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Дзмітрый Віцько

Раздвоеная элекцыя 27 чэрвеня 1697 г., пераможцамі 
якой адначасова былі абвешчаны французскі прынц Фран-
суа Людовік дэ Бурбон дэ Канты і саксонскі курфюрст Фрыд-
рых Аўгуст з дынастыі Ветынаў, прывяла да расколу сярод 
палітычных эліт Рэчы Паспалітай – расколу, які пагражаў 
грамадзянскай вайной і замежнай інтэрвенцыяй. Гэта ра-
зумела і частка саміх эліт, таму праблему спачатку спра-
бавалі вырашыць шляхам перамоваў. Аднак вынікаў яны 
не далі, бо прыхільнікі Фрыдрыха Аўгуста, адчуваючы сваю 
моц і падтрымку Расіі, Аўстрыі і іншых нямецкіх дзяржаў, 
не жадалі асабліва цягнуць час. Літоўскія ж яго прыхільнікі 
наогул не былі настроены на мірнае вырашэнне пытання.

Калі размова пра Вялікае Княства Літоўскае, то тут 
у розных лагерах апынуліся Сапегі і апазіцыйная ім гру-
поўка, з часоў элекцыйнага сойма вядомая пад назвай 
рэспубліканцаў. У той час як першыя падтрымалі фран-
цузскага кандыдата, рэспубліканцы (спадкаемцы былой 
прыдворнай партыі), якія арыентаваліся спачатку на Яку-
ба Сабескага, незадоўга да элекцыі зрабілі стаўку на кан-
дыдата, які меў на той момант больш шансаў на перамогу, 
а менавіта на Фрыдрыха Аўгуста.

Рэспубліканцы вельмі актыўна і паспяхова выступілі на 
элекцыйным сойме, адстойваючы ідэю ўраўнавання правоў 
літоўскай і польскай шляхты – з мэтай абмежавання правоў 
найвышэйшых літоўскіх ураднікаў, – і дабіліся прыняцця 
25 чэрвеня адпаведнай канстытуцыі (соймавай пастановы). 

1 ліпеня літоўскія прыхільнікі Фрыдрыха Аўгуста ствары-
лі ў Варшаве канфедэрацыю, у акце якой выказаліся супраць 
абвяшчэння дэ Канты каралём і вялікім князем, а таксама 
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абавязаліся абараняць прынятую соймам пастанову аб ураў-
наванні правоў, у тым ліку пры дапамозе паспалітага рушан-
ня, якое склікалася “на будучыя рэляцыйныя соймікі і калі 
ў гэтым будзе неабходнасць” 1. Неабходнасць яе абароны тлу-
мачыцца тым, што яшчэ ў дзень зацвярджэння пастановы, 
25 чэрвеня, Сапегі і іх прыхільнікі ў сваім маніфесце паста-
вілі пад сумнеў парадак яе абмеркавання, прыняцця і нао-
гул – неабходнасць у нейкім ураўнаванні, сцвярджаючы, што 
шляхецкая нацыя ВКЛ і так роўная ў правах з польскай 2.

У той час як прыхільнікі Фрыдрыха Аўгуста ўзялі курс 
на як мага больш хуткае ўзвядзенне яго на трон, іх пра-
ціўнікі дзейнічалі больш асцярожна. Пасля перамоваў 
з праціўнікамі і розных нарадаў прадстаўнікі француз-
скай партыі на чале з прымасам Міхалам Радзяёўскім 
падпісалі 6 ліпеня адозву і прызначылі ёй на 26 жніўня 
з’езд у падтрымку вольнай элекцыі 3.

Тым часам уладар Саксоніі не стаў марудзіць. Вынікаў 
элекцыі Фрыдрых Аўгуст чакаў у Сілезіі, на мяжы з Рэч-
чу Паспалітай. У канцы ліпеня ён прыняў там дэлегацыю 
сваіх прыхільнікаў і быў імі запрошаны на трон. З сабой 
у Польшчу Фрыдрых Аўгуст узяў 4 палкі конніцы, а так-
сама сваіх драбантаў 4, і ў суправаджэнні саксонскіх вой-
скаў у канцы ліпеня ўся дэлегацыя падышла да Кракава, 
дзе мусіла адбыцца каранацыя 5.
1 Akta zjazdów stanów Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. I. Okre-

sy bezkrólewi / oprac. H. Lulewicz. Warszawa, 2006. S. 341–343.
2 Ibidem. S. 337–340.
3 Obwieszczenie do poparcia wolney elekcyey Roku Pańskiego ty-

siącznego sześćsetnego dziewięćdziesiątego siódmego. B. m. i d. 
(датавана 5 ліпеня, але падпісана назаўтра); Rogalski L. Dzie-
je Jana III Sobieskiego, króla polskiego, wielkiego księcia litew-
skiego. Warszawa, 1847. S. 508–515 (тое самае); Archiwum Głów-
ne Akt Dawnych (AGAD). Archiwum Publiczne Potockich (APP). 
Sygn. 34. T. I. S. 451–484.

4 Haake P. Die Wahl Augusts der Starken zum König von Polen // 
Historische Vierteljahrschrift. IX. Jahrgang 1906. Leipzig, 1906. 
S. 69; Wojtasik J. Walka Augusta II z obozem kontystowsko-pry-
masowskim w pierwszym roku panowania (1697–98) // Przegląd 
Historyczny. T. LX. Z. 1. 1969. S. 28.

5 Parthenay. Dzieje panowania Fryderyka Augusta II, króla pol-
skiego. Warszawa, 1854. S. 71; Jarochowski K. Dzieje panowania 
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Перадкаранацыйныя (пасляэлекцыйныя) соймікі

У азнаямленні абрання Фрыдрыха Аўгуста каралём 
і вялікім князем усе, хто б спрабаваў гэтаму выбару су-
працьдзейнічаць, аб’яўляліся ворагамі Айчыны, у су-
вязі з чым постэлекцыйныя з’езды, яны ж перадкарана-
цыйныя, якія прызначаліся на 6 жніўня, мусілі адбыцца 
viritim et more militari, г. зн. паспалітым рушаннем; кара-
нацыя была прызначана на 15 верасня, а пачатак карана-
цыйнага сойма – на 17 верасня 6. У сваю чаргу, прыхіль-
нікі дэ Канты разглядалі гэтую кампанію выключна як 
пасляэлекцыйную.

Асаблівае значэнне дадзенай кампаніі надаваў вялікі 
гетман Казімір Ян Сапега. 19 ліпеня ён выехаў з Вар-
шавы ў Горадню 7, а ў пачатку жніўня планаваў быць 
у Вільні, каб зрабіць распараджэнні для сваіх прыхіль-
нікаў адносна правядзення васьмі соймікаў – верагодна, 
цэнтральных паветаў. Затым разлічваў наведаць Ашмя-
ну і сустрэцца там з лідарамі мясцовых рэспубліканцаў, 
магчыма, з мэтай перацягнуць на свой бок, пасля чаго 
вярнуцца ў Горадню, каб чакаць там з’езда ў падтрым-
ку вольнай элекцыі. Падканцлера Караля Станіслава 

Augusta II od śmierci Jana III do chwili wstąpienia  Karola XII 
na ziemię polską. Poznań, 1856. S. 115–116; Diariusz negotia-
ciey iaśnie wielmożnych, wielmożnych ichmościów panów posłów 
od Rzeczy-Pospolitey do Króla Jego Mości obranego Fryderyka 
Augusta cum denuntiatione wyprawionych z Warszawy 15 Iulii 
1697. B. m. i d. K. B2–B3; Zawisza K. Pamiętniki (1666–1721) / 
wyd. J. Bartoszewicz. Warszawa, 1862. S. 52, 189. У гістарыя-
графіі шэраг аўтараў спыняліся на цырымоніі каранацыі Аў-
густа ІІ (гл. далей), але да цяперашняга часу не было спро-
баў даследавання каранацыйнага сойма. Падаецца, адзіным, 
хто спыняўся на яго паседжаннях, быў Казімеж Ярахоўскі: 
Jarochowski K. Dzieje panowania Augusta II… S. 126–132. 
У дадзеным артыкуле аналізуюцца перадсоймавая кампанія 
ў ВКЛ, удзел літоўскіх паслоў у паседжаннях сойма і пасля-
соймавая кампанія.

6 Volumina legum. T. V. Petersburg, 1860. S. 460; Rogalski L. Dzie-
je Jana III Sobieskiego… S. 506 (тое самае).

7 Niezabitowski S. Dzienniki, 1695–1700 / oprac. A. Sajkowski. Po-
znań, 1998. S. 162.
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Радзівіла гетман прасіў узяць пад свой кантроль сітуа-
цыю ў Берасцейскім павеце і прасачыць за “варшаўскімі 
канферэнцыямі” 8. Напярэдадні, 27 ліпеня, у Варшаве 
памёр канцлер Дамінік Мікалай Радзівіл, у выніку чаго 
кантысты страцілі важнага прыхільніка 9. Падрыхтоўка 
вялася і з супрацьлеглага боку. Міхал Казімір Коцел, 
правадыр рэспубліканцаў, выдаў у гэты час універсалы, 
пагражаючы ўсім праціўнікам ураўнавання правоў стра-
тай пасадаў і канфіскацыяй маёнткаў 10.

Захаваліся толькі частковыя звесткі з гэтай кампаніі. 
Так, соймік у Ашмяне прайшоў 6 жніўня 11. Падрабязнас-
ці яго невядомыя. Крыштаф Завіша называе двух ашмян-
скіх паслоў на каранацыйны сойм: павятовых маршал-
ка Крыштафа Зяновіча і земскага пісара Стафана Яна 
Слізня 12. Нейкіх іншых пацвярджэнняў іх удзелу знайсці 
не ўдалося, а ў дыярыушы сойма наогул згадваецца, што 
Ашмянскі павет прадстаўлены не быў 13.

Таксама 6 жніўня на адозву куяўскага біскупа Стані-
слава Домбскага сабралася на перадкаранацыйны соймік 
шляхта Ковенскага павета. Дырэктарам яго быў абраны 
ковенскі скарбнік Францішак Стафан Вісагірд, пасламі на 
сойм – Юрый Дамінік Даўмонт і Дамінік Мікалай Мядэк-
ша, павятовыя стольнік і гродскі пісар адпаведна. Пры-
сутнічалі таксама літоўскі падстолі Лявон Казімір Агінскі, 
дарсунішкаўскі стараста Багуслаў Казімір Агінскі, ковен-
скія харужы Мікалай Корф, падсудак Жыгімонт Юшкевіч 
і іншыя (усяго – 88 человек). У асноўным гэта былі прад-
стаўнікі рэспубліканцаў. Паслам было даручана ва ўсім 
абараняць ураўнаванне правоў і не дапускаць увядзення 

8 AGAD. Archiwum Radziwiłłowskie (AR). Dz. V. Sygn. 13847/
II. S. 144–147 (К. Я. Сапега да К. С. Радзівіла, Горадня, 1 жніў-
ня 1697 г.).

9 Rachuba A. Radziwiłł Dominik Mikołaj // Polski Słownik Biogra-
ficzny (PSB). T. XXX. Wrocław etc., 1987. S. 176.

10 Абурэнне гэтым фактам выказваў К. Я. Сапега: AGAD. AR. 
Dz. V. Sygn. 13847/II. S. 144.  

11 НГАБ. Ф. 1732. Воп. 1. Спр. 48. Арк. 1514.
12 Zawisza K. Pamiętniki… S. 190.
13 AGAD. AR. Dz. II. Ks. 35. K. 796.
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новых падаткаў. Шляхта ўступалася за Мікалая Корфа, які 
яшчэ з 1694 г. адстойваў нададзены яму Янам III Сабескім 
урад ковенскага харужага ў спрэчцы з Мікалаем Забелам, 
але не мог заступіць на пасаду, паколькі прыхільнікі Сапе-
гаў, якія пераважалі ў павеце, не давалі яму гэта зрабіць. 
У дастаткова агульнай форме прысутнічала патрабаванне 
“апісання” (фіксацыі) паўнамоцтваў ураднікаў Вялікага 
Княства з мэтай недапушчэння злоўжыванняў. Прапаноў-
валася забараніць панам прыбываць на соймікі ў шмат-
лікім суправаджэнні, асабліва з “людзей ваенных Рэчы 
Паспалітай”, якіх у такім выпадку належала пазбавіць 
заробку. У сувязі з гэтым у інструкцыі ўтрымлівалася так-
сама патрабаванне дапускаць да галасавання на сойміках 
толькі шляхту канкрэтнага павета, а ў выпадку з’яўлення 
жаўнераў лічыць вынікі сойміка, у тым ліку абранне па-
слоў, дэпутатаў ці камісараў несапраўднымі. У выпадку 
сутыкнення на сойміку з раненнем ці забойствам каго-не-
будзь з удзельнікаў ці нават проста вэрхалу і парушэння 
свабоды слова вінаватых неабходна было судзіць на тым 
жа сойміку на наступны дзень. Наступная прапанова да-
тычыла забароны на абранне раз за разам адных і тых жа 
асобаў пасламі на сойм (на ўзор абмежавання, якое дзейні-
чала для дэпутатаў Трыбунала). Таксама прапаноўвалася 
пашырыць паўнамоцтвы надворнага падскарбія ВКЛ, пе-
радаўшы яму кіраванне каралеўскімі сталовымі ўладання-
мі накшталт таго, як гэта было ў Польшчы. Акрамя таго, 
патрабавалася забараніць выдачу прывілеяў на адзін і той 
жа ўрад розным асобам, за чым павінны былі сачыць кан-
цлер і падканцлер. Яшчэ адзін пастулат утрымліваў па-
трабаванне аддаваць інструкцыі на перадсоймавыя соймікі 
ў гродскі, а не земскі суд, як гэта часам здаралася (неабход-
на было прыняць канстытуцыю з пацвярджэннем дадзе-
най нормы). Апошняе патрабаванне датычыла выдалення 
французскіх рэзідэнтаў з Рэчы Паспалітай і абмежавання 
кантактаў з Францыяй агульнымі для хрысціянскага све-
ту пытаннямі 14.

14 Vilniaus universiteto biblioteka. Rankraščių skyrius (VUB RS). 
F. 7. Sign. 32/13909. L. 11–13v (інструкцыя шляхты  Ковенскага 
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Крыштаф Завіша называе іншых паслоў на сойм ад 
Ковенскага павета: мясцовых харужага Мікалая Корфа 
і падстарасту (?) Юшкевіча 15. Аднак праблема ў тым, што 
такога падстарасты не існавала, – хутчэй за ўсё, тут блы-
таюцца некалькі асобаў. Зыходзячы з прозвішча, маглі 
разумецца мясцовы падсудак Жыгімонт, упіцкі падстара-
ста Багуслаў ці ковенскі падстолі Базыль Юшкевічы. Але 
гледзячы па пасадзе, меўся на ўвазе мясцовы падстараста 
Лявон Растоўскі, які сапраўды пісаў у гэты час, што быў 
абраны паслом ад свайго павета 16. Аднак удзел у сойме 
Даўмонта і Мядэкшы пацвярджаецца іх подпісамі 17, у той 
час як наконт астатніх такіх звестак няма.

У прызначаны дзень на рэляцыйны соймік у Панявежы 
“пасля паспяховай элекцыі найсвятлейшага курфюрста Яго 
міласці саксонскага князя” сабралася і шляхта Упіцкага 
павета. Дырэктарам сойміка, відавочна, быў упіцкі марша-
лак Аляксандр Ян Падбярэзскі, чый подпіс пад пастановай 
ідзе першым; прысутнічалі таксама павятовыя падкамо-
ры Геранім Пузына, земскі суддзя Станіслаў Марцінкевіч, 
падсудак Геранім Пузына, земскі пісар Уладзіслаў Пузына, 
гродскі суддзя Самуэль Берк. Акрамя іх, падпісалася яшчэ 
восем чалавек. Пастанова (адзіны вядомы акт сойміка) да-
тычыць прызнання Юрыю Белазору ў адпаведнасці з пры-
вілеем папярэдняга манарха месца стольніка. Пры гэтым 
Базыль Крыштаф Крукоўскі, які таксама прэтэндаваў на 

павета паслам на каранацыйны сойм, 6 жніўня 1697 г.). Акрамя 
маршалка і згаданых асобаў з ліку прысутных, дакумент такса-
ма падпісалі: берасцейскі стольнік Аляксандр Мядэкша, ковен-
скі абозны Ян Казімір Мацканскі, мазырскі скарбнік Станіслаў 
Правейша, вількамірскі лоўчы Казімір Ардынец, струкчашы 
Яго каралеўскай міласці Шчасны Малаховец, мазырскі пад-
столі і бургграф ковенскага замка Яўстахій Ян Бурба, дорпацкі 
стольнік Антоній Кшыўкоўскі, паручнік Крыштаф Бокун, пар-
наўскі мечнік Францішак Кернажыцкі, троцкі гараднічы Ян 
Крашпарт, ломжынскі лоўчыч Матэвуш Войдат і інш.

15 Zawisza K. Pamiętniki… S. 191.
16 Lietuvos valstybės istorijos archyvas (LVIA). Senieji aktai (SA). 

B. 15198 (па каталогу Гарбачэўскага). L. 532 (Л. Растоўскі да кап-
туровых суддзяў Упіцкага павета, Вендзягола, 17 жніўня 1697 г.).

17 Volumina legum. T. VI. Petersburg, 1860. S. 11.
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гэты ўрад, добраахвотна ад яго адмовіўся (хоць пазней з ім 
яшчэ выступае) 18. Пасламі на сойм былі абраныя падкамо-
ры Геранім Пузына і маршалак Аляксандр Падбярэзскі 19.

У той жа дзень, 6 жніўня, пачаў працу і соймік у Нава-
градку, які працягваўся тры дні. Кіраваў паседжаннямі на-
ваградскі падсудак Уладзіслаў Ян Вольскі. У першы дзень 
былі абраныя паслы на каранацыю: надворны харужы 
і слонімскі стараста Гедэон Міхал Францкевіч-Радзімінскі 
са шмельтынскім старастам Міхалам Тызенгаўзам, сынам 
наваградскага ваяводы Стафана Тызенгаўза. Уся шляхта 
ўхваліла пастанову аб ураўнаванні правоў і прысягнула на 
яе. Інструкцыю паслам было даручана пісаць генеральна-
му аканому “нойбургскіх” уладанняў Станіславу Незабітоў-
скаму “з прыдадзенымі панамі Вайніловічамі”. Назаўтра 
з раніцы, пакуль інструкцыя перапісвалася, шляхта па-
спела напіцца і калі сабралася на соймік, пачаўся вэрхал, 
і ў выніку дырэктар адклаў паседжанні на заўтра. 8 жніўня 
ўдзельнікі сойміка падпісалі інструкцыю паслам, “брацкі 
саюз наконт каэквацыі” (канфедэрацыю) і пастанову, скіра-
ваную супраць наваградскага падстолія Ігнацыя Станісла-
ва Пшэрадоўскага, які абвінавачваўся ў тым, што ўзяў на 
ваяводства ад саксонскіх прадстаўнікоў на элекцыі ў Вар-
шаве тысячу талераў і, відаць, іх прысвоіў 20.

Завіша ў якасці другога пасла замест Тызенгаўза назы-
вае Маляўскага (г. зн. мсціслаўскага войскага Станіслава 
Міхала або яго сына, наваградскага падчашага Казіміра 

18 LVIA. F. 1275. Ap. 1. B. 698. L. 1 (пастанова шляхты Упіцкага 
павета, Панявеж, 6 жніўня 1697 г.); Urzędnicy Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. T. II. Województwo trockie. XIV–XVIII wiek / pod red. 
A. Rachuby; oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, P. P. Romaniuk, A. Ha-
ratym; przy współpracy A. Macuka i J. Aniszczanki. Warszawa, 
2009. S. 530. Іншыя падпісанты: упіцкія чашнік Казімір Андрэй 
Умястоўскі, лоўчы Юрый Валмінскі, інфлянцкі стольнік Віль-
гельм Фрыдрых Бухальц, менскі стольнік Ян Юрый Шрэдэрс, 
старадубскі стольнік Эліяш Марцінкевіч, ноўгарад-северскі вой-
скі Мікалай Станіслаў Карп, Юзаф Пузына і Крыштаф Занеўскі.

19 Zawisza K. Pamiętniki… S. 191 (Пузына памылкова як стара-
ста, якім стаў пазней); вядома таксама пра іх удзел у сойма-
вых паседжаннях: Volumina legum. T. VI. S. 11.

20 Niezabitowski S. Dzienniki… S. 164.
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Францішка) 21 – аднак, відаць, памылкова, бо Тызенгаўз 
у якасці пасла ўпамінаецца таксама на рэляцыйным сой-
міку 22. Цікавым у гэтым плане з’яўляецца тое, што соймік, 
які падтрымаў рэспубліканцаў, абраў на сойм прыхільні-
каў Сапегаў, якія фармальна вымушаны былі саступіць 
ціску шляхты і прызнаць яе патрабаванні.

Таксама 6 жніўня прайшоў “канфедэрацкі з’езд”, як ён 
тут названы, шляхты Пінскага павета. Паседжанні пра-
ходзілі на замку пад дырэкцыяй пінскага старасты Яну-
ша Вішнявецкага. Прысутнічалі таксама яго брат Міхал 
Вішнявецкі, пінскі падкаморы Станіслаў Цехановіч, пін-
скі войскі і падстараста Ян Філон Вароніч і іншыя (усяго 
па подпісах вядомыя 248 удзельнікаў, з якіх 37 падпісалі-
ся па-руску). У выніку пасламі на сойм былі абраныя сам 
дырэктар разам з павятовым земскім суддзёй Казімірам 
Войнам. У дадзенай ім інструкцыі шляхта выказвала на-
дзею, што ў выніку абрання саксонскага курфюрста атры-
маецца дасягнуць пералому ў вайне з Турцыяй і адваяван-
ня страчаных крэпасцяў. Таксама паслам было даручана 
адстойваць пастанову аб ураўнаванні правоў. Незадаваль-
ненне шляхты выклікала толькі ўключанае ў яе рашэнне 
аб размяшчэнні войскаў у каралеўскіх уладаннях у Пін-
скім павеце. Замест гэтага прапаноўвалася наогул распус-
ціць войска і замяніць яго павятовымі харугвамі. Такса-
ма паслы павінны былі прапанаваць каралю імкнуцца да 
заключэння міру (што на першы погляд супярэчыла па-
чатку інструкцыі, але, магчыма, не выключала спачатку 
і спробы ваеннага націску). Акрамя таго, неабходна было 

21 Zawisza K. Pamiętniki… S. 191. 
22 Niezabitowski S. Dzienniki… S. 174. С. Маляўскі не мог ім быць, 

таму што пісаў пра паслоў, якія пабывалі на сойме, у трэцяй асо-
бе: AGAD. AR. Dz. V. Sygn. 9133. S. 11 (С. Маляўскі да К. С. Ра-
дзівіла, Нясвіж, 4 кастрычніка 1697 г.). Зрэшты, нельга выклю-
чаць, што ён выехаў на з’езд у падтрымку вольнай элекцыі як 
слуга К. С. Радзівіла (яго імя фігуруе ў акце аб’яўленага там 
рокашу сярод дэпутатаў, прызначаных у дапамогу маршал-
ку, хоць ёсць і сумненні адносна сапраўднасці гэтага іх спісу); 
гл. таксама далей. Адносна Францкевіча-Радзімінскага роз-
нагалоссяў няма, пацвярджаецца таксама яго ўдзел у сойме: 
Volumina legum. T. VI. S. 11; гл. таксама далей.
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дабівацца зацвярджэння ўсіх ранейшых пастаноў наконт 
бяспекі шляхецкіх уладанняў (вызвалення ад жаўнерскіх 
пастояў). Далей ішла скарга на тое, што праз жаўнерскія 
пастоі ў Пінску (у парушэнне канстытуцыі 1678 г. аб вызва-
ленні ад іх горада) шляхце не хапае свабодных кватэр у час 
соймікаў і судоў. Таксама шляхта наракала на ўраднікаў 
канцылярыі Трыбунала ВКЛ, якія бяруць занадта шмат за 
афармленне дакументаў (у прыватнасці, наўмысна расцяг-
ваючы тэкст, каб атрымлівалася больш аркушаў). Адзнача-
лася, што некаторыя асобы спрабуюць самавольна займаць 
урады, на якія прадугледжана элекцыя, і падпісваюцца ад-
паведным чынам, не маючы на іх прывілеяў, у сувязі з чым 
такіх не належала дапускаць да абрання на гэтыя ўрады. 
У канцы ішлі дробныя просьбы і хадайніцтвы 23.

Крыштаф Завіша ў якасці пінскіх паслоў называе Яну-
ша Вішнявецкага і павятовага падкаморыя Станіслава 
Цехановіча 24. Калі адносна Вішнявецкага рознагалоссяў 
няма, да таго ж пацвярджаецца яго ўдзел у сойме 25, то 
асоба другога пасла застаецца пад пытаннем.

Перадкаранацыйны соймік Полацкага ваяводства 
(дата невядомая) прайшоў пад дырэкцыяй мясцовага пад-
судка Канстанцыя Неміровіча-Шчыта. Таксама прысут-
нічалі полацкія земскі суддзя Самуэль Пшысецкі, земскі 
пісар Даміян Рыпінскі, гродскі пісар Ян Пакаш і іншыя. 
23 НГАБ. Ф. 319. Воп. 2. Спр. 901. Арк. 665–669 (інструкцыя шлях-

ты Пінскага павета паслам на сойм, 6 жніўня 1697 г., пададзена 
ў кнігі пінскага гродскага суда 9 жніўня 1697 г.; выпіс ад 30 ліс-
тапада 1840 г.). Выказваю падзяку за знойдзены дакумент Яўге-
ну Глінскаму. Акрамя дырэктара і згаданых асобаў з ліку пры-
сутных, інструкцыю падпісалі: пінскія чашнік Мікалай Орда, 
падчашы Міхал Ян Кірдзей, гараднічы Ян Казімір Парысовіч, 
лоўчы Базыль Гадэбскі, каморнік Міхал Кульвінскі, возныя (“ге-
нералы”) Тэадор Лебядзеўскі, Ян Францішак Баторскі і Самуэль 
Багатка, стольнікавіч Аляксандр Лявон Бжэскі, дружылавіцкі 
стараста Міхал Станіслаў Цехановіч (сын падкаморыя Стані-
слава), ліўскі чашнік Міхал Ажэшка, вількамірскі гараднічы 
Пётр Шымковіч-Мойгіс, троцкі скарбнік Каспар Парысовіч <…> 
чашнік Юрый Кулікоўскі, гарадзенскі падчашы Міхал Дыянісій 
Шчапаноўскі, смаленскі скарбнік Міхал Казімір Зыл і інш.

24 Zawisza K. Pamiętniki… S. 191.
25 Volumina legum. T. VI. S. 11; гл. таксама далей.
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Шляхта далучылася да рэспубліканскай канфедэрацыі, 
утворанай у Варшаве, падпісаўшы дасланы ў Полацк 
экзэмпляр яе акта (усяго свае подпісы паставілі, разам 
са згаданымі ўраднікамі, 92 мясцовыя шляхцічы) 26. Па-
водле Завішы, пасламі ад ваяводства на каранацыйны 
сойм былі абраныя Крыштаф Бенядзікт Неміровіч-Шчыт 
і адзін з прадстаўнікоў роду Корсакаў 27.

На асобных сойміках шляхта зрабіла спробу правесці 
ў жыццё тыя палажэнні пастановы аб ураўнаванні правоў, 
якія датычылі пашырэння шляхецкага самакіравання. Так 
зрабіла, напрыклад, берасцейская шляхта. Тут на перад-
каранацыйным сойміку была прынятая пастанова, у ад-
паведнасці з якой прызначаліся павятовыя зборшчыкі па-
даткаў (згадваецца жыдоўскае пагалоўнае, але, верагодна, 
датычыла і іншых) 28. Вядома таксама, што менская шляхта 
на рэляцыйным сойміку пасля элекцыі абрала павятовы 
скарбовы суд 29 і, відаць, адміністратараў чопавага і шэлеж-
нага, а таксама самавольна, без рашэння сойма, устанавіла 
падаткі, у тым ліку падымнае – па 3 злотыя з дыму 30. Па-

26 НГАБ. Ф. 1878. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 4–5адв. (акт канфедэрацыі, 
створанай у Варшаве 1 ліпеня 1697 г., падпісаны полацкай 
шляхтай на перадкаранацыйным сойміку). Акрамя маршалка 
(дырэктара) сойміка і згаданых ураднікаў подпісы паставілі: по-
лацкія гараднічы Самуэль Караль Неміровіч-Шчыт, будаўнічы 
Мікалай Рыпінскі, мечны Юзаф Францішак Буйніцкі, будаўнічы 
Мікалай Уладзіслаў Рыпінскі, мазырскі чашнік Станіслаў Гер-
цык, смаленскі скарбнік Юзаф Кавалеўскі (?) і інш.

27 Zawisza K. Pamiętniki… S. 191.
28 НГАБ. Ф. 1705. Воп. 1. Спр. 28. Арк. 63–64 (квіт жыдам м. Вы-

сокае з выплаты пагалоўнага, Берасце, 4 снежня 1698 г.).
29 Ibidem. Ф. 1769. Воп. 1. Спр. 144. Арк. 98, 121; Ibidem. Ф. 1727. 

Воп. 1. Спр. 50. Арк. 207.
30 AGAD. AR. Dz. V. Sygn. 11422. S. 1 (М. К. Лук’янскі-Паўловіч 

да К. С. Радзівіла, Стары Свержань, 17 кастрычніка 1697 г.). 
Лук’янскі-Паўловіч, арандатар Койданава, пытаўся ў Радзіві-
ла, ці выдаваць яму падаткі (падымнае, а таксама чопавое і шэ-
лежнае, якіх патрабавалі менскія адміністратары), бо тыя былі 
зацверджаны не соймом, “а толькі пастановай тутэйшага вая-
водства”. Соймік, на якім гэта было вырашана, не называец-
ца, але паколькі рэляцыйныя па каранацыі яшчэ не прайшлі, 
можна меркаваць, што ўсё гэта адбывалася пасля элекцыі.
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сламі ад Менскага павета былі абраны мясцовыя стара-
ста Крыштаф Станіслаў Завіша і земскі суддзя Аляксандр 
Юзаф Уняхоўскі 31. Мясцовая шляхта дэманстравала рашу-
чую паставу – 6 верасня за ўніверсаламі павятовых урад-
нікаў яна сабралася на з’езд пад Менскам, пагражаючы вы-
ступленнем супраць Сапегаў (магчыма, падатак збіраўся 
на выправу) 32. Падобным чынам 3 верасня прайшоў з’езд 
паспалітага рушання жамойцкай шляхты ў Расенях 33.

Францішак Шырма так апісвае гэтую кампанію ў сваіх 
успамінах: “перад каранацыйным соймам у Кароне і ў Літве 
ўсюды па паветах і ваяводствах быў раскол” 34. Далей, успамі-
наючы прыняцце пастановы аб ураўнаванні правоў на элек-
цыйным сойме, піша: “Літва амаль што ўся ў гэта ўклалася, 
акрамя некаторых асобаў, якія чынілі па сойміках раскол” 35. 
Паколькі гэта словы прыхільніка Сапегаў, які пазней перай-
шоў на больш нейтральныя пазіцыі, можна не сумнявацца 
ў абсалютнай перавазе ў гэты час рэспубліканцаў.

Звяртае на сябе ўвагу, што соймікі двух паветаў, якія зна-
ходзіліся пад поўным кантролем Сапегаў, сабраліся пазней.

Так, 20 жніўня на рэляцыйны соймік “пасля паспяховай 
элекцыі саксонскага князя Аўгуста Фрыдрыха” сабралася 
шляхта Вількамірскага павета. Кіраваў паседжаннямі, віда-
вочна, павятовы маршалак Ян Крыштаф Пац, чый подпіс 
пад інструкцыяй паслам ідзе першым. Акрамя яго, прысут-
нічалі таксама менскі ваявода і вількамірскі стараста Мі-
хал Даўмонт-Сесіцкі, вількамірскія земскі суддзя Андрэй 
Міхал Шырвінскі, падсудак Мікалай Данілевіч, гродскі суд-
дзя Ян Людвік Жадзецкі, інфлянцкі падкаморы Уладзіслаў 

31 Zawisza K. Pamiętniki… S. 191. Завіша быў маршалкам сой-
ма, Уняхоўскі таксама ўдзельнічаў у паседжаннях: Volumina 
legum. T. VI. S. 11.

32 НГАБ. Ф. 1727. Воп. 1. Спр. 50 (справы за 1697 г.; у дрэнным 
стане, старонка не чытаецца). Называецца прычына збораў – 
“znosić nowe zaciągi”, г. зн. завербаваныя Сапегамі харугвы, 
якія не ўваходзілі ў рэестр – тыповая фармулёўка пазней для 
ўсіх такіх выступленняў.

33 LVIA. SA. B. 385. L. 2210.
34 Biblioteka Naukowa im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego 

Płockiego (TNPł). Rkps. 113. S. 83v.
35 Ibidem. S. 84.
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Сакалоўскі і іншыя (усяго пад інструкцыяй паставілі свае под-
пісы 111 чалавек). У пачатку была выслухана справаздача 
паслоў, абраных на элекцыйны сойм. Соймік быў таксама па-
сольскім (перадкаранацыйным), і абраў двух паслоў на кара-
нацыю: Казіміра Даўмонт-Сесіцкага і Канстанцыя Падлецка-
га, павятовых харужага і падчашага адпаведна. Нягледзячы 
на прызнанне абрання Фрыдрыха Аўгуста, у інструкцыі па-
слам адзначалася, што элекцыя прайшла “не ў адпаведнас-
ці са старажытным звычаем нашых продкаў, не згодна са 
свабодным распараджэннем правам голасу”. Вількамірская 
шляхта таксама выступіла за тое, каб ураўнаванне правоў 
было зацверджана каранацыйным соймам. Судовыя рашэн-
ні, вынесеныя да прыняцця дадзенай пастановы як Трыбу-
налам, так і каптуровымі судамі на польскі ўзор, падлягалі 
зацвярджэнню 36. Адносна Галоўнага Трыбунала вядомыя два 
рашэнні, вынесеныя з асаблівасцямі польскай судовай пра-
ктыкі – гэта пастановы 1696 г., скіраваныя супраць Крышпін-
Кіршэнштэйнаў, якія пазбаўлялі іх шляхецтва (што тычыцца 
36 VUB RS. F. 7. Sign 32/13909. L. 14–16v (інструкцыя шляхты 

Вількамірскага павета паслам на каранацыйны сойм, 20 жніў-
ня 1697 г.). Акрамя дырэктара і згаданых асобаў з ліку прысут-
ных інструкцыю падпісалі: вількамірскія скарбнік Юрый Пяшко, 
стражнік Юрый Касцялкоўскі, падчашы Юрый Шапоўскі, меч-
нік Аляксандр Міхал Пшыгодскі, лоўчы Пётр Эмануэль Пшы-
годскі, падстолі Тамаш Бачкоўскі, скарбнік Мацей Францішак 
Велінг, мастаўнічы Міхал Лабаноўскі, струкчашы (“струкчашы 
Яго каралеўскай міласці”) Самуэль Келпш, харужыч Крыштаф 
Даўмонт-Сесіцкі, падкаморыч (?) Станіслаў Крыштаф Белазор, 
харужыч Міхал Касцялкоўскі, менскі стольнік Мікалай Касцял-
коўскі, аршанскі стольнік Даніэль Барткевіч, вендэнскія пад-
столі Ян Гедройць і войскі Канстанцый Сырвід, кіеўскі стольнік 
Казімір Падлецкі, ваўкавыскі (?) падчашы Стафан Горскі, ін-
флянцкія войскі Ян Сакалоўскі і Самуэль Трускоўскі, троцкі га-
раднічы Тамаш Ян Броніш, браслаўскі скарбнік Мацей Казімір 
Яленскі і канюшы Людвік Станіслаў Янушкевіч, старадубскі 
войскі Аляксандр Акмянскі і гродскі суддзіч Фларыян Стані-
слаў Ашчаклінскі, сакратар Яго каралеўскай міласці Феліцы-
ян Бутаўт-Анджэйковіч, парнаўскі падстолі Крыштаф Горскі, 
смаленскі скарбнік Канстанцый Даўмонт-Сесіцкі, чарнігаўскі 
стольнік Уладзіслаў Францішак Кулеша, дорпацкія падчашы 
Юрый Казімір Ягушанскі (Ягучанскі) і лоўчы Мальхер Канстан-
цый Рыдзінскі, куяўскі (?) канюшы Мальхер Эйсмант, рэчыцкі 
скарбнік Вінцэнт Горскі, ковенскі чашнік Андрэй Хрыпевіч і інш.



