, 1992) не выйшла з друку, публікаваў
яе фрагментамі ў форме артыкулаў у выданнях Інстытута славістыкі ПАН, чаму спрыяў яго тагачасны дырэктар
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прафесар Васіль Белаказовіч. Тады выйшлі “Wokół genezy
«Dziadźki Antona” (Slavia Orientalis, 1983, № 3), “Z dziejów
białoruskiego ruchu wydawniczego w latach 1902–1905” (Studia
polono-slavica-orientalia. Acta litteraria, 1985, т. IX), “Geneza
i autorstwo pierwszego elementarza białoruskiego” (Slavia
Orientalis, 1986, № 3), «Działalność białoruskiego wydawnictwa
“Zahlanie sonca i u nasza akonca” w Petersburgu (1906–1914)»
(Studia polono-slavica-orientalia. Acta litteraria, 1992, т. XII).
Юры Туронак, працуючы навукова па-за акадэмічным
асяроддзем, меў невялікія магчымасці перадаваць свае беларусазнаўчыя веды маладому пакаленню. Хоць стварэнне
кафедры беларускай філалогіі ў Варшаўскім універсітэце
ў 1956 г. было адным з галоўных пастулатаў групы, якая арганізавала Варшаўскі аддзел БГКТ, Юры Туронак не стаў яе
супрацоўнікам і свае беларусазнаўчыя даследаванні праводзіў незалежна ад гэтай навуковай установы. Моладзь, якая
прыходзіла ў сядзібу БГКТ у Варшаве па вуліцы Сенатарскай, не была асабліва зацікаўленая пашырэннем ведаў на
беларускія тэмы, што было мэтай дзейнасці Туронка: “Асноўнай задачай нашай арганізацыі я лічыў працу з моладдзю, ад нацыянальнага стаўлення якой у многім залежала будучыня руху на Беласточчыне. Пераважную яе частку
складалі студэнты розных вышэйшых навучальных устаноў,
некаторыя працавалі на варшаўскіх мерапрыемствах. Бадай усе паходзілі з беларускіх вёсак Беласточчыны, вырасталі ў прымітыўных умовах, вучыліся пасля вайны і ўжо
не адчувалі кроўнай сувязі з Беларуссю і яе народам. Іх нацыянальную адметнасць абумоўлівала праваслаўнае веравызнанне і традыцыя, а асноўным імкненнем было лепшае
жыццё ў горадзе. У такім становішчы для многіх юнакоў
і дзяўчат беларускае нацыянальнае пытанне мела другараднае значэнне, не было іх жыццёвым арыенцірам” 18. Пішучы пра студэнцкую моладзь, асабліва пра выпускнікоў
беларускіх ліцэяў у Бельску Падляшскім і ў Гайнаўцы, якая
ў сярэдзіне 1960-х г. бывала ў Варшаўскім аддзеле БГКТ,
сцвярджаў, што “іх нацыянальная адметнасць была цмяная, на што ў значнай меры ўплывала школьнае выхаванне
18

Туронак Ю. За кардонам Бацькаўшчыны. С. 143.

186

Беларускі Гістарычны Агляд Том ХХVII

ў духу польскага патрыятызму. Нашы спробы прывіць ім беларускую нацыянальную свядомасць не давалі станоўчых
вынікаў, і толькі невялікая іх частка пасля заканчэння вучобы актыўна працавала на беларускай ніве” 19.
Толькі калі ў 1980-я гады заснаваўся беларускі студэнцкі
рух, згуртаваны ў Беларускае аб’яднанне студэнтаў (БАС),
Юры Туронак, маючы значныя дасягненні ў галіне гісторыі Беларусі, хоць і быў у апазіцыі да БГКТ, стаў аўтары
тэтам для студэнтаў. У 1985 г. Ганна Кандрацюк (студэнтка
беларускай філалогіі Варшаўскага ўніверсітэта) і Валянцін
Сельвясюк (студэнт Акадэміі мастацтваў) запрасілі Юрыя
Туронка на гадавіну Беларускай Народнай Рэспублікі, каб
расказаў гісторыю БНР, пра якую дасюль не гаварылася
(апрача эмігранцкіх кругоў). Юры Туронак цешыўся даверам беларускай студэнцкай моладзі, меў ёй шмат што прапанаваць – перадусім гістарычныя веды, недаступныя ў польскіх і беларускіх падручніках. Яго запрашалі на студэнцкія
атрасіны, рэйды і мерапрыемствы (Купалле), на лекцыі
Беларускага народнага ўніверсітэта ў Беластоку, на з’езд
беларускіх студэнтаў у Бельску Падляшскім (23 сакавіка
1987 г.) 20. У 1988 г. на просьбу студэнта гісторыі Варшаўскага ўніверсітэта Яўгена Вапы Юры Туронак падрыхтаваў макет з забароненымі вершамі Янкі Купалы, працамі Яўгена
Калубовіча “Айцы БССР і іхны лёс” і “Акт 25 сакавіка”, якія
выйшлі падпольна невялікімі брашурамі. Распаўсюджваліся яны на сустрэчах БАСа і ў асяроддзі беларускай меншасці
ў Польшчы. Падаваліся ў іх раней невядомыя факты.
Юры Туронак дапамагаў таксама студэнтам у выданні
беларускіх спеўнікаў. У 1985 г. перадаў студэнтцы беларускай філалогіі Марылі Базылюк касету з беларускімі
песнямі Данчыка (Багдана Андрусішына), якую сам атрымаў з Лондана. Яна стала асновай для выдання першага
беларускага спеўніка. У 1989 г. Юры Туронак перапісаў
на машынцы папулярныя беларускія песні і выдаў спеўнік “Гарыць вогнішча” тыражом 400 экз. 21.
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Юры Туронак стаў аўтарытэтам для пакалення студэнтаў 1990-х гадоў і маладых даследчыкаў гісторыі Беларусі.
Чытаў лекцыі, пад час які прэзентаваў вынікі сваіх даследаванняў у галіне гісторыі Беларусі. Даваў парады і дапамагаў студэнтам, асабліва Варшаўскага ўніверсітэта,
якія вырашылі пісаць магістарскія працы на беларускія
тэмы. Сярод іх успамінаў Марылю Базылюк, Лілю Бурылу, Яўгенію Шымчук, Ганну Матысюк 22. Марыля Базылюк
з беларускай філалогіі пісала магістарскую працу пра “нашаніўца” Яўгена Хлябцэвіча, Яўгенія Шымчук з паліталогіі – пра міжнародную палітыку Беларускай Народнай
Рэспублікі, Аліцыя Петручук з права – пра канцэпцыі беларускай дзяржаўнасці ў 1915–1921 г., Яўген Вапа з гісторыі – пра беларускага дзеяча Фабіяна Акінчыца. Маладым даследчыкам даваў каштоўныя парады, якіх не маглі
ім даць іхнія ўніверсітэцкія прамотары, што не мелі адпаведных беларусазнаўчых ведаў; падказваў крыніцы і даваў сабраныя самім матэрыялы.
У памяці Юрыя Туронка засталіся таксама іншыя
студэнты – Мікола Ваўранюк, Юры Ляшчынскі, Аліна
Васілюк, Багдан Сіманенка, Аліна Якімюк 23. Частка з іх
дасюль звязаная з беларускім рухам у Польшчы, асабліва
на Беласточчыне. Маладыя навукоўцы і даследчыкі гісторыі Беларусі, якія ў сярэдзіне 1980-х заняліся беларускай
тэматыкай, звярталіся не раз да Юрыя Туронка па парады
ці дзеля абмену думкамі. І заўсёды яны маглі разлічваць
на яго дапамогу ў доступе да сабраных ім матэрыялаў ці
на ўказанні, дзе трэба іх шукаць і як падысці да канкрэтнай тэмы. Я таксама лічу сябе вучаніцай Юрыя Туронка
ў беларусазнаўчых даследаваннях. Ён шмат разоў даваў
мне каштоўныя парады і матэрыялы, спрыяючы маім пуб
лікацыям. Для мяне Юры Туронак назаўсёды застанецца
ў памяці не толькі як выдатны гісторык і настаўнік, але
перадусім як цудоўны сябра і высакародны ЧАЛАВЕК.
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Беларусы
і іх нацыянальная ідэнтычнасць
Андрэй Вардамацкі
Увазе чытачоў прапануецца першы матэрыял з серыі
публікацый па беларускай самаідэнтыфікацыі, якія мы
плануем апублікаваць у бліжэйшы час. Яго мэта – фіксацыя сітуацыі з беларускай ідэнтычнасцю на момант 2012 г.
За дынамікай станаўлення беларускай ідэнтычнасці будзем сачыць у далейшых нашых даследаваннях. Аналіз
лічбавых дадзеных агульнанацыянальных рэпрэзентатыўных апытанняў па беларускай ідэнтычнасці, якія ажыццяўляюцца на момант выхаду першага матэрыялу (восень
2020 г.), будзе апублікаваны ў наступным нумары часопіса.
Першае пытанне, якое ўзнікае падчас тэарэтычнага вывучэння беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці, – якога
яна тыпу? Што аб’ядноўвае беларусаў – мова, культура,
гісторыя, дзяржаўнасць, тэрыторыя ці нешта іншае? Раней
мы ўжо неаднойчы апісвалі тып нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў як арыентаваны на дзяржаву. На дзяржаву, а не на культуру. Сучасных беларусаў яднае дзяржава,
а не супольная гісторыя, культура або мастацтва. Аднак
гэтая выснова грунтавалася на агульных уражаннях, чытанні навінаў і суб’ектыўным асабістым досведзе. Цяпер жа
ў нас з’явіўся доступ да надзейных эмпірычных дадзеных,
якія пацвярджаюць дэфініцыю беларускай нацыянальнай
ідэнтычнасці як дзяржаваарыентаванай. Дыяграмы, прыведзеныя ніжэй, створаны на падставе дадзеных з сацыялагічнага апытання, праведзенага Лабараторыяй НОВАК
з 18 лютага да 6 сакавіка 2012 г. пры рэпрэзентатыўнай выбарцы ў 1000 рэспандэнтаў з улікам дэмаграфічнай і геаграфічнай структуры беларускага грамадства.
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Дыяграма 1. “Што наймацней яднае вас з іншымі людзьмі
вашай нацыянальнасці?”
Пражыванне ў адной краіне сёння

14.9%

38.8%

34.0%

Тэрыторыя, зямля

15.4%

37.1%

35.6%

Месца нараджэння, радзіма

15.5%

Дзяржава
Паходжанне
(нацыянальнасць бацькоў)
Прырода
Традыцыі (святы, рытуалы і г. д.)
Агульная гісторыя
Нацыянальная культура (песні,
літаратура, мастацтва)
Нацыянальныя інтарэсы
Ментальнасць, рысы характару

33.6%

18.1%

37.9%

18.4%
16.8%

9.7%

21.8%
20.3%

33.7%

21.8%
24.7%

9.9%

26.9%

9.6%

27.9%

39.4%

15.1%

11.4%

26.2%

37.3%

15.8%

23.3%

Мова

18.6%

22.3%

У меншай ступені

32.3%

41.3%

18.3%

Зусім не

34.6%

31.5%

Знешні выгляд, рысы твару і г. д.

Рэлігія, вера

30.9%

32.5%

12.1%

11.6%

38.9%

18.3%

Сярэдне

25.6%

37.7%

26.2%
23.8%
24.7%

У большай ступені

17.6%

12.7%
14.7%
12.5%

Наймацней

У дыяграме 1 адлюстравана лінейнае размеркаванне
адказаў на пытанне “Што наймацней яднае вас з іншымі людзьмі вашай нацыянальнасці?”. У ёй паказваецца,
што дамінуюць адказы, звязаныя з такімі аспектамі, як
“тэрыторыя, зямля” і “дзяржава”. Індыкатары “мова” або
“нацыянальная культура” атрымалі менш працэнтаў.
У іншых артыкулах і бюлетэнях Беларускай аналітычнай майстэрні мы не раз звярталі ўвагу на бівектарнасць
беларускай геапалітычнай свядомасці, якая праяўлялася
ў кантэксце вымярэння геапалітычных арыентацый беларусаў. Даследаванне беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці дазволіла нам пацвердзіць сказанае з дапамогай
іншых індыкатараў.
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Гэта крыху іншая бівектарнасць – яе можна назваць
геагістарычнай. Беларусы (у суадносінах прыблізна адна
трэць да дзвюх трэціх) вераць, што яны маюць розныя
карані. Каля дзвюх трэціх беларусаў уяўляюць, што яны
паходзяць з крыніц “даўняй” гісторыі (Вялікае Княства
Літоўскае, Полацкае і Тураўскае княствы), а астатняя
трэць бачыць свае гістарычныя карані ў зусім іншым
пласце “нядаўняй” гісторыі (Беларуская Савецкая Сацыя
лістычная Рэспубліка і Рэспубліка Беларусь). 44,8% беларусаў лічаць сваім гістарычным папярэднікам ВКЛ (Вялікае Княства Літоўскае), у той час як 18,2% называюць
БССР, а 15,6% – сучасную Рэспубліку Беларусь. Калі дадаць да гэтага так званых “даўніх” гістарычных папярэднікаў – Полацкае і Тураўскае княствы (25,1%), то разам
з ВКЛ (44,8%) гэта дасць 69,9%, у той час як БССР і Рэспубліка Беларусь (18,2% і 15,6% адпаведна) дае 33,8%. Такім
чынам, гэтыя лічбы дазваляюць нам гаварыць пра падзеленасць ідэнтычнасці сярод беларусаў. Ізноў-такі, мы бачым праяўленне паралельнага грамадства – фактар, пра
які мы не раз казалі ў дачыненні да іншых сфер.
Такі вынік даволі нечаканы, улічваючы вялізны ўплыў
афіцыйнай прапаганды, якая сцвярджае, што беларусы
на самай справе з’явіліся толькі пасля Другой сусветнай
вайны. Аднак падаецца, што ў беларусаў больш грунтоўнае і шырокае гістарычнае разуменне свайго паходжання.
Яшчэ адна праява гэтага “водападзелу ідэнтычнасці” – у тым, як рэспандэнты ставіліся да СССР і Еўропы.
Людзей прасілі выбраць, з якім з двух супрацьлеглых
сцверджанняў яны пагаджаюцца. Адказы размеркаваліся наступным чынам:
Выказванне “Беларусь захавала найлепшае з СССР
і стала яго пераемніцай. Таму, жывучы ў Беларусі,
я магу лічыць сябе савецкім грамадзянінам” падтрымалі
43,8% рэспандэнтаў.
Выказванне “Падмуркі нашай дзяржаўнасці заклала
Вялікае Княства Літоўскае, таму для беларусаў еўрапейская мадэль з’яўляецца натуральнай. Таму я магу лічыць сябе не толькі беларусам, але і еўрапейцам” падтрымалі 41,1% рэспандэнтаў.
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Ці трэба ўспрымаць гэтае раздзяленне як падзел, які
разрывае грамадства па швах, ці хутчэй як спакайнейшае класічнае раздзяленне меркаванняў, або натуральную разнастайнасць меркаванняў, можна даведацца з дапамогай больш глыбокага крос-культурнага параўнання,
параўнальнага аналізу супастаўляльных дадзеных з іншых краін і, што важней, з будучым развіццём сітуацыі
ў Беларусі.
Дыяграма 2. “На вашу думку, што з’яўляецца каранямі
беларускай дзяржаўнасці?”
ВКЛ (Вялікае Княства Літоўскае)
Полацкае і Тураўскае княствы
БССР (Беларуская Савецкая
Сацыялістычная Рэспубліка)

44.80%
25.10%
18.20%

РБ (Рэспубліка Беларусь)

15.60%

Не ведаю / Цяжка сказаць

14.60%

БНР (Беларуская Народная
Рэспубліка)

9.90%

Якія нацыянальныя сімвалы прызнаюць беларусы –
традыцыйны бел-чырвона-белы сцяг ці чырвона-зялёны сцяг савецкага тыпу? Згодна з дадзенымі таго самага
рэпрэзентатыўнага нацыянальнага апытання, адказы на
пытанне “Якія нацыянальныя сімвалы вы лічыце сваімі?”
размеркаваліся наступным чынам (гл. дыяграму 3).
Гэтыя дадзеныя дэманструюць заўважнае разыходжанне паміж ідэямі беларусаў пра іх паходжанне і сімваламі, якія яны выбіраюць: дзве трэці апытаных лічаць, што
іх карані ў “даўняй” гісторыі і адна трэць – што ў “нядаўняй”. Але ў дачыненні да сімвалаў мы назіраем абсалютна
супрацьлеглую карціну: дзве трэці лічаць больш новыя,
савецкія сімвалы “сваімі”. На гэты момант мы не можам
патлумачыць такую супярэчнасць.

Андрэй Вардамацкі. Беларусы і іх нацыянальная ідэнтычнасць

193

Дыяграма 3. “Якія нацыянальныя сімвалы вы лічыце сваімі?”
Чырвона-зялёны сцяг
і герб Рэспублікі Беларусь

67.50%

Абодва пароўну

14.30%

Бел-чырвона-белы сцяг
і гістарычны герб “Пагоня”

9.70%

Не ведаю / Цяжка сказаць

7.60%

Ніякія

0.60%

Іншыя

0.30%

Прывядзем яшчэ некалькі самаідэнтыфікацыйных характарыстык, якія пацвярджаюць зробленую намі выснову пра тэрытарыяльны характар беларускай ідэнтычнасці
на момант 2012 г. Пры гэтым мы разумеем, што працэс
станаўлення ідэнтычнасці працягвае дынамічна развівацца і наша задача тут – проста зафіксаваць адну часавую
кропку, а менавіта 2012 год. Далейшыя публікацыі пакажуць характар развіцця да цяперашняга часу.
1. Асобаснае самавызначэнне
Адкажыце на пытанне “Хто я?”, выкарыстоўваючы для адказу прапанаваныя ніжэй сцверджанні.
На выбар былі прапанаваны наступныя варыянты адказу:
Жыхар Беларусі
Беларус
Славянін
Грамадзянін Беларусі
Еўрапеец
Савецкі чалавек
Грамадзянін свету (касмапаліт)
Мясцовы (нараджэнец сваёй мясцовасці)
Патрыёт Беларусі

194

Беларускі Гістарычны Агляд Том ХХVII

Праваслаўны, каталік, уніят па веравызнанні.
Опцыя “жыхар Беларусі” набрала 88,7% адказаў. Адказ “грамадзянін Беларусі” выбрала таксама абсалютная
большасць апытаных – 83,6%. Пры гэтым 70% рэспандэнтаў лічаць сябе “славянамі”, г. зн. 70% апытаных, у ліку
якіх, відавочна, ёсць і тыя, якія выбралі і опцыю “грамадзянін Беларусі”, і “беларус”, але, тым не менш, яны ж выбралі і варыянт адказу, які выключае ўласна беларускую
ідэнтычнасць. Выбралі варыянт адказу, заснаваны на вядомай формуле: “Мы ўсе славяне, браты”.
Як прынцыпова важнае трэба адзначыць і тое, што
амаль такая ж колькасць беларусаў – 67,9% – выбрала адказ, які выключае наогул якую-небудзь прыналежнасць да
дзяржавы, нацыянальнасці і агульнай тэрыторыі ў рамках
межаў – “мясцовыя”. Амаль 70% апытаных беларусаў лічаць сябе не беларусам, не славянінам, а “мясцовым” у межах свайго хутара, вёскі, аграгарадка, горада. Сваёй мясцовасці, якую яны лічаць такой. Такія азначэнні – “мясцовыя”
і “немясцовыя”, “свае” і “чужыя” – значна больш жорстка
і больш глыбока градзіруюць свет для беларуса 2012 г., чым
характарыстыкі “грамадзянін” і “неграмадзянін”.
Адчуванне сябе “мясцовым” пацвярджаюць і іншыя
дадзеныя.
Было зададзена наступнае пытанне: “Што больш за
ўсё радніць (звязвае) вас з людзьмі вашай нацыянальнасці?”
Варыянты адказаў “тэрыторыя, зямля” і “месца нараджэння, Радзіма” – набралі аднолькавую колькасць адказаў – 72,7% і 72,5% адпаведна. Пазіцыі “нацыянальныя інтарэсы” і “гістарычнае мінулае” выбрала меншая
колькасць рэспандэнтаў – 54,5% і 58,4%. Таксама меншая
колькасць (63,1%) рэспандэнтаў лічыць, што іх родняць
з людзьмі сваёй нацыянальнасці “традыцыі і абрады”.
Пры тым адказ “мова” набраў 38,5%, што больш як на
30% менш (амаль удвая), чым “тэрыторыя і зямля”.
Як нам здаецца, менавіта ў гэтым кантэксце – тэрытарыяльна-“мясцовым” – трэба ацэньваць вынікі апытання “каго
трэба лічыць беларусам”. У наступных апытаннях “самабытнай” і “непаўторнай” беларускую культуру лічыць толькі 3,8%
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апытаных. Веданне знакамітых беларускіх пісьменнікаў (і іх
твораў), гістарычных дзеячоў Беларусі, архітэктурных помнікаў знаходзіцца на даволі нізкім узроўні. Максімальная
колькасць рэспандэнтаў, якія ведаюць класікаў беларускай літаратуры і значных гістарычных асоб, не набірае 30%.
У Якуба Коласа – 26,4%, у Васіля Быкава – усяго 9%, у Францыска Скарыны –20,6%. Больш як 70% апытаных не ведаюць,
каму б з гістарычных дзеячоў Беларусі яны паставілі б помнік
у сваім горадзе і ў сталіцы краіны. Так што, вяртаючыся
да пытання, каго трэба лічыць беларусам і адказу на
яго – “таго, хто любіць беларускую культуру і лічыць
яе сваёй”, – пад культурай у дадзеным выпадку трэба
разумець набор каштоўнасцяў і паводзінных характарыстык, прынятых у “мясцовых”, у “сваіх”.
Вяртаючыся да пытання “хто я”, трэба адзначыць, што
трэць апытаных (29%) лічыць сябе “савецкімі людзьмі”.
І 26% беларусаў вызначылі сябе як “еўрапейцаў”. Беларусы 2012 г. – гэта класічны спліт грамадскай думкі па ідэнтыфікацыйным параметры – беларускі / савецкі.
2. Стаўленне да краіны і да нацыі,
патрыятызм і пачуццё гонару
61,2% беларусаў лічаць беларускую нацыю паспяховай.
64,4% з усяго таго, чым могуць ганарыцца беларусы, на
першае месца паставілі спартыўныя дасягненні, на другое – навуковыя дасягненні (46,4%), на трэцяе – беларус
кую літаратуру (37,1%).
Амаль 70% (67,4%) не пераехалі б у іншую краіну на
пастаяннае месца жыхарства, калі б у іх з’явілася такая
магчымасць. Дарэчы, тройка самых папулярных краін
размеркавалася наступным чынам: на першым месцы –
Германія, на другім – Расія, на трэцім – Польшча.
Можна меркаваць, што тыя, хто не хоча пераязджаць,
для сваіх дзяцей жадаюць якраз іншага лёсу. Але апытанне паказвае, што толькі 26,4% хацелі б, каб іх дзеці пераехалі жыць у іншую краіну. 56,4% не хочуць гэтага. Але
ў гэтым апытанні прыцягвае ўвагу яшчэ адна лічба – 17%
апытаных не вызначыліся з адказам.
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3. Стаўленне да беларускай мовы
Больш за палову беларусаў (57,2%) лічыць беларускую
мову роднай. Нягледзячы на тое, што рускую мову роднай
лічыць большая колькасць рэспандэнтаў (78%), і меншая
лічба тых, хто лічыць беларускую мову роднай, сітуацыя
на самай справе значна больш адметная, чым простая
канстатацыя дамінанты рускай мовы. Нават на фоне дадзеных аб тым, што толькі 3,9% апытаных сказалі, што
карыстаюцца беларускай мовай пастаянна, і 60,8% адказалі на пытанне “Хацелі б вы палепшыць сваё веданне
беларускай мовы?” адмоўна.
Таму што ёсць і іншыя лічбы.
Больш за палову апытаных хацелі б больш ведаць беларускіх казак і легенд (54,5%), хацелі б палепшыць сваё
веданне беларускай гісторыі (68,1%), хацелі б больш ведаць пра беларускія абрады і традыцыі (69,8%). Больш
за 40% пазітыўна паставіліся б да таго, калі б беларускай
мовай сталі выключна або ў большай ступені карыстацца ў зносінах у сям’і, у СМІ, у рэкламе, у справаводстве,
у афармленні гарадоў і вітрын.
Падагульнім: усяго 3,9% размаўляе на беларускай
мове пастаянна і ад 40 да 60% хацелі б так ці інакш павялічыць прысутнасць мовы ў сваім штодзённым жыцці,
а 44% апытаных лічаць беларускую мову нацыянальным
здабыткам.
Так што ў дадзеным выпадку лічба 57,4% – тых беларусаў, якія лічаць беларускую мову роднай, – кажа значна больш, чым пра веданне мовы. Пры фактычным невыкарыстанні беларускай мовы большасць беларусаў
лічыць яе роднай і хацела б, каб яна стала такой на самай справе ў самых розных сферах жыцця. Абагульняючы, можна сказаць, што беларуская мова для беларуса
2012 года – гэта недасягнутае жаданне.
4. Стаўленне да нацыянальных сімвалаў
На першым месцы сярод прапанаваных варыянтаў дзяржаўных сімвалаў, больш за ўсё (20%) набраў
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дзяржаўны сцяг. На другім месцы зубр – 15,4%. На трэцім
месцы дзяржаўны герб – 10,2%.
Герб “Пагоня” ў якасці дзяржаўнага сімвала выбралі
3,2%.
54,6% апытаных мяркуе, што вытокі беларускай дзяржавы “ў Вялікім Княстве Літоўскім, таму для Беларусі натуральна арыентавацца на еўрапейскую мадэль, і я адчуваю сябе не толькі беларусам, але і еўрапейцам”.
Не нашмат больш (58,4%) мяркуе, што “Беларусь захавала тое лепшае, што было ў СССР, яна стала яго пераемніцай, таму, жывучы ў Беларусі, я магу адчуваць сябе
савецкім чалавекам”. Гэта яшчэ адно лічбавае пацверджанне зробленай намі вышэй высновы аб тым, што ў беларусаў 2012 г. назіраецца класічны спліт еўрапейскі /
савецкі.
***
Нашы папярэднія высновы можна звесці да двух галоўных тэзісаў. Першае: нацыянальная ідэнтычнасць беларусаў арыентаваная на дзяржаву, а не на культуру.
Другое: ёй уласцівы два водападзелы: а) супярэчнасць
паміж ідэямі “даўняй” гісторыі стварэння беларускай нацыі і выбар больш “сучасных” сімвалаў у савецкім стылі;
б) наяўнасць прасавецкіх і праеўрапейскіх арыентацый
у прыблізна роўнай прапорцыі.
Праўда, эмпірычныя матэрыялы, выкарыстаныя для
гэтай публікацыі, сёння ўжо толькі часткова захоўваюць
навуковую каштоўнасць. Бо ў 2020 г. сітуацыя радыкальна змянілася. У масавай свядомасці змяніліся адносіны
да сімвалаў наогул, і ў першую чаргу да бел-чырвона-белай нацыянальнай сімволікі. Бел-чырвона-белы сцяг ператварыўся ў сімвал пратэсту. Яго ўзнялі над калонамі
пратэстоўцаў і ён набыў значэнне сімвала беларускай рэвалюцыі 2020 г. Бел-чырвона-белая сімволіка не толькі
пачала несці гістарычны сэнс, але і напоўнілася пратэстным зместам. Адпаведныя звесткі на гэты конт мы прывядзем у наступным артыкуле, прысвечаным пытанням
беларускай ідэнтычнасці.

Belarusians and their national identity
Andrej Vardamacki
The article is prepared on the basis of national-wide representative survey conducted by Belarusian Analytical Workroom in cooperation with NOVAK laboratory in 2012. The sample size is 1058
respondents and it is micro-model of Belarusian society aged 18+
by the parameters of gender, age, education, type of settlement and
regions of Belarus. Urban and rural populations were presented
proportionally in accordance with statistics of census.
Sociological data allowed us to formulate the essence and spe
cificity of Belarusian national identity at the given historical period of development. Belarusians’ national identity at the moment
is state-orientated, not culture-orientated one. By the year 2012 it
was marked by two watersheds: a) a contradiction between ideas of
the “long” history of its emergence, and a preference for more “recent” Soviet-style symbols; b) the presence of both pro-Soviet and
pro-European orientations in roughly equal proportions. The mass
protests taking place in Belarus this year testify significant changes
that will be considered in our next publication.

“Ленин, он-то умер, ему хорошо,
а что он нам оставил…”
Замежныя даследчыкі 1, а з 1990-х і расійскія 2 для тлумачэння адносін народа да бальшавіцкіх лідараў выкарыстоўвалі такія паняцці, як “наіўнаманархічныя настроі”,
“царысцкія ілюзіі” 3. Такім чынам, вытокі таталітарызму
і парадокс яго “народнай падтрымкі” вынікалі з сумяшчальнасці традыцыйных уяўленняў і вераванняў народа
з дзеяннямі і асноватворнымі мэтамі бальшавікоў, што,
у сваю чаргу, вяло да высновы аб пераемнасці аўтарытарных тэндэнцый, аб рэпрэсіўнаарыентаванай палітычнай
культурнай традыцыі. Згодна з такім пунктам гледжання,
культ асобы не нёс у сабе нічога асабліва сацыялістычнага
ці “партыйнага”, уяўляючы сабой хутчэй новую іпастась самадзяржаўна-праваслаўнага цяжару расійскай адсталасці 4. Аўтар кнігі “Восставшие во имя царя” Д. Л. Філд заклікаў калег, “каб яны не падыходзілі наіўна да тэмы аб
наіўным манархізме сялян”, а запэўніванні сялян у сваёй
любові “да цара-бацюшкі” ці Сталіна не прымалі за чыстую манету 5. Шэраг даследчыкаў, найперш Ніна Тумар-

1
2
3
4
5

Петро Н. О концепции политической культуры, или основная
ошибка советологии // Полис. 1998. № 1. С. 43.
Менталитет и аграрное развитие России (ХIХ–ХХ вв.). Материалы международной конференции. Москва, 1996.
Цікава адзначыць, што аўтарам тэрмінаў быў У. І. Ленін.
Малиа М. Советская трагедия: История социализма в России.
1917–1991. Москва, 2002. С. 265–266.
Менталитет и аграрное развитие… С. 410–411.
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кін 6, Бена Энкер 7, Вольга Веліканава 8 свае даследаванні
прысвяцілі таму, як гэтыя настроі і ўсенародная любоў да
Леніна канструяваліся і індактрынаваліся.
Ніна Тумаркін паказвае, што хоць культ Леніна і абапіраўся на сялянскую культуру, на традыцыю рускага
рэлігійнага духоўнага жыцця, ён у большай ступені быў
сфармаваны зверху з мэтай маніпуляцыі масамі. З’яўленню
культу спрыяла палітычная неабходнасць: абставіны таго
часу настойліва патрабавалі вобразаў і сімвалаў, якія
ўражвалі б, якія маглі б надаць законнасць бальшавіцкаму рэжыму. Уладу нельга ўтрымаць выключна сродкамі дэкрэтаў, неабходная сувязь паміж вярхамі і нізамі, апошнія
павінны пераканацца ў легітымнасці правіцеляў і пранікнуцца даверам да іх. Міф пра Леніна стаў дзейсным сродкам умацавання ўлады і новага палітычнага ладу 9. Вобраз
Леніна быў важным фокусам агітацыі яшчэ пры яго жыцці,
пазней у цэнтр прапаганды была пастаўлена ідэалізаваная
памяць пра У. І. Леніна 10 і ідэйная спадчына, якая атрымала назву “ленінізм”. Адданасць ленінізму стала азначаць
лаяльнасць у адносінах да ўрада і партыйнага кіраўніцтва 11. Б. Энкер паказвае цесную ўзаемасувязь паміж свядома сканструяваным партыйным кіраўніцтвам міфам пра
Леніна і слабым развіццём сацыяльных інстытутаў. Культ
Леніна стаў складовай часткай палітычнай культуры, што
нараджалася ў СССР у 1920-я гады 12.
Вольга Веліканава падкрэслівае, што культ асобы
адыгрываў важную ролю ў развіцці і ўмацаванні, напэўна, любога камуністычнага рэжыму, а зыходнай мадэллю
6
7
8
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Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в Советской России =
Lenin Lives! The Lenin Cult in Soviet Russia. 1983. Москва, 1997.
Эннкер Б. Формирование культа Ленина в Советском Союзе /
пер. с нем. А. Г. Гаджикурбанова. Москва, 2011.
Великанова О. В. The Public Perception of the Cult of Lenin
Based on Archival Materials / Образ Ленина в массовом восприятии советских людей по архивным материалам. Lewiston,
N.Y.: Edwin Mellen Press, 2001. 284 с.
Тумаркин Н. Указ. соч. С. 46.
Тамсама. С. 51.
Тамсама. С. 81–82.
Эннкер Б. Указ. соч. С. 6, 34.
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паслужыў менавіта культ Леніна 13. Жалобныя мерапрыемствы і чалавечае спачуванне да памерлага былі максімальна скарыстаны партыяй, каб перанесці персанальную
харызму Леніна на інстытут (партыю) і каб саму харызму
зрабіць інстытутам улады, пераўтварыць яе ў культ, рытуал. Дачыненне да харызмы Леніна, блізкасць да яго была
сродкам легітымацыі для новага кіраўніцтва 14. Найбольш
частым кампліментам Сталіну стала ўзмоцненае падкрэсліванне яго блізкасці да Леніна. Сталін паказваўся адданым вучнем Леніна, першым яго паплечнікам, найлепшым
сябрам, галоўным пераемнікам 15.
Дакументы 1923–1924 г. аб мерапрыемствах бальшавікоў і настроях насельніцтва з нагоды хваробы, а пасля смерці Леніна даюць нам вельмі цікавы матэрыял пра
ўзаемаадносіны ўлады і грамадства на тым этапе, калі
сцэнар улады (Р. Уортман) 16 яшчэ фармуецца і ўлады не
ўпэўнены ў тым, што на мове таго часу называлася “ўсенароднай падтрымкай”.
Рэзкае пагаршэнне стану здароўя Леніна ў сакавіку
1923 г. выклікала ва ўладных колах сапраўдную паніку.
Адразу былі прынятыя меры, якія В. Веліканава параўноўвае з ўвядзеннем паўваеннага становішча. Не толькі
тон сакрэтных пастаноў Палітбюро, але і паведамленні
аб рэакцыі шараговых камуністаў дазваляюць адчуць атмасферу страху ўнутры камуністычнай партыі 17.
11 сакавіка 1923 г. Сталін як сакратар ЦК накіраваў
зусім сакрэтную шыфраваную тэлеграму членам ЦК і сакратарам абласных, губернскіх камітэтаў ВКП(б), нацыянальных ЦК, у якой паведамляў пра сур’ёзнае пагаршэнне стану Леніна, у ёй пісалася аб тым, што партыйныя
органы больш чым раней павінны быць у курсе настрояў
13
14
15
16

17

Великанова О. В. Указ. соч. С. 7.
Тамсама. С. 88.
Тумаркин Н. Указ соч. С. 162.
Уортман Р. С. Сценарии власти: мифы и церемонии русской
монархии: в 2 т. Москва. Т. 1: От Петра Великого до смерти
Николая І. Москва, 2002.
Великанова О. В. Указ соч. С. 63.
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мас, каб не дапусціць замяшальніцтва 18. 12 сакавіка зноў
за подпісам Сталіна камітэты партыі атрымалі яшчэ адну
шыфратэлеграму, дзе адзначалася, што часовы адыход
Леніна ад спраў можа стварыць у краіне ўскладненні, неабходна гэта мець на ўвазе. Там адзначаецца, што контррэвалюцыянеры пастараюцца выкарыстаць сітуацыю,
каб пасеяць паніку і ўсялякія правакацыйныя чуткі сярод насельніцтва, што чуткі могуць прыняць вельмі шырокі маштаб сярод сялян, што могуць быць пушчаны чуткі
пра перамену палітыкі партыі ў адносінах да сялян і г. д.
Падкрэслівалася неабходнасць “трымаць найцяснейшую
сувязь з шырокімі масамі рабочых і сялян, уважліва сачыць за іх настроямі і актыўна супрацьдзейнічаць усякага
роду ілжывым чуткам, адкрыта выкрываць іх, пераследуючы злосных разносчыкаў такіх чутак” 19.
Натуральна, пад эўфемізмам “ілжывыя чуткі” меліся
на ўвазе антысавецкія размовы, незадавальненне людзей
палітыкай улады. Заклікі да захоўвання спакою расшыфроўваюцца як зварот да камуністаў не паддавацца паніцы
перад пагрозай народных выступленняў. З дакументаў
вынікае: улады лічылі, што супрацьуладныя выступленні цалкам магчымыя. Двойчы ў запісцы Дзяржынскага
паўтараўся пункт “узмацненне аховы Крамля”.
22 студзеня 1924 г. Ленін памёр. У той жа дзень старшыня АДПУ Ф. Дзяржынскі накіраваў усім падначаленым
падраздзяленням шыфраваную тэлеграму, у якой паведамлялася пра неабходнасць самамабілізацыі, захоўванне спакою і прадухіленне панікі з нагоды смерці Леніна.
Адначасова патрабавалася выяўляць настроі мас і вуліц
і г. д., з гэтай мэтай праводзілася мабілізацыя інфарматараў (найперш сярод членаў партыі). Была створана спецыяльная Аператыўная тройка, куды перадавалася інфармацыя пра настроі ў кожным павеце два разы на суткі – у 12 і
ў 24 гадзіны. Інфармацыя пра настроі насельніцтва Дзяржынскаму мусіла паступаць кожныя 3 гадзіны 20.
18
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Тамсама. С. 67–68.
Тамсама. С. 69.
Тамсама. С. 71.