Дзмітрый Віцько. Паслы ВКЛ на каранацыі Аўгуста ІІ 15

каптуровых судоў, то, магчыма, мелася на ўвазе судаводства 
по-польску, уведзенае, напрыклад, у Наваградскім павеце) 37. 
Можна адзначыць, што Вількамірскі павет уваходзіў у сферу 
уплыву Сапегаў, і сярод удзельнікаў сойміка пераважалі іх 
прыхільнікі, якія, тым не менш, былі вымушаны прызнаць 
элекцыю Фрыдрыха Аўгуста і ўраўнаванне правоў.

Крыштаф Завіша ў сваіх успамінах называе іншых па-
слоў, не тых, што былі абраныя на сойміку, а менавіта – 
купішкаўскага і дыяменцкага старасту Яна Стафана Ты-
зенгаўза (памылкова як вялікага пісара – яшчэ ім не быў) 
і рэклінецкага старасту Даніэля Выгоўскага 38. Прычым 
удзел у сойме першага з іх пацвярджаецца соймавым ды-
ярыушам і яго ўласным подпісам 39. Фігура другога пасла 
застаецца пад сумненнем. З улікам таго, што Тызенгаўз, 
якога на сойме абвінавачвалі ў тым, што ён “няправільна 
абраны паслом”, “мае няважную і непраўдзівую інструк-
цыю” і наогул з’яўляецца прыхільнікам дэ Канты, выму-
шаны быў гэтую інструкцыю “з подпісам маршалка свайго 
павета” паказаць, можна высунуць меркаванне, што інст-
рукцыя была перапісаная на яго імя або выпраўлена 40.

37 Пра судаводства ў гэты час гл.: Віцько Д. ВКЛ напярэдад-
ні грамадзянскай вайны: сутыкненні на дэпутацкіх сойміках 
1696 г. і справа Яленскіх // Вялікае Княства Літоўскае: паліты-
ка, эканоміка, культура. Ч. 1 / уклад. А. А. Скеп’ян; адк. рэд. 
А. А. Скеп’ян, А. У. Мацук. Мінск, 2017. С. 293–294; Слесару-
нас Г. Збліжэнне Сапегаў і Радзівілаў у 1696–1697 гг. Соймікі 
часоў бескаралеўя // Arche. 2016. № 3. С. 62.

38 Zawisza K. Pamiętniki… S. 190.
39 Volumina legum. T. VI. S. 11; гл. таксама далей.
40 AGAD. APP. Sygn. 73. T. I. S. 254, 256. Зыходзячы з таго, што ўні-

версал ад імя паслоў, які пераносіў іх справаздачу пасля сойма, 
падпісаў харужы Сесіцкі, можна дапусціць, што ён усё-такі быў па-
слом (VUB RS. F. 7. Sign. 32/13909. L. 25–25v). У той жа час магчы-
ма, што паслы былі замененыя абодва і Завіша правільна назы-
вае абодвух. Пры гэтым верагоднасць расколу невялікая, паколькі 
ўсе згаданыя – прыхільнікі Сапегаў. Не выключана, што ў выніку 
харужы Сесіцкі выправіўся на з’езд у падтрымку вольнай элекцыі 
(ёсць сярод дэпутатаў, прыдадзеных маршалку рокаша), а лідары 
вількамірскай шляхты, жадаючы такім чынам перастрахавацца 
і дагадзіць абодвум бакам, прызначылі іншых паслоў.
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Верагодна, у гэты ж дзень, 20 жніўня, ці крыху паз-
ней сабраўся і соймік у Вільні, паколькі згадваецца, што 
23 жніўня ў касцёле ў Гедройцях (Віленскі павет) было 
“нямала іх міласцяў паноў шляхты, якія вярталіся з ві-
ленскага сойміка” 41. Паводле Завішы, віленскія паслы на 
сойме адсутнічалі 42. Аднак у соймавым дыярыушы ўпамі-
наецца “малады віленскі пасол”, не названы па імені 43. 
Таму, магчыма, дадзеныя Завішы недакладныя. Відаць, 
Сапегі ўсё ж вырашылі не блакаваць абранне паслоў.

Паслы з Інфлянцкага княства (сумеснае ўладанне ВКЛ 
і Каралеўства Польскага) дакладна невядомыя. У Завішы 
згаданы толькі неназваны па імені Берк “і іншыя”. Рэляцый-
ны соймік у Дынабургу прайшоў пад дырэкцыяй інфлянц-
кага падкаморыя Уладзіслава Станіслава Сакалоўскага 
27 жніўня 44. Магчыма, Сакалоўскі быў абраны і адным з па-
слоў, паколькі прысутнічаў на сойме ў Кракаве 45.

Менскі стараста Крыштаф Завіша, які прыводзіць рэ-
естр паслоў ад ВКЛ на каранацыйны сойм, быў маршал-
кам гэтага сойма. Адпаведна, можна было б чакаць, што 
яго спіс будзе даволі дакладны. Але, як паказана вышэй, 
гэта не зусім так. З асобнымі пасламі існуе блытаніна, 
многія асобы названы толькі па прозвішчах, да таго ж 
карэкціроўкі патрабуюць урады, паколькі ўспаміны пі-
саліся праз нейкі час 46. З рэестра вынікае, што акрамя 
згаданых вышэй, ВКЛ на сойме прадстаўлялі наступ-
ныя паслы (з удакладненымі імёнамі і пасадамі): лідскія 
земскі пісар Міхал Ян Александровіч 47 і земскі суддзя 

41 НГАБ. Ф. 1732. Воп. 1. Спр. 48. Арк. 1514адв.
42 Zawisza K. Pamiętniki… S. 190.
43 AGAD. AR. Dz. II. Ks. 35. K. 800.
44 Rachuba A. Sokołowski Władysław Stanisław // PSB. T. XL/2. 

Z. 165. Warszawa–Kraków, 2000. S. 206.
45 Ibidem; Volumina legum. T. VI. S. 11.
46 Zawisza K. Pamiętniki… S. 190–191.
47 Удзельнічаў у паседжаннях, хоць у пачатку рэспубліканцы 

не давалі яму выступаць, абвінавачваючы ў тым, што “пры-
ехаў на каранацыю без пасольскіх паўнамоцтваў”, з’яўляец-
ца “кантыстам” і быў выпраўлены ад павета на з’езд у пад-
трымку вольнай элекцыі (гл. далей). Таксама як пасол: 
НГАБ. КМФ-18. Спр. 149. Арк. 88v.
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Казімір Ян Францкевіч-Радзімінскі (Лідскі павет), бра-
слаўскія маршалак Казімір Уладзіслаў Бяганскі 48 і столь-
нік Ян Казімір Бяганскі (Браслаўскі павет), троцкія ха-
ружы Казімір Аляксандр Пацей і падсудак Ян Станіслаў 
Бакей 49 (Троцкі павет), Ян Антоній Масальскі і нехта Пян-
ткоўскі – магчыма, старадубскі падстолі Казімір (Гара-
дзенскі павет) 50, жамойцкі харужы Казімір Ян Заранак 51, 
жамойцкі стольнік Якуб Гружэўскі 52, Крыштаф Эперэй-
шы і вількійскі стараста Стафан Караль Гротуз (Жамой-
цкае княства), старадубскія падкаморы Міхал Лявон Сол-
тан 53 і мечнік Тэафіл Біспінг 54 (Старадубскі павет – соймік 
у выгнанні), слонімскія маршалак Міхал Караль Гара-
бурда 55 і падстараста Казімір Пшэцлаўскі (Слонімскі па-
вет), кухмістр ВКЛ Крыштаф Камароўскі 56 і ваўкавыскі 
маршалак Тэафіл Алендскі (Ваўкавыскі павет), падчашы 
ВКЛ Марцін Міхал Крышпін-Кіршэнштэйн і віцебскі зем-
скі суддзя Тэадор Лукомскі 57 (Віцебскі павет), аршанскі 
войскі Мікалай Станіслаў Галінскі і Казімір Статкевіч 
(Аршанскі павет) 58, берасцейскія падкаморы Людвік Кан-
станцый Пацей 59 і земскі пісар Рэйнальд Садоўскі (Бе-
расцейскі павет), мсціслаўскія харужы Марцыян Дамінік 

48 Пацвярджэнне ўдзелу: Volumina legum. T. VI. S. 11.
49 Пацвярджэнне ўдзелу: AGAD. AR. Dz. II. Ks. 35. K. 795. 
50 У дыярыушы сойма згадваецца, аднак, як адзін з удзельні-

каў інстыгатар ВКЛ, г. зн. Станіслаў Рукевіч, які быў звязаны 
з Гарадзенскім паветам і, магчыма, быў адтуль паслом (калі, 
вядома, не браў удзел у сувязі з выкананнем службовых аба-
вязкаў): AGAD. APP. Sygn. 73. T. I. S. 261.

51 Пацвярджэнне: Volumina legum. T. VI. S. 11; гл. таксама далей. 
52 Пацвярджэнне: Ibidem.
53 Пацвярджэнне: Ibidem.
54 Пацвярджэнне: Ibidem.
55 Пацвярджэнне: Ibidem; гл. таксама далей.
56 Пацвярджэнне: Ibidem; гл. таксама далей.
57 Адзін з найбольш актыўных удзельнікаў паседжанняў (гл. 

далей).
58 Згадка на сойме аршанскага пасла, не названага па імені: 

AGAD. AR. Dz. II. Ks. 35. K. 800.
59 Пацвярджэнне ўдзелу: Volumina legum. T. VI. S. 11; гл. так-

сама далей.
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Валовіч 60 і войскі Міхал Ян Каменскі (Мсціслаўскае вая-
водства), мазырскія стараста (аспрэчваў гэты ўрад) Міхал 
Халецкі і стольнік Багуслаў Ян Лянкевіч (Мазырскі па-
вет), рэчыцкі стараста Геранім Клакоцкі і гарбоўскі стара-
ста Грыгорый (Андрэй Грыгорый) Аборскі (Рэчыцкі павет), 
вялікі літоўскі пісар Андрэй Казімір Гелгуд 61.

У суме на гэтым сойме былі прадстаўлены амаль усе 
паветы ВКЛ. Выключэнне складаў Смаленскі, соймік яко-
га збіраўся ў выгнанні (паводле Завішы, паслы з яго ад-
сутнічалі 62), і яшчэ два паветы застаюцца пад пытаннем 
(Віленскі і Ашмянскі). Паколькі з Польшчы на сойме нао-
гул адсутнічалі паслы з паловы ваяводстваў і земляў 63, 
значэнне і вага на ім паслоў з ВКЛ заўважна вырасталі.

Сярод літоўскіх паслоў безумоўна пераважалі рэспуб-
ліканцы. Разам з тым прысутнічала і група сапежанцаў: 
напрыклад, лідскі пасол Александровіч, вількамірскія, 
наваградскія паслы, магчыма таксама слонімскія, вілен-
скія (калі дапусціць іх удзел) і некаторыя іншыя. Можна 
выказаць меркаванне, што ў некаторых месцах прыхіль-
нікі Сапегаў ішлі на саступкі, каб захаваць уплыў у но-
вай сітуацыі, а іх абранне было кампрамісам мясцовых 
кланаў. Цяжка сказаць, ці магло адбывацца іх абранне 
з ведама патронаў (напрыклад, вількамірскіх паслоў-са-
пежанцаў, абраных без якой-небудзь канкурэнцыі з боку 
рэспубліканцаў і крыху пазней, нібы не жадаючы ўпус-
ціць магчымасць), і ці не было гэта з боку Сапегаў падрых-
тоўкай шляхоў адступлення і спробай замацавання ў но-
вай сітуацыі, калі рабілася зразумела, што больш шансаў 
на перамогу – у Фрыдрыха Аўгуста. Аднак такі варыянт 
цалкам верагодны.

Тым часам 18 жніўня ў Кракаве адбылася нарада сена-
тараў з ліку прыхільнікаў Фрыдрыха Аўгуста (з літоўскіх 
прысутнічалі Юзаф Багуслаў Слушка, а таксама Ян Ге-
ранім і Андрэй Казімір Крышпін-Кіршэнштэйны), на якой 
60 Пацвярджэнне ўдзелу: Ibidem; наогул актыўна ўдзельнічаў 

у паседжаннях (гл. далей).
61 Пацвярджэнне ўдзелу: Ibidem.
62 Zawisza K. Pamiętniki… S. 191.
63  AGAD. AR. Dz. II. Ks. 35. K. 796.
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было вырашана склікаць паспалітае рушанне ў выпадку, 
калі б кантысты паспрабавалі не дапусціць каранацыі сі-
лай 64. Таксама ў жніўні ўзнавіліся перамовы, якія, зрэшты, 
зноў не далі вынікаў, паколькі кантысты прапаноўвалі ад-
мяніць старую элекцыю і прызначыць новую, а для саксон-
скіх прыхільнікаў гэта было непрымальна 65. Абодва бакі, 
відавочна, спрабавалі пацягнуць час, прычым прыхільнікі 
Фрыдрыха Аўгуста мелі цвёрды намер правесці каранацыю, 
стаяла толькі задача беспраблемна яе дачакацца. 28 жніў-
ня ў Варшаве прыхільнікамі дэ Канты быў абвешчаны ро-
каш у абарону вольнай элекцыі 66, але без свайго абранніка, 
які яшчэ толькі збіраўся выязджаць з Францыі, яны мала 
што маглі супрацьпаставіць актыўнасці саксонскай партыі.

Каранацыйны сойм

Уступленне манарха на трон азначала магчымасць 
раздачы ім свабодных пасадаў, і гэта сур’ёзна ўплывала 
на праціўнікаў Фрыдрыха Аўгуста. Так, у ВКЛ на ўрад 
канцлера прэтэндавалі падканцлер Караль Станіслаў Ра-
дзівіл і, па некаторых звестках, віцебскі кашталян Міхал 
Казімір Коцел. Акрамя таго, у пачатку верасня ў Варша-
ве з’явіліся чуткі, што чыніць захады, каб яго атрымаць, 
вялікі падскарбі Бенядзікт Павел Сапега, які пры гэтым 
хацеў перадаць урад падскарбія сыну Міхалу Юзафу, вя-
лікаму стражніку 67. Цяжка сказаць, наколькі гэта адпа-
вядала праўдзе, але несумненна вакол гэтых урадаў ішла 
напружаная барацьба.

Незадоўга да каранацыі на сустрэчу з Фрыдрыхам Аў-
густам прыязджаў канюшы ВКЛ Міхал Францішак Сапега, 

64 Biblioteka Książąt Czartoryskich w Krakowie (BCz). Rkps. 524. 
S. 139–140; Ibidem. Rkps. 1696. S. 48v–49.

65 Wojtasik J. Walka Augusta II… S. 28–29.
66 Rokosz generalny ku obronie wiary świętey katolickiey y zaszczy-

tu wolności uczyniony na poparciu elekcyey w okopach elekcyal-
nych między Wolą a Warszawą die 26 Augusti anno millesimo 
sexcentesimo nonagesimo 7mo. B. m. i d.

67 APT. Kat. II. Dz. XIII. Sygn. 34. S. 124 (навіны з Варшавы, 6 ве-
расня 1697 г.).
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сын вялікага гетмана, каб дамовіцца пра пераход свайго 
роду на саксонскі бок. Прыняты ён быў прыхільна, яму далі 
зразумець, што дзверы адчыненыя, а калі не скарыстацца 
шансам, то пасля каранацыі ўсе вакантныя ўрады ады-
дуць рэспубліканцам 68. Паводле ж Сапегаў, прадстаўнікі 
курфюрста абяцалі ім адкласці на нейкі час каранацыю, 
а таксама не раздаваць без іх пакуль ніякіх урадаў 69. Была 
дасягнута і канкрэтная дамоўленасць, што ім павінна пе-
райсці 70. Але аказалася, што Сапегі і на гэты раз не гато-
выя зрабіць апошні крок, паколькі вырашылі яшчэ пача-
каць прыезду дэ Канты і ацаніць яго магчымасці. Увогуле, 
Сапегі былі не адзіныя, хто вёў торг, аналагічных крокаў 
чакалі ад польскіх прыхільнікаў дэ Канты. Гэта ўнесла пэў-
ныя сумненні ў акружэнне Ветына, і напярэдадні карана-
цыі там не было адназначнай думкі, што рабіць, – частка 
дарадцаў была за тое, каб яе адкласці 71. З іншага боку, там 
разумелі, што кантысты такім чынам могуць проста цяг-
нуць час, таму моцная пазіцыя ўрэшце перамагла і нова-
абраны кароль не стаў арыентавацца на іх у сваіх планах.

Караль Станіслаў Радзівіл таксама заставаўся ў лаге-
ры кантыстаў. 6 верасня пасля нарады ў маршалка рока-
ша князь пакінуў Варшаву і выехаў у ВКЛ. Замест кара-
нацыі ён паехаў на паляванне 72. Аднак на яго даручэнне 
на сойм у Кракаў выехаў лідскі стараста Ян Мікалай 

68 Flemming J.H. Pamiętniki o elekcji Augusta II na króla polskie-
go i o początkach wojny północnej (1696–1702) / wyd. U. Kosiń-
ska; tłumacz. K. Zaleska i M. Gołębiewska-Bijak. Warszawa, 
2017. S. 368; Bizardier [M.] Bezkrólewie po Janie III Sobieskim / 
przetłum. J. Bartoszewicz. Wilno, 1853. S. 171; Rogalski L. Dzieje 
Jana III Sobieskiego… S. 387; Rachuba A. Sapieha Michał Fran-
ciszek // PSB. T. XXXV. Warszawa – Kraków, 1994. S. 105.

69 Gabinet medalów polskich oraz tych, które się dziejów Polski 
tyczą. [T. 3.] Począwszy od wstąpienia na tron Augusta II aż 
do zgonu syna jego Augusta III (1697–1763) / oprac. E. Raczyń-
ski. Poznań, 1841. S. 23–24 (ліст, верагодна, М. Ф. Сапегі да 
Я. Г. Флемінга, 28 верасня 1697 г.).

70 APT. Kat. II. Dz. XIII. Sygn. 34. S. 188v (навіны з Кракава, 
14 снежня 1697 г.).

71 Flemming J.H. Pamiętniki… S. 367–368.
72 AGAD. AR. Dz. VI. Sygn. II-79. K. 27.
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Радзівіл, стрыечны брат падканцлера, які, праўда, на 
саму каранацыю спазніўся 73.

Таксама не паехаў на сойм віленскі біскуп Канстанцый 
Казімір Бжастоўскі, які, аднак, паслаў у Кракаў данясен-
не, што прызнаé ўладу Ветына. На каранацыю ў гэты час 
выехаў віленскі канонік Канстанцый Феліцыян Шаняўскі, 
і дадзеная місія была ўскладзена, хутчэй за ўсё, на яго 74.

Акт каранацыі прайшоў не па ўсіх правілах, што не за-
сталося без увагі сучаснікаў. Так, традыцыя патрабавала, 
каб перад узвядзеннем на трон новага караля адбыло-
ся пахаванне старога. А паколькі цела Яна ІІІ Сабескага 
знаходзілася ў Варшаве, якая заставалася пад кантро-
лем кантыстаў, то прыхільнікі курфюрста абмежавалі-
ся адпяваннем пры пустой труне, якое правёў 13 верас-
ня жамойцкі біскуп Ян Геранім Крышпін-Кіршэнштэйн. 
Сама каранацыя прайшла 15 верасня. Правёў яе насу-
перак традыцыі не прымас Міхал Радзяёўскі, які ўзна-
чальваў лагер прыхільнікаў дэ Канты, а куяўскі біскуп 
Станіслаў Домбскі. Сярод іншых біскупаў яму прыслуж-
ваў Крышпін-Кіршэнштэйн. Віленскі ваявода і вялікі гет-
ман Казімір Ян Сапега ў Кракаў не з’явіўся. Затое прысут-
нічаў віленскі кашталян і палявы гетман Юзаф Багуслаў 
Слушка (у гэты дзень і назаўтра, у час выезду ў горад, 
нёс перад каралём скіпетр). Адсутнічалі таксама літоўскія 
маршалкі: вялікі (урад пуставаў) і надворны (Аляксандр 
Павел Сапега). Затое браў удзел ва ўрачыстасцях літоўскі 
надворны харужы Гедэон Міхал Францкевіч-Радзімінскі, 
які трымаў харугву ВКЛ 75. Прысутнічалі таксама віцебскі 

73 Rachuba A. Radziwiłł Jan Mikołaj Aleksander // PSB. T. XXX. Wro-
cław etc., 1987. S. 200; AGAD. AR. Dz. IV. Kop. 191. S. 3–4 (Я. М. Ра-
дзівіл да К. С. Радзівіла, Кракаў, 5 кастрычніка 1697); Ibidem. 
S. 5–6 (Я. М. Радзівіл да К. С. Радзівіла, 14 кастрычніка 1697 г.).

74 Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu (BRacz.). Rkps. 1797. S. 1–2 
(М. Анцута да Я. Ф. Какоўскага, Вільня, 18 кастрычніка 1697 г.). 

75 Dyaryvsz dostateczny wiazdu y aktu koronacyey Króla Iego Mo-
ści Avgvsta II szczęśliwie nam panuiącego. B. m., 1697; Relatia 
wiazdv solennego do Krakowa y zamku z iak naywiększą magnifi-
centią y pompą naiaśnieyszego y niezwyciężonego Króla Iego Mo-
ści polskiego etc. etc., xiążęcia elektora saskiego etc. etc. odpra-
wionego die 12 septembris y consequenter praeliminaria  actus 
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ваявода Андрэй Казімір Крышпін-Кіршэнштэйн, жамойц-
кі кашталян Яўстахій Вільгельм Гротуз 76 і, відаць, іншыя 
сенатары, якія бралі затым удзел у сойме.

Парушэнні традыцыі нараджалі сумневы ў законнасці 
дзеянняў саксонскай партыі, у сувязі з чым для прыхіль-
нікаў новага караля стаяла задача як мага хутчэй дабіц-
ца яго прызнання ўсімі бакамі.

Соймавыя паседжанні пачаліся 17 верасня. Адкрыў 
іх усхоўскі стараста Уладзіслаў Панінскі (маршалак па-
пярэдняга сойма Казімір Людвік Бялінскі не належаў да 
саксонскага лагера), які і кіраваў далей паседжаннямі 
(напярэдадні абрання новага маршалка, 23 і 24 верасня, 
з прычыны хваробы яго замяняў познанскі стольнік Вой-
цех Здзыхоўскі).

Зразумела, што ВКЛ на каранацыйным сойме прад-
стаўлялі ў асноўным рэспубліканцы. Аднак пасламі былі 
абраныя і некаторыя сапежанцы. У сувязі з гэтым, калі 
паслы сышліся на нарады і Панінскі прапанаваў абраць 
новага маршалка, віцебскі пасол Тэадор Лукомскі за-
патрабаваў, каб усе прадэманстравалі свае інструкцыі, бо 
ўзнікла падазрэнне, што некаторыя паслы былі на з’ездзе 
ў падтрымку элекцыі дэ Канты ў канцы жніўня і прыехалі 

coronationis opisane. B. m., 1697; Dwie koronacye Sasów, Au-
gusta II i Augusta III, królów polskich / ze współczesnego ręko-
pismu ogłosił z przedmową i kilku objaśnieniami W. Syrokomla. 
Wilno, 1854. S. 18; Flemming J.H. Pamiętniki… S. 369–371; Ja-
rochowski K. Dzieje panowania Augusta II… S. 123–124; Moraw-
ski K. M. Z bezkrólewia po Sobieskim // Przegląd Współczesny. 
R. XVII. T. LXVI. 1938. Sierpień – wrzesień. S. 76–77; Komaszyń-
ski M. Księcia Contiego niefortunna wyprawa po koronę Sobie-
skiego. Warszawa, 1971. S. 82–83; Bäumel J. Auf dem Weg zum 
Thron: Die Krönungsreise Augusts des Starken. Dresden, 1997. 
S. 121–131; Bäumel J. Koronacja Augusta Mocnego na króla Pol-
ski. Z okazji 300 rocznicy // Barok. T. V. 1998. № 1. S. 125–135; 
Milewski D. Koronacja Augusta II Mocnego na króla Polski // Sa-
eculum Christianum. T. 10. 2003. № 1. S. 81–99; Львівська на-
ціональна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника. Від-
діл рукописів (ЛННБУ. Відд. рук.). Ф. 91. Оп. 1. Спр. 75 II 2. 
Арк. 257–257зв.

76 Jarochowski K. Dzieje panowania Augusta II… S. 124; AGAD. 
AR. Dz. II. Ks. 35. K. 777.
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на каранацыйны сойм з той самай інструкцыяй. У пры-
ватнасці, у гэтым быў абвінавачаны лідскі пасол Міхал 
Ян Александровіч. Калі той хацеў узяць слова, рэспуб-
ліканцы яму не дазволілі. Аднак іншыя паслы (сярод іх 
слонімскі – Міхал Караль Гарабурда) выступілі за тое, каб 
перш-наперш абраць маршалка сойма. Чарга на гэты раз 
прыпадала на ВКЛ, прадстаўнік якога і мусіў стаць мар-
шалкам. З падрыхтаванай квяцістай прамовай выступіў 
пінскі пасол Януш Антоній Вішнявецкі, які прэтэндаваў 
на гэтае месца і таму стараўся ўсяляк спадабацца паслам, 
асабліва літоўскім рэспубліканцам, нахвальваючы ўраў-
наванне правоў. Праўда, частка паслоў і ў гэты дзень, і на-
заўтра наогул хацела адкласці сойм у надзеі паразумення 
з кантыстамі. Супраць гэтага выступіў каронны рэферэн-
дар Станіслаў Антоній Шчука, які прапанаваў скараціць 
сойм да двух тыдняў і не разглядаць ніякія справы, акра-
мя звязаных з мэтай склікання, а наступны за ім склікаць 
пацыфікацыйны і экзарбітанцыйны (г. зн. такі, які б раз-
глядаў злоўжыванні ўплывовых ураднікаў) 77.

18 верасня падобная гісторыя, як і з Александрові-
чам, адбылася з купішкаўскім старастам Янам Стафа-
нам Тызенгаўзам, які прадстаўляў Вількамірскі павет. 
Яму не даў выступіць жамойцкі пасол Казімір Ян Зара-
нак, які абвінаваціў Тызенгаўза, што той стаў паслом не-
законна, “а больш за ўсё таму [быў супраць], што лічыў 
яго кантыстам”. Заранак патрабаваў ад яго зачытаць ін-
струкцыю, але ў выніку яму наогул не далі слова. Таксама 
рэспубліканцы ў гэты дзень дамагаліся, каб спачатку, да 
абрання маршалка, былі зачытаныя pacta conventa і тэкст 
складзенай на іх прысягі. У прыватнасці, гэтага дабівалі-
ся паслы ваўкавыскі Крыштаф Камароўскі і мсціслаўскі 
Марцыян Дамінік Валовіч. Апошні дадаў яшчэ і патраба-
ванне пацвердзіць на гэтым сойме каэквацыю ды такса-
ма зачытаць яе да абрання маршалка. Назаўтра, аднак, 
пазіцыя рэспубліканцаў змянілася. Разумеючы, што такія 

77 Jarochowski K. Dzieje panowania Augusta II… S. 127; AGAD. 
AR. Dz. II. Ks. 35. K. 781–783; AGAD. APP. Sygn. 73. T. I. S. 253–
254. 
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патрабаванні зацягваюць час, пагадзіўся, каб усё гэта ад-
класці, Валовіч. За тое, каб спачатку абраць маршалка, 
выказаўся таксама хтосьці з Пацеяў – верагодна, берас-
цейскі пасол Людвік Канстанцый (паслом быў таксама яго 
брат Казімір Аляксандр, абраны ад Троцкага павета) 78.

Тым не менш, 20 верасня частка паслоў яшчэ настой-
вала, каб спачатку верыфікаваць pacta conventa, аднак ад 
караля з’явілася дэлегацыя сенатараў з даручэннем паве-
даміць, што арыгінал іх застаўся ў варшаўскім гродскім 
судзе і атрымаць доступ да яго немагчыма, бо Варшава 
пад кантролем ракашан. Яну Стафану Тызенгаўзу, які ха-
цеў выказацца ў гэтай справе, зноў перашкаджалі, але ён 
прэзентаваў дадзеную яму інструкцыю і пасля доўгіх спрэ-
чак усё ж атрымаў такую магчымасць (падтрымаў мерка-
ванне, што спачатку трэба абраць маршалка). У той жа 
час некаторыя паслы працягвалі настойваць на верыфі-
кацыі “пактаў”, у прыватнасці, Францкевіч-Радзімінскі 
(наваградскі пасол Гедэон Міхал або лідскі – Казімір Ян). 
Але рэспубліканцы, якія высунулі гэтую ідэю, у цэлым ужо 
ад сваіх патрабаванняў адступілі і жадалі спачатку абран-
ня маршалка. У такім духу выступілі згаданыя вышэй 
Тэадор Лукомскі, Крыштаф Камароўскі, Марцыян Да-
мінік Валовіч і Януш Антоній Вішнявецкі. Рэспублікан-
цы не хацелі зацягваць час, каб не даваць фору прыхіль-
нікам дэ Канты. Аднак згоды дасягнуць не атрымалася; 
гэта была пятніца, і паседжанні адклалі да панядзелка 79.

Пасля іх аднаўлення, 23 верасня, упіцкі пасол Геранім 
Пузына прыстрашыў, што літоўскія паслы раз’едуцца па 
дамах і будуць там радзіцца самі, калі зараз жа не будзе 
абраны маршалак. Тэадор Лукомскі заявіў, што над іх 
маёнткамі ў ВКЛ навісла пагроза ад Сапегаў, і прасіў ска-
рачэння паседжанняў, інакш “абяцаў ад’ехаць з браціяй 
бараніць сваіх дамоў”. Яшчэ адзін пасол з ВКЛ, не назва-
ны па імені, заклікаў, каб як мага хутчэй пачынаць працу, 
78 AGAD. AR. Dz. II. Ks. 35. K. 783–787; Ibidem. APP. Sygn. 73. 

T. I. S. 254–255.
79 Jarochowski K. Dzieje panowania Augusta II… S. 128–129; 

AGAD. AR. Dz. II. Ks. 35. K. 787–788; Ibidem. APP. Sygn. 73. 
T. I. S. 256–257.
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бо ракашане актыўна рыхтуюцца да змагання, а тут ні-
чога не робіцца ў гэтым плане; паведаміў таксама, што 
ў інструкцыі ў яго ёсць патрабаванне абвясціць вакант-
нымі галоўныя пасады (занятыя Сапегамі). Аднак хтосьці 
з літоўскіх паслоў у гэты дзень яшчэ выступаў за рэвізію 
“пактаў”. Адзін з польскіх паслоў унёс яшчэ большую су-
мяціцу, заявіўшы, што арыгінал “пактаў” бачылі ў Кра-
каве. Пачалі падазраваць, што яны ў блізкага дарадцы 
караля, хэлмінскага кашталяна Яна Ежы Пшэбяндоўска-
га, і што ён наўмысна іх прыхоўвае.

Паколькі сойм ніяк не мог прыступіць да працы, вя-
лікапольскія і літоўскія паслы вельмі актыўна выступілі 
ў падтрымку ідэі канфедэрацыі ў абарону караля, выказа-
най адным з паслоў. Аднак агульнай згоды не было; мно-
гія польскія паслы яшчэ дабіваліся верыфікацыі “пактаў”, 
некаторыя засцерагалі ад надта рашучых дзеянняў, якія 
правакавалі б далейшы раскол у Рэчы Паспалітай. На 
апошняе адрэагаваў Валовіч: паводле яго, ніхто і не абя-
цаў кантыстам лагоднага стаўлення.

У гэты час ад караля зноў з’явілася дэлегацыя сената-
раў, з прамовай ад якіх выступіў троцкі кашталян Казімір 
Уладзіслаў Сапега. Ён паведаміў, што кароль прапануе 
зацвердзіць копію “пактаў”, а калі высветліцца, што там 
нешта не так – паправіць іх; тым часам прапанаваў пе-
райсці да абрання маршалка 80.

Назаўтра, 24 верасня, Крыштаф Камароўскі папрасіў 
маршалка, каб той расказаў пра вынікі размовы з Пшэ-
бяндоўскім. Маршалак паведаміў, што хэлмінскі кашта-
лян настойвае, што “пакты” ў Варшаве і што кароль згод-
ны падрыхтаваць новыя. Таксама з літоўскіх паслоў 
выступіў Гедэон Міхал Францкевіч-Радзімінскі, які пад-
трымаў ідэю пацыфікацыйнага сойма 81. Наўрад ці гэта ад-
павядала намерам рэспубліканцаў, якія не былі настрое-
ны на мірнае вырашэнне канфлікту.

80 AGAD. AR. Dz. II. Ks. 35. K. 788–793; Ibidem. APP. Sygn. 73. 
T. I. S. 258.

81 Ibidem. AR. Dz. II. Ks. 35. K. 793–794; Ibidem. APP. Sygn. 73. 
T. I. S. 259.
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Нарэшце ўсе згадзіліся на абранне маршалка. Акра-
мя Януша Антонія Вішнявецкага, на гэтае месца прэтэн-
давалі менскі стараста Крыштаф Станіслаў Завіша, кух-
містр ВКЛ Крыштаф Камароўскі і іншыя. Пагадзіў іх сам 
кароль – так, што ўсе канкурэнты саступілі Завішы 82. Пе-
рад галасаваннем выступіў яшчэ Вішнявецкі, які заявіў, 
што саступае “гэты гонар больш годнаму, ахвяраваўшы са-
мога сябе на больш здольныя паслугі Рэчы Паспалітай” 83. 
Гэта ўказвае на зняцце ім сваёй кандыдатуры ўзамен за 
абяцанне пэўнага ўрада, што ў хуткім часе і пацвердзі-
лася. У выніку, калі паслы прыступілі да галасавання 
паводле парадку ваяводстваў, усе аднастайна аддалі га-
ласы за менскага старасту, які і быў абраны маршалкам. 
Завіша быў прадстаўніком рэспубліканцаў, якія аказалі 
вялікую падтрымку саксонскаму кандыдату у час элек-
цыі і падрыхтоўкі да каранацыі. Адным з трох дэлегатаў, 
якія данеслі Аўгусту ІІ пра яго абранне, быў Марцыян 
Дамінік Валовіч, які прадстаўляў ВКЛ; ён жа і выступіў 
перад каралём 84.

Галоўнай справай, да якой паслы паспрабавалі вяр-
нуцца 25 верасня, былі pacta conventa: зноў падняў пы-
танне арыгіналу Заранак, гучалі і іншыя прапановы. 
Між тым, была прызначана дэлегацыя для прывітання 
караля (з сената ад ВКЛ увайшлі жамойцкі біскуп Ян Ге-
ранім Крышпін-Кіршэнштэйн, смаленскі ваявода Адам 
Тарла, віцебскі ваявода Андрэй Казімір Крышпін-Кіршэн-
штэйн, віленскі кашталян Юзаф Багуслаў Слушка, троцкі 

82 Zawisza K. Pamiętniki… S. 53.
83 AGAD. AR. Dz. II. Ks. 35. K. 794.
84 Jarochowski K. Dzieje panowania Augusta II… S. 129; AGAD. 

AR. Dz. II. Ks. 35. K. 794–795; Ibidem. APP. Sygn. 73. T. I. 
S. 260. Вядомыя дзве прамовы Крыштафа Завішы гэта-
га часу: Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 
Wrocławiu (BOss.). Rkps. 348/II. K. 4v–5v (прывітанне кара-
ля, 26 верасня 1697 г.); тое самае: ЛННБУ. Рук. відд. Ф. 5. 
Оп. 1. Спр. 1447. Арк. 206–210; Lietuvos mokslų akademijos 
Vrublievskių biblioteka. Rankraščių skyrius (LMAVB RS). F. 9. 
B. 6. L. 163v–164v; BOss. Rkps. 348/II. K. 5v–6 (развітанне з ка-
ралём пасля сканчэння сойма, 5 кастрычніка 1697 г.); тое са-
мае: ЛННБУ. Рук. відд. Ф. 5. Оп. 1. Спр. 1447. Арк. 210–211.
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кашталян Казімір Уладзіслаў Сапега, жамойцкі кашта-
лян Яўстахій Вільгельм Гротуз) 85. Акрамя таго, былі пры-
значаны дэпутаты для напісання канстытуцый з сената 
(з ВКЛ – жамойцкі біскуп Крышпін-Кіршэнштэйн) 86.