Ірына Раманава. “Ленин, он-то умер, ему хорошо…”

203

Натуральна, праінструктаваныя агенты не толькі фіксавалі наяўныя настроі, але і самі фармавалі патрэбныя.
***
Пры чытанні “Информационной сводки о провакационных выступлениях и злостных толках, разговорах по случаю смерти тов. Ленина, имевших место в среде всех групп
населения, за время с 22 января по 11 февраля 1924 г.” (па
Гомельскай губерні) 21 узнікае ўражанне, што органы, якія
спецыялізаваліся на зборы негатыву, тым не менш спрабавалі падкрэсліць трагізм падзеі і вялікі смутак народа,
а рэальныя факты ў гэтую схему не ўкладваліся. Настроі
характарызаваліся з пункту гледжання адпаведнасці моманту як “добрыя”, “здавальняльныя” або не.
Падаецца цалкам відавочным, што шэраг выказванняў – гэта вынік мэтанакіраванай ідэалагічнай апрацоўкі насельніцтва. Асноўны іх змест – пагроза варожага акружэння, раскол у партыі – якраз тыя сюжэты, пра
якія ўвесь час даводзілі працоўным праз друкаванае слова і на шматлікіх сходах, гэта засведчыў і стыль выказванняў: “Товарищи коммунисты должны следить за тем,
чтобы в их рядах не было разногласия для того чтобы рабочие могли вести с ними общую линию” і г. д.
У цэлым жа, малюнак быў далёкім ад ідылічнага
“Краіна развітваецца з горача любімым правадыром”.
Часам апісанне рэакцыі насельніцтва на паведамленне
аб смерці Леніна заканчвалася рэмаркай “при чем были
очень рады”. Народ не толькі выказаў недавер да афіцыйных паведамленняў аб смерці Леніна, але і праявіў уласную фантазію наконт таго, “як гэта было на самай справе”:
“Распространялись слухи о смерти Ленина, аресте и бегстве тов. Троцкого и о боях между войсками Троцкого, укрепившимся на Броне-поезде и правительственными войсками. Говорили о близости переворота <…> Ленин якобы
отравился и Троцкий боясь преследования удрал из России, видя гибель своих планов, Ленин решил покончить
21

НАРБ. Ф. 4-п. Воп. 1. Спр. 1245. Арк. 93–101.
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самоубийством”; “Ленин кем-то убит, Троцкий взял с собой
3 пуда золота, скрылся Заграницу”; “Кто говорил, что Ленина убили, а кто говорил, что он умер от болезни”.
Крыху іншы малюнак даюць выказванні рабочых і сялян на сходах, гэта цалкам зразумела: прысутнасць афіцыйных асоб (хоць і мясцовага ўзроўню) і ўсведамленне
пэўных правілаў паводзінаў на падобных мерапрыемствах
не схілялі да шчырасці. Але нават дадзеныя такога тыпу
сведчаць, што прычыны зменаў у жыцці народ звязваў
не толькі і не столькі з агульнай стратэгіяй і тактыкай
бальшавікоў, колькі з суб’ектыўным фактарам – іх лідарам. Пытанне аб наступніках Леніна выклікала ў народзе
вялікую, зусім не паказную, зацікаўленасць. Магчымыя
прэтэндэнты ацэньваліся не толькі і не столькі з пункту гледжання іх прыдатнасці (пра якую народу не шмат
што было вядома), колькі, у тым ліку, іх нацыянальнай
прыналежнасці: сярод рабочых была “отмечена боязнь,
выражающаяся в том, что всвязи со смертью тов. Ленина
вся власть перейдет в руки евреев” і г. д. Былі зафіксаваны і такія выпадкі: у в. Унеча сяляне гаварылі: “Ленин
был лучше Троцкого и что лучше [бы] умер Троцкий чем
Ленин, тем более, что Ленин русский. А Троцкий еврей”.
Такая пастаноўка пытання выклікала і факты побытавага антысемітызму.
Смерць Леніна нярэдка атаясамлівалася з канцом
рэжыму або выступленнямі супраць яго. Меліся таму
і “рэальныя пацверджанні”: “На Украине уже режут коммунистов, так что скоро их всех перережут”; “Со слов, сказала она [рабочая], одного ответственного работника коммуниста, возле Москвы после смерти тов. Ленина имели
место крестьянские выступления, которые были подавлены вооруженной силой”.
Адносіны да ўлады як да “чужой” характарызуюць і наступныя выказванні: “Крестьяне задавали ему [аднаасобніку] вопросы, что это значит черные флаги, он говорил,
что это большевистский траур, их главный вождь большевиков подох”; “Почему это, когда наш Царь Николай
умер – не плакали, а когда их умер вождь, они все плачут” (сялянка).
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Што змена лідара будзе мець рэальныя наступствы,
не сумняваўся, здаецца, ніхто. Пытанне заключалася
ў тым, якія. Сярод магчымых пераемнікаў Леніна называлі Троцкага, Калініна, Зіноўева. Але мяркуючы па дакладных аб настроях насельніцтва, адзіным супастаўным
па маштабе з Леніным быў Троцкі. У гэтым, безумоўна,
выканала сваю ролю прапаганда: імя яго спалучалася
з імем Леніна, уваходзіла ў размовы, артыкулы, вершы,
прыпеўкі, анекдоты.
У партыйным фондзе Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь выяўлены толькі адзін дакумент Інфармацыйнага аддзела “Информационной сводки о провокационных выступлениях и злостных толках, разговорах по
случаю смерти тов. Ленина, имевших место в среде всех
групп населения, за время с 22 января по 11 февраля
1924 г.”, тут мы маем матэрыялы па Гомельскай губерні (Гомельскім, Навазыбкаўскім, Магілёўскім, Рэчыцкім,
Рагачоўскім і Старадубскім паветах), якія на той момант
ўваходзілі ў склад РСФСР, гэта значыць, да перадачы іх
у склад БССР у 1924 і 1926 г.
Ірына Раманава

Из сводки информотдела
о провокационных выступлениях
и разговорах по поводу смерти
тов. Ленина 1
12 февраля 1924 г.
С. Секретно.
ГОМЕЛЬСКИЙ УЕЗД
РАБОЧИЕ: На фабрике “Пламя революции” в посаде Клинцах – один из рабочих ШИКУРОВ, работающий
в химической Лаборатории ф-ки, при беседе с кандидатом РКП тов. БАСИНЫМ, работающим в Хим. Лаборатории в том-же отделении выразился так, “что умерла
Голова, умрет и филейная часть 2 и не дури мне голову”.
Среди рабочих Залинейного района – железнодорожников отмечались следующие разговоры. Один из рабочих
гр-н КЛИМОВИЧ Иван Семенович, состоящий сторожем
в Главных Гом. мастерских Зап. ж. д., проживающий по
Полесской ул., д. № 90, имеющий собственный дом, и гр.
ЮРЧИК Михаил Лукич, служащий в ПЗ Хоз. в качестве табельщика, прож. по той-же улице, при встрече друг
с другом говорили, что “один враг народа провел уже свою
программу Коммунистической партии, а теперь уже пора
и остальным, пусть больше будет праздников в 1924 году –
это им все нет Бога, так теперь, может быть, образумятся”, причем были очень рады. Кроме того, среди рабочих
Залинейного района замечено следующее: Начальник
отделения печати желдороги некто ШМАРЫГО Николай – в присутствии своих рабочих по типографии: гр-на
ЕПИФАНОВА Константина и РЫБАКА выразился с иронической насмешкой в том отношении, что раздают за
1

2

Поўная назва дакумента: “Из сводки информотдела о провокационных выступлениях и разговорах по поводу смерти тов.
Ленина, имевших место среди всех групп населения с 22 января по 11 февраля 1924 г.”.
Тут і далей падкрэсліванне зроблена фіялетавым чарнілам.
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зарплату траурные бантики, нарукавники, говоря: “вот
уже начинают этим событием спекулировать”.
СЛУЖАЩИЕ: Служащий в 3 Участке службы Тяги зап.
ж. д. в качестве пом. машиниста, прож. на Полесской ул.
в соб. доме № 79, был очень рад, что умер тов. ЛЕНИН и сказал: “Хотя одного черт коммуниста схватил, но это еще цветки, а ягодки будут, там, говорят, еще и ТРОЦКОГО черти
ждут. Служащий Почтово-Телеграфной конторы в г. Гомеле
СИВЕРИН Максим Максимович сказал: “Один уже пропал,
а Троцкий удрал за границу, и теперь уже этой власти скоро
будет конец”. Со стороны остальных служащих, часть к смерти ЛЕНИНА отнеслась пассивно, а другая часть злорадно,
низшие же служащие ПТК огорчены потерею столь великого человека. Служащие Бумтреста держали себя пассивно,
при получении известия о смерти тов. ЛЕНИНА, особенно
ШАПИРО Б., ФОНГОЛЬД, БОРЦ. Один из служащих Губстатбюро КУЛИКОВ считает, что смерть ЛЕНИНА может
повлиять на белую Эмиграцию, и что в связи с этим партийная дискуссия может принять нежелательные формы, на это
служащий Губстатбюро ЛОПУШАНСКИЙ ответил, что это
большого значения не даст, так как в сущности т. Ленин уже
не существует для рабочих. Группа служащих Губкоммунхоза высказывалась о том, что тов. ТРОЦКИЙ, ввиду его оппозиции сослан на Кавказ, и ему не разрешают приехать на
похороны. НЕГИРОВИЧ Александр Алексеевич – Зав. Подотделом Гом. Губземуправления, прож. на углу Балашевской
и Никольской ул., по случаю смерти Владимира Ильича сказал: “Недурно было бы, чтобы все стоящие лица у власти
последовали бы его примеру”. Присутствующие же из слоя
рабочих 3-го Участка службы Тяги Слесарного цеха, как-то:
Руденко Иван, проживающий по Владимирской ул. в собственном доме, работает в упомянутом Цехе, и ЛЕБЕДЕВ того
же цеха, прож. в Кузове (в бараке № которого пока не выяснен, около Либавской станц. водокачке, кроме указанных
лиц были еще и другие, фамилии которых не выяснены,
отнеслись к разговору Негировича со склонным мнением.
Отмечается, что Негирович пропитан контр-революционным духом, антисемит, который говорил: “Вот обратитесь на
Биржу труда и Вы увидите, что безработные-та почти одни
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русские, а евреев почти нет, – добавил, – у нас у власти стоят лица – также все евреи”.
КРЕСТЬЯНЕ: Среди крестьян Гомельского уезда были
следующие выступления. В Новодятловичах Гом. уезда, во
время читки экстренного выпуска о смерти тов. ЛЕНИНА
гр‑не отнеслись к этому событию в данном селе с сожалением, в общем впечатление было потрясающее, и выносили
благодарность за освобождение от всякого гнета, но вдруг выступил без разрешения Председателя собрания крестьянин
той-же деревни СЕМЕНЧУКОВ Самуил Константинович,
лет 58, сознательный, образование сельское и сказал: “О,
что наш ЛЕНИН, он-то умер, ему хорошо, а что он нам оставил, отнял науку у наших детей, Закон Божий, уже что нам
делать, что нет того, что было при старом режиме, не почитают священников, священники конфискуются, дети наши
пошли в заблуждение, среди попов получился раскол, власть
стремится попам связать чубы, обирают нас вот уже 5 лет, то
продналог, то страховку и нам ничего не дают”. Председатель Сельсовета запрещал ему говорить, но он сказал: “Почему мне не говорить, Ленин нам ничего не оставил и не
сделал, а только кожу драл, нам надо создать крепкую организацию, чтобы удовлетворить попов, не надо платить страховку, продналога, хватит с них уже 6 лет дерут кожу с нас,
теперь нам нужно создать свою организацию крепкую, чтобы
собраться и потолковать, как провести все и куда хлеб сдавать, надо сделать так, и власти им не дать”. Этим он сорвал
собрание, гр-не все присоединились к нему, говоря, что Семенчуков говорит правду. Что могут подтвердить крестьяне
дер. Новодятловичи: Воробьев Петр, Юрченко Денис – предсельсовета, Климов Кирилл, Лобанов Пимон – страховой
агент, Халимончиков Емельян, среди населения Добрушской волости смерть ЛЕНИНА вызвала в общем среди населения соболезнование, даже кулаки многие отнеслись с сожалением, имеются толки о том, кто может занять место
тов. ЛЕНИНА, деревня Ленина считает своим, как русского,
и очень жалеют и не могут себе представить, в каком положении останется страна, разговоров в данной волости об организации крестьянских союзов не наблюдается, раньше это
имело место, настроение же крестьян Носовичской волости
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по случаю смерти тов. ЛЕНИНА – печальное, соболезненно относится к этому не только беднота, но даже и кулаки.
При читке телеграммы о смерти т. ЛЕНИНА и экстренного выпуска газеты в Носовичах при многолюдном собрании
плакали не только партийные, но и беспартийные, толки
у крестьян разные, больше всего интересуются крестьяне,
кто займет место тов. ЛЕНИНА, в Уваровичской вол. смерть
т. ЛЕНИНА вызвала среди бедняков и середняков соболезнование, кулацкий же элемент к этому отнесся с иронией.
Случаев волнений антисоветских группировок по данной
волости не отмечено.
Настроение крестьян Дятловичской волости, в связи
со смертью тов. ЛЕНИНА – печальное, к этому отнеслись
с сожалением, узнав о смерти, получился среди крестьян
как бы испуг, а в особенности среди середняков и бедняков, думают, что умер ЛЕНИН, и у них отнимут землю,
хотя и будет соввласть, рассуждают, что после смерти ЛЕНИНА не будет такой правильности, как при его существовании, считают его самым честным и справедливым,
говорят, что после смерти ЛЕНИНА им будет плохо. Антисоветских выступлений в данной волости не замечается,
за исключением деревни Ново-Дятловичи, где выступал
Семенчуков Самуил.
Гомельская Волость: Смерть т. ЛЕНИНА в среде бедноты и середняков вызвала великое прискорбие, кулаки
выражают втихомолку, что пропал Ленин, пусть пропадет
и Троцкий, тогда будет другая власть, открыто выступать
кулачество боится.
КР-ЦЫ: Политнастроение кр-цев в частях Гомельского
гарнизона в связи со смертью т. ЛЕНИНА – удрученное, отношение к соввласти и РКП хорошее, неблагожелательных
отзывов не наблюдается, сожалеют о ЛЕНИНЕ как о великом вожде, среди служащих некоторой части Военгоспиталя и Губвоенкомата отмечается пассивность, не проявляют
сочувствия и сожаления, хотя и имеются между ними вопросы о том, что жаль умного человека, но все это выражается в обыкновенном духе… 3 В Военгоспитале среди служа3

Тут і далей шматкроп’е дакумента.
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щих были разговоры следующего характера: теперь, ввиду
того, что умер ЛЕНИН – нужно расстрелять всех тех, кто
ранил в 1918 году, между прочим, говорят и о том, что те,
кто его ранил, ныне состоят в РКП, некоторые говорили,
что очень много средств пойдет на похороны напрасно, все
равно его этим не поднимешь, некоторые высказывались
наоборот, причем “О больших средствах” говорили высшие
лица, кр-цы же отмечали, что для такого умного человека,
как тов. ЛЕНИН, мы ничего не должны жалеть.
ПОЛИТНАСТРОЕНИЕ ОСТАЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ. В мещанских кругах в городском районе Гомеля – делились впечатлением по поводу смерти т. ЛЕНИНА
следующего характера: в связи со смертью т. ЛЕНИНА закроется торговля, ибо он один был всегда за торговлю, некоторые группы высказываются, что потеря эта еще крепче свяжет Советскую власть, интеллигентные группировки
говорят, что буржуазия будет теперь ликовать и начнутся
наступления за наступлениями на Совроссию…
Обывательщина Новобелицы к смерти тов. ЛЕНИНА частью отнеслась с сожалением, частью отрицательно, благодаря своему непониманию, как элемент, находящийся под влиянием попов, эсеров и тихоновцев. Наряду
с этим отмечается, что даже эсеры относятся с сожалением, как к человеку высокого ума и достойного уважения.
Наряду с этим среди торговцев вообще циркулируют
слухи о том, что тов. ТРОЦКИЙ выбыл из рядов руководителей и что даже он находится под стражей, среди кустарей настроение хорошее, в сторону сочувствия о смерти тов.
ЛЕНИНА. Среди Евангелистов в день похорон в 8 часов вечера выступил приезжий из Быхова член Общества и проповедовал в положительном смысле о смерти т. ЛЕНИНА
– сравнивая его с Моисеем, который вывел народ из Египта.
Настроение старообрядцев – среди старообрядцев не
видно никакого соболезнования, они говорили, что идти
на демонстрацию не нужно, ибо там хоронят человека не
нашего. Группировок и выступлений не замечено православное духовенство же не выявлено.
Клинцовский уезд: Рабочие: На ф-ке имени ЛЕНИНА рабочий Ваненский – руководитель местной группы
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Анархистов, выступавший всегда на каждом каком бы то
ни было собрании критикует с иронией тот или иной вопрос и при голосовании резолюции не принимал никакого
участия ни за ни против, на сей же раз по случаю смерти
тов. ЛЕНИНА он, хотя и не выступал, но при голосовании
резолюции он так энергично и быстро поднял руку за резолюцию, что можно было предположить, что это серьезно.
На Стадольской ф-ке после того, когда выступил секретарь Орготдела Рожанский, который сказал, что всех поджигателей и контрреволюционеров нужно изживать, что
бы их не было в наших рядах. В это время одна женщина,
какую я вижу в первый раз и фамилию не удалось узнать,
сказала: “На Украине уже режут коммунистов, так, что
скоро и всех перережут”. Сказала она это тихо, но сейчас же передали Президиуму Собрания, на что секретарь
Орготдела ответил, что пусть они, шептуны, не думают об
этом, т. к. рабочий класс все теснее и теснее сплачивается
вокруг партии, кроме этой женщины типов, говоривших
что-либо в толпе других, не замечено.
Идя со Стадольской ф-ки двое рабочих, один из них вышеупомянутый Ванинский, а другой Галковский, причем
между ними происходил нижеследующий разговор. Коснувшись смерти тов. ЛЕНИНА, Ваненский сказал, что с потерей такого вождя коммунистическая партия теряет очень
многое в лице его, так как он фактически в последнее время, хотя и не стоял у руля Правления, но партия опиралась на него, говоря, а что бы в данном случае сказал бы
Ленин, также говорил он о том, что власти в настоящее время грозит опасность не от других партий, не от иностранцев, ни даже от крестьян, так как они терроризированы
властью, так что боятся пикнуть против, но все-таки опасность есть, и эта опасность в самих рабочих. Рабочих, говорит Ванинский, в последнее время захлестнул Нэп, что они
кроме удовлетворения своих материальных нужд перестали совершенно интересоваться общественной жизнью, стали совершенно пассивны ко всей Государственной жизни,
инициативы никакой не проявляют, а всей жизней их руководит партия РКП, на что они смотрят сквозь пальцы, говоря: “Пусть что хотят, то и делают”, а в связи с этим, говорит
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Ванинский и подняли в партии вопрос о демократизации.
В прошлом году, т. е. в конце 23 года, сказал Ванинский,
в связи с задержками невыплаты во время рабочим зарплаты – были забастовки, – рабочих в Сормове и Царицыне и вот теперь, говорит, стоит перед властью серьезный
вопрос о повышении рабочим зарплаты, чтобы хотя этим
удержать их в своих руках и делать с ними то, что захочет
власть. Затем Ванинский спросил у Галковского, читает
ли он центральные газеты, как-то “Правду”, и знает ли он
о том, что ЦК РКП поднял вопрос и очень серьезный об
исключении [из] членов партии всех оппозиционеров, в том
числе и тов. ТРОЦКОГО. Недаром, говорит он с иронией,
и заболел Троцкий политической болезнью, т. е. вернее он
сказал, что Троцкого ЦК заставил заболеть на время…
В Вальном отделении той же ф-ки производилась подписка на устройство памятника тов. ЛЕНИНУ, все рабочие жертвовали, даже т. Ванинский пожертвовал 25 коп.,
кроме рабочего Рылова Ивана.
Характерно отметить следующее: в Вальном отделении той-же фабрики в присутствии 8 человек, в том числе Разумеева И. и Галковского Б., происходил разговор
между организатором отделения тов. Насветникова с Ванинским, при чем Ванинский сказал, обращаясь к Насветникову, что он слыхал от одного из своих товарищей о следующем случае, происходившем в Харькове. В одном из
Кино г. Харькова стоял бюст тов. ЛЕНИНА, заходит один
туда из партийных товарищей и видит такую картину: перед бюстом тов. ЛЕНИНА стоит на коленях какой-то человек и молится на него Богу, вошедший товарищ говорит:
“Что ты делаешь, чудак?”, на что тот ответил: “Что ты не
видишь что ли, Богу молюсь, Вы же, – говорит, – молились
на него в течении 6-ти лет, а я помолюсь ему хотя бы каких-нибудь пять минут”.
На ф-ке имени ЛЕНИНА во время собрания по случаю смерти т. ЛЕНИНА один из выступавших безпартийных, между прочим, как передано, был социал-демократ
с 1905 года, по поводу выступления товарищей, призывавших бороться с шептунами, контрреволюционными явлениями и т. п. на ф-ке, высказался в том смысле: “Не так
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важно следить за шептунами, а товарищи-коммунисты
должны следить за тем, чтобы в их рядах не было разногласия для того, чтобы рабочие могли вести с ними общую
линию”. Кроме того на данном собрании имел место следующий характерный инцидент: секретарь местного укома тов. Рожанский, как уже выше указывалось, сообщил
собранию, что какая-то работница пустила провокацию,
что на Украине давят коммунистов, вдруг после этого выступает беспартийный-рабочий, седой старик Чистяков,
и заявляет, что мол-если коммунистов давят, то он сегодня
же подает свою анкету в партию на предмет принятия его.
Заявление это было встречено общими аплодисментами.
Во время работы одной черносотенницей сучильного отделения Зубовской фабрики Сокольниковой Пашей было
сказано следующее: “Почему это, когда наш Царь Николай умер – мы не плакали, а когда их умер вождь, они все
плачут”. Но когда к ней в отделение пришли комсомольцы и начали с ней разговаривать и узнавать, кто ее так
научил говорить, она выразилась: “Это муж мне говорил”.
Но через несколько минут она опять проговорилась: “Но
он мне приказал никому не говорить”, начала говорить,
что она посмеялась. Подобных случаев больше не было,
и вообще настроение рабочих можно считать удовлетворительным и отношение к случившемуся вполне серьезное.
24 января с/г член РКП Клинцовской организации
тов. БЕРТА ЭПШТЕЙН в разговоре с секретарем ячейки
РКСМ Стадольского кожзавода т. Крейнгольд сообщила:
“Со слов, – сказала она, – одного ответственного работника-коммуниста, что возле Москвы, после смерти тов. ЛЕНИНА имели место крестьянские восстания, которые были
подавлены вооруженной силой”. На высказанное тов. Крейнгольд мнение, что эти слухи идиотская ерунда, тов. Эпштейн указала на “достоверность источников”. Рабочие
Валяльного отделения Стадольской ф-ки, указывая, что
в настоящее время должно быть сплочение как в рядах партии, так и беспартийных вокруг РКП, отметили следующее:
в случае же [если] существующее до сего времени разногласие в партии не будет ликвидировано, то капиталистические страны не упустят момента засыпать Совроссию
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своими нотами и ультиматумами, и Соввласти придется
плохо.
Один рабочий Валяльного отделения Стадольской ф-ки,
о котором вышеупомянуто, Ванинский, сказал: “Вот, мол,
какой шум подняли со смертью тов. Ленина, а когда умер
Кропоткин, то об этом [никто] из власти имущих не сказал
ни слова рабочим о его смерти”. А вот, например, Рылов
сказал так, когда один из присутствующих при разговоре
т. Зенченко сказал – конечно в шутку, что нам, рабочим,
будут выданы костюмы суконные, как рабочим ф-ки имени ЛЕНИНА: “Черт с ним, с ЛЕНИНЫМ, и пусть сдыхает
скорее ТРОЦКИЙ – тогда получим и по другому костюму”.
На общем собрании рабочих Глуховской ф-ки 23.1.с/г., посвященном смерти тов. ЛЕНИНА, после выступления одного
рабочего, который сказал, что Ленин получил от эссеровской
пули и провозгласил смерть эссерам, кладовщик, стоявший
тут-же Исаев, сказал: “Всех мы хвалим, одни хороши, и другие хороши, а может быть, при эссерах было бы лучше”.
Касаясь фактически настроения и повседневной жизни
рабочих Зубовской фабрики – отмечаются такие моменты,
что у некоторых более пожилых рабочих существует такое
мнение или вернее опасение, что раньше Ленин удерживал, а теперь коммунисты все в свои руки заберут и беспартийным станет хуже, т. к. ЛЕНИН, высказывает эта
часть рабочих, больше отстаивал интересы беспартийных,
нежели другие товарищи.
В частной беседе с прядильным мастером Глуховской
фабрики Царапеевым Корнеем Александровичем было сказано, что “между рабочими в данный момент чувствуется
какая-то неопределенность в связи со смертью тов. ЛЕНИНА, именно, когда тов. ЛЕНИН жил-то Заграничные капиталисты боялись его авторитета, но в данное время, когда его нет – возможно, говорят рабочие, что объявят войну,
но это может быть в том случае, если опустит руки РКП,
но если же партия будет стоять на своем посту, как и при
жизни тов. Ленина, то жизнь будет протекать как раньше”.
В частной беседе механик школы завода кож в посаде
Клинцах СМИРНОВ, говоря о смерти тов. ЛЕНИНА и вообще, как будет теперь происходить руководство, сказал:
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“Теперь один будет тянуть в одну сторону, а другой в другую, и так порастянут во все стороны”.
29 января в 12 часов ночи гр-кой Морозовой Крейной
снята висевшая на проволоке около жел[езно]дорожной
бани прокламация следующего содержания: “Коммунисты
плачут, что умер Владимир Ильич ЛЕНИН, а мы, гр‑не,
радуемся, что Соввласть лопается и что скоро будут царст
вовать обратно Романовы”, заканчиваясь антисемитическим характером в рифму, что скоро всех жидов-коммунистов на веревочке повешаем. Прокламация написана
плохим неграмотным детским почерком, подпись есть,
только неразборчива. Прокламация передана н-ку волмилиции Унеча, об из’ятии которой сделано распоряжение Уполгогпу Клинцовского уезда.
СЛУЖАЩИЕ: В посаде Клинцах кучер Текстильного
Треста в беседе высказал следующее мнение: “Как мы теперь будем без тов. ЛЕНИНА жить и что будет компартия
без вождя делать, я думаю, что она разойдется, если иностранные державы начнут что-либо предпринимать, так
власть рухнет”. Фамилия кучера не выяснена, говоря о служащих Упрофбюро посада Клинцов, необходимо отметить
следующее: “К смерти тов. ЛЕНИНА некоторая часть отнеслась с соболезнованием, сознавая, что в лице тов. Ленина Россия потеряла великого вождя, но наряду с этим есть
некоторые типы, у которых сожаление является деланным,
как, например, зав. суконным отделом магазина ЦРК, фамилия коего еще не установлена, имел такой радостный
вид, что как будто возвратился с веселого праздника. К возвращающемуся с экстренного собрания служащему Упроф
бюро Чернякову Б. А. подошел гр-н Кушнеров – бывш. член
Союза Русского народа, и с радостным видом весело сказал: “Знаешь, ЛЕНИН умер”. И попросил газету для того,
чтобы посмотреть, что там про Ленина брешут, как он сказал. Кушнеров сказал, что со смертью Ленина умрет и сов
власть, и что к весне нужно ожидать больших событий. Среди чисто обывательского элемента известие о смерти тов.
ЛЕНИНА особенного впечатления и толков не вызвало.
Относятся в большинстве к этому безразлично, среди Нэпманов замечается некоторое смущение, что со смертью тов.
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ЛЕНИНА придет если не совсем конец Нэпу, то во всяком
случае будут налоги гораздо больше, чем теперь. В Текстильном тресте в посаде Клинцах среди служащих есть
некто Дроздов Иван Емельянович (раньше состоял членом партии Русского народа), сказал, что ему кажется, что
смерть ИЛЬИЧА вызвана разногласием в партии и что оппозиция на нем страшно отразилась, но вместе с тем очень
жалеет, что он умер. На вопрос, как он думает, что будет
с оппозицией – ответил, что теперь, возможно, оппозиция
вынырнет наверх – добавив, что ходят слухи, что будто бы
Троцкий снят ЦК с работы…
КРАСНОАРМЕЙЦЫ. Среди кр-цев 3-го Дивизиона
АОН, кроме сожаления о смерти тов. ЛЕНИНА, большинство кр-цев, обсуждая друг с другом этот вопрос, задавали
вопросы, кто заместит ИЛЬИЧА, причем приходили к такому заключению: один говорит, что тов. ТРОЦКИЙ, иные говорят, что тов. КАЛИНИН, и незначительное большинство
указывали на тов. ЗИНОВЬЕВА. В том же Дивизионе, собравшись кр-цы 3 батареи: Попов, Кочерыгин, Злоткин, Столяров Тит и еще несколько молодых кр-цев, причем бывш.
орудийный начальник, теперь кр-ц 3 батареи Столяров Тит
Иванович завязал разговор о потере Республикой тов. ЛЕНИНА и в конце концов свел разговор, ударившись в антисемитизм, обратившись непосредственно к кр-цу 3 батареи тов.
Злоткину Афанасию, по национальности еврей, сказал: “Ну,
Злоткин, чего же ты не плачешь, ведь это Ваша жидовская
власть, и при потере Советского вождя Вы больше всех должны плакать”. Последнее обстоятельство вызвало большое возмущение у тов. Злоткина по отношению к Столярову…
КРЕСТЬЯНЕ: На базаре в Клинцах среди приехавших из
деревень крестьян наблюдались следующие толки и разговоры: некоторые искренно сожалели о кончине тов. ЛЕНИНА,
говоря: “Жалко такого человека, как тов. ЛЕНИН, за которым шли рабочие и крестьяне. Другого Ленина больше не
будет”. Другие же из них, по виду кулаки, говорили: “Пропал Ленин, и черт его бери, пропадет и Троцкий, и пусть все
они подохнут”. Арендатор водяной мельницы дер. Воловки
Клинцовской волости, фамилия коего пока не выяснена, говорил также на базаре, что положение Совроссии со смертью
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тов. Ленина сильно ухудшается, тем более, что партия обвиняет Троцкого в контрреволюции, и если тов. Троцкий не
будет у власти, то вся партия в целом не сумеет удержать
власть в своих руках [и] в недалеком будущем провалится.
В дер. Синьковке около 7 часов вечера 22.1. с/г было
известно, что умер тов. Ленин, причем крестьянин дер.
Синьковки Сычев Иван с насмешкой говорил, что Сельсовет собирается поминать своего царя. Услышав это, секретарь Сельсовета ответил, что это быть не может, последний не знал еще о смерти тов. Ленина, сказал: “Мы
сегодня идем в училище и будем читать лекции об авантюристе Попе Гапоне”.
23/1 установлено, что на базаре стояли крестьяне около
возов, вели некоторые разговоры о смерти тов. ЛЕНИНА,
стоя в кучке человек по 7 и 10, но большинство крестьян
из зажиточного элемента высказывались о том, что “умер
Ленин, туда ему и дорога, пропал жидовский Царь, теперь
очередь и Троцкому, тогда бы, может, пошло бы по-иному”.
В деревне Унеча Клинцовского уезда на сходе крестьян
по случаю смерти тов. ЛЕНИНА был сделан доклад Представителем от Клинцовского ВИКа тов. БАЛАБИНЫМ,
на собрании присутствовало около 95% крестьян данной
деревни, которые отнеслись к этому известию равнодушно, причем еще до начала собрания в толпе были слышны
слова: “Умер ЛЕНИН, пускай умирает и Троцкий”, после
выступления тов. Балабина выступил гр-н той же деревни ФИЦ Андрей Васильевич и сказал: “Товарищи, к весне нам пришлют нового хозяина, который привезет нам
железо, плуги и прочее сельскохозяйственное орудие”. На
это из толпы несколько голосов крикнули: “Правильно”.
В это время в толпе громко сказал Поджарко Кузьма Платонович: “Уплатил ли Ленин продналог, а то сам он брал
и умер”. На что ФИЦ Андрей ответил: “ЛЕНИН не доплатил 2 фунта”. Эти слова вызвали в толпе саркастический
смех. После собрания, когда еще гр-не не разошлись, Фиц
Андрей Васильевич говорил, что Правительство ведет политику, чтобы удушить крестьян. Например, когда выполняли
продналог, то крестьянам приходилось продавать хлеб по
30 коп., теперь же Правительство повысило цену хлеба до
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60–70 копеек, якобы для пользы крестьян, на самом же деле
от этого крестьянам еще хуже, так как они все излишки уже
продали, и хлеб находится в руках у торговцев-евреев, которым Правительство дает возможность якобы напиваться за
счет крестьян, ибо крестьяне продавали им по 30 коп. пуд
хлеба, а сами покупают у тех же евреев по 70 коп. Некоторые крестьяне этой деревни говорили, что ЛЕНИН был лучше Троцкого и что лучше бы умер Троцкий, чем Ленин, тем
более, что Ленин русский, а Троцкий еврей. В общем смерть
Ленина среди крестьян дер. Унечи не вызвала сожаления,
напротив, какую-то затаенную радость.
В деревне Синьковке 23.1 в 7 часов вечера состоялось
общее собрание крестьян, где был сделан доклад о смерти
тов. Ленина, это известие на крестьян данного села произвело удручающее впечатление, многие из крестьян высказывались о том, что очень жаль такого руководителя,
некоторые желали ему прожить еще хотя бы 5 лет, после
собрания во время работы некоторые отдельные кучки крестьян из числа кулацкого элемента, незначительная часть
кулаков выражали радость и между прочим говорили втихомолку, что скоро пропадут по очереди потому, что не чувствуют Господа Бога, вот уже известно, что болен Троцкий,
что скорее бы стало учредительное собрание, если бы Троцкий пропал, и все остальные не страшны”. Ведя такие разговоры, кулаки в разговоре с бедняками, причем Савуцкий
Василий, крестьянин данной деревни, в разговоре высказался: “Собаке и собачья честь, туда не мешало бы и всем
попасть поскорее”. Сычев Иван, Мохначев Прокофий, Чуланов Елисей, поддерживая Савуцкого, хохотали с удовольствием. Бондаренко Михаил сказал: “Их, сукиных сыновразбойников, никакая сила не разгонит, они, разбойники,
забрали силу в свои руки и т. д. и т. п.”
В селе Тулуповщине в связи со смертью т. ЛЕНИНА молодежь, список коих будет указан ниже сего 4, стала организовывать Союз Молодежи для проведения культработы, при
чем кулаки, список коих будет указан ниже, стали организовываться и придя в школу, стали разгонять Комсомольцев,
4

Список членов коммола, список кулаков: Ф. 4-п. Оп. 1. Д. 1245. Л. 98.
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грозя таковым убийством и руганью и другими мероприятиями, чем заставили Коммол разбежаться, причем угрожали
организаторы этого коммола учителю Колчину, коему пришлось бросить мысль об организации. Причиной этому служит следующее обстоятельство: в селе Тулуповщине производится крайне большое самогонокурение, и кулаки думают,
что коммол прекратит тайное винокурение.
<…> На базаре в Клинцах было замечено следующее:
проходя по рынку, слышался разговор кучки крестьян, с которыми разговаривал бывш. черносотенец Черников Сафон
Афанасьевич. Крестьяне задавали ему вопросы, что это значит черные флаги, он говорил, что это большевистский траур, их главный вождь большевиков подох, а теперь и партия развалится, и пойдет разлад навсегда, нашего брата
будут выбрасывать с ф-ки. Указанный Черников, как сообщается, работал на Ленинской фабрике в посаде Клинцах.
Кроме того среди крестьянского населения подмечены
и следующие разговоры: что смерть тов. ЛЕНИНА принесла большой удар, что и отразится на мощности соввласти,
и в частности крестьянам будет хуже, так как тов. ЛЕНИН
защищал интересы крестьян, другие же говорили с радостью,
что со смертью тов. ЛЕНИНА мощность власти падет и в связи с этим будет изменение государственного строя. Предполагают, что капиталистические страны учтут момент, когда
не стало вожака соввласти, и начнут войну против СССР,
население Республик, в том числе и крестьянство, пойдет на
войну по мобилизации, и тут-то произойдет переворот. О том,
каков будет государственный строй после этого “переворота” – крестьянство не отдает себе отчета и говорит, что какая бы власть ни была, а землю не отберут и не будут брать
столько продналога, страховку и т. п. разных налогов. Подобное мнение имеет под собой хорошую почву, т. к. многие
крестьяне в последнее время имеют некоторое недовольство
на Соввласть за высокую концицию5, расхождение цен и т. п.
и у крестьян имеется мнение, что в этом тов. ЛЕНИН не
виноват, а виновата местная власть, которая даже при
жизни ИЛЬИЧА извращала, по их мнению, его законы
5

Так у дакуменце.
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и распоряжения, а тем более после его смерти, в этом отношении для крестьян будет еще хуже – так они рассуждают.
В дер. Красной Горе проживает крестьянин Долгов Василий Яковлевич, 45 лет, зажиточный кулак, известный крикун
по всей волости, среди крестьян пользуется некоторым влиянием, который распространяет слухи о том, что Ленин сам
по себе не умер, а что его отравили, и что теперь постараются выжить Калинина, и власть будет полностью жидовская,
и что жиды это нарочно сделали, чтобы сесть на его место.
Среди крестьян Ущербской волости задавались вопросы товарищам, которые проводили собрания по случаю
смерти тов. ЛЕНИНА, следующего характера, кто будет
вместо ЛЕНИНА, не может ли буржуазия напасть на нас.
Отрицательных явлений по данной волости не отмечено.
В деревне Теремошке Клинцовской волости носились слухи о том, что теперь вместо Ленина будет Предсовнаркома КАМЕНЕВ, а так как он еврей, то и будет защищать евреев, вот
если бы был Калинин вместо ЛЕНИНА, говорили крестьяне,
то это было бы хорошо, потому что он русский, слухи эти переданы крестьянином того же села Шишкуновым Петром среди
некоторых гр-н. В селе Ляличи Суражской волости был поставлен доклад по случаю смерти тов. ЛЕНИНА, после доклада принимались резолюции, причем в резолюции был один
пункт, который гласил проклятие всем эсерам и предателям,
вырвавшим нашего вождя из наших рядов. Вдруг выскакивает один тип по фамилии Шалюпо, брат бывш. Председателя
Клинцовского Уисполкома, против этого пункта и заявляет,
что мы такого пункта принимать не можем – еще потому не
можем принимать этого пункта, что проклятыми не хотим
быть, добавляя, если бы это было собрание коммунистов, но
здесь собрание беспартийных крестьян, и, может быть, здесь
имеются эссеры, так, что проклинать нас нечего, заявил прямо, но несмотря на это, пункт был принят, отмечается в сообщении, что Шалюпо является полным эсером. Кроме того
Ячейка РКСМ с. Лялич жаловалась о том, что он ведет антипартийно-советскую организацию6. Шалюпо Иван Павлович,
гр-н села Лялич – кулак.
6

Трэба: агитацию.
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В гор. Сураже были делегаты на похоронной процессии
из деревень от крестьян беспартийных, которые выступали,
выражая свое сожаление, соболезнование и советовали не
делать разъединение на группы и разные партии. Хомяков Даниил, гр-н села Влазовичи, тип невыявленный, говорил на собрании, что смерть ИЛЬИЧА для него [является]
радостью и для других тоже. Гр-ка ЛЕВДИК, село Овчинцы, – не выявленная, узнав о смерти тов. Ленина, устроила игру на гармони и танцы, выявляя этим свою радость.
В дер. Чертовичи Клинцовской вол. в связи со смертью тов.
ЛЕНИНА носились среди населения слухи, что будто бы
умертвил Ленина Бог и также дал Троцкому болезнь, чтобы
соввласть распалась, потому, что она не признает Бога (слова Акулины Шеверной), часть населения выражала свое
соболезнование по поводу смерти ИЛЬИЧА, в особенности
рабочие. Митинг в дер. Чертовичах проведен не был, население нуждалось узнать в точности суть дела. Сельсовет
процессии похоронной не проводил.
Село Тулуковщина. Были случаи проклинания тов.
ЛЕНИНА: Анисья Киселева в присутствии Кизимова Гавриила, Мельникова Даниила и Беляева Михаила говорила: “Ленин разрешил жидам брать власть над русскими
и он же установил дороговизну, – добавила, проклиная
его, – слава Богу, что Ленин пропал, туда ему и дорога,
может, лучше будет”.
Деревня Кузнецы. Население к похоронной процессии
Владимира Ильича отнеслось удовлетворительно, между прочим среди населения этого села был иронический
смех: “Вот если бы власть на похороны разрешила нам
бочки 3 водочки, вот это хорошо было бы”. Среди некоторых гр-н было сожаление о ранней смерти тов. ЛЕНИНА,
некоторые беспокоились о том, кто будет назначен на место тов. ЛЕНИНА.
Село Теремошки. В день похоронной процессии тов. ЛЕНИНА население вело себя не подобающе, было усиленное
пьянство, ругань, брани, можно было видеть по улице шатающихся и говорящих, что мы пьем за смерть тов. ЛЕНИНА, некоторые говорили, что Ленин был хороший человек,
а некоторые – мы, мол, обойдемся без него (слова Соломенко

222

Беларускі Гістарычны Агляд Том ХХVII

Дормидона), добавив: “У нас уже вождей много”. Священник
села говорил, что если бы Ленин не коммунист был: “Я бы по
нем отслужил молебен, но невозможно, потому, что коммунисты не верят в Бога”. Сельсовет к проведению похоронной
процессии отнесся без внимания – был под рюмкой… Село
Лопатни, среди населения можно было слышать, что теперь
станет хуже потому, что таких людей, как Ленин, уже нет
и так хорошо управлять никто не будет, интересуются также,
кто будет назначен Председателем Союза Совреспублики.
Село Кожушье. Население крестьян к смерти тов. ЛЕНИНА отнеслось частью удовлетворительно, частью отрицательно, некоторые говорили, что теперь не так будет,
как было, а лучше.
Село РОЖНЫ. Население к смерти тов. ЛЕНИНА отнеслось со скорбью, причем были слухи разные, кто говорил, что Ленина убили (слова Степанцовой Надежды),
а кто говорил, что он умер от болезни.
ПРОЧЕЕ НАСЕЛЕНИЕ: Мещанское население гор.
Клинцов находилось в тревоге, в особенности еврейское
население, очень опечалено по случаю смерти ИЛЬИЧА и говорили: “Кто его знает или к лучшему или к худшему”. От многих рабочих приходилось слышать следующие речи: “что лучше бы умер Троцкий на его место, так
как Троцкий защищает нацию”.
НОВОЗЫБКОВСКИЙ УЕЗД
РАБОЧИЕ: На спичечной ф-ке “Волна Революции” рабочие и крестьяне, узнав о смерти тов. Ленина – сильно
выражают сожаление о смерти его, и вместе с тем в среде
рабочих лиц с мещанской психологией – отмечена боязнь,
выражающаяся в том, что в связи со смертью тов. ЛЕНИНА вся власть перейдет в руки евреев. Имеются слухи,
что Россия в недалеком будущем будет иметь коалиционное правительство, в состав которого войдут и представители других партий. Некоторые лица среди рабочих распускают такие слухи, что страна пришла в упадок и что
Советы не в состоянии довести до победы таковую, ибо
у власти сидят жулики. И проводят на примерах: раньше
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в Новозыбковском уезде имелось 7 фабрик, а сейчас идут
лишь две, и что в недалеком будущем и эти станут, так
как машины и станки привозились из Германии, а в настоящее время требуют золота, но у нас такового нет, говорят они, ободрали иконы, но и это пошло в Польшу, для
того чтобы был мир, а куда идет продналог – тоже в Польшу – добавляют.
СОВСЛУЖАЩИЕ: К смерти Владимира Ильича служащие Новозыбковской Почты отнеслись безразлично.
Довольных смертью Владимира Ильича не замечено. Заведывающий Климовичской почтой т. Венский иронизировал подготовление к похоронам Владимира Ильича и говорил: “В Москве будет вынос плащеницы”. Некоторые из
служащих Новозыбковской почты говорили, что раньше
царям не было таких почестей погребальных, какие были
сделаны Владимиру Ильичу…
КРЕСТЬЯНЕ: Разговор в деревне по случаю смерти тов.
ЛЕНИНА выражался в следующем, кто в настоящее время
может заменить Владимира Ильича, некоторые из крестьян
говорили, что его должен заменить тов. ТРОЦКИЙ. Среди
некоторых деревенских кулаков слышны были возгласы: наконец-то Бог наказал, как не крутил, да докрутился.
КРАСНОАРМЕЙЦЫ: Среди комсостава Дивизиона,
расположенного в Клинцах, идет разговор: “Делегаты Всероссийского и Всесоюзного Съезда разъезжаются, не закончив работы такового, среди делегатов и партии РКП якобы
получаются разногласия и трения, и все это получилось на
почве смерти Владимира Ильича, разговор этот пришлось
услышать впервые от Комбата Батареи “М” Кромаренко,
так как политфизиономия такового заставляет сомневаться. У некоторых лиц Комсостава, как Кромаренко и Яшке,
замечается что-то подозрительное, они весьма интересовались, кто должен заменить пост тов. Ленина и не может ли
быть в партии РКП трений. Кромаренко подчеркнул “Вот
теперь дорога молодой Гвардии” и прочее.
ПРОЧЕЕ НАСЕЛЕНИЕ: Среди населения гор., в особенности со стороны торговцев, отмечено, что в настоящее время, когда умер тов. Ленин, который был и является руководителем пролетарской революции, будет
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ликвидирована новая экономполитика, большевики пойдут влево, ибо только тов. ЛЕНИН благоразумно умел рассуждать и разбираться в вопросах, но без такового коммунистическая партия сделает постановление об отмене
новой экономической политики, причем в разговоре с Губаревым Александром (бывш. купец, живет по базарной
площади), он сказал, выражая свое удовлетворение: “Теперь все будет трещать по швам и все рухнет”.
Среди населения города распространяются слухи о том,
что Ленин кем-то убит, Троцкий взял с собой 3 пуда золота, скрылся заграницу, носятся также слухи, что после
Ленина вся власть перейдет к жидам.
Гр-н г. Новозыбкова Иван СОКОЛОВ, проживающий
по Канатной ул. в доме № 15, в связи со смертью тов. Ленина сказал: “Черт с ним, будет одним меньше”, сам он по
профессии плотник.
Гр-н г. Новозыбкова, прож. по Замышевской ул. в доме
№ 45, Федор Вознесенский, в разговоре с проживающим
у него на квартире командиром 4-го взвода Роты связи
Кромаренко по вопросу о смерти тов. Ленина сказал: “От
одной собаки избавились, которая нас кормила макухой
и навозом. В рабочей газете за 19 и 21 января было сообщение о том, что Троцкий совершил 3 преступления перед
Республикой и сбежал за границу во Францию”.
АНТИСОВЕТСКИЕ ПАРТИИ: Среди эссеров по случаю смерти тов. ЛЕНИНА наблюдается радость в ожидании чего-то в будущем хорошего.
МОГИЛЕВСКИЙ УЕЗД
КРЕСТЬЯНЕ: Деревня о смерти Ленина узнала позже,
чем город. Беднота приняла это известие как удар, боится перспективы в сторону ухудшения своего положения. Осознавая,
что Ленин наделил их землей, они надеются, что РКП дальше
пойдет по стопам Ленина. Это мнение замечалось на многих
деревенских сходках. Середняцкая часть отнеслась пассивно,
не ожидая никаких существенных перемен, что касается кулачества, то таковое меньшинство относится к этому моменту
с некоторой радостью, имеются случаи выступления одного
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крупного хуторянина Вондаровской волости, который сказал, что до тех пор, пока был Ленин, земля была у крестьян,
а теперь землю заберут или большие налоги наложат. Распространялись слухи о смерти Ленина, аресте и бегстве тов.
Троцкого и о боях между войсками Троцкого, укрепившимися
на бронепоезде, и правительственными войсками. Говорили
о близости переворота. Имеется случай, когда подобный слух
рассказал на сходе бывш. полковник Гортынский в дер. Николаевке Княжеской волости, указавший, что теперь Конституции нет, и близка гибель Советской власти.
АНТИСОВЕТСКИЕ ГРУППИРОВКИ и духовенство, что
же касается антисоветских партий, то среди левых группировок чувствуется угнетенное настроение, видя в Ленине вождя рабочего движения, которого рабочий класс теперь потерял. Меньшевик Баранкевич в беседе выразился, что смерть
Ленина является большей потерею, чем смерть Мартова, однако Соввласть, идя по заветам ИЛЬИЧА, должна крепнуть.
Никаких надежд в связи со смертью Ленина с их стороны не
выражается. Правые группировки, как Союз Русского Народа – бывш. служащие Полиции – определенно злорадствуют, но скрывают это выражение. Наиболее консервативная
часть Польского населения рада случившемуся.
Прогрессивное духовенство относится сочувственно.
Что касается Тихоновского духовенства, то открытого проявления настроения нет. Евангелисты сожалеют о смерти
ЛЕНИНА, как представителя Власти, давшего возможность их организации и как защитник всех угнетенных.
РЕЧИЦКИЙ УЕЗД. В гор. Речица утром 24 января на
Казарменной ул. была обнаружена прокламация следующего содержания: “Умер ЛЕНИН, пусть подохнет и Троцкий, долой Советскую власть”. Прокламация лежала на
улице, ее обнаружили парикмахеры – Капустин и Френкель Симон, прокламация написана чернилами размашистым шрифтом. Парикмахеры, прочитавши прокламацию,
бросили ее в печь и сожгли, сами парикмахеры люди аполитичные, в антисоветском ни в чем не замечены. Среди
рабочих говорят, что теперь такого вождя, как Ленин, не
будет, интересуются, почему не могли вылечить Ленина
и кто теперь будет вместо ЛЕНИНА.
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Среди крестьян деревни Ровное Речицкой волости замечено следующее: “Теперь будет неизвестно лучше или
хуже”. “Лучше, они мыслят, что соввласть падет, и для
них будет лучше, хуже потому, что Ленин всетаки защищал крестьянство, а теперь защитников нет”. Такие слухи распространяет гр-н ЧЕРНЫШЕЙ Сафрон и лесник
МАЕВСКИЙ Адам, последний по национальности поляк,
в старое время служил у помещика Соколова объездчиком.
РОГАЧЕВСКИЙ УЕЗД. Настроение масс города и среди служащих о смерти тов. ЛЕНИНА имеется в сторону
соболезнования, но не как вождя, а как человека. Идут
частичные толки среди советских служащих, что в связи
со смертью тов. ЛЕНИНА Троцкий устранен от должности,
в связи с последней Партдискуссией и что в дальнейшем
некому будет руководить Соввластью.
Что касается деревень, то трудовое крестьянство очень
сожалеет тов. ЛЕНИНА, высказываясь о том, что как
вождь Советской власти – он рано отошел от него и нужно еще было 5 лет, что бы он еще прожил. Ленин руководит Соввластью.
СТАРОДУБСКИЙ УЕЗД
СОВСЛУЖАЩИЕ. На общем собрании всех союзов по
докладам: Похороны Ленина 7 большинство из присутствующих были члены союза Совработников. С начала доклада была полная тишина. К концу доклада в задних
рядах – незначительный разговор, отдельных разговоров
по текущему моменту не выявлено. Между прочим, жена
Диаковского говорила (муж служит в Сельхозе № 2): “Говорят, что Троцкого в Москву не пустили, что рабочие якобы против Троцкого”. Муж Диаковской до 17 года был следователем при Минском Окружном Суде…
Среди сотрудников УЗО кто-то высказался, что в РКП
наблюдается два деяния. Одни тяготеют к Троцкому, другие к Ленину. Первый якобы противник Нэпа, второй –
с большинством сторонников её на долгие годы. Сотрудник
7
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УПК Китаен говорил: “Счастливый ГОЦ, Донской и Каплан, что им расстрел заменен тюрьмой, иначе им не сдобровать бы после смерти тов. ЛЕНИНА”, большинство сотрудников УПК с этим не соглашались, заявляя, что, как
им кажется, Соввласть мстить указанным лицам не стала
бы. Среди служащих высказываются, что эта тяжелая потеря, все равно он же не работал, что и терять было нечего, но что после его смерти может быть очень скверно, то
это да, могут произойти расколы.
ПРОЧЕЕ НАСЕЛЕНИЕ.
Публика говорит: “Ленин якобы отравился и Троцкий,
боясь преследования, удрал из России, видя гибель своих планов, Ленин решил покончить самоубийством”, –
это самые распространенные слухи. Гр-н села Стародуба
КЛИМОВИЦКИЙ Израиль, проживающий по Красной
ул., торгует лошадьми, сказал по секрету: “Что в связи со
смертью ЛЕНИНА тов. ТРОЦКИЙ откололся, вышел из
партии и якобы организует другую партию”.
Включая сюда бывших студентов, врачей, чиновников
и др., каковые в целом отнеслись к смерти тов. ЛЕНИНА
пассивно и равнодушно, агитации не было. В последнее
время интеллигенция имеет разные мнения по поводу оппозиции, полагает, что с потерей Ленина и с провалом оппозиции – возможен крутой поворот партии влево. Судя
из бесед с попами и помещиками, прочим черносотенным
элементом, относящимся равнодушно, потеря ЛЕНИНА [в]
их умах, видно, создает мысль о том, что возможен уклон
вправо, в особенности при наличии образовавшейся оппозиции в партии, хотя они и не совсем имеют представление
о таковой. Баптисты выражают сожаление об утрате партией вождя. Бывшие офицеры и бывш. белые офицеры относятся с сожалением, как к потере гениальной личности.
Зам. Нач. Информреготделения 		
Уполномоченный
Ф. 4-п. Оп. 1. Д. 1245. Л. 93–101об. Копия

Корнев
Мирхасин

Пра гарвардскую кнігу
аб стварэнні беларускай нацыі
Генадзь Сагановіч
Кнізе Мікалая Платонавіча Вакара (1894–1970) “Belo
russia. The Making of a Nation”, якая ўбачыла свет больш
чым паўстагоддзя назад, выпаў лёс не толькі стаць першым акадэмічным выданнем пра мінулае Беларусі на
англійскай мове, але і цягам дзесяцігоддзяў заставацца
адзінай працай такога роду 1. Не дзіўна, што зусім нядаўна (у 2013 і 2014 г.) выдавецтва Гарвардскага ўніверсітэта
двойчы перавыдавала яе ў фармаце электроннай кнігі 2 –
значыць, быў попыт. Але з гэтага вынікае, што на Захадзе
праца Вакара пра Беларусь і ў наш час лічыцца прыдатнай для ўніверсітэцкай аўдыторыі, што быццам і сёння
няма лепшых. Хоць пасля свайго выхаду названая кніга
адразу выклікала супярэчлівыя водгукі: заходнія славісты віталі яе і не шкадавалі высокіх ацэнак 3, тады як
з боку беларускай эміграцыі прагучала нямала сур’ёзнай
1

2
3

Толькі праз паўтара дзесяцігоддзя з’явілася даследаванне Івана Любачкі (Lubachko I. Belorussia Under Soviet Rule, 1917–
1957. Lexington, 1972), а кнігі Янкі Запрудніка (Zaprudnik
J. Belarus: At a Crossroads in History (1993); idem. Historical
Dictionary of Belarus (1998)) выходзілі ўжо пасля распаду Савецкага Саюза.
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674436640
Па словах брытанскага гісторыка Х’ю Сітана Уотсана, кніга Вакара заслугоўвала “найвышэйшай пахвалы” за тыя
“гераічныя намаганні”, якія аўтар прыклаў, каб “трымацца аб’ектыўнасці, развенчваць перабольшванні беларускага,
польскага і расійскага нацыяналізму, а таксама савецкай міфалогіі”. Гл.: Seton Watson H., book review // The Slavonic and
East European Review. Vol. 35 (1956). P. 312.
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крытыкі 4. А ў самой Беларусі з’яўленне гэтай працы быццам не заўважылі – яна да гэтага часу фігуравала, бадай, толькі ў рэдкіх згадках і бібліяграфічных спісах, так
і не трапіўшы ў фокус сур’ёзнай увагі. Па гэтай прычыне,
а таксама ў сувязі з перавыданнем электроннага фармату
названай працы, хоць пасля яе напісання і мінула столькі
часу, звярнуцца да славутай кнігі М. Вакара варта і беларускім гісторыкам. У адным з нядаўніх артыкулаў пра
названае выданне 5 мне ўжо даводзілася адзначаць недакладнасці фактаграфічнага характару, памылковыя інтэрпрэтацыі і прадузятыя ацэнкі, скрытыкаваныя раней
і ў беларускім эміграцыйным друку. Ніжэй паспрабуем
звярнуць увагу на некаторыя канцэптуальныя ўстаноўкі
і падыходы М. Вакара, з якімі звязаны шэраг навуковых
недахопаў гэтай кнігі.
Пачнем з тэрміналогіі. Як відаць ужо з назвы працы,
для наймення краіны аўтар увёў азначэнне Belorussia –
замест Byelorussia, White Russia і White Ruthenia, якія выкарыстоўваліся ў англамоўным свеце. Не прыводзячы падрабязных абгрунтаванняў, ён адаслаў чытачоў да свайго
артыкула, прысвечанага паходжанню назвы Белая Русь 6.
Няма сэнсу разглядаць прапанаваныя там тлумачэнні яе
паходжання, асабліва ў святле сённяшніх ведаў на гэтую
тэму. Важней практычныя вынікі публікацыі: аўтар пераконваў, што White Russia і White Ruthenia як перакладныя формы могуць толькі заблытваць заходняга чытача
і выклікаць непажаданыя асацыяцыі (найперш з “белымі
рускімі”, што з’явіліся пасля 1917 г.), а паколькі перакладаць уласныя назвы краін няма патрэбы, то слова Беларусь
у англійскай мове найлепш перадаваць формай Belorussia.
Фактычна, Вакар прапанаваў тое ж азначэнне, якое было
4

5
6

Гл.: Марговіч А. Кніга аб Беларусі ў ангельскай мове // Беларускі
Зборнік. Кн. 5. Мюнхэн, 1958. С. 178–198; У Беларускім Інстытуце // Беларус. 1958. № 65. С. 7; Пар.: The Journal of Byelorussian
Studies. Vol. 2. (1969). Nr. 1. P. 95; Vol 3. (1973). Nr. 1. P. 95.
Сагановіч Г. Вяртанне да кнігі М. Вакара пра Беларусь // ЗАПІСЫ. Т. 42. (у друку).
Vakar N. P. The Name White Russia // The American Slavic and
East European Review. Vol. 8 (1949). Nr. 3. Р. 201–213.
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ўведзена ў ААН пасля ІІ сусветнай вайны, толькі ў іншай
(па яго словах – “больш адэкватнай”) арфаграфіі.
Супраць тэрміналагічнага новаўвядзення Вакара ў навуковым друку выступаў беларускі эміграцыйны гісторык
Вітаўт Тумаш (1910–1998), на той час ужо кіраўнік Беларускага Інстытута Навукі і Мастацтва ў Нью-Ёрку. Яшчэ
да выдання названай кнігі ён апублікаваў крытычную
рэцэнзію на Вакараў артыкул пра назву Белая Русь 7. Тумаш справядліва заўважыў, што калі б аўтар кіраваўся матывам навуковай дакладнасці, шукаючы ў англійскай мове
такую назву, якая “прэцэзыйна перадавала б назоў Беларусь і якая не давала б прычыны для ніякой блытаніны –
ні партыйна-палітычнай, ні нацыянальнай”, то ён мусіў
бы спыніцца на іншым варыянце, бо прапанаваны не вырашае праблемы. Больш дакладнай назвай Тумаш лічыў
Whiteruthenia – азначэнне, якое ў 1920-я гады, да пачатку сталінскіх рэпрэсій, выкарыстоўвалі дзяржаўныя навуковыя ўстановы ў БССР 8. Спынілася ж практыка выкарыстання гэтай назвы па распараджэнні з Масквы, якое
матывавалася не навуковымі, а палітычнымі меркаваннямі, – адзначаў аўтар. Таму, каб унікнуць блытаніны, мала
адмовіцца ад Byelo- (ці Belo-), як гэта прапанаваў Вакар,
але яшчэ важней замест Russia выкарыстаць даўні лацінскі эквівалент Ruthenia 9.
І сапраўды, Вакар істотна спрасціў пытанне, калі разглядаў у сваім артыкуле White Russia і White Ruthenia
як аднолькава заганныя варыянты. Спаслаўшыся на тое,
што ў гандлёвай дамове паміж Рыгай і Смаленскам 1229 г.
выкарыстана форма Russinen, ён сцвярджаў, што тэрмін
7

8

9

Р. М. рэц.: Vakar N. P. The Name White Russia (The American
Slavic and East European Review, Vol. 8 (1949), nr. 3) // ЗАПІСЫ. Т. ІІІ. Nr. 2. New York, 1954. C. 117–120.
У другой палове 20-х і пачатку 30-х гадоў Інстытут Беларускай
Культуры, Беларуская Акадэмія Навук і Беларуская СельскаГаспадарчая Акадэмія ў Горках у якасці міжнароднай формы
назвы краіны выкарыстоўвалі пераважна нямецкамоўны эквівалент Weissruthenien. Пар.: Дунін А. Да пытаньня Whiteruthenia
ці Byelorussia // ЗАПІСЫ. Т. ІІІ. Nr. 1. New York, 1954. C. 44–8.
Р. М. рэц.: Vakar N. P. The Name White Russia. C. 120.
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Ruthenen у лацінамоўных крыніцах калі і ўжываўся, то
аднолькава да ўсяго ўсходнеславянскага насельніцтва –
як для жыхароў ВКЛ, так і для Маскоўскай дзяржавы,
і толькі беларускія нацыяналісты, маўляў, пачалі яго ўводзіць, каб пераконваць Захад, “што рутэны і рускія былі
дзвюма рознымі расамі” 10 (?! – Г. С.). Але ж часы Кіеўскай
Русі, прыклад з якой прывёў аўтар, з аднаго боку, і пазнейшыя стагоддзі існавання яе абшараў у розных дзяржаўных утварэннях, з другога, – гэта розныя эпохі! Пасля ўключэння земляў цяперашняй Беларусі і Украіны
ў склад ВКЛ і Польскага Каралеўства ў лацінамоўных
крыніцах найбольш пашыраным эквівалентам для слоў
Русь, русіны сталі Ruthenia, Ruthenі, хоць і Russia, Reussen
ўжываліся. Як “рутэны” ўсходнеславянскае насельніцтва
ВКЛ фігуравала, напрыклад, у хроніцы Дусбурга, у прывілеі на магдэбургскае права Берасцю (1390), пазней так
іх называлі Гваньіні, Герберштайн ды іншыя аўтары лацінамоўных твораў (Герберштайн нават адмыслова тлумачыў, што Rutheni – гэта назва Русі на лаціне). Так што
Вакару не варта было так недаацэньваць традыцыю выкарыстання лацінамоўнай формы азначэння Русі ў Сярэднявеччы і ў ранні Новы час. Магчыма, ён успрыняў тэрмін Ruthenia як вынаходства “беларускіх нацыяналістаў”,
таму і адпрэчваў яго. Але традыцыя найменняў – гэта
толькі адзін бок праблемы, другі – стратэгія рэпрэзентацыі мінулага гісторыкам.
Зразумела, для больш дакладнага азначэння прадмета свайго апісання даследчыку мінулага часта даводзіцца
выбіраць з шэрагу гістарычных тэрмінаў, якія бытавалі
ў адну эпоху, або нават уводзіць неалагізмы, калі гэта неабходна для больш выразнага аддзялення аднаго гістарычнага феномена ад другога. У навуковай гістарыяграфіі тэрміналагічная акуратнасць, здаецца, даўно стала
агульным патрабаваннем. Таму пасля ІІ сусветнай вайны выкарыстанне агульнай назвы Russia ці Russland для
гісторыі і культуры ўсходнеславянскіх народаў у цэлым,
што практыкавалася аўтарамі, звычайна недастаткова
10

Vakar N. P. The Name White Russiа. Р. 211.
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абазнанымі з рэаліямі ўсходнеславянскага свету, нярэдка выклікала абгрунтаваную крытыку славістаў старой
школы 11. Еўрапейскія славісты імкнуліся выкарыстоўваць больш нейтральныя тэрміны, менш звязаныя з ідэалагічнымі стэрэатыпамі XIX–ХХ ст. і межамі імперый,
якія падпарадкавалі Усходнюю Еўропу 12. Пасля распаду
СССР заходнія даследчыкі, кіруючыся тым жа імператывам як мага больш дакладнага апісання гісторыі ўсходнеславянскага свету, прапанавалі ўніфікаваную тэрміналогію, якая акурат і ўлічвала традыцыю раздзялення
Русі – Паўночна-Усходняй і той, што з XIV ст. уваходзіла
ў склад каталіцкіх дзяржаў. Каб не ўжываць адзін тэрмін
для розных гістарычна-культурных з’яў, жыхароў першай
паміж 1350 і 1700 г. па-нямецку было прапанавана называць Russen, тады як другой – Ruthenen 13. Гэтая еўрапейская ўстаноўка на тэрміналагічнае размежаванне дзвюх
розных частак раннемадэрнага ўсходнеславянскага свету
замацавалася і сярод славістаў Паўночнай Амерыкі, дзе
асабліва паслядоўна яе трымаліся ўкраіназнаўчыя цэнтры, што ўтвараліся з ініцыятывы ўкраінскіх навукоўцаў
на эміграцыі 14. Дакладна так вырашаў праблему і швейцарскі гісторык Крыстаф фон Верт, у якога ўсходнія славяне ВКЛ і Польскага Каралеўства выдзелены ў лацін
ска-праваслаўную пераходную зону і названы Ruthenien
11

12

13

14

Менавіта за выкарыстанне азначэння Rußland у якасці эквівалента для назвы земляў былой Кіеўскай Русі – усяго ўсходнеславянскага абшару – крытыкаваў тады кнігу Рудальфа
Бэхтальда знаны нямецкі славіст Готхальд Родэ. Гл.: Gotthold
R., rec: Bächtold R. Südwestrußland im Spätmittelalter. Basel,
1951 // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. NF. Bd. 2 (1954).
Hf. 2. S. 199.
У прыватнасці, для абшараў Беларусі заходненямецкія славісты ў пасляваенныя дзесяцігоддзі яшчэ часта выкарыстоўвалі
назву Weіßruthenien.
Müller L., Schramm G., Vincenz A. d. Vorschläge für eine einheitliche Terminologie des alten Ostslaventums // Russia Mediaevalis. V. VII (1992). Nr. 1. S. 5–8.
Дастаткова згадаць публікацыі Украінскага навуковага інстытута Гарвардскага ўніверсітэта – часопіс “Harvard Ukrainian
Studies” і серыі кніжных выданняў.
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i Ruthenen 15. Словам, можна сказаць, што такое тэрміналагічнае адрозненне стала нормай для заходняй славістыкі. А вось падыход М. Вакара, які прапанаваў для ўсяго ўсходнеславянскага свету выкарыстоўваць агульную
назву Russia, наадварот, быў скіраваны на сцвярджэнне
адзінства і тоеснасці гэтых частак. У выніку, нават калі
аўтар хацеў удакладніць перадачу назвы Беларусі ў замежных мовах, яго ініцыятыва не прывяла да большай
тэрміналагічнай акуратнасці, а толькі ўскладніла справу.
Выглядае, што Вакар і не спрабаваў адрозніваць Русь
і Россию, Rus’ i Russia як два розныя тэрміны, патрэбныя для азначэння розных дзяржаўных утварэнняў зусім
розных эпох. Ягонае атаесамленне Русі і Расіі, выкарыстанне тэрміна Russia як асноўнага абярнулася вялікім
спрашчэннем і блытанінай, якая не дазваляе чытачу кнігі
аддзяляць Беларусь ад Расіі. З першых старонак працы
ўзнікае ўяўленне, што краіна, якой яна прысвечана, – гэта
частка Расіі, незалежна ад гістарычнай эпохі 16. Гаворыцца пра фармаванне адной “рускай нацыі” вакол Масквы
і Вільні (45), пра “заходнярускую мову”, “заходнярускую
літаратуру”, і нават Францішак Скарына на старонках
кнігі фігуруе як Western Russian (53) – “заходні рускі”,
а можна чытаць і як “заходні расіянін”. Непадрыхтаванаму чытачу складана зразумець, адкуль наогул узнікла тая
Беларусь, якую аўтар апісвае ў раздзелах пра ХІХ і ХХ ст.,
калі ўжо пераходзіць да ўжывання тэрміна “Belorussia”.
Другая выразная тэндэнцыя, якую лёгка заўважыць
па многіх месцах кнігі, – гэта акцэнтаванне архаічнасці, адсталасці, нават забітасці Беларусі і цяжкай долі яе
15

16

Werdt Ch. v. Stadt und Gemeindebildung in Ruthenien. Okzidentalisierung der Ukraine und Weißrusslands im Spätmittelalter
und in der frühen Neuzeit. Wiesbaden, 2006. Гл. абгрунтаванне
на с. 21. Пар.: Litauen und Ruthenien. Studien zu einer transkulturellen Kommunikationsregion (15.–18. Jahrhundert) / hg. von
S. Rohdewald, D. Frick, S. Wiederkehr. Wiesbaden, 2007. S. 7–14.
Для ВКЛ аўтар аддаў перавагу тэрміну “Літоўска-руская дзяржава”, уведзенаму ў ХІХ ст. расійскай гістарыяграфіяй, і паўсюль называе яго “the Lithuanian Russian State”, што можна
чытаць і як “Літоўска-расійская дзяржава”.
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жыхароў, параўнальна з якімі, маўляў, нават расійскія
прыгонныя былі ў лепшым становішчы (30). Усё гэта так
сугучна з устаноўкай ідэолагаў заходнерусізму, якія пасля падаўлення паўстання 1863–64 г. імкнуліся праз гісторыю даказваць “неоспоримые права России на западные ее
окраины”, раней “поглощенные” Польшчай, і пераконваць,
што толькі пад расійскай уладай народы тых земляў палепшылі сваё жыццё і атрымалі ўмовы для “самостоятельного развития” 17, а за іх няшчасці адказнасць нясуць палякі! Паколькі ў апісанні мінулага Беларусі ад Люблінскай
уніі да апошніх дзесяцігоддзяў ХІХ ст. Вакар абапіраўся
пераважна на працы прадстаўнікоў названай гістарыяграфічнай школы – П. Бацюшкава, Г. Кіпрыяновіча, У. Крачкоўскага ды іх ідэйных паплечнікаў, то прысутнасць ідэалагем заходнерусізму ў яго кнізе адразу кідаецца ў вочы.
Каб Вакаравы ацэнкі ўзроўню развіцця гаспадаркі і культуры, а таксама нацыянальнага руху на землях сучаснай Беларусі былі больш карэктныя, іх варта было пацвярджаць
дакументальна і падаваць у шырэйшым кантэксце, у параўнаннях. Гэтага ў кнізе, на жаль, не хапае. Напрыклад, гаворачы пра сітуацыю канца ХІХ ст., аўтар падкрэсліў, што
беларускія землі працягвалі быць краем з “найвышэйшай
доляй непісьменных у еўрапейскай частцы імперыі”, і расійскі адукаваны клас не спрабаваў прывесці масы да высокай
культуры (74). Вельмі знаёмы вобраз забітага краю! Але, папершае, як сведчыў Першы агульны перапіс насельніцтва
Расійскай імперыі 1897 г. (а Вакар згадвае ў кнізе гэты перапіс), па ўзроўні пісьменнасці жыхары абшараў цяперашняй Беларусі знаходзіліся ўсё ж не на самых нізкіх пазіцыях
у еўрапейскай частцы Расіі18. Па-другое, на стан іх адукацыі
17
18

Пар.: Белоруссия и Литва: исторические судьбы Северо-Западного края / изд. П. Н. Батюшков. С.-Петербург, 1890. С. 1–5.
Прыклад узорнай карэктнасці абыходжання з матэрыяламі згаданага перапісу пры вызначэнні ўзроўню пісьменнасці задаў
М. Улашчык (гл.: Улащик Н. Н. Письменность в дореволюционной России // История СССР. 1968. № 1. С. 106–116). Праблема неаднаразова разглядалася і пазней, аднак напрацоўкі сучаснай беларускай гістарыяграфіі па тых пытаннях, якія закранаем, з увагі
на гады стварэння кнігі Вакарам тут і далей не прыводзяцца.
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не лепшым чынам уплывала менавіта палітыка расійскіх
уладаў, і гэта варта было б адзначаць, калі закранаецца такая праблема. Да праяў падобных стэрэатыпаў можна аднесці і сцверджанні Вакара, што беларусы называлі сябе пераважна тутэйшымі і саромеліся тэрміна беларус. Зноў жа,
нават матэрыялы згаданага перапісу 1897 г. даюць іншую
карціну. Самаазначэнне тутэйшыя было зусім маргінальным і сустракалася толькі на захадзе краю, тады як этнонім
беларус дамінаваў на поўначы і ўсходзе.
Наступная асаблівасць Вакаравага апісання мінулага Беларусі, адчувальная ў кнізе – гэта рэсантымент да
беларускага нацыянальнага руху, або да “беларускіх нацыяналістаў”. Кідаецца ў вочы, што ў адносінах да ўсяго, што звязана з беларускім нацыянальным рухам, Вакар
выкарыстоўваў тэрміны нацыяналізм, нацыяналісты і да
т. п. Як вядома, у заходняй навуковай традыцыі, асабліва
ў англасаксонскай, словам nationalism ахапляецца ўсё, што
звязана з абуджэннем нацыянальнай свядомасці і здабыццём нацыянальнай незалежнасці, і там ён не мае ніякіх
негатыўных канатацый. Але ў мовах Усходняй Еўропы нацыяналізм звязаны з негатыўнымі канатацыямі. Ён звычайна адрозніваецца ад патрыятызму як праяў любові
да свайго народа і атаесамляецца з шавінізмам ды нацыянальным эгаізмам 19. Словам, у чытачоў усходнееўрапейскага паходжання ён выклікае адмоўныя асацыяцыі.
Здаецца, апісанне беларускага нацыянальнага адраджэння ў катэгорыях нацыяналізму і ў самога Вакара не
было нейтральным. Бо ў кнізе дзе адкрыта, а дзе больш
прыхавана ён ставіць сябе ў апазіцыю да тых, каго найчасцей называе “беларускімі нацыяналістамі”, і толькі
зрэдку проста “беларускімі гісторыкамі” або “навукоўцамі”. Гэтую асаблівасць падыходу аўтара трапна адзначыў
у сваёй рэцэнзіі Алесь Марговіч, калі напісаў, што для Вакара крытэрыем аўтарытэтнасці гісторыкаў стала не навуковая якасць прац, а іх нацыянальная ці групавая прыналежнасць, і што беларускіх аўтараў ён звычайна называе
19

Пар.: Walicki A. Philosophy and Romantic Nationalism. The Case
of Poland. Notre Dame, Indiana, 1994. P. 5–6.
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“нацыяналістамі”, або “нацыяналістычнымі” гісторыкамі,
і крытыкуе іх, не згаджаецца, тады як расійскіх гісторыкаў,
на якіх часта спасылаецца, так не трактуе, хоць тыя былі
не меншымі нацыяналістамі, толькі расійскімі 20.
Сапраўды, у пачатку ХХ ст. беларускі нацыянальны рух
быў і пазнейшы, і слабейшы, чым рухі суседніх народаў, але
гэты факт можна было падаваць нейтральна – дастаткова
паказаць беларускае адраджэнне ў параўнаўчым кантэксце. Аўтар жа, здаецца, не прапускае ніводнай магчымасці
не толькі падкрэсліць слабасць беларускага руху, але і пакрытыкаваць яго лідараў, хоць далёка не заўсёды крытыку
можна прызнаць справядлівай. Напрыклад, непаразуменнем выглядае сцверджанне, што ў кантэксце рэвалюцыйнай
барацьбы ў Расійскай імперыі Беларусь “дэнацыяналізоўвалася яе ж нацыянальнымі лідарамі” (85), або што дзейнасць
апошніх у часы Першай сусветнай вайны “выглядала як дробязная і шумная гульня, якая не мела адносін да нацыянальнай трагедыі” (98), таму народ, маўляў, ігнараваў іх праграму.
Гаворачы пра вызначальнасць рэвалюцыі 1917 г. для
лёсу краіны, Вакар моцна спрасціў праблему, кажучы,
што беларускі нацыяналізм “атрымаў прызнанне і падтрымку <…> як ад савецкага, так і антысавецкага боку”
(98), бо, маўляў, бальшавікі паабяцалі прыгнечаным народам Расіі статус суверэнных рэспублік. У прапанаванай ім трактоўцы беларускі нацыянальны рух быў уратаваны ад краху бальшавіцкай рэвалюцыяй. Але на час
працы Вакара над кнігай ужо даўно былі даступныя матэрыялы, думаю, добра яму вядомыя, якія паказвалі, што
бальшавікі кіраваліся найперш ідэяй пашырэння рэвалюцыі і іх палітыка ў нацыянальным пытанні была вельмі супярэчлівай. У кожным разе ажно да канца 1918 г.
бальшавікі ігнаравалі любыя ідэі стварэння беларускай
дзяржаўнасці 21. І разгон І Агульнабеларускага Кангрэ20
21

Марговіч А. Кніга аб Беларусі ў ангельскай мове. С. 179.
Дастаткова ўлічыць выказванні В. Кнорына, які заяўляў, што
“беларусы не з’яўляюцца нацыяй” і што задачай бальшавікоў
ёсць “не стварэнне новых нацый, а знішчэнне старых нацыянальных рагатак”. Гл.: Кнорин В. Г. Избранные статьи и речи.
Москва, 1990. С. 33.
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су ў Мінску, дастаткова ўзважана апісаны аўтарам, добра ілюструе іх устаноўкі. Толькі ўскладненне сітуацыі на
заходнім фронце і патрэбы супрацьстаяння адроджанай
Польшчы прымусілі савецкі ўрад пагадзіцца на ўтварэнне савецкіх нацыянальных рэспублік, але іх суверэнітэт
быў, як вядома, чыстай умоўнасцю.
Асабліва навязлівым і недарэчным у кнізе выглядае
імкненне падаць справу так, быццам у стварэнне беларускай дзяржаўнасці ў 1918 г. былі заангажаваныя немцы,
а беларускія нацыяналісты па-ранейшаму дэманстравалі
сваю няздольнасць, таму народ іх зусім не падтрымліваў.
Нават галоўную падзею ў гісторыі беларускага руху – прыняцце Акта 25 сакавіка – Вакар падае так, быццам за ўсім
стаяла аўстра-нямецкае камандаванне. (І гэта пры тым,
што гістарычныя крыніцы сведчаць пра адваротнае – немцы ігнаравалі звароты лідараў беларускага руху, якія прасілі падтрымкі.) Маўляў, калі Рада абвясціла незалежнасць БНР, то гэта адбылося ў супярэчнасці з рашэннямі
Агульнабеларускага Кангрэсу, што прывяло да крызісу,
але “нямецкае вайсковае камандаванне пацвердзіла” дэкларацыю незалежнасці (103). І далей, нягледзячы на
прызнанне безвыніковасці вядомай тэлеграмы кайзеру
Вільгельму ІІ, Вакар зноў піша, што дзяржаўнасць беларусы “атрымалі з рук уладаў аўстра-германскай акупацыйнай арміі”. Паказальна, што для аўтара кнігі пра
беларускую нацыю само абвяшчэнне дзяржаўнай незалежнасці беларускага народа – “факт, з гістарычнага
гледзішча выпадковы і банальны, які перарос у гераічную легенду” (105).
Апісваючы далейшыя лёсы беларускай дзяржавы, няхай сабе “выпадкова” ўзніклай, Вакар сутыкаецца з яшчэ
адной тэмай, якая ў яго атаесамлялася, відаць, з алергічным беларускім нацыяналізмам – беларусізацыяй
у БССР 1920-х гадоў. Яна паказана ў кнізе проста карыкатурна. Па словах аўтара, яе праводзілі толькі прымусам, і ўсё “рускае” ў БССР апынулася пад пераследам.
Маўляў, беларуская мова была абвешчана дзяржаўнай
(official), а руская – “забаронена ў школах, судах і ўстановах, нават дома”, піша аўтар і дадае, што “людзям загадалі
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прывесці іх дыялекты ў адпаведнасць з нацыянальным
стандартам”, а тых, хто гаварыў «на мяшанцы, называлі
“маскалямі” і пазбаўлялі правоў», і далей сцвярджае, што
ў школах Беларусі руская мова выкладалася тады “як замежная – на ўзроўні нямецкай і французскай” (139, 142).
У кантэксце адзначаных антыпатый і стэрэатыпаў, перанятых аўтарам ад заходнерусізму, сапраўды цікавымі
маглі б аказацца яго заключныя развагі – агульнае падсумаванне вынікаў так салідна пачатай працы пра фармаванне беларусаў як нацыі. На жаль, М. Вакар адмовіўся
ад абагульненага погляду на пачаткі і стан фармавання
беларускай нацыі. Апошні раздзел кнігі прысвечаны пасляваеннай Беларусі, і ён аказаўся зусім малазмястоўны,
што напэўна было звязана з маладаступнасцю літаратуры з Мінска. Але наўрад ці добрым рашэннем было зноў
звярнуцца да “беларускагау нацыяналізму”, цяпер ужо
на эміграцыі (219–225), бо тут яшчэ раз адчувальна праявілася нелюбоў Вакара да дзеячоў беларускага нацыянальнага руху.
Перакананы, што ў гісторыка, добра знаёмага з тымі
матэрыяламі і беларусазнаўчымі даследаваннямі, якія
(улічваем гэта!) выйшлі да пачатку 1950-х гадоў, многія
інтэрпрэтацыі і асноўныя тэзісы гэтай працы могуць выклікаць нязгоду або сумненне як неабгрунтаваныя ці недастаткова карэктныя. На жаль, у большасці выпадкаў
аўтарскія сцверджанні немагчыма верыфікаваць, і гэта
яшчэ адна асаблівасць Вакаравай кнігі. Справа ў тым,
што ў прыведзеных спасылках падаецца толькі прозвішча
і нумар пазіцыі ў бібліяграфічным даведніку, апублікаваным асобна 22, а зроблена гэта, як сказана ў прадмове да кнігі, “дзеля ашчаджэння месца”(vii), бо ў працы,
маўляў, выкарыстаны больш за 2 тыс. пазіцый! Калі навуковая праца існуе як адно выданне, а спіс выкарыстаных
крыніц і літаратуры – як іншае, то праверыць спасылкі
зусім няпроста. Калі ж у спасылках яшчэ і не падаюцца
старонкі названых публікацый (а ў Вакара ў большасці
22

Vakar N. P. A Bibliographical Guide to Belorussia. Cambridge,
1956.
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выпадкаў гэта так), то застаецца проста давяраць аўтару. Але ў мяне, напрыклад, пасля азнаямлення з кнігай
падстаў для такога даверу паменела.
Пра згаданы томік бібліяграфіі, падрыхтаваны па
гранту нью-ёркскага аддзялення фонду Карнегі, варта
сказаць асобна. З прадмовы выдання вынікае, што гэта
збор літаратуры, якая можа быць карысная для вывучэння Беларусі. Хоць да кожнай публікацыі даецца толькі
пераклад назвы на англійскую мову, без анатацыі, і яны
не класіфікаваны па рэлевантнасці, а проста размеркаваны па асноўных раздзелах, гэты томік як першае сур’ёзнае
выданне бібліяграфіі па Беларусі бясспрэчна стаў падзеяй для беларусазнаўства на Захадзе. Праўда, складана зразумець, чаму Вакар напісаў, што ў яго працы пра
стварэнне беларускай нацыі выкарыстана ўся літаратура, уключаная ў даведнік (больш за 2 тыс. пазіцый!). На
самой справе гэта далёка не так. Многія пазіцыі ў названым даведніку толькі пры вялікім жаданні можна неяк
звязаць з беларусазнаўствам 23, тады як шэраг сапраўды
важных для разумення гісторыі Беларусі выданняў у ім
адсутнічае 24. Паказальна, што ў пераліку літаратуры па
тэме “Паходжанне і гісторыя”, дзе выданні раздзелены па
нацыянальных школах, “беларускі погляд” (Belorussian
view) рэпрэзентуюць толькі 8 пазіцый (расійскіх – удвая
болей), прычым з сінтэтычных гісторый тут названы нарысы Ігнатоўскага, Пічэты і Шчарбакова, але няма, напрыклад, твораў Ластоўскага і Найдзюка, не кажучы пра
акадэмічныя абагульняльныя працы, якія да таго часу
ўбачылі свет у БССР. Да таго ж, наяўнасць нават нейкай
23

24

Такімі, напрыклад, можна лічыць наступныя выданні: Antoniewicz W. Archeologia Polski. Warszawa, 1928; Wojciechowski Z. Państwo Polskie w wiekach średnich. Warszawa, 1948; Silnicki T. Prawo elekcji królów w dobie Jagiełłońskiej. Lwów, 1913,
і інш.
У прыватнасці, няма працы A. Мартэля “La langue polonaise
dans les pays ruthènes: Ukraine et Russie Blanche, 1569-1667”
(Lille, 1938), а з беларускіх – У. Ігнатоўскага “1863 год на Беларусі: Нарыс падзей” (Менск, 1930), шэрагу публікацый У. Пічэты, Д. Даўгялы, В. Дружчыца і інш.
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важнай публікацыі ў бібліяграфічным даведніку зусім не
азначала, што яна выкарыстана ў кнізе пра беларускую
нацыю. У гэтых адносінах характэрным прыкладам можна лічыць абыходжанне з навуковай спадчынай М. Доўнара-Запольскага. У бібліяграфіі бачым дзясяткі яго
прац, у тым ліку найважнейшыя, але ў кнізе згадваюцца
і цытуюцца яго папулярызатарскія публікацыі, у выніку
гэты сапраўды аўтарытэтны гісторык фігуруе прыкладна
ў тым жа вобразе, што і Янка Станкевіч – як беларускі
нацыяналіст-рамантык. Наогул, крытыкуючы гістарычныя погляды “беларускіх нацыяналістаў”, Вакар часта
прыводзіць у прыклад або іх папулярныя публікацыі, або
выданні беларускай эміграцыі, а беларускую акадэмічную
гістарыяграфію 20-х гадоў ён ці то не заўважыў, ці прапусціў свядома. Падобна, як праігнараваў і многія рэлевантныя публікацыі беларускіх эміграцыйных гісторыкаў
у ЗША, дзе ўжо выходзілі “Запісы” Беларускага Інстытута
Навукі і Мастацтва – на той час найбольш сур’ёзны беларусазнаўчы перыёдык на Захадзе 25. Магчыма, да мінскіх
выданняў беларускіх гісторыкаў Вакару не хапала доступу, але адсутнасць амерыканскіх гэтым не патлумачыш.
Як бы там ні было, даводзіцца прызнаць, што яго праца
на момант выхаду не адлюстроўвала актуальнага стану
гістарычных ведаў пра Беларусь.
Паўстае натуральнае пытанне: чаму аўтар гарвардскай
кнігі пра Беларусь меў антыпатыю да “беларускага нацыяналізму”, а фактычна – да праяў беларускай нацыянальнай
адметнасці ды любога іх артыкулявання, і адкуль наогул
магло з’явіцца такое дыстанцыяванне ад прадмета даследаванняў? Звесткі біяграфіі Вакара не даюць наўпроставых
падказак. Нарадзіўся ён у Падольскай губерні ў дваранскай сям’і, хоць, калі верыць фамільнай легендзе, даўнія
25

У канцы 1951 г. беларуская эміграцыя заснавала ў Нью-Ёрку навукова-даследчую ўстанову – Беларускі Інстытут Навукі і Мастацтва, а з наступнага года пачалі выходзіць “ЗАПІСЫ” – навуковы перыёдык гэтага інстытута. Падрабязней
гл.: Гардзіенка Н., Юрэвіч Л. Хроніка БІНіМу: Гісторыя Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў дакументах, лістах
і ўспамінах. Мінск, 2017.
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родзічы жылі калісь на Беларусі. Адзін з яго продкаў быў
ротмістрам Рэчы Паспалітай і пасля пераходу ў 1789 г. на
расійскую службу стаў надворным саветнікам на Магілёў
шчыне. Аднак самога Мікалая Вакара ў маладосці нішто
не звязвала з Беларуссю. У 1920 г. як удзельнік грамадзянскай вайны і праціўнік савецкай улады ён з рэшткамі арміі генерала Дзянікіна эміграваў у Парыж, адкуль у 1940 г.
мусіў перабірацца ў ЗША. Там пасля заканчэння Гарвардскага ўніверсітэта і абароны доктарскай дысертацыі па
славянскай філалогіі і застаўся працаваць, выкладаючы
пераважна рускую мову і літаратуру. Цікава, што яшчэ
ў 1917–1919 гады ў Кіеве будучы славіст належаў да таемнай арганізацыі белых, якая ставіла адной са сваіх задач
барацьбу з украінскім рухам (“с украинствующими)”. А на
эміграцыі ён трымаў сталыя кантакты з прадстаўнікамі расійскай эліты пераважна манархічных поглядаў і падзяляў
многія перакананні “Союза молодой России” – арганізацыі
партыйнага тыпу, створанай у 1923 г. расійскімі эмігрантамі патрыятычна-манархічнай арыентацыі (сярод іх лозунгаў быў дэвіз “За Союзную Империю”). Гэта, думаю, хоць
у некаторый ступені можа патлумачыць нам паходжанне
той оптыкі разгляду Беларусі, якую В. Тумаш назваў поглядамі “расійскага вялікадзяржаўніка”.
Кнігу пра стварэнне беларускай нацыі М. Вакар пісаў
у ЗША па гранту Рускага даследчыцкага цэнтра. Магчыма, яе асновай стаў рукапіс працы пра Беларусь, створанай яшчэ ў гады жыцця ў Парыжы 26. Цікава, што сам
аўтар у аўтабіяграфіі ахарактарызаваў гэтую працу як
адну са сваіх “некалькіх кніг”, і нічога асаблівага з ёю не
звязваў. І на крытыку гэтага выдання з боку беларускай
эміграцыі, здаецца, ніяк не рэагаваў. Вакара больш непакоіла крытыка ў друку расійскай эміграцыі яго кнігі пра
ўплыў культуры расійскага сялянства на савецкі лад 27.
Так што наўрад ці ёсць падставы называць даследаванне
26

27

Кодин Е. В. Н. П. Вакар и начало американского послевоенного белорусоведения // История и историография: объективная
реальность и научная интерпретация. Минск, 2018. С. 53–54.
Vakar N. P. The Taproot of Soviet Society: The Impact of Russia’s
Peasant Culture upon the Soviet State. New York, 1961, 1962.
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пра Беларусь яго “асноўнай працай” 28. Наогул, з дзесяткаў
навуковых прац, апублікаваных Вакарам за амерыканскі перыяд жыцця, толькі некалькі прысвечана Беларусі.
У апошнія гады гэтая кніга прэзентуецца як пачатак
амерыканскага беларусазнаўства. Смаленскі гісторык
Яўген Кодзін сцвярджае, напрыклад, што праца Вакара “стала першым навуковым замежным даследаваннем па гісторыі Беларусі, якое паклала пачатак працэсу
фармавання амерыканскага беларусазнаўства” 29, і нават
аб’яўляе яе “больш гістарычнай у метадалагічным плане”
(? – Г. С.), чым кнігі сучаснага амерыканскага даследчыка
Тымаці Снайдэра па мадэрнай гісторыі Усходняй Еўропы 30. Такія сцверджанні ў навуковым выданні не могуць
не выклікаць здзіўлення. Каб параўноўваць кнігу Вакара з працамі Снайдэра, аўтару варта было спачатку хоць
бы разабрацца, якія выказванні там належаць Вакару,
а якія – “беларускім нацыяналістам”, якіх той крытыкуе 31.
Калі ж гаварыць пра пачаткі заходняга беларусазнаўства,
то замежныя навуковыя даследаванні Беларусі, як вядома, выходзілі задоўга да Вакаравай кнігі. І на амерыканскім кантыненце навуковыя працы пра гісторыю і культуру Беларусі таксама з’явіліся намнога раней за гэтую
28
29

30

31

Кодин Е. В. Н. П. Вакар и начало американского послевоенного белорусоведения. С. 58.
Тамсама. С. 64. Пар.: Кодин Е. В. Так начиналось американское политическое белорусоведение // Народы и культуры
славянского мира Восточной Европы в исторической ретроспективе (Беларусь, Украина, Россия, Польша). Гродно, 2020.
С. 290–295.
Кодин Е. В. От Вакара до Снайдера: “старое” и новое в американском белорусоведении // Россия и Беларусь: история и культура в прошлом и настоящем. Вып. 4. Смоленск, 2018. С. 48.
Тут аўтар разглядаў тры кнігі Т. Снайдэра: Snyder T. The
Road to Unfreedom: Russia, Europe, America. New York, 2018;
ён жа. Крывавыя землі. Еўропа паміж Гітлерам і Сталіным /
пер. з англ. С. Петрыкевіча. Мінск, 2013; ён жа. Рэканструкцыя нацый: Польшча, Украіна, Літва і Беларусь, 1569–1999 /
пер. з англ. М. Раманоўскага і В. Калацкай. Мінск, 2010.
Блытаны пераказ асноўных тэзісаў кнігі Вакара, дзе яму прыпісана шмат чужых ідэй, гл.: Кодин Е. В. Н. П. Вакар и начало американского послевоенного белорусоведения. С. 58–62.
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кнігу 32. А вось акадэмічных манаграфій пра Беларусь да
1956 г. не было, гэта праўда.
На свой час “Belorussia: the Making of a Nation” разам
з бібліяграфічным даведнікам азначала грандыёзны крок
у пашырэнні ведаў пра Беларусь сярод гуманітарыяў Захаду, і гэта было вялізнай заслугай М. Вакара. Але разам з ведамі яго праца несла заходнім чытачам і нямала
такіх звестак пра Беларусь, якія былі згенераваны хутчэй суб’ектыўнымі ўстаноўкамі аўтара, чым аб’ектыўным
аналізам даступных на той час матэрыялаў, і, мякка кажучы, не пацвярджаліся на ўзроўні фактаў. Таму нядаўняе ўзнаўленне ў электронным фармаце і далейшае
пашырэнне той жа працы сярод заходніх навукоўцаў выклікае шкадаванне. Кніга Вакара, хоць у многіх адносінах яна ўсё яшчэ не страчвае сваёй каштоўнасці, – гэта
ўсё ж гістарыяграфічны помнік сваёй эпохі. Яе даўно мусілі б замяніць новыя абагульняльныя выданні, якія адлюстроўваюць вынікі сучасных беларусазнаўчых даследаванняў.