На наступны дзень абмеркаванне “пактаў” было пра-
цягнута. Тэадор Лукомскі настойваў, што трэба абавяз-
кова высвятляць, што з арыгіналам. Людвік Канстанцый 
Пацей падазраваў, што блізкае кола манарха наўмысна 
не хоча яго абнародавання, бо адтуль выключаны пункт 
аб забароне надання некалькіх міністэрскіх урадаў прад-
стаўнікам аднаго роду, скіраваны супраць Сапегаў, а так-
сама дададзены розныя абяцанні, якіх не было ў зыход-
ным варыянце (перадача права выдачы “прыпаведных” 
лістоў гетманам і інш.). Валовіч паабяцаў, што літоўскія 
паслы застануцца ў Кракаве не даўжэй чым да аўторка 
(1 кастрычніка), бо іх маёнткі ў ВКЛ рабуюцца на загад 
Сапегаў, ды абвінаваціў пры нагодзе вялікага гетмана 
ў найманні харугваў звыш рэестра. Таксама ён выка-
заў моцны непакой, што “ў той дом пасланыя ўсе ўрады 
і годнасці, а нам нічога”, у сувязі з чым настойваў, каб 
літоўскія ўрады былі раздадзены “тут і цяпер” (хоць быў 
не супраць, каб прытрымаць раздачу польскіх). Нарэшце, 
выступіў супраць таго, каб складаць нанова “пакты”, але 
меркаваў, што дастаткова будзе зацвердзіць, паправіўшы 
ў выпадку чаго, копію.

Рэспубліканцаў актыўна падтрымаў малагошчаўскі 
стараста Станіслаў Тэнгаборскі, які выказаў непакой на-
конт магчымага надання міністэрскіх пастоў прадстаў-
нікам аднаго дому, выступіў за скліканне паспалітага 
рушання супраць ракашан і за конны сойм (відаць, як 
альтэрнатыву пацыфікацыйнаму). Але наогул такія пра-
пановы з польскага боку былі не надта шматлікія.

Станіслаў Антоній Шчука прапанаваў у справе “пак-
таў” кампрамісны варыянт: прачытаць цяпер копію, 
занатаваць да яе папраўкі, аддаць тое і другое на под-
піс каралю, а супастаўленне з арыгіналам адкласці на 

85 AGAD. AR. Dz. II. Ks. 35. K. 795–796. 
86 Ibidem. K. 797.
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наступны сойм (не хацеў канчаткова вырашаць гэтую 
справу без кантыстаў, якіх разлічваў схіліць на свой бок 
мірным шляхам). Падтрымаў яго ў гэтым “малады вілен-
скі пасол”, не названы па імені (цяжка сказаць, хто гэта 
мог быць – паводле Завішы, Віленскі павет не быў прад-
стаўлены). Падліў масла ў агонь інстыгатар ВКЛ Стані-
слаў Рукевіч (не ўказана, ці быў паслом і адкуль, але быў 
звязаны з Гарадзенскім паветам), які паведаміў, што 
ў варшаўскім гродскім судзе яму сказалі, што Пшэбян-
доўскі забраў арыгінал, а таксама што ў ім былі праўкі. 
Таксама ён жадаў, каб літоўскія вакансіі не раздаваліся 
“панам каронным”. Нарэшце, запатрабаваў, каб паслам 
быў пададзены рэестр урадаў, якія ўжо раздаў кароль, 
каб праверыць, ці не было пры гэтым што зроблена насу-
перак “пактам”. У працяг узнятай тэмы Казімір Заранак 
перажываў, што кароль падпісаў ужо некаму прывілей 
на ўрад жамойцкага старасты, хоць гэты ўрад элекцый-
ны. Непакоіўся таксама, што вялікі пісар Андрэй Казімір 
Гелгуд чыніць захады, каб атрымаць “пячатку”, г. зн. урад 
канцлера ці, хутчэй, падканцлера (калі меліся на ўвазе 
нейкія перастаноўкі), нягледзячы на тое, што як нападнік 
асуджаны на інфамію.

Слонімскі пасол Міхал Караль Гарабурда выказаўся за 
тое, каб скласці конны сойм, для чаго кароль павінен вы-
даць ўніверсалы (“віці”) на паспалітае рушанне. Акрамя 
таго, патрабаваў растлумачыць манарху, што той не меў 
права надаваць літоўскія ўрады палякам, а менавіта ўрад 
вялікага харужага – Юзафу Чартарыйскаму (па справяд-
лівасці належала б яго перадаць надворнаму харужаму 
ВКЛ) і ўрад вялікага лоўчага – “маладому яшчэ, неза-
служанаму” Станіславу Эрнэсту Дэнгафу (прапаноўваў 
адабраць назад, бо не меў уладанняў у ВКЛ). Верагодна, 
урад харужага быў толькі абяцаны Чартарыйскаму ў су-
вязі з пераходам на іншы ўрад Грыгорыя Антонія Агін-
скага, але паколькі адбылося ўсё гэта значна пазней, то 
і харужага ён атрымаў толькі ў ліпені 1698 г.

Людвік Канстанцый Пацей, узяўшы слова паўторна, 
выступіў супраць перадачы эканомій на працяглы час па-
водле дамоўленасцяў за падтрымку ў час элекцыі (відаць, 
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маючы на ўвазе Берасцейскую і Кобрынскую эканоміі, 
абяцаныя палявому гетману Слушку). Таксама падтры-
маў выдачу “віцяў”, бо ў ВКЛ супраць рэспубліканцаў Са-
пегі рыхтавалі новыя харугвы.

Акрамя таго, адзін з ковенскіх паслоў, не названы па 
імені, прапанаваў, каб Пшэбяндоўскі паабяцаў, што па-
дасць арыгінал “пактаў” на наступным сойме, а цепер за-
клікаў зачытаць копію 87.

27 верасня маршалак сойма паведаміў, што кароль 
абяцае не парушаць элекцыйнасць жамойцкага стара-
сты, а надворнаму харужаму па меры магчымасці яшчэ 
акажа сваю ласку. Паслы патрабавалі выклікаць асабі-
ста Пшэбяндоўскага, каб той даў адказ наконт “пактаў” 88.

28 верасня, у суботу, маршалак заявіў, што аўторак – 
апошні дзень паседжанняў, таму трэба абраць дэпутатаў 
для напісання канстытуцый. Але спрэчкі вакол “пактаў” 
працягваліся. Шчука раіў адкласці ўсё да наступнага сой-
ма (размова ў гэты дзень у выступленнях ўжо ішла пра 
пацыфікацыйны і экзарбітанцыйны). З літоўскіх паслоў 
выступілі Міхал Ян Александровіч і Тэадор Лукомскі, якія 
падтрымалі маршалка, заклікалі абіраць дэпутатаў і за-
канчваць сойм. У той жа час Януш Антоній Вішнявецкі 
прапанаваў зацвердзіць канстытуцыю папярэдняга сойма 
аб ураўнаванні правоў літоўскай і польскай шляхты. Люд-
вік Канстанцый Пацей біў трывогу, што ракашане ўжо вы-
далі ўніверсалы на паспалітае рушанне, і паабяцаў, што 
калі не будзе згоды, у панядзелак ВКЛ з каралём пры-
ступіць да заключэння канфедэрацыі. Нарэшце Завіша 
прызначыў дэпутатаў для напісання канстытуцый з ліку 
паслоў (у тым ліку ад ВКЛ – Крыштафа Камароўскага 
і Людвіка Канстанцыя Пацея). Пасля гэтага выступіў на-
ваградскі пасол Гедэон Міхал Францкевіч-Радзімінскі, 
які жадаў, каб быў складзены не толькі “рэцэс” (пералік 

87 Jarochowski K. Dzieje panowania Augusta II… S. 130–131; 
AGAD. AR. Dz. II. Ks. 35. K. 797–802. Пра пазнейшае наданне 
харужага гл.: Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego XIV–XVIII wieku / oprac. H. Lulewicz i A. Ra-
chuba. Kórnik, 1994. S. 29; пра лоўчага гл. далей.

88 AGAD. AR. Dz. II. Ks. 35. K. 802–803.
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спраў, якія пераносіліся на наступны сойм), але і пацвер-
джана каэквацыя. Шмат польскіх паслоў гэтаму супра-
ціўляліся, але потым саступілі патрабаванням літоўскіх 
паслоў, тым больш, што да гэтага схіляў іх і маршалак 89.

29 верасня паседжанняў не было, а ў панядзелак мар-
шалак пачаў з таго, што прапанаваў зачытаць “рэцэс”. 
Гэтаму запярэчыў Камароўскі, які хацеў чытання перш 
за ўсё пацвярджэння каэквацыі. Пасля таго як сакратар 
маршалка зачытаў праект гэтай канстытуцыі, супраць 
выступіў Януш Вішнявецкі. Як пінскі стараста ён за-
пярэчыў супраць размяшчэння войскаў ВКЛ у Пінскай 
эканоміі. Аднак яго ўдалося ўгаварыць. Далей быў зачы-
таны праект “рэцэса”. Узнікла пытанне, як ставіцца да 
праціўнікаў: накіраваць запрашэнне да паяднання ад 
імя сойма ці прапісаць гэта ў “рэцэсе”. Супраць таго, каб 
пісаць ад імя пасольскай палаты, выступіў Камароўскі, 
які замест гэтага прапанаваў, каб звярнуўся сам кароль. 
Шчука запярэчыў, што ракашане маглі не прыняць да 
разгляду зварот ад імя караля, таму што не прызнавалі 
яго каралём. Ён жа як прадстаўнік кароннай канцылярыі 
патлумачыў, што pacta conventa здадзены ў друк не бу-
дуць – гэтае пытанне адкладаецца да наступнага сойма 
для супастаўлення з арыгіналам. Камароўскі з ім не па-
гаджаўся наконт звароту ад імя сойма, бо гэта не пра-
дугледжана правам. Аднак Шчуку падтрымаў Вішня-
вецкі. Ён жа заявіў, што Пінскі павет не возьме ўдзелу 
ў паспалітым рушанні ў абарону караля, калі яно будзе 
склікана, паколькі моцна спустошаны, але абяцаў “сам 
са сваімі харугвамі пайсці за брацію”. На гэта рэзка ад-
рэагаваў Валовіч, абвінаваціўшы яго, што “хоча ляжаць 
дома са сваім паветам, калі іншыя будуць брацца за ша-
блі”. Вішнявецкі здаў назад, пагадзіўшыся, што раз будзе 
такое рашэнне – то павет трэба выводзіць. Менскі пасол 
Аляксандр Юзаф Уняхоўскі прапанаваў, каб пасольская 
палата хадайнічала перад каралём за маршалкам сой-
ма, а таксама за каронным рэферандарам Шчукай, каб 

89 Ibidem. K. 803–805; Ibidem. APP. Sygn. 73. T. I. S. 262–264; 
Volumina legum. T. VI. S. 13.
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меў іх на ўвазе пры раздачы ўрадаў. Валовіч прапанаваў 
неадкладна раздаць вакансіі, у тым ліку ўрад канцлера, 
бо ў адваротным выпадку не будзе каму падпісаць дру-
каваны “рэцэс” да ваяводстваў і паветаў ВКЛ. Пры гэтым 
у прысягу канцлера пры заступленні на ўрад належала 
дадаць абавязак трымацца каэквацыі (якая абмяжоўва-
ла яго паўнамоцтвы) 90.

Пасля гэтага адбылося аб’яднанне палат. Марша-
лак на жаданне паслоў звярнуўся да караля з просьбай 
раздаць вакантныя ўрады, але пры гэтым не надаваць 
міністэрскія пасты прадстаўнікам аднаго дому; агучыў 
таксама просьбу, каб канцлер прысягаў на каэквацыю. 
Кароль пагадзіўся з гэтымі патрабаваннямі. Тады мар-
шалак зачытаў канстытуцыю аб зацвярджэнні каэквацыі, 
супраць якой не было пярэчанняў, затым канстытуцыю аб 
паспалітым рушанні, якая таксама была прынятая.

Пасля гэтага літоўскія паслы пачалі выступаць су-
праць чытання “рэцэса”, патрабуючы адкласці яго на-
заўтра, а тым часам хацелі, каб кароль раздаў вакансіі. 
Кароль даў абяцанне зрабіць гэта назаўтра, і тыя адсту-
пілі 91. Згодна з “рэцэсам”, верфікацыя “пактаў” адклада-
лася на наступны сойм, які вызначаўся як пацыфікацый-
ны і экзарбітанцыйны 92.

1 кастрычніка, у апошні дзень працы сойма, у зале спа-
чатку амаль дзве гадзіны ішло абмеркаванне літоўскіх ва-
кансій (“wlekł się jarmark między panami o też wakanse”), 
затым, узяўшы слова, нагадаў пра іх каралю маршалак 
Завіша. Ад імя караля адказаў каронны падканцлер Ка-
раль Тарла, які паведаміў, што некаторыя вакансіі манарх 
ужо раздаў у сваім пакоі, некаторыя з паважных прычын 
затрымае, а некаторыя раздасць цяпер 93. Сярод апошніх 
былі пераважна літоўскія. Так, троцкі кашталян і берас-
цейскі стараста Казімір Уладзіслаў Сапега атрымаў урад 
троцкага ваяводы (але падпісанне прывілею цяпер, відаць, 

90 AGAD. AR. Dz. II. Ks. 35. K. 806–809.
91 Ibidem. K. 809; Ibidem. APP. Sygn. 73. T. I. S. 264.
92 Volumina legum. T. VI. S. 12–13.
93 AGAD. AR. Dz. II. Ks. 35. K. 809–810.
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было толькі паабяцана, бо ў сапраўднасці ён быў падпісаны 
20 кастрычніка) 94. Пасля Сапегі троцкае кашталянства пе-
райшло падчашаму ВКЛ Марціну Міхалу Крышпіну-Кір-
шэнштэйну 95, а берасцейскае стараства, як вядома з пры-
вілея ад 20 кастрычніка, – сыну Яну Фрыдэрыку Сапегу 96. 
Вызвалены ўрад падчашага перайшоў Янушу Антонію 

94 Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. II. Województwo 
trockie, XIV–XVIII wiek / pod red. A. Rachuby; oprac. H. Lule-
wicz, A. Rachuba, P. P. Romaniuk, A. Haratym; przy współpra-
cy A. Macuka i J. Aniszczanki. Warszawa, 2009. S. 230; Swada 
polska y łacińska albo Miscellanae oratorskie seymowe, weselne, 
kancellaryine, listowne, kaznodzieyskie, pogrzebowe, statystycz-
ne, panegiryczne, elogiarne, inskrypcyine y inne różne, w obo-
im ięzyku prozą y wierszem / zebr. J. Ostrowski-Daneykowicz. 
T. I. Lublin, 1745. S. 271–272 (“Podziękowanie za województwo 
trockie j.w. imci pana Kazimierza na Kodniu Sapiehy, kasztela-
na trockiego, Królowi Imści Augustowi Wtoremu na sejmie coro-
nationis”).

95 Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. II. Województwo 
trockie… S. 129. Прывілей, які захаваўся ў Метрыцы ВКЛ, 
не мае даты дзённай, толькі год і месца падпісання (Кракаў). 
Датаванне гэтай і некаторых іншых намінацый на 1 кастрыч-
ніка ў ранейшым даведніку Ю. Вольфа (Wolff J. Senatorowie 
i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego, 1386–1795. 
Kraków, 1885. S. 67 i in.) і адпаведных артыкулах “Польскага 
біяграфічнага слоўніка” паходзіць з апісання падзей на сой-
ме, апублікаванага ў зборы А. Х. Залускага (Załuski A. Ch. 
Epistolarum historico-familiarum. T. II. Brunsbergae, 1711. 
P. 444). Больш поўны пералік наданняў у гэты дзень прыве-
дзены ў дыярыушы з Архіва Радзівілаў (AGAD. AR. Dz. II. Ks. 
35. K. 810). Аднак, як паказвае папярэдні і некаторыя іншыя 
прыклады, маглі быць і адрозненні з днём фактычнага пад-
пісання. З заступленнем на пасаду ў Крышпіна ўзніклі пра-
блемы – прынамсі, яшчэ ў пачатку 1699 г. не мог гэтага зра-
біць з-за супраціўлення троцкага цівуна Міхала Яна Шчукі, 
які таксама атрымаў у Кракаве абяцанне ад Аўгуста ІІ на-
даць яму гэты ўрад.

96 Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. VIII. Ziemia brze-
ska i województwo brzeskie, XIV–XVIII / pod red. A. Rachu-
by; oprac. H. Lulewicz, T. Jaszczołt, A. Radaman, A. Rachuba, 
P.P. Romaniuk, A. Macuk, A. Danilczyk, A. Haratym. Warsza-
wa, 2020. S. 185. Заступіў на пасаду 28 ліпеня 1698 г.: Ibidem; 
Zielińska Z. Sapieha Jan Fryderyk // PSB. Warszawa – Kraków, 
1994. T. XXXV/1. Z. 144. S. 12.



Дзмітрый Віцько. Паслы ВКЛ на каранацыі Аўгуста ІІ 33

Вішнявецкаму 97. Менскае кашталянства (пасля смер-
ці Крыштафа Есьмана) атрымаў упіцкі стараста Андрэй 
Казімір Пузына (стараства ён перадаў сыну Гераніму Яну, 
на што кароль даў згоду 16 верасня) 98, полацкае кашталян-
ства – васількаўскі стараста Міхал Казімір Пац 99, урад вя-
лікага лоўчага – касцяжынскі стараста Станіслаў Эрнэст 
Дэнгаф (але прывілей яму датаваны 25 верасня) 100, вяліка-
га пісара – купішкаўскі стараста Ян Стафан Тызенгаўз 101, 
старадубскага старасты – браслаўскі стольнік Ян Казімір 
Бяганскі (прывілей датаваны 23 верасня) 102.

Акрамя таго, яшчэ 18 верасня быў пацверджаны прывілей 
на ўрад мазырскага старасты Міхалу Каралю Халецкаму 103, 
які аспрэчваў яго ў Пятра Караля Катоўскага. 17 верасня 
ўрад полацкага харужага быў нададзены мясцоваму столь-
ніку Крыштафу Бенядзікту Неміровічу-Шчыту (элекцыя на 

97 Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskie-
go… S. 145 (прывілей у той жа дзень, 1 кастрычніка).

98 Wolff J. Senatorowie i dygnitarze… S. 112; Urzędnicy Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. T. II. Województwo trockie… S. 526 (пры-
вілей на кашталянства ў той жа дзень, 1 кастрычніка).

99 Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. V. Ziemia połoc-
ka i województwo połockie, XIV–XVIII wiek / pod red. H. Lule-
wicza; oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, A. Haratym, A. Macuk 
i A. Radaman; przy współpracy W. Hałubowicza i P. P. Romaniu-
ka. Warszawa, 2018. S. 105.

100 Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskie-
go… S. 68; прывілей гл.: Zamek Królewski w Warszawie. Kolek-
cja Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu. Dokumenty per-
gaminowe. Sygn. 414.

101 AGAD. AR. Dz. II. Ks. 35. K. 810.
102 Ibidem. K. 810; Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

T. IV. Ziemia smoleńska i województwo smoleńskie, XIV–
XVIII wiek / pod red. A. Rachuby; oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, 
P. P. Romaniuk. Warszawa, 2003. S. 309. Аднак старадубская 
шляхта не прызнала намінацыі і падтрымлівала ў змаганні 
за гэты ўрад свайго падкаморыя Міхала Лявона Солтана.

103 НГАБ. КМФ-18. Воп. 1. Спр. 152. Арк. 37адв.–38адв. (па-
цвярджальны прывілей Аўгуста ІІ М. К. Халецкаму, Кракаў, 
18 верасня 1697 г.; але замацаваны пячаткай і выдадзены 
21 жніўня 1699 г.). У тэксце адзначана, што гэта пацвярджэн-
не перадачы яму ўрада ад бацькі, Казіміра Караля Халецка-
га, зацверджанай Янам ІІІ Сабескім.
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яго адбылася ў ліпені 1696 г.) 104, а 20 кастрычніка полацкім 
земскім суддзёй быў зацверджаны мясцовы падсудак Саму-
эль Пшысецкі (таксама абраны ў ліпені 1696 г.) 105. Такса-
ма 17 верасня ўрад мазырскага скарбніка, вакантны доўгі 
час пасля пераходу Самуэля Яленскага на месца павятовага 
стольніка, атрымаў мазырскі гродскі пісар (відаць, аспрэчваў 

104 Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. V. Ziemia połocka 
i województwo połockie… S. 80. Урад стольніка пасля яго 18 ве-
расня атрымаў полацкі гродскі пісар Ян Пакаш (Ibidem. S. 216). 
Былі і іншыя дробныя наданні. Так, 17 верасня ўрад полацка-
га падстолія (пасля смерці кагосьці з Пшысецкіх) атрымаў ка-
шанскі стараста Язафат Жаба (Ibidem. S. 174). 25 верасня урад 
віцебскага падчашага (пасля смерці Самуэ ля Чапліца) дастаў-
ся Юзафу Лускіну-Зараноўскаму, таварышу панцырнай харуг-
вы палявога гетмана Слушкі (НГАБ. КМФ-18, воп. 1, спр. 149, 
арк. 31). У той жа дзень наваградскім гараднічым (пасля смер-
ці Самуэля Корсака) стаў Ян Баканоўскі (НГАБ. КМФ-18, воп. 1, 
спр. 149, арк. 31). 3 кастычніка ўрад менскага падстолія (пуста-
ваў пасля смерці Яна Кянсоўскага) перайшоў Дамініку Алаізію 
Валадковічу (Чарняўскі Ф. В. Ураднікі (пасады, тытулы) Мен-
скага ваяводства, XVI–XVIII стагоддзяў. Вып. 1. Баранавічы, 
2007. С. 146). Валадковіч як “сакратар Яго каралеўскай мілас-
ці” прысутнічаў на сойме і выконваў свае функцыі ў складзе дэ-
путацыі для напісання канстытуцый, не будучы паслом і дэпу-
татам (Volumina legum. T. VI. S. 13). 16 верасня лідскім лоўчым 
(пасля смерці Юрыя Пажэцкага) стаў Канстанцый (Ян Канстан-
цый) Стэцкевіч (Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego: spisy. 
T. I. Województwo wileńskie, XIV–XVIII wiek / pod red. A. Rachuby; 
oprac. H. Lulewicz, A. Rachuba, P. P. Romaniuk; przy współpr. 
U. Jemialianczyka i A. Macuka. Warszawa, 2004. S. 304). Нарэш-
це, 20 верасня аршанскім лоўчым (пасля смерці Станіслава Ста-
хоўскага) стаў Стафан Александровіч (НГАБ. КМФ-18. Воп. 1. 
Спр. 149. Арк. 129), аршанскім чашнікам (пасля смерці Аляксанд-
ра Ладзінскага) – Міхал Пятух (Ibidem. Арк. 314), а жамойцкім 
стражнікам (пасля смерці Крыштафа Друфа) – Ян Антоній Га-
ляёўскі (Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. III. Księstwo 
Żmudzkie, XV–XVIII wiek / pod red. A. Rachuby; oprac. H. Lulewicz, 
A. Rachuba, P. P. Romaniuk, A. Haratym. Warszawa, 2015. S. 278). 
Жамойцкаму стольніку Якубу Гружэўскаму на сойме было паа-
бяцана месца харужага гусарскай харугвы Аўгуста ІІ – атрымаў 
яго ў сакавіку наступнага года: BCz. Rkps. 1668. K. 58 (Аўгуст ІІ 
да Г. А. Агінскага, Варшава, 7 сакавіка 1698 г.).

105 Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. V. Ziemia połocka 
i województwo połockie… S. 195.
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гэты ўрад) Багуслаў Казімір Вольбек 106, а ўжо 20 верасня яму 
быў нададзены ўрад надворнага лоўчага 107.

Прызначэнне Дэнгафа вялікім лоўчым выклікала пра-
тэст надворнага харужага Францкевіча-Радзімінскага, які 
заявіў, што той не мае ўладанняў у ВКЛ і занадта малады 
для такой пасады. Дэнгаф адказаў: “Ёсць у мяне пасэсія, 
ёсць і індыгенат, і не адымуць у мяне гэтага такія…”. Далей 
мусіла ісці нейкае не зусім прыстойнае слова, бо Францкевіч 
адразу аж выкрыкнуў, што пратэстуе супраць дзейнасці сой-
ма, бо яму тут, заслужанаму жаўнеру, “адзін хлопец гонар 
прыніжае”. Прысутныя прадстаўнікі ВКЛ (якія найбольш 
перажывалі, як адзначана ў соймавым дыя рыушы, за ка-
эквацыю) ледзьве ўпрасілі яго не зрываць сойм. Затым Аў-
густ ІІ запрасіў яго да сябе, дзе надворны харужы “вытар-
гаваў, каб кароль не перадаваў на рукі гетманам абяцаных 
літоўскаму войску мільёнаў, а прызначыў камісараў для 
іх атрымання і на перадачу войску гіберны”. Гэты момант 
тлумачаць далейшыя падзеі. Моцна раззлаваны на Франц-
кевіча быў палявы гетман Слушка, “бо той яго плямянніка, 
пана лоўчага літоўскага, хлопцам назваў”, і, як занатава-
на ў дыярыу шы, “ад злосці аж выйшаў з сената” 108. Дэнгаф 
быў сынам сястры палявога гетмана, Канстанцыі, і ў наступ-
ным моцна звязаўся з ВКЛ, сам стаўшы палявым гетманам 
у 1709 г., а пазней пераняўшы ў спадчыну ўладанні Слушкі 
ў ВКЛ. Францкевіч, трэба думаць, сваімі дзеяннямі спраба-
ваў не дапусціць узмацнення пазіцый Слушкі.

Супраць надання ўрада вялікага пісара Тызенгаўзу вы-
казаўся Марцыян Дамінік Валовіч, бо яшчэ жывы быў Ян 
Уладзіслаў Бжастоўскі, які спалучаў гэты ўрад з урадам рэ-
ферэндара ВКЛ 109. Па звестках на пачатак наступнага года 

106 НГАБ. КМФ-18. Воп. 1. Спр. 153. Арк. 51–52.
107 Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskie-

go… S. 69.
108 AGAD. AR. Dz. II. Ks. 35. K. 810–811.
109 Ibidem. K. 812. Таксама ў канцы года яго брат, віленскі біскуп 

Бжастоўскі, прасіў у падканцлера Радзівіла не замацоўваць 
прывілей Тызенгаўзу, прыводзячы такі ж аргумент: Ibidem. 
Dz. V. Sygn. 1513/I. S. 73 (К. К. Бжастоўскі да К. С. Радзівіла, 
Вільня, 28 снежня 1697 г.).
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вядома, што Бжастоўскі адмовіўся ад урада, аднак захаваны 
прывілей Тызенгаўзу датуецца толькі пачаткам 1699 г. 110.

Нарэшце, былі прызначаны рэзідэнты да боку караля 
на паўгода і камісары ў склад камісіі, якая склікалася 
ў Берасці для выплаты заробку жаўнерам ВКЛ (кароль 
прызначыў камісараў з ліку сенатараў, маршалак – з ліку 
паслоў) 111. На гэтым сойм быў скончаны, а кароль на 
развітанне ў сваёй прамове заклікаў да міру і згоды 112.

Акрамя каранацыйных актаў, як было ўжо сказана, сойм 
прыняў дзве канстытуцыі. У канстытуцыі аб паспалітым ру-
шанні было прапісана, што яна выконвае таксама ролю двух 
першых універсалаў (“віцяў”) – для паскарэння склікання 
шляхты ў выпадку патрэбы. У святле магчымага ўзброена-
га супрацьстаяння з кантыстамі такая патрэба магла ўзнік-
нуць даволі хутка. Акрамя таго, гэтай жа пастановай у ВКЛ 
назаўтра пасля рэляцыйных соймікаў былі прызначаны па-
вятовыя попісы шляхты, якія з-за каранацыі не маглі, як 
звычайна, прайсці ў дзень св. Міхала.

Другая канстытуцыя пацвярджала прынятую на міну-
лым сойме канстытуцыю аб ураўнаванні правоў. Паветы, 
якія не ўвялі новы парадак збору надзвычайных падат-
каў і гіберны на мінулых сойміках, павінны былі зрабіць 
гэта на наступных, а таксама абраць на іх скарбовыя суды. 
Акрамя таго, гэтай жа пастановай на 2 студзеня наступна-
га года ў Берасці склікалася камісія для выплаты затры-
манага заробку войску ВКЛ. Дакладней, літоўскім жаўне-
рам планавалася выплаціць 1/3 частку ад 10 млн злотых, 
абяцаных у час элекцыі прадстаўнікамі саксонскага кур-
фюрста ў цэлым на войскі Рэчы Паспалітай. Але для гэтага 
трэба было спачатку, каб войска ВКЛ прызнала яго ўладу 
як караля. Для перамоваў з жаўнерамі і падзелу грошай 
прызначаліся, акрамя гетманаў, чацвёра камісараў з ліку 

110 Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskie-
go… S. 137.

111 AGAD. AR. Dz. II. Ks. 35. K. 812; Volumina legum. T. VI. S. 13. 
На першую чвэрць года з сенатараў ВКЛ рэзідэнтам быў пры-
значаны жамойцкі кашталян (Яўстахій Вільгельм Гротуз), на 
другую – берасцейскі ваявода (Стафан Казімір Курч).

112 AGAD. APP. Sygn. 73. T. I. S. 264.
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сенатараў і восем з ліку паслоў; яшчэ двое мусілі прыбыць 
ад войска 113. 7 кастрычніка Аўгуст ІІ выдаў універсал да 
войска ВКЛ, каб ішло на “лакацыю” (кватэры) у вызнача-
ныя згодна з пастановай аб каэквацыі месцы 114, а 12 каст-
рычніка – універсал, якім прызначаў месца выплаты абя-
цаных мільёнаў (у Каралеўцы на працягу 6 тыдняў), куды 
абяцаў выслаць сваіх камісараў і выплачваць заробак па 
асігнацыях любога з гетманаў (г. зн. на практыцы – паля-
вога гетмана Слушкі). Заробак маглі атрымаць толькі тыя 
харугвы, якія прызналі б яго ўладу як караля 115.

Сапегі прадказальна былі незадаволены, што карана-
цыя не была перанесена, а таксама раздачай урадаў і за-
махам на ролю вялікага гетмана як пасрэдніка ў кантак-
тах з войскам: прызначэннем камісіі для размяшчэння на 
кватэры і камісіі для выдачы заробку 116. Між тым, можна 
заўважыць, што з міністэрскіх пастоў не былі раздадзены 
ўрады вялікага маршалка і канцлера ВКЛ. Кароль, віда-
вочна, прытрымліваў адзін з іх для Сапегаў, другі для Ра-
дзівілаў, каб не адштурхоўваць іх і заахвоціць да пераходу.

113 Volumina legum. T. VI. S. 12. З ліку сенатараў у склад камісіі 
былі прызначаны: жамойцкі біскуп Ян Геранім Крышпін-Кір-
шэнштэйн, троцкі ваявода Казімір Уладыслаў Сапега, віцеб-
скі ваявода Андрэй Казімір Крышпін-Кіршэнштэйн і віцеб-
скі кашталян Міхал Казімір Коцел; з ліку паслоў – кухмістр 
ВКЛ Крыштаф Камароўскі, лідскі стараста Ян Мікалай Ра-
дзівіл, ваўкавыскі маршалак Тэафіл Алендскі, берасцейскі 
падкаморы Людвік Канстанцый Пацей, мсціслаўскі харужы 
Марцыян Дамінік Валовіч, менскі земскі суддзя Аляксандр 
Юзаф Уняхоўскі, жамойцкі стольнік Якуб Гружэўскі і піль-
вішкаўскі стараста Стафан Храпавіцкі.

114 НГАБ. Ф. 1736. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 185 (універсал Аўгуста ІІ 
да войска ВКЛ, Кракаў, 7 кастрычніка 1697 г.). Універсал 
меў уласную (“пакаёвую”) пячатку Аўгуста ІІ, паколькі пад-
канцлер Радзівіл быў не на яго баку. Па гэтай жа прычыне 
мусілі быць праблемы з замацаваннем прывілеяў на ўрады. 
Верагодна, усе яны пячаталіся пазней.

115 Ibidem. Ф. 1705. Воп. 1. Спр. 26. Арк. 3173–3175 (універсал 
Аўгуста ІІ да войска ВКЛ, Кракаў, 12 кастрычніка 1697 г.).

116 Gabinet medalów polskich… [T. 3.] S. 23–25 (ліст, верагодна, 
М. Ф. Сапегі да Я. Г. Флемінга, 28 верасня 1697 г.; ліст К. Я. Са-
пегі да каноніка Берніча, Горадня, 21 кастрычніка 1697 г.).
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Паслясоймавая кампанія

Праз тыдзень пасля заканчэння паседжанняў, 7–8 каст-
рычніка, адбылася паслясоймавая рада сената. З сената-
раў ВКЛ у ёй удзельнічалі жамойцкі біскуп Ян Геранім 
Крышпін-Кіршэнштэйн, віленскі кашталян і палявы гет-
ман Юзаф Багуслаў Слушка, ужо як троцкі кашталян – 
Марцін Міхал Крышпін-Кіршэнштэйн, а таксама віцеб-
скі кашталян Міхал Казімір Коцел 117. Усяго бралі ўдзел 
24 сенатары 118; прысутнічала таксама шмат каронных 
ураднікаў і частка паслоў. На разгляд выносілася пяць 
пытанняў: 1) час склікання наступнага сойма і змест ін-
струкцый на соймікі; 2) размяшчэнне на зіму саксонскіх 
войскаў – як тых, што ўжо знаходзіліся ў Рэчы Паспалітай 
і пакідаліся тут у сувязі з рокашам, так і тых, што яшчэ 
меліся б падысці з Венгрыі ў сувязі з прыбыццём дэ Канты 
(усяго 20 тыс. чалавек); 3) выдаткі на дарогу паслу ў Вену 
і Рым, які павінен быў данесці пра каранацыю Аўгуста ІІ; 
4) што зрабіць у сувязі з прыбыццём дэ Канты; 5) доступ да 
дзяржаўных даходаў (каронны і літоўскі падскарбіі былі 
на баку дэ Канты. – Д. В.) 119.

Першым з сенатараў выступаў пярэмышльскі біскуп 
і каронны канцлер Ежы Альбрэхт Дэнгаф, які раіў як 
мага хутчэй выслаць пасольства ў Вену і Рым, прасіць да-
памогі ў Аўстрыі, а пацыфікацыйны сойм скласці ў студзе-
ні наступнага года. Ян Геранім Крышпін-Кіршэнштэйн, 
які мусіў выступаць другім, толькі падтрымаў свайго па-
пярэдніка і дадаў, што ўдзел у пасольствах павінны браць 
таксама духоўныя асобы. Юзаф Багуслаў Слушка наогул 
117 Спіс удзельнікаў: BCz. Rkps. 524. K. 143; тое самае: AGAD. 

AR. Dz. II. Ks. 35. K. 767; BOss. Rkps. 260/II. K. 757.
118 Markiewicz M. Rady senatorskie Augusta II (1697–1733). 

Wrocław etc., 1988. S. 30.
119 BCz. Rkps. 524. K. 143 (пытанні, якія выносіліся на разгляд 

рады, 5 кастрычніка 1697 г.); тое самае: AGAD. AR. Dz. II. 
Ks. 35. K. 767–768; BOss. Rkps. 260/II. K. 757–758. Як вынікае 
з загалоўка дакумента, першапачаткова рада была прызна-
чана на 5 кастрычніка (у копіях з AGAD і Бібліятэкі Асалін-
скіх нават дадаецца – “а 9-й гадзіне раніцы”). Гл. таксама: 
BCz. Rkps. 1696. K. 49 (тут рада датавана 7–8 кастрычніка).
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адклаў сваё выступленне да таемнай часткі нарад. Мар-
цін Міхал Крышпін-Кіршэнштэйн, як зазначана, высту-
піў у падобным духу, што і папярэднік, калішскі ваявода 
Станіслаў Малахоўскі (той раіў каралю ісці з войскам да 
Варшавы, быў за хутчэйшую адпраўку пасольства і прось-
бу пра дапамогу Аўстрыі, але супраць таго, каб уводзіць 
цяпер другую частку саксонскіх войскаў – раіў прытры-
маць яе пакуль на мяжы, каб не абцяжарваць падданых). 
Змест прамовы Коцела дакладна невядомы: ён прайшоўся 
па ўсіх прапанаваных пунктах, дадаўшы толькі пажадан-
не як мага хутчэйшага выезду караля з Кракава ў Вар-
шаву. Выказваліся і іншыя меркаванні, але ў асноўным 
абмеркаванне ішло ў напрамку, зададзеным першымі се-
натарамі 120.