32

Дастаткова ўлічыць публікацыі згаданага вышэй Беларускага Інстытута Навукі і Мастацтва. Гл. спас. 25.

Новае слова
ў вывучэнні летапісання
Вялікага Княства Літоўскага*
Альбіна Семянчук
У 2019 г. у санкт-пецярбургскім выдавецтве Дзмітрыя
Буланіна выйшла кніга беларускага даследчыка Алега
Ліцкевіча «“Летописец великих князей литовских” и “Повесть о Подолье”: опыт комплексного критического разбора». У ёй аўтар упершыню за 35 гадоў 1 звярнуўся да
комплекснага вывучэння айчыннага летапісання, а менавіта да вывучэння двух самых старажытных помнікаў
гістарыяграфіі Вялікага Княства Літоўскага – “Летапісца
вялікіх князёў літоўскіх” і “Аповесці пра Падолле”. Аўтар
манаграфіі даказвае, што сёння існуе пяць рэдакцый “Летапісца” і тры рэдакцыі “Аповесці пра Падолле”. “Летапісец” выразна падзяляецца на дзве часткі: 1) ад пераліку
сыноў Гедыміна да ўцёкаў Вітаўта з Крэўскага замка;
2) ад уцёкаў Вітаўта ў Прусію да сустрэчы з зяцем, вялікім
князем маскоўскім Васілём Дзмітрыевічам, у Смаленску.
Кніга складаецца з уводзінаў, дзвюх частак, разбітых на
7 раздзелаў, трох дадаткаў, заключэння, бібліяграфіі. Ёсць
* ЛИЦКЕВИЧ, ОЛЕГ В. “Летописец великих князей литовских”
и “Повесть о Подолье”: опыт комплексного критического разбора. С.-Петербург: Дмитрий Буланин, 2019. 928 с., 16 с. [цв. вкл.]
1
Калі не лічыць маёй кнігі “Беларуска-літоўскія летапісы і
польскія хронікі” (Гродна, 2000) ды асобных артыкулаў самога аўтара і некаторых іншых даследчыкаў, апошнім грунтоўным комплексным даследаваннем летапісання ВКЛ можна
назваць манаграфію М. Улашчыка “Введение в изучение белорусско-литовского летописания” (Масква, 1985).
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імянны і геаграфічны паказальнікі. Агульны аб’ём кнігі –
амаль тысяча старонак. Уводзіны пачынаюцца з грунтоўнага гістарыяграфічнага экскурсу, характарыстыкі аб’екта,
прадмета, структуры і метадаў даследавання. Самастойную
каштоўнасць уяўляе гістарыяграфічны аналіз, паколькі ў ім
разглядаюцца амаль усе найважнейшыя працы па тэме, пачынаючы з першых публікацый Ігната Даніловіча, Станіслава Смолькі, Ісідара Шараневіча, Антонія Прахаскі, Феакціста
Сушыцкага, Івана Ціхамірава, Аляксея Шахматава, Вячаслава Чамярыцкага, Мікалая Улашчыка, Мечыславаса Ючаса
ды іншых, заканчваючы найноўшымі працамі Юрыя Мікульскага, Сяргея Палехава, Кястуціса Гудмантаса ды інш.
У аснову крыніцазнаўчага аналізу Ліцкевіч паклаў
прынцыпы, выкладзеныя ў класічнай працы Ш.-В. Ланглуа і Ш. Сеньабоса “Уводзіны ў вывучэнне гісторыі” (рускае выданне: Масква, 2004) 2. Трэба адзначыць, што выбар
менавіта гэтай працы ў якасці метадалагічнай асновы сведчыць – даследчык свядома выкарыстоўвае навуковы інструментар, даўно прыняты і апрабаваны ў Еўропе. Папулярная калісьці ў Савецкім Саюзе “Тэксталогія” Д. Ліхачова 3,
больш прыдатная для рускай літаратуры Х–ХVII ст., фактычна не згадваецца ў манаграфіі Ліцкевіча. У адпаведнасці з метадалогіяй Ланглуа і Сеньабоса Ліцкевіч пачынае з пошуку дакументаў (эўрыстыка), а потым праводзіць
іх знешнюю і ўнутраную крытыку. Сінтэтычныя працэсы,
у выніку якіх адбываецца групоўка фактаў, стварэнне
агульных формул, дазваляюць гаварыць пра верагоднасць
крыніц і прыдатнасць іх для гістарычных рэканструкцый.
Аўтар падрабязна апісвае прыёмы сваёй даследчай
працы. Спачатку ён знаходзіць найбольш блізкі да пратографа тэкст, а потым займаецца крытыкай паходжання
крыніцы і тлумачэннем яе сэнсу, высвятляе верагоднасць
2

3

Ланглуа Ш.-В., Сеньобос Ш. Введение в изучение истории /
пер. с франц. А. Серебряковой. 2-е изд.; под ред. и со вступ.
статьей Ю. И. Семенова. Москва, 2004.
Лихачев Д. С. Текстология: На материале русской литературы Х–ХVII веков. Москва, 1962. 2-е выд. – 1983 г., 3-е: Лихачев Д. С., Алексеев Л. Л., Бобров А. Г. Текстология. На материале русской литературы Х–ХVII веков. С.-Петербург, 2001.
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і дакладнасць яе звестак. Адпаведна Ліцкевіч падзяліў
сваё даследаванне на тры этапы: 1) тэксталагічнае даследаванне (узаемаадносіны паміж спісамі і рэдакцыямі “Летапісца вялікіх князёў літоўскіх” (далей ЛВКЛ) і рэканструкцыя зместу архетыпа 4); 2) вызначэнне крыніц, прыблізны
час стварэння і магчымае аўтарства; 3) падрыхтоўка каментара і ацэнка верагоднасці хронік. Дзеля колькаснай ацэнкі верагоднасці наратыўнай крыніцы аўтарам распрацаваны спецыяльны структурна-аналітычны падыход, у аснове
якога ляжыць раздзяленне рэканструяваных архетыпаў
хронік на асобныя сэнсавыя элементы і падэлементы. Сэнсавы элемент, паводле даследчыка, – гэта паняцце, якое
абазначае не сам па сабе фрагмент крыніцы, а аналітычны
канструкт, створаны па правілах логікі зыходзячы з разумення сэнсу гэтага фрагмента. Ліцкевіч прызнае, што “слабым, хоць і непазбежным бокам такой методыкі з’яўляецца
некаторы суб’ектывізм пры вызначэнні сэнсавых элементаў
і падэлементаў”. Але, на наш погляд, такі падыход аказаўся вельмі прадуктыўным і эфектным.
Важная заслуга Алега Ліцкевіча – публікацыя (з перакладам на рускую мову) і аналіз адной з найстарэйшых наратыўных крыніц па гісторыі Вялікага Княства Літоўскага – “Dis
ist Witoldes sache wedir Jagaln vnd Skirgaln” (далей “Witoldes
sache” або WS) 5. Тэкст яе захаваўся толькі ў адным спісе на
сярэдневерхненямецкай мове. Мы не знойдзем гэтай крыніцы
ні ў 17-м, ні ў 32-м ці 35-м тамах “Полного собрания русских
летописей”. Упершыню тэкст “Witoldes sache” быў поўнасцю апублікаваны ў 1863 г. нямецкім вучоным Т. Гіршам, а ў
1939 г. перавыдадзены літоўскім філолагам К. Альмінаўскісам. Арыгінальны тэкст наноў падрыхтаваны да друку аўтарам манаграфіі па фотаздымках рукапісу з “Тайнага дзяржаўнага архіва Прускай культурнай спадчыны ў Берліне”.
4

5

Архетып – меркаваны тэкст, ад якога пайшлі ўсе астатнія тэксты спісаў дадзенай рэдакцыі (Лихачев Д. С., Алексеев Л. Л.,
Бобров А. Г. Текстология. На материале русской литературы
Х–ХVII веков. С.-Петербург, 2001. С. 143).
Аўтар публікаваў гэты дакумент раней: Ліцкевіч А. У. “Мемарыял Вітаўта” – першая хроніка Вялікага княства Літоўскага // Беларуская думка. 2009. № 2. С. 92–96.
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Ліцкевіч далучаецца да меркавання тых вучоных, пачынаючы з Ф. Сушыцкага, якія лічылі, што WS – гэта запіс выступу Вітаўта перад найвышэйшымі дыгнітарамі
Тэўтонскага ордэна пасля другіх уцёкаў у Ордэн на пачатку 1390 г. Ён мусіў растлумачыць прычыны здрады ў 1384 г.
Ліцкевіч мяркуе, што нямецкі пісар запісваў пераклад на
слых і потым не рэдагаваў тэкст, таму, напрыклад, Віцебск
там фігуруе ў трох варыянтах – Witawis, Witebiske, Witebis.
У крыніцы прысутнічаюць некаторыя асаблівасці вуснай
мовы. Невядома, на якой мове выступаў сам Вітаўт. Сушыцкі, не прыводзячы аргументаў, меркаваў, што па-літоўску.
Але ў тэксце заўважаны славянізмы, і гэта дало некаторым
даследчыкам права меркаваць, што Вітаўт прамаўляў на
заходнярускай мове або што ў аснове WS ляжаў архетып на
заходнярускай мове. Пры параўнанні WS з першай часткай
“Летапісца вялікіх князёў літоўскіх” відаць, што «калі з першай часткі “Летапісца вялікіх князёў літоўскіх” і першай
часткі WS прыбраць унікальныя элементы і нешматлікія
элементы з поўнай сэнсавай неадпаведнасцю, то мы атрымаем практычна ідэнтычныя па структуры тэксты» (113).
Пры нявысветленых абставінах тэкст першай часткі
“Летапісца” быў перакладзены на лаціну з заходнярускай
мовы. Так узнік лацінамоўны спіс “Origo regis Jagyelo et
Witholdi ducum Lithuanie” – пераклад першай часткі ВЛКЛ,
выкарыстаны Янам Длугашам для стварэння фрагмента
10-й кнігі “Гісторыі Польшчы” за 1382 г. У той жа час Ліцкевіч прыходзіць да высновы, што слядоў выкарыстання
другой часткі “Летапісца” за 1383–1396 г. у Длугаша няма.
Ён мяркуе, што лацінскі пераклад быў зроблены прыблізна
ў 1466–1470 г. і да гэтага часу пратограф тэксту, якім карыс
таўся Длугаш, быў вядомы сярод чытачоў або знаходзіўся
ў дзяржаўным архіве асобна ад другой часткі ЛВКЛ і першага зводу. У любым выпадку шырокага распаўсюджання
ў Вялікім Княстве Літоўскім у гэты час ён яшчэ не меў.
У другім раздзеле даследуюцца дакументальныя, эпісталярныя і наратыўныя крыніцы “Witoldes sache”, “Летапісца вялікіх князёў літоўскіх” і “Аповесці пра Падолле”. Сярод іх аўтар вылучае пагадненне пра падзел улады
і тэрыторый Вялікага Княства Літоўскага паміж Альгердам
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і Кейстутам, заключанае прыблізна ў 1345 г., пасля звяржэння вялікага князя Яўнута; мірную дамову паміж ВКЛ
і Смаленскім княствам, заключаную прыблізна паміж
1377 і 1386 г.; дамовы паміж Ягайлам і Тэўтонскім ордэнам
супраць Кейстута ў 1380 г. і інш. Паводле “Witoldes sache”,
пасля таго як Кейстут у 1381 г. захапіў Вільню, ён прымусіў Ягайлу выдаць адну ці некалькі грамат аб тым, што ён
адмаўляецца ад прэтэнзій на Вільню (трымаючы Віцебскі
ўдзел) і будзе падпарадкоўвацца Кейстуту. У “Летапісцы”
таксама былі выкарыстаны лісты, што рассылаў Скіргайла ў канцы 1385 – пачатку 1386 г. супраць Вітаўта, і шмат
іншых наратыўных крыніц, якія А. Ліцкевічу ўдалася вылучыць з агульнага кантэксту. У цэлым, як адзначае даследчык, першая частка “Летапісца” з пункту гледжання
стылістыкі і мовы выглядае аднастайна.
Іншая справа – другая частка, складзеная з розных фрагментаў, многія з якіх напісаны на царкоўнаславянскай мове,
г. зн. паходзяць з іншых летапісаў. Разабрацца з летапіснымі
крыніцамі ЛВКЛ – складаная задача, якую бліскуча вырашыў А. Ліцкевіч. Часам ён папраўляе сам сябе: «Раней я знаходзіўся пад уплывам ідэі, што асноўная частка першага летапіснага зводу ВКЛ, уключаючы другую частку “Летапісца”,
узнікла ў 30-я гг. ХV ст. Але цяпер справа не падаецца мне
настолькі відавочнай. Не выключана, што другая частка “Летапісца” – гэта адзін з найбольш позніх па часе стварэння
фрагментаў першага летапіснага зводу ВКЛ, які ўзнік ужо
пасля 1446 г., г. зн. пасля “Аповесці пра Падолле”» (194).
Важнай даследчай праблемай для Алега Ліцкевіча
была праблема аўтарства другой часткі “Летапісца вялікіх
князёў літоўскіх”. Ён прапанаваў гіпотэзу, што ў фрагменце ЛВКЛ пра падзеі 1392–1396 г. выкарыстаны матэрыялы канцылярыі Вялікага Княства Літоўскага, а найбольш
верагодным кандыдатам у аўтары ЛВКЛ Ліцкевіч лічыць
пісара Якуба (пісар з канца 40 да 70-х гадоў ХV ст.). Пры
гэтым ён быў, на думку Ліцкевіча, аўтарам або апошнім
рэдактарам “Аповесці пра Падолле”. На жаль, у разважаннях аб аўтарстве А. Ліцкевіч не выкарыстаў такога
важнага артыкула, як “Праблема ідэнтыфікацыі постацяў на Русі Літоўскай у другой палове ХV ст.” Генрыка
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Люлевіча 6. Аднак з высновамі аўтара манаграфіі адносна
аўтарства пісара Якуба ў цэлым можна пагадзіцца.
Разглядаючы асобныя летапісныя сюжэты (напрыклад,
пра хрышчэнне Літвы), А. Ліцкевіч прыходзіць да высновы,
што «аўтар другой часткі “Летапісца вялікіх князёў літоўскіх”
або выкарыстоўваў у якасці крыніцы выбарку агульнарускіх
летапісных паведамленняў з першага летапіснага зводу ВКЛ,
або сам і з’яўляўся рэдактарам-складальнікам гэтай выбаркі» (195). Аналагічным чынам даследчык разглядае летапісную “Аповесць пра аблогу Мсціслава” канца ХІV – пачатку
ХV ст. і прыходзіць да высновы, што ў распараджэнні летапісца была пашыраная рэдакцыя аповесці (201).
Падрабязным чынам разглядаюцца вайна 1386 г., шлюб
Соф’і Вітаўтаўны з маскоўскім вялікім князем Васілём
Дзмітрыевічам, падзеі 1392–1396 г. Пры гэтым выпраўляюцца памылкі іншых даследчыкаў, удакладняюцца крыніцы і храналогія. З дапамогай структурнага аналізу Ліцкевіч паказвае, што фрагмент ЛВКЛ за перыяд 1392 да
1396 г. мог быць напісаны з выкарыстаннем афіцыйнай
крыніцы, створанай у канцылярыі ВКЛ. Ліцкевіч дэманструе, як паведамленні за гэты перыяд (35 адзінак) разбіваюцца на 4 блокі, якія ідуць адзін за адным у храналагічнай паслядоўнасці так, што ўзнікае думка: быў нейкі
рэестр, які вёўся ў канцылярыі ВКЛ і ў які ўносіліся звесткі пра велікакняскія наданні, прызначэнні, пасольствы,
вайсковыя паходы, паездкі і г. д. «Узяўшы львіную долю
сухіх фактаў з гэтай крыніцы, аўтар другой часткі “Летапісца” ўключыў у тканіну апавядання таксама дадзеныя,
запазычаныя з афіцыйных дакументаў, а таксама з рускіх
летапісаў і вуснай традыцыі (напрыклад, у эпізодзе пра
атручэнне Скіргайлы)» (218–219). У такім самым ключы
разглядаюцца паведамленні “Аповесці пра Падолле” за
1394–1430 г. Не пакідае па-за ўвагай даследчык вусную
традыцыю і ўласныя сведчанні аўтараў ці інфарматараў.
Даследаванне суадносінаў паміж “Witoldes sache” і “Летапісцам вялікіх князёў літоўскіх” дазваляе паказаць
6

Lulewicz H. Problem identyfikacji postaci na Rusi Litewskiej w drugiej
połowie XV wieku // Świat pogranicza. Warszawa, 2003. S. 97–115.
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навуковы варштат Алега Ліцкевіча. Для гэтага Ліцкевіч
вылучае ўмоўна пяць блокаў, якія складаюцца з 78 асобных сэнсавых элементаў. 1-ы блок – падзел земляў і ўлады паміж сынамі Гедыміна. 2-і – змова князёў Альгерда і Кейстута супраць вялікага князя Яўнута. 3-і – пасля
смерці вялікага князя Альгерда Кейстут пасадзіў вялікім
князем у Вільні зусім яшчэ маладога Ягайлу. 4-ы – князь
Кейстут, даведаўшыся, што Ягайла патаемна заключыў
перамір’е з Тэўтонскім ордэнам, захапіў Вільню і выслаў
Ягайлу ў Віцебскі ўдзел. 5-ы – Ягайла заняў Вільню і, падмануўшы Кейстута і Вітаўта, завабіў і арыштаваў іх у час
ваеннага супрацьстаяння. Кейстута забілі ў Крэўскім замку, а Вітаўт вымушаны быў уцякаць у Прусію.
У першай частцы ЛВКЛ ёсць 39 унікальных элементаў (50% агульнай колькасці), якіх няма ў першай частцы “Witoldes sache”. А ў першай частцы “Witoldes sache”
ёсць шэсць унікальных сэнсавых элементаў (7,69%), якіх
няма ў 1-й частцы ЛВКЛ, і яны істотна дапаўняюць нашы
веды пра ўнутрыпалітычную сітуацыю ў Вялікім Княстве
Літоўскім другой паловы ХІV ст.: падтрымка Кейстута ўсім
народам пасля звяржэння Яўнута, практычнае выкананне пагаднення аб падзеле валасцей на Русі, намер Ягайлы схапіць і забіць Кейстута і Вітаўта, а потым забраць іх
землі, забойства маці Вітаўта людзьмі Ягайлы і Скіргайлы
ў 1382 г. Так што змест “Witoldes sache” не цалкам адпавядае “Летапісцу”. Калі ж з першай часткі “Witoldes sache”
і ЛВКЛ прыбраць унікальныя элементы, то атрымаем амаль
ідэнтычныя па структуры тэксты. Але які з іх узнік раней,
а які пазней? Ліцкевіч прыходзіць да высновы, што ў іх быў
агульны архетып на заходнярускай мове, у якім апісваліся
падзеі да 1382 г. уключна. Мэта яго – абгрунтаванне правоў
Кейстута і Вітаўта на вялікае княжанне ў Вільні.
Другая рэдакцыя “Летапісца вялікіх князёў літоўскіх”
знаходзіцца ў складзе другога летапіснага зводу, які ўзнік
у 20-я гады ХVІ ст. (спісы Красінскага, Рачынскага, Археалагічнага таварыства, Патрыяршы А, Румянцаўскі,
Альшэўскі, Яўрэінаўскі). Найбольш ранні – Красінскага –
паслужыў пратографам для ўсіх. Для стварэння яго быў
выкарыстаны тэкст, блізкі да Слуцкага спіса. Агульная
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рыса для ўсіх спісаў другой рэдакцыі ЛВКЛ, заўважае
А. Ліцкевіч, у тым, што замест мястэчка Вейшышкі, дзе
адбылася бітва паміж войскамі Вітаўта, Тэўтонскім ордэнам і Скіргайлам у 1390 г., проста сказана, што бітва адбылася “на реце на Вели у городка”.
Трэцяя рэдакцыя ЛВКЛ знаходзіцца ў “Хроніцы Быхаўца”. Упершыню яе поўнасцю апублікаваў Тэадор Нарбут,
якога Ліцкевіч чамусьці называе польскім гісторыкам літоўскага паходжання. Як вядома, Тэадор Нарбут нарадзіўся
ў маёнтку Шаўры (сёння Гродзенская вобл.) і пахаваны каля
касцёла вёскі Нача Воранаўскага раёна. Як і ўсе гісторыкі таго часу, пісаў па-польску або па-руску. Літоўскай мовы
не ведаў, а старую беларускую ведаў цудоўна, што дазваляла яму свабодна карыстацца дакументамі часоў Вялікага
Княства Літоўскага і нават некаторыя падрабляць. Можна
з задавальненнем адзначыць, што нядаўна ў Нацыянальным Архіве на Вавелі ў Кракаве быў знойдзены новы спіс
трэцяга летапіснага зводу 7, які раней быў прадстаўлены
адзінай “Хронікай Быхаўца”, апублікаванай Т. Нарбутам.
Такім чынам, вырашаецца праблема верагоднасці апошняй і дадаецца яшчэ адна крыніца вывучэння гісторыі ВКЛ.
Каласальная праца, зробленая Алегам Ліцкевічам па
ўпарадкаванні спісаў і рэдакцый, а таксама вызначэнні
іх архетыпаў, можа падацца занадта спецыфічнай нават
для гісторыка. Аўтар не спыняецца на высвятленні крыніц
“Witoldes sache”, ЛВКЛ і “Аповесці пра Падолле”. Яго даследаванне мае комплексны характар і па сутнасці ўяўляе
сабой некалькі самастойных даследаванняў, аб’яднаных
адной тэмай, ці, лепей сказаць, адной шыльдай – “Летапісец вялікіх князёў літоўскіх” і “Аповесць пра Падолле”.
Пад адной вокладкай ён змясціў усё, што сёння вядома
пра гэтыя два помнікі гістарыяграфіі ХV ст., узняў шмат
сумежных тэм і праблем.
7

Gudmantas K. Lietuvos metraščio Vavelio nuorašas (fragmentas) //
Senoji Lietuvos literatūra. Vilnius, 2012. Kn. 34. P. 121–151; Міхальчук Г. М. Новы спіс агульнадзяржаўнага летапісання Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага і яго суадносіны з “Хронікай Быхаўца” // Białoruskie Zeszyty Historyczne.
Białystok, 2016. Z. 45. S. 190–225.
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Для гісторыка-медыявіста найбольшую цікавасць
уяўляюць нават не крыніцазнаўчыя штудыі даследчыка, а высновы, да якіх ён прыходзіць, або канструкцыі,
якія ён прапануе сваім калегам. Я маю на ўвазе дадатак
1 “Тэксты”, дзе змешчаны: A) “Dis ist Witoldes sache wedir
Jagaln vnd Skirgaln”; B) “Origo regis Jagyelo et Witholdi
ducum Lithuanie”; C) спісы першай рэдакцыі “Летапісца
вялікіх князёў літоўскіх”; D) рэканструкцыя зместу архетыпу першай часткі “Летапісца”; E) рэканструкцыя зместу архетыпу другой часткі “Летапісца”; F) тэксты і рэканструкцыя архетыпу “Аповесці пра Падолле”.
У другой частцы манаграфіі, у адпаведнасці з аўтарскай
методыкай вызначэння верагоднасці крыніцы, разглядаюцца 179 сэнсавых элементаў. На прыкладзе першага сэнсавага элемента – смерць Гедыміна і пералічэнне яго сыноў – добра відаць метадалогія і метады аўтара. А. Ліцкевіч
разглядае максімальную колькасць версій смерці вялікага
князя літоўскага, а таксама колькасць і паслядоўнасць народзінаў яго сыноў. Трэба зазначыць, што каласальная эрудыцыя аўтара манаграфіі дазваляе яму разгледзець фактычна ўсе наяўныя сёння падыходы да вывучэння той ці
іншай праблемы. Таму гісторыкі-медыявісты ў другой частцы манаграфіі А. Ліцкевіча знойдуць разгорнутыя адказы
на многія цьмяныя пытанні, слаба разгледжаныя ў крыніцах і гістарычных даследаваннях. Напрыклад, падобны
грунтоўны аналіз наступных сэнсавых элементаў (№ 2–8),
якія адносяцца да сыноў Гедыміна, іх месцаў княжання
дазволіў аўтару рэцэнзаванай кнігі прыйсці да высновы,
што так званага “завяшчання Гедыміна ў форме пісьмовага дакумента ніколі не існавала” (376).
Алег Ліцкевіч правёў верыфікацыю ўсіх сэнсавых элементаў і падэлементаў і выявіў іх верагоднасць. Яго методыка структурнага аналізу зместу хронік дазволіла вызначыць
у працэнтных суадносінах долю арыгінальнасці і верагоднасці паведамленняў. У выніку ён прыходзіць да высновы:
“Witoldes sache” і першая частка “Летапісца вялікіх князёў
літоўскіх” вельмі блізкія паміж сабой па ўсіх паказчыках,
і гэта сведчыць пра тое, што стварэнне абодвух твораў звязана з асобай князя Вітаўта (720). Другая частка “Летапісца”
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і “Аповесць пра Падолле” ствараліся праз некалькі дзесяцігоддзяў пасля падзей, і аўтары не прымалі ў іх удзелу.
Заканчваецца манаграфія А. Ліцкевіча дадаткам № 2
“Дамовы з Ордэнам”, якія згадваюцца ў “Летапісцы вялікіх
князёў літоўскіх” і “Witoldes sache” ў арыгінале і ў перакладзе на сучасную рускую мову, а таксама дадаткам № 3 “Некаторыя дакументальныя матэрыялы па гісторыі Падолля
з 1351 да 1394 г.”. У “Заключэнні” аўтар манаграфіі падсумоўвае вынікі сваіх даследаванняў і прыходзіць да наступных высноў. Самы стары тэкст – “Witoldes sache” (за перыяд
да 1382 г.) – паслужыў пратографам першай часткі “Летапісца вялікіх князёў літоўскіх” ад смерці Гедыміна (1341)
да першага ад’езда Вітаўта ў Прусію (1382). Апошняя рэдакцыя гэтага тэксту адбылася не раней за студзень 1407 г.
У 40-я гады ХV ст. да пратографа першай часткі быў дададзены новы матэрыял за перыяд з 1383 да 1396 г. Новы тэкст
з дзвюх частак атрымаў назву “Летапісец вялікіх князёў
літоўскіх”, які, на думку А. Ліцкевіча, існуе ў 5 рэдакцыях.
Пратограф “Аповесці пра Падолле”, якая ўваходзіць у склад
першага летапіснага зводу ВКЛ, узнік не раней за 1446 г. як
дадатковы матэрыял для перамоваў дэлегацыі ВКЛ з прадстаўнікамі Польскага каралеўства з прычыны вяртання захопленай палякамі Падольскай зямлі.
У цэлым генезіс першага летапіснага зводу ВКЛ, на
думку А. Ліцкевіча, выглядае наступным чынам. Спачатку ў Смаленску ўзнікла тая частка зводу, якая ўтрымлівае
падборку агульнарускіх летапісных звестак, даведзеных
да 1427/1428 г.: “Избрание летописания изложено въкратце”, артыкул пра луцкі з’езд 6939 г., хроніку вайны 30-х
гадоў ХV ст., “Пахвалу Вітаўта” і смаленскія летапісныя
звесткі з 6940 да 6954 г. Калі вышэй згаданы пісар Якуб
атрымаў доступ да архіва ВКЛ, ён падрыхтаваў заключную частку зводу, якую назваў “Летапісец вялікіх князёў
літоўскіх”, куды змясціў і “Аповесць пра Падолле”.
Аўтар манаграфіі падкрэслівае, што другая частка “Летапісца” і “Аповесць пра Падолле” ствараліся праз некалькі дзесяцігоддзяў пасля апісаных у іх падзей, аўтары не
прымалі ўдзелу ў іх, а карысталіся пісьмовымі і вуснымі крыніцамі, якія ўжо былі тэндэнцыйна апрацаваныя.
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Напрыканцы рэцэнзіі хацелася б адзначыць эмацыйную
характарыстыку, якую дае сам даследчык разгледжаным
помнікам: «“Witoldes sache” и первая часть “Летописца великих князей литовских» выгодно отличаются… живостью,
эмоциональностью и откровенностью изложения. Еще более
оригинально выглядит первая часть “Летописца” на фоне
русских летописей с их короткими и разрозненными погодными записями» (233), «…первая часть “Летописца” отличается сжатостью, стремительностью и деловитостью повествования, светской лексикой и, если так можно выразиться,
стилем мышления, абсолютно свободным от влияния церковнославянской книжности» (233).
Спіс крыніц і літаратуры налічвае сотні пазіцый, і ўсё ж
некаторыя заўвагі хацелася б зрабіць менавіта па падыходах да падбору літаратуры даследавання. А. Ліцкевіч адзначае, што ў яго кнізе зроблена спроба вызначыць кола дакументальных крыніц, выкарыстаных для стварэння WS,
ЛВКЛ і “Аповесці пра Падолле” на падставе метадалагічных напрацовак Б. А. Рыбакова, В. Т. Пашуты, В. Ю. Франчук, А. В. Юрасоўскага, А. А. Купчынскага, Я. Р. Дашкевіча
(143). Аднак у гэтым спісе савецкіх і ўкраінскіх гісторыкаў
не хапае прозвішчаў сучасных даследчыкаў летапісання,
узброеных новымі метадамі даследавання, у тым ліку Ігара
Данілеўскага 8, Тацяны Вілкул 9, Аляксея Гіпіуса 10 ды інш.
8

9

10

У 2004 г. І. Данілеўскі абараніў доктарскую дысертацыю на
тэму “Герменевтические основы изучения летописных текстов”. У тым самым годзе выйшла яго кніга “Повесть временных лет: герменевтические основы изучения летописных текстов”. Москва, 2004.
Вилкул Т. Л. О происхождении общего текста Ипатьевской и
Лаврентьевской летописи за ХІІ в. (предварительные заметки) // Palaeoslavica. Vol. 13 (Cambridge, Massachusetts, 2005),
no. 1. Яе ж: Новгородская первая летопись и Начальный свод //
Palaeoslavica. Vol. 11 (Cambridge, Massachusetts, 2003). Яе ж:
Новгородцы и русские князья в летописании ХII века // Russia
Mediaevalis. T. X. 1 (Munchen, 2001). Апошняя книга Вилкул
Т. Л. Летопись и хронограф: Текстология домонгольского киевского летописания. Москва, 2019.
У 2006 г. А. Гіпіус абараніў доктарскую дысертацыю “История
и структура древнерусского текста (XI–XIV вв.): Комплексный
анализ и реконструкция”.
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У цэлым, на нашу думку, усходнееўрапейская гістарыяграфія не ведае прыкладаў настолькі глыбокага комплекснага даследавання гістарычных крыніц ХІV–ХV ст.,
праведзенага адным даследчыкам, як рэцэнзаваная манаграфія Алега Ліцкевіча. У польскай гістарыяграфіі пачынаючы з ХІХ ст. існуе традыцыя “rozbiorów krytycznych”
гістарычных твораў Я. Длугаша, М. Мяхоўскага, М. Кромера, Б. Вапоўскага і інш. Па сутнасці – гэта шырокія навуковыя каментары да ўказаных твораў. Над перакладам
і каментарамі “Аналаў” Яна Длугаша працавалі і працягваюць працаваць дзясяткі выдатных польскіх гісторыкаў.
Аднак Алег Ліцкевіч самастойна выканаў грандыёзную
персанальную (!) працу па зборы ўсіх вядомых крыніц,
якія маюць хоць бы аддаленае дачыненне да найстаражытнейшых помнікаў гістарыяграфіі ВКЛ – “Witoldes
sache”, “Летапісца вялікіх князёў літоўскіх”, “Аповесці пра
Падолле” – правёў іх дэталёвую верыфікацыю, у выніку
якой цяпер кожны гісторык можа карыстацца названымі
помнікамі як гістарычнымі крыніцамі.
Уражвае неверагодная эрудыцыя і працаздольнасць
аўтара. У яго даследаванні праверана літаральна кожнае слова крыніцы і даецца каментар да кожнага факта,
які стаіць за ім. Нічога падобнага немагчыма знайсці не
толькі ў беларускай гістарыяграфіі, але ў суседніх украінскай і расійскай. Адным даследчыкам зроблены неверагодны прарыў у беларускай медыявістыцы. Калі можна
так сказаць, праца Алега Ліцкевіча «“Летописец великих
князей литовских” и “Повесть о Подолье”: опыт комплексного критического разбора» – гэта беларускі гістарыяграфічны “Уліс”.

Бітва пад Вількамірам –
Пабойская бітва (1435):
паміж ваеннай і сацыяльнапалітычнай гісторыяй*
Сяргей Палехаў
Гісторыя Вялікага Княства Літоўскага эпохі позняга
Сярэднявечча ў апошнія дзесяцігоддзі карыстаецца павышанай увагай даследчыкаў. Дзякуючы зняццю ідэалагічных абмежаванняў гісторыя ВКЛ перастала быць
тэмай non grata, а падзенне “жалезнай заслоны” і распаўсюджванне сучасных інфармацыйных тэхналогій дазволілі прыцягнуць значны масіў новых крыніц і ў новым кантэксце, у тым ліку з апорай на новую літаратуру
і ў дыялогу, а часам і ў дыскусіі з калегамі з розных краін,
задаць гэтым крыніцам новыя пытанні. Сярод прац пра
гэтую эпоху – і кніга Томаса Баранаўскаса, прысвечаная бітве пад Вількамірам 1435 г., якая выйшла ў канцы
2019 г. 1; зрэшты, адразу адзначу, што аўтар аддае перавагу варыянту “Пабойская бітва” (пра гэта ніжэй), якім я і
буду ўслед за ім апераваць у рэцэнзіі.
Аўтар кнігі – літоўскі гісторык, які аддаў шмат увагі ранняй гісторыі Вялікага Княства Літоўскага. Да найбольш значных яго прац належаць кніга і шэраг артыкулаў пра пачатак літоўскай дзяржаўнасці 2, зборнікі крыніц
* BARANAUSKAS, TOMAS. Pabaisko mūšis. Šaltiniai ir interpretacijos. Vilnius, 2019.
1
У аснову працы была пакладзена дысертацыя, якую Томас
Баранаўскас абараніў у 2018 г. ва Універсітэце Вітаўта Вялікага ў Коўне.
2
Baranauskas T. Lietuvos valstybės ištakos. Vilnius, 2000.
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па ранняй гісторыі Сямігаліі 3, Селоніі 4 і Курляндыі 5, кнігі
пра бітвы пры Сауле (1236) 6 і Гаруозе (1279) 7. У гэтым
кантэксце зварот да гісторыі XV ст. мае пэўную логіку.
Аднак нельга не адзначыць прынцыповае адрозненне,
звязанае з крыніцамі: змяняецца не толькі іх колькасць,
але і характар – акты і лісты, якія дапаўняюць летапісы
і хронікі, дазваляюць не толькі падрабязней і надзейней,
без залішніх спекуляцый, прасачыць развіццё падзей, але
і задаваць новыя пытанні, напрыклад пра сацыяльную
гісторыю. Пры гэтым для 30-х гадоў XV ст. крыніцы выдадзены яшчэ вельмі слаба – па сутнасці, у многіх выпадках
іх звесткі толькі ўводзяцца ў навуковы зварот.
Кніга складаецца з уводзінаў, трох раздзелаў (“Шлях
да Пабойскай бітвы”, “Удзельнікі, месца і ход Пабойскай
бітвы” і “Наступствы Пабойскай бітвы”) і высноў, пераліку
ілюстрацый і бібліяграфіі, а таксама падборкі крыніц пра
Пабойскую бітву, англійскага рэзюмэ і паказніка. Ва ўво
дзінах ахарактарызаваны падыход да вывучэння бітвы,
у прыватнасці абгрунтоўваецца прамы зварот да крыніц
(хоць, здавалася б, што ў гэтым дзіўнага для прафесійнага
гісторыка?). Ужо тут адчуваецца супярэчлівасць аўтарскага падыходу: з аднаго боку, па словах аўтара, “шмат якія
важныя лісты і акты, якія захаваліся ў гэтым (Каралявецкім. – С. П.) ды іншых архівах, апублікаваны ў розных,
пераважна выдадзеных яшчэ ў XIX ст. зборніках дакументаў” (30), з другога – пошукі новых крыніц Баранаўскас пакідае іншым даследчыкам, у тым ліку аўтару гэтых
радкоў, а сам заяўляе, што абмяжуецца “ўдакладненнем
3
4

5
6
7

Žiemgalos aktai = Acta Semigalliae, parengė, vertė ir komentavo
T. Baranauskas. Joniškis, 2014.
Sėlos aktai = Acta Seloniae, parengė, vertė ir komentavo T. Baranauskas. Pasvalys – Joniškis, 2015. Пар. змястоўную рэцэнзію
Даруса Баронаса на гэтыя два зборнікі: Istorijos šaltinių tyrimai. T. 6. Vilnius, 2018. P. 369–373.
Kuršo aktai = Acta Curoniae, parengė, vertė ir komentavo T. Baranauskas. Pasvalys – Joniškis, 2017.
Baranauskas T., Zabiela G. Saulės mūšio pėdsakų paieškos. Vilnius, 2016.
Baranauskas T. Garuozos mūšis. Šaltiniai ir interpretacijos. Joniškis, 2017.
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публікацый найважнейшых крыніц, якія апісваюць ход
Пабойскай бітвы, па арыгіналах”, маючы на ўвазе перш
за ўсё шырокае лацінскае данясенне польскага клірыка
(45–46), і тым не менш заяўляе амбіцыйную мэту – вывучыць не толькі ход бітвы, але і яе гістарычны кантэкст,
перадумовы і наступствы (44). Цікавыя старонкі, прысвечаныя складванню розных традыцый называння бітвы –
“каля Вількаміра”, “на Свенце” або “Пабойская” (18–23).
У выніку Баранаўскас паказвае, што першыя два варыянты тлумачацца не проста геаграфічнай блізкасцю, а няправільнымі ўяўленнямі гісторыкаў пра месца бітвы,
і спыняецца на версіі “Пабойская бітва”, спасылаючыся
на геаграфічную дакладнасць і значэнне для лакальнай
гісторыі Літвы, нягледзячы на “рэтраспектывізм” гэтай
версіі (населены пункт узнік ужо пасля бітвы, што засведчыла яго назва; дарэчы было б прасачыць гісторыю яе
складвання). Гэта чымсьці нагадвае польскую назву Грунвальдскай бітвы (Грунвальд – скажонае Грунфельдэ), хоць
у дадзеным выпадку даследчыкі пастаўлены перад фактам наяўнасці вельмі магутнай традыцыі 8.
Характарыстыка крыніц (29–35) надзвычай лаканічная,
практычна нічога не гаворыцца ні пра іх ідэйную накіраванасць, ні пра тое, адкуль іх стваральнікі бралі інфармацыю
(усё гэта – нават у выпадку такога спецыфічнага аўтара, як
Ян Длугаш). У характарыстыцы архіва вялікіх магістраў
(не зусім дакладна названага “архівам Тэўтонскага ордэна” – бо архівы былі і ў іншых саноўнікаў ордэна) здзіўляе
адсутнасць усякай згадкі пра яго інвентар, як мяркуецца,
пачатку XVI ст., што захоўваецца ў Вільні, у бібліятэцы імя
Урублеўскіх Акадэміі навук Літвы 9.
8

9

Kwiatkowski K. Memoria continenter historiam denotat. Bitwa
pod Grunwaldem / Tannenbergiem / Žalgirisem 1410 w najnowszych badaniach. (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu.
R. 95. Zesz. 1.) Toruń, 2015. S. 9–11, przyp. 1.
Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. F. 15–73.
Гл. пра яго перш за ўсё: Kwiatkowski K. Neue Quellen aus
dem Kreis des Deutschen Ordens zum Krieg von 1409–1411 (Teil
1) // Zapiski Historyczne. 2010. T. 75. Zesz. 4. S. 67–112; Idem.
Eine Sammlung von Quellenregesten und Quellenabschriften
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Як жа аўтар уяўляе сацыяльна-палітычны кантэкст
бітвы? Яе перадумовы паказаны ў раздзеле “Шлях да Пабойскай бітвы”, прысвечаным падзеям 1429–1434 г. Баранаўскас развівае думку Людвіка Калянкоўскага: паводле яго слоў, прапанова Жыгімонта Люксембургскага
каранаваць Вітаўта і стварыць Літоўскае Каралеўства
калі і не была загадзя ўзгоднена з Ягайлам, то адпавядала яго дынастычным інтарэсам, паколькі ў далейшым
літоўская карона перайшла б да аднаго з Ягайлавых сыноў. Пасля смерці Вітаўта пастарэлы кароль прызначыў
вялікім князем свайго любімага брата, нежанатага і бяздзетнага Свідрыгайлу, а ўвесь далейшы польска-літоўскі
канфлікт, пачынаючы з затрымання караля ў Літве, разгарэўся з-за Заходняга Падолля. У распачатай неўзабаве
Луцкай вайне Свідрыгайла не скарыстаўся дапамогай саюзнікаў-крыжаносцаў з-за абвастрэння ўнутранай абстаноўкі ў Літве. Праз год ён быў скінуты, паколькі чаканае
нараджэнне дзіцяці ішло насуперак дынастычным планам Ягайлы; тым не менш таму не заставалася нічога
іншага, як санкцыянаваць укняжанне Жыгімонта Кейстутавіча. У наступнай вайне з ім Свідрыгайла не вызначаўся талентам палкаводца, а Жыгімонтаў прывілей
1434 г. азначаў пералом у вайне і ў гісторыі ўсёй дзяржаўнасці Літвы: на Русі тут жа выявіліся сімпатыі да Жыгімонта, а ў перспектыве ён стаў асновай збліжэння Літвы
і Русі ў рамках ВКЛ. Супаставіўшы дадзеныя пісьмовых
крыніц, тапаграфіі і археалагічных даследаванняў у раздзеле “Удзельнікі, месца і ход Пабойскай бітвы” (на ім
я спынюся ніжэй), Баранаўскас пераходзіць да разгляду
наступстваў бітвы, якое даводзіць да забойства Жыгімонта і ўзвядзення Казіміра на літоўскі сталец. На думку Баранаўскаса, у 1440 г. у Літве дзейнічалі “фракцыі” адной
aus dem Kreis des Deutschen Ordens (1. Hälfte des 16. Jh.). Inhaltsübersicht und Editionsperspektiven // Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015: Die Geschichte im Bild / Hrsg. von
H. Flachenecker, K. Kopiński und J. Tandecki. (Publikationen
des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition.
Bd. 8.) Toruń, 2016. S. 343–354.
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і той жа “партыі”, якая імкнулася ажыццявіць “план
Ягайлы”, які памёр шэсць гадоў таму.
Ужо з гэтага кароткага пераказу любы чытач, хоць
крыху знаёмы з тэмай, можа заўважыць, што ў кнізе шмат
праблематычнага і дыскусійнага. Звязана гэта са спецы
фічнай манерай прыцягнення крыніц і літаратуры – выбарачнай і ілюстрацыйнай, “пад тэзіс”. Як ужо гаварылася,
у сваіх развагах пра перадумовы і наступствы Пабойскай
бітвы, якія займаюць большую частку кнігі, Баранаўскас
зыходзіць з гіпотэзы Л. Калянкоўскага аб зацікаўленасці
Ягайлы ў каранацыі Вітаўта. Праблема ў тым, што такія
аргументы польскага гісторыка, як спасылкі на створаную
праз некалькі дзесяцігоддзяў “Хроніку Быхаўца”, выявіліся непераканаўчымі 10, а сама яго ідэя так і не прыжылася ў навуцы, нягледзячы на спробы Эвы Малячыньскай
і Віялеты Завіткоўскай рэанімаваць яе. Таму вяртанне да
ідэі Калянкоўскага патрабавала б не толькі ўліку літоўскага кантэксту, але і шырокай палемікі з багатай літаратурай апошніх гадоў пра палітычную сцэну Польшчы 11. Але
тое, што для Калянкоўскага было гіпотэзай, для Баранаў
скаса ператварылася ў дадзенасць. Замест палемікі і доказаў чытач знаходзіць дэкларатыўныя заявы пра інтарэсы
10

11

Nikodem J. Spory o koronację wielkiego księcia Litwy Witolda w
latach 1429–1430. Cz. II: Próba rekonstrukcji wydarzeń // Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica. T. 7. Poznań, 1997.
S. 158–162.
Гл. перш за ўсё: Kurtyka J. Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu. Kraków, 1997; Sperka J. Szafrańcowie herbu Stary Koń. Z dziejów kariery i awansu
w późnośredniowiecznej Polsce. Katowice, 2001; Szweda A. Organizacja i technika dyplomacji polskiej w stosunkach z zakonem krzyżackim w Prusach w latach 1386–1454. Toruń, 2009;
Czwojdrak B. Zofia Holszańska. Studium o dworze i roli królowej
w późnośredniowiecznej Polsce. Warszawa, 2012; Wróbel D. Elity polityczne Królestwa Polskiego wobec problemu krzyżackiego
w czasach Władysława Jagiełły. Lublin, 2016; Szybkowski S. Jagiełło, Witold, Zofia Holszańska i polityka dynastyczna. Wioletta Zawitkowska: Walka polityczno-prawna a następstwo tronu
po Władysławie Jagielle w latach 1424–1434. Rzeszów: Wyd-wo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. S. 372 // Średniowiecze Polskie i Powszechne. T. 8 (12). Katowice, 2016. S. 300–315.
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Ягайлы, нават пра “план Ягайлы”, якія час ад часу падмацоўваюцца спасылкамі на выбраныя крыніцы; “за бортам”
апынаецца заява самога Ягайлы наконт таго, што стварэнне Літоўскага каралеўства супярэчыць яго дынастычным
інтарэсам 12, адпаведнае месца з трактата (consilium) кракаўскіх юрыстаў 13 і словы літоўскіх баяраў з нагоды каранацыі Вітаўта пра іх адвечную свабоду, запісаныя ордэнскім канцылярыстам 14. У выніку не відаць ні дынамікі
ўзаемаадносін Ягайлы з Вітаўтам і “палітычным народам” Польскага каралеўства, ні магчымай ступені яго зацікаўленасці ў стварэнні Літоўскага каралеўства, а эпізод
з затрымкай і рабаваннем паслоў Жыгімонта Люксембургскага каля Тур’яй гары ў жніўні 1430 г. і зусім аказваецца
пазбаўленым усякай логікі 15. Аслеплены любоўю да роднай Літвы Ягайла, які забывае пра інтарэсы Польшчы,
вераломны Свідрыгайла, паслухмяныя сваім кіраўнікам
і сацыяльным сувязям літоўскія князі і паны і ўсеўладная польская знаць – такія вобразы малюе Баранаўскас,
адыходзячыся недалёка ад Длугаша. Баранаўскасу палюбілася думка пра тое, што Гальшанскія, сваякі польскай
каралевы Соф’і, былі праваднікамі дынастычнай ідэі Ягелонаў у Літве. І не бяда, што ў крыніцах пра яе ролю нічога не гаворыцца, а ў спецыяльнай літаратуры гэтая думка
адпрэчана 16, – можна падабраць разнастайныя ўскосныя
аргументы… Часам цяжка зразумець, чаму Баранаўскас
спасылаецца на тую ці іншую публікацыю (напрыклад, на
12
13
14

15

16

Codex epistolaris Vitoldi magni ducis Lithuaniae, 1376–1430 /
ed. A. Prochaska. Cracoviae, 1882. № 1341.
Zachorowski S. Studia z historii prawa kościelnego i polskiego.
Kraków, 1917. S. 191.
Scriptores rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit bis zum Untergange der Ordensherrschaft / Hrsg.
von Th. Hirsch, M. Töppen, E. Strehlke. Bd. 3. Leipzig, 1866.
S. 493, Anm. 1.
Пра пазіцыю Ягайлы гл. спецыяльную працу: Szybkowski
S. Zjazd w Łęczycy w 1430 roku. Z badań nad wydarzeniami politycznymi w Polsce podczas “burzy koronacyjnej” 1429–1430 //
Średniowiecze Polskie i Powszechne. 2010. T. 2 (6). S. 142–156.
Czwojdrak B. Zofia Holszańska. Studium o dworze i roli królowej w
późnośredniowiecznej Polsce. Warszawa, 2012. S. 34–50, 107–112.
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пазбаўленыя навуковай каштоўнасці працы Руслана Гагуа
пра Грунвальдскую бітву або Яраслава Піліпчука пра Залатую Арду 17): у адным шэрагу апынаюцца працы старых
і новых гісторыкаў, і толькі час ад часу Баранаўскас піша,
хто з іх і якім чынам прыходзіць да той ці іншай высновы,
і дазваляе сабе палемізаваць з імі. Але ў выніку, за рэдкімі
выключэннямі, атрымліваюцца або труізмы, або меркаванні паводле прынцыпу “я так бачу”, нешта падобнае да хлестакоўскай “лёгкасці незвычайнай у думках”.
Падкрэслю, што высновы названых гісторыкаў і, больш
за тое, пэўны кансэнсус, які склаўся ў літаратуры, заснаваны на вывучэнні найшырэйшага кола крыніц. Таму палеміка з гэтай літаратурай патрабавала б ад Баранаўскаса верыфікаваць яе высновы, звярнуўшыся да іх. Як ужо
гаварылася, не сакрэт, што велізарная колькасць лістоў
і дакументаў па гісторыі ВКЛ 30-х гадоў XV ст. не апублікавана (а што ўжо казаць пра Польшчу…). Іх вывучэнне і ўвядзенне ў навуковы зварот – неабходная ўмова сучаснага даследавання Вялікага Княства Літоўскага эпохі
позняга Сярэднявечча, залог поспеху яго даследчыка. Між
тым Баранаўскасу, які амаль не прыцягваў архіўных матэрыялаў – нават спісаў крыніц Кёнігсбергскага архіва,
якія захоўваюцца ў Літоўскім дзяржаўным гістарычным
архіве ў Вільні і ў Львоўскай нацыянальнай навуковай бібліятэцы імя Стэфаніка ў Львове (апошнія аблічбаваныя
і даступныя ў інтэрнэце), – увесь час даводзіцца звяртацца
да зборнікаў рэгестаў, вытрымак і прац сваіх папярэднікаў
і выбіраць там тое, што падыходзіць да яго канцэпцыі. Без
архіўных крыніц цяжка абысціся, нават калі пісаць толькі
пра адну Пабойскую бітву і яе найбліжэйшыя наступствы.
Яшчэ цяжэй – калі, як гэта робіць Баранаўскас, ставіць задачу зразумець сутнасць падзей, якія да яе прывялі.
17

Пар.: Сагановіч Г. Калі змаўкаюць папярэднікі. Пра псеўданавуковае даследаванне Грунвальдскай бітвы // БГА. 2009. Т. 16.
Сш. 2. С. 561–580. Нельга не адзначыць, што ў кнізе знешнія
сілы (і Тэўтонскі ордэн, і Жыгімонт Люксембургскі, і рускія землі, і Арда, і Малдавія) ды іх роля ў канфлікце, які не мог адбыцца без іх удзелу, ахарактарызаваны вельмі ўрыўкава.
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Іронія сітуацыі складаецца ў тым, што зварот да
крыніц, якія засталіся невядомымі Баранаўскасу, не толькі даў бы глебу для больш абгрунтаваных разваг, але часам пацвердзіў бы і справядлівасць тых сцверджанняў,
якія ён спрабуе абвергнуць: высвятляецца, што яны не
высмактаныя з пальца і не ўзятыя са столі. Абмяжуюся
некалькімі прыкладамі. Баранаўскас спрабуе даказаць –
або хутчэй угаварыць сябе і чытача насуперак высновам,
да якіх прыйшлі яго папярэднікі, – што Ягайла прызначыў Свідрыгайлу вялікім князем (61–68), а ўвесь канфлікт паміж імі разгарэўся з-за таго, што польскія паны
самавольна захапілі Заходняе Падолле (69–77). Але, як
высвятляецца з ліста мазавецкага князя Семавіта V польскім саноўнікам, які надзвычай ярка адлюстраваў атмасферу польска-літоўскіх адносінаў у канцы 1430 г., гэты
канфлікт заявіў пра сябе ўжо ў першай палове – сярэдзіне
лістапада, калі ў Літве пра падзеі на Падоллі яшчэ асабліва не ведалі, а яго прычыны не зводзіліся да лёсу гэтага рэгіёна 18. Зварот да перапіскі вялікага магістра Паўля
фон Русдорфа, якая цяпер захоўваецца ў Сакрэтным дзяржаўным архіве Прускай культурнай спадчыны ў Берліне,
дазволіў бы не пускацца ў спекуляцыі аб тым, чаму ж вялікі князь заключыў Чартарыйскае перамір’е з каралём,
калі Ордэн ужо атакаваў Польшчу (96–98). Матэрыялы
з ужо згаданага віленскага рукапісу маглі б дапоўніць
карціну “незвычайных” паводзін Аляксандра Носа, які
вясной 1436 г. у прамым сэнсе выбіраў, каму з князёў, якія
ваявалі, перадаць Луцк (183–184), і бязладдзя, якое панавала ў Літве пасля забойства Жыгімонта Кейстутавіча
ў 1440 г. (187–191) 19. А з неапублікаванага тома кодэкса
Мацея Догеля высвятляецца, што літоўска-ордэнскае пагадненне 1438 г. – вынік пісарскай хібы: насамрэч гаворка ідзе пра добра вядомы галоўны дакумент Берасцейскага міру, датаваны 1436 г. па стылі A Nativitate, у спісе
18

19

Bayerische Staatsbibliothek, Clm 22372, S. 466–466v. Я рыхтую
публікацыю і падрабязны разбор гэтай і іншых крыніц пра
падзеі канца 1430 г. у ВКЛ.
LMAVB RS. F 15–73. P. 70, 90.
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якога Ігнат Даніловіч прыняў шасцёрку за васьмёрку
(179–180) 20.
Вельмі выбарачна выкарыстаны і апублікаваныя крыніцы. Так, зусім не прыцягнуты расходныя запісы г. Казімежа, якія праліваюць святло і на адносіны з ВКЛ 21, важныя для тэмы публікацыі Курта Форштройтара 22 або 13-ы
том “Лівонскіх Грамат” (2018). У апошнім апублікаваны не
толькі граматы 1473 г. аб размежаванні Літвы з Лівоніяй 23,
але і мемарыял 1479 г. аб адносінах Лівонскага аддзялення Ордэна з рыжскім архіепіскапам. З яго высвятляецца,
што пасля бітвы тагачасны архіепіскап загадаў забіць на
Дзвіне фогта Каркуса (таго самага, які, па словах фогта
Нарвы, прапаў без вестак) і ўсіх воінаў, якія змагаліся ў ордэнскіх войсках і ўцяклі з Літвы, і выдаць у Літву палонных, якія там былі пакараныя 24. Але нават выкарыстаныя
крыніцы часта прыцягваюцца некрытычна, як у выпадку
з Длугашам: нездарма Баранаўскас успрыняў яго версію
пра тое, як польскі кароль перадаў літоўскі сталец роднаму
брату, і пры гэтым абышоў маўчаннем вельмі дакладную
20

21
22

23

24

Архив Санкт-Петербургского Института истории Российской академии наук. Западноевропейская секция. Колл. 32. Оп. 1. № 695/1.
Л. 54об. (с. 107 старой пагінацыі). Найноўшае выданне дакументаў Берасцейскага міру гл.: Dokumenty pokoju brzeskiego między Polską i Litwą a zakonem krzyżackim z 31 grudnia 1435 / wyd.
A. Szweda, M. Hlebionek, S. Szybkowski, J. Trupinda przy współudziale R. Petrauskasa i S. Polechova. Toruń, 2019 (у друку).
Podwody kazimierskie 1407–1432 / wyd. S. Krzyżanowski // Archiwum Komisji Historycznej. T. 11. Kraków, 1909–1913. S. 392–465.
Forstreuter K. Der Deutsche Orden und die Kirchenunion während
des Basler Konzils // Annuarium Historiae Conciliorum. Jg. 1. Amsterdam, 1969. S. 114–139; Die Berichte der Generalprokuratoren
des Deutschen Ordens an der Kurie. Bd. 4. Hbd. 1–2 / Bearb. von
K. Forstreuter und H. Koeppen. (Veröffentlichungen der Niedersächsischen Archivverwaltung. H. 32, 33.) Göttingen, 1973–1976.
Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch. Abt. 1. Bd. 13 (1472–
1479) / Bearb. von M. Mahling, K. Neitmann und M. Thumser
unter Mitarbeit von A. Baranov, C. Gahlbeck, J. Götz, C. von
Heßberg, R. Lützelschwab, S. Neitmann und R. Schelling. Köln –
Weimar – Wien, 2018. № 153, 154.
Ibid. № 741. Дзякую д-ру Аляксандру Баранаву (Берлін), які
звярнуў маю ўвагу на гэтую крыніцу.
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характарыстыку гэтага аповеду ў вядомым яму артыкуле
Яраслава Нікодэма 25. Іншы прыклад – услед за Длугашам
Баранаўскас выпраўляе серадскага кашталяна Лаўрэнція
Зарэмбу ў пасольства ў Літву ў сярэдзіне жніўня 1432 г.,
у той час як лісты ордэнскіх саноўнікаў і самога Свідрыгайлы бясспрэчна сведчаць пра яго візіты туды ў канцы траўня
і ў ліпені 1432 г., а вось пра жнівеньскую місію яны маўчаць (ды і ці не занадта шмат было б пасольстваў за такі
кароткі тэрмін? ды і ці мела сэнс перад польска-літоўскім
з’ездам накіроўваць да вялікага князя пасла, якога ён напярэдадні з’езда напэўна выправадзіў бы?) 26.
Інтэрпрэтацыя гэтых крыніц часта таксама далёкая ад
бездакорнай логікі і несупярэчлівасці, а кола закранутых
пытанняў даволі традыцыйнае і прадказальнае. Перш за
ўсё здзіўляе агульная перадумова разваг – неабходна абавязкова знайсці эпахальны, цывілізацыйны сэнс Пабойскай бітвы як вырашальнай. Але чым жа не задавальняе
аўтара зразумелая сучаснікам логіка дынастычнай вайны? Па Баранаўскасу, стары польскі кароль прызначыў
бяздзетнага брата вялікім князем і дамовіўся ўрэгуляваць
усе спрэчныя пытанні 7 лістапада 1430 г., – але ўжо на
наступны дзень (на самай справе праз два дні) Свідрыгайла накіраваў пасольства да Жыгімонта Люксембургскага, заявіўшы пра жаданне ажаніцца. Пад верасень
1431 г. у асяроддзі літоўскай шляхты ўжо спела незадаволенасць яго палітыкай, якая прымусіла яго заключыць
перамір’е з Польшчай, – але прычынай перавароту стала чаканне нараджэння дзіцяці, якое было зачата толькі
ў пачатку 1432 г.; пры гэтым даводзіцца дапусціць, што
25

26

Nikodem J. Wyniesienie Świdrygiełły na Wielkie Księstwo Litewskie // Białoruskie Zeszyty Historyczne. T. 19. Białystok, 2003.
S. 5–31, тут с. 11–14.
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, XX. Hauptabteilung, Ordensbriefarchiv, № 6114, 6129, 6150, 6159 (пар.
жнівеньскую перапіску: Ibid., № 6183, 6185, 6192, 6198); Liv-,
esth- und curländisches Urkundenbuch. Bd. 8 (1429 Mai – 1435) /
Hrsg. von H. Hildebrand. Riga; Moskau, 1884. № 606. Магчыма,
праверыць гэтыя меркаванні дапамог бы зварот да серадскіх
гродскіх і земскіх кніг за 1432 г., якія захоўваюцца ў Галоўным
архіве старажытных актаў у Варшаве.
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Ягайлавы прыхільнікі “перанерваваліся”, бо без ультрагукавога абследавання, тады яшчэ не вынайдзенага, нельга
было сказаць загадзя, хто з’явіцца на свет – сын ці дачка. Варта было ліквідаваць Свідрыгайлу, каб пасадзіць
на пасад князя, у якога быў зусім дарослы і самастойны
сын, – і даверыцца абяцанням, якія на наступны дзень
стануць нікчэмнымі лістамі пергамена? Прывілей 1434 г.
стаў пераломным пунктам у гісторыі дынастычнай вайны, надаўшы ёй новы сэнс, але Свідрыгайлавы прыхільнікі не спяшаліся пераходзіць на бок Жыгімонта, нават
пасля таго як састарэлы Альгердавіч быў разбіты блізу
Вількаміра, а сёй-той і зусім пакінуў лагер Жыгімонта,
паступіўшыся гэтым лёсавызначальным прывілеем… Характэрна, што ў гэтым раздзеле, напоўненым развагамі аб
цывілізацыйным выбары Літвы, нічога не гаворыцца пра
інструментарый яго палітыкі – ні пра шчодрыя наданні
Жыгімонта, на якія быў асабліва багаты 1434 год, ні пра
тое, штó і як падданыя абодвух вялікіх князёў маглі даведацца пра земскі прывілей Жыгімонта 27.
У легкаважных развагах пра сацыяльна-палітычны
кантэкст Пабойскай бітвы патанае раздзел, прысвечаны самой бітве. Для пачатку аўтар спрабуе вызначыць
колькасць войскаў; сам ён параўноўвае падобныя спробы
з “цікавай інтэлектуальнай гульнёй, якую кожны гулец
сканчае з розным вынікам” (130), і ўвесь гэты раздзел, напоўнены спробамі прымірыць лічбы з розных крыніц паміж сабой і з больш познімі дадзенымі (130–142), на мой
погляд, цалкам заслугоўвае такой жа характарыстыкі.
Амаль нічога не сказана пра гарнізоны, якія Свідрыгайла пакінуў у замках, і пра яго “гасцей”, згадваных не толькі ў наратыўных крыніцах, але і ў сучаснай перапісцы 28.
Не задае Баранаўскас і пытання, на якой плошчы маглі б
27

28

Пар.: Полехов С. В. Наследники Витовта. Династическая война в Великом княжестве Литовском в 30-е годы XV века. Москва: Индрик, 2015. С. 360–388.
Пар. удалы прыклад яе выкарыстання: Мартынюк А. В. До
Герберштейна: Австрия и Восточная Европа в системе персональных связей и личных контактов (XIII – начало XVI века).
Москва, 2019. С. 427–434.
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размясціцца войскі вызначаных ім памераў. Найбольш
цікавымі і ўдалымі ўяўляюцца тыя раздзелы кнігі, у якіх
дадзеныя пісьмовых крыніц суадносяцца з тапаграфіяй
поля бітвы (143–156) і рэканструюецца яе ход (156–165).
У выніку Баранаўскас, у адрозненне ад Ёнаса Матусаса
і Юзэфа Скшыпека, якія раней спецыяльна вывучалі ход
бітвы, прыходзіць да высновы, што войскі Свідрыгайлы
і яго саюзнікаў заставаліся на ўсходнім беразе р. Жырнаі, а Міхаіла Жыгімонтавіча і палякаў – на заходнім.
Увесь раздзел у цэлым толькі выйграў бы, калі б выклад
быў больш сістэматычным: напрыклад, пра няўдзел гусітаў і прускіх войскаў чытач даведаецца толькі ў раздзеле аб ходзе бітвы, пра ўдзел “гасцей” з Сілезіі і Аўстрыі
і характар іх узаемаадносінаў з Ордэнам і Свідрыгайлам
(набожныя воіны-пілігрымы або найміты?) – не даведаецца зусім, звесткі пра рэльеф і даволі сціплыя пакуль
вынікі археалагічных даследаванняў прыводзяцца толькі
па меры выкладу. Вельмі не хапае і спасылак на картаграфічныя матэрыялы, і схем, на якіх перамяшчэнні войскаў былі б пададзены ў дынаміцы, а рэканструкцыя Баранаўскаса графічна параўноўвалася б з рэканструкцыямі
Матусаса і Скшыпека. Напрошваецца параўнанне з даследаваннямі палёў іншых бітваў, такіх, як Кулікоўская
або Грунвальдская.
Ад асноўнага тэксту даследавання крыху адарваная
публікацыя крыніц (216–301). Баранаўскас дзеліць іх на
некалькі традыцый – нямецкую, літоўскую, польскую і рускую – але ў тэксце кнігі гэты падзел амаль не прасочваецца, а пра генетычную сувязь паміж асобнымі крыніцамі чытач даведаецца толькі “з нагоды” або з легенд у іх
публікацыі. У цэлым іх публікацыя і пераклады выкананы на годным узроўні; нязгоду выклікае перадача тэкстаў “слова ў слова”, асабліва ў дачыненні да старадрукаваных кніг 29, і некаторыя недакладнасці перакладаў:
29

Пар.: Antanavičius D. Nova, noua an nona ratio textus edendi? //
Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 39: XVI–XIX a. lietuviško ir
kitakalbio rankraštinio paveldo tyrimai. Vilnius, 2015. P. 205–
214.
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напрыклад, ва ўдзельніку Пабойскай бітвы, маршале вялікага князя Свідрыгайлы і “hovetman van Plowscauwe”,
Баранаўскас бачыць “пскоўскага старасту” (Pskovo seniūnas, с. 218), хоць досыць зразумела, што гаворка ідзе
пра полацкага намесніка, а дату ліста фогта Нарвы Ёгана Конінга, у якім ён згадваецца – “des manendages nae
Francisci” – замест “pirmadienį po Pranciškaus” перакладае як “pirmadienį prieš Pranciškų” (219), пры гэтым у загалоўку ўслед за публікацыяй Германа Гільдэбранда паказвае правільную дату – 10 кастрычніка 1435 г. (216).
Моцны бок кнігі, безумоўна, – яе стыльнае афармленне, заслуга і аўтара, і выдавецтва. Кніга забяспечана мноствам ілюстрацый, сярод якіх – старадаўнія і сучасныя партрэты дзейных асоб, фотаздымкі сучаснага
стану тых месцаў, дзе разгортваліся падзеі (ад Украіны
да Латвіі!), картасхемы, дакументы і пасланні, пячаткі.
Апошнія ўзнаўляюцца ў выглядзе фотаздымкаў і прамалёвак, выкананых вядомым украінскім даследчыкам
Алегам Аднарожанкам. Фотаздымкі пячатак маглі б быць
больш інфарматыўнымі (яны такія малыя, што на іх цяжка што-небудзь разгледзець), а подпісы – больш дакладнымі. Так, “падольская” пячатка Свідрыгайлы датавана,
як і ў Аднарожанкі, 1401–1431 г. (61), хоць храналогія вядомых асобнікаў абмяжоўваецца 1401–1402 г. 30, а ў “чарнігаўскай” пячатцы, датаванай 1420–1424 г. (62), яна, наадварот, аказваецца шырэйшай – аж да лістапада 1430 г.,
калі Свідрыгайла паспяшаўся зацвердзіць ёю пагадненне з Ягайлам 31. У выніку ў чытача ёсць усе магчымасці
ўявіць сабе месца дзеяння кнігі. Як уяўляць само дзеянне – задаволіцца пабудовамі Баранаўскаса або не, – вырашаць чытачу.
30
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AGAD. Dok. perg. № 8501; GStAPK, Perg.-Urk., Schiebl. 54,
Nr. 1, 3.
Гл. мікрафільм 30-х г. са збору Антанаса Васіляўскаса
(LMAVB RS. F 205–168. № 24). На арыгінале пячатка на цяперашні час страчана (AGAD. Dok. perg. № 4450). Паказальны той факт, што Свідрыгайла паспяшаўся зацвердзіць дамову з Ягайлам “чарнігаўскай” пячаткай, не дачакаўшыся
выканання велікакняскай.

Дакладны час
на “зламаным гадзінніку”*
Аляксандр Пагарэлы
Ці бывае так, што пазітыўная матывацыя, добразычлівасць і спагадлівасць аўтара прыносяць сумнеўныя
вынікі, заснаваныя на хібнай метадалогіі? Так, бывае.
У мінулым годзе ўбачыла свет манаграфія Саймана
Льюіса “Беларусь – альтэрнатыўныя бачанні. Нацыя, памяць і касмапалітызм”, выпушчаная даволі вядомым выдавецтвам і ў цікавай кніжнай серыі, прысвечанай расійскім і ўсходне-цэнтральнаеўрапейскім даследаванням.
Кніга стала вынікам шматгадовых штудый навукоўца, які
цяпер працуе ў Інстытуце славяназнаўчых даследаванняў
Патсдамскага ўніверсітэта.
Манаграфія складаецца з трох частак, у кожнай з якіх
па два раздзелы. Кніга пры ўсіх пытаннях, якія ставіць
гэты агляд, не пазбаўлена станоўчых бакоў. Яна напісана
вельмі добрай мовай, чытаецца даволі лёгка, нягледзячы
на складанасць тэматыкі і разбудаваны тэарэтыка-метадалагічны апарат. Даследчык вельмі карэктна падышоў
да пытання транслітарацыі беларускіх імёнаў, геаграфічных назваў, паняццяў і асобных слоў (X–XI), што не заўсёды сустракаецца ў заходніх працах.
Аўтар прапануе на першы погляд дастаткова свежы,
цікавы і патэнцыйна плённы падыход да даследавання беларускай ідэнтычнасці. Ён слушна заклікае адмовіцца ад дыхатамічнага погляду на беларускую нацыю
* LEWIS, SIMON. Belarus – Alternative Visions. Nation, Memory
and Cosmopolitanism. New York and London, 2019. XII+230 pp.
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і ідэнтычнасць, які замацаваўся ў працах апошніх дзесяцігоддзяў. Паводле такога падыходу Беларусь і беларусы
ў памкненнях нацыянальнага будавання падзелены на
тых, што арыентуюцца на Расію ці на Захад, на еўразійскі ці на еўрапейскі дыскурсы. Пры тым, што названы
падыход небеспадстаўны, ён не дае заўважыць падабенства, на погляд Льюіса, абодвух дыскурсаў у іх таталізацыі і эсэнцыялізацыі папярэднікаў сённяшняй Беларусі і беларускай ідэнтычнасці, рэдукцыі іх поліфанічнасці
і разнастайнасці (7).
Замест гэтага Льюіс прапануе транснацыянальны падыход, які асаблівую ўвагу аддае літаратурным рэпрэзентацыям, хоць аналізуюцца ў працы мемарыялы ахвяраў
вайны (Хатынь), кінастужкі савецкага і постсавецкага
перыяду, культурныя канцэпцыі і рок-музыка. Даследаванне ставіць праблему памяці ў цэнтр манаграфіі.
У кнізе абмяркоўваецца, як “акт аднаўлення мінулага
служыў мэтам перадачы значэння асоб і месцаў” (2). Паводле аўтара, манаграфія накрэслівае складанае паходжанне беларускай памяці ад ХІХ ст. і да постсавецкай
сучаснасці. Яна дэманструе, што ўзаемаадносіны паміж
беларускай ідэнтычнасцю і памяццю змяняліся на працягу часу, і гэта было абумоўлена рознымі гістарычнымі
падзеямі і паваротамі (7–9). Льюіс далучаецца да меркавання, што для разумення падыходаў да рэпрэзентацый
мінулага ва Усходняй Еўропе цэнтральным з’яўляецца
агульнае стаўленне да памяці як неабмежаванай, заснаванай на дыялогу, якая знаходзіцца ў стане пастаяннага
абнаўлення.
Гэта спалучана ў аўтара з канцэпцыяй “асвоенага касмапалітызму” (rooted cosmopolitanism) ці “касмапалітычнага патрыятызму” Квамэ Энтані Апіа. Для апошняга “карэнны касмапаліт” прывязаны да ўласнага дому
з уласнымі культурнымі асаблівасцямі, але атрымлівае
задавальненне ад прысутнасці іншага, іншых месцаў,
якія выступаюць домам для іншых адрозных ад яго людзей. Гэта вынікае са свабоднага выбару індывідаў і груп.
Калі працягнуць гэтае разважанне адносна памяці, то
“карэнная касмапалітычная памяць” уяўляе мінулае,
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што адначасна выпраменьвае нацыянальны гонар і праслаўляе гістарычны ўплыў іншых груп у мінулым (9, 16).
Пры гэтым, паводле Льюіса, у Беларусі стала прасочваецца “напружанне” паміж “наратывам калектыўнай ідэнтычнасці” і ўласцівай тэрыторыі Беларусі “транснацыянальнасцю” (9).
У кнізе выкарыстана значная колькасць польскай
і польскамоўнай літаратуры (7, 22), што сапраўды трэба
адзначыць як адзін з яе плюсоў, бо манаграфія ўводзіць
тыя тэмы і кантэксты, якія больш поўна раскрываюць праблематыку, узнятую аўтарам, але парадаксальна служыць
таму, што выкрывае яго метадалогію, паказвае яе слабасць і неадэкватнасць (пра гэта крыху ніжэй).
Значная перавага манаграфіі Льюіса, на думку аўтара
гэтага агляду, – тое, як ён намагаецца раскрываць тонкія дэталі значэнняў у аналізаваных тэкстах. Яго ўважлівасць да такіх дэталяў вартая павагі, бо яна дазваляе
яму ўбачыць схаваныя кантэксты і пазнаёміць з імі англамоўных чытачоў. Ён робіць гэта і ў выпадку назваў
мясцін ў “Фантастычных апавяданнях” Яна Баршчэўскага, персанажаў Купалавых “Тутэйшых”, твораў Быкава,
месцаў, звязаных з Уладзімірам Караткевічам (38, 40, 44,
64, 87, 89, 130).
Трэба пагадзіцца з аўтарам, калі ён кажа пра дзве
ўзаемазвязаныя, але адрозныя стратэгіі маніпуляцыі памяці пра Другую сусветную вайну ў Беларусі. Першая –
крэатыўная, яна прадстаўлена міфатворчасцю. Другая ж
азначаецца Льюісам як рэдукцыйна “дыскурсіўная чыстка”. Апошняя ўключае не толькі эпістэмалагічны, але
і фізічны гвалт, прычым як рэтраспектыўны, так і скіраваны на перспектыву (57).
Аўтар правільна адзначае, што даследаванні, аўтары
якіх маюць расійскае паходжанне, але працуюць у заходніх універсітэтах, або ўласна расіяне, могуць ігнараваць
імкненне Васіля Быкава апавядаць спецыфічна беларускую гісторыю ў сваіх творах (84). Таксама слушным можна назваць супастаўленне постаці Быкава-празаіка з яго
своеасаблівым адпаведнікам у асобе паэта Чэслава Мілаша (85).
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Льюіс указвае на тое, што кантэкст высілкаў памяці
ў Беларусі не толькі у выпадку Другой сусветнай вайны –
гэта аплакванне, памяць пра ахвяр, але таксама метапамяць і постпамяць пра знішчаную памяць і памяць пра
памяць (14, 15, 38, 71, 97–98, 103, 120, 190, 197). Ключавую, паводле аўтара, ролю ў канструяванні савецкай
беларускай ідэнтычнасці, якая магла ўключаць таксама
чужых, небеларускіх паводле паходжання, партызанаў,
адыгрывала метанімія (61–62, 64, 106, 146).
Цікавае разважанне аўтара пра інавацыі, якія ўнес
ла творчасць Уладзіміра Караткевіча ў працэс стварэння і захавання памяці і ідэнтычнасці. Льюіс лічыць, што
Караткевіч адмовіўся ад “вузкай” нацыяналізацыі ў змаганні з савецкім наратывам. Наватарствам было і тое, што
Караткевіч адкінуў дасавецкую памяць “інтэрналізаванага каланіялізму” (113).
Саму ж савецкую ідэнтычнасць і ўласцівую ёй памяць
даследчык характарызуе як такую, што сцвярджае беларускую рэгіянальную спецыфіку, але адначасова спецыфіку адмаўляе (64). Аўтар ацэньвае вяртанне Чырвонай
Арміі ў Беларусь у 1944 г., узяўшы слова “вызваленне”
ў двукоссе (55). Савецкая памяць пра вайну была інструментам імперыялізму, яна была каланіяльнай паводле
характару, таксама як і дасавецкая расійская (54, 72–74,
103, 35–36). Прапагандысцкія высілкі часоў “халоднай
вайны” Льюіс апісвае як “прыкрыццё атакі на беларускую ідэнтычнасць” (58). У постсавецкіх умовах, як ён лічыць, троп “партызанскай рэспублікі” з каланізатарскага
дыскурсу з функцыямі абмежавання магчымых формаў
інтэрпрэтацыі перайшоў у посткаланіяльны з рэканструктыўнымі функцыямі (141).
Аўтар уздымае цікавую тэму паралеляў паміж ста
лінізмам і нацызмам у творчасці Васіля Быкава
і Уладзіміра Караткевіча. Пісьменнікі здолелі абысці
цэнзуру там, дзе гэта было магчыма, і пачаць ламаць
партыйна-дзяржаўную манаполію на памяць і фактычны абавязак “памятаць” толькі ў акрэсленых рамках
(92–93, 97, 103, 125). Гэта набывала яшчэ большае значэнне ў сувязі з татальным замоўчваннем ў савецкі
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перыяд праблемы Халакосту ў Беларусі як унікальнай
з’явы (102, 111).
На прыкладзе творчасці суполкі “Партызанфільм”
Льюіс паказвае, што і ў постсавецкай Беларусі ва ўмовах
аўтарытарызму савецкія практыкі і аднясенні працягваюць існаваць, бо спроба пабудаваць міф антысавецкага
партызанскага супраціву канца 1940 – пачатку 1950-х гадоў адлюстроўвае савецкую героіку. Тут аўтар прыгадвае
Франца Фанона і яго заўвагу пра залежнасць каланізаваных ад каланізатараў (149).
Кніга мае хоць і не артыкуляваны яўна, але прысутны пры абмеркаванні тэарэтычных праблем нарматыўны тон, што крыху выбіваецца са, здавалася б, выключна даследчага і аналітычнага кантэксту. Напрыклад,
аўтар мякка, але папракае Артура Клінава ў тым, што
ён дыскурс постмадэрнізму выкарыстаў на патрэбы “ўтапічнай барацьбы за нацыянальнае адраджэнне”. Таксама на пачатку кнігі аўтар са спасылкай на Томаша
Зарыцкага адзначае, што “правыя і кансерватыўныя рэвізіяністы” прысвоілі дыскурс посткаланіяльнасці, які
першапачаткова нарадзіўся з марксісцкага, фемінісцкага і постструктуралісцкага тэарэтызавання. Гэта дадае
кнізе непатрэбную для такой працы палітызаванасць
(147, 11). Таксама і памяць павінна быць дыялагічнай
без прысваення мінулага для такой “пазітыўнай ідэалогіі, як нацыяналізм” (189).
Гэта кантрастуе з тым, як аўтар аналізуе і дэканструюе
савецкі дыскурс і міфалогію пра Другую сусветную вайну
ў Беларусі, паказвае ўнутраныя супярэчнасці і неадпаведнасць рэчаіснасці ўсёй будовы міфа Беларусі як “партызанскай рэспублікі”. Урэшце “партызанскі міф” ва ўмовах
пасля 1991 г. вызваліўся з-пад жорсткага партыйна-дзяржаўнага ідэалагічнага нагляду і стаў свабодна інтэрпрэтавацца (139–166). Акадэмічны дыялог і запазычанне тэорый і канцэпцый можа адбывацца свабодна, як і абмен
думкамі паміж даследчыкамі. Якраз палітызаваны тон
толькі замінае такому працэсу.
Кніга дэманструе сапраўдную пазітыўную матывацыю, што адлюстравана ў падзяках (VIII), але таксама
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відавочна з тэксту асобных падраздзелаў (36–40). Праўда,
гэта сведчыць пра пэўную эмацыйнасць падыходу аўтара.
Ён фактычна імкнецца ўпісаць “перыферыйны” беларускі кантэкст у самы “цэнтр” тэарэтыка-метадалагічных дэбатаў у заходняй акадэміі. Аднак ёсць вялікая праблема
з паняццямі і канцэпцыямі, якія выкарыстоўвае Льюіс.
Апрача хібных канцэпцый яшчэ і недастатковасць інфармацыі і кантэксту выступае як адзін з галоўных недахопаў манаграфіі.
Пачаць трэба з каланіяльнасці і посткаланіялізму,
як яны выступаюць у аўтара. Працы, на якія абапіраецца Льюіс, збольшага пабудаваны на тым, што французскі мысляр і пісьменнік, прадстаўнік т. зв. “новых філосафаў” Паскаль Брукнер (1948 г. н.) называе “тыраніяй
віны” Захаду 1. Гэта дастаткова аднабаковы падыход, які
зводзіць адносіны заходніх грамадстваў з незаходнімі,
а асабліва тымі, якія сталі аб’ектам каланізацыі, выключна да кантэксту ўчыненага зла, прапануецца чорна-белая карціна такога ўзаемадзеяння. Пры гэтым заходнія
грамадствы павінны паддавацца абрадам самабічавання і прызнання віны. Складаны характар узаемадзеяння каланізаваных і каланізатараў апускаецца, дыскурс
віны набывае рысы эскалацыі. Да таго ж, гэты дыскурс
гамагенізуе і спрашчае адносіны ўнутры незаходніх грамадстваў, пазбаўляючы іх адказнасці, індывідуальнасці, суб’ектнасці і культурнай спецыфікі. Гэта якраз тое,
што тыя ж дыскурсы посткаланіялізму і арыенталізму
прыпісваюць каланіялізму. Эскалацыя такога дыскурсу
можа дасягаць нават шчырай нянавісці да еўрапейцаў
і паўночных амерыканцаў агулам, і гэта праяўляецца
ў тым, што гісторык і пісьменнік, спецыяліст па гісторыі і культуры такіх розных краін, як Кітай, Японія, Нідэрланды і Германія, Іэн Бурума ў суаўтарстве з Авішаі
Маргалітам апісалі як “акцыдэнталізм”. Антызаходнія
1