У выніку было вырашана адкласці пытанне сойма на 
наступную раду, паколькі на дадзены момант больш ак-
туальным было прызнана пытанне арганізацыі супраціў-
лення кантыстам, чым і збіраўся заняцца кароль. Таксама 
было вырашана выдаць універсалы да шляхты, закліка-
ючы яе збірацца супраць ворагаў. Прызначалася сума са 
скарбу на падарожжа пасла ў Рым. Паколькі ён ехаў праз 
Вену, то на яго было ўскладзена заданне дамаўляцца на-
конт ваеннай дапамогі з імператарам. Таксама дапамогі 
планавалася прасіць у Прусіі-Брандэнбурга, а пры край-
няй неабходнасці – і ў Расіі. Саксонскія палкі было вы-
рашана паставіць у Прусіі (польскай яе частцы), прычым 
каралю дазвалялася перакінуць і войскі з Венгрыі. Пла-
навалася задзейнічаць таксама і польскія войскі пад ка-
мандаваннем вялікага кароннага гетмана Станіслава Яна 
Ябланоўскага, пры ўмове складання жаўнерамі прысягі 
на вернасць Аўгусту ІІ 121.

120 BOss. Rkps. 260/II. K. 760–763 (прамовы сенатараў, 7–8 каст-
рычніка 1697 г.); тое самае: AGAD. AR. Dz. II. Ks. 35. K. 771–
774; APT. Kat. II. Dz. XIII. Sygn. 34. K. 144–144v.

121 Wojtasik J. Walka Augusta II… S. 34; BCz. Rkps. 524. K. 144–146 
(рашэнні рады сената); тое самае: BOss. Rkps. 260/II. K. 758–
760; AGAD. AR. Dz. II. Ks. 35. K. 768–770; BCz. Rkps. 1696. 
K. 49–50.
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Пасля рады пакінулі Кракаў, застаўшыся незадаво-
ленымі, Крышпіны – жамойцкі біскуп Ян Геранім і ві-
цебскі ваявода Андрэй Казімір. Першы з іх не захацеў 
падпісваць канстытуцыі, бо “каэквацыя ВКЛ была напі-
сана не цалкам” (г. зн. таму, што канстытуцыя аб зацвяр-
джэнні ўключала не поўны яе тэкст, а толькі коратка 
пераказвала сэнс). Віцебскі ваявода быў незадаволены, 
што ў Аўгуста ІІ перанялі яго лісты да Ізабелы Сапегі, 
жонкі падскарбія ВКЛ, а таксама да падканцлера Ра-
дзівіла, у якіх ён выказваў сваё незадавальненне дарад-
цамі караля. Змест іх стаў усім вядомы яшчэ да таго, як 
яны былі яму аддадзены, у выніку раззлаваны Крыш-
пін не ўдзельнічаў у радзе 122. Наогул, ніхто з Крышпінаў 
рашэнні рады не падпісаў, і з ВКЛ падпісаліся толькі 
Слушка і Коцел 123.

Сярод літоўскіх паслоў у Кракаве было вырашана, 
што рэляцыйныя соймікі пройдуць 4 лістапада (хоць гэта 
не значыць, што яно так усюды і адбылося) 124. Важную 
ролю адыгрывалі таксама павятовыя попісы, прызнача-
ныя назаўтра пасля соймікаў. Рэспубліканцы разлічвалі 
выкарыстаць іх для склікання паспалітае рушанне, 
“калі б войска не хацела ісці на лакацыю ў адпаведнасці 
з законам (пастановай аб каэквацыі. – Д. В.)” 125. Меркава-
лася, што зборамі паспалітага рушання зоймецца Міхал 
Казімір Коцел, у той час як Грыгорый Антоній Агінскі па-
спрабуе перацягнуць на бок рэспубліканцаў войска ВКЛ. 
Верагодна, гэтыя планы былі ўзгоднены і з каралём 126.

Яшчэ ў канцы верасня Агінскі прыбыў у Прусію, дзе 
ў Тыльжы (Тыльзіце) спрабаваў перацягнуць на свой бок 
122 APT. Kat. II. Dz. XIII. Sygn. 34. S. 152 (навіны з Кракава, 

12 кастрычніка 1697 г.). Подпісу Крышпіна сапраўды няма 
пад канстытуцыямі: Volumina legum. T. VI. S. 13.

123 BCz. Rkps. 524. K. 144–146.
124 НГАБ. Ф. 1736. Воп. 1. Спр. 1. Арк. 186 (К. Камароўскі да 

Г. М. Францкевіча-Радзімінскага, Ваўкавыск, 26 кастрычні-
ка 1697 г. (памылкова – 1699 г.)). Камароўскі пісаў, што сой-
мік можна і адкласці (маючы на ўвазе наваградскі). Да таго ж 
паслы далейшых паветаў часта склікалі шляхту пазней.

125 Ibidem; LMAVB. F. 17. B. 177. L. 118.
126 LMAVB. F. 17. B. 177. L. 118.
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усіх, хто прыязджаў па гандлёвых справах з ВКЛ, “дада-
ючы, дзе было трэба, і грошы”. Адтуль ён распісаў так-
сама лісты да харугваў, якія стаялі ў Жамойці, абвяс-
ціўшы, што сам будзе як камісар займацца ў Каралеўцы 
выплатай мільённых даўгоў, якія Аўгуст ІІ абяцаў па-
крыць войску з уласнай кішэні. Дзеля гэтага вялікі ха-
ружы запрашаў жаўнераў прысылаць прадстаўнікоў ад 
сваіх аддзелаў і не падпарадкоўвацца вялікаму гетману. 
Аднак вынікі яго агітацыі былі марныя: ніводная харуг-
ва на гэтыя абяцанні не павялася, а сам Агінскі за свае 
заклікі атрымаў вырак у вайсковым судзе, якім быў вы-
гнаны з войска 127.

Сапегі, несумненна, спрабавалі ўтрымаць пад кантро-
лем сітуацыю ў цэнтральным, Віленскім, павеце. Вядо-
ма, што віленскі рэляцыйны соймік быў сарваны 128, але 
прычыны гэтага не называюцца (прывесці да зрыву маг-
ло, напрыклад, пытанне рэалізацыі каэквацыі, але неаба-
вязкова – дакладна сцвярджаць нешта цяжка).

Відаць, з уплывамі Сапегаў варта звязваць і працяглае 
адкладанне рэляцыйнага сойміка ў Вількамірскім павеце. 
6 студзеня 1698 г. паслы выдалі тут абвяшчэнне (прычым 
гэта было ўжо паўторнае; падпісаўся пад ім толькі адзін 
з паслоў – вількамірскі харужы Казімір Даўмонт-Сесіцкі), 
у якім тлумачылі, што чакалі хуткага склікання новага сой-
ма і збіраліся склікаць шляхту для справаздачы на дзень 
раней перад пасольскім соймікам. Але паколькі скліканне 
сойма адкладалася, то справаздачу яны меркавалі скласці 
ўжо на грамнічным сойміку (калі б перадсоймавы не быў 
прызначаны раней). Урэшце так і атрымалася 129.

127 Ibidem. L. 118–118v; BCz. Rkps. 446. S. 5 (універсал К. Я. Са-
пегі да войска ВКЛ, Вільня, 13 лістапада 1697 г.). Гл. такса-
ма: APT. Kat. II. Dz. XIII. Sygn. 34. K. 202v–202a (А. Хайнац-
кі да Д. Янітцэна, Варшава, 31 снежня 1697 г.).

128 BCz. Rkps. 192. Nr 11. K. 33.
129 VUB RS. F. 7. Sign. 32/13909. L. 25–25v (паўторнае абвяшчэн-

не вількамірскіх паслоў пра складанне справаздачы з карана-
цыйнага сойма, Пяняны, 6 студзеня 1698 г.); Віцько Д. Галоў-
ны Трыбунал ВКЛ 1698 г.: судовая расправа над Сапегамі // 
Arche. 2016. № 3. С. 87.
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З’езд з попісам, праведзеныя ў Ашмянскім павеце, 
прайшлі пад дыктоўку рэспубліканцаў (дата невядомая, 
паколькі з прынятых дакументаў захавалася толькі не-
датаваная інструкцыя паслам да караля, але ёсць згад-
ка і пра пастанову). Шляхта выступіла ў абарону Аў-
густа ІІ і каэквацыі ды звярнулася да караля з просьбай 
выдаць універсалы, якімі абавязаць усіх скласці ў сту-
дзені наступнага года прысягу яму на вернасць у зем-
скім ці гродскім судзе (сенатарам – асабіста перад ма-
нархам), а хто б гэтага не зрабіў – абвясціць іх ворагамі 
Айчыны і канфіскаваць урады і ўладанні. Вядома, што 
была прынятая і пастанова падобнага зместу. Асабліва 
ўсё гэта датычыла ашмянскіх гродскіх ураднікаў. Так-
сама ашмянская шляхта запатрабавала склікаць кон-
ны сойм, “на якім бы мы маглі залячыць усе злоўжы-
ванні і раны Рэчы Паспалітай”, і прапанавала дату 
яго склікання – апошні дзень траўня наступнага года. 
Прычым патрабаванне было сфармулявана ва ўльты-
матыўнай форме: калі б кароль склаў звычайны сойм, 
то шляхта папярэджвала, што прыняла ўжо на гэты 
выпадак пастанову, у якой прадугледжвалася, што пас-
лы на яго будуць абраныя, але ў іх інструкцыі будзе 
толькі адзін пункт – “каб у першы ж дзень паседжан-
няў адразу ж выйшлі з пратэстацыяй і, сарваўшы гэты 
сойм, ад’ехалі прэч”. На конны сойм (складзены “на ўзор 
элекцыі”) мелі б магчымасць прыбываць усе ахвотныя 
з ліку шляхты, не толькі паслы. Рэспубліканцы, віда-
вочна, разлічвалі такім чынам замацаваць поспех, да-
сягнуты на элекцыі, і канчаткова расправіцца з Сапе-
гамі. Да таго ж такі сойм, паводле іх задумы, нельга 
было б сарваць праз аднаго падкупленага пасла, калі 
пачнецца суд над ненавіснымі магнатамі, “калі пачнем 
мацаць па пульсах, хто ёсць парушальнікам шляхец-
кіх правоў і свабод”. На чале мясцовых рэспубліканцаў 
стаялі віцебскі кашталян Міхал Казімір Коцел з ашмян-
скім маршалкам Крыштафам Зяновічам (і той, і другі 
згаданыя ў інструкцыі паслам да караля як павятовыя 
палкоўнікі). Відавочна, такія ініцыятывы ашмянскай 
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шляхты варта звязваць з іх асобамі 130. Ашмянскія пас-
лы прыбылі ў Варшаву і атрымалі аўдыенцыю ў караля 
ў сярэдзіне студзеня наступнага года 131.

У Гарадзенскім павеце на рэляцыйным сойміку была 
прынятая пастанова, якой уводзіліся ў дзеянне нормы 
каэквацыі: былі абраныя зборшчыкі падаткаў і скарбо-
выя суддзі. На чале рэспубліканцаў тут стаялі інстыга-
тар ВКЛ і гарадзенскі войскі Станіслаў Рукевіч з мясцо-
вым харужым pro tunc Янам Масальскім. Збор падаткаў 
распачаўся 5 студзеня, але мясцовыя сапежанцы, у тым 
ліку ўсе судовыя ўраднікі, гэтай пастановы не прызнавалі 
і не дапускалі яе выканання. Актыўна перашкаджалі збо-
ру падаткаў гарадзенскія стараста Ян Катовіч, маршалак 
Стафан Александровіч, падкаморы Крыштаф Міцута, пад-
судак Віктарыян (Крыштаф Віктарыян) Юндзіл, земскі 
пісар Казімір Александровіч, падстараста Альбрэхт Храп-
товіч, гродскі суддзя Тамаш Уладзіслаў Лазовы, гродскі 
пісар Ян Тымінскі, адміністратар Гарадзенскай эканоміі 
Зыгмунт Стрыенскі (відаць, выконваючы волю падскар-
бія Бенядыкта Паўла Сапегі, у распараджэнні якога ў час 
бескаралеўя былі эканоміі), а таксама трымальнікі зем-
ляў у гэтай эканоміі: Казімір Патапольскі, Геранім Пан-
цажынскі, Ян Градэцкі, татарскі ротмістр Самуэль Кры-
чэўскі і інш. Падрадчыкаў, якіх прызначылі зборшчыкі, 
хапалі і вязалі. Захаваўся рэестр недабору чопавага і шэ-
лежнага Гарадзенскага павета. Ён даволі аб’ёмісты, і ся-
род уласнікаў маёнткаў і старастаў у ім сустракаюцца 
не толькі сапежанцы (неплацельшчыкі былі заўсёды, не-
залежна ад сітуацыі, але ўсё ж на яго падставе можна 
меркаваць, што большасць уплывовых землеўладальнікаў 
адмаўлялася падпарадкоўвацца рэспубліканцам). Не вы-
плацілі падаткаў таксама духавенства і горад Горадня 132.
130 BCz. Rkps. 192. Nr 108. K. 589–592 (інструкцыя ашмянскай 

шляхты паслам да караля, б. д.); ЛННБУ. Рук. від. Ф. 5. Оп. 1. 
Спр. 238. Арк. 260–263 (тое самае).

131 AGAD. AR. Dz. VI. Sygn. II-79. S. 28.
132 LVIA. SA. B. 380. L. 1511–1513v (дэкрэт Галоўнага Трыбуна-

ла ВКЛ па скарзе на сапежанцаў, 18 чэрвеня 1698 г.); Ibidem. 
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19 кастрычніка ў Расенях на заклік свайго харужага 
Казіміра Заранка сабралася паспалітым рушаннем част-
ка шляхты Жамойцкага княства. Яе непакой выклікала 
тое, што дэ Канты “з немалымі сіламі аціраецца каля бал-
тыйскіх берагоў ля межаў Жамойцкага княства”. Дырэк-
тарам з’езда быў абраны жамойцкі мечнік Міхал (Фран-
цішак Міхал) Равіч-Ушэбароўскі (падпісаўся таксама як 
жамойцкі палкоўнік). Шляхта падпісвалася, прызнаючы 
Аўгуста ІІ за караля. Але паколькі з’езд быў скліканы 
без каралеўскіх універсалаў, то атрымаўся недастаткова 
прадстаўнічы (пад сваімі харугвамі сабралася толькі па-
лова жамойцкіх паветаў) і было вырашана адкласці яго 
на 26 лістапада, адправіўшы пакуль да Аўгуста ІІ паслоў 
з дэкларацыяй вернасці 133.

На скліканае паўторна паспалітае рушанне накіра-
ваўся Грыгорый Антоній Агінскі, які рухаўся з Тыльжы 
ў Прусіі з дзвюма сотнямі сваіх прыхільнікаў, і Казімір Ян 
Сапега з часткай войска 134. Сучаснікі пісалі, што Агінскі 
ў гэты час атрымліваў фінансаванне ад Аўгуста ІІ 135. Ёсць 
нават пацвярджэнне намеру перавесці яму грошы, але 
сумнеўна, што ён паспеў атрымаць гэтую суму перад вы-
ступленнем: 24 лістапада познанскі кашталян Францішак 
Зыгмунт Галэцкі пісаў з Мальбарка Яну Ежы Пшэбян-
доўскаму пра выдачу Агінскаму 10 тыс. талераў з фран-
цузскіх грошай, якія прызначаліся прымасу і былі захо-
плены ў ракашан. Такое рашэнне прыняў Якуб Генрых 
Флемінг, які кіраваў аперацый супраць ракашан у Прусіі 

B. 43. L. 1493–1496v (рэестр недабору чопавага і шэлежнага 
Гарадзенскага павета, б. д., пададзены ў актавыя кнігі Галоў-
нага Трыбунала ВКЛ 6 жніўня 1698 г.).

133 AGAD. AR. Dz. II. Ks. 69/16. K. 200–201 (ліст жамойцкай шлях-
ты да Аўгуста ІІ, 19 кастрычніка 1697 г.); BOss. Rkps. 260/
II. K. 651 (тое самае, без подпісу дырэктара); LMAVB. F. 17. 
B. 177. L. 118v. Жамойцкія паслы былі прынятыя каралём 
4 снежня: APT. Kat. II. Dz. XIII. Sygn. 34. S. 183a (навіны 
з Кракава, 7 снежня 1697 г.). У той жа дзень атрымалі аўды-
енцыю віцебскія паслы (цяжка сказаць, з рэляцыйнага сой-
міка ці таксама з якога-небудзь з’езда): Ibidem.

134 LMAVB. F. 17. B. 177. L. 118v.
135 TNPł. Rkps. 113. K. 84.
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і на Памор’і. Грошы планавалася перавесці вэксалем у Ка-
ралевец 136. Зрэшты, нельга выключаць, што гэта была 
не першая партыя.

Агінскі спачатку накіраваўся ў Юрбарк, дзе далучыў 
рэйтарскую харугву Клята, даўшы жаўнерам “крыху гро-
шай для заахвочвання”, потым – у Больсі, дзе далучыў 
прыхільную яму панцырную харугву Юзафа Багуслава 
Слушкі, адтуль – у Тэльшы, дзе стаяла гусарская харуг-
ва, таксама палявога гетмана. З гэтымі харугвамі Агінскі 
прыбыў у Расені, дзе быў абраны дырэктарам з’езда. На 
вызначаны час там сабралася нібыта ажно 16 тыс. чала-
век (лічба, мабыць, завышаная), “дзе ўбіла сабе шляхта 
ў галаву… пра паноў Сапегаў, што яны ворагі Айчыны, 
паколькі войска на лакацыю не адпраўляюць, кансты-
туцыі каэквацыйнай супраціўляюцца” 137.

Затым у Расенях адбылося гучнае сутыкненне, якое 
істотна паўплывала на далейшае развіццё падзей, але 
дата яго выклікае сумненні. 

Паводле хронікі з Бібліятэкі Акадэміі навук Літвы, 
якая ўтрымлівае найбольш падрабязнае яго апісан-
не, гэта адбылося ў той жа дзень, 26 лістапада. Веча-
рам у Расені з тысячным аддзелам (рэйтары, татары 
і жаўнеры з-пад розных харугваў) прыбыў сын вяліка-
га гетмана, стольнік ВКЛ Юрый Станіслаў Сапега, які 
спыніўся ў двары жамойцкага земскага пісара Юрыя 
Юзафа Хшанстоўскага, не прадпрымаючы пакуль нія-
кіх дзеянняў (рыхтаваўся прыбыць і сам вялікі гетман, 
які спыніўся нанач непадалёк у Гіртокалі). Яго сустрэлі 
варожа: “пачалі адразу крычаць у коле, што прыйшоў 
з рэйтарамі, драгунамі, татарамі шляхту разганяць”. 
Да стольніка была накіравана дэлегацыя з пытаннем, 
з якой мэтай ён тут з’явіўся з такім суправаджэннем. Той 
адказаў, што як шляхціч Жамойцкага княства прыбыў 
на паспалітае рушанне і хоча апраўдацца наконт уся-
го, у чым Агінскі абвінавачвае Сапегаў. Рэспубліканцы 

136 НГАБ. Ф. 694. Воп. 1. Спр. 299. Арк. 116–117 (Ф. З. Галэцкі 
да Я. Е. Пшэбяндоўскага, Мальбарк, 24 лістапада 1697 г.).

137 LMAVB. F. 17. B. 177. L. 118v–119v.
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тады пачалі падазраваць, што той хоча напасці ноччу на 
Агінскага і схапіць яго як бунтаўніка, выгнанага з вой-
ска, каб пакараць смерцю. Калі разыходзіліся з поля, 
Заранак з генеральнай харугвай Жамойцкага княст-
ва праходзіў паўз двор, дзе спыніўся Сапега, і жаўне-
ры, якія там былі, пры яго набліжэнні пашыхтаваліся. 
Прыхільнікі харужага пачалі па іх страляць, тыя адкры-
лі агонь у адказ. У выніку загінула па некалькі чала-
век з абодвух бакоў, у тым ліку Сямашка, паручнік пан-
цырнай харугвы Міхала Францішка Сапегі, і ротмістр 
рэйтарскай харугвы Рэнкен. Паўтары сотні жаўнераў на 
чале са стольнікам выратаваліся ўцёкамі, уцяклі так-
сама татары, астатнія здаліся “ў імя Рэчы Паспалітай”. 
На з’ездзе была прынята пастанова, скіраваная супраць 
Сапегаў. У выпадку якога-небудзь уціску шляхта пас-
танавіла выступіць супраць іх са зброяй у руках, паа-
бяцала таксама біць размешчаныя ў Жамойці харугвы 
войска ВКЛ, якія падпарадкоўваліся Казіміру Яну Са-
пегу, ды забараніла выдаваць ім грошы па асігнацыях 
вялікага гетмана 138.

У той жа час Станіслаў Незабітоўскі паведамляе, 
што гэтае сутыкненне адбылося на рэляцыйным сойміку 
3 снежня 139. Пра рэляцыйны соймік (без даты) размова 
і ў пазнейшай агульнай скарзе рэспубліканцаў на ўціск ад 
Сапегаў, занесенай у Галоўны Трыбунал ВКЛ 140. Пра сой-
мік таксама (без удакладнення, пра які) пісаў у сваіх успа-
мінах Францішак Шырма, што быў у гэтай выправе разам 
з гетманам 141. Хоць, напрыклад, Крыштаф Завіша падае, 
што ўсё адбылося ў час попісу (не называючы даты) 142. 
Анджэй Хайнацкі, торунскі рэзідэнт у Варшаве, таксама 
пісаў, што сутыкненне адбылося ў час сойміка, але назы-
вае яго не рэляцыйным, а элекцыйным на ўрад жамойц-
кага старасты, дзе стольнік Сапега з Агінскім нібыта былі 

138 Ibidem. L. 119–119v.
139 Niezabitowski S. Dzienniki… S. 175–176.
140 LVIA. SA. B. 214. L. 64–64v; Ibidem. B. 380. L. 770–770v. 
141 TNPł. Rkps. 113. K. 84v.
142 Zawisza K. Pamiętniki… S. 193.
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канкурэнтамі (відаць, блытаніна з рэляцыйным) 143. Ліст 
Хайнацкага, які аператыўна перасылаў усе навіны, што 
даходзілі да сталіцы, датаваны 17 снежня, г. зн. падзеі, 
якія ў ім апісваюцца, з большай верагоднасцю адбыліся 
ў пачатку снежня, а не на тыдзень раней. Яшчэ адзін мо-
мант, які ставіць пад сумненне дату 26 лістапада, – тры-
умф з нагоды каранацыі Аўгуста ІІ, зладжаны вялікім 
гетманам у Вільні 24 лістапада, які засведчыў прызнан-
не Сапегамі новага манарха 144. Наўрад ці паслязаўтра 
Казімір Ян Сапега мог быць ужо пад Расенямі.

Нягледзячы на тое, што апісанне падзей у хроніцы 
з Бібліятэкі АН Літвы найбольш падрабязнае і прыводзяц-
ца нават словы стольніка, што ён прыехаў на паспалітае 
рушанне, усё ж большасць сведчанняў прамаўляе за ад-
нясенне сутыкнення да рэляцыйнага сойміка і датаван-
не яго 3 снежня.

Нарэшце, дата 3 снежня стаіць пад лістом і інструк-
цыяй паслам жамойцкай шляхты да Аўгуста ІІ. У інструк-
цыі згадваецца, што сутыкненне адбылося на сойміку (без 
указання яго характару, але відавочна размова пра рэля-
цыйны). Паслоў накіравалі са скаргамі на вялікага гет-
мана, які наслаў жаўнераў, каб сілай прымусіць шляхту 
“да шанавання гальскага ідала”. Караля прасілі склікаць 
конны сойм і выдаць позвы (мандаты) Сапегу на соймавы 

143 APT. Kat. II. Dz. XIII. Sygn. 34. S. 190v–190a (А. Хайнацкі да 
Д. Янітцэна, Варшава, 17 снежня 1697 г.).

144 BCz. Rkps. 190. Nr 17. S. 77 (навіны з Вільні, 23 лістапа-
да 1697 г.); AGAD. AR. Dz. II. Sygn. 1871. S. 2. Па гэтай жа 
прычыне пад сумненне трапляе і дата вайсковага кола пад 
Коўнам (22 лістапада), якая прыводзіцца ў хроніцы з Біблія-
тэкі АН Літвы (і ўжо адтуль, як сказана, Казімір Ян Сапега 
выехаў пад Расені, гл.: LMAVB. F. 17. B. 177. L. 118v). Па-
водле навінаў з Вільні, 23 лістапада ў сталіцы адбывалася 
падрыхтоўка да трыумфу, і праўдападобна гетман асабіста 
гэтым кіраваў. У той жа час, паводле яго самога, ён выехаў 
у Коўна, каб правесці кола і арганізаваць трыумф таксама 
ў войску, адразу пасля святкавання ў Вільні, якое адбылося 
24 лістапада (AGAD. AR. Dz. II. Sygn. 1871. S. 2), што, у прын-
цыпе, даволі лагічна. І ўжо пасля гэтага з Коўна ён мог на-
кіравацца ў Расені.
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суд. Акрамя таго, прасілі прызначыць элекцыю жамойц-
кага старасты, а ўніверсал на яе выдаць на рукі або жа-
мойцкага кашталяна, або самім паслам, прычым без даты, 
каб самім выбраць спрыяльны час 145. У пасольстве да ка-
раля меўся ехаць жамойцкі земскі суддзя Тэадор Стафан 
Білевіч, але вымушаны быў застацца, бо набліжалася ка-
дэнцыя земскага суда 146. Вядома, што адным з жамойц-
кіх паслоў быў Францішак Міхал Ушэбароўскі 147. Гэтае 
пасольства прыбыло ў Варшаву ў студзені наступнага 
года 148.

Рэляцыйны соймік і попіс прайшлі таксама ва Упіц-
кім павеце. Шляхта прысягнула на вернасць Аўгусту ІІ 
і адправіла з данясеннем пра гэта паслоў, якім даручы-
ла таксама хадайнічаць за свайго маршалка Аляксандра 
Яна Падбярэзскага 149.

Соймік у Ваўкавыску 4 лістапада прайшоў “згодна 
і спакойна”. Вядома, што шляхта абрала на ім павятовых 
скарбовых суддзяў, адміністратараў чопавага і шэлежна-
га (кухмістр ВКЛ і ваўкавыскі стараста Крыштаф Кама-
роўскі з ваўкавыскім маршалкам Тэафілам Алендскім), 

145 BCz. Rkps. 190. Nr 21. K. 89 (ліст жамойцкай шляхты да Аў-
густа ІІ, 3 снежня 1697 г.); Ibidem. Nr 22. K. 89–90 (інструк-
цыя жамойцкай шляхты паслам да Аўгуста ІІ, Расені, 3 снеж-
ня 1697 г.).

146 AGAD. APP. Sygn. 163a. T. 25. S. 41–43 (Т. С. Білевіч [да 
С. А. Шчукі], Тыльжа, 20 снежня 1697 г.).

147 ЛННБУ. Ф. 5. Воп. 1. Спр. 799. Арк. 38 (А. К. Крышпін-Кір-
шэнштэйн [да С. А. Шчукі], Трокі, 11 снежня [1697 г.]). У ліс-
це ён названы жамойцкім мечнікам, але ўжо атрымаў (20 ліс-
тапада) намінацыю на ўрад ужвенцкага цівуна: Urzędnicy 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. III. Księstwo Żmudzkie… 
S. 142, 188.

148 Было прынятае 14 студзеня: APT. Kat. II. Dz. XIII. Sygn. 34. 
S. 208av (А. Хайнацкі да Д. Янітцэна, Варшава, 14 студзеня 
1698 г.); AGAD. AR. Dz. VI. Sygn. II-79. S. 28.

149 BCz. Rkps. 540. S. 177–179 (інструкцыя упіцкім паслам да Аў-
густа ІІ, б. д.). Даты невядомыя, але адзначана, што шляхта 
арыентавалася на Жамойцкае княства, таму можна мерка-
ваць, што соймік і попіс прайшлі тут прынамсі не раней за 
19 кастрычніка.
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зборшчыкаў гіберны, тытунёвай манаполіі, жыдоўскага 
і татарскага пагалоўнага 150.

Рэляцыйны соймік у Наваградку прайшоў 26 лістапада 
пад дырэкцыяй калішскага падчашага Станіслава Неза-
бітоўскага, генеральнага аканома “нойбургскіх” уладанняў. 
Прысутнічалі таксама кухмістр ВКЛ і ваўкавыскі стара-
ста Крыштаф Камароўскі, надворны харужы Гедэон Мі-
хал Францкевіч-Радзімінскі, ваўкавыскі маршалак Тэафіл 
Алендскі, наваградскі гродскі суддзя і старадубскі стольнік 
Гедэон Воўк, падсудак Уладыслаў Ян Вольскі і іншыя (уся-
го вядома 77 удзельнікаў сойміка). У першы дзень была 
заслухана справаздача паслоў. Паводле Незабітоўскага, 
у гэты ж дзень былі абраныя адміністратары чопавага і шэ-
лежнага ды павятовыя скарбовыя суддзі. Затым соймік быў 
адкладзены назаўтра, паколькі не было згоды наконт таго, 
як на практыцы трэба прымяняць пастанову аб каэквацыі. 
На наступны дзень наогул было вырашана “адкласці ўсе 
матэрыі, звязаныя з ураўнаваннем правоў і рэпартыцыяй 
войска”, і не пачынаць пакуль збору падаткаў. Прычына 
ў тым, што на скарбова-вайсковай камісіі, якая была пры-
значана каранацыйным соймам, магла з’явіцца новая рэ-
партыцыя (раскладка войска па паветах). Цалкам магчы-
ма, што гэтае пытанне ставілася сапежанцамі. У выніку 
была прынята пастанова, у якой шляхта абавязалася да 
апошняй кроплі крыві бараніць Аўгуста ІІ і каэквацыю, 
але адначасова вырашыла адкласці на потым абранне ад-
міністратараў падаткаў і скарбовых суддзяў. Гэтае пытан-
не мусіла быць разгледжана назаўтра або пасля перадсой-
мавага сойміка, або пасля грамнічнага – у залежнасці ад 
таго, які з іх першы адбудзецца. Пры гэтым было выра-
шана, што збор падаткаў (чопавага, шэлежнага, шосавага, 

150 Niezabitowski S. Dzienniki… S. 172; НГАБ. Ф. 1710. Воп. 1. 
Спр. 4. Арк. 484–485, 523. Згадваецца, што была прынята паста-
нова, якая рэгулявала ўвядзенне нормаў каэквацыі. Зборшчы-
кі чопавага і шэлежнага (старадубскі чашнік Мікалай Чарнец-
кі з Жыгімонтам Ганусевічам) у Ваўкавыскім павеце ў той час 
называліся “дваранамі”, і іх, відаць, прызначалі адміністра-
тары гэтых падаткаў. Зборшчыкамі гіберны сталі чарнігаўскі 
чашнік Караль Яскалд і мазырскі падстолі Максіміліян Елец.
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тытунёвай манаполіі, жыдоўскага і татарскага пагалоўна-
га, двайной гіберны) будзе адлічвацца ад 1 студзеня. Хоць 
гэта і не ўвайшло ў пастанову, але было таксама вырашана, 
што наперад падатковымі пытаннямі (абранне адміністра-
тараў, зборшчыкаў, скарбовых суддзяў) зоймецца соймік, 
які будзе збірацца назаўтра пасля грамнічнага 151.

Соймік Пінскага павета не змог сабрацца ў прызна-
чаны тэрмін праз бездараж і быў адкладзены. Шляхта 
з’ехалася на яго толькі 23 снежня. Кіраваў паседжання-
мі князь Міхал Вішнявецкі, якому было толькі 17 гадоў, 
а з прысутных на сойміку можна адзначыць яго брата, 
падчашага ВКЛ і пінскага старасту Януша Вішнявецкага, 
пінскага і тураўскага ўніяцкага епіскапа Антонія Любіч-
Жалкеўскага, земскага суддзю Казіміра Войну, войска-
га і падстарасту Яна Філона Вароніча, гродскага суддзю 
Міхала Ажэшку, земскага пісара Самуэля Міхала Орду 
і гродскага пісара Стафана Станіслава Хшаноўскага. Уся-
го па подпісах вядомы 71 удзельнік. Прысутныя абавя-
заліся абараняць Аўгуста ІІ ад розных “бунтаў” і адстой-
ваць каэквацыю. Усіх, хто б узрушаў спакой на сойміках, 
судах і з’ездах, было вырашана там жа і судзіць “за пры-
кладам каронных правоў” (спасылаючыся на ўраўнаванне 

151 Niezabitowski S. Dzienniki… S. 174; AGAD. AR. Dz. V. 
Sygn. 9133. S. 11 (С. М. Маляўскі да К. С. Радзівіла, 4 снежня 
1697 г.); Ibidem. Dz. II. Sygn. 1838. S. 1–5 (пастанова шляхты 
Наваградскага павета, 26 лістапада 1697 г.; прынятая 27 ліс-
тапада, але датаваная заднім днём). Акрамя згаданых асо-
баў, на сойміку прысутнічалі таксама наваградскія падчашы 
Казімір Маляўскі, канюшы Міхал Есьман, лоўчы і каморнік 
Даніэль Равенскі, чашнік Станіслаў Юрый Корсак,  вендэнскі 
харужы Леў Троска, мсціслаўскі падстолі Пётр Воўк, бра-
слаўскі падчашы Андрэй Міхал Мірскі, мсціслаўскі падстолі 
Геранім Жаба, чарнігаўскі падстолі Віктар Воўк-Ланеўскі (“рэ-
гент Наваградскага ваяводства”), драгічынскі лоўчы Стані-
слаў Галецкі, смаленскі войскі Станіслаў Міхал Маляўскі, 
мазырскі войскі Канстанцый Яленскі, холмскі стольнік Багу-
слаў Сеніцкі, полацкі мечнік Аляксандр Воўк, мазырскі земскі 
суддзіч Міхал Яленскі, смаленскі чашнік Ігнацый Сшэ дзінскі, 
пінскі падчашы Раман Геранім Галаўня і інш. Паслы (Франц-
кевіч-Радзімінскі і Тызенгаўз), а таксама падсудак Вольскі, 
якіх згадвае Незабітоўскі, пастановы не падпісалі.
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правоў). Пры гэтым павятовы попіс быў прызначаны на-
заўтра пасля дэпутацкага сойміка, а ўсе падатковыя пы-
танні адкладзены на будучы перадсоймавы соймік 152.

Звесткі пра астатнія соймікі адсутнічаюць. Асабліва ад-
чувальны недахоп звестак з усходняй часткі ВКЛ. Там збо-
ры паспалітага рушання выліліся ў выступленне супраць 
Сапегаў, у якім удзельнічала віцебская, мсціслаўская і ар-
шанская шляхта 153.

Літоўскія паслы адыгралі важную ролю на каранацый-
ным сойме. Асабліва вылучалася актыўнасцю група рэс-
публіканцаў (Пацей, Валовіч, Заранак, Лукомскі, Віш-
нявецкі), большасць з якіх потым вырасла з павятовых 
лідараў да палітычнай эліты краіны. Паколькі шмат ка-
ронных ваяводстваў і земляў адсутнічала, а ВКЛ было 
прадстаўлена практычна цалкам, літоўскія і польскія пас-
лы выступалі на сойме фактычна прапарцыйна.

Сама каранацыя была крокам на апераджэнне ў адносі-
нах да кантыстаў, і тыя вымушаны былі прыстасоўвацца да 
новай рэчаіснасці. Сапегі да таго ж вымушаны былі азірац-
ца на пагрозу ўзброенага выступлення з боку рэспублікан-
цаў ды на магчымую расійскую інтэрвенцыю. Прызнанне 
імі Аўгуста ІІ у канцы лістапада здымала адну з падставаў 
для выступлення, аднак працэс быў ужо запушчаны, да 
таго ж заставалася яшчэ другая нагода – каэквацыя. Рэля-
цыйныя соймікі і з’езды пасля каранацыйнага сойма былі 
выкарыстаны для збораў паспалітага рушання.

Такім чынам, паслясоймавая кампанія вылілася ў ад-
наўленне грамадзянскай вайны ў ВКЛ. Аднак размах 
выступлення абмяжоўваўся пакуль толькі трыма ўсход-
німі паветамі і Жамойцю.
152 LMAVB RS. F. 17, b. 135, l. 322–324 (пастанова шляхты Пін-

скага павета, 23 снежня 1697 г.). З іншых прысутных вядомыя: 
пінскія стольнік Леў Война, падстолі Севярын Радзевіч, чаш-
нік Мікалай Орда, скарбнік Пётр Грычына, лоўчы Базыль Га-
дэбскі, каморнік Пётр Шырма, каморнік Міхал Кульвінскі, га-
раднічы Ян Парысовіч, стражнік Міхал Галоўка, дружылавіцкі 
стараста Міхал Цехановіч, троцкі скарбнік Каспер Парысевіч, 
вількамірскі гараднічы Пётр Мойгіс, наваградскі скарбнік Анд-
рэй Букраба, мазырскі скарбнік Аляксандр Гараін і інш.