Bruckner P. The Tyranny of Guilt: an Essay on Western
Masochism / transl. from the French by S. Rendall. Princeton
and Oxford, 2010. Гл. таксама: Ferguson N. Civilization: the
West and the Rest. New York, 2011. P. 141–195.
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дыскурсы пры гэтым могуць мець свой пачатак у краінах Еўраамерыкі і іх універсітэтах 2.
Не адмаўляючы рэлевантнасць посткаланіяльнасці як
тэорыі да беларускага кантэксту, трэба ўсё ж указаць на
пэўныя нестыкоўкі ў кнізе Саймана Льюіса. Па-першае,
ён пачынае свой аналіз з ХІХ ст. і сцвярджае, што прадстаўнікі “польскіх” вышэйшых саслоўяў былі ў адносінах да сялян фактычна каланізатарамі, і гэта адбівалася ў дыскурсе. Гэта як мінімум перабольшанне, якое мае
карані ў савецкіх падыходах. Польскія наратывы пра беларускае мінулае аўтар назваў “самакрыткай” (36), з чым
можна пагадзіцца. Але назваўшы аўтараў не столькі польскімі, колькі польскамоўнымі.
Льюіс, канстатуючы сацыяльную і культурную розніцу
паміж сялянамі і шляхтай, нічога не піша наконт розніцы
ў механізмах і характары памяці гэтых розных груп, нічога не згадвае пра культурны абмен, які, тым не менш,
існаваў паміж умоўна “польскімі панамі” і “беларускімі
сялянамі”. Гэты кантэкст яму дазволіла б лепей спасцігнуць кніга антраполага Анны Энгелькінг “Калгаснікі” 3,
якую ён зусім не выкарыстаў у манаграфіі. А што датычыць розніцы ў механізмах і асаблівасцях памяці розных
саслоўных груп, то аўтар можа паглядзець класічную пазіцыю Марыса Хальбвакса 4, а таксама некаторыя антрапалагічныя даследаванні, які могуць прыдацца сёння 5. Пры
гэтым аўтар знаёмы з манаграфіяй і артыкуламі таго ж
Рышарда Радзіка, які гэтую праблематыку падымаў. Тым
не менш даследчык, магчыма, праігнараваў тыя месцы
ў гэтых працах, дзе абмяркоўваецца названая праблема.
Аўтар настолькі пагружаны ў сваю метадалогію, што
зрабіў памылку, якая вельмі красамоўна характарызуе
яе аднабаковасць і павярхоўнае знаёмства з гістарычнай
2
3
4
5

Buruma І., Margalit А. Occidentalism. The West in the Eyes of
its Enemies. New York, 2004.
Engelking А. Kolchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości
wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku. Toruń, 2012.
Хальбвахс М. Социальные рамки памяти. Москва, 2007.
Pina Cabral J. de. Sons of Adam, Daughters of Eve. The Peasant
Worldview of Alto Minho. Oxford, 1986.
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і этналагічнай літаратурай, а таксама самім кантэкстам
развіцця еўрапейскай навукі ў 2-й палове ХVІІІ – ХІХ ст.
Захапленне Яна Чачота падабенствам санскрыту і славянскіх гаворак ён расцаніў як праяву… арыенталізацыі
(32). Трэба адзначыць, што падобны погляд памылковы,
бо як у адзначаны перыяд, так і раней як мінімум з часоў
Готфрыда Вільгельма Ляйбніца (1646–1716) параўнанне з санскрытам ніяк не “арыенталізавала” тую ці іншую
мову, а наадварот, надавала ёй вышэйшы статус. Параўнанне і сувязі літоўскай мовы з санскрытам адносяцца
якраз да ХІХ ст. Нямецкі лінгвіст Франц Боп (1791–1867)
выдаў параўнальную граматыку санскрыту і іншых моў
уключна са стараславянскай. Агулам жа атрымліваецца,
што першы раздзел кнігі ў сваёй “польскай” частцы фактычна выбіваецца са схемы, прапанаванай аўтарам.
Аўтар манаграфіі ўпусціў яшчэ адзін момант. У даследаванні ён звяртаецца да праблемы “генеалогіі” памяці
ў кантэксце расійскіх, польскіх і беларускіх наратываў (8).
Але ён ніяк не праблематызуе пытання “генеалогіі” каланіяльнасці, калі не часоў Расійскай імперыі, то прынамсі
савецкага перыяду. Ён цалкам праігнараваў кнігу Франсін
Хёрш “Імперыя нацый”, дзе пытанне каланіяльнасці паднята непасрэдна 6. Сапраўды, ён прыводзіць манаграфію
Алены Маркавай, але гэтага зусім недастаткова менавіта
для яго праблематыкі. Ён таксама відавочна праігнараваў тое, як на пытанне каланіялізму ў сувязі з уласным
палітычным, эканамічным і сацыяльным становішчам
глядзелі беларусы міжваеннай Польшчы 7. Таксама ў сувязі з праблемай Заходняй Беларусі артыкуляваўся і яшчэ
6
7

Hirsch F. Empire of Nations. Ethnographic Knowledge and the
Making of the Soviet Union. Ithaca & London, 2005.
Dobry prykład, ale dla kaho? // Biełaruskaja Krynica. 1929. № 17.
28 krasawika. S. 1; -j-. Ci tolki ŭ Azii i Afrycy? // Biełaruskaja
Krynica. 1935. № 14. 24 sakawika. S. 3. Пар. таксама: М-н. Аб
прычынах паняволяньня нацый // Золак. 1933. № 3. Сьне
жань. С. 6–9; Chałasiński J. Młode pokolenie chłopów. Procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce. T. III. Rola kół młodzieży wiejskiej w społeczno-kulturalnych
przeobrażeniach wsi. Warszawa, 1938. S. 44–45.
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адзін савецкі падыход да каланіялізму і посткаланіялізму 8.
Зноў жа гэта паказвае няўважлівае стаўленне аўтара да
кантэксту праблемы, якую ён вывучае.
Калі вяртацца да праблематыкі памяці пра вайну, савецкай міфалогіі і альтэрнатыўных наратываў, то трэба
сказаць, што аўтар зноў жа праігнараваў некаторыя важныя публікацыі па гэтай тэме. Робячы так, ён фактычна
па змоўчванні пагадзіўся, што жыхары Беларусі былі гэткай tabula rasa, якой быў Мінск пасля 1944 г. для савецкіх
архітэктараў і партыйных кіраўнікоў (56). Гэта датычыць
перш за ўсё вуснай гісторыі, якая дае хоць бы прыблізную карціну таго, як на самай справе беларускія сяляне
ставіліся да вайны і партызанаў. Яны імкнуліся дыстанцыявацца ад іх тады, калі гэта было магчыма 9. Так што
забарона на альтэрнатыўныя сведчанні і перспектывы не
азначала, што “непажаданая памяць” жыла толькі ў кнігах беларускіх пісьменнікаў (54, 72).
Пра дыстанцыяванасць сялян да вайны сведчаць таксама некаторыя помнікі, усталяваныя самімі жыхарамі беларускіх вёсак у памяць пра загінулых ад рук гітлераўцаў.
Напрыклад, у вёсцы Зінякі Шчучынскага раёна Гродзенскай вобласці, дзе ў час нямецкай карнай акцыі 22 студзеня 1944 г. загінула 419 чалавек 10, пасля вайны ацалелыя
жыхары паставілі помнік з імёнамі забітых. На помніку
таксама зазначана, што адбылося гэта не пад час “Вялікай
8

9

10

Кон Ф. Западная Белоруссия – колония панской Польши
(К процессу над Белорусской громадой). Москва, 1928; Сталевіч.
А (Родзевіч Л. І). Заходняя Беларусь – калонія Польшчы: да
10-годдзя вызвалення БССР ад белапалякаў. Менск, 1930; Лоч
мель И. Ф. Очерк истории борьбы белорусского народа против
польских панов. Москва, 1940. С. 117–126.
Смалянчук А. Вобраз партызана ў памяці жыхароў Слонімшчыны // Гістарычны альманах. 2005. Т. 11. С. 4–16; Шаталава
В. Цені вайны: паліцэйскія і партызаны ў памяці насельніцтва беларускай вёскі // Homo Historicus 2008. Гадавік антрапалагічнай гісторыі. Вільня, 2008. С. 384–389.
http://schuchin.gov.by/by/history-by/ Дата доступу: 18 лістапада
2020 г. Паводле інфармацыі афіцыйнай старонкі Шчучынскага райвыканкама, апрача 419 спаленых жыхароў было яшчэ
65 жыхароў іншых вёсак.
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Айчыннай вайны” ці нават Другой сусветнай, а менавіта
“немецко-русской” (тэкст на помніку – па-руску) 11.
Адсутнасць гістарычнага кантэксту ў працы Льюіса за
выключэннем толькі некаторых праблем, якія сапраўды
неяк каментуюцца, парадаксальным чынам звужае аўдыторыю працы брытанскага даследчыка да беларускіх
навукоўцаў, якія зацікавяцца ёю, і кола тых, хто займаецца посткаланіяльнымі штудыямі, праблематыкай памяці, ідэнтычнасці. Гэтую групу можна назваць свайго роду
акадэмічнымі “архісвятарамі” тэарэтыка-метадалагічнай
веды. Гэта, безумоўна, добра для веды пра Беларусь, але
такое пашырэнне веды будзе досыць невялікім.
Пры тым, што сама канцэпцыя “асвоенага касмапалітызму” ці “касмапалітычнага патрыятызму” аўтару
гэтага агляду падаецца досыць цікавай і патэнцыяльна
плённай, усё ж прыняць тэарэтыка-метадалагічны падыход аўтара нельга. Ён практычна пазбягае глядзець на
той матэрыял, які прадстаўлены ў яго манаграфіі, праз
прызму парадыгмы памежжа 12. Аднак памежжа з’яўляецца ў яго, калі ён аналізуе “Рыбін горад” Наталкі Бабінай (176–181). Праблема ў тым, што памежжа можа прымірыцца з каланіяльнай спадчынай нармалізаваць яе,
змірыцца з ёю. Але якраз у літаратурных рэпрэзентацыях дэманструецца, наколькі неспакойна “каланізаваныя”
элементы і элементы-“каланізатары” памежжа суіснуюць
адно з адным.
Льюіс піша пра “касмапалітычную тэндэнцыю” ў творчасці сучасных беларускіх інтэлектуалаў (2), але гэтыя
тэндэнцыі можна абмяжоўваць толькі да пэўнай групы
аўтараў, у творчасці якіх даследчык добра арыентуецца
і якая добра паддаецца яго метадалагічнаму інструментарыю (168–193). Можна сказаць, што аўтар знаходзіцца
ў своеасаблівай “зоне камфорту” і сам досыць па-свойску
праводзіць аналіз знаёмых яму тэм.
11

12

Асабістае паведамленне А. Ф. Вашкевіча аўтару, верасень
2018 г. Фотаздымак помніка ў в. Зінякі – з архіва А. Ф. Вашкевіча.
Woolhiser С. Constructing National Identities in Polish-Belarusian Borderlands // “Ab Imperio”. 2003. Vol. 4. N. 1. P. 293–346.
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Недахопы кантэксту абцяжарваюцца некаторымі памылкамі, што падаюцца проста недарэчнымі для даследавання і кнігі, якая мае амбітныя мэты і напісана
з эмпатыяй. Напэўна, тут праяўляецца негатыўны бок
эмацыйнасці даследчыка да разгляданага матэрыялу.
Напрыклад, в’етнамскі лідэр Хо Шы Мін ніколі не быў
зрынуты (158). Тут аўтар хіба што паддаўся настрою паэзіі Андрэя Хадановіча, а даследчык павінен захоўваць
пэўную дыстанцыю і стрыманасць да даследаванай праблематыкі. У іншым выпадку аўтар памыляецца, што
адзінай матывацыяй для Быкава друкаваць свае творы
ў маскоўскіх часопісах было простае жаданне мець доступ
да максімальна шырокай аўдыторыі (86). Безумоўна, гэта
мела месца, але нельга выключаць, што для Быкава ў тых
варунках 1960–70-х гадоў было проста лягчэй надрукавацца ў маскоўскім выданні, чым у мінскім. Публікацыя
ў Маскве давала магчымасць патрапіць і ў Беларусь, заявіць пра сябе, атрымаць прызнанне на “перыферыі” праз
“цэнтр”. Праблема, якая дагэтуль існуе ў Беларусі.
Таксама аўтар ці то сам, ці то цытуючы пераклад твора
Быкава на англійскую мову, прыводзіць значэнне слова
“особист” (супрацоўнік “особого отдела” ў Чырвонай Арміі) як “індывідуаліст” (110). Тут зноў адсутнасць кантэксту дрэнна ўплывае на аўтара і, як вынік, на яго чытачоў.
Можна было паказаць хоць бы варыянт такога перакладу,
што аўтар рабіў у іншых месцах.
Таксама адсутнічае кантэкст і ў выпадку праблемы калектывізацыі, якую аўтар толькі згадвае (103–104), пры
тым, што існуюць працы, якія паказваюць значэнне гэтай
трагедыі для асобных вясковых супольнасцяў БССР 13. Вядома, трэба прызнаць, што калі б аўтар, які дастаткова
добра піша, мае патрэбныя моўныя кампетэнцыі і знаёмы
з матэрыяламі па праблеме, якую даследуе, узяўся асвятляць гістарычны кантэкст, то яго кніга вырасла б, напэўна, у 1,5–2 разы. Лаканічнасць і вытрыманасць былі для
яго больш прыярытэтнымі разам з адпаведнымі метадамі.
13

Носевич В. Традиционная белорусская деревня в европейской
перспективе. Минск, 2004. С. 307–330.
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Кніга Саймана Льюіса выйшла год таму, калі палітычныя і культурныя тэндэнцыі ў Беларусі развіваліся зусім
інакш, чым пасля падзей жніўня 2020 г. 14, калі пішацца
гэты агляд. Істотна тое, што беларускае грамадства вяртае і спрабуе знайсці спосаб усведамлення катастрафічнай
памяці пра 1930–50-я гады. Але адначасова адбываецца
беспрэцэдэнтная мабілізацыя і пераасэнсаванне пытанняў не толькі палітычнай свабоды, але і вымярэння культурнага, а значыць і пытання памяці.
І тут зноў паўстае пытанне метадалогіі кнігі Льюіса,
яе нарматыўных нотак, палітычнага і культурнага кантэксту таго, што прапануецца ў ёй. Аўтар гэтага агляду
перакананы, што кніга брытанскага даследчыка напісана
не толькі з эмпатыяй, але і з сімпатыяй да Беларусі. Але
яе пэўная эмацыйнасць – гэта тое, што прымушае задумацца. Аўтар хоць яўна і не асуджае, але сігналізуе, што
пэўныя палітычныя ідэалогіі з’яўляюцца нелегітымнымі ў полі навукі, на яго думку. Гэта прыводзіць да тэмы
“палітычнай карэктнасці”, якая аднолькава згубная як
для акадэмічнага жыцця, так і для публічных дэбатаў.
Яна прыводзіць да спынення дыскусій, ператварае цэлыя
праблемы ў табуяваныя, пэўныя групы і пытанні становяцца недатыкальнымі, іх забараняецца крытыкаваць 15.
Гэта можа прыводзіць да эскалацыі таго, што антраполаг Мэры Дуглас называла “чысціня і табу”, а гэта можа
пагражаць ужо самазахаванню грамадства. Каб пазбегнуць небяспекі, даводзіцца ісці на парушэнне табу 16.
Праблема з метадалогіяй Льюіса ў тым, што яна
якраз дамінуе. Сёння яна ўжо не глыбока наватарская.
Так, вядома, яна зможа дапамагчы ў беларускім кантэксце прааналізаваць некаторыя даволі вострыя пытанні.
Праблема ў тым, што гэтая метадалогія сама пабудавана на эмоцыях. Калі абмяркоўваць выпадак цытаванага
14

15
16

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/08/13/thousands-formhuman-chains-minsk-against-police-violence/ Дата доступу:
18 лістапада 2020 г.
Эко У. Картонки Минервы. Москва, 2015. С. 52–55.
Douglas М. Purity and Danger. An Analysis of the Concepts of
Pollution and Taboo. London and New York, 2001.
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Льюісам Фанона, то ён у значнай ступені пабудаваў свае
кнігі на рэсантыменце адносна каланіялізму і каланізатараў. Сама ж яго творчасць магла быць натхнёная вядучым інтэлектуалам камуністычнай партыі Італіі Антоніа Грамшы (1891–1937) і яго “Турэмнымі сшыткамі” 17.
Гэта не папрок у неарыгінальнасці, а толькі ўказанне на
тую самую праблему, якую Фанон ставіў і якую артыкуляваў раней за Фанона ў сувязі з культурай пралетарыяту Грамшы. Рэсантымент – даволі моцны матыватар да
дзеянняў і, як указвае Паскаль Брукнер, праз “энтрызм”
(паступовае пранікненне ва ўстановы і інстытуты) 18
прыхільнікі ідэалагізаванай посткаланіяльнай метадалогіі арыенталізму і іншых постмадэрнісцкіх плыняў
атрымалі доступ у акадэмічныя колы. Але яны таксама
пачалі актыўна ўцягвацца ў палітыку і палітызаваць (як
правіла, у левым ці леваліберальным кірунку) грамадскае
жыццё ўніверсітэтаў і навуковыя падыходы. Таму стварэнне даследчых прац у дадзеным рэчышчы ўжо па факце
ёсць захаваннем статусу-кво, а не нечым новым. Гэта не
мае нічога супольнага з тым, што называюць thinking
outside the box – мысленнем па-за рамкамі.
Таму гэтую метадалогію варта разглядаць не як
прыкмету наватарства ці развіцця, а наадварот – як знешні сімптом крызісу заходняй акадэміі сёння. Мэта гэтага
агляду – не паказ прычын, сімптомаў і наступстваў гэтага крызісу. Тут аўтар агляду абмяжуецца ўказаннем некаторых тэндэнцый, звязаных перш за ўсё з метадалогіяй
разгляданай манаграфіі.
На імкненне інтэлектуалаў да ўлады было ўказана не
сёння 19, але яны зусім не выйграюць у барацьбе, якая разглядаецца як змаганне з сучасным злом неталерантнасці,
расізму і негатыўнай спадчынай каланіялізму. Наадварот,
вынікам перамогі ўмоўнага “дабра”, якое ўцелаўляе ідэалогія посткаланіяльнай расавай ці гендарнай “касмічнай
17
18
19

Грамши А. Тюремные тетради. Ч. 1. Москва, 1991.
Bruckner Р. The Tyranny of Guilt. P. 25.
Konrád G., Szelenyi I. Intellectuals on the Road to Class Power.
A Sociological Study of the Role of the Intelligentsia in Socialism.
New York and London, 1979.
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справядлівасці” 20, можа быць залішняя бюракратызацыя
(а яе вынік – карупцыя), фактычная сегрэгацыя (стварэнне т. зв. “бяспечных прастор”) і палярызацыя, атмасфера
нецярпімасці да іншых меркаванняў. Менавіта на такія
праблемы, у тым ліку ў сувязі з посткаланіяльнымі тэорыямі, указваюць некаторыя назіранні крызісу вышэйшай адукацыі ў заходніх краінах. У папярэднія гады ў некаторых некалі прэстыжных універсітэтах можна было
назіраць сцэны, падобныя да часоў кітайскай “культурнай рэвалюцыі”, дзе студэнты ні больш ні менш выганялі
з кампусаў не толькі “непаліткарэктных” гасцей-выступоўцаў, чые меркаванні не ўкладваліся ў радыкальную
леваліберальную (а то і проста крайне левую) артадоксію
бягучага моманту, але і досыць паважаных і заслужаных
у навуцы выкладчыкаў і адміністратараў 21.
Рост гэтай тэндэнцыі працягваецца 22. Вынікам яе з’яўляецца тое, што, паводле прагнозу прафесара Школы бізнесу Гарвардскага ўніверсітэта Клейтана Крыстэнсена,
на працягу бліжэйшых 10–15 гадоў можа зачыніцца ці
зліцца з буйнейшымі па памерах да паловы амерыканскіх
каледжаў 23. Эканамічная мадэль, на падставе якой існуе
заходняя акадэмія, таксама імкліва становіцца нерэнтабельнай 24. Таму такая метадалагічная прапанова з’яўляецца прыкметай сістэмы, што перажывае крызіс, ломіцца.
20
21

22

23

24

Sowell Т. The Quest for Cosmic Justice. New York, 2001.
Цікавая пазіцыя ў гэтай сувязі – кніга Хізар Мак Дональд
«Зман “разнастайнасці”» 2019 г.: Mac Donald Н. The Diversity
Delusion: How Race and Gender Pandering Corrupt the
University and Undermine Our Culture. New York, 2019.
Ілюстрацыяй тут можа паслужыць Мічыганскі ўніверсітэт,
дзе некалькі тыдняў таму абвясцілі пра некалькі новых “антырасісцкіх ініцыятыў”, якія на самай справе надалей будуць
разбураць навуковае і грамадскае жыццё ўніверсітэта і звязанай з ім супольнасці. Гл.: https://record.umich.edu/articles/
u-m-to-launch-several-new-anti-racism-initiatives/ Дата доступу: 18 лістапада 2020 г.
https://www.christenseninstitute.org/blog/will-half-of-all-collegesreally-close-in-the-next-decade/ Дата доступу: 18 лістапада
2020 г.
Kezar А., dePaola Т. and Scott D. T. Gig Academy. Mapping Labor
in the Neoliberal University. Baltimore, 2019.
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Яе можна параўнаць са зламаным гадзіннікам, які яшчэ
два разы на дзень паказвае правільны час.
Вяртаючыся да самой кнігі Льюіса пасля гэтай дыгрэсіі,
трэба адзначыць, што аўтар адзначае тэндэнцыі “мяккай
беларусізацыі” другой паловы 2010-х гадоў, пры гэтым
усё ж правільней было ўказаць на грамадскі запыт на
гэта, чым на ролю “дазволу” з боку уладаў (194). Таксама
аказваецца запатрабаваным нацыянальны наратыў (194–
195). Праўда, аўтар сам сабе супярэчыць, калі спачатку
асуджае тэндэнцыю з’яўлення “неліберальных” рэжымаў
у Цэнтральна-Усходняй Еўропе (194), а потым пагаджаецца, што прыпісваць нацыяналізм нейкай асабліва негатыўнай якасці гэтаму рэгіёну нельга (198). Урэшце ён
прызнае, што супольнасць і нацыянальная ідэнтычнасць
важныя. З гэтым нельга не пагадзіцца. Нацыяналізм і нацыянальная ідэнтычнасць застаецца, прынамсі на дадзены момант, хутчэй рэкурэнтным феноменам, які то затухае, то зноў успыхвае і распаўсюджвае свой уплыў. На
гэта ў мінулым дзесяцігоддзі ўказваў Чарльз Кінг 25. Таксама адзін уплывовы сучасны аўтар сцвердзіў крыху пазней, што фактычна як “моцныя”, так і “слабыя” дзяржавы цяпер хутчэй гуляюць самі за сябе, чым выступаюць
нейкімі адзінымі блокамі 26. Пры тым, што з гэтым можна
спрачацца, нельга праігнараваць узмацнення ў цяперашні момант ролі дзяржавы і нацыяналізму. Пры тым, што
роля навукоўцаў, якія займаюцца мінулым, часта палягае ў “ратаванні гісторыі ад нацыі” 27, гэтыя два феномены
надзвычай цяжка адарваць адзін ад другога.

25
26
27

King С. Extreme Politics. Nationalism, Violence, and the end of
Eastern Europe. Oxford, 2010. P. 30.
Bremmer І. Every Nation for itself, Winners and Losers in a
G‑Zero World. New York, 2012.
Duara Р. Rescuing history from the nation: Questioning narratives
of modern China. Chicago and London, 1995.
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ŚLESZYŃSKI, WOJCIECH. Historia w służbie
polityki. Zmiany polityczne a konstruowanie
przekazu historycznego na ziemiach białoruskich
w XX i XXI wieku. Białystok, 2018. 468 S.
Пытанні, звязаныя з выкарыcтаннем і інтэрпрэтацыяй
мінулага ў палітычных кантэкстах, у апошнія гады сталі
прадметам асаблівай увагі. Звычайна гэтыя даследаванні
знаходзяцца ў межах memory studies і маюць інтэрдысцып
лінарны характар. У іх удзельнічаюць прадстаўнікі розных сацыяльных навук – гісторыкі, сацыёлагі, культуролагі, даследчыкі міжнародных адносін, псіхолагі ды інш.
Сярод такіх даследаванняў толькі зрэдку сустракаюцца
працы, прысвечаныя Беларусі 1, так што кніга польскага
гісторыка Войцаха Сляшыньскага стала важным папаўненнем іх нешматлікага шэрагу.
Рэцэнзаванае выданне заслугоўвае спецыяльнай увагі,
бо з’яўляецца першым даследаваннем, у якім праблематыка беларускага выпадку memory studies разглядаецца
ў дачыненні да ўсяго ХХ і пачатку ХХІ ст. У цэнтры даследчай увагі – выкарыстанне палітычнымі элітамі сканструяванага гісторыкамі пэўнага вобраза мінулага, ролі
гістарычнага наратыву ў палітычнай прапагандзе. Фактычна, гаворка ідзе пра лёс гістарычнай памяці беларусаў у яго “культурніцкім” варыянце. Варта нагадаць, што
аўтар тэрміна “культурная памяць” нямецкі даследчык
Ян Асман разумеў пад ёй асаблівую сімвалічную форму
перадачы і актуалізацыі культурных сэнсаў, якая выходзіць за рамкі вопыту асобных людзей і груп, ахоўваецца
традыцыяй і прысутнічае ў мемарыяльных знаках рознага тыпу (напр., памятных мясцінах, святочных датах, тэкстах, выяўленчых і манументальных помніках) 2.
1

2

Тут варта прыгадаць хоць бы кнігу нямецкага гісторыка Райнэра Лінднэра “Гісторыкі і ўлада. Нацыятворчы працэс і гістарычная палітыка ў Беларусі ХІХ–ХХ ст.” (Мінск, 2003).
Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и
политическая идентичность в высоких культурах древности
(перевод с немецкого М. М. Сокольской). Москва, 2004.
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Пры гэтым у кнізе выкарыстоўваюцца паняцці “калектыўная памяць” (“pamięć zbiorowa”), “гістарычная
свядомасць” (“świadomość historyczna”), “вобраз мінулага” (“obraz przeszłości”), “гістарычная палітыка” (“polityka
historyczna”), разуметая як намаганні дзяржавы па канструяванні і пашырэнні пэўнага вобраза мінулага, а таксама “przekaz historyczny”. Апошняе паняцце, якое трэба
разумець як афіцыйны гістарычны наратыў, стала ключавым для даследавання. Звычайна гэты наратыў уяўляе
сабой сюжэтна аформлены аповед, які прапануе цэльную
карціну ланцуга гістарычных падзей, заснаваную на генеалагічным прынцыпе аповеду. Менавіта ён павінен
тлумачыць супольнасці, як з калектыўнага мінулага вырастае сучаснасць, і ўказваць на яе найбліжэйшую будучыню.
Войцах Сляшыньскі засяродзіўся на палітычным выкарыстанні гісторыі, якое выходзіць за межы класічнага разумення гістарычнай палітыкі (Geschichtspolityk)
і ўключае выпадкі свядомага і наўмыснага выкарыстання
гісторыі ў якасці інструмента палітычнай аргументацыі.
Важнае месца ў гэтым займала сацыяльная практыка,
а менавіта дзеянні, накіраваныя на дасягненне гегемоніі
пэўнай інтэрпрэтацыі мінулага, у тым ліку праз выкарыстанне публічных рэсурсаў, прававое рэгуляванне і прымус.
Даследаванне пачынаецца раздзелам “Памяць – гістарычны наратыў – палітыка”, у якім аўтар характарызуе
тэарэтычны падмурак працы і тлумачыць вышэйпералічаныя асноўныя паняцці. Пэўны плюралізм паняццяў насцярожвае, бо за кожным з іх стаіць асобны метадалагічны
падыход, a яднае іх толькі агульная прыналежнасць да
memory studies. Таксама аўтар звяртае ўвагу на існаванне двух асноўных тыпаў даміноўнага вобраза мінулага
або афіцыйнага гістарычнага наратыву – радыкальнага,
які арыентуецца на адзіную нацыю, адзіны палітычны
рэжым і ідэалогію, і плюралістычнага. Апошні адрозніваецца крытычным падыходам да аналізу гістарычнага працэсу, прысутнасцю пэўнага дыялога культур і пазіцыяй
адкрытасці да іншых інтэрпрэтацый гістарычных падзеяў.
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Аўтар вылучыў сем асноўных этапаў сацыяльнай
і палітычнай трансфармацыі Беларусі ў ХХ–ХХІ ст. і паспрабаваў ахарактарызаваць гістарычны наратыў у кожным з іх. Атрымалася дзевяць раздзелаў кнігі:
“Фармаванне беларускага гістарычнага наратыву на
рубяжы ХІХ–ХХ ст.”;
“Гісторыя на службе сацыялістычнай ідэі. БССР. 1919–
1939”;
“Гісторыя і польская асіміляцыйная палітыка – беларускія землі ў складзе ІІ Рэчы Паспалітай. 1919–1939”;
“Вобраз мінулага ў перыяд уключэння паўночна-ўсходніх земляў ІІ Рэчы Паспалітай у склад Савецкай Беларусі – БССР. 1939–1941”;
“Паміж нацыяналістычным і камуністычным бачаннем
гісторыі – нямецка-савецкая вайна 1941–1944 г.”;
“Гісторыя на шляху да камунізму – БССР. 1944–1991”;
“У пошуках новага (нацыянальнага) гістарычнага аповеду – Рэспубліка Беларусь. 1991–1994”;
“Новая / старая гісторыя – Рэспубліка Беларусь. 1994–
2001”;
“Беларуская дзяржаўная ідэалогія. Рэспубліка Беларусь. 2001–2015”.
Як бачым, перыяду незалежнай Рэспублікі Беларусь
прысвечаны тры раздзелы. У гэтым выпадку галоўным
крытэрыем падзелу сталі змены ў афіцыйным гістарычным наратыве.
Не буду пераказваць змест гэтых раздзелаў, адзначу
толькі, што польскі аўтар прадэманстраваў грунтоўнае
веданне беларускай гістарыяграфіі. Толькі працы беларускіх гісторыкаў у агульным спісе выкарыстанай літаратуры займаюць больш як 100 пазіцый, а да таго ж там
фігуруюць даследаванні гісторыкаў, палітолагаў, культуролагаў, сацыёлагаў іншых краін. Уражвае таксама пералік гістарычных крыніц, сярод якіх прамовы А. Лукашэнкі, дакументы з архіваў Польшчы, Літвы і Беларусі,
падручнікі, даведнікі, альбомы і каталогі.
Безумоўна, у гэтай шырокай гістарычнай панараме
палітычнага выкарыстання гісторыі ў “беларускім выпадку” можна адшукаць тое, што выпала з поля зроку
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даследчыка. У прыватнасці, аўтару варта было аддаць
больш увагі дзейнасці Мітрафана Доўнара-Запольскага
і яго артыкулу “Белорусское прошлое” (1888) на старонках
газеты “Минский листок”. Шкада, што ў гісторыі навукі
пасляваеннай БССР адсутнічае такая важная постаць,
як Мікалай Улашчык, навуковае жыццё якога паміж
Масквой і Мінскам таксама было абумоўлена палітычным выкарыстаннем гісторыі. У пераліку намаганняў па
стварэнні альтэрнатыўнага гістарычнага наратыву варта
было адзначыць дзейнасць Беларускага гістарычнага таварыства, супрацоўнікаў анлайн-праекта “Беларускі архіў вуснай гісторыі”, які паўстаў у 2011 г. Большай увагі заслугоўвалі публічныя дэбаты на гістарычныя тэмы,
як, напрыклад, дыскусія пра месца Кастуся Каліноўскага
ў беларускай гісторыі, пра ролю і значэнне БНР і БССР,
пра савецкія рэпрэсіі і мемарыялізацыю ўрочышча Курапаты, пра наступствы аб’яднання беларускіх земляў у межах сталінскага СССР ды інш.
Кожны раздзел кнігі пачынаецца з характарыстыкі
палітычнага і ідэалагічнага кантэксту, аповеду пра асноўныя сацыяльна-палітычныя падзеі з пэўным ухілам
на праблематыку беларускай ідэнтычнасці. Аналізуючы
палітычны ўплыў і пашырэнне афіцыйнага гістарычнага наратыву, аўтар звяртае ўвагу на навуковыя выданні,
а таксама на дзяржаўныя ўрачыстасці, музеі і мемарыялы, літаратуру, мастацтва, у тым ліку кіно.
Пры гэтым В. Сляшыньскі не абмяжоўваецца рэпрэзентацыяй даміноўнага афіцыйнага вобраза мінулага,
а імкнецца падаць альтэрнатыўныя версіі. Так, у кнізе
паказаны варыянты камуністычнага гістарычнага наратыву, польскі нацыянальны “przekaz historyczny” і гістарычны міф з публікацый і праграм г. зв. краёўцаў. Таксама даецца характарыстыка “заходнярускай” карціны
мінуўшчыны і, нарэшце, асвятляюцца спробы выпрацоўкі
беларускага нацыянальнага гістарычнага наратыву. На
старонках кнігі паўстае даволі грунтоўная карціна эвалюцыі апошняга, яго стасункі з палітычнай уладай.
Войцах Сляшыньскі звярнуў увагу таксама на праблему фармавання гістарычнай памяці польскай супольнасці
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ў Беларусі, што значна ўзбагаціла панараму палітычнага
выкарыстання гісторыі.
Шмат увагі аўтар аддаў характарыстыцы працэсу саветызацыі ў Беларусі. Яго неад’емным элементам быў
якраз камуністычны гістарычны наратыў, паводле якога
гісторыя Беларусі пачыналася з абвяшчэння БССР (1919).
Даследчык сцвярджае, што “савецкасць” не пашыралася
адначасна з нацыянальнай ідэяй, а цалкам падмяняла
яе. Аднак насамрэч беларуская ідэя жыла нават у самыя
змрочныя часы саветызацыі і русіфікацыі. Яе асновай заставалася беларуская культура, якую, нягледзячы на ўсе
намаганні савецкай улады, не атрымалася загнаць у рамкі фальклору. Яна прабівалася ў літаратуры і мастацтве з-пад ціску савецкай ідэалогіі і ўпарта супрацьстаяла дзяржаўнай палітыцы стварэння супольнасці Homo
soveticus. Галоўнай захавальніцай уласна беларускага вобраза мінуўшчыны была інтэлігенцыя. Яе ж намаганнямі
яшчэ ў перыяд гарбачоўскай “перабудовы” пачалася выпрацоўка новага нацыянальнага гістарычнага наратыву.
Многія сюжэты гэтага “познесавецкага” ды іншых раздзелаў кнігі патрабуюць больш грунтоўнага аналізу. Магчыма, гэтую задачу давядзецца вырашаць ужо беларускім
гісторыкам.
Савецкаму вобразу мінулага аўтар аддае шмат увагі таксама ў раздзелах, датычных ужо гісторыі Рэспублікі Беларусь. Непрацяглы перыяд пошукаў новага нацыянальнага наратыву (1991–1994) змяніўся вяртаннем
“савецкасці”, якая актыўна спрабавала адаптаваць “заходнярускі” гістарычны наратыў (1994–2001). Можна пагадзіцца з аўтарам, што ў апошні з разгляданых перыядаў
(2001–2015) пэўная геапалітычная стабілізацыя беларускай дзяржаўнасці і распрацоўка дзяржаўнай ідэалогіі
спрыялі з’яўленню эклектычнага вобраза мінулага, у якім
побач з “вечна жывым” Леніным прысутнічалі Міцкевіч
і Касцюшка, а дасягненні савецкай улады спалучаліся з выбранымі старонкамі з гісторыі Вялікага Княства
Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Яшчэ адной важнай рысай гэтага перыяду, на думку польскага даследчыка, стала трактоўка гісторыі Расіі як часткі агульнабеларускай
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спадчыны. Аднак апошні тэзіс недастаткова абгрунтаваны. Тэндэнцыя далучэння Расіі да беларускай гістарычнай спадчыны выразна прысутнічала ў выступах прэзідэнта Лукашэнкі ўжо ў першыя гады пасля яго абрання,
але яна так і не была рэалізаваная ў афіцыйным гістарычным наратыве.
Кніга В. Сляшыньскага выйшла з друку ў 2018 г. Аўтар
прыйшоў да высновы, што сканструяваны гісторыкамі пры
актыўным удзеле дзяржаўнай адміністрацыі даміноўны
вобраз мінулага паступова набывае форму дзяржаўнай
ідэалогіі. У гэтым наратыве Беларусь і яе гісторыя стала
каштоўнасцю сама па сабе, аднак яе ядром па-ранейшаму
засталася спадчына Савецкага Саюза і прывязка да праваслаўнай канфесіі як падмурак тэзіса пра супольнасць
беларуска-расійскай гісторыі. Намаганні асобных беларускіх даследчыкаў працягваць даследаванні на аснове
абноўленага нацыянальнага наратыву і пашыраць плюралістычны вобраз мінулага не трапілі ў аўтарскае падсумаванне.
Пішучы гэтую рэцэнзію ўвосень 2020 г. ва ўмовах беларускай “рэвалюцыі годнасці”, сімвалам якой стаў бел-чырвона-белы сцяг, герб “Пагоня” і вокліч “Жыве Беларусь!”,
міжволі шкадуеш, што ў даследаванні В. Сляшыньскага
не знайшла належнага адлюстравання дзейнасць альтэрнатыўных навуковых асяродкаў, а менавіта Беларускага гістарычнага таварыства, анлайн-праекта “Беларускі
архіў вуснай гісторыі”, рэдакцый часопісаў “Спадчына”,
“Беларускі Гістарычны Агляд”, “Гістарычны альманах”,
а таксама Цэнтра гарадскіх даследаванняў у Гродне, выкладчыкаў Беларускага калегіума і Лятучага ўніверсітэта ды інш.
Кніга В. Сляшыньскага стала значным унёскам у вывучэнне “беларускага выпадку” memory studies. Яна на
новым узроўні працягвае згаданае даследаванне Р. Лінднэра і адначасна запрашае беларускіх навукоўцаў да
дыскусіі і больш актыўнага вывучэння цікавай і актуальнай праблематыкі памяці.
Гродна

Алесь Смалянчук
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Запісы Інстытута імя братоў Луцкевічаў. Год І.
Сшытак І. Vilnius – Mensk, 2020. 106 с.
У Беларусі з’явілася новае працяглае выданне на гістарычную тэматыку. Прычым выпускае яго не проста калектыў гісторыкаў-аднадумцаў, а людзі пэўнай палітычнай
арыентацыі. Створаны і зарэгістраваны ў Літве Інстытут
імя братоў Луцкевічаў ставіць перад сабой задачу прапагандаваць каштоўнасці сацыял-дэмакратыі і адным
з важных кірункаў дзейнасці бачыць даследаванне гісторыі беларускіх сацыял-дэмакратычных партыі і арганізацый, а таксама структур, якія прытрымліваліся падобных
прынцыпаў і былі створаны прадстаўнікамі іншых народаў, што жылі на тэрыторыі Беларусі (палякаў, яўрэяў,
расійцаў). Відавочна, што галоўны ідэолаг выдання і яго
ўкладальнік – пазначаны “адказным рэдактарам” вядомы беларускі гісторык і прыхільнік сацыял-дэмакратычных ідэй Анатоль Сідарэвіч. Яму належыць большасць
публікацый па тэматыцы гісторыі Беларускай сацыялістычнай грамады, а таксама жыцця і творчасці братоў Луцкевічаў, якія з’явіліся ў беларускай гістарыяграфіі цягам
некалькіх дзесяцігоддзяў. Апошнія гады спадар Анатоль
спрабуе грунтоўна пашырыць сферу сваіх даследаванняў, звяртаючыся да спадчыны так званага “нацыяналкамунізму” ў БССР 1920-х гадоў, а таксама ў Заходняй
Беларусі.
Сшытак невялікі, усяго 106 старонак. Вокладка выдання аформлена мінімалістычна, апрача назвы і месца
выдання ніякіх дадатковых выяваў, бо ўласнага лагатыпа Інстытут імя братоў Луцкевічаў пакуль, напэўна, не
займеў. Выходныя дадзеныя паведамляюць, што нумар
надрукаваны ў Мінску накладам 150 экз. Аднак здзіўляе
адсутнасць УДК і ISBN. Здаецца, варта было распачы
наць сур’ёзнае навуковае, і тым болей працяглае, выданне
з забеспячэння яго ўсімі неабходнымі каталогавымі і біб
ліятэчнымі атрыбутамі.
Асноўная частка зборніка складаецца з чатырох тэкстаў, два з якіх, Рыгора Лазько і Станіслава Рудовіча,
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прысвечаны ролі БССР у беларускіх нацыя- і дзяржаватворчых працэсах.
Рыгор Лазько на аснове як вядомых раней, так і новых
дакументаў прапануе сваю інтэрпрэтацыю падзей, звязаных з утварэннем ССРБ у канцы 1918 г. Аўтар прыходзіць
да высновы, што традыцыйная схема, складзеная гісторыкамі савецкага часу, не вытрымлівае крытыкі. Ён абгрунтоўвае думку, што ключавой прычынай стварэння беларускай савецкай дзяржаўнасці была не інтэнсіўная праца
Белнацкама на чале з З. Жылуновічам і не ленінскі “прагрэсіўны” погляд на справу нацыянальнай дзяржаўнасці
Беларусі (быццам трансляваны І. Сталіным Жылуновічу і Мяснікову). Не адпавядае рэчаіснасці і меркаванне,
што галоўнай прычынай стварэння ССРБ было існаванне Рады БНР, хоць бальшавікі ўсур’ёз асцерагаліся, што
кіраўніцтва БНР будзе разгортваць прапагандысцкую
дзейнасць за мяжой на карысць незалежнасці Беларусі.
Гледзячы на падзеі канца снежня 1918 г. праз прызму
міжнароднай сітуацыі, Р. Лазько прыходзіць да высновы,
што рашэнне пра абвяшчэнне ССРБ было прынята вышэйшым камуністычным кіраўніцтвам сыходзячы з міжнароднага становішча. У той момант пачало з’яўляцца разуменне, што рэвалюцыя ў Германіі не пойдзе па камуністычным
сцэнары і што на знешнепалітычным полі з’явіўся новы
гулец – Польская дзяржава. Бальшавікі хацелі заключыць з Польшчай мірную дамову, і ССРБ (пазней ЛітБел)
была патрэбная ім як своеасаблівая геапалітычная пракладка, тэрыторыяй якой можна было скарыстацца для заключэння чарговага “Брэсцкага міру”. Менавіта заходні
кірунак у існаванні ССРБ быў ключавым, пра гэта сведчыць, з аднаго боку, адыманне ад рэспублікі ўсходніх губерняў на карысць РСФСР, а з другога – зліццё з Савецкай Літвой. Бальшавіцкая ўлада планавала “разлічыцца”
з Польшчай беларускімі і літоўскімі землямі ў выпадку заключэння міру, а зрабіць гэта тэрыторыяй буфернай дзяржавы, а не тэрыторыяй уласна РСФСР было куды прасцей. Нагадаем, што ўжо ў 1918 г. бальшавікі спадзяваліся
бальшавізаваць будучую Польшчу. Нават была створана Заходняя стралковая дывізія ў складзе Варшаўскага,
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Седлецкага, Гродзенскага і Віленскага пяхотных палкоў,
а таксама Варшаўскага і Мазавецкага кавалерыйскіх палкоў. Дывізія да канца 1918 г. ваявала на Усходнім фронце,
а пасля была перакінута на захад і на тэрыторыі Беларусі вяла баявыя дзеянні з польскімі войскамі на Гродзеншчыне і Віленшчыне. Адным словам, стварэнне ССРБ было
часткай плана бальшавіцкага кіраўніцтва ў пошуку ўгоды
з адроджанай Польшчай і далейшых спробаў захопу ўлады бальшавікамі ў польскай дзяржаве. План гэты не быў
рэалізаваны з прычыны рашучай настроенасці кіраўніцтва
Польшчы, найперш Ю. Пілсудскага, на канфлікт з бальшавікамі і максімальнае заняцце тэрыторый былой Рэчы
Паспалітай.
Філасофскім працягам тэксту Р. Лазько можна назваць вялікі артыкул “Да пытання аб ролі БССР у беларускім нацыяўтваральным працэсе” Станіслава Рудовіча.
Большую частку матэрыялу даследчык прысвяціў крытыцы распаўсюджанага апошнім часам тэзіса аб тым, што
ў БССР пачала складвацца беларуская нацыя, прычым
менавіта ў межах гэтага дзяржаўнага ўтварэння яна набыла ў большай ступені грамадзянскі, а не нацыянальны
складнік. Аўтар мяркуе, што бальшавіцкая ўлада, наадварот, тармазіла нацыятворчыя працэсы, звыродліва іх перарабляючы і змяняючы. Высновы дастаткова песімістычныя: беларуская нацыя ў БССР не стала ні “мадэрнай”,
ні “грамадзянскай”, ні “палітычнай”. Заканчваецца артыкул словамі А. Кудзіненкі з фільма “Акупацыя. Містэрыі”:
“Цяпер у беларусаў ёсць дзяржава. Але іх саміх ужо не засталося”. Рытарычнае пытанне: ці закончыў бы так аўтар
свой цікавы артыкул, калі б пісаў яго ўжо пасля падзей
лета і восені 2020 г.?
Наступны тэкст – працяг працы, распачатай Анатолем Сідарэвічам шмат гадоў таму. Гэта публікацыя некалькіх выяўленых у архівах Літвы лістовак Беларускай
сацыялістычнай грамады, надрукаваных у гады Першай
сусветнай вайны.
Апошні тэкст зборніка належыць Іне Соркінай
і прысвечаны ён капылянам у гісторыі Беларусі першай трэці ХХ ст. Капыль на пачатку ХХ ст. быў вялікім
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беларуска-яўрэйскім мястэчкам са значнай колькасцю
пралетарыяту, які займаўся пераважна гарбарствам. Не
дзіўна, што з такога асяроддзя выйшлі некалькі знакавых для гісторыі Беларусі дзеячаў сацыялістычнага руху.
Гэта найперш Зміцер Жылуновіч (Цішка Гартны), першы
кіраўнік урада Савецкай Беларусі і галоўны прадстаўнік
“пралетарскай плыні” ў беларускай паэзіі пачатку ХХ ст.,
а таксама Зміцер Чарнушэвіч, Аляксандр Чарнушэвіч,
Міхаіл Мароз і іншыя дзяржаўныя дзеячы БССР.
Першы нумар новага часопіса заканчваецца аглядам
актуальнай літаратуры па тэме. Яго ўкладальнікі запрашаюць усіх ахвотных пісаць тэматычныя артыкулы ў наступныя нумары. Спадзяемся, што новыя нумары “Запісаў Інстытута імя братоў Луцкевічаў” сапраўды будуць
выдадзены і знойдуць свайго чытача.
Гродна

Андрэй Вашкевіч

РОДЭВАЛЬД, ШТЭФАН. “Пра Полацкую Венецыю”. Калектыўныя дзеянні сацыяльных
груп горада паміж Усходняй і Цэнтральнай
Еўропай (Сярэднявечча, ранні Новы час,
XIX ст. – да 1914 г.). Мінск: Лімарыус, 2020.
632 с. (Бібліятэка часопіса “Беларускі Гістарычны Агляд”, 30)
Пасля выдання кнігі амерыканскага палітолага Роберта Дэвіда Патнэма “Making democracy work: Civic
traditions in Modern Italy” (1993) сусветная гуманітарыстыка “адкрыла” для сябе новыя гарызонты даследавання
“сацыяльнага капіталу” гарадскіх супольнасцяў без прывязкі да канкрэтнага кейса, абмежаванага ў часе і прасторы 1. Сапраўды, “публічная сфера”, традыцыі кааперацыі,
1

Putnam R. D. (with R. Leonardi and R.Y. Nanetti). Making
democracy work: Civic traditions in Modern Italy. Princeton, 1993.
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“палітычная рэальнасць”, нормы мiжгрупавой інтэракцыі і гарызантальныя сувязі часам вызначаюцца больш
аб’ектыўна і змяняюцца больш марудна, чым спекулятыўныя “эпохі” ў духy Леапольда фон Ранке. З такой перспектывы доўгага трывання (longue durée) прафесар Ляйпцыгскага ўніверсітэта Штэфан Родэвальд упершыню паставіў
пытанне пра калектыўныя дзеянні ў Полацку на працягу
амаль тысячы гадоў (IX ст. – 1914 г.).
Кніга “Пра Полацкую Венецыю…” уяўляецца даволі
карэктным беларускім перакладам штутгарцкага арыгінала 2005 г. 2. Пры гэтым для беларускага чытача яна можа
быць цікавая тым, што ў ёй амаль поўнасцю адсутнічае
любы нацыянальны кантэкст / падтэкст. Аўтар настолькі імкнуўся пазбегнуць любых этнічных канатацый, што
нават замяніў кансэнсусныя “русь” і “рускі” ў дачыненні
да праваслаўных усходнеўрапейскіх тэрыторый у Сярэднявеччы на хутчэй геаграфічнае “ўсходнеславянскі” 3.
Узамен Родэвальд прапануе маргінальны для айчыннага вуха транснацыянальны і транскантынентальны кантэкст: “Мяне вельмі парадуе, калі мая кніга паспрыяе
таму, што гісторыя Русі, Вялікага Княства Літоўскага,
Рэчы Паспалітай, Расійскай імперыі і само беларускае
мінулае будуць інтэгральна разумецца як частка і фактар агульнакантынентальных і надрэгіянальных грамадскіх узаемасувязяў у Сярэднявеччы, раннім Новым
часе, а таксама ў новай і найноўшай гісторыі” (9). Спробы вылучэння надрэгіянальных тыпалогій апошнім часам характэрныя перадусім для ўсходнееўрапейскай
2

3

Rohdewald S. “Vom Polocker Venedig”. Kollektives Handeln
sozialer Gruppen einer Stadt zwischen Ost- und Mitteleuropa
(Mittelalter, Fühe Neuzeit, 19. Jh. bis 1914). Stuttgart, 2005.
Трэба выказаць асобную падзяку перакладчыкам Мітрафану
Патоцкаму, Сяргею Паўлавіцкаму і Галіне Скакун як за працу з вельмі складаным тэкстам увогуле, так і за максімальна
дакладны і літаральны пераклад тэрмінаў.
Спасылаючыся на мову крыніц, такі тэрмін выкарыстоўвае вядомы расійскі медыявіст Сяргей Палехаў (Полехов С. В. Наследники Витовта. Династическая война в Великом княжестве Литовском в 30-е годы XV в. Москва, 2015. С. 17).
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медыявістыкі – прыгадаем працы Міхаіла Крома 4 і Аляксея Мартынюка 5. У адрозненне ад іх Родэвальд цікавіцца калектыўнымі дынамікамі ў надрэгіянальным і прасапаграфічным вымярэнні, што патрабуе большай ступені
тэарэтызавання і, адпаведна, цяжкога для ўспрымання
стылю.
Аўтар палічыў важным зазначыць, што любыя “параўнанні мусяць выяўляць унутраныя працэсы гарадской гісторыі Полацка, а не служыць нейкай тэлеалагічнай гісторыі недаразвітасці ўсходнееўрапейскіх гарадоў
у адрозненне ад цэнтральнаеўрапейскіх” (19). Аднак пры
чытанні самога тэксту і вынікаў даследавання напрошваецца думка, што аўтар гаворыць пра класічнае культуртрэгерства, свядома адмаўляючыся ад таго, каб называць
рэчы сваімі імёнамі. У чым гэта праяўляецца?
Прыклады выспявання самастойных умоў калектыўнага дзеяння прапанавала бадай што XII стагоддзе – хрысціянізацыя, палепшаныя эканамічныя перадумовы прывялі, маўляў, да новых (вечавых) спосабаў камунікацыі
пад уладай князёў і дружын (калектыўная абавязальная
прысяга, мір, любоў). Наступная гісторыя калектыўных
дзеянняў у Полацку абумоўлена наяўнасцю знешняга
культуртрэгера. Так, менавіта камунікацыя з Рыгай прывяла да з’яўлення новых і змянення старых формаў калектыўных дзеянняў. Дзякуючы дамове 1229 г. з Рыгай і Гоцкім берагам палачане ўпершыню засвоілі паняцце горада
як месца “рэалізацыі прававой свабоды” (78). Кантакты
з “заходнімі партнёрамі”, якія інтэнсіфікаваліся ў XIII–
XIV ст., прывялі да таго, што пачалося “ўласнае, адрознае
4

5

Кром М. Рождение государства: Московская Русь XV–XVI веков. Москва, 2018. Міхаіл Кром падкрэслівае, што расійскі варыянт “modern state” быў амаль тоесным заходнееўрапейскай
мадэлі ранняга Новага часу.
Мартынюк А. В. До Герберштейна: Австрия и Восточная Европа в системе персональных связей и культурных контактов
(XIII – начало XVI века). Москва, 2019. Аляксей Мартынюк
на аўстрыйскім кейсе спрабуе ўключыць Усходнюю Еўропу ў
цэнтральнаеўрапейскія саслоўна-культурныя “трэнды” XIII–
XV ст.
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ад варункаў у гарадах Паўночна-Усходняй Русі развіццё Полацка” (94). Полацкая (станоўчая) “адрознасць” ад
Паўночнай і Усходняй Русі, Маскоўскага княства і Расіі
з’яўляецца адным з лейтматываў параўнаўчых падсумаванняў Родэвальда на працягу ўсяго тэксту (175, 182, 197,
217, 356, 423, інш.) 6. Адзінае тлумачэнне “адрознасці” –
блізкасць да “ўсходняга Міжземнамор’я” = Балтыйскага
мора (“östliches Mittelmeer” паводле Клауса Цэрнака 7).
Карыстаючыся “заходнімі ўзорамі”, пасля скасавання ўлады ўдзельных князёў палачане выпрацоўвалі свае
формы камунікацыі ў літоўскі перыяд. На багатым матэрыяле перапіскі Полацка і Рыгі з XV ст. 8 Родэвальд “інтэгруе” горад у новае поле пісьмовай камунікацыі – праз
перайманне даўно вядомых цэнтральна- і паўночнаеўрапейскіх формаў з полацкай “стылістыкай” (144). Кропкай
біфуркацыі тут стаў Капыскі дагавор 1406 г. паміж Полацкам і Рыгай, пісьмовая форма якога канстытуявала
новыя палі калектыўных дзеянняў. Вынік інтэграцыі –
групавая ідэнтычнасць палачан, “якая набывала контуры
ва ўзаемадзеянні з заходнімі супольнасцямі” (155). Такім
чынам, наданню гораду магдэбургскага права (1498) папярэднічала доўгая прагісторыя камунальнай традыцыі.
Прывілей 1498 г. фармалізаваў ужо наяўных карпаратыўных актараў.
Наступным культуртрэгерам полацкай гісторыі выступіла рыма-каталіцкая канфесія і канфесійнае спаборніцтва ў межах гарадской прасторы XVI–XIX ст. Тэзіс
аўтара: праваслаўныя насельнікі Полацка ва ўмовах
6

7
8

Параўнанне заўсёды негатыўнае для маскоўскага боку (цытуючы аўстрыйскага даследчыка Вальтэра Ляйтша): «Калектыўныя дзеянні насельніцтва гарадоў у арэале маскоўскай
улады “…прыносілі ў лепшым выпадку толькі палавіністы
поспех, таму што не было ні традыцыі сумесных дзеянняў, ні
арганізацыйных формаў, якія можна было б прынамсі прыстасаваць для сумеснага выступу”» – с. 182.
Гл.: Troebst S. Klaus Zernack als Nordosteuropahistoriker //
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 50 (2001). H. 4. S. 577.
Большая частка гэтага ліставання даступная ў сучасным выданні “Полацкіх грамат”: Полоцкие грамоты XIII – начала
XVI в. Т. 1–2. Москва, 2015.
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контррэфармацыі 9 запазычылі арганізацыйны ўзор “праціўніка” (ордэнскі парадак) і стварылі брацтва (304). Тыпова падобныя высновы – у дачыненні да “заходнярус
кіх” гільдый-цэхаў-брацтваў XVI–XVII ст. – зрабіў яшчэ
Н. Скабалановіч 10. Паводле Родэвальда, “у сутыкненні з каталіцкай часткай Еўропы праваслаўныя ўсходнія
славяне адаптавалі канфесійна і сацыяльна інтэграцыйныя формы арганізацыі, а таксама формы калектыўнага
гвалту ў адносінах да людзей іншай веры” (305). Справа тычылася не толькі сакральнай прасторы: ва ўмовах
брацтва актары выпрацоўвалі і выкарыстоўвалі спецыфічныя юрыдычна вызначаныя стратэгіі аргументацыі.
У сувязі з апошнім ключавы “пойнт” аўтара – вызначэнне канфесіянальнага спаборніцтва ў Полацку XVII–
XIX ст. як галоўнага (і спецыфічнага) чынніка калектыўных дзеянняў у межах longue durée. С аднаго боку,
канфесіянальнае спаборніцтва стварала “агульную публічнасць” (533), з другога – “дзякуючы” гэтай барацьбе
гарадское насельніцтва так і не пераўтварылася ў адзінага “карпаратыўнага актара”. Полацкі феномен праявіўся ў сакральных інсцэніроўках. І тут (зноў жа ў рамках “доўгай трываласці”!) Родэвальд дэманструе бліскучы
паралелізм: шляхам унясення мошчаў святых у Полацк
(св. Язафата Кунцэвіча ў XVII ст., св. Еўфрасінні ў XX cт.)
канфесіі вызначалі “сакральную прастору” горада, легітымізуючы “панаванне меншасці”. Вядома ж, праваслаўныя
пры гэтым дзейнічалі цалкам у рамках раннемадэрнай
пампезнасці рыма-каталіцкага кшталту. Такім чынам,
9

10

Тэрмін “контррэфармацыя” (“Gegenreformation”) ужо даўно абвешчаны анахранізмам (лепшы аналаг, напрыклад, – “рэкаталізацыя”), тым не менш яшчэ стала ўжываецца ў гістарыяграфіі. Гл.: Reinhard W. Gegenreformation als Modernisierung?
Prolegomena zu einer Theorie des konfessionellen Zeitalters //
Archiv für Reformationsgeschichte = Archiv for Reformation
History. Bd. 68 (1977). S. 226.
“Братства в грамотах называются цехами и представляют
собою не что иное, как перенесение на западно-русскую почву устройства западно-европейских цехов” (Скабаланович
Н. А. Западно-европейские гильдии и западно-русские братства // Христианское чтение. № 9-10 (1875). С. 327).
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далучэнне да Расійскай імперыі мала паўплывала на
традыцыі мясцовай палітычнай культуры – гульня актараў пасля “кароткай ракіроўкі” працягвалася тоеснымі
метадамі. Спрашчаючы цэнтральную выснову: менавіта
(умоўна) заходнія (“усходне-цэнтральнаеўрапейскія”, “рыма-каталіцкія”) уплывы XIII–XIX ст. абумовілі саму магчымасць і дынаміку калектыўных дзеянняў у Полацку.
Напрыканцы аўтар сумна падводзіць вынік: “савецкі цэнтралізм” і вынішчэнне яўрэяў паклалі канец на “еўрапейскіх перспектывах” Полацка (547).
Галоўная каштоўнасць кнігі для беларускіх гісторыкаў
палягае не толькі (і не столькі) у надзвычай арыгінальных (і таму вельмі спрэчных) высновах і паралелізмах,
а ў прыкладзе выкарыстання даследчыцкай парадыгмы
longue durée ў надрэгіянальным кантэксце. Праца паказвае, як за “спецыфічным” феноменам пэўнага перыяду
і рэгіёна можна ўбачыць аб’ектыўныю тэндэнцыю велізарнай часавай і геаграфічнай прасторы (“пойнт” на карысць
адэптаў навуковасці гістарычных ведаў). Гэта тым больш
актуальна ў сітуацыі, калі ва ўсходнееўрапейскай гістарыяграфіі назіраецца настальгія па эпохах per se Леапольда фон Ранке (А. Мартынюк і інш.). Больш прасторы для
фантазіі кніга прэзентуе інтэлектуальным спажыўцам,
аддаленым ад гістарычнай навукі. Вялікая колькасць назапашанага матэрыялу дазваляе ставіць пытанне ў духу
Роберта Патмэна: як узмацненне ці паслабленне гарызантальных сувязяў у межах горада ўплывала на ўмовы
эканамічнага росту? Ці з’яўляецца наяўнасць культуртрэгера неабходнай умовай для развіцця дэмакратычнай
традыцыі ва ўсходнеславянскім кантэксце? Спадзяемся,
беларускі пераклад кнігі Штэфана Родэвальда дасць новы
імпульс для рэфлексіі над гэтымі старымі пытаннямі.
Мінск

Філіп Падбярозкін
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SIEBERT, DIANA. Herrschaftstechniken im Sumpf
und ihre Reichweiten. Landschaftsinterventionen
und Social Engineering in Polesien von 1914 bis
1941. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2019.
572 S., 3 Abb., 14 Karten, 7 Tab. (Historische
Belarus-Studien, 9).
Праца нямецкай даследчыцы Дыяны Зіберт “Тэхнікі панавання на балоце і іх дасягальнасць. Інтэрвенцыі ў ландшафт і сацыяльная інжынерыя на Палессі з 1914 да 1941 г.” мае на мэце паказаць, якія тэхнікі
асваення балотаў прымяняліся на Палессі і з якім поспехам (17). Аўтарка, ужо добра вядомая гісторыкам Беларусі шэрагам сваіх беларусазнаўчых публікацый 1,
1

Гл.: Siebert D. Bäuerliche Alltagsstrategien in der Belarussischen
SSR (1921–1941). Die Zerstörung patriarchalischer Familienwirtschaft. Stuttgart, 1998. (рэц. С. Новікава // БГА. 2000. Т. 7. С. 267–
271); яна ж. Vereinige und herrsche: Aufstieg und Niedergang des
Chutorwesens im östlichen Weißrußland (1922–1940) // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. Bd. 43 (1995). H. 1. S. 58–77; яна
ж. Zur Geschichte der Belarus und der dortigen Geschichtspflege
seit 1944 // Projektgruppe Belarus im Jugendclub Courage e. V.:
“Dann kam die deutsche Macht”. Weißrussische Kinderhäftlinge
in deutschen Konzentrationslagern 1941–1945. Eine Dokumentation. Köln, 1999. С. 188–197; яна ж. Die Juden in Weißrussland vor
der Shoah // Projektgruppe Belarus im Jugendclub Courage e. V.:
“Existiert das Ghetto noch?” Weißrussland: Jüdisches Überleben
gegen nationalsozialistische Herrschaft. Berlin u.a., 2003. С. 268–
275; яна ж. Пассивность как неприятие крестьянами Белоруссии коллективизации // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь. Тэзісы дакладаў и паведамленняў.
Мінск, 1993. Т. 1. С. 185–186; яна ж. Из истории хуторов в Советской Белорусии (1923–1941) // Гістарычная навука і гістарычная
адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь. Т. 1: Гісторыя Беларусі. Мінск,
1994. C. 168–175; яна ж. Установа аддзелаў ЗАГС у ССРБ: грамадзянізацыя і індывідуалізацыя праз устанаўленне парадку //
БГА. 2017. Т. 24. C. 71–88; яна ж. Карта из приложения к БрестЛитовскому мирному договору: причины неопубликования и
ошибки в интерпретации текста документа в немецкоязычной
историографии // Журнал Белорусского государственного университета. История. 2018. № 2. C. 48–56.
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адштурхоўваецца ад тэзіса, што Палессе ўвесь час знаходзілася «паміж сутыкненнем і супрацоўніцтвам, прыцягненнем і адрынаннем, паміж тэрорам і нармальнасцю, паміж тэрытарыялізацыяй і паўторным “здзічэннем”, паміж
устанаўленнем бяспекі і ўзнаўленнем небяспекі (Ver- und
Entsicherheitlichung), паміж прыпісваннем да свайго і чужога» (18). Гэты тэзіс яна імкнецца давесці на матэрыяле
асобных эпізодаў з гісторыі рэгіёна.
Кніга складаецца з дзвюх сутнасных частак. Другая
частка (пасля ўводзінаў) – раздзелы ад другога да шостага. Яны тычацца Першай сусветнай вайны, узброеных
канфліктаў 1918–1920 г., Палескага ваяводства ў складзе
Польшчы (фактычна два раздзелы), савецкага панавання
1939–1941 г.; шосты раздзел падсумоўвае гэты разгляд.
Трэцяя частка кнігі (з сёмага да адзінаццатага раздзела) прысвечана тэарэтычным разважанням (канцэпт партызанства, каланізацыя, тэрытарыялізацыя і інш.), якія
аўтарка часткова грунтуе на эмпірычных звестках першай часткі.
Эмпірычная частка кнігі абапіраецца на традыцыйныя, добра вядомыя сюжэты. Аўтарка імкнецца дастасаваць да сваёй працы новыя канцэпты і паняцці, кола
якіх вельмі шырокае: spatial turn, тэрытарыялізацыя,
тэхнікі панавання, сацыяльная інжынерыя, каланіялізм, othering, clash of cultures – ажно да прынагоднай
адсылкі да “не-месцаў” (116). Розныя паняцці Д. Зіберт
выкарыстоўвае вельмі шырока, таму да “інтэрвенцый”
яна адносіць яўрэйскія пагромы пад польскай акупацыяй
1919 г., меліярацыю 1920-х г., публікацыі пра дробную
шляхту ў друку 1930-х гг. і інш. Кніга ахоплівае шырокую гістарычную эпоху, у бібліяграфіі можна знайсці такіх
розных аўтараў, як Дэвід Грэбер, Норберт Эліяс – побач
з найноўшымі дасягненнямі беларусазнаўства накшталт
працы Эндру Слоіна. Такая шырыня эмпірычнага і тэарэтычнага далягляду абарочваецца заганай. Мэта кнігі выразна не вызначана. Магчыма, Д. Зіберт не суадносіць
свае развагі з наяўнай гістарыяграфіяй таму, што ўхіляецца ад дакладнага вызначэння праблемы, якой кніга пры
свечана. Імкненне аўтаркі даць вычарпальнае апісанне
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прыводзіць да таго, што тлумачэнні часта губляюць глыбіню і навізну, а выніковы тэзіс – канкрэтнасць. Адсюль
жа, магчыма, і шматузроўневая, іерархічна разбудаваная
структура кнігі, якая ўключае, акрамя частак і раздзелаў,
падраздзелы і параграфы, якія часта складаюцца з аднаго абзаца. Напісана кніга ў падкрэслена эксперыментальным стылі. Даследчыца свабодна абыходзіцца з нормамі
навуковага пісьма, часта дазваляе сабе ацэначныя меркаванні (адно з найбольш яскравых тычыцца слоўнага запасу беларускай мовы, 149). Спасылкі не даведзены да ладу:
яны выкананы ў розным фармаце, акрамя таго, Д. Зіберт
спарадычна спасылаецца на падручнікі і Вікіпедыю.
Свядомае рашэнне аўтаркі застацца ў межах падзейнай гісторыі (16) супярэчыць яе тэарэтычным устаноўкам,
імкненню разгледзець гістарычныя з’явы “доўгай працягласці” (нездарма яна рэгулярна згадвае Ле Феўра). Кніга, безумоўна, выйграла б праз удакладненне пастаўленых пытанняў, выпрацоўку больш яснай тэзы і зварот да
сучаснай гістарыяграфіі ў дачыненні да строга вызначанай тэмы. Гаворка не толькі пра тэхнічныя паляпшэнні –
больш празрыстую структуру ці больш лаканічнае выкладанне. Гаворка найперш пра паглыбленне аналізу.
Мюнхен

Антон Лявіцкі

KOUIDA, ARTEM. Melioration im Belarussischen
Polesien. Die Modernisierung der sowjetischen
Peripherie (1965–1991). Wiesbaden, 2019.
280 S., 19 Abb., 1 Karte. (Historische BelarusStudien 7)
Калі ў дачыненні да Беларусі час ад часу ўзнікае
азначэнне “перыферыя”, то Беларускае Палессе можна
было б ахарактарызаваць як “перыферыю перыферый”.
З прычыны прыродных асаблівасцяў і дастатковай аддаленасці ад цэнтра і вялікіх гарадоў спачатку Расійскай імперыі, а пасля Польскай рэспублікі і Савецкай дзяржавы,
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Палессе атрымала “славу” глушы і глыбокай правінцыі,
якая яшчэ доўга яе пераследавала. А галоўная прыродная
асаблівасць (ці славутасць) Палесся – балота – ператварылася яшчэ і ў метафару – адсталасці і інертнасці, якая
нярэдка выкарыстоўвалася і пры азначэнні сучаснага (да
2020 г.) грамадства Беларусі. Як нагадвае аўтар рэцэнзаванага выдання Арцём Куйда, забалочаныя мясціны яшчэ
ў сярэдзіне ХХ ст. займалі да адной трэці ўсёй тэрыторыі
Беларусі. І сёння, пасля дзесяцігоддзяў меліярацыйных
высілкаў, плошча балот, якія знаходзяцца на тэрыторыі
Беларусі, перасягае такую ва ўсіх заходнееўрапейскіх дзяржавах разам ўзятых (241). Гісторыя, тапаграфія і экалогія
Палесся павінны займаць істотнае месца ў гісторыі і ідэнтычнасці Беларусі. І тым не менш, даследаванню гэтага
рэгіёна пакуль не аддавалася належная ўвага.
Арцём Куйда напісаў дысертацыю (пакладзеную ў аснову кнігі) у межах даследчага праекта “Палессе – ландшафт інтэрвенцыі“ (2015–2019), кіраўнікамі якога былі
нямецкія гісторыкі Анна Вероніка Венланд (Інстытут
імя Гердэра), Томас Бон (Гісэнскі ўніверсітэт) і Клаўдзія
Крафт (на той момант Універсітэт Зігена). Праект гэты,
натуральна, ахопліваў усю тэрыторыю Палесся, імкнучыся разглядзець яго праз прызму ўзаемадзеяння (і супрацьстаяння) прасторы, прыроды, культуры і тэхналогіі.
Кіруючыся згаданым падыходам, А. Куйда разглядае
праграму распрацоўкі, аптымізацыі і выканання меліярацыі Беларускага Палесся. Аўтар імкнецца паказаць,
што для Савецкай Беларусі і яе насельніцтва меліярацыя
стала нечым нашмат большым, чым проста комплекс мер
па распрацоўцы новых сельскагаспадарчых земляў, – з яе
вынікалі радыкальныя сацыяльныя і экалагічныя змены (4).
Аўтара цікавіць пытанне, якія мэты ставіла перад сабой савецкае кіраўніцтва, распачынаючы праграму меліярацыі Беларускага Палесся, і ці былі гэтыя мэты ўрэшце рэалізаваныя. Таксама ён пытаецца, як паўплывала
меліярацыя на жыццё мясцовага насельніцтва, і ці апраўданы прыпісваны яму “наратыў ахвяры” гэтых зменаў, які
ўсё яшчэ дамінуе ў беларускай версіі гісторыі меліярацыі
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Палесся (4–5) Зразумела, што ў звязку з гэтым узнікаюць і іншыя пытанні. Наколькі самастойнымі былі ўлады ў Мінску ў дачыненні да планавання і правядзення
меліярацыі? Ці апошняя паспрыяла паскарэнню мадэрнізацыйных працэсаў у рэгіёне? І, нарэшце, наколькі эфектыўнымі былі гэтыя меры, якім чынам яны змянілі становішча мясцовага насельніцтва і прыродны свет Палесся?
Нават ў параўнанні з астатняй тэрыторыяй Беларусі да
пачатку мэтанакіраванага асваення на Палессі не хапала
інфрастуктуры, а таксама рэсурсаў і адукаваных кадраў.
І тым не менш, Палессе прыцягвала ўвагу спачатку імперскіх (з апошняй трэці ХІХ ст.), а пасля і савецкіх уладаў як эксперыментальнае поле, сімвал дзікасці, удалае
асваенне якога даказвала б уладу чалавека (а дакладней
канкрэтных уладаў) над прыродай, іх усёмагутнасць, таксама як іх адукаванасць і мадэрнізаванасць у параўнанні з мясцовай адсталасцю. Што да савецкага перыяду,
зразумела, былі ў асваенні і меліярацыі Палесся і свае
прагматычныя мэты – найперш пашырэнне ворных земляў, колькасць якіх у сярэдняй, што не мела чарназёму,
паласе Савецкага Саюза была недастатковай для таго, каб
вырошчваць неабходную колькасць сельскагаспадарчай
прадукцыі для насельніцтва і кармоў для жывёлы.
Пасля ўводзінаў аўтар прапануе кароткі гістарычны
агляд (19–27) ранейшых спробаў меліярацыі, дзе ён паказвае, што хоць гэтая тэрыторыя і прыцягвала ўвагу
і некаторыя спробы яе вывучэння і меліярацыі ўзнікалі
раней, яны не былі ні паслядоўнымі, ні дастаткова распрацаванымі, каб прынесці істотныя змены ў рэгіён.
Радыкальныя змены пачалі адбывацца з сярэдзіны
1960-х. Да іх аўтар звяртаецца ў трэцяй частцы даследавання, тэматычна прысвечанай планаванню меліярацыйных мераў у БССР. У 1965 г. новы Першы сакратар
ЦК КПСС Леанід Брэжнеў распачаў рэфармацыю савецкай сельскай гаспадаркі, часткай якой і стаў грандыёзны
праект меліярацыі; істотную долю яго займае меліярацыя
Беларускага Палесся.
Стратэгічнае месца Палесся пацвярджаецца і тым, што
з пачаткам мэтанакіраванай і арганізаванай меліярацыі,

Новая літаратура: агляды і рэцэнзіі

305

якая разгарнулася з другой паловы 1960-х, яна была кіраваная непасрэдна цэнтральнымі ўладамі. У 1966 г. у Пін
ску было заснавана Галоўнае ўпраўленне па асушэнні
земляў і будаванні саўгасаў на Палессі (Галоўпалессеводбуд, у 1982 г. налічвала больш як 45 тыс. супрацоўнікаў),
што падпарадкоўвалася непасрэдна Міністэрству меліярацыі і воднай гаспадаркі СССР (49). Спецыялісты ў гідралогіі, геалогіі, аўтаматызацыі прадукцыі, падрыхтоўка
якіх у такой колькасці была ў савецкай Беларусі немагчымая, таксама прыцягваліся з усяго СССР (54).
І хоць гаворка вядзецца пра Беларускае Палессе, сэнс
у гэтае азначэнне ўкладваецца хутчэй геаграфічны, чым
культурны і палітычны. У Беларусі ў той час, як вядома,
кіраўніком КПБ стаў Пётр Машэраў. Нягледзячы на, здавалася б, цэнтральнае месца П. Машэрава ў гісторыі пасляваеннай Беларусі і яго падтрымку праекта меліярацыі,
ён толькі некалькі разоў і амаль “мімаходзь” згадваецца
ў кнізе. Роля Машэрава (а тым больш яго наступнікаў
Ц. Кісялёва, М. Слюнькова і інш.) падаецца аўтарам хутчэй як другарадная, дапаможная на фоне працэсаў па
пераўтварэнні Палесся, якія ініцыяваліся Масквой і кіраваліся з Масквы.
Чацвёртая (і самая вялікая) частка кнігі распавядае
пра практыку меліярацыі ці выкананне планаў, якія выявіліся яшчэ больш праблематычнымі. Драматычнае несупадзенне паміж уяўленнямі і рэальнасцю, заўсёдны
недахоп кадраў і рэсурсаў мелі вынікам адставанне і кепскую якасць працы.
Улады раз за разам спрабавалі звярнуцца да заходняга досведу, імпартуючы тэхналогіі, машыны, дэталі і матэрыялы, але і гэта не давала чаканага выніку з-за непаслядоўнасці стратэгіі імпарту і, вядома, заўсёднага недахопу
фінансавання (гл., напр., с. 138). Акрамя таго, з-за дрэннай арганізацыі ўласнай сельскай гаспадаркі Савецкі
Саюз вымушаны быў рэгулярна рабіць велізарныя закупы
зерня і іншай сельскагаспадарчай прадукцыі на Захадзе,
і найперш у ЗША. Такая залежнасць ад Захаду паказальная. Нягледзячы на тое, што “халодная вайна” працягвалася, а СССР пазіцыянаваў сябе як звышдзяржава, яго

306

Беларускі Гістарычны Агляд Том ХХVII

эканамічныя і гаспадарчыя асновы былі ўжо заўважна
хісткімі напрыканцы 1960-х.
Як падаецца, найбольш цікавыя ў кнізе раздзелы, што
набліжаюцца да лакальнай спецыфікі, звяртаюць увагу
на канкрэтныя выпадкі, якія здараліся пад час інтэнсіўнай меліярацыі і мадэрнізацыі Палесся. Так, аўтар распавядае пра будаўніцтва і поспех эксперыментальнага
саўгаса “Парахонскі”, пераможцы сацыялістычнага спаборніцтва, што знаходзіўся за 35 км на паўночны ўсход
ад Пінска (97–108). Таксама вартыя ўвагі часткі, пры
свечаныя разгляду карупцыі і экалагічных наступстваў
меліярацыі, аб’яднаныя ў падраздзеле пад назвай “Безгаспадарчасць” (Misswirtschaft). Факты пашкоджання
экасістэмы Палесся вядомыя, і тым не менш іх пералічэнне ўражвае. Меліярацыя стала прычынай кліматычных
зменаў, паводак, эрозіі глебы, пясчаных бураў, лясных пажараў, захворвання дрэў, забруджвання і драбнення азёр
і невялікіх рэк, знікнення шэрагу відаў жывёльнага і расліннага свету, і наадварот – з’яўлення небяспечных для
чалавека насякомых (175–188). Спробы задумацца пра
ахову навакольнага асяроддзя пачаліся ў СССР ужо з канца 1960-х, што адпавядае часу ўзнікнення экалагічнага
руху ў свеце. У 1977 г. неабходнасць “аховы і навукова абгрунтаванага выкарыстання” глебы, водных рэсурсаў, жывёльнага і расліннага свету, захавання чысціні паветра
ўпершыню была заканадаўча зафіксавана ў Канстытуцыі СССР 1, аднак істотнага ўплыву на працэс меліярацыі
пад час даследаванага аўтарам перыяду гэтыя захады не
мелі. Як і раней, улады, а нярэдка і само насельніцтва не
задумваючыся спажывалі прыродныя рэсурсы і забрудж
валі навакольнае асяроддзе.
Арцём Куйда толькі схематычна звяртаецца да тэмы
Чарнобыля, бо, як вядома, кіраўніцтва БССР не спяшалася выносіць звесткі пра аварыю на ЧАЭС на публічнае
1

Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических
Республик. Принята на внеочередной седьмой сессии Верховного
Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г. Ч. 2, ст. 18. Рэжым
доступу: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1977.html.
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абмеркаванне. Сур’ёзныя змены ў гаспадарчым жыцці
Палесся, у тым ліку і згортванне меліярацыі, пачалі адбывацца толькі з пачаткам 1990-х. Так, напрыклад, у Краснапольскім раёне, насельніцтва якога было эвакуяванае
ў 1987 г., сельскагаспадарчыя працы працягваліся на працягу некалькіх гадоў пасля эвакуацыі: “Яшчэ ў 1990 годзе
ў многіх гаспадарках жанчыны палолі буракі голымі рукамі [ohne jeglichen Schutz]” (42). Істотна яшчэ і тое, што
павышаны радыяцыйны фон на Палессі быў заўважаны
яшчэ да выбуху Чарнобыльскай АЭС, аўтар звязвае гэта
з магчымымі выпрабаваннямі атамнай зброі, які маглі
мець месца ў рэгіёне на пачатку 1960-х (145–147).
У пятай частцы, прысвечанай практыкам прыстасавання, выканання і супраціўлення, аўтар спрабуе наблізіцца
да лакальнай спецыфікі, зважаючы на непасрэдных удзельнікаў і назіральнікаў меліярацыі: супрацоўнікаў Галоўнага ўпраўлення ў Пінску, меліяратараў, студэнтаў і камсамольцаў, а таксама мясцовых жыхароў. Ён апісвае цяжкую
працу і кепскія жыллёва-побытавыя ўмовы, у якіх даводзілася існаваць меліяратарам. І адначасова ўдзячнасць і гасціннасць вяскоўцаў: тыя, як даводзіць аўтар, віталі меліярацыйныя меры ў чаканні цывілізацыйных выгод – дарог
і сродкаў камунікацыі, якіх па-ранейшаму не хапала (204–
212). Таксама аўтар распавядае гісторыі добраахвотнікаў,
што спакусіліся рамантыкай пакарэння палескай стыхіі.
Колькасць апошніх не была дастатковай, так што да меліярацыйных работ даводзілася далучаць і вайскоўцаў тэрміновай службы. Што да супраціўлення, то тут як асноўная сіла
падаецца інтэлігенцыя – сярод названых імёнаў Анатоль
Казловіч і Васіль Якавенка. Занепакоенасць наступствамі
савецкага кіравання ў асяроддзі інтэлігенцыі, як даводзіць
аўтар, заўважнай стала толькі з надыходам палітыкі перабудовы і галоснасці, ініцыяванай генеральным сакратаром
КПСС М. Гарбачовым. Як падаецца, гэтае пытанне трэба
было разгледзець больш падрабязна.
Нягледзячы на асобныя прыклады і гісторыі, што датычыцца лакальнага насельніцтва і праблем, з якімі
яно сутыкалася, спецыфікі рэгіёна, культуры і асаблівасцяў мясцовага жыцця, складваецца ўражанне, што