153 Zawisza K. Pamiętniki… S. 193.



The Grand Duchy of Lithuania Delegates  
at the Coronation of August II

Dzmitry Vićko

The main event in the process of establishing the power of Au-
gustus II in the Commonwealth was his coronation which took 
place in Krakow 15 October 1697. After that, the coronation Diet 
(17 September – 1 October) was held where a number of vacant 
posts in The Grand Duchy of Lithuania were distributed and the 
resolution on the equalization of the rights of the Polish and Li-
thuanian nobility adopted by the Election Diet was also confirmed.

Lithuanian delegates played an important role at the Coronation 
Diet. A group of Republicans (Pociej, Wollowicz, Zaranek, Lukomski, 
Wiszniowiecki), most of whom later grew from district leaders to the 
country’s political elite, was especially active. Since many Crown 
voivodeships and lands were absent and the GDL was represented 
almost completely, Lithuanian and Polish delegates spoke in fact 
proportionally at the Diet.

After the Coronation Diet after diet dietines and congresses 
were used by republicans for mobilization of nobles’ armed forces 
against the Sapiehas. As a result, this after diet campaign result-
ed in the resumption of civil war in the GDL. However, the scope 
of the movement was limited to only three eastern districts and 
Samogitia so far.



Наталля Анофранка

У еўрапейскіх краінах у ХІХ ст. рост дзіцячай злачын-
насці быў звязаны з прамысловай рэвалюцыяй, дэмагра-
фічным пераходам і ўрбанізацыяй. У выніку гэтых пра-
цэсаў адбывалася трансфармацыя і сямейных адносінаў. 
Пры занятасці абодвух бацькоў у фабрычна-заводскай вы-
творчасці або іншай дзейнасці па-за сценамі дома дзеці 
выпадалі з традыцыйнай сістэмы нагляду 1. У беларуска-
літоўскіх губернях, як і ва ўсёй Расійскай імперыі, з кан-
ца XVIII ст. і да пачатку 60-х гадоў ХІХ ст. пералічаныя 
глабальныя працэсы развіваліся марудна. Прычынай 
гэтай запаволенасці было прыгоннае права, адсутнасць 
значных рэформаў у часы праўлення Аляксандра І і ахоў-
ная палітыка Мікалая І. Такім чынам, на гэтых землях 
яшчэ не склаліся спрыяльныя ўмовы для росту дзіцячай 
злачыннасці, у 30-я – пачатку 60-х гадоў ХІХ ст. злачын-
насць заставалася ў рамках традыцыйнага грамадства 
і не мела масавага характару. Гэта пацвярджаюць даку-
менты паліцэйска-судовых устаноў Мінскай і Віцебскай 
губерняў, на якіх і базуецца дадзенае даследаванне, – 
ніжніх земскіх судоў (земская паліцыя), павятовых судоў, 
Віцебскай і Мінскай палат крымінальных судоў, Віцеб-
скага і Мінскага “совестных” (далей – сумленных) судоў, 

1 Szumiło-Kulczycka D. Udział czynnika społecznego w postępo-
waniu w sprawach nieletnich – założenia teoretyczne i prakty-
ka // Białostockie Studia Prawnicze. 2016. Z. 21. S. 112–113. 

Злачынствы непаўналетніх 
і малалетніх дзяцей у 30–50‑я гады 

ХІХ ст. на землях Беларусі
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а таксама дакументаў губернскай адміністрацыі. Крыніцы 
дазваляюць вызначыць віды злачынстваў непаўналетніх 
і прычыны гэтых дзеянняў. Паліцэйска-судовая дакумен-
тацыя дае магчымасць прасачыць, якім чынам законы 
і ўказы ў дачыненні да непаўналетніх злачынцаў ува-
сабляліся ў рэальных судовых практыках, паказаць ме-
ханізм узаемадзеяння паліцэйскіх устаноў і судовых ін-
станцый рознага ўзроўню.

Да падзелаў Рэчы Паспалітай на беларуска-літоўскіх 
землях дзейнічала крымінальнае заканадаўства, якое 
ўтрымлівалася ў Статуце ВКЛ 1588 г. Гэты звод зако-
наў у раздзеле аб апякунстве (раздз. VI, арт. 1) даклад-
на вызначаў паўналетні ўзрост для мужчын – 18 гадоў, 
а для дзяўчат – 13 гадоў (паводле Статута ВКЛ 1529 г. 
і 1566 г. дзяўчына лічылася паўналетняй з 15 гадоў) 2. Уз-
рост крымінальнай адказнасці згадваецца ў раздзеле XIV, 
арт. 11 “Об обвинении в воровстве несовершеннолетнего 
шляхтича, так же и простого человека”. Паводле гэтага 
артыкула, “если случится, что шляхтич шестнадцати лет, 
а не более, был обвинен в воровстве или приведен был 
с поличным, тогда таковому по молодости лет не долж-
но это быть посчитано за воровство и он не может быть 
отдан в руки палача или на пытку…” 3. У Статуце ВКЛ 
1566 г. узрост непадсуднасці за крадзяжы абмяжоўваўся 
14 гадамі 4. У артыкулах, якія датычыліся забойстваў або 
згвалтаванняў, пра дзяцей-злачынцаў і іх пакаранне ні-
чога прапісана не было. Таму незразумела, распаўсюдж-
ваўся шаснаццацігадовы ўзрост непадсуднасці толькі на 
крадзяжы ці і на іншыя злачынствы таксама. Пасля па-
дзелаў Рэчы Паспалітай і далучэння беларуска-літоўскіх 
земляў да Расійскай імперыі на гэтую тэрыторыю распаў-
сюдзілася расійскае крымінальнае заканадаўства, у тым 
ліку тыя нормы, якія ўжо існавалі ў дачыненні да непаў-
налетніх злачынцаў.

2 Статут Вялікага княства Літоўскага 1588: Тэксты. Даведнік. 
Каментарыі. Мінск, 1989. С. 407. 

3 Тамсама. С. 451. 
4 Тамсама. С. 560. 
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У расійскім заканадаўстве ні ў “Судебниках” (1498 
і 1550), ні ў “Соборном уложении” (1649), ні ў пятроўскіх 
заканадаўчых актах не было правілаў, якія датычыліся б 
дзяцей-злачынцаў. Першае агульнае заканадаўства аб 
вызначэнні адказнасці малалетніх злачынцаў з’явілася 
23 жніўня 1742 г. у выглядзе сенацкага ўказа. Падставай 
для гэтага дакумента стала справа аб забойстве 14-гадовай 
дзяўчынкай Праскоўяй Фёдаравай дваіх сялянскіх дзяцей, 
якая разглядалася ў Екацярыненбургскай земскіх спраў 
канторы. Калі паўстала пытанне аб прымяненні ў адносі-
нах да дзяўчынкі смяротнага пакарання, крымінальная 
справа была накіравана на разгляд у Сенат, які прыняў 
дзве ключавыя пастановы. Па-першае, перыяд малалецтва 
ў справах крымінальных працягваўся да 17-гадовага ўзрос-
ту. Па-другое, да асоб такога ўзросту не маглі прымяняцца 
ні катаванні, ні збіццё хлыстом, ні смяротнае пакаранне, 
яны замяняліся на пакаранне бізунамі і змяшчэнне ў ма-
настыр для выкарыстання на цяжкай працы 5. 

Праз 23 гады, 26 ліпеня 1765 г., з’явіўся ўказ Сената, 
які вызначыў парадак адказнасці малалетніх злачынцаў, 
усталяваў узроставы бар’ер падсуднасці і непадсуднасці. 
Так, на дзяцей, якія не дасягнулі 10-гадовага ўзросту, 
была распаўсюджана поўная непадсуднасць. Калі мала-
летнія здзяйснялі крымінальнае злачынства, судовыя ін-
станцыі разглядалі іх справы і перадавалі бацькам або 
памешчыкам для пакарання. Пры гэтым, паводле ўказа, 
пра іх злачынствы было загадана ніколі не ўспамінаць. 
Для дзяцей ва ўзросце ад 10 да 15 і ад 15 да 17 гадоў за 
цяжкія злачынствы дапускалася толькі некаторае змяк-
чэнне пакарання ў параўнанні з дарослымі злачынцамі 6. 

Судовая практыка ў адносінах да непаўналетніх зла-
чынцаў паводле сенацкіх указаў ад 28 лютага і 31 сакавіка 
1763 г. выглядала наступным чынам. Суды першай інстан-
цыі (павятовыя суды і магістраты) вялі першаснае следст-
ва і вызначалі ступень вінаватасці, а потым перадавалі 
справы ў выглядзе кароткага паведамлення (“доношения”) 

5 Геркет М. Дети – преступники. Москва, 1912. С. 8–10.
6 Тамсама. С. 11–12.
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і экстракта (сціслага апісання сутнасці злачынства і ходу 
следства) на канчатковы разгляд у Сенат (суд апошняй 
інстанцыі) 7. У 1775 г. адбыліся істотныя змены ў судавод-
стве – усе справы непаўналетніх злачынцаў перадаваліся 
на разгляд у створаныя сумленныя суды. Гэтыя суды, як 
і іншыя, павінны былі дзейнічаць па законах, але правілы 
ва ўсіх выпадках павінны быць наступныя: “1) человеко-
любие вообще; 2) почтение к особе ближнего, яко человеку; 
3) отвращение от угнетения или претеснения человечест-
ва; и для чего совестный суд никогда судьбы не отвратит, 
но вверяет оному совестный разбор и осторожное и мило-
сердное окончание дел ему порученных…” 8. Іх кампетэн-
цыя акрэслівалася наступным чынам: “Уголовные дела 
состоящие ведомства Совестного суда суть: 1) Дела о пре-
ступлениях, совершенных безумными, малолетними и не-
совершеннолетними. 2) Дела о колдовстве, поелику оные 
заключают в себе глупость, обман и невежество. 3) Дела об 
оскорблении родителей детьми обоего пола. 4) Вообще дела 
о преступлениях уголовных учиненных по несчастному ка-
кому случаю либо приключению или по стечению особых 
обстоятельств” 9. У дачыненні да непаўналетніх злачынцаў 
сумленныя суды не былі апошняй інстанцыяй, усе крымі-
нальныя справы і прысуды па іх адсылаліся для канчат-
ковай рэзалюцыі ў Сенат. Такі парадак дзейнічаў і ў пер-
шай палове ХІХ ст. 

У ХІХ ст. палажэнні ўказаў 1742 г. і 1765 г. аб малалет-
ніх злачынцах былі ўключаны ў “Свод законов Российской 
империи” (1832 і 1842), т. XV у наступнай фармулёўцы: 
“Вина преступления учиненного в малолетстве уменьша-
ется и наказание ослабляется в следующей постепенности: 

7 Бабкова Г. О.“Безгласые граждане”: малолетние преступни-
ки в судебной системе России 1750–1760-х годов // Малолет-
ние подданные Большой империи. Филипп Арьес и история 
детства в России (XVIII – начало ХХ в.) / сост.: В. Г. Безрогов, 
О. Е. Кошелева, М. В. Тендрякова. Москва, 2012. С. 61. 

8 Полное собрание законов Российской империи (далей  ПСЗРИ). 
Собр. 1. Т. 20. С. 278. № 14392.

9 Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (далей НГАБ) 
Ф. 2647. Воп. 1. Спр. 275. Арк. 17.
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1) недостижимо 10 летнего возраста отдаются за учинен-
ное ими уголовное преступление без предания суду и без 
наказания на исправление родителям, родственникам 
или опекунам 2) в преступлениях тяжких, подлежащих 
торговой казни 10 и учиненных несовершеннолетними от 
10 до 14 лет совестный суд или место такими делами за-
ведующее, преступая к рассмотрению дела прежде все-
го решает вопрос с разумением ли учинено подсудимым 
преступление или без разумения. И основываясь на за-
ключении своем о подсудимом, вносит оное в Правитель-
ствующий Сенат, который приступив к разрешению дела, 
и разрешив прежде всего вопрос с разумением ли учинено 
преступление. Когда решит, что с разумением, то несмотря 
на различие лет прилагает сообразно степени вины под-
судимого наказания установленные общим законом, кро-
ме ссылки в каторжную работу, наказания кнутом и на-
казания публично плетьми. По преступлениям сего рода 
учиненным несовершеннолетними от 14 до 17 лет, когда 
должно будет, что преступление совершено с разумением, 
преступники избавляются только от телесного наказания, 
но не освобождаются от ссылки в каторжную работу, ко-
торая по усмотрению совестного суда и Правительствую-
щего Сената, может быть ограничена и срочным числом 
лет, смотря по степени вины” 11. 

“Уложение о наказаниях” (1845) унесла змены ва 
ўзрост крымінальнага паўналецця. Ён быў павышаны 
з 17 да 21 года. Такое новаўвядзенне адбілася на дзейнас-
ці судовых інстанцый. Напрыклад, Віцебскі сумленны суд 
6 кастрычніка 1847 г. скардзіўся віцебскаму губернатару 
А. Радзішчаву: “Совестный суд имеет честь представить, 
что по случаю введения с мая 1846 г. Уложения о наказа-
ниях уголовных и исправительных и прибавлению к ве-
домству совестного суда возраста подсудных, число дел 
против прежних лет увеличилось больше, чем на треть” 12. 

10 Публічнае цялеснае пакаранне, якое прымянялася ў Расіі 
з 1497 да 1845 г.

11 НГАБ. Ф. 145. Воп. 2. Спр. 84. Арк. 60адв.–61. 
12 НГАБ. Ф. 1430. Воп. 1. Спр. 14259. Арк. 4. 
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Паводле статыстычных дадзеных, Мінскі сумленны суд 
у 1846 г. разглядаў 52 справы, а ў 1847 г. – 114 13. 

Вычарпальная і дакладная статыстыка па злачынст-
вах непаўналетніх у беларуска-літоўскіх губернях канца 
XVIII ст. – пачатку 60-х гадоў ХІХ ст. адсутнічае. Напры-
клад, для статыстычных звестак за 40-я – пачатак 60-х га-
доў ХІХ ст. па Мінскай губерні 14, на думку ўкладальніка 
падпалкоўніка І. Зяленскага, характэрна заблытанасць 
дакументазвароту паміж рознымі судовымі інстанцыямі. 
Ён пісаў: “Нередко случается, что уголовное дело, посту-
пившее на ревизию в уголовную палату, возвращается, 
для дополнения в уездный суд, из коего поступило и где 
оно вторично показывается поступившим, а по дополне-
нии – вторично решенным; значит легко допустить, что 
одни и те же подсудимые считаются два раза в одной и той 
же инстанции <…> Одни и те же преступники войдут в ис-
числение несколько раз” 15. 

Тым не менш укладальнік з вайсковай скрупулёзнасцю, 
на падставе справаздач Міністэрства юстыцыі, справаздач 
Мінскай крымінальнай палаты і мінскага губернскага пра-
курора, склаў cтатыстычную ведамасць па судовых спра-
вах, якія разглядаліся ўсімі судовымі інстанцыямі Мінскай 
губерні (крымінальнай палатай, сумленным судом, павя-
товымі судамі і магістратамі) за 1834–1860 гады 16. З гэтых 
дадзеных бачым, што Мінскі сумленны суд у параўнанні 
з іншымі судовымі інстанцыямі губерні разглядаў спраў на 
парадак менш, а колькасць прысуджаных да пакарання 
складала ад некалькіх адзінак да двух дзясяткаў чалавек. 
Выключэннем быў 1847 год – у выніку павышэння ўзросту 
поўнай крымінальнай адказнасці колькасць асуджаных 
узрасла да 55 чалавек. 

13 Материалы для географии и статистики России, собранные 
офицерами Генерального штаба. Минская губерния. Ч. 2. 
СПб.: Военная типография, 1864. Літ. А да с. 471.

14 Материалы для географии и статистики России, собранные 
офицерами генерального штаба. Минская губерния. Ч. 2. 
СПб.: Военная типография, 1864.

15 Тамсама. С. 459.
16 Тамсама. Літ. А да с. 471.
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Таксама падпалкоўнік І. Зяленскі склаў табліцу 
“О возрасте подсудимых, присужденных к наказаниям 
по уголовной палате и совестному суду” (1856–1860) 17. Па 
гэтых дадзеных непаўналетніх ва ўзросце 10–17 гадоў 
у 1856–1857 гады ўвогуле не было. У наступныя гады: 
у 1858 г. асуджаны адзін хлопчык, у 1859 г. – 5 хлопчы-
каў і 2 дзяўчынкі, а ў 1860 г. – 6 хлопчыкаў. Усяго за 
пяць гадоў было асуджана 14 (12 хлопчыкаў і 2 дзяўчын-
кі). Непаўналетніх ва ўзросце 17–21 гадоў было асуджана 
крыху больш: у 1856 г. – адзін хлопец, у 1857 г. асуджа-
ных не было, у 1858 г. – 2 хлопцы, у 1859 г. – 5 хлопцаў 
і 3 дзяўчыны, а ў 1860 г. – 7 хлопцаў і 2 дзяўчыны. Усяго 
за 5 гадоў былі асуджаны 15 хлопцаў і 5 дзяўчат. 

Звесткі, сабраныя па дзейнасці Мінскага сумленнага 
суда, а таксама дадзеныя па колькасці асуджаных непаў-
налетніх злачынцаў у тым жа судзе сведчаць, што ў Мін-
скай губерні крымінальныя справы і суды над непаўна-
летнімі злачынцамі былі нешматлікія, што карэлюецца 
з колькасцю выяўленых архіўных матэрыялаў. 

Крадзяжы. У першай палове ХІХ ст. крадзяжы былі са-
мым распаўсюджаным відам злачынства як сярод даросла-
га насельніцтва, так і сярод дзяцей. У большасці выпадкаў 
непаўналетнія здзяйснялі дробныя крадзяжы на невялікія 
грашовыя сумы. У тых жа выпадках, калі крадзяжы ці ма-
хлярства былі менш за 20 рублёў, паліцыя не перадавала 
справу ў судовыя інстанцыі. На такіх злачынцаў паліцыя 
накладала спагнанне з працэнтамі, а пры адсутнасці гро-
шай іх адпраўлялі ў працоўныя дамы 18. Таксама ў выпад-
ках дробных крадзяжоў канфлікт мог вырашацца і без удзе-
лу праваахоўных органаў на ўзроўні памешчыка, абшчыны 
або гарадской грамады. Такім чынам толькі невялікая част-
ка спраў такога роду трапляла ў сумленныя суды.

Так, Віцебскі сумленны суд 31 студзеня 1844 г. раз-
глядаў справу, прысланую з Віцебскага гарадскога ма-
гістрата. Яна датычылася 16-гадовага яўрэйскага хлоп-
ца (імя не пазначана. – Н. А.), жыхара мястэчка Якавічы 

17 Тамсама. С. 478.
18 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 21. С. 485. Арт. 269. № 15379.
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Суражскага павета Віцебскай губерні. Ён абвінавачваўся 
ў тым, што ў ноч з 26 на 27 лістапада 1843 г. украў у па-
мешчыка Веліжскага павета маёра Аляксандра Алексія-
на суконны шынель, які ацэньваўся ў 43 руб. серабром. 
Акрамя таго, ён абвінавачваўся ў несправядлівым абга-
воры віцебскага мешчаніна яўрэя Гількі Гінельсона. Ад-
метна, што з моманту абвінавачання ў крадзяжы да часу 
разгляду гэтай справы ў Віцебскім сумленным судзе юнак 
з іўдзейства перайшоў у праваслаўнае веравызнанне і быў 
залічаны ў полацкую мяшчанскую грамаду як Іван Іва-
ноў Сладковіч 19. Верагодна, гэта было зроблена з мэтай 
змякчыць пакаранне. У выніку сумленны суд на падставе 
арт. 38 т. XV “Свода законов” пастанавіў: “При витебской 
городской полиции через нижних служителей наказать 
плетьми и дать 12 ударов. Возвратить его в полоцкое ме-
щанство в ведомостях которого он приписан” 20. 

Віцебскі сумленны суд 9 сакавіка 1844 г. разглядаў 
справу селяніна памешчыкаў Рамідоўскіх 17-гадовага 
Дзям’яна Кірылава, аддадзенага пад суд за крадзеж у два-
раніна Дрысенскага павета Іосіфа Чыжэўскага з куфра 
120 рублёў і іншых рэчаў на суму 57 рублёў, а таксама за 
крадзеж у дваран Нярсковіча і Ярыўскага розных рэчаў 
і грошай на суму 10 руб. серабром 21. Акрамя таго, Дзям’ян 
абвінавачваўся ў несправядлівым абгаворы прыгоннага 
селяніна памешчыка Гласкі Гаўрылы Осіпава, а таксама 
пяцісоцкага Себежскага павета Якава Савельева. Фактыч-
на гаворка ішла пра хабар, як было адзначана ў судовай 
справе: “В даче, якобы, им из числа уворованных вещей 
и денег дворянина Чижевского, первому 30, а последнему 
40 рублей за то единственное, чтобы первый не доставлял 
его в суд, а последний освободил его из под стражи” 22. Так-
сама юнак абвінавачваўся ў неаднаразовых уцёках з мес-
ца жыхарства і з-пад арышту. У выніку прысуд Віцебскага 
сумленнага суда на падставе арт. 138 т. XV “Свода законов 

19 НГАБ. Ф. 2647. Воп. 1. Спр. 105. Арк. 12.
20 Тамсама. Арк. 15–15адв. 
21 Тамсама. Арк. 25.
22 Тамсама. Арк. 35. 
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Российской империи” Дзям’яну Кірылаву быў такі: 12 уда-
раў бізунамі і адпраўка на месца жыхарства пад строгі 
нагляд яго гаспадароў, памешчыкаў Рамідоўскіх 23. Такім 
чынам, нягледзячы на дастаткова вялікую суму ўкрадзе-
нага, а таксама неаднаразовыя ўцёкі, Дзям’ян Кірылаў 
атрымаў даволі лёгкае пакаранне. Верагодна, гэта было 
звязана з тым, што ён належаў памешчыкам Рамідоўскім, 
а дзяржава не была схільная пазбаўляць прыгоннікаў іх 
уласнасці без надзвычайнай на тое падставы. 

Судовыя інстанцыі не заўсёды выносілі абвінавачваль-
ныя прысуды. Напрыклад, 7 ліпеня 1844 г. у Віцебскім 
сумленным судзе, калі разглядалася справа 12-гадова-
га сялянскага хлопчыка казённага маёнтка Язерцы Яка-
ва Емяльянава, якая паступіла з Гарадоцкага павета. Ён 
быў абвінавачаны ў крадзяжы 20 руб. серабром у віцеб-
скага мешчаніна Івана Лёркі. У час суда Якаў Емяльянаў 
вінаватым сябе не прызнаў, а абставіны справы яго не вы-
крывалі. Акрамя таго, усе людзі, апытаныя пад прысягай 
на павальным вобшуку, ухвалілі яго паводзіны. У выніку 
Віцебскі сумленны суд прызнаў Якава Емяльянава не-
вінаватым. Аднак з-за таго, што хлопчык ад нараджэн-
ня і да 12 гадоў ніводнага разу не быў на споведзі, было 
пастаноўлена перадаць яго ў духоўную кансісторыю для 
прызначэння пакаяння 24.

Як сведчаць дакументы, крадзяжы здзяйсняліся 
не толькі прадстаўнікамі падатных саслоўяў, але і дварана-
мі, і не толькі хлопчыкамі, але і дзяўчынкамі. У 1840-я гады 
ў Мінскім сумленным судзе былі разгледжаны дзве такія 
справы. Так, у сакавіку 1842 г. у Ігуменскім павеце Мін-
скай губерні ў доме святара Шпілеўскага адбыўся крадзеж. 
У ім абвінавацілі 14-гадовую дваранку Мінскага паве-
та Габрыэлу Сухецкую (каталіцкага веравызнання, не-
пісьменную). Спачатку яе справа 21 сакавіка 1842 г. была 
прынята да разгляду Ігуменскім павятовым судом 25. На 
допыце дзяўчынка патлумачыла прычыну свайго учынку. 

23 Тамсама. Арк. 35–35адв.
24 Тамсама. Арк. 127, 129адв.
25 НГАБ. Ф. 177. Воп. 1. Спр. 17. Арк. 8–9адв.
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Год і тры тыдні яна была служанкай у святара Шпілеўска-
га. Аднак апошнім часам часта чула і ад сямейства свята-
ра, і ад іншых людзей, што Шпілеўскі не збіраецца ёй за-
плаціць за службу. Габрыэла спужалася, што не атрымае 
належных грошай, і цішком узяла невялікую колькасць 
бялізны, каб “в случае неуплаты продать, а если запла-
тят жалование вернуть”. Гэтыя рэчы яна аднесла ў дом да 
сваёй маці, дзе яны і былі знойдзены пры вобшуку. У па-
вятовым судзе Габрыэла Сухецкая адмовілася прызнаваць 
свой учынак крадзяжом і не лічыла сябе вінаватай 26. 

Маці Габрыэлы дваранка Мінскага павета Бенядык-
та Сухецкая пацвердзіла, што дачка служыла ў святара 
Шпілеўскага. Калі ён яе звольніў, дзяўчына прынесла 
рэчы і сказала, што ўзяла іх у святара цішком. Па словах 
жанчыны, яна загадала дачцэ рэчы тэрмінова вярнуць. 
Аднак у гэты час у дом прыйшлі ратман паліцыі з дзясяц-
кім і святаром, правялі вобшук, забралі рэчы, а дзяўчыну 
даставілі ў паліцыю 27. 

Ігуменскі павятовы суд запатрабаваў у Сухецкай даку-
менты на пацвярджэнне дваранства, аднак яны, па словах 
Бенядыкты, знаходзіліся ў мужа, які ўтрымліваўся за кра-
дзеж у Мінскім гарадскім астрозе. У выніку павятовы суд 
звярнуўся з запытам у Мінскі дваранскі дэпутацкі сход, 
які даслаў копію прызнання ў дваранстве Сухецкіх ад 
24 снежня 1802 г. Таксама дваранскі сход паведаміў, што 
сам Васіль Сухецкі за крадзеж ужо быў пазбаўлены два-
ранскай годнасці і высланы ў Сібір на пасяленне 28. Такім 
чынам прыналежнасць Габрыэлы Сухецкай да дваранска-
га саслоўя пацвердзілася. Аднак для далейшага судова-
га працэсу неабходна было вызначыць дакладны ўзрост 
дзяўчынкі, бо метрыку аб яе нараджэнні знайсці не ўда-
лося. У выніку 29 траўня 1842 г. у памяшканні Ігуменска-
га павятовага суда ў прысутнасці чыноўнікаў гэтага суда 
і ігуменскага гараднічага быў праведзены медыцынскі 
агляд Габрыэлы Сухецкай. У медыцынскім заключэнні 

26 Тамсама. Арк. 8адв.–9.
27 Тамсама. Арк. 10–10адв.
28 Тамсама. Арк. 10, 38.
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запісалі: “Как по телосложению и возрасту полагать мож-
но ныне от рода имеет от 15 до 17 лет” 29. 

Пасля таго як афіцыйна было вызначана, што дваран-
ка Габрыэла Сухецкая непаўналетняя, яе справа 9 жніў-
ня 1842 г. была перададзена ў Мінскі сумленны суд, які, 
у сваю чаргу, адправіў яе на разгляд у Сенат 30. 16 красавіка 
1843 г. Мінская палата крымінальнага суда і Мінскі сумлен-
ны суд атрымалі сенацкую пастанову за подпісам старшыні 
Дзяржаўнага савета князя І. Васільчыкава. У ёй гаварыла-
ся: “Государственный совет в Департаменте гражданских 
и духовных дел, рассмотрев всеподданейший доклад Пра-
вительствующего Сената об именующейся дворянкой Габ-
риели Сухецкой, сужденной за кражу <…> находит, что 
Сухецкая покусилась на воровство в таких несовершенных 
летах, в которых не могла постигнуть важности преступле-
ния и строгости определенного в законах наказаниях. А по-
тому имея в виду многие примеры монаршего благоснисхо-
ждения к подобным подсудимым, Государственный совет 
мнением положил: участь подсудимой повергнуть монарше-
му милосердию, с представлением, не благоугодно ли будет 
его императорскому величеству повелеть Сухецкую не под-
вергая лишению прав состояния и ссылке на поселение, вы-
держать в тюрьме 6 месяцев, а потом возвратить в семейство 
под особенный надзор матери за ее поведением” 31. 

У 1845 г. Мінскі сумленны суд зноў разглядаў справу 
аб непаўналетняй дзяўчыне Настассі Булгакавай 20 га-
доў, “именующейся дворянкой”. Яна абвінавачвалася 
ў крадзяжы ў розных асоб грошай і рэчаў. Паводле пака-
занняў Булгакавай, яна служыла ў дваранкі Шульц, якая 
адмовілася ад яе паслуг у чэрвені 1845 г. і не заплаціла 
жалаванне 32. У выніку Настасся ноччу праз выбітае ў акне 
шкло ўлезла ў пакой былой гаспадыні, забрала адзенне 
і іншыя рэчы на суму 6 руб. 92 кап. У сваё апраўданне 
Булгакава тлумачыла, што адважылася на гэты ўчынак 

29 Тамсама. Арк. 51. 
30 Тамсама. Арк. 67.
31 Тамсама. Арк. 73–74. 
32 НГАБ. Ф. 177. Воп. 1. Спр. 36. Арк. 120.
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для “вознаграждения себя” за нявыплачаны ёй заробак. 
Аднак аргументы дзяўчыны і яе ўяўленне аб справядлі-
васці Мінскі сумленны суд прызнаў памылковымі і спа-
слаўся на артыкул 2146 “Уложения о наказаниях” (1845), 
у якім гаварылася: “Всякое, каким бы образом не было 
учинено в тайне похищение признается воровством” 33. 
На праведзеным павальным вобшуку паводзіны Настас-
сі Булгакавай ухвалілі пяць чалавек, яны заявілі, што “до 
настоящего дела поведения была хорошего и ни в чем ху-
дом не замечена”. Акрамя дваранкі Шульц, Настассю Бул-
гакаву ў крадзяжы рэчаў і грошай абвінавачвалі калежскі 
рэгістратар Рачкевіч, дваранка Левандоўская і салдатка 
Карповіч. Але сама Булгакава ў гэтых учынках не пры-
зналася і следствам у гэтых крадзяжах не была выкрыта, 
таму Мінскі сумленны суд гэтыя эпізоды не разглядаў 34.

У 1846 г. Мінскі сумленны суд адаслаў справу Нас-
тассі Булгакавай на разгляд у Сенат. На працягу 1846–
1847 гадоў Сенат вёў перапіску з рознымі губернскімі ін-
станцыямі для вызначэння дакладнага ўзросту падсуднай 
на момант злачынства, а таксама пацверджання яе два-
ранскага паходжання. Урэшце ўсе неабходныя звесткі 
былі сабраныя і Сенат прыйшоў да канчатковага рашэн-
ня. Так, за крадзеж у начны час не менш як 30 руб. се-
рабром злодзей пазбаўляўся ўсіх правоў стану, падлягаў 
высылцы на жыхарства ў адлеглую губерню і арышту ад 
6 месяцаў да аднаго года. Аднак Настасся Булгакава на 
час злачынства была непаўналетняй, таму строгасць па-
карання павінна была быць меншай 35. У выніку 12 чэрве-
ня 1848 г. Сенат пастанавіў: “К определению меры нака-
зания подсудимой согласно ст. 1220 т. XV Свода законов 
Сенат принял в уважение независимо от совершеннолетия 
и сознания Булгаковой при первом допросе… подсудимую 
Булгакову без лишения особенных прав сослать на житье 
в Вологодскую губернию без заключения” 36. 

33 Тамсама. Арк. 120адв.
34 Тамсама. Арк. 121.
35 Тамсама. Арк. 121–121адв.
36 Тамсама. Арк. 122. 
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Здараліся выпадкі, калі непаўналетніх абвінавачвалі 
не проста ў крадзяжы, а ў святатацтве. Яшчэ ў 1808 г. Сі-
нод пастанавіў, што ўсе рэчы, якія знаходзяцца ў царкве 
і належаць царкве – “суть освященные, и потому кража их 
должна считаться святотатством” 37. З 1832 г. гэтае злачын-
ства ў арт. 210 (т. XV) “Свода законов” вызначалася так: 
“Святотатством почитается похищение церковных вещей 
и денег как из самих церквей, так и из часовен, ризниц 
и временных и постоянных церковных хранилищ, хотя бы 
они вне церкви стояли” 38. 

За азначаны перыяд было выяўлена дзве справы не-
паўналетніх, якія сумленныя суды судзілі за святатацтва. 
Першы выпадак здарыўся ў Віцебскай губерні ў 1835 г. 
Веліжскі земскі суд 22 красавіка 1835 г. атрымаў паве-
дамленне ад веліжскага дабрачыннага протаіерэя Аляк-
сандра Чычневіча аб тым, што 16 красавіка адбыўся кра-
дзеж у Сярцейскай царкве. Паводле данясення святара 
і царкоўнага служкі гэтай царквы, былі пашкоджаны пры-
бітыя каля ўваходу ў царкву дзве скрынкі для міласціны. 
Злодзея хутка выявілі, ім аказаўся 15-гадовы сын селяні-
на Трафіма Якаўлева Фёдар, які жыў у маёнтку памешчы-
ка Мардвінава ў вёсцы Аступ. Пры затрыманні ў хлопца 
знайшлі “две деньги”, але было невядома, колькі грошай 
ён насамрэч украў. У паліцэйскіх дакументах адзначала-
ся: “Сколько денег по высыпке из оных ящиков за март 
месяц находилось в течении сего апреля не известно” 39. 
Дабрачынны прасіў земскі суд разам з духоўным дэпута-
там тэрмінова правесці расследаванне, вінаватага судзіць 
і спагнаць з яго “того количества денег, каковое по иссле-
дованию окажется похищено” 40. 

Аднак веліжскай земскай паліцыі так і не ўдалося вы-
значыць грашовую суму, якая знаходзілася ў царкоўных 
скрынках на момант крадзяжу, і летам 1835 г. справа 
Фёдара Трафімава была перададзена у Віцебскі сумленны 

37 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 30. С. 53–54. № 22802. 
38 ПСЗРИ. Собр. 2. Т. 11. С. 700. № 9304. 
39 НГАБ. Ф. 2647. Воп. 1. Спр. 277. Арк. 4. 
40 Тамсама. Арк. 4адв.
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суд. Суд разгледзеў справу Фёдара Трафімава і адразу 
прызначыў яму 10 удараў бізунамі праз службоўцаў зем-
скай паліцыі. Далей сумленны суд 1 жніўня 1835 г. звяр-
нуўся да Полацкай духоўнай кансісторыі і прасіў прызна-
чыць месца і час для “прохождения церковной эпитимии 
обвиненному в краже церковных денег Велижского уезда 
из Сертейской церкви 15-летнему крестьянскому маль-
чику помещика Мордвинова Федору Трофимову” 41. У ад-
каз Полацкая духоўная кансісторыя вынесла наступную 
пастанову: “Наложить на него на основании св. Василия 
Великого правила 61-го церковную эпитимию на 2 года 
с прохождением таковой через пол года в Велижском мо-
настыре, а остальное время на месте жительства под смо-
трением духовного отца приходского священника” 42.

Другі выпадак здарыўся ў 1846 г. у Мінску, калі 25 кра-
савіка за крадзеж у касцёле затрымалі 16-гадовага Веня-
дыкта Гамлікевіча. Яго даставілі ў паліцэйскую ўправу 
першай часці Мінска, дзе юнака дапытаў прыстаў часці 
ў прысутнасці дэпутата ад духоўнага боку. Адразу вызна-
чылі, што Венядыкт Гамлікевіч каталіцкага веравызання, 
нежанаты, пісьменны, пад судом і ў штрафах ніколі не быў. 
Хлопец заявіў, што ён дваранін Мінскага павета і што ад-
паведныя дакументы знаходзяцца ў Мінскім дваранскім 
дэпутацкім сходзе. Таксама адразу расказаў пра абставі-
ны, якія вымусілі яго пайсці на злачынства. Паводле Гам-
лікевіча, пасля адхілення ад службы 1 сакавіка 1846 г. 
у ветэрынара Лукашэвіча ён да гэтага часу заставаўся без 
месца службы і “некоторое время пропитывался занимаясь 
у разных лиц черной работой”. Але ад цяжкай працы зусім 
знясілеў і “не будучи в состоянии больше уже таковой за-
ниматься, остался без занятия”. У выніку дайшоў да такой 
галечы, што нават не меў дзённага пражытку, ён прызнаў-
ся: “Несколько дней тому как алчу от голода” 43. 

Паводле Венядыкта Гамлікевіча, 25 красавіка 1846 г. 
у 3 гадзіны дня ён, “преследуемый крайним голодом”, 

41 Тамсама. Арк. 25. 
42 Тамсама. Арк. 25адв. 
43 НГАБ. Ф. 177. Воп. 1. Спр. 29. Арк. 4–4адв. 
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пайшоў на Ніжні рынак, каб там знайсці хоць нейкую 
чорную працу. Праходзячы каля Бернардзінскага кас-
цёла, ён убачыў, што храм адчынены, і захацеў памаліц-
ца. Калі хлопец зайшоў у касцёл, раптам у яго з’явілася 
думка ўзяць якую-небудзь рэч, каб прадаць і купіць хлеба. 
Навокал нікога не было, юнак падышоў да іконы, забраў 
два падсвечнікі і накіраваўся на рынак. Там пры спро-
бе прадаць падсвечнікі ён быў затрыманы і дастаўлены 
ў паліцэйскую часць. У час следства Венядыкт Гамлікевіч 
бажыўся, што злачынства здзейсніў самастойна і ніякіх 
сувязяў з падазронымі людзьмі не меў і ні ў якую шайку 
злодзеяў не ўваходзіў 44. 

Справа Венядыкта Гамлікевіча не патрабавала дадат-
ковых вышукаў, таму гарадская паліцыя перадала справу 
ў Мінскі сумленны суд, які, у сваю чаргу, пераслаў яе ў Се-
нат. Паседжанне Сената адбылося 19 траўня 1847 г., на ім 
заслухалі меркаванні Дзяржаўнага савета і Дэпартамен-
та грамадскіх і духоўных спраў аб “именующемся дворя-
нином Венедикте Гамликевиче 16 лет”. Гэтыя інстанцыі 
ўзялі пад увагу непаўналецце абвінавачанага, а такса-
ма яго чыстасардэчнае прызнанне 45. У сенацкім дакумен-
це было запісана: “Гамликевич изобличался в кражах из 
Бернардинского костёла медных подсвечников оцененых 
в 75 коп. серебром <…> Похищенные подсвечники стоя-
ли у иконы и следовательно были освещаны употребле-
нием. Почему он за ту кражу <…> при совершеннолетии 
подлежал бы на основани ст. 244 Уложения лишению всех 
прав состояния и ссылке в каторжную работу на заводах 
на время от 4 до 6 лет. Но как несовершеннолетний, под-
вергнуть по лишении тех же прав, ссылке в каторгу на 
заводах на время от 2 лет 8 месяцев до 4 лет. По отсутст-
вии обстоятельств увеличивающих вину подсудимого и по 
чистосердечному его признанию с первого допроса, Гам-
ликевича подлежит меньшей мере наказания. По чему 
Правительствующий Сенат определяет: именующегося 
дворянином Венедикта Гамликевича сослать в работы на 

44 Тамсама. Арк. 4адв.
45 Тамсама. Арк. 47.
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завод на 2 года 8 месяцев. О чем на основании ст. 1294 т. 
15 поднести его императорскому величеству всеподданей-
ший доклад” 46. 

Агульнае паміж двума выпадкамі крадзяжоў з рэлігій-
ных устаноў тое, што ў судах яны былі прызнаныя за 
святатацтва, таксама практычна супадаў узрост злодзе-
яў і яны траплялі ў адну падсудную катэгорыю. Аднак, 
у адрозненне ад прыгоннага селяніна Фёдара Трафімава, 
які, верагодна, прычыніў большую матэрыяльную страту 
царкве, дваранін Венядыкт Гамлікевіч за свой учынак 
атрымаў непараўнальна больш суровае пакаранне. 

Падпалы. Пажары ў ХІХ ст. былі вельмі небяспечнай 
з’явай, а падпалы кваліфікаваліся як цяжкія злачынствы, 
якія часам перадаваліся ў кампетэнцыю ваенных судоў. 
У адрозненне ад крадзяжоў, што былі асэнсаванымі ўчын-
камі, падпалы маглі быць ненаўмыснымі, па неасцярож-
насці. Падобнае здарэнне адбылося ў 1839 г. у Суражскім 
павеце Віцебскай губерні, дзе згарэў фальварак, які нале-
жаў Тадулінскаму базыльянскаму манастыру. Вінаватай 
у пажары аказалася сялянская 12-гадовая дзяўчынка Ма-
трона Грыгор’ева, і яе справа 27 лютага 1839 г. разгляда-
лася ў Суражскім павятовым судзе. Дзяўчынка прызнала-
ся, што ненаўмысна падпаліла двор Яшкавічы. Суражскі 
павятовы суд пры разглядзе гэтай справы апеляваў да 
арт. 126 т. XV “Свода законов”. У ім гаварылася, што пры 
здзяйсненні такіх злачынстваў справы непаўналетніх, 
якія “торговой казни не подлежат” (вызваляюцца ад па-
карання хлыстом, але злачынцы ад 10 да 15 гадоў атрым-
ліваюць пакаранне розгамі, а ад 15 да 17 гадоў – бізунамі), 
разглядаюцца ў сумленных судах, а калі іх няма, то ў кры-
мінальных палатах. У выніку Суражскі павятовы суд 6 са-
кавіка 1839 г. перадаў справу Матроны Грыгор’евай у Ві-
цебскі сумленны суд 47 (на жаль, канчатковага прысуду 
выявіць не ўдалося). 

У тых выпадках, калі падпалы непаўналетнімі былі наў-
мыснымі, яны былі выкліканы помстай або карыслівымі 

46 Тамсама. Арк. 48–48адв.
47 НГАБ. Ф. 2647. Воп. 1. Спр. 55. Арк. 22–22адв.



Наталля Анофранка. Злачынствы непаўналетніх 69

матывамі. Так, у азначаны перыяд сумленныя суды раз-
гледзелі два выпадкі падпалаў з-за помсты. У 1842–1843 г. 
у Мінскім сумленным судзе разглядалася справа 13-га-
довага селяніна Пятра Язэпчыка. Падсудны прызнаў-
ся, што 2 верасня 1842 г. падпаліў двор селяніна Сенькі, 
у выніку чаго згарэла 3 двары і загінула малая дзяўчын-
ка. Пётр Язэпчык расказаў, што быў адпраўлены гаспа-
даром з поля па хамут, а на адваротным шляху якраз 
і ўчыніў злачынства. Па словах падсуднага, “на полови-
не дороги, по приключившейся ему какой-то дурной мыс-
ли, воротился назад и, зажегши тряпку, бросил оную на 
соломенную крышу крестьянина Сеньки, не имея к нему 
никакого неудовольствия” 48. 

Быў праведзены павальны вобшук, і апытаныя аднавя-
скоўцы далі наступную характарыстыку Язэпчыку: “Под-
жог учинил по шалости и был замечен только в маловаж-
ных воровствах” 49. Але ў ходзе следства адкрылася, што 
селянін Сенька незадоўга да здарэння злавіў і пакараў 
Пятра Язэпчыка за крадзеж ножыка і вяроўкі. Сыходзячы 
з гэтага, суд вырашыў, што падпал не вынік дзіцячага ба-
лаўства, а помста. На падставе арт. 138, 367, 799 т. XV “Сво-
да законов” (1842) Мінскі сумленны суд вызначыў: “Под-
судимого Езепчика, наказав 15 ударами розгами, сослать 
в Сибирь на поселение, где как виновного в смерти девоч-
ки, предать церковному покаянию по назначении духов-
ной власти” 50. Рашэнне было ўхвалена мінскім губерната-
рам Дамелмеерам і пададзена ў Сенат для канчатковага 
зацвярджэння. У выніку 28 чэрвеня 1843 г. Сенат даслаў 
сваё рашэнне ў Мінскі сумленны суд: “С разумением ли 
подсудимый учинил поджог, Сенат находит, что судя по 
летам его нельзя предполагать, чтобы он не имел понятия 
о гибельных последствиях своего поступка. Которое и слу-
чились с лишением малолетней девочки жизни. И при том 
поджог учинен вскоре после наказания, которое могло воз-
будить мщение. Следовательно вопрос разрешается, что 

48 НГАБ. Ф. 177. Воп. 1. Спр. 30. Арк. 55–55адв.
49 Тамсама. Арк. 55адв.
50 Тамсама. Арк. 56. 
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поджог сделан с разумением” 51. Такім чынам, Сенат цал-
кам пагадзіўся з прысудам, які вынес Мінскі сумленны суд. 

Яшчэ адна справа пра падпал з-за помсты разглядалася 
ў Віцебскім сумленным судзе. Так, 18 лістапада 1846 г. па-
мешчыца Гарадоцкага павета Комава звярнулася ў земскі 
суд з заявай, што 8 лістапада ў яе фальварку згарэў “стог 
с реями”. У падпале яна падазравала сваю 15-гадовую ся-
лянку Аўдоццю Яфімаву. Па гэтай заяве часовае аддзялен-
не Гарадоцкага земскага суда правяло следства, вынікам 
якога стала прызнанне Аўдоцці Яфімавай у падпале. 
Дзяўчына заявіла, што стог падпаліла з-за помсты гаспа-
дыні, якая прымусіла яе ў дзень св. Міхаіла знаходзіцца на 
паншчыне, а не святкаваць 52. У выніку справа была ада-
слана ў Віцебскі сумленны суд, які пастанавіў: “На основа-
нии 140, 145 і 2109 ст. Уложения о наказаниях. Ефимову 
наказать через полицейских служителей розгами 30 уда-
рами, лишить всех прав состояния и сослать в каторжную 
работу на заводах на 3 года. А по истечении сего времени 
оставить ее в Сибири на поселение” 53. Рашэнне сумленна-
га суда 8 сакавіка 1848 г. было пацверджана Сенатам 54. 

Справы аб падпалах, звязаных з карыслівымі мэтамі, 
былі больш складанымі для паліцыі і судовых устаноў. 
Так, у ліпені 1842 г. Рэжыцкі земскі суд перадаў у Віцебскі 
сумленны суд справу Сцяпана Сямёнава 16 гадоў і Саф-
рона Фадзеева 13 гадоў, якія абвінавачваліся ў падпале 
дома памешчыка Рэжыцкага павета Паўла Буйніцкага 
2 ліпеня 1842 г. 55. Сцяпан Сямёнаў, які належаў памеш-
чыку Буйніцкаму, расказаў суду, што за некалькі дзён да 
2 ліпеня (28 чэрвеня) падгаварыў свайго таварыша Саф-
рона Фадзеева “взяться во двор для услужения в господ-
ских комнатах” і падабраць ключ да камоды, у якой ля-
жалі грошы. Раніцай, пакуль гаспадары спалі, Сафрон 
прынёс ключ, яны адчынілі камоду і ўбачылі 4 мяхі з се-
рабром, а “поверху лежало около 10 штук мелкой монетой, 
51 Тамсама. Арк. 55адв.–56.
52 НГАБ. Ф. 2647. Воп. 1. Спр. 132. Арк. 9–10.
53 Тамсама. Арк. 11–11адв. 
54 Тамсама. Арк. 9адв.–10.
55 НГАБ. Ф. 1430. Воп. 1. Спр. 10492. Арк. 15. 
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и на двух листах были насыпаны серебряные и медные 
монеты”. Хлопцы, нічога не ўзяўшы, замкнулі камоду 56. 

У ноч з 2 на 3 ліпеня Сямёнаў і Фадзееў зноў пракра-
ліся ў дом, адчынілі камоду, усе грошы скінулі ў адзін 
мех і паклалі яго ў прынесены куфэрак. Куфэрак аднес-
лі ў хлеў, дзе схавалі ў загадзя выкапаную яму. Потым 
вярнуліся ў пакой, сярэбраную цукарніцу, якая стаяла 
на стале, паклалі ў камоду, каб яна расплавілася ў час 
пажару. Потым хлопцы падняліся на гарышча, дзе было 
“немало от столярской работы щепок”. Гэтыя шчэпкі рас-
клалі ў чатыры куты і ва ўсіх чатырох месцах падпалілі 
дах панскага дома. Пасля гэтага падпальшчыкі спусціліся 
ўніз і ляглі спаць у спадзяванні, што начныя каравульныя 
ўбачаць агонь і ўсіх пабудзяць. Сафрон Фадзееў пацвер-
дзіў словы таварыша, “во всём показал сходно” 57. 

Толькі Віцебскі сумленны суд пачаў разгляд учынкаў 
Фадзеева і Сямёнава, як у судовым працэсе адбыўся неча-
каны перапынак. Раптоўна справа падпальшчыкаў была 
адпраўлена ў Дынабургскі арданансгаўз “для предания 
их военному суду согласно высочайшему повелению от 
28 октября 1842 г.”. Але вельмі хутка губернскае начальст-
ва вырашыла, што гэтая крымінальная справа была рас-
пачата раней за “Высочайшее повеления о суждении ви-
новных в поджогах военным судом”, і загадала перадаць 
яе Рэжыцкаму павятоваму суду “для постановления реше-
ния по общим правилам закона” 58. У сваю чаргу павятовы 
суд не стаў разглядаць справу непаўналетніх злачынцаў 
і яна зноў вярнулася ў Віцебскі сумленны суд. Увесь гэты 
час (больш за год) падсудныя Сямёнаў і Фа дзееў знахо-
дзіліся ў Віцебскім турэмным замку 59. 

Нарэшце 10 ліпеня 1844 г. Віцебскі сумленны суд вынес 
прысуд Сямёнаву, у ім гаварылася: “Подсудимго крестьян-
ского мальчика помещика Павла Буйницкого Степана Се-
мёнова добровольно повинившегося, и по предыдущим 

56 НГАБ. Ф. 2647. Воп. 1. Спр. 97. Арк. 1. 
57 Тамсама. Арк. 1адв.–2.
58 НГАБ. Ф. 1430. Воп. 1. Спр. 10492. Арк. 1–1адв. 
59 Тамсама. Арк. 4. 
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розысканиям оказался виновным в похищении 563 руб-
лей 6 коп. серебром, которые после поджога за отыскани-
ем возвращены. Учинили с приятелем Сафронам [Фадее-
вым] злоумышленного поджога жилого господского дома 
<…> сгорела первоначально окрашенная масляной крас-
кою крыша, потом полы, потолки, окошки, двери и про-
чее. Преступление совершено с умыслом. На основании 
ст. 3, 123, 138 и 799 XV тома (1842 г.) лишить его всех прав 
состоя ния без телесных наказаний, сослать в каторжную 
работу сроком на 4 года, а потом в Сибирь на поселение” 60. 

Другі падсудны Сафрон Фадзееў, акрамя падпальван-
ня дома і крадзяжу грошаў, абвінавачваўся ў “ложном на-
именовании себя крестьянином помещика Ивана Буйниц-
кого и вообще в бродяжничестве по разным местам без 
письменного вида”. Аднак з улікам яго 13-гадовага ўзрос-
ту на момант злачынства Віцебскі сумленны суд паста-
навіў: “Лишить его всех прав состояния, наказать через 
помещицких служителей розгами, и, дав ему 30 ударов, 
сослать в Сибирь на поселение” 61. 

Віцебскі сумленны суд перадаў справу Сямёнава 
і Фадзеева на рэвізію ў Сенат, які 7 жніўня 1844 г. яе 
разгледзеў і выявіў працэдурныя парушэнні. У выніку 
завяршэнне справы непаўналетніх падпальшчыкаў за-
цягнулася. 10 студзеня 1845 г. віцебскі губернатар Н. Кля-
менцьеў атрымаў імператарскі загад, каб справа Сямёна-
ва і Фадзеева, якія знаходзіліся пад вартай у турэмным 
замку з 31 ліпеня 1842 г., была завершана “немедленно” 62. 

У чэрвені 1843 г. вялікі пажар здарыўся ў Полацку. Ва-
енна-павятовы начальнік другой акругі Віцебскай губерні 
падпалкоўнік А. Агатонаў у рапарце віцебскаму губерната-
ру Н. Кляменцьеву паведамляў, што 22 чэрвеня а першай 
гадзіне ночы ў Дамініканскім кляштары здарыўся пажар, 
які пачаўся на канюшні. Акрамя канюшні згарэлі сумеж-
ныя з ёю драўляныя пабудовы, а ў двухпавярховым камен-
ным доме кляштара асабліва пацярпелі другі паверх, столь 

60 Тамсама. Арк. 4.
61 Тамсама. Арк. 4. 
62 Тамсама. Арк. 13, 27. 
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і дах, таксама згарэлі пакоі манахаў. Акрамя гэтага месца-
мі гарэў дах касцёла, а ўнутры касцёла – арган. Таксама 
агонь перакінуўся на блізкія дамы гараджан, што пагража-
ла небяспекай усяму гораду. Толькі дзякуючы стараннас-
ці гарадской паліцыі, выхаванцам Полацкага кадэцкага 
корпуса, а таксама жыхароў горада “пожар был прекращен 
не имея дальнейшего гибельного действия” 63.

Падпалкоўнік Агатонаў загадаў полацкаму па ліц-
майст ру разам з дэпутатам з боку рымска-каталіцка-
га духавенства і павятовым страпчым стварыць камісію 
і правесці расследаванне. Даволі хутка былі знойдзены 
падазраваныя – дваранін Лявон Плавінскі (18 гадоў) і не-
паўналетні дваранін Ігнацій Скіндэр (15 гадоў), якія жылі 
і прыслужвалі ў манастыры. На допытах у Полацкім па-
вятовым судзе яны прызналіся, што ўдзельнічалі ў падпа-
ле, але Плавінскі гаварыў, што браў удзел па запрашэнні 
Скіндэра, а Скіндэр заявіў, што “действовал по научению 
Плавинского”. Аднак на вочнай стаўцы Лявон Плавін-
скі заявіў, што кляштара разам з непаўналетнім Ігнаціем 
Скіндэрам не падпальваў, бо ў тую ноч быў у сваёй цёткі 
Марцаліны ў багадзельні, дзе яго бачылі і іншыя жанчы-
ны. Пасля таго як гэта інфармацыя не пацвердзілася, ён 
заявіў, што начаваў у Марціна Арлова. Гэтыя словы ні 
Арлоў, ні яго жонка не пацвердзілі 64. 

Аднак з-за таго, што пажар адбыўся пасля “Высочайше-
го повеления о суждении виновных в поджогах военным 
судом” ад 28 кастрычніка 1842 г., справа непаўналетняга 
Ігнація Скіндэра не была перададзена ў Віцебскі сумлен-
ны суд. А 31 ліпеня 1843 г. А. Агатонаў загадаў Полацкаму 
павятоваму суду стварыць ваенна-судовую камісію з афіцэ-
раў унутранага віцебскага гарнізоннага батальёна для суда 
над гэтымі падпальшчыкамі. Падчас дзейнасці гэтай ка-
місіі Лявон Плавінскі пацвердзіў “свое запирательство”. 
Непаўналетні Ігнацій Скіндэр адмовіўся ад сваіх раней-
шых паказанняў, заявіў, што зрабіў іх з перапуду 65. 

63 НГАБ. Ф. 1430. Воп. 1. Спр. 10472. Арк. 1–1адв. 
64 Тамсама. Арк. 1адв., 10а, 11адв.–12.
65 Тамсама. Арк. 1, 12адв.



74 Беларускі Гістарычны Агляд Том ХХVIII

Камісія ваеннага суда працавала да студзеня 1844 г., 
у дакументах за 18.01 адзначалася: “Хотя Леон Плавинский 
и несовершеннолетний Игнатий Скиндер на передопросе от-
рекаются, что поджог в доминиканском монастыре не делали 
<…> в первоначальных показаниях следственной комисии 
учиненных сами добровольно сознались, что они подожгли 
монастырь в намерении воспользоваться имуществом в нём 
находящемся” 66. Далей адзначалася, што паказанні пра іх 
месца знаходжання ў тую ноч у розных людзей па-за сцена-
мі манастыра не пацвердзіліся. Таму камісія пастанавіла 
прызнаць Лявона Плавінскага і Ігнація Скіндэра вінава-
тымі. Гэтае злачынства яны здзейснілі “с разумением и по 
обоюдному умыслу”, таму пасля пазбаўлення усіх правоў 
стану іх належала выслаць на катаржную працу. Адносна 
Ігнація Скіндэра было ўдакладненне. Яго 15-гадовы ўзрост 
пацвердзіў Віленскі дваранскі дэпутацкі сход, у выніку ва-
енна-судовая камісія прысудзіла яму пяцігадовы тэрмін ка-
таргі 67. Прысуд быў адасланы на зацвярджэнне імператару, 
які змяніў від пакарання. У дакуменце, які Н. Кляменцьеў 
атрымаў ад Мікалая І 13 траўня 1844 г., гаварылася: “На-
ходившихся в услужении при Полотском Доминиканском 
монастыре дворян: Леона Плавинского и Игнатия Скинде-
ра, сужденных военным судом за поджег, отдать в военную 
службу, куда окажутся годными” 68. 

Нягледзячы на ўжо вынесены прысуд, на пачатку чэр-
веня 1844 г. да віцебскага, магілёўскага і смаленскага ге-
нерал-губернатара П. Дзьякава звярнулася з прашэннем 
маці Ігнація Скіндэра дваранка Полацкага павета Тэрэзія 
Скіндэр. Яна скардзілася на засядацеля Полацкага зем-
скага суда Лянкевіча, які “пристрастно допрашивал ма-
лолетнего сына ее”. Таксама Тэрэза Скіндэр заяўляла, 
што справу яе сына павінен быў разглядаць сумленны, 
а не павятовы суд. У сувязі з гэтым жанчына прасіла ге-
нерал-губернатара вызваліць сына з-пад варты 69. На што 

66 Тамсама. Арк. 13.
67 НГАБ. Ф. 1430. Воп. 1. Спр. 10472. Арк. 13адв.–14.
68 Тамсама. Арк. 16–16адв.
69 Тамсама. Арк. 19–19адв. 
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23 чэрвеня 1844 г. П. Дзьякаў адказаў: “Усматривая, что 
поджигатели Леон Плавинский и Игнатий Скиндер были 
суждены военным судом <…> и за поджог повелено от-
дать их в военную службу куда окажутся годными <…> 
объявить жительствующей Полоцкого уезда в местечке 
Волынцах дворянке, матери Игнатия Скиндера, Терезии 
Скиндер, что за сим поданной ею ко мне по настоящему 
делу просьбе никакого распоряжния сделать не могу” 70.

Сексуальныя злачынствы. Крымінальныя справы аб 
сексуальным гвалце з боку непаўналетніх у судовыя ін-
станцыі Мінскай і Віцебскай губерняў траплялі не часта. 
За азначаны перыяд выяўлена тры такія справы, і ўсе яны 
насілі гетэрасексуальны характар. Верагодна, згвалтаван-
няў сярод непаўналетніх было больш, але з-за іх цяжкада-
казальнасці судовыя інстанцыі разглядалі толькі самыя 
відавочныя выпадкі. 

Напрыклад, у траўні 1842 г. Полацкі земскі суд разгля-
даў скаргу, пададзеную полацкім мешчанінам Дзмітрыем 
Празоравым. У ёй гаварылася, што 10 траўня 1842 г. 16-га-
довы селянін Ціхан Раскалод (належаў памешчыку Гара-
доцкага павета Азанчэўскаму, але працаваў у мешчаніна 
Пятра Грыгор’ева ў Полацкім павеце), згвалціў яго 3-гадо-
вую дачку Куліну. Таксама Празораў прасіў зрабіць меды-
цынскі агляд дзяўчынкі 71. Запрошаны павятовы штаб-ле-
кар Кучынскі правёў агляд і зрабіў наступнае заключэнне: 
“Хотя со стороны насиловщика было усилие к совершенному 
изнасилованию над трёхлетним ребенком, у которого дето-
родные части в сравнении с его слишком малы, то и не со-
вершил. А только как нарушены детородные части…” 72. 
У выніку гвалтаўнік Ціхан Раскалод быў змешчаны ў турэм-
ны замак да “востребования” суда 73. Досыць хутка справа 
трапіла ў Віцебскую палату крымінальнага суда, адкуль 
была перададзена ў Віцебскі сумленны суд. У дакументах 
суда было запісана: “Хотя подсудимый Тихон Расколод на 

70 Тамсама. Арк. 24–24адв.
71 НГАБ. Ф. 1430. Воп. 1. Спр. 9804. Арк. 1. 
72 Тамсама. Арк. 1адв. 
73 Тамсама. Арк. 1адв. 
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первоначальном допросе в присутствии Полоцкого земского 
суда 15 мая 1842 г. изъясняется тем, что якобы допустился 
к совершению такового преступления в пьяном виде. Но как 
преступление учинено по пьянству, с доказанным намерени-
ем произвести оное <…> увеличивает степень наказания” 74. 
У выніку сумленны суд прапанаваў падсуднага Ціхана Рас-
калода, які здзейсніў злачынства “с умыслом и с разумени-
ем”, на падставе арт. 3, 7, 8, 9, 10, 138, 787 і 789 т. XV (1842) 
пазбавіць усіх правоў стану і без цялеснага пакарання вы-
слаць на катаржную працу на адзін год, а пасля заканчэн-
ня тэрміну пакінуць у Сібіры на пасяленне 75. 

Справа 16-гадовага злачынцы Раскалода была адпраў-
лена на рэзалюцыю ў Сенат, які 5 снежня 1843 г. паведа-
міў віцебскаму губернатару Н. Кляменцьеву, што Віцеб-
ская крымінальная палата ад самага пачатку няправільна 
прызнала Раскалода непаўналетнім і перадала справу 
ў Віцебскі сумленны суд. Памылка здарылася ў час выз-
начэння разумовых здольнасцяў злачынцы ў губернскім 
праўленні, калі па знешнім выглядзе яго ўзрост быў вы-
значаны як 16 гадоў. Гарадоцкае павятовае казначэйст-
ва на запыт Сената паведаміла, што падсудны Ціхан Рас-
калод “в достаточных летах” і на момант злачынства яму 
было не 16, а 22 гады. У сувязі з гэтай памылкай Сенат 
нагадваў: “Определение по наружному виду допускается 
только в случае невозможности почерпнуть сведения о ле-
тах подсудимого из источников более верных, как ревизские 
сказки или метрические книги”. У выніку на падставе арт. 
895, 1291, 1303 т. XV “Свода законов” Сенат загадаў: “При-
знав крестьянина Расколода совершившим преступление 
в совершеннолетии [считать] приговор совестного суда не-
действительным. Обратить в Витебскую уголовную пала-
ту для рассмотрения, решения и поступления по закону” 76.

Злачынствы сексуальнага характару з боку дзяцей часам 
здзяйсняліся з-за цікаўнасці, без разумення і асэнсавання 
і самога ўчынку, і яго наступстваў. Напрыклад, 29 чэрвеня 

74 Тамсама. Арк. 27. 
75 Тамсама. Арк. 27адв. 
76 Тамсама. Арк. 31–32.
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1847 г. да прыстава 3-га стану Ігуменскага павета звярнула-
ся мяшчанка ўдава Анэля Хмілеўская, якая жыла ў засценку 
Малахаўшчызна. Жанчына заявіла, што 26 чэрвеня ў 4 гадзі-
ны дня ў яе двары гулялі дзеці суседа яўрэя Міхеля – хлопчы-
кі Копель і Сроль, а таксама дзяўчынка Ітуся. Анэля пакіну-
ла з імі сваю паўтарагадовую дачку Юлію, а сама пайшла па 
ваду. Калі жанчына вярнулася, то пачула плач дачкі, зайшла 
ў хату і ўбачыла Юлію на руках у старэйшага хлопчыка Ко-
пеля. Яна забрала дзяўчынку, а яўрэйскія дзеці пайшлі дадо-
му. З-за таго, што дачка ніяк не супакойвалася, маці пачала 
яе аглядаць і ўбачыла, што дзяўчынка падверглася гвалту 
і атрымала траўмы “детородных частей” 77. 

У злачынстве Анэля Хмілеўская западозрыла суседскіх 
яўрэйскіх хлопчыкаў, пайшла да іх у дом і распытвала дзя-
цей. Старэйшы Копель спачатку сказаў, што занёс дзяўчын-
ку ў хату, бо тая пачала плакаць. А калі хацеў паставіць 
яе на лаву, то выпадкова выпусціў на падлогу. Потым ён 
сказаў, што гэта ягоная сястра Ітуся згвалціла Юлію. Анэ-
ля Хмілеўская ўмацавалася ў падазрэнні і выправілася па 
дапамогу да памешчыка Лукашэвіча. У выніку Копель пад 
вартай быў дастаўлены да прыстава трэцяга стану 78. 

Прыстаў выклікаў у станавую канцылярыю штатна-
га лекара Жахоўскага для медыцынскага агляду Юліі 
Хмілеўскай. У медыцынскім заключэнні за 29 чэрвеня 
1847 г. было запісана: “Грудное дитя было растлено тупым, 
но не острым орудием” 79. Таксама Жахоўскі правёў агляд 
яўрэйскага хлопчыка Пагосцкай грамады Копеля Міхелева 
12 гадоў і знайшоў плямы крыві на лапсердаку 80. 

У той жа дзень 29 чэрвеня паміж Анэляй Хмілеўскай 
і хлопчыкам Копелем была праведзена вочная стаўка. 
Урэшце хлопчык прызнаўся ў сексуальных дзеяннях 
у адносінах да Юліі Хмілеўскай. Свой учынак ён патлу-
мачыў тым, што аднойчы “случилось мимоходом видеть 
через окно какого-то мужика прелюбодействовавшего 

77 НГАБ. Ф. 177. Воп. 1. Спр. 43. Арк. 3. 
78 Тамсама. Арк. 3адв. 
79 Тамсама. Арк. 4–5. 
80 Тамсама. Арк. 10.
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с незнакомой ему девкою в пустой бане”. Пасля гэтага 
ў хлопчыка з’явілася цікаўнасць і жаданне паспрабаваць, 
што гэта такое. Калі ягоны малодшы брат выйшаў з хаты, 
ён “взял девочку Юлию на колени и <…> растлил” 81. 

Справа Копеля ў жніўні 1847 г. разглядалася ў Мінскім 
сумленным судзе, а потым была перададзена ў Сенат. Кан-
чатковае рашэнне было прынята 15 снежня 1847 г. і да-
слана ў Мінскае губернскае праўленне 82. У сенацкім даку-
менце гаварылася: “Правительствующий Сенат соображая 
вышеизложенные обстоятельства находит, что еврей Ко-
пель Михель 12 лет собственным сознанием изобличался 
в растлении малолетней Юлии Хмилевской, имевшей тогда 
1 год и 4 месяца. За это Михелев в случае совершеннолетия 
подлежал бы на основании ст. 1998 Уложения о наказани-
ях лишению всех прав состояния, ссылке в каторжные рабо-
ты в крепостях на время от 10 до 12 лет и наказанию плеть-
ми через палача от 60 до 70 ударов с наложением клейма. 
По несовершеннолетию же подсудимого, так как преступ-
ление совершено им с разумением, должно быть заменено 
по силе ст. 144 Уложения о наказаниях ссылкою в Сибирь 
на поселение без телесных наказаний” 83. 

Справа, якая разглядалася судовымі інстанцыямі Мін-
скай губерні ў 1834 г. аб згвалтаванні непаўналетнімі 
хлопчыкамі 10-гадовай дзяўчынкі, з’яўляецца прыкла-
дам цяжкадаказальнасці сексуальнага гвалту, а таксама 
адлюстроўвае неадназначнае стаўленне з боку афіцыйных 
інстанцый да такога кшталту злачынстваў. У ліпені 1834 г. 
дваранін Мінскага павета засценка Падсасонне Ігнацій 
Паланевіч на гербавай паперы за 50 кап. напісаў прашэн-
не наступнага зместу: “Всепресветлейший Державнейший 
Великий Государь Император Николай Павлович Само-
держец Всероссийский Государь Всемилостивейший <…> 
18 июля сего года дочь моя Валерия выгнала скот на паст-
бище, где находились сыновья дворян Василий Петров Ба-
ровский и Адольф Иванов Павлович. Которые напав на 

81 Тамсама. Арк. 8–8адв. 
82 Тамсама. Арк. 27, 28, 46. 
83 Тамсама. Арк. 47адв–48адв. 
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мою дочь снасильничали оную. Для того всеподданейше 
прошу дабы высочайшей властью императорской указом 
поверено было сие мое прошение в Минском земском суде 
принять. Откомандировать в Минскую врачебную управу, 
которая в лице чиновника освидетельствовала причинен-
ное моей дочери насилие. Сделать законное распоряжение 
к выкрыванию истиных виновных по законам наказать” 84. 

Медыцынскі агляд дзяўчынкі, які быў праведзены 
18 жніўня 1834 г., пацвердзіў, што “дочь Полоневича рас-
тлена 85 и лишена целомудрия” 86. Аднак толькі 5 снежня 
1834 г. засядацель Мінскага земскага суда, які праводзіў 
следства па гэтай справе, падаў рапарт у Мінскі павятовы 
суд. У дакуменце гаварылася, што жыхарка засценка Падса-
сонне дачка Ігната Паланевіча 10-гадовая Валерыя 18 ліпе-
ня пагнала жывёлу ў поле. У гэты час там былі хлопчыкі 
Іпаліт Паланевіч, Адольф Паўловіч і Васіль Бароўскі, якія 
пачалі даганяць і лавіць дзяўчынку, а злавіўшы, “заверну-
ли рубашку на голову, водили нагой по полю”. Калі хлоп-
чыкі адпусцілі Валерыю, яна сказала, што “о таких шало-
стях” раскажа бацькам, і накіравалася дадому. Тады Васіль 
Бароўскі і Адольф Паўловіч яе спынілі і павалілі на зямлю, 
адзін хлопчык трымаў яе рукі, а другі “снасильничал” 87.

Са свайго боку Мінскі павятовы суд запрасіў і атрымаў 
з кансісторыі дакладныя звесткі пра ўзрост падсудных. 
Так, “недоросль из дворян” Адольф Паўловіч меў 13 гадоў, 
а Васіль Бароўскі “из однодворского звания” меў 12 га-
доў. На вочнай стаўцы хлопчыкі прызналіся, што здзей-
снілі гвалт над Валерыяй Паланевіч. Суд адзначыў, што 
гэтыя дзеянні адпавядаюць арт. 675 88 і арт. 676 89 (XV т. 
84 НГАБ. Ф. 145. Воп. 2. Спр. 84. Арк. 10.
85 Ва ўсіх судова-паліцэйскіх дакументах першай паловы ХІХ ст. 

“растление” – гэта пазбаўленне цнатлівасці шляхам гвалту. 
86 НГАБ. Ф. 145. Воп. 2. Спр. 84. Арк. 12. 
87 Тамсама. Арк. 60.
88 “За изнасилование замужней женщины, вдовы и насильст-

венное растление девицы совершеннолетней или малолет-
ней, виновные подлежат лишению всех прав состояния, на-
казанию кнутом и ссылке в каторжную работу”.

89 “Сему же наказанию подлежат крепостные и дворовые люди, 
которые в насилии чинили вспоможение”.
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“Свода законов”), аднак палічыў неабходным узяць пад 
увагу “молодость лет растлившего Полоневич Павловича 
и способствовавшего ему в том Боровского” і высветліць, ці 
з разуменнем зроблена гэтае злачынства 90. Па меркаван-
ні Мінскага павятовага суда Бароўскі і Паўловіч учынілі 
гвалт “единственно по шалости”, іх учынак быў здзейсне-
ны без разумення і “по незнанию о последствиях от того 
возникнуть могущих”. Як сведчаць дакументы, увогуле 
быў выказаны сумнеў, што падсудныя згвалцілі Валерыю 
Паланевіч, бо сведка Іпаліт Паланевіч бачыў, як хлопчыкі 
качалі дзяўчынку па зямлі, “но чтобы они были намерены 
оную изнасиловать, того производством не обнаружено”. 
У выніку суд пастанавіў: “Предоставить их родительско-
му наказанию и исправлению”. Пасля гэтага справа аб 
згвалтаванні Валерыі Паланевіч была адаслана на рэ-
візію ў Мінскую палату крымінальнага суда 91.

Са свайго боку Мінская палата крымінальнага суда 
прызнала: не падлягае сумневу, што малалетняя Валерыя 
Паланевіч была “лишена девства” 92. Аднак факт злачын-
ства паставілі пад сумнеў, і аргументы былі наступныя. 
Па-першае, у той дзень, калі быццам бы адбыўся гвалт, 
дзяўчынка не паскардзілася ў паліцыю. Таму можа быць 
верагодным, што замест Паўловіча хто-небудзь іншы “с со-
гласия самой Полоневич растлил ее”, а яна, каб пазбег-
нуць бацькоўскага пакарання, абвінаваціла Паўловіча 
ў згвалтаванні, “потому только, что он производил с нею 
похожие на то шалости”. Па-другое, скарга двараніна Па-
ланевіча і акт медыцынскага агляду дзяўчынкі пададзе-
ны праз месяц пасля здарэння. Па-трэцяе, ад прызнання 
ў згвалтаванні Валерыі Паланевіч, якое было зроблена 
не на першым допыце, а на вочнай стаўцы 93, Адольф Паў-
ловіч адмовіўся на перадопыце ў крымінальнай палаце. 
У выніку Мінская палата крымінальнага суда прыйшла 
да высновы, што паводле арт. 1029 т. XV “Свода законов” 

90 НГАБ. Ф. 145. Воп. 2. Спр. 84. Арк. 6–61. 
91 Тамсама. Арк. 61адв.
92 Тамсама. Арк. 102. 
93 Тамсама. Арк. 102адв.
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нельга прызнаць Адольфа Паўловіча “совершенно изобли-
ченным в возведении на него преступления”. У пастанове 
гаварылася: “Подсудимого Павловича оставить в сильном 
подозрении. И за то, что он покушался на оное выдержать 
в остроге 2 недели. А однодворца Боровского за соучастие 
в действиях Павловича, наказать 15 ударами розг. Обоих 
отдать на церковное покаяние по исповедуемой религии” 94. 

З рашэннем Мінскай крымінальнай палаты пагадзіўся 
мінскі губернатар А. фон Дрэбуш, аднак катэгарычна быў 
супраць губернскі пракурор. У сваім пратэсце ён тлума-
чыў: “Изнасилование Павловичем Полоневич доказыва-
ется собственным его признанием. И лекарь свидетель-
ствовал. В действии Павловича представляется не одна 
шалость, а преступление с разумением при пособии Бо-
ровского учиненное. Что по силе Свода законов уголовных 
т. 15 ст. 13, 675, 676, 1029, 1030, 1035 и в продолжении 
126 оба они подлежат обвинению. Посему и следует Пав-
ловича лишив дворянства отдать в военные кантонисты. 
А по наступлению совершеннолетия предать церковному 
покаянию. Соучастника его Боровского отдать в военную 
службу в какую годным окажется” 95. Таксама пракурор 
патрабаваў, каб з маёмасці злачынцаў для “обесчещенной 
Полоневич” была выплачана кампенсацыя.

Сенат падтрымаў пазіцыю губернскага пракурора і зра-
біў па справе ўдакладненні: “Хоть на передопросе в уездном 
суде Павлович отрекся от своего признания, объявил, что 
учинил оное от испуга. Но сие отрицание не заслуживает 
уважение, потому что не согласно с происшествием. И при 
том товарищ его Боровский не изменил своего сознания 
в соучастии в преступлении” 96. Заяўляючы, што Валерыю 
Паланевіч згвалціў нехта іншы, ні бацька Адольфа Паўло-
віча, ні сам падсудны “не объясняют никого другого винова-
того в изнасиловании Полоневич”. Хоць бацька дзяўчынкі 
прынёс скаргу ў паліцыю не адразу пасля здарэння, аднак 
на месцы жыхарства “оное было немедленно оглашено”. 

94 Тамсама. Арк. 103.
95 Тамсама. Арк. 103адв.
96 Тамсама. Арк. 104адв.



82 Беларускі Гістарычны Агляд Том ХХVIII

Такім чынам, не застаецца сумневаў, што Паўловіч вінава-
ты ў згвалтаванні Паланевіч, а Бароўскі ў саўдзеле 97. Пад-
судныя, улічваючы іх узрост, зрабілі злачынства з разумен-
нем, аднак “по несовершеннолетию своему не могли иметь 
полного понятия о важности сего преступления, и знать 
о строгости наказания”. У выніку Сенат загадаў Адоль-
фа Паўловіча пазбавіць “шляхецкого именования и пра-
во доказывать дворянство” 98, аддаць яго і аднадворца Ба-
роўскага без цялесных пакаранняў у вайсковую службу, 
да якой будуць прыдатныя. У выпадку няздольнасці да 
вайсковай службы – выслаць на пасяленне ў Сібір. На ка-
рысць Валерыі Паланевіч спагнаць грашовы штраф, вы-
значаны Літоўскім статутам, з маёмасці, якая ім павінна 
адысці ў спадчыну 99. 

Забойствы. Значная частка крымінальных спраў 
з удзелам непаўналетніх, якія разглядаліся ў судовых 
інстанцыях Віцебскай і Мінскай губерняў, датычыліся 
забойстваў. Гэтыя справы можна падзяліць на некаль-
кі груп. У першую чаргу гэта ненаўмысныя забойствы па 
неасцярожнасці або няшчасныя выпадкі. 

Напрыклад, 29 сакавіка 1835 г. Гарадоцкі павятовы суд 
разглядаў справу, якая паступіла ад Гарадоцкага земскага 
суда, аб застрэленай з ружжа 12-гадовай дзяўчынцы па-
мешчыка Мікалая Бесарабскага Агаф’і Клімавай і датыч-
нага да гэтага дваровага хлопчыка таго жа памешчыка 
8-гадовага Кузьмы Фядотава. Пра смерць дзяўчынкі ў Га-
радоцкі земскі суд 31 снежня паведаміў сам памешчык 
Мікалай Бесарабскі. На месца здарэння накіраваўся земскі 
спраўнік Яхшановіч, дзе ў прысутнасці павятовага страпча-
га правёў апытанне сведкаў. Хлопчык Кузьма Фядотаў рас-
казаў, што “в декабре месяце, не помнит какого числа, сре-
ди дня находился с девочкой Агафьей в гостинной комнате 
дома барина своего, бывшего в то время на дворянских вы-
борах в Витебске. И шаля с нею, Климовою, зацепились ка-
ким то нечаянным образом за находившееся возле кровати 

97 Тамсама.
98 Тамсама. Арк. 105. 
99 Тамсама. Арк. 105адв.
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ружьё так, что оно выстрелив попало в Агафью” 100. Кузьма 
Фядотаў спужаўся і выбег з пакоя. Таксама пад прысягай 
былі ўзяты паказанні ў дваровай дзеўкі Ульяны Даніла-
вай. Яна заявіла, што першая пачула ружэйны стрэл і пры-
бегла ў пакой, дзе знайшла толькі Агаф’ю, якая ляжала 
на ложку. Ульяна пачала дапытвацца, што з ёю здарыла-
ся. Агаф’я, перад тым як страціць прытомнасць, сказала, 
што “шалили с Кузьмою, не знает каким образом дотрону-
лась до ружья и от того произошел выстрел и попал в неё”. 
Таксама прыходскі святар Мацей Яновіч пацвердзіў, што 
ў смерці дзяўчынкі “никакой умышленности не было”. Яна 
яму на споведзі перад смерцю сказала, што стрэл “последо-
вал от совместной шалости с Федотовым” 101. 

У выніку Гарадоцкі павятовы суд, абапіраючыся на шэ-
раг артыкулаў 102 XV т. “Свода законов”, прыйшоў да вы-
сновы, што ў смерці Агаф’і Клімавай ніякай наўмыснасці 
не было 103. У судовай пастанове было запісана: “Предать 
суду и воле Божьей восьмилетнего мальчика Кузьму Фе-
дотова для очищения совести за неосторожную шалость 
на основании 336 и 340 статей отдать на церковное покая-
ние по назначении на то места и времени в Полоцкую ду-
ховную консисторию. Дело отправить <…> в Витебский 
совестный суд” 104.

Падобны выпадак здарыўся ў 1840 г. у Мінскай губерні 
(дакладны населены пункт у дакументах не называецца). 

100 НГАБ. Ф. 2647. Воп. 1. Спр. 275. Арк. 16. 
101 Тамсама. Арк. 16адв.
102 Арт. 336 “Неосторожное смертоубийство, судя по степени не-

осторожности, подвергает виновных или тюремному заклю-
чению, или денежному штрафу, или телесному наказанию”, 
арт. 340 “Смертоубийство произведенное кем либо, не толь-
ко без намерения, но и непридвидимо, случайно и без малей-
шего с его стороны неосторожности, почитается совершением 
нечаянным и не подлежит никакому наказанию. Для очище-
ния совести передается подсудимый церковному покаянию”, 
арт. 1061 “Но если суд усмотрит, что подсудимый преступле-
ние клятвы учинить намерян, дабы его в том обличить, тогда 
дело передать воле Божией, пока само собой не объясниться”.

103 НГАБ. Ф. 2647. Воп. 1. Спр. 275. Арк. 17. 
104 Тамсама. Арк. 17адв.
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Сутнасць справы заключалася ў тым, што 16-гадовы сялян-
скі хлопец Георгій Яцына разам са сваім сябрам сялянскім 
хлопцам Іванам Мяшковым пайшоў па нейкай патрэбе 
ў хату да каваля 105. Калі ўжо збіраліся выходзіць, Георгій 
Яцына ўбачыў каля сцяны ў сенцах паляўнічую стрэльбу 
і “стал пробывать исправность замка”. Раптам ружжо стрэ-
ліла і зарад шроту трапіў у плечы Івана Мяшкова, які стаяў 
за дзвярыма. Ад раненняў Мяшкоў памёр у той жа дзень, 
але перад смерцю сказаў, што сябра застрэліў яго выпад-
кова, і прасіў не абвінавачваць 106. Са свайго боку бацькі 
Мяшкова, як і іншыя людзі, станоўча ахарактарызавалі 
Георгія: “не имея на Яцыну никаких подозрений, отозва-
лись, что он ни в каких других поступках не был замечен. 
И всегда был поведения кроткого, смирного и покорного” 107. 
У выніку справа дайшла да вышэйшай інстанцыі і 24 сту-
дзеня 1840 г. у Мінскае губернскае праўленне прыйшло 
канчатковае рашэнне. У ім гаварылася: “Признавая, что 
выстрел, причинивший смерть Мешкову, был нечаянным. 
Постановил подсудимого Яцыну не подвергать никакому 
наказанию <…> с подтверждением, чтобы в обращении 
с огнестрельным оружием был осмотрителен” 108.

У Віцебскім сумленным судзе 11 жніўня 1843 г. раз-
глядалася справа 12-гадовага сялянскага хлопчыка кня-
зя Вітгенштэйна Пахома Міхайлава, які падазраваўся 
ў датычнасці да ўтаплення ў рацэ Еменцы сялянскага 
хлопчыка Сцяпана Юдзіна. У ходзе следства было ўста-
ноўлена, што малалетнія сяляне вёскі Вавуліна Пахом 
Міхайлаў, Сцяпан Юдзін і Аляксандр Антонаў пасвілі 
скаціну каля рэчкі. Хлопчыкі спачатку гулялі, а потым 
Юдзін з Міхайлавым пачалі валтузіцца на беразе ракі 
і абодва ўпалі ў ваду. Трэці хлопчык Аляксандр Анто-
наў, убачыўшы, што Міхайлаў недалёка ад берага, падаў 
яму палку і выцягнуў з вады. Антонаў спрабаваў выра-
таваць жыццё і другога свайго сябра, але па малалецтве 

105 НГАБ. Ф. 299. Воп. 2. Спр. 1547. Арк. 1. 
106 Тамсама. Арк. 1адв.
107 Тамсама. Арк. 2.
108 Тамсама. Арк. 2–2адв.
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“довершить сего не успел”. Сцяпана Юдзіна цячэннем ад-
несла ад берага, і ён патануў. У выніку Віцебскі сумленны 
суд прыйшоў да высновы, што падсудны Пахом Міхайлаў 
без “умысла и намерения”, а толькі па неасцярожнасці 
паспрыяў трагічнаму здарэнню. У пастанове суда гава-
рылася: “Оставить Пахома Михайлова свободным, а для 
очищения совести отдать на церковное покаяние” 109.

Другая група – гэта забойствы, здзейсненыя малалет-
німі і непаўналетнімі па неразуменні або мэтанакіравана. 
Напрыклад, у Віцебскай губерні ў Дынабургскім павеце 
ў вёсцы Маслава 24 жніўня 1831 г. здарылася забойства. 
Аглонскі ключвойт данёс Дынабургскаму земскаму суду, 
што двухгадовы хлопчык Ігнацій, сын екабштацкай мяш-
чанкі Ульяны Кірылавай, быў забіты пяцігадовым хлоп-
чыкам Пятром, сынам друйскага мешчаніна Лукі Осіпава. 
У рапарце гаварылася, што Ігнацій атрымаў ззаду ўдар 
у патыліцу, а на правай шчацэ былі колатыя раны. У ходзе 
следства засядацель Дынабургскага земскага суда Акало-
віч правёў допыт малалетняга забойцы. Пётр Осіпаў раска-
заў, што гуляў з Ігнаціем, а потым знайшоў палку “кривую 
на подобие молотка” і ўдарыў ёй па галаве двухгадовага 
хлопчыка. Ігнацій пабег з крыкамі да дзвярэй, але Пётр 
яго дагнаў, біў па галаве, а потым пачаў калоць 110. 

Пасля заканчэння следства Дынабургскі земскі суд 
перадаў справу ў Дынабургскі магістрат, які 24 траўня 
1832 г. пачаў яе разгляд. Па ўдакладненых звестках стала 
вядома, што трагедыя адбылася не 24, а 23 жніўня 1831 г. 
у вёсцы Маслава Дынабургскага павета ў доме ўдавы ды-
набургскага мешчаніна Фёдара. Аднак сведкаў гэтага 
здарэння няма, бо ў доме нікога, акрамя дзяцей, не было. 
Першай на месцы трагедыі аказалася маці 5-гадовага 
Пятра Праскоўя Сцяпанава. На судзе паказала, што шу-
кала на вуліцы свайго сына, які кудысьці знік, і пачула 
ў суседнім доме “крик ребячий”. Зайшоўшы ў дом удавы, 
убачыла свайго сына, які стаяў над збітым Ігнаціем, ад-
нак “будучи в метре не заметила, было ли что-то в руках 

109 НГАБ. Ф. 2647. Воп. 1. Спр. 93. Арк. 155–155адв.
110 НГАБ. Ф. 2647. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 2–2адв., 7–7адв. 
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сына” 111. У судовых дакументах адзначалася: “Если ве-
рить показаниям взятым заседателем Околовичем от пя-
тилетнего мальчика Петра, то должно видеть в нём винов-
ника смертоубийства. Других же обстоятельств к какому 
либо подозрению не открылось” 112. З-за таго, што 5-гадовы 
хлопчык Пётр учыніў забойства па неразуменні і па за-
коне не мог адказваць за свае ўчынкі, магістрат для фар-
мальнага закрыцця гэтай справы перадаў яе ў Віцебскі 
сумленны суд 113. 

Яшчэ адно забойства па неўсведамленні здарылася 
ў красавіку 1833 г. у маёнтку памешчыцы Багамольцавай 
у Віцебскай губерні. Для вядзення следства 25 красавіка 
ў маёнтак прыбыў засядацель Віцебскага земскага суда 
Станкевіч. Ён разам з павятовым штаб-лекарам і павято-
вым страпчым правялі агляд цела 11-гадовага сялянска-
га хлопчыка з вёскі Фалкавічы. Знешні агляд не паказаў 
ніякіх сур’ёзных пашкоджанняў, акрамя сукравіцы ў носе 
і роце. Анатамаванне ж выявіла ўнутраныя пашкоджанні 
і крывацёк 114. 

У збіванні і смерці Івана Яцкава быў абвінавачаны ма-
лалетні хлопчык Марцін, сын дзяка Фалкавіцкай царк-
вы Фёдара Шостака. Спачатку хлопчыка судзіў Віцебскі 
павятовы суд, а потым справа была перададзена ў Віцеб-
скую палату крымінальнага суда. У рашэнні гэтай судовай 
інстанцыі ад 27 ліпеня 1833 г. гаварылася: “Мнение по 
прописанному делу Витебского уездного суда <…> нахо-
дя правильным и с законами согласным утвердить, с тем 
дабы над малолетним мальчиком Мартином Шостаком по 
содержанию указа 2 мая 1765 г. дабы было произведено 
наказание розгами не отцом его, а при земской полиции 
через ее служителя дать ему 15 ударов. Чтобы учиненное 
им Шостаком преступление не было ему впредь постав-
лено ни в какое подозрение” 115. У дакументах гэтай спра-
вы не пазначаны ўзрост малалетняга Марціна Шостака, 
111 НГАБ. Ф. 2647. Воп. 1. Спр. 2. Арк. 34–34адв.
112 Тамсама. Арк. 34 адв.
113 Тамсама. Арк. 34 адв.–35.
114 НГАБ. Ф. 2636. Воп. 1. Спр. 402. Арк. 2–2адв. 
115 Тамсама. Арк. 26–26адв.
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аднак рашэнне крымінальнай палаты сведчыць, што 
хлопчык яшчэ не дасягнуў узросту судовай адказнасці.

Судовыя інстанцыі ў дачыненні да дзяцей-забойцаў 
дакладна прытрымліваліся ўзроставай мяжы судовай ад-
казнасці. У гэтай сувязі паказальная справа разглядалася 
Віцебскім сумленным судом у студзені 1848 г. Сялянскія 
хлопчыкі памешчыка Дрысенскага павета фон Вейдліга 
браты 12-гадовы Людвіг Шарын і 10-гадовы Тамаш Ша-
рын былі абвінавачаны ва ўтапленні 8-гадовага хлопчы-
ка Восіпа Паўлюкевіча. Суд прыйшоў да заключэння, што 
гэта не быў няшчасны выпадак, і Людвіг з Тамашом са-
праўды вінаваты ў смерці Восіпа Паўлюкевіча. У выніку 
12-гадовы Людвіг Шарын быў пакараны пазбаўленнем 
усіх правоў стану і без цялеснага пакарання высланы на 
пасяленне ў Сібір. А ягоны брат 10-гадовы Тамаш Шарын 
за тое ж самае злачынства быў аддадзены для “исправле-
ния и наставления его родителям”. Такое рашэнне Віцеб-
скага сумленнага суда было ўхвалена Сенатам 116.

Дакладныя матывы дзяцей пры здзяйсненні забойства 
ў судовых дакументах не зафіксаваны. Аднак, улічваючы 
ўзрост забойцаў, можна меркаваць, што такія выпадкі зда-
раліся спантанна ў час сваркі або з-за крыўды. Выяўлена 
толькі адна крымінальная справа, дзе непаўналетні за-
бойца не толькі меў матыў, але і планаваў забойства. Так, 
25 красавіка 1845 г. у маёнтку памешчыка штаб-ротмістра 
Івана Зарэмбы Азупіна ў хаце каля карчмы Трыднёўка 
(Трыдні) сяляне знайшлі цела дзяўчыны. Пра здарэнне па-
ведамілі ў Люцынскі земскі суд, і 30 красавіка 1845 г. пры-
стаў першага стану прыбыў на месца. Ён высветліў, што 
забітай дзяўчыне было 15 гадоў, яе звалі Аўгуста Альбіна 
Вільгельміна Якубава і што яна была дачкой кавальскіх 
спраў майстра мешчаніна горада Вендэна Ліфляндскай гу-
берні Якуба Рэйнгальда Крэйцэра. Цела ж было знойдзена 
ў хаце, якую каваль Крэйцэр выкарыстоўваў для працы 117. 

Прыстаў 4 траўня 1845 г. апытаў 60-гадовага бацьку 
забітай дзяўчыны Якуба Крэйцэра. Мужчына расказаў, 

116 НГАБ. Ф. 2647. Воп. 1. Спр. 163. Арк. 114–115адв.
117 НГАБ. Ф. 2647. Воп. 1. Спр. 117. Арк. 1 адв.–2адв., 4.
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што ў лютым 1845 г. быў па справах у горадзе Апочцы 
Пскоўскай губерні і з-за хваробы затрымаўся на 7 тыдняў. 
У яго адсутнасць старэйшы сын, 17-гадовы Карл, выра-
шыў прадаць ягоныя “инструменты кузнечных дел мас-
терства”. Супраць гэтага выступала 15-гадовая дачка Аль-
біна, аднак Карл яе не слухаў і “всё более вовлекал себя 
в развратную жизнь”. Дзяўчына паабяцала ўсё расказаць 
бацьку і таксама выправілася ў Апочку. Калі Якуб Крэй-
цэр з дачкой вярнуўся дамоў, ён не знайшоў ні сваіх ка-
вальскіх інструментаў, ні харчовых запасаў. Бацька спра-
баваў даведацца ад сына, куды і каму ён усё прадаў. Сын 
заявіў, што “продавал многие вещи проезжавшим неиз-
вестным лицам, а другие в Люцине евреям”. У выніку ка-
валь быў вымушаны пакінуць дом і выправіўся ў Люцын, 
каб набыць хоць якія інструменты ды харчы 118. 

Калі Якуб Крэйцэр праз некалькі дзён вярнуўся з Лю-
цына, Альбіны дома не было. Спачатку Карл сказаў, што 
яна выправілася ў Апочку да старэйшай сястры. Праз 
чатыры тыдні пасля таго, як знікла дачка, Якуб вярнуў-
ся дадому і знайшоў, што дзверы былі падпёрты звонку, 
а ў хаце сядзеў толькі малодшы сын, дзесяцігадовы Леа-
нард. Хлопчык сказаў, што Карл забраў дакументы, пас-
цельную бялізну, замкнуў яго ў хаце і пайшоў. У гэты час 
у дом зайшлі сяляне памешчыка Зарэмбы і сказалі, што 
недалёка ад карчмы ў хаце ў падпечку знайшлі цела яго 
дачкі 119. 

Прыстаў першага стану дапытаў Леанарда Крэйцэра, 
які заявіў, што Карл хацеў адпомсціць Альбіне за “объяв-
ление отцу о растрате вещей”. Ён сказаў малодшаму бра-
ту, што збіраецца купіць некалькі калачоў, паспрабаваць 
імі прывабіць сястру і забіць, каб спыніць яе пастаянныя 
даносы бацьку. План Карла Крэйцэра ўдаўся. Альбіна 
з малодшым братам Леанардам былі ў хаце недалёка ад 
карчмы, калі прыйшоў Карл з “тремя десятикопеечными 
калачами”. Старэйшы брат спачатку частаваў сястру, а по-
тым паваліў дзяўчыну на падлогу і “ударил несколько раз 

118 Тамсама. Арк. 13–14. 
119 Тамсама. Арк. 15–15адв. 
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обухом в затылок”, а потым біў па галаве малатком. Калі 
пераканаўся, што сястра нежывая, падцягнуў яе да печкі, 
ля якой была яма для захоўвання зімой гародніны. У яму 
зацягнуў цела сястры і прысыпаў зямлёй. Потым пачыс-
ціў падлогу і сцены ад крыві, а малодшаму брату загадаў 
пад пагрозай смерці маўчаць пра тое, што бачыў 120. 

Забойца Крэйцэр быў затрыманы ў Апочцы і 16 траўня 
пад вартай адпраўлены ў Люцын 121. На допыце 18 траўня 
1845 г. у Люцынскім земскім судзе Карл Крэйцэр прызнаў-
ся, што забіў сваю сястру Альбіну, аднак заявіў, што ў час 
забойства ён трымаў сястру і заціскаў ёй рот, а малодшы 
брат Леанард па ягоным загадзе біў яе тапаром і малатком 
па галаве 122. Земскі суд 31 траўня 1845 г. перадаў справу 
аб забойстве Альбіны Крэйцэр у Люцынскі гарадавы ма-
гістрат, які ў сваю чаргу 7 чэрвеня 1845 г. перадаў яе ў Ві-
цебскі сумленны суд. Тым часам 17-гадовы Карл і 10-гадо-
вы Леанард былі змешчаны ў турэмны замак 123.

14 жніўня 1845 г. Віцебскі сумленны суд разглядаў 
справу непаўналетніх вендэнскіх мяшчан Крэйцэраў – 
Карла 16 гадоў (верагодна, суд спраўдзіў узрост злачын-
цы) і Леанарда 10 гадоў. Першага судзілі за забойства 
роднай сястры Альбіны Крэйцэр, а другога – за “зна-
ние о злоумышленном замысле его [Карла] на убийст-
во сказанной сестры их и необъявления о том в свое вре-
мя никому” 124. У выніку Карл на падставе арт. 137, 138, 
360, 372, 373, 1186, 1181 т. XV “Свода законов” (1842) быў 
прызнаны вінаватым у забойстве Альбіны 125. У прысу-
дзе было запісана: “Как имевшего во время совершения 
преступления 16 лет и учиненное в разумении, лишить 
всех прав состояния, бес телесного наказания сослать 
в каторжную работу на 8 лет, а потом оставить в Сиби-
ри на поселение. Предоставить тамошнему лютеранско-
му духовенству назначения места по времени церковного 

120 Тамсама. Арк. 14–15, 17–17адв.
121 НГАБ. Ф. 1430. Воп. 1. Спр. 11672. Арк. 1–3. 
122 НГАБ. Ф. 2647. Воп. 1. Спр. 117. Арк. 49–50. 
123 Тамсама. Арк. 67–67 адв., 96, 101.
124 Тамсама. Арк. 102.
125 Тамсама.
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покаяния за небытие им от времени рождения своего ни-
когда в исповеди” 126. У дачыненні да малодшага брата суд 
прыйшоў да наступнай высновы: “Подсудимый Леонард 
Крейцер умалчивал о преступлении своего брата без ра-
зумения. По силе ст. 138 и 366 т. XV наказать его при Лю-
цинском городском правлении розгами и, дав ему 10 уда-
ров, потом, как на повальном обыске в поведении одобрен, 
возвратить на прежнее жилище, с подтверждением, чтобы 
на дальнейшее время в подобных случаях был осмотрите-
лен и о злоумышленных поступках сопряженных с опас-
ностью жизни доносил по порядку” 127. 

У трэцюю групу вылучаюцца справы, дзе непаўналетнія 
здзейснілі забойства пад прымусам бацькоў або саўдзельні-
чалі ў ім. Напрыклад, 14 студзеня 1834 г. Віцебскі сумлен-
ны суд разглядаў справу пра забойства селянінам памеш-
чыцы Шадурскай Фёдарам Івановым валацугі Міхайлы 
Ларыёнава. У гэтую судовую інстанцыю справа трапіла 
таму, што да гэтага забойства меў дачыненне сын Фёда-
ра Шадурскага Якаў. На допыце хлопчык расказаў, што 
па загадзе бацькі знаходзіўся “на карауле при дверях той 
избы, где совершал отец его убийство над Михайлою”. Пе-
рад судом паўстала пытанне – прызнаваць ці не прызна-
ваць Якава саўдзельнікам забойства. А для гэтага неабход-
на было вырашыць пытанне – “с разумением ли учинено 
подсудным преступление или без разумения” 128. У выніку 
Віцебскі сумленны суд заключыў, што Якаў “признав во всё 
вышепрописанном виновным и учинившим такое преступ-
ление с разумением” 129. Такім чынам непаўналетні Якаў 
Шадурскі быў прызнаны саўдзельнікам злачынства.

Справа аб прымусе да забойства паступіла на раз-
гляд 28 сакавіка 1835 г. у Суражскі павятовы суд. Сялян-
ка маёнтка Азёрцы памешчыкаў Бруевічаў вёскі Шабры 
13-гадовая Аўдоцця Кандрацьева абвінавачвалася ў тым, 
што задушыла малалетнюю дзяўчынку Хіму Нікіціну. 

126 Тамсама. Арк. 102адв. 
127 Тамсама. Арк. 103. 
128 НГАБ. Ф. 2647. Воп. 1. Спр. 13. Арк. 100. 
129 Тамсама. Арк. 13. 
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У час следства дзяўчынка зрабіла добраахвотнае пры-
знанне 130. Яна расказала, што ў мінулым 1834 г. “по насту-
плению зимнего времени” яе бацька, 50-гадовы Кандра-
цій Іваноў, пачаў падбухторваць яе задушыць падчарыцу 
9-гадовую Хіму (дачку ягонай другой жонкі Агаф’і). Аўдоц-
ця павінна была зрабіць гэта, калі разам з Хімай хадзіла 
ў вёску Зімнікі, але не адважылася. Праз некаторы час, 
8 лютага 1835 г., Кандрацій паклікаў дачку, даў ёй 20 ка-
пеек і загадаў, каб яна пайшла ў фальварак Прудзіна ку-
піць бульбы, узяла з сабой Хіму і “исполнила прежний его 
приказ”. Ён прыгразіў Адоцці, што “если не исполнит, то 
он ее саму убьет” 131. Па словах дзяўчынкі, менавіта бацька 
сказаў, што зручней задушыць падчарыцу пяньковым па-
яском. Раніцай дзяўчаты пайшлі купляць бульбу. Траге-
дыя адбылася недалёка ад Прудзіна, калі яны ішлі паўз 
лес. Хіма ішла наперадзе, і ў нейкім момант Аўдоцця на-
кінула ёй на шыю пяньковы паясок, двойчы абматала і за-
душыла. Потым схавала Хіму пад елку 132. 

Кандрацій у час следства быў узяты пад варту. Аднак, 
нягледзячы ні на вочныя стаўкі, дзе Аўдоцця яго выкры-
вала, ні на паказанні аднавотчынных сялян, якім ён, бу-
дучы пад вартай, гаварыў, што “подговаривал свою дочь, 
чтобы она не показывала, что он ее научил”, Кандрацій 
прызнання не зрабіў 133. У выніку Суражскі павятовы суд 
на падставе арт. 1027 т. XV (“Несколько доказательств 
совокупно взятых составляют совершенное доказательст-
во”) прызнаў Кандрація вінаватым у прымусе сваёй дач-
кі Аўдоцці да забойства падчаркі Хімы. За гэтае злачын-
ства было загадана ў вёсцы Шабры публічна пакараць яго 
дваццаццю ўдарамі пугі праз ката, на твары паставіць 
кляймо “ВОР” і выслаць на катаржную працу ў Сібір. Ві-
цебская крымінальная палата пацвердзіла гэты прысуд 134.

Справа непаўналетняй Аўдоцці была перададзена 
ў Віцебскі сумленны суд, які 5 ліпеня 1835 г. і прыняў 
130 НГАБ. Ф. 2647. Воп. 1. Спр. 289. Арк. 32адв.
131 Тамсама. Арк. 32. 
132 Тамсама. Арк. 32–32адв. 
133 Тамсама. Арк. 32адв.
134 Тамсама. Арк. 33–33адв.



92 Беларускі Гістарычны Агляд Том ХХVIII

наступнае рашэнне: “Авдотью, повинившуюся в умерщвле-
нии хотя бы следовало по ст. 332 т. 15 за умышленное смер-
тоубийство наказать, но поскольку оказывается, что она со-
вершила его в малолетстве по приказанию отца. Отец уже 
привлечен к наказанию. В отношении несовершеннолетней 
преступницы по ст. 126 считается тяжким и подлежит рас-
смотрению Правительствующим Сенатом” 135. 

Такім чынам, на падставе дакументаў паліцэйска-судовых 
інстанцый вылучаецца ўсяго 4 віды крымінальных злачын-
стваў, у якіх удзельнічалі дзеці – крадзяжы, падпалы, зла-
чынствы на сексуальнай глебе і забойствы. Крымінальныя 
справы аб крадзяжах былі нешматлікія. У першую чаргу гэта 
абумоўлена тым, што паліцыі (гарадская і земская) справы аб 
крадзяжах да 20 рублёў разбіралі на месцах і не перадавалі 
ў судовыя інстанцыі, а крадзяжы на большыя сумы непаўна-
летнія рабілі рэдка. Калі ж кошт украдзенага быў нязначны 
(менш як 20 рублёў), а справа трапляла ў судовыя інстанцыі – 
значыць, гаворка ішла не толькі (а можа і не столькі) пра 
крадзеж, колькі пра абцяжарвальныя абставіны або больш 
сур’ёзныя, у адпаведнасці з расійскім заканадаўствам, зла-
чынствы. Гэта маглі быць неаднаразовыя крадзяжы (рэцы-
дывы) на вялікія грашовыя сумы, крадзяжы разам з уцёкамі 
ад гаспадароў ці з-пад арышту, крадзяжы з рэлігійных уста-
ноў (святатацтва). У параўнанні з іншымі відамі злачынстваў 
істотная частка спраў датычылася непаўналетніх з дваран-
скага саслоўя абодвух палоў. Пры гэтым усе справы аб кра-
дзяжах, якія датычыліся дваранскіх дзяцей, нягледзячы на 
памер украдзенага, перадаваліся на канчатковы разгляд 
у Сенат і зацвярджаліся імператарам. 

Падпалы не былі распаўсюджанымі злачынствамі сярод 
непаўналетніх. З крымінальных спраў відаць, што калі пад-
пал не быў выпадковы, то ён выкарыстоўваўся як сродак 
помсты або як прыкрыццё для крадзяжу. Падпалы лічылі-
ся да такой ступені сур’ёзнай небяспекай, што ў 40-я гады 
ХІХ ст. былі спробы вывесці непаўналетніх падпальшчыкаў 
з-пад кампетэнцыі сумленных судоў і разглядаць у ваенна-
судовых камісіях на падставе “ваенных статутаў”.

135 Тамсама. Арк. 40–41. 
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Што да сексуальных злачынстваў, то можна адзначыць: 
для іх характэрна спантаннасць. Таксама з дакументаў ві-
даць, што хлопчыкі, якія здзейснілі згвалтаванне, не толькі 
не ўяўлялі суровасці пакарання за гэты від злачынства, але 
нават не разумелі, што здзяйсняюць цяжкае злачынства. 
Асаблівасцю злачынстваў сексуальнага характару ў першай 
палове ХІХ ст. была іх цяжкая доказнасць. Калі гвалтаўнік 
не рабіў прызнання, а непасрэдных сведак сексуальнага 
гвалту не было, злачынца мог застацца беспакараны. Да 
таго ж стаўленне судовых інстанцый, якія па сваім складзе 
былі цалкам мужчынскія, да злачынстваў на сексуальнай 
глебе было неадназначным. Часам у судзе імкнуліся не толь-
кі апраўдаць паводзіны непаўналетніх гвалтаўнікоў, але 
і абвінаваціць ахвяру ў хлусні і абгаворы. Таму ёсць верагод-
насць, што сексуальных злачынстваў было нашмат больш, 
але калі не было нанесена цяжкіх траўмаў і пашкоджан-
няў, не было яўных сведкаў гвалтоўных дзеянняў, то бацькі 
дзяўчынак не разлічвалі на справядлівы прысуд і не звяр-
таліся ў паліцэйска-судовыя інстанцыі.

Справы аб забойствах, якія разглядаліся паліцэйска-
судовымі інстанцыямі, – самыя шматлікія ў параўнанні 
з іншымі відамі злачынстваў, і канчатковы прысуд па іх 
выносіўся Сенатам і імператарам. Толькі для гэтай катэ-
горыі злачынстваў мела значэнне паняцце “безумоўнай 
непадсуднасці”, бо забойцамі рабіліся і малалетнія дзеці 
5–10 гадоў. 

У большасці выпадкаў судовыя інстанцыі забойствы, 
здзейсненыя непаўналетнімі, прызнавалі няшчаснымі вы-
падкамі або кваліфікавалі як зробленыя неўсвядомлена. 
Такія забойцы ці не атрымлівалі пакарання, ці атрым-
лівалі мінімальнае. Толькі ў двух выяўленых выпадках 
у судовых інстанцыях было даказана, што забойствы былі 
ўчынены мэтанакіравана, і толькі адно з іх яшчэ і загадзя 
спланавана. Матывамі гэтых злачынстваў выступалі не-
прыязнасць і помста. Таксама вылучаюцца выпадкі, калі 
непаўналетнія дзеці рабіліся ўдзельнікамі забойства ці за-
бойцамі пад прымусам і пагрозамі з боку бацькі (прымус 
з боку маці не быў выяўлены). У такіх выпадках прысуд 
за забойствы выносіўся і бацькам, і дзецям. 



Juvenile and Minor Crime  
from 1830s until 1850s  
in the lands of Belarus

Natallia Anofranka

While in European countries of the nineteenth century industri-
al revolution and urbanization caused the children crime increase, 
in the Belarusian-Lithuanian provinces of the Russian Empire these 
processes progressed very slowly. This had an influence on the state 
of the children crime which didn’t gain a mass character until the 
1860s in these lands. The analysis of documents from the police and 
the courts of different types and levels of the Minsk and Vi tebsk 
provinces reveal four main cases of violations the children partici-
pated in: theft crimes, setting fire, sex crimes, and homicides. In 
addition, these documents illustrate how resolutions and orders 
regarding offenders from minor children were putted into judicial 
practice and how courts at different levels cooperated.  



Цімох Кавалеўскі

Большасць сучасных даследчыкаў разглядаюць Бела-
рускую Народную Рэспубліку як неад’емнае звяно, адну 
з найважнейшых вехаў у гісторыі беларускай дзяржаўнас-
ці. Нават афіцыйная гістарыяграфія Рэспублікі Беларусь 
прызнае сёння гістарычную заканамернасць абвяшчэння 
БНР, лічыць яе лагічным вынікам імкнення беларуска-
га народа, найперш яго палітычнай эліты, да здабыцця 
дзяржаўнай самастойнасці і пачаткам будаўніцтва неза-
лежнай нацыянальнай дзяржавы 1. У сучасным навуко-
вым дыскурсе ўжо практычна нікім не аспрэчваецца, што 
БНР была ўласна беларускім праектам, а не польскай, ня-
мецкай ці яшчэ чыёйсьці інтрыгай, што перадумовы і ма-
тывацыі, якія прывялі да яе ўтварэння, не былі прыўне-
сеныя звонку, а караніліся ў самім беларускім соцыуме.

За апошнія дзесяцігоддзі беларускімі і замежнымі гісто-
рыкамі даволі падрабязна рэканструяваны падзеі, звяза-
ныя з гісторыяй абвяшчэння і функцыянавання Беларус-
кай Народнай Рэспублікі. Працэс вывучэння падзейнага 
боку феномена БНР працягваецца і сёння – у напрамку 

1 Беларуская Народная Рэспубліка – крок да незалежнасці: Да 
100-годдзя абвяшчэння. Гістарычны нарыс / А. А. Каваленя 
[і інш.]. Мінск, 2018. С. 3–4, 107, 133, 134; Беларуская Народ-
ная Рэспубліка ў гісторыі беларускай нацыянальнай дзяржаў-
насці: зб. артыкулаў / укл. С. А. Траццяк; рэдкал.: А. А. Кава-
леня [і інш.]. Мінск, 2020. С. 4, 88–89.

Беларуская Народная Рэспубліка 
як дэмакратычная альтэрнатыва 

бальшавіцкай дыктатуры 
ў Беларусі
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ўсё большага заглыблення ў гістарычны матэрыял, дэта-
лёвага выяўлення прычынна-выніковых сувязяў паміж 
фактамі, робяцца паспяховыя намаганні па ўзнаўленні 
біяграфій гістарычных дзеячоў. 

Не паўтараючы наяўнага наратыву пра БНР, паспра-
буем засяродзіць увагу на змястоўным напаўненні той 
формы дзяржаўнасці, якую яна мелася сабой увасобіць, 
на некаторых яе сутнасных характарыстыках, а менавіта: 
каму павінна была належаць улада ў беларускай дзяржа-
ве? якая прадугледжвалася форма кіравання? на асно-
ве якіх прынцыпаў мусіла функцыянаваць сістэма дзяр-
жаўных органаў? якімі правамі і абавязкамі надзяляліся 
грамадзяне беларускай дзяржавы? які палітычны рэжым 
намерваліся сцвердзіць у БНР яе заснавальнікі? І як пад-
сумаванне – чым дзяржаўнасць у форме БНР мусіла ад-
рознівацца ад навязанай урэшце беларусам савецкай фор-
мы дзяржаўнасці? 

Безумоўна, паколькі БНР як дзяржава не змагла вый-
сці з пачатковай стадыі развіцця, усе названыя характа-
рыстыкі не выявіліся ў ёй у поўнай меры. Тым не менш 
да нас дайшоў значны комплекс палітыка-прававых даку-
ментаў, якія дазваляюць выявіць пэўныя тэндэнцыі і на 
падставе гэтага зрабіць спробу навуковай рэканструкцыі 
той мадэлі дзяржавы, што ўсталявалася б у Беларусі ў вы-
падку, калі б Беларуская Народная Рэспубліка здзейсні-
лася як паўнавартаснае дзяржаўнае ўтварэнне. 

Найважнейшымі сярод гэтых дакументаў былі 1-я, 
2-я і 3-я ўстаўныя граматы БНР, якія беларускімі гісто-
рыкамі дзяржавы і права характарызуюцца як акты кан-
стытуцыйнага значэння 2.

Найперш, грунтуючыся на пастанове Усебеларуска-
га з’езда 1917 г. аб устанаўленні ў межах Беларускай 
зямлі рэспубліканскага дэмакратычнага ладу, устаў-
ныя граматы адназначна вызначалі форму кіравання 
2 Чудаков М. Ф. Конституционный процесс в Беларуси (1447–

1996 гг.). Минск, 2004. С. 197; Пліска М. Беларусь: асаблівас-
ці канстытуцыйнага працэсу ў 1918 г. // URL: https://gazeta.
arche.by/article/474.html?fbclid=IwAR1shzMBEpuAN1cpwlMv
XSwwF0wkLsgvMU_YyJAVrJcq_J4nSy6iYJ7HYI4.
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ў новаабвешчанай дзяржаве – дэмакратычная рэспубліка. 
Гэта вынікала з самой назвы дзяржавы – Беларуская На-
родная Рэспубліка. Паняцце “народная” выступала тут 
менавіта сінонімам паняцця “дэмакратычная”. Разумен-
не заснавальнікамі БНР гэтых тэрмінаў як тоесных было, 
у прыватнасці, засведчана пазней у Мемарандуме Рады 
Народных Міністраў БНР да ўрадаў балтыйскіх дзяржаў 
ад 27 кастрычніка 1920 г., дзе падкрэслівалася, што “фор-
ма дзяржаўнасці Беларусі была прынята ў форме народ-
най (дэмакратычнай) рэспублікі” 3. З пункту гледжання 
прававой навукі гэта азначала, што дзеячы БНР бралі на 
сябе абавязак устанавіць у дзяржаве такі парадак, пры 
якім органы ўлады фарміруюцца народам ці яго прад-
стаўнікамі шляхам рэгулярнага правядзення выбараў, 
у выніку чаго кіраўнічыя структуры перыядычна абнаўля-
юцца за кошт доступу да ўлады іншых партый і рухаў 
і знаходзяцца пад пастаянным кантролем з боку грамад-
ства 4. Самі кіраўнікі БНР вызначалі наступныя падста-
вовыя прынцыпы функцыянавання Рэспублікі: поўная 
дэмакратычнасць; прадстаўніцтва і абарона ўсіх класаў 
насельніцтва; наданне аўтаномных правоў нацыяналь-
ным меншасцям 5. 

Скіраванасць на ўсталяванне ў дзяржаве дэмакратыч-
ных нормаў прынцыпова адрознівалася ад курсу баль-
шавікоў на ўвядзенне т. зв. дыктатуры пралетарыяту, 
якая прадугледжвала дэспатычную ўладу адной часткі 
грамадства над іншай, выключала свабодную канкурэн-
цыю палітычных сіл і ў выніку прывяла да манапольнага 
і бескантрольнага панавання толькі адной партыі – ка-
муністычнай.

Варта нагадаць, што заснавальнікамі Беларускай Народ-
най Рэспублікі былі палітыкі сацыялістычных перакананняў. 

3 Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі (далей – Архівы 
БНР). Т. 1. Кн. 2 / укл., падрыхт. тэксту, уступ. арт., камент., 
паказ., камп. набор, макет С. Шупы. Вільня – Нью-Ёрк – 
Менск – Прага, 1998. С. 929.

4 Конституционное право: энцикл. словарь / отв. ред. и рук. авт. 
колл. С. А. Авакьян. Москва, 2001. С. 187.

5 Архівы БНР. Т. 1. Кн. 2. С. 930.
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Частка іх лічыла сябе паслядоўнікамі марксісцкага вучэн-
ня. Аднак у праграмных дакументах Беларускай сацыя-
лістычнай грамады, затым новых партый, што ўтварыліся 
ў 1918 г. пасля яе распаду, пастулат аб дыктатуры пра-
летарыяту і іншыя радыкальныя ідэі адсутнічалі, а да-
сягненне сацыялізму ўяўлялася толькі ў аддаленай пер-
спектыве – як вынік працяглага працэсу сацыяльных 
пераўтварэнняў шляхам спалучэння рэвалюцыйных і эва-
люцыйных метадаў. Таму наўрад ці можна пагадзіцца 
з азначэннем дзеячоў БНР як левых радыкалаў 6. Яны 
сапраўды былі левымі, бо адносіліся да левага, сацыя-
лістычнага крыла палітычнага спектра, але, як ужо ад-
значалася ў літаратуры, не былі радыкаламі 7. Левымі ра-
дыкаламі з’яўляліся расійскія бальшавікі і блізкія да іх 
групы, беларускія ж сацыялісты, найперш іх марксісцкая 
частка, набліжаліся да класічных заходніх сацыял-дэма-
кратый 8. 

У сістэме дзяржаўных органаў Беларускай Народнай 
Рэспублікі праглядалася імкненне яе заснавальнікаў ува-
собіць прынцып падзелу ўлады на адносна самастойныя 
галіны – заканадаўчую, выканаўчую і судовую. У адной 
з заяў урада БНР для прэсы гаварылася: “Цяпер у Бела-
русі існуюць дзве цалкам самастойныя (вылучана намі. – 
Ц. К.) па сваіх функцыях установы, а менавіта: закана-
даўчы орган – гэта Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, 
і выканаўчы орган – Народны Сакратарыят (або іначай, 
Народны Сакратарыят БНР)” 9. Праўда, прынцып падзе-
лу ўлады не заўсёды ўдавалася выконваць, ва ўмовах 
дэфіцыту кадраў часам адны і тыя ж людзі адначасова 
6 Ляхоўскі У. Леварадыкальная БНР у 1918 г. ня мела шанцу // 

Літва: голас манархіста. 2008. № 24. С. 4–5.
7 Міхедзька В. А. Грамадскія ідэалы і каштоўнасці ў дзяржа-

ватворчых дакументах БНР і БССР // Дзяржаўнасць Белару-
сі ў ХХ стагоддзі: Да 100-годдзя абвяшчэння Беларускай На-
роднай Рэспублікі і Беларускай Савецкай Сацыялістычнай 
Рэспублікі: зб. навук. арт. Гомель, 2019. С. 40.

8 Сідарэвіч А. Самавызначэнне беларускай сацыял-дэмакра-
тыі. Антон Луцкевіч. Мінск, 1999. С. 16.

9 Цыт. паводле: Чернякевич А. Н. БНР: триумф побежденных. 
Минск, 2018. С. 72.
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займалі пасады і ў парламенцкіх, і ва ўрадавых струк-
турах 10. Але важна, што дзеячы БНР разумелі значэнне 
гэтага прынцыпу дзеля прадухілення манапалізацыі ўла-
ды ў руках адной асобы, органа або сацыяльнага пласта.

Спробы рэалізаваць у БНР дэмакратычны прынцып 
падзелу ўладаў рэзка кантраставалі з канцэпцыяй таталь-
насці, непадзеленасці ўлады, якая ажыццяўлялася ў Са-
вецкай Расіі. Паводле бальшавіцкага правадыра У. Лені-
на, саветы як органы “дыктатуры пралетарыяту” мусілі 
спалучаць у сабе ўсе ўладныя функцыі – заканадаўчыя, 
выканаўчыя і судовыя. У адпаведнасці з яго ўяўлення-
мі, дэпутаты саветаў “павінны самі працаваць, самі вы-
конваць свае законы, самі правяраць тое, што атрымлі-
ваецца ў жыцці, самі адказваць непасрэдна перад сваімі 
выбаршчыкамі” 11.

Народны камісар юстыцыі РСФСР П. Стучка пісаў 
у 1918 г.: “Прынцып падзелу ўлады для нас, як і ў са-
праўдным жыцці, мае толькі значэнне тэхнічнага падзелу 
працы. Улада, у дадзеным выпадку савецкая, натуральна, 
павінна быць адзінаю ўладаю, што ўключае ў сябе і зака-
надаўчую, і выканаўчую, і, нарэшце, судовую” 12.

Аналагічным чынам выказваўся член калегіі Наркам-
юста РСФСР М. Казлоўскі (у 1919 г. – народны камісар 
юстыцыі Літоўска-Беларускай ССР). У чэрвені 1920 г. ён 
заклікаў суддзяў – дэлегатаў ІІІ Усерасійскага з’езда дзея-
чаў савецкай юстыцыі – не ўздымаць больш пытання аб 
незалежнасці суддзі як гарантыі ажыццяўлення яго дзей-
насці і зафіксаваць у рэзалюцыі “пэўнае меркаванне, што 
суды не больш і не менш, як органы ўлады, органы дык-
татуры. Забудзьце, – заявіў ён, – ілюзіі аб незалежнасці 
судоў і г. д. Гэта буржуазная лухта. Трэба раз назаўсёды 
сказаць, што гэта такія ж органы нашай работы, як орган 

10 Міхалюк Д. Беларуская Народная Рэспубліка ў 1918–1920 гг.: 
Ля вытокаў беларускай дзяржаўнасці / пер. з польск. мовы. 
Мінск, 2015. С. 208.

11 Ленин В. И. Государство и революция // Полн. собр. соч. Т. 33. 
С. 47–48.

12 Стучка П. Старый и новый суд // Материалы Народного ко-
миссариата юстиции. Вып. 2. Москва, 1918. С. 14.
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УСНГ (Усерасійскі Савет Народнай Гаспадаркі. – Ц. К.). 
Гэта выканаўчыя органы ўлады пралетарыяту” 13.

Катэгарычнае непрыманне бальшавіцкім кіраўніцт-
вам прынцыпу падзелу ўлады мела вынікам усталяванне 
ў Савецкім Саюзе неабмежаванай дыктаруры УсеКП(б), 
а затым – аднаасобнай дыктатуры Сталіна. Трагічныя на-
ступствы гэтага ўсім вядомыя.

Заснавальнікі Беларускай Народнай Рэспублікі ішлі 
іншым шляхам.

Заканадаўчая ўлада ў рэспубліцы першапачаткова 
належала Радзе Усебеларускага з’езда, якая 19 сакавіка 
1918 г. была пераўтворана ў Раду БНР. Яна ўяўляла сабой 
правобраз парламента беларускай дзяржавы (перадпар-
ламент). Выканаўчай і адміністратыўнай уладай надзя-
ляўся ўрад – Народны Сакратарыят Беларусі, перайме-
наваны ў лістападзе 1918 г. у Раду Народных Міністраў 
БНР. Урад прызначаўся Радай БНР, быў падкантрольны 
і адказны перад ёю. У красавіку 1918 г. Рада БНР пры-
няла пастанову, каб “дзеля карысці дзяржаўнасці Бела-
русі” ўрад быў кааліцыйным 14. Рада БНР магла ў любы 
момант выказаць вотум недаверу ўраду і сфармаваць яго 
новы склад – што неаднаразова і адбывалася. 

Такая сістэма адпавядала мадэлі парламентарнай 
(а не прэзідэнцкай) рэспублікі. Пасада прэзідэнта ні ва 
ўстаўных граматах, ні ў наступных актах БНР не пра-
дугледжвалася. Першай асобай у дзяржаве станавіўся кі-
раўнік урада – старшыня Народнага Сакратарыята, за-
тым Рады Народных Міністраў БНР.

Другой Устаўной граматай да народаў Беларусі ад 
9 сакавіка 1918 г. у межах БНР абвяшчаліся палітычныя 
правы і свабоды: свабода слова, друку, сходаў, хаўрусаў, 
безумоўная свабода сумлення, недатыкальнасць асобы 
і жылля. Асобным пунктам народам Беларусі гаранта-
валася права на нацыянальна-персанальную аўтаномію 

13 Протоколы ІІІ Всероссийского съезда деятелей советской юсти-
ции, с приложением резолюций съезда // Материалы Народно-
го комиссариата юстиции. Вып. 11-12. Петербург, 1921. С. 80.

14 Архівы БНР. Т. 1. Кн. 1. С. 92.
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і раўнапраўе ўсіх мясцовых моў 15. Крыху пазней паста-
новай Народнага Сакратарыята БНР дзяржаўнай і аба-
вязковай мовай Рэспублікі была абвешчана беларуская 
мова. На ёй павінны былі складацца ўсе акты і весціся 
перапіска дзяржаўных устаноў. Але за нацыянальнымі 
меншасцямі па-ранейшаму захоўвалася права карыстац-
ца сваімі мовамі ў афіцыйных зносінах з дзяржаўнымі ор-
ганамі 16.

Важным момантам было тое, што заснавальнікі БНР 
як прыхільнікі сацыялістычнай ідэі імкнуліся пабудаваць 
беларускую дзяржаву на прынцыпах не толькі палітыч-
най, але і сацыяльнай дэмакратыі. Кіруючыся ідэямі са-
цыяльнай справядлівасці, яны ўключылі ў Другую Устаў-
ную грамату пункт аб скасаванні ў Беларусі прыватнай 
уласнасці на зямлю і перадачы яе без выкупу тым, хто 
сам на ёй працуе 17. Некаторыя даследчыкі трактуюць гэты 
пункт як патрабаванне нацыяналізацыі зямельнай улас-
насці 18. Але нацыяналізацыя, як вядома, азначае пера-
ход маёмасці ва ўласнасць дзяржавы. Між тым у Другой 
Устаўной грамаце не гаварылася пра тое, каму мусіла на-
лежаць выключаная з прыватнай уласнасці зямля. Віда-
вочна, мелася на ўвазе, што сельскагаспадарчыя зямель-
ныя ўгоддзі павінны не перайсці ў дзяржаўную ўласнасць, 
а стаць агульнанародным набыткам без права куплі-про-
дажу і арэнды (быць “нічыйнымі”, як паветра; зямля – 
гэта “дар Божы”, і ніхто не мае права яго прысвойваць). 
Гэтая ўстаноўка набліжалася да ідэі сацыялізацыі зям-
лі, якую прапаведавалі расійскія сацыялісты-рэвалю-
цыянеры (эсэры). Вылучэнне менавіта такой ідэі цалкам 
15 Турук Ф. Белорусское движение: Очерк истории националь-

ного и революционного движения белорусов. Москва, 1921. 
С. 111.

16 Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (далей – НА РБ). 
Фонд. 325. Воп. 1. Спр. 8. Арк. 117, 128адв.; Архівы БНР. Т. 1. 
Кн. 1. С. 74.

17 Турук Ф. Белорусское движение. С. 111. 
18 Сідарэвіч А. Другая Устаўная грамата // Энцыклапедыя гісто-

рыі Беларусі. Т. 3. Мінск, 1996. С. 284; Міхалюк Д. Беларус-
кая Народная Рэспубліка ў 1918–1920 гг.: Ля вытокаў бела-
рускай дзяржаўнасці. С. 199.
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вытлумачальнае, бо шэраг членаў Выканаўчага камітэта 
Рады Усебеларускага з’езда, ад імя якіх выдадзена Дру-
гая Устаўная грамата, прытрымліваліся якраз эсэраўскіх 
поглядаў. 

Праект сацыялізацыі прадугледжваў перадачу выклю-
чанай з гандлёвага абарачэння зямлі ў карыстанне сяля-
нам на ўраўняльных і працоўных прынцыпах, без наём-
най працы. Якой бы ўтапічнай ні здавалася сёння гэтая 
праграма, намеры дзеячоў БНР выбудаваць на яе асно-
ве аграрныя адносіны ў рэспубліцы, відавочна, сведчылі 
пра пошукі імі аптымальных шляхоў вырашэння зямель-
нага пытання, пра імкненне пазбегнуць негатыўных для 
сялянства наступстваў двух крайніх аграрных праектаў: 
з аднаго боку, нічым не абмежаванай прыватнай уласнас-
ці на зямлю, што пагражала канцэнтрацыяй зямельных 
угоддзяў у руках невялікай часткі ўласнікаў і, адпаведна, 
абеззямельваннем асноўнай масы сялянства; з другога – 
нацыяналізацыі, г. зн. “адзяржаўлення” зямлі, у выніку 
чаго яе рэальным распарадчыкам станавілася б дзяржаў-
ная бюракратыя, а сялянства зноў жа страчвала б права 
на валоданне ёю. 

Праўда, пазней у праграмнай дэкларацыі сацыял-дэ-
макрата А. Луцкевіча, якую ён абнародаваў пры ўсту-
пленні на пасаду Старшыні Рады Народных Міністраў 
БНР 22 лістапада 1918 г., заяўлялася, што толькі народ 
у цэлым з’яўляецца сапраўдным гаспадаром усёй зямлі, 
“толькі яму ў асобе яго дзяржаўных устаноў належыць 
права распараджацца зямлёй” 19. Тут сапраўды была вы-
казана ідэя нацыяналізацыі, што адпавядала праграме 
Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі 20, але фак-
тычна супярэчыла Другой Устаўной грамаце да народаў 
 Беларусі.

Тое, што бацькі-заснавальнікі БНР кіраваліся найперш 
інтарэсамі сялянства – колькасна дамінавальнай часткі 

19 Архівы БНР. Т. 1. Кн. 1. С. 301.
20 А. Ж. Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя, яе мэты 

і заданні: папулярны выклад праграмы // Беларусь. 1989. 
№ 10. С. 23.
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беларускага этнасу, з асяроддзя якой многія з іх самі пахо-
дзілі – было цалкам абгрунтаваным палітычна і мараль-
на. І не іх віна, што беларускае сялянства праз дзеянне 
мноства прычын у сваёй масе аказалася ментальна не га-
товым да ўспрымання і падтрымкі нацыянальнай ідэі і, 
адпаведна, удзелу ў пабудове сваёй уласнай дзяржавы. 
Гэтая драматычная акалічнасць не павінна быць падста-
вай для з’едлівых, але не падмацаваных фактамі, закідаў 
з боку некаторых сённяшніх гісторыкаў на адрас тагачас-
ных беларускіх палітыкаў з прычыны іх нібыта празмер-
най прыхільнасці да сацыяльных пераўтварэнняў ва ўрон 
нацыянальна-дзяржаўнаму будаўніцтву 21.

У адрозненне ад радыкалаў-бальшавікоў заснаваль-
нікі Беларускай Народнай Рэспублікі як памяркоўныя 
сацыялісты не імкнуліся да татальнай ломкі наяўнай са-
цыяльна-эканамічнай сістэмы. Таму ўстаноўчыя дакумен-
ты БНР не прадугледжвалі, напрыклад, неадкладнай на-
цыяналізацыі банкаўскай сферы, чыгунак, прамысловых 
прадпрыемстваў і г. д. Рэгуляванне працоўных адносін 
абмяжоўвалася ўзаконьваннем у межах Беларускай На-
роднай Рэспублікі 8-гадзіннага рабочага дня 22.

Неабходна асабліва падкрэсліць, што дэклараваныя 
палітычныя і сацыяльныя правы распаўсюджваліся 
на ўсіх грамадзян БНР, да якіх спецыяльным законам 
“Аб грамадзянстве Беларускай Народнай Рэспублікі” ад 
14 снежня 1919 г. залічваліся ўсе асобы, што да 1914 г. 
былі прыпісаны да тэрыторыі Беларусі і карысталіся пра-
вамі расійскага падданства, а таксама тыя, што атрымалі 
грамадзянства БНР па спецыяльнай пісьмовай просьбе 23. 
Усеагульнасць правоў і свабод – яшчэ адно прынцыповае 
адрозненне беларускай дэмакратычнай дзяржавы ад са-
вецкай мадэлі. У Канстытуцыі Сацыялістычнай Савецкай 

21 Латышонак А. “Калі б БНР стваралі не сацыялісты, было б 
больш шанцаў”// Літва: голас манархіста. 2008. № 24. С. 5.

22 Турук Ф. Белорусское движение. С. 111.
23 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–

1991 г.): зб. дак. і матэрыялаў. Т. 1: 1 жніўня 1914 г. – 18 са-
кавіка 1921 г. Ч. 1: 1 жніўня 1914 г. – 31 снежня 1919 г. Мінск, 
2008. С. 399–400.
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Рэспублікі Беларусі (1919) таксама быў сфармуляваны шэ-
раг правоў і свабод грамадзян: свабода выказвання думак, 
свабода сходаў, свабода хаўрусаў, свабода сумлення і інш. 
Але пры гэтым катэгарычна агаворвалася, што яны рас-
паўсюджваюцца толькі на “працоўных”, пад якімі баль-
шавіцкая ідэалогія разумела наёмных рабочых і бедных 
сялян, а таксама чырвонаармейцаў 24. У той жа час такія 
сацыяльныя катэгорыі, як прадпрымальнікі, інтэліген-
цыя, духавенства фактычна заставаліся па-за законам 
і маглі падпадаць пад любую дыскрымінацыю. Падобны 
падыход, што, па-сутнасці, узнаўляў у перавернутай фор-
ме сярэдневяковую практыку саслоўнай няроўнасці, быў 
абсалютна чужы дэмакратычнаму праекту БНР.

Апагеем у выбудоўванні сацыяльна-палітычнай мадэ-
лі новаабвешчанай беларускай дзяржавы стала прыняцце 
Радай БНР 25 сакавіка 1918 г. Трэцяй Устаўной граматы, 
якая дэкларавала найважнейшы, сутнасны атрыбут дзяр-
жавы – незалежнасць і суверэнітэт. “Ад гэтага часу, – га-
варылася ў дакуменце, – Беларуская Народная Рэспубліка 
абвяшчаецца незалежнаю і вольнаю дзяржавай”. Трэцяя 
Устаўная грамата акрэсліла таксама тэрыторыю, на якую 
БНР мелася распаўсюджваць свой суверэнітэт – “усе зем-
лі, дзе жыве і мае лічбенную перавагу беларускі народ” 25.

Заўважым, што незалежніцкая рыторыка ўжывалася 
і пад час двух абвяшчэнняў Беларускай Савецкай Рэспуб-
лікі. У Маніфесце Часовага Рабоча-Сялянскага Савецка-
га Урада Беларусі ад 1 студзеня 1919 г. ССРБ характа-
рызавалася як “вольная”, “свабодная”, “незалежная” 26. 

24 Вішнеўскі А. Ф., Юхо Я. А. Гісторыя дзяржавы і права Бела-
русі ў дакументах і матэрыялах. (Са старажытных часоў да 
нашых дзён). Мінск, 2003. С. 218–219; Касьцян К. БССР: ад 
геграфічна-адміністрацыйнай фармацыі да беларускай на-
цыянальнай адзінкі // Białoruskie Zeszyty Historyczne. Zesz. 36. 
Białystok, 2011. S. 174–175, 176 – 177; Міхедзька В. А. Грамад-
скія ідэалы і каштоўнасці ў дзяржаватворчых дакументах БНР 
і БССР. С. 38–39.

25 Турук Ф. Белорусское движение. С. 115.
26 1 января 1919 года: Временное рабоче-крестьянское совет-

ское правительство Белоруссии. Документы и материалы. 
[2-е изд.]. Минск, 2018. С. 22–24, 26–27.
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Дэкларацыя партыйных і прафсаюзных арганізацый Бе-
ларусі ад 31 ліпеня 1920 г. паўторна абвяшчала “неза-
лежную” Сацыялістычную Савецкую Рэспубліку Белару-
сі 27. Аднак гэтыя незалежніцкія лозунгі былі па-сутнасці 
фармальнымі, выкарыстоўваліся хутчэй для прапаган-
дысцкіх мэт, практычнага значэння ім не надавалася. 
Праз няпоўныя чатыры месяцы пасля другога абвяш-
чэння ССРБ ІІІ з’езд КП(б)Б (лістапад 1920 г.) заявіў, 
што “Беларусь, з’яўляючыся Сацыялістычнай Савецкай 
Рэспублікай, адначасова з’яўляецца складовай часткай 
РСФСР, і ўсе органы ў сферы агульных мерапрыемстваў 
павінны быць падпарадкаваныя адпаведным камісары-
ятам РСФСР” 28. 

Наступныя (пасля ўстаўных грамат) палітыка-права-
выя акты БНР развівалі і канкрэтызавалі канцэптуаль-
ныя палажэнні аб яе дзяржаўным і сацыяльным ладзе. 
У прыватнасці, 9 кастрычніка 1918 г. быў прыняты нар-
матыўны акт, вядомы ў літаратуры як Статут Рады БНР 
(часам яго называюць Часовай Канстытуцыяй БНР) 29. 
У 1-м раздзеле дакумента вызначалася, што вярхоўная 
ўлада ў рэспубліцы належыць беларускаму народу і ін-
шым народам Беларусі 30. Тым самым яшчэ раз падкрэс-
ліваўся агульнанародны, а не класавы характар беларус-
кай дзяржавы. (Для параўнання: прынятыя праз некалькі 
месяцаў Маніфест Часовага Рабоча-Сялянскага Савец-
кага Урада Беларусі ад 1 студзеня 1919 г. і Канстытуцыя 

27 По воле народа: из истории образования БССР и создания 
КПБ. Документы и материалы. Минск, 1988. С. 72.

28 Коммунистическая партия Белоруссии в резолюциях и реше-
ниях съездов и пленумов ЦК. Т. 1: 1918–1927. Минск, 1983. 
С. 77.

29 Макаёв Н. В. Конституция БНР: забытое достижение нации // 
Национальная экономика Республики Беларусь: проблемы 
и перспективы развития. Матер. V Междунар. научно-практ. 
конф. студентов (Минск, 11–12 апреля 2012 г.). Минск, 2012. 
С. 200–201; Пліска М. Часовая канстытуцыя БНР: легенда ці 
рэальнасць // URL: https://gazeta.arche.by/article/473.html.

30 НА РБ. Фонд 325. Воп. 1. Спр. 15. Арк. 42–44; Спр. 21. Арк. 122–
123; URL; https://be.wikisource.org/wiki/Часовая_канстытуцыя_
БНР.
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ССРБ ад 3 лютага 1919 г. надзялялі ўладай толькі “ра-
боча-сялянскую беднату і чырвонаармейцаў Беларусі”, 
аб’яднаных у гарадскіх і сельскіх саветах 31.)

Ад імя народа вярхоўную ўладу ў Беларускай Народ-
най Рэспубліцы мусіў здзяйсняць Сойм БНР, выбраны на 
аснове агульнага, роўнага, патаемнага, простага і прапар-
цыянальнага выбарчага права. Да выбрання Сойма зака-
надаўчая ўлада належала Радзе БНР, вышэйшая выка-
наўчая ўлада – Народнаму Сакратарыяту БНР. Паводле 
Статута, Рада БНР як часовы заканадаўчы орган Рэс-
публікі павінна была складацца з прадстаўнікоў розных 
грамадскіх, прафесійных, этнічных, рэлігійных пластоў 
насельніцтва. Для выбрання такіх прадстаўнікоў мер-
кавалася скліканне адпаведных усебеларускіх з’ездаў: 
Усебеларускага земскага з’езда, Усебеларускага з’езда 
гарадоў, Усебеларускага з’езда гандлёва-прамысловых ар-
ганізацый, Усебеларускага з’езда землеўласнікаў і інш. 32. 
Ва ўмовах акупацыі правесці гэтыя з’езды стала немаг-
чыма, але відавочна, што заснавальнікі БНР, кіруючыся 
дэмакратычнымі падыходамі, імкнуліся нават у часовых 
органах улады забяспечыць максімальнае прадстаўніцт-
ва ад усіх наяўных груп і катэгорый грамадзян. Фак-
тычна справа ішла аб сцвярджэнні прынцыпу сацыяль-
нага і палітычнага плюралізму, які дазваляе прымаць 
найбольш узважаныя, аптымальныя кіраўнічыя рашэн-
ні і рэалізацыя якога магчымая толькі ў дэмакратычнай 
прававой дзяржаве.

Асноўныя кірункі дзейнасці Народнага Сакратарыя-
та БНР як органа выканаўчай улады былі сфармулява-
ны ў яго мемарыяле імперскаму канцлеру Германіі ад 
5 красавіка 1918 г. Урад БНР ставіў перад сабой наступ-
ныя задачы: аб’яднанне ўсіх земляў, заселеных белару-
скім народам, у адзін дзяржаўны арганізм; развіццё бе-
ларускай культуры і асветы на аснове беларускай мовы, 
31 Вішнеўскі А. Ф., Юхо Я. А. Гісторыя дзяржавы і права Бела-

русі ў дакументах і матэрыялах. С. 208–209, 217–218.
32 НА РБ. Фонд 325. Воп. 1. Спр. 15. Арк. 42–44; Спр. 21. Арк. 122–

123; URL: https://be.wikisource.org/wiki/Часовая_канстытуцыя_
БНР. 
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якая павінна атрымаць дзяржаўны статус; правядзенне 
аграрнай рэформы ў інтарэсах сялянства як колькасна 
дамінавальнай часткі насельніцтва Беларусі; увядзенне 
нацыянальна-культурнай аўтаноміі для нацыянальных 
меншасцяў; вяртанне на радзіму бежанцаў і арганізацыя 
дапамогі ім; аднаўленне дзейнасці судовых, фінансавых 
і іншых дзяржаўных устаноў, праца якіх была дэзаргані-
завана бальшавікамі 33.

Юрыдычна паўнамоцтвы ўрада БНР як органа выка-
наўчай улады акрэсліваліся Законам аб правах і абавяз-
ках Рады Народных Міністраў Беларускай Народнай Рэс-
публікі ад 11 лістапада 1918 г. Паводле гэтага прававога 
акта, да кампетэнцыі ўрада адносіліся:

прызначэнне і звальненне кіраўнікоў галіновых ведам-
стваў – міністэрстваў; 

выданне распараджэнняў і загадаў, неабходных для 
выканання законаў; 

выданне ў тэрміновых выпадках актаў, што мелі б сілу 
закону, з неадкладным вынясеннем іх на зацвярджэнне 
парламента – Рады БНР; 

загадванне сродкамі абароны Рэспублікі і заключэнне 
ад яе імя міжнародных дамоў (з наступнай ратыфікацыяй 
іх Радай БНР); 

унясенне на разгляд Рады БНР урадавых законапра-
ектаў; 

скліканне па ўзгадненні з Прэзідыумам Рады БНР яе 
надзвычайных сесій і адтэрміноўка ў тым жа парадку чар-
говых сесій.

Радзе народных міністраў БНР падпарадкоўваліся 
10 міністэрстваў: 1) замежных спраў; 2) унутраных спраў; 
3) абароны; 4) фінансаў, гандлю і прамысловасці; 5) шля-
хоў зносін, пошт і тэлеграфаў; 6) земляробства і маёмасцяў 
Рэспублікі; 7) народнай асветы; 8) працы; 9) забеспячэн-
ня і харчавання; 10) юстыцыі. Законам прадугледжвалі-
ся таксама пасады чатырох міністраў без партфеляў 
(адзін з іх зацвярджаўся ў якасці дзяржаўнага сакратара) 

33 Архівы БНР. Т. 1. Кн. 1. С. 83–84.
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і дзяржаўнага кантралёра, які не ўваходзіў у склад кабі-
нета 34.

Як бачым, прававымі актамі БНР досыць падрабязна 
вызначаліся структура, функцыі і кампетэнцыя закана-
даўчай і выканаўчай улады. 

Што датычыць трэцяй галіны ўлады – судовай, то пы-
танне пра яе ў дакументах БНР практычна не было рас-
працавана. Бадай, толькі ў дэкларацыі ўрадавага кабіне-
та Р. Скірмунта, ухваленай Радай БНР 9 ліпеня 1918 г., 
утрымліваўся пункт аб неабходнасці ўладкавання “ўсіх ін-
стытуцый беларускага дзяржаўнага суда: ад ніжэйшых да 
вышэйшых – касацыйных”. У аснову заканадаўства БНР 
спачатку меркавалася пакласці выбарку нормаў са Зво-
ду законаў Расійскай Імперыі, дапоўненую цыркулярамі, 
“адпаведнымі духу і быту беларускага народу” 35.

Законы і пастановы найвышэйшых уладных структур 
павінны былі праводзіцца ў жыццё мясцовымі органамі 
кіравання, на ролю якіх кіраўніцтвам Рэспублікі вызна-
чаліся губернскія, павятовыя, валасныя, гарадскія, ме-
стачковыя і сельскія беларускія рады. Паводле Граматы 
Рады БНР ад 28 лістапада 1918 г., толькі “гэтым аргані-
зацыям працоўнага народу Беларусі” павінна была на-
лежаць улада на месцах, “а не земству, не чыноўнікам, 
не ўсякім самазванцам і чужынцам” 36. У адпаведнасці 
з Часовым наказам мясцовым беларускім радам, які быў 
зацверджаны Народным Сакратарыятам 29 красавіка 
1918 г., мэтамі іх дзейнасці абвяшчаліся дзяржаўная неза-
лежнасць Беларусі, развіццё і паўсюднае пашырэнне бе-
ларускай культуры. У дакуменце быў прапісаны механізм 
фармавання мясцовых радаў. Адмыслова падкрэслівала-
ся, што ў склад радаў трэба выбіраць толькі свядомых бе-
ларусаў, г. зн. тых, “якія шчыра ідуць да вышэй паказа-
ных мэтаў”. Пасля выбрання рады на падставе нормаў 
прадстаўніцтва, вызначаных у Часовым наказе, яна магла