308

Беларускі Гістарычны Агляд Том ХХVII

разабрацца з мясцовым асаблівасцямі, дайсці да іх сутнасці аўтару ўдалося не да канца. Яшчэ на пачатку кнігі
ён з лёгкасцю і некрытычна прымае тэзу пра паспяховую і татальную саветызацыю Беларусі і надалей адмятае
нацыянальныя і рэгіянальныя асаблівасці як нявартыя
ўвагі. Калі не зважаць на прыродны ландшафт, гісторыя,
расказаная аўтарам, магла б адбывацца ў якой заўгодна
частцы СССР.
У такога адасаблення ад мясцовай канкрэтыкі ёсць
свае перавагі – гісторыя Беларусі змяшчаецца ў больш
шырокі кантэкст падзей, што адбываліся ў даследаваны перыяд у СССР, сацыялістычным блоку і нават у свеце. Ёсць, аднак, у яе і свае недахопы – яна шмат у чым
паўтарае схему, што сфармавалася яшчэ пад час “халоднай вайны”, калі гісторыя Беларусі тлумачылася і пісалася выключна з перспектывы Масквы і праз прызму яе
інтарэсаў. Таксама і ідэя мадэрнізацыі, што была арганізавана цэнтрам і абяцала прагрэс ды цывілізацыйныя выгоды для перыферыі, якой шмат у чым кіруецца аўтар,
распавядаючы пра меліярацыю Беларускага Палесся, вымагае больш крытычнага падыходу. Як вядома, адносіны
паміж цэнтрам і перыферыяй нашмат больш складаныя,
і мадэрнізацыйныя высілкі цэнтра ў дачыненні перыферыі маюць двухбаковы эфект.
У высновах, адказваючы на пастаўленае ў пачатку
пытанне пра “наратыў ахвяры”, аўтар лічыць яго неабгрунтаваным, нагадваючы пра выгоды і інвестыцыі, якія
БССР атрымала ад маштабнага і абміцыйнага савецкага праекта па меліярацыі Палесся, і якія, як і зацікаўленасць у гэтым праекце мясцовага насельніцтва і кіраўніцтва КПБ, сапраўды мелі месца. Няма сумневу, што з канца
1960-х меліярацыя істотным чынам змяніла аблічча Беларускага Палесся, значна паскорыла яго індустрыялізацыю
і ўрбанізацыю, аднак у той жа час яна ў значнай ступені
разбурыла яго экалагічны і культурны ландшафт.
“Меліярацыя Беларускага Палесся” А. Куйды – выдатнае даследаванне адной з маштабных сацыялістычных ініцыятыў па пераўтварэнні прыроды і навакольнага
свету з перспектывы ўзаемадзеяння палітыкі, эканомікі,
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тэхналогіі і ідэалогіі, якая прынесла асобныя эканамічныя
вынікі, але і стала прычынай шэрагу сур’ёзных экалагічных праблем. Кніга А. Куйды звяртае ўвагу на істотнае
месца Палесся ў гісторыі Беларусі ХХ ст. і прымушае чарговы раз задумацца пра будучыню гэтага рэгіёна.
Марбург

Таццяна Астроўская

ТУМАШ, ВІТАЎТ. Выбранае: уклад., падрыхт.
тэкстаў, рэдаг., камент. НАТАЛЛІ ГАРДЗІЕНКІ,
ЛЯВОНА ЮРЭВІЧА. Мінск: Кнігазбор, 2020.
541 с. (Бібліятэка Бацькаўшчыны; Спадчына:
агледзіны)
Да нашых дзён у айчыннай гістарычнай літаратуры
застаецца незаўважаным той факт, што беларуская гістарыяграфія другой паловы ХХ ст. абавязкова мае разглядацца ў фармаце яе дзвюх адрозных частак – савецкай і эміграцыйнай. Па традыцыі, якая, дарэчы, выразна
сягае каранямі менавіта ў часы БССР, пад “беларускай
гістарыяграфіяй” 1940–1980-х гадоў разумеюцца працы,
створаныя ў савецкай Беларусі. Натуральна, гэта можна
патлумачыць пераемнасцю сучаснай афіцыйнай, ды й,
умоўна кажучы, “незалежнай” навукі, калі зважаць на
“паходжанне” нашых аўтараў – іх адукацыю, навучанне ў папярэднікаў, працу ў рамках інстытуцый ды нават
рамкі, што накладаюцца традыцыяй напісання і рэдагавання тэкстаў. Падаецца, што зварот да эміграцыйных
гісторыкаў калі і адбываецца, то толькі эпізадычна – або
ў адмысловых тэкстах, прысвечаных дзейнасці беларусаў
замежжа, або ў тых выпадках, калі вядзецца пра нейкія
дыскусіі паміж эміграцыйнымі і савецкімі гісторыкамі.
Пры гэтым варта адзначыць, што эміграцыйныя аўтары пасляваеннага часу, як і іх савецкія калегі, таксама
мелі шэраг асаблівасцяў, абумоўленых акалічнасцямі іх
лёсу, абставінаў працы і памкненняў. Гісторыкам-эмігрантам, як і іх падсавецкім калегам, не ўдавалася пазбегнуць
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ідэалагізаванасці сваіх твораў, з той толькі папраўкай, што
калі для першых асноўнай ідэйнай каляінай быў савецкі “вульгарны” марксізм, змяшаны з спецыфічнай візіяй
пазітывісцкіх падыходаў ды абавязковым “савецкім” (а часта – вялікадзяржаўным расійскім) патрыятызмам, то для
беларускай эміграцыі, асабліва яе пасляваеннай хвалі,
агульным месцам было ўсёмагчымае праслаўленне гісторыі бацькаўшчыны, а таксама спроба даказаць шкоднасць
для Беларусі замежных уплываў, асабліва – усходніх.
У гэтым святле асабліва цікавымі выглядаюць аўтары,
якія, нягледзячы на ўключанасць у тыя ці іншыя ідэалагічныя плыні, здольныя былі захоўваць цвярозасць розуму і максімальна халодны навуковы падыход. Вынікі
працы менавіта такіх даследчыкаў, натуральна, маюць
найбольшае значэнне ў гістарыяграфіі. Падаецца, што
да іх ліку можна аднесці і дзеяча беларускай эміграцыі
Вітаўта Тумаша, рэцэнзаваны зборнік выбраных прац
якога нарэшце ўбачыў свет у Мінску. Укладальнікамі выдання выступілі даследчыца эміграцыі Наталля Гардзіенка і беларускі мовазнаўца ды архівіст з Нью-Ёрка Лявон
Юрэвіч. Апошні прадстаўляе тут Беларускі інстытут навукі і мастацтва, да стварэння і дзейнасці якога наўпрост
спрычыніўся сваім часам Вітаўт Тумаш.
Тумаш, медык паводле адукацыі, выпускнік Віленскага ўніверсітэта імя Стэфана Баторыя, значную частку
сваёй дзейнасці ажыццявіў на ніве гістарычнай навукі.
Тым больш адметна, як аўтар, што не быў прафесійным
гісторыкам, стаў вядомы дзякуючы гістарычным штудыям. Знаходжанне ў спецыфічнай прасторы пасляваеннай
беларускай эміграцыі ў ЗША адкрывала перад Вітаўтам
Тумашам магчымасць у сваіх даследаваннях трапіць ва
ўсе прыгаданыя вышэй пасткі рамантычна-нацыяналістычнай гістарыяграфіі. Многія яго калегі і паплечнікі
пайшлі па гэтым шляху, аднак у выпадку Тумаша мы назіраем зусім іншую карціну, што добра ілюструе падбор
артыкулаў, уключаных у зборнік.
Сама кніга дзеліцца на пяць асноўных частак, прысвечаных, адпаведна, этнагенезу і культуры беларусаў,
даследаванням жыцця і дзейнасці Скарыны, кніжнай
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спадчыне, аўтарскаму бачанню ідэй асобных папярэднікаў, а таксама ўключае некалькі рэцэнзій і водгукаў.
Завяршаецца зборнік тэкстам дачкі Вітаўта Тумаша, Яры,
прысвечаным памяці бацькі.
Вітаўт Тумаш карыстаўся разнастайнымі псеўданімамі. Інфармацыя пра публікацыю арыгінальнага тэксту
пад нейкім з іх падаецца ў выданні пры кожным артыкуле. Калі ўлічыць, што многія тэксты Тумаша публікаваліся ў адных і тых жа выданнях, да стварэння якіх ён
актыўна спрычыніўся (“Конадні”, “Запісы БІНіМ”), то робіцца відавочным намаганне аўтара “памножыць” сваю
асобу на некалькі нібыта розных “персаналій”.
Зразумела, што найбольш значная частка выдання
адведзена працам Вітаўта Тумаша, прысвечаным асобе
Францішка Скарыны. Менавіта жыццё, дзейнасць і ідэі
Скарыны найбольш цікавілі Тумаша як гісторыка. Артыкулы, што трапілі ў зборнік, апісваюць разнастайныя
аспекты, звязаныя з беларускім першадрукаром – агульныя пытанні біяграфіі, асобныя этапы і выпадкі з жыцця, а таксама такія акалічнасці, як варыянты партрэтаў,
напісання імя і г. д.
Укладальнікі пры выбары тэкстаў, відаць па ўсім, парупіліся не толькі пра тое, каб паказаць як мага шырэйшы спектр скарыназнаўчых даследаванняў В. Тумаша,
але і пра тое, каб прадэманстраваць адказы аўтара на некаторыя пытанні, што і да сёння перыядычна ўсплываюць
як у навуковай дыскусіі, так і ў шырокім інфармацыйным
полі, калі гаворка заходзіць пра асобу Скарыны. У прыватнасці, ёсць артыкул, прысвечаны магчымаму візіту
Скарыны ў Маскву, яго службе ў дацкага караля, варыянтам ягонага імя, у тым ліку – крытыцы савецкага міфа
пра тое, што доктар Скарына меў арыгінальнае “праваслаўнае” імя Георгій. Пэўным працягам “скарынаўскага”
блока кнігі выступае раздзел “Кніжная спадчына на Беларусі”, які складаецца з трох артыкулаў – пра выданні
Статута 1588 г., пра паходжанне Сымона Буднага і пра
падпольныя выданні 1860-х гадоў.
Падаецца, менавіта ў гэтых тэкстах як найлепей праяўляецца Тумаш-гісторык. Мы не знойдзем тут нейкіх
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прынцыпова новых метадалагічных падыходаў, якімі
славілася гістарыяграфія ХХ ст. Але трэба прызнаць, што
перад намі менавіта грунтоўна напісаныя класічныя гіс
тарычныя працы.
Безумоўна, у Тумаша, як і ў іншых гісторыкаў з эміграцыі, прысутнічае захапленне Беларуссю і імкненне
ўзвысіць яе мінулае праз апісанне ўчынкаў герояў сваіх
тэкстаў, перш за ўсё – Скарыны. Гэтая ж думка прымушае яго спрачацца з польскімі аўтарамі, даказваючы
паходжанне Сымона Буднага менавіта з беларускіх земляў. Аднак, у адрозненне ад многіх калег па цэху, Вітаўт
Тумаш знаходзіць мажлівасці і сродкі, каб заставацца
пры гэтым у межах навуковага дыскурсу, не выходзячы
ў поле ідэалогіі.
Метадалагічны набор, якім карыстаецца Тумаш, як
ужо адзначалася, класічны. Ён адносіцца, хутчэй, да
пазітывісцкай гістарыяграфіі ХІХ – пачатку ХХ ст. Аднак,
падаецца, што менавіта тут у гістарычных тэкстах праяўляецца першая прафесія іх аўтара – медыцына. Можна
сказаць, што Тумаш-гісторык застаецца Тумашам-медыкам. Акуратна і ўзважана, нібы робячы складаную аперацыю, ён ацэньвае як крыніцы, так і папярэднюю гістарыяграфію – гэтым ён сапраўды адрозніваецца ад многіх
іншых аўтараў, не толькі эміграцыйных, але і сучасных
яму савецкіх, якія лёгка дазвалялі сабе “палёт думкі”, не
звяртаючы ўвагі на ўсю сукупнасць крыніц або на тыя ідэі
і тэорыі, што выказваліся раней.
Асабліва выразна гэтая акуратнасць праяўляецца
ў стаўленні да моўных аспектаў крыніц. Сам Тумаш звяртае ўвагу на сваю зацікаўленасць у доступе да арыгінальнага тэксту кожнай крыніцы, у тым ліку для таго,
каб мець магчымасць дэталёва ацаніць напісанне ў кожным канкрэтным выпадку. Гэта відаць у артыкулах
скарыназнаўчага цыкла, у тым ліку – адносна аналізу
ўжывання самім Скарынам і іншымі яго сучаснікамі разнастайных формаў імя знакамітага палачаніна, а таксама – пры аналізе дакументаў, што сведчаць пра экзамен
на доктара медыцыны, які Скарына вытрымаў у Падуі,
і ў іншых выпадках.
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Таксама своеасаблівым указаннем на тое, наколькі для
Вітаўта Тумаша была важнай праца з крыніцамі, можа
паслужыць прыведзеная ў зборніку рэцэнзія на пераклад
“Песні пра зубра” Міколы Гусоўскага, зроблены Язэпам
Семяжонам. Рэцэнзія, для характарыстыкі якой падыходзіць азначэнне “разгромная”, цалкам прасякнута крытыкай менавіта з пазіцыі гісторыка, якога катэгарычна
не задавальняюць паэтычныя вольнасці ў перакладзе, за
якімі губляюцца абрысы арыгінальнага тэксту. Досыць
справядліва выступае Тумаш і супраць ужывання прозвішча паэта ў форме Гусоўскі – арыгінальнае аўтарскае
лацінскае напісанне Hussoviani ён прапануе падаваць пабеларуску як Гусавянін.
Паслядоўна адстойвае Тумаш і форму імя беларускага
першадрукара. Задоўга да прац доктара Георгія Галенчанкі Тумаш выступаў супраць папулярнай у савецкай
літаратуры і вытворнай яшчэ ад дарэвалюцыйных папулярных тэкстаў ідэі аб тым, што Скарына меў першапачаткова імя Георгій. Не менш паслядоўна, з апорай на
магчымыя крыніцы, ён адстойвае варыянт імя Франьцішак (у аўтарскім напісанні класічным правапісам) замест
прынятага пры відавочным уплыве рускай мовы Францыск. У гэтым святле варта прызнаць крыху дзіўным захаванне формы Францыск, зробленае ў загалоўку адпаведнага раздзела кнігі яе ўкладальнікамі.
Зборнік утрымлівае шэраг тэзаў Тумаша, якія і сёння з’яўляюцца адно смелымі здагадкамі і не прызнаны
поўнасцю. Найбольш цікавыя тычацца абставінаў біяграфіі Францішка Скарыны – яго няўдалай паездкі ў Маск
ву, сустрэч з Марцінам Лютэрам, спрэчак з Парацэльсам
і інш. Як і ў выпадку працы з крыніцамі і здабыткамі сваіх
папярэднікаў, Тумаш падыходзіць да выстаўлення тэорый вельмі асцярожна. Зважаючы на адносна невялікую
крыніцазнаўчую базу, ён акуратна, крок за крокам будуе доказы на карысць той ці іншай здагадкі. Пры гэтым,
у тых выпадках, калі тэорыі будуюцца толькі на ўскосных
доказах, але не сустракаюць, прынамсі, яўных супярэчнасцяў з вядомымі фактамі біяграфіі Скарыны (так было,
напрыклад, пры даследаванні эпізоду магчымай сустрэчы
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Скарыны з Лютэрам), аўтар не прапануе сваю ідэю як адназначна слушную, а толькі пазначае, што пытанне застаецца ў навуцы адкрытым.
Яшчэ два раздзелы – “Пытанні этнагенезу і культурнага развіцця беларусаў” і “Гісторыкі і творцы” – рэпрэзентуюць тэксты, што ў большай ступені падпадаюць пад
агульную для эміграцыйных аўтараў хваробу ўзвышэння “нацыянальнай” гісторыі. Аднак і тут Тумаш захоўвае
максімальна магчымую навуковасць сваіх пабудоў, хоць
у шматлікіх выпадках патрыятычныя памкненні і ацэнкі аўтара чытаюцца надзвычай празрыста. Характэрнай
рысай тут выступае ідэя пра беларускі ўплыў на іншыя
краіны, у прыватнасці – на Польшчу.
Нагадаем, што маладосць Вітаўта Тумаша прайшла
ў міжваеннай польскай дзяржаве, якая можа разглядацца
як адзін з найбольш яскравых прыкладаў шляху развіцця
нацыянальнай ідэі ў яе характэрных для першай паловы – сярэдзіны ХХ ст. абрысах. Спроба тагачасных палітыкаў будаваць у фактычна шматнацыянальнай Польшчы
монанацыянальную дзяржаву аўтаматычна штурхала
актыўных беларусаў і прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцяў да той ці іншай формы супраціву. Паслядоўныя
спробы Тумаша сцвердзіць “беларускасць” шматлікіх гістарычных дзеячоў, а таксама паказаць, як у розныя часы
гэтыя “беларусы” ўплывалі на Польшчу, можна разглядаць у якасці адной з такіх формаў. Гэта прасочваецца як
у артыкуле пра беларускую “культурную экспансію”, так
і ў тэксце, прысвечаным Адаму Міцкевічу (ці Міцькевічу
ў напісанні Тумаша).
Таксама відавочны і другі кірунак уплываў, які малюе
Тумаш – маскоўскі. Беларусь першых пасляваенных дзесяцігоддзяў, якая цалкам зрабілася падуладнай Маскве,
ды яшчэ ва ўмовах пасляваеннай нацыянальнай палітыкі
савецкага ўрада, куды вярнуліся шматлікія рысы імперскіх каланіяльных практык дарэвалюцыйнай Расіі, ніяк
не магла задавальняць Тумаша і яго паплечнікаў па эміграцыі. І, роўна як у выпадку з палякамі, адным з захадаў
тут робіцца імкненне сцвердзіць, якія здабыткі расійскага
мінулага былі прыўнесены з беларускіх земляў.
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Як вынік, Тумаш малюе шырокую карціну ўплываў,
што ішлі з Вялікага Княства Літоўскага на ўсход і на захад. Само ВКЛ пры гэтым, згодна з традыцыяй нацыянальнай гістарыяграфіі, стала разумеецца як “беларус
кая” па характары дзяржава. Варта, аднак, прызнаць,
што аўтар у цэлым застаецца ў навуковым полі, не выходзячы ў зону відавочнай пабудовы міфаў. Ён паказвае
культурныя ўплывы на Польскае каралеўства, што сапраўды пачаліся з часоў Ягайлы і працягваліся фактычна да эпохі Адраджэння, таксама фіксуецца на шматлікіх
моўных уплывах на польскую літаратурную традыцыю,
якія заканамерна паўставалі ў выніку таго, што значныя
для польскай спадчыны тэксты ствараліся польскамоўнымі выхадцамі з шляхты беларускіх земляў. Нават сучасныя польскія даследчыкі не аспрэчваюць, што беларуская
мова прысутнічала ў жыцці спаланізаваных беларускіх
эліт 1. Відавочна, што яна сапраўды ўплывала на іх “высокую” польскую, праз што аказвала ўплыў і на мову “караняжаў” у выніку.
Хоць асноўным полем дзейнасці Вітаўта Тумаша былі
скарыназнаўчыя штудыі ды ўвогуле даследаванні кніжнай і літаратурнай спадчыны, звяртаўся ён і да гісторыі Ранняга ды Высокага Сярэднявечча. І тут неабходна
зазначыць: талент гісторыка дазволіў Тумашу ўбачыць
і абазначыць некаторыя тэзы, што застаюцца важнымі
і ў сучаснай беларускай навуцы, больш за тое, дыскусіі
вакол іх у самой Беларусі разгарнуліся толькі на мяжы
ХХ–ХХІ ст. і працягваюцца да сёння. З пададзеных у зборніку тэкстаў да гэтай групы перадусім адносяцца артыкулы пра балцкую тэорыю, паходжанне назвы Белая Русь,
а таксама даследаванне пра сувязь поглядаў Вацлава Ластоўскага на пашырэнне паняцця “русь” з пазнейшай гістарыяграфіяй.
Так званая “балцкая тэорыя” мае асаблівае значэнне для беларускай гістарычнай свядомасці. Сучасны яе
1

Радзік Р. Трыадзіны рускі народ, ці асобныя нацыянальныя
супольнасці? // ён жа. Вакол ідэнтычнасці беларусаў. Мінск,
2017. С. 43.
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стан, які характарызуецца досыць шырокім распаўсюдам
спрошчанай яе версіі ў грамадстве (звычайна ў фармулёўцы кшталту “Беларусы – гэта славянамоўныя балты”),
сягае мяжы 1980–1990-х гадоў, калі на хвалі нацыянальнага адраджэння ішоў актыўны пошук беларускіх адметнасцяў, якія б дапамаглі ідэйна адасобіць беларусаў ад
суседзяў, на той час перш за ўсё – ад расіян. Актыўнымі
праваднікамі гэткіх ідэй сталі тады беларускія даследчыкі і творцы, аб’яднаныя вакол суполкі “Крыўя” (Цэнтр этнакасмалогіі “Крыўя”). У сваю чаргу, яны базаваліся на
ранейшых напрацоўках як археолагаў ды антраполагаў,
так і мовазнаўцаў 2.
У гістарыяграфіі прынята лічыць, што такога кшталту погляды ўзыходзяць да “тэорыі балцкага субстрату”
савецкага археолага Валянціна Сядова, якая паўстала
ў 1960-я гады. Сядоў меркаваў, што беларусы, па моўных
прыкметах безумоўна адносячыся да славянскіх народаў,
паводле свайго этнічнага паходжання маюць у сабе моцны балцкі складнік. На адмену ад мэнстрыму тагачаснай
гістарыяграфіі, які тлумачыў асаблівасці беларускага этнасу і балцкія элементы ў складзе беларускай культуры
і мовы як вынік знаходжання беларусаў у складзе Вялікага Княства Літоўскага, Сядоў, базуючыся на археалагічных дадзеных, адкінуў час узнікнення гэтых асаблівасцяў да перыяду Вялікага перасялення народаў, калі на
заселеныя балтамі землі будучай Беларусі сталі прані
каць славяне 3.
Тым цікавей, што яшчэ ў 1950 г. Вітаўт Тумаш паслядоўна вылучае і адстойвае ідэю балцкага складніка ў этнагенезе беларусаў. У ягоным распараджэнні яшчэ не
было пазнейшых дадзеных археалогіі, таму базаваўся ён
на разважаннях аб агульнай логіцы гістарычнага працэсу на беларускіх землях. Па сутнасці, у сваім тэксце Тумаш адмаўляе ідэю класіфікацыі беларусаў выключна па
2
3

Санько С. Балцкая тэма // Druvis. Almanach centru etnakas
malogiji “Kryŭja”. 2005. № 1. С. 150.
Седов В. Предыстория белорусов // Краткие сообщения института археологии. 2001. № 211. С. 44–50.
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моўнай прыкмеце (што адназначна змяшчае іх у групу
“ўсходніх славян”) і прапануе звяртацца да “антрапалагічных крытэраў”, якія будуць указваць на прысутнасць
балцкага элемента ў паходжанні беларускага этнасу.
З іншага боку, яшчэ адной папулярнай сёння тэзе
ў тэкстах Вітаўта Тумаша можна знайсці пераканаўчае
пярэчанне. Гаворка ідзе пра першапачатковае ўжыванне тэрміна Белая Русь у дачыненні выключна да Маскоўскай дзяржавы і Вялікага Ноўгарада і, адпаведна, нібыта штучнай прыўнесенасці гэтай назвы на беларускія
землі пасля падзелаў Рэчы Паспалітай Абодвух Народаў.
Застаючыся ў звыклай для сябе манеры пошуку і апоры
на крыніцы, Тумаш на некалькіх старонках адпаведнага артыкула прыводзіць цэлы шэраг прыкладаў, што дэманструюць ужыванне наймення Белая Русь для часткі
земляў Вялікага Княства Літоўскага
Адносна ж базавага тэрмін Русь, які і сёння выклікае
як навуковыя дыскусіі, так і спрэчкі ў папулярным полі,
Вітаўт Тумаш трымаецца думкі пра рэлігійны характар
яго распаўсюду. Варта адзначыць, што ў сучаснай навуцы менавіта гэтая ідэя з’яўляецца адной з найбольш пры
знаных. Першапачатковая “русь” – скандынаўскія (магчыма, і не толькі) вікінгі, што запрашаліся на княскія
стальцы ва Усходняй Еўропе, а таксама выступалі як найміты і купцы, была, згодна з гэтай думкай, той сацыяльнай групай, што прынесла сюды хрысціянства ў яго візантыйскім варыянце. З распаўсюдам, хай і фармальным,
новай рэлігіі на ўсё насельніцтва рэгіёна на мяжы Х–ХІ ст.
усе ахрышчаныя робяцца людзьмі “рускай веры”, “рускімі
людзьмі”.
Вакол гэтай жа думкі разгортваецца і гістарыяграфічнае даследаванне Тумаша, якое ўтрымліваецца ў зборніку. Ён прасочвае прысутнасць названай тэорыі ў польскіх аўтараў, а таксама выводзіць аднаго з папярэднікаў
гэтай плыні, якім аказваецца беларускі гісторык пачатку
ХХ ст. Вацлаў Ластоўскі.
Як ужо адзначалася вышэй, наяўны перакос у афіцыйнай беларускай гістарыяграфіі на карысць савецкай яе часткі з’яўляецца абсалютна хібным і мае быць
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пераадолены. Магчымыя ж контраргументы, звязаныя
з абвінавачваннямі эмігранцкіх даследчыкаў у перадузятасці, заідэалагізаванасці і ненавуковасці (нават не зважаючы, што аналагічныя закіды можна лёгка ўжыць і да
падсавецкіх гісторыкаў), не будуць мець сілы пры ацэнцы спадчыны такіх даследчыкаў, як Вітаўт Тумаш. Ужо
адна толькі глыбокая прапрацоўка крыніц і здабыткаў папярэднікаў, якой адзначаюцца працы гэтага аўтара, прымушае паставіць яго ў шэраг выбітных беларускіх гісторыкаў ХХ ст., а яго тэксты – на пачэснае месца ў скарбонцы
класічнай айчыннай гістарыяграфіі.
Мінск

Сяргей Емяльянаў

Around California in 1891 / [by NICHOLAS
RUSSEL; trans. by SARA FENANDER; ed.
and with an introd. and a biographical sketch
by] TERENCE EMMONS. Stanford: Stanford
Alumni Association, 1991. xix, [3], 179, [7], ill.
(The Portable Stanford Book Series)
У 2021 г. спаўняецца 130 гадоў падарожжу легендарнага доктара Руселя на вакацыі ў горы Сьера-Невада і 30 гадоў – публікацыі перакладу “справаздачы” з таго падарожжа, якая ўбачыла свет з ініцыятывы стэнфардскага
гісторыка-русіста Тэранса Эманса. У адрозненне ад другой
кнігі Эманса з “Руселеўскага блока” 1, “Па Каліфорніі” за
гэтыя дзесяцігоддзі не звярнула на сябе ўвагу ў Беларусі і вядомая шырокаму чытачу толькі па рэдкіх згадках
у публікацыях пра Руселя. Дзякуючы перапісцы з Эмансам мы маем магчымасць параўнаць пераклад, зроблены
Сарай Фенандэр, з арыгіналам. Цытаваць гэты твор, які
можа прэтэндаваць на статус літаратурнага помніка, мы
1

Emmons T. Alleged sex and threatened violence: Doctor Russel,
Bishop Vladimir, and the Russians in San Francisco, 1887–1892.
Stanford, CA, 1997.
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будзем па ўласным перакладзе на беларускую мову з рускамоўнага рукапісу, які захоўваецца ў Дзяржаўным архіве Расійскай Федэрацыі 2.
Перад публікацыяй тэксту “Па Каліфорніі” 3 (гэта частка I, с. 1–120) чытач знойдзе прадмову шэфа гісторыкаў у Стэнфардзе Дэвіда М. Кенэдзі (XI–XII) і ўводзіны
Эманса (XV–XIX). У частцы II (123–165) змешчаны нарыс
Эманса пра Руселя (Cудзілоўскага) з асаблівым акцэнтам на яго канфлікт з епіскапам Уладзімірам. У публікацыі да нумароў раздзелаў дададзены загалоўкі, якія могуць служыць ключавымі словамі да руселевага тэксту: 1.
Roughing It; 2. San Francisco and Environs; 3. On Railroads
and the Road to Sacramento; 4. Sacramento, the Chinese,
and Opium; 5. Placerville, “Express”, and Coal Kings; 6.
A Wrong Turn Leads to Mosquitos, California; 7. In Hill
Farm Country; 8. A Country Dance; 9. In the Scarred Forest
Primeval; 10. Cranks, Princes, and Land-grabbers. Няскончаны 11-ы‑раздзел, які мы назвалі “Паляванне на вавёрак
па дарозе да возера Таха”, не ўвайшоў у кнігу: Эманс не
знайшоў там дастаткова важных назіранняў, якія б апраўдалі яго публікацыю. 10-ы раздзел – найбольш душэўны, напісаны з клопатам пра людзей, будучыню краіны –
ставіў выразную “кропку” апошняй пафаснай высновай
доктара: “А потым высахнуць ручаі і краіна ператварыцца
2

3

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ).
Ф. 5825. Оп. 1. Д. 16. Крыніцы, выкарыстаныя пры нашым
перакладзе, – ксеракопія рукапісу, машынапіс і лічбавая копія на CD-R расшыфроўкі яго Джэхан Гэйт, аспіранткай прафесара Эманса. Яны былі дасланыя нам Эмансам, як і кнігі,
якія складаюць яго “дылогію” пра “рускіх” Сан-Францыска і
“рускі” погляд на Каліфорнію.
Загаловак “Па Каліфорніі” з’явіўся ў пачатку рукапісу замест закрэсленага – “Два месяцы ў Сьера-Невадзе”. У адзінцы захоўвання (справе) 71 з 75 аркушаў – на бланкавай паперы: “N. Russel, M. D. / Physician and Surgeon, / Eye, Ear and
Throat Diseases, / 1529 CALIFORNIA ST. (Telephone 2416) /
SAN FRANCISCO” – да арк. 13, з арк. 18 – каардынаты ўжо
іншыя: “Office: Phelan Building, Rooms 114–116” і 5161). На
арк. 75 Русель пазначыў некаторыя сюжэты для распрацоўкі:
“Дождь ночью в землянке. Soapweed Creek? Mining”.
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ў мёртвую, пазбаўленую жыцця пустыню, падобную да той,
якая распасціраецца цяпер паміж Сьера-Невадай і Скалістымі гарамі. Амерыканскія індывідуалістычныя парадкі менш чым якія-небудзь іншыя здольныя паставіць
сур’ёзную перашкоду такому ходу справы. Апамятаюцца амерыканцы толькі тады, калі ўжо будзе позна” (арк.
72адв.).
У канцы траўня 1891 г., калі Русель выехаў з Сан-Францыска, разам са сваім сябрам, ураджэнцам Валагодскай губерні Карлам Сіверсам, доктар ужо меў вопыт падарожжаў,
у прыватнасці, па паўднёвай Каліфорніі цягніком і па заходнім беразе заліва ў экіпажы. Ён апісвае прычыны, характар і формы распаўсюджання вакацыйнага турызму,
знаёміць патэнцыйнага расійскага чытача з ландшафтамі,
флорай і фаўнай, з транспартам, архітэктурай, заняткамі,
звычкамі жыхароў гарадоў, мястэчак і ферм – гэта сапраўдная энцыклапедыя Каліфорніі. Падарожнікі праехалі праз
Сакрамента, потым наведалі Плэйсервіль у графстве ЭльДарада. Русель падрабязна апісаў месцы, якія ахапіла залатая ліхаманка. Ён паглыбіўся ў тэхніку і наступствы для
прыроды здабычы золата. Расказаў і пра метыса Джэка,
сына “амерыканца і індыянкі”, зямля якога перайшла да
тых, хто дапамагаў яму купляць алкаголь. Русель і Сіверс
спыняліся ў гатэлі, у фермераў і жылі проста ў лесе – усяго “ў лесе”, паводле доктара, каля шасці тыдняў, – пасля
чаго вырашылі наведаць славутае возера Таха, але ў пачатку іх дарогі туды апісанне абрываецца. Сан-францыскія
акалічнасці не дазволілі доктару сканцэнтравацца на заканчэнні травелогу.
“Каліфорнскія” рэаліі і тыпы “каліфорнцаў” Русель
апісвае дасціпна і нярэдка з параўнаннем, у якім прысутнічаюць словы “наша”, “у нас”. Можна падумаць, што Русель пры гэтым часцей мае на ўвазе Беларусь, а не землі на
поўнач і поўдзень ад яе, а таксама Паволжа, якія ён ведаў.
Прама на Беларусь спасылаецца толькі адзін раз – калі параўноўвае ўяўную плэйсервільскую “акадэмію” са “Шмаргонскай” акадэміяй у “нашым Заходнім краі” (арк. 40адв.). Бачачы канцэнтрацыю “прамысловых і гандлёвых аперацый”
у Сан-Францыска і Сакрамента ў руках яўрэяў, ён успамінае
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пра “польскія” губерні або “заходнія” гарады: “Сан-Францыска ў вялікія яўрэйскія святочныя дні зусім нагадвае нашы
заходнія населеныя яўрэямі гарады” (арк. 29адв.).
Вось узоры стылю Руселя, калі ён апісвае, напрыклад,
вясковую вечарынку: “Музыка была жорсткая, немагчымая. Паміж дзвюма скрыпкамі і флейтай згоды было мала,
яны пішчалі і вішчалі неміласэрна, прычым першы скрыпач грамавым голасам з вышыні сваёй імправізаванай
кафедры камандаваў танцамі, быццам бы перад ім разгортвалася цэлая дывізія. Мне міжволі ўспомніліся нашы
вясковыя музыканты. Пры ўсёй іх недасканаласці гэта ж
артысты ў параўнанні з гэтымі. Увогуле, уражанне даволі
дзікае. Ваенныя танцы індыйцаў пэўна выклікаюць падобнае ўражанне. Ні гукі, ні твары неяк не ладзяць з кадрыльнымі фігурамі і культурнымі строямі. Вогнішча і індыйская
ваенная песня бадай была б хутчэй да месца. У нас у такіх
выпадках лапочуць, гамоняць, жэстыкулююць, рагочуць.
Тут усё зусім неяк маўчком з панурай сур’ёзнасцю, быццам
робіцца сур’ёзная справа” (арк. 57адв.–58).
Характарызуе тыпы мясцовых жыхароў: “Большасць
крэнкаў, вядома, змагаецца ў шэрагах шматлікіх прагрэсіўных партый, падобных да нацыяналістаў – паслядоўнікаў Беламі, прыхільнікаў Single taxe movement,
заснаванага Генры-Жоржам, хрысціянскіх сацыялістаў
і іншых сацыялістычных фракцый, партыі ўстрымання
ад спіртных напояў і інш. Але многім падобная барацьба
або не пад сілу, або не да густу. Не знаходзячы задавальнення сярод людзей, яны збягаюць у горы і лясы і вядуць
там жыццё анархістаў. У большасці выпадкаў яны халасцякі або ўдаўцы. Да іх далучаюцца іншыя халасцякі, якім
чамусьці проста не пашчасціла ў жыцці, не ўдалося звіць
свайго гнязда па-людску і якія махнулі на ўсё рукой.
Як я ўжо сказаў, большасць фермерскага насельніцтва горных акруг Захаду складаецца з такіх халасцякоўанархістаў. Прыкладаў шукаць недалёка. У паўмілі ад
нас ёсць дзве асобныя фермы, з якіх адна належыць містару Куку, іншая містару Маркелу.
Mr. Cook маленькі, худзенькі чалавек, пра якіх у нас
гавораць: у чым толькі яго душа трымаецца. Яму 60 гадоў
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ад роду, і сівізна серабрыць не толькі яго галаву, але моцна прабіваецца і ў маленькай, рэдзенькай бародцы пясчанага колеру. Шмат разоў мы яго наведвалі і заўсёды
знаходзілі за працай, апранутым у моцна пацёртую рабочую вопратку, г. зн. шарсцяную фланелевую кашулю,
палатняныя штаны і куртку, якія яшчэ мелі сляды ранейшага сіняга колеру. Варта ўвагі, што рабочыя ўсяго свету любяць гэты сіні колер”. Русель сцвярджае, што гэта
тычыцца і “нашых велікарускіх сялян” (арк. 68адв.–69).
Погляды, выказаныя Руселем, – гэта, відавочна, сумесь
народніцтва з анарха-камунізмам, якая пазней наблізіла
яго да партыі эсэраў, але найперш “інтэрнацыяналізм-гуманізм без межаў” і прагматызм, з павагай да людзей працы. Не супадаючы па духу з паліткарэктнасцю таго і нашага часу, доктар часта ўжывае саркастычна-іранічны
метад у спробе “лячэння” чалавецтва 4. Ад пачатку да канца сваіх падарожных нататак Русель дэманструе ўстойлівую крытычнасць, але і любоў у адносінах да “сваёй”
Каліфорніі. Нават калі Русель перабольшваў самаразбуральніцкі імпэт амерыканцаў, рабіў занадта песімістычныя прагнозы і выглядае празмерным “сацыялістам”, сёння яго погляды, імператыў сумлення і энцыклапедызм
ведаў не могуць не выклікаць цікаўнасці і сімпатыі.
Мы рыхтуем да друку пераклад “Па Каліфорніі” на
беларускую мову, але спачатку плануецца выдаць асобныя раздзелы твора 5. У адным томе з гэтым апісаннем
падарожжа варта надрукаваць і другі, больш вядомы (праўда, толькі з назвы) твор яго каліфарнійскага перыяду – “Жыціе праасвяшчэннага Уладзіміра,
4

5

Русель іранізаваў, што амерыканцам – абаронцам жывёл варта было б больш рабіць для зручнасці людзей, а не жывёл:
“экіпажы іх надзвычай добра прыстасаваны для зручнасці
коней. Гэта, вядома, вельмі пахвальна, і ўсё, чаго застаецца
жадаць, каб і людзі не былі забыты” (раздзел 11 “Па Каліфорніі”, арк. 73).
Няскончаны 11-ы раздзел, вядомы толькі ў рукапісе, рыхтуецца да друку першым – у альманаху, які выйдзе ў 2021 г.
З 2005 г. Эманс чакаў ад нас, што мы зможам апублікаваць
тэкст “Па Каліфорніі” ў арыгінале, але мы прапануем патэнцыяльным публікатарам спачатку беларускі пераклад.
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былога епіскапа Алеуцкага і Аляскінскага, цяпер вікарнага епіскапа Варонежскага”. Медыцынскія артыкулы Руселя, публіцыстыка ў газеце “Прогресс” і яго неапублікаваныя рукапісы 6 чакаюць большай увагі даследчыкаў.
Гісторыя беларусаў у Заходнім паўшар’і XIX ст. – гэта сапраўднае эльдарада для гісторыкаў.
Некаторыя важныя аспекты жыцця, прафесійнай і грамадскай дзейнасці Руселя ўжо закраналіся ў шэрагу нашых публікацый. Пачаўшы даследаванне тэмы беларусаў
на Алясцы і ў Каліфорніі, мы пералічылі некаторых асоб,
якія першымі з выхадцаў з Беларусі з’яўляліся на гэтых
тэрыторыях 7. Мы прысвяцілі Руселю толькі адзін асобны
артыкул 8, але часта згадвалі яго як адну з ключавых фігур ва ўзаемаадносінах, калі дадалі да сваіх прыярытэтаў
ураджэнца Гомельшчыны клірыка Мікалая Грынкевіча 9,

6

7

8

9

Спрабуючы ідэалагічна абгрунтаваць сваю крытыку архірэя,
Русель стварыў вялізны, каля 900, паводле гісторыка М. Іоські (Иосько М. И. Николай Судзиловский-Руссель: жизнь, революционная деятельность и мировоззрение. Минск, 1976.
С. 152), старонак, рукапіс на англійскай і рускай мове па гісторыі РПЦ і яе прысутнасці за акіянам (“The Levitical Caste in
Russia”): ГАРФ. Ф. 5825. Оп. 1. Д. 14. Гэтую працу варта вывучыць на прадмет магчымай публікацыі ў выглядзе кнігі (вядома, што 47-старонкавая публікацыя “Жыція…” стала вынікам
скарачэння значна больш аб’ёмнага рукапісу, які Русель у
1890–1891 г. хацеў убачыць надрукаваным па-англійску спачатку на Усходзе ЗША, а потым у Лондане: Emmons T. Op. cit.
P. 209–210).
Сімакоў А. Беларусы ў Рускай Амерыцы // Краязнаўчая газета. 2005. № 3 (студз.). С. 7; Сімакоў А. “Бадзяўся сярод індэйцаў…”, або “Лятарнік”, прачытаны па-беларуску // Беларус.
2005. № 507 (крас.). С. 6, 8.
Сімакоў А. Доктар Русель і індзеец Джэк: нарыс “Па Каліфорніі” Мікалая Судзілоўскага-Руселя актуальны і сёння // Края
знаўчая газета. 2005. № 22 (чэрв.). С. 4.
Сімакоў А. У імкненні служыць Алясцы: незвычайны лёс “настаўніка індзейцаў” Мікалая Грынкевіча // Дзеяслоў. 2010.
№ 5. С. 288–294; Сімакоў А. Матэрыялы да “Грынкевічаўскай
энцыклапедыі” // Потапов А. Ф. Истоки. Становление православия и других религиозных общин на Рогачевщине – 4.
Минск, 2014. С. 157–168; і інш.
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а потым сем’і Мартышаў 10 і аляскінскіх Саўчанкаў 11, у адпаведных артыкулах. Русель, вядомы як абаронца вучняў
царкоўнай школы ў Сан-Францыска (сярод якіх Васіль,
Мікалай і Раман Мартышы, тлінкіт або крэол тлінкіцкага і, не выключана, беларускага паходжання Мікалай
Саўчанка) і іншых пацярпелых ад злоўжыванняў і дэспатычнага кіравання, безумоўна прысутнічае і ў артыкулах пра членаў праваслаўнай абшчыны горада 12. Нашы
неапублікаваныя матэрыялы займаюць значную частку
ў “Руселеўскім блоку” вялікай калекцыі па амерыканістыцы і іншым краіназнаўстве (Бібліятэка і архіў Беларуска-індзейскага таварыства), якую мы спадзяемся перадаць у дзяржаўныя і іншыя арганізацыі – для падтрымкі
больш інтэнсіўнага вывучэння гісторыі сувязяў Беларусі
з Заходнім паўшар’ем.
Гомель

10

11

12

Алесь Сімакоў

Симаков А. Антиподы: два выезда за океан Василия Мартыша // Cerkiewny Wiestnik. 2016. № 2. S. 47–55. Гл. пра св.
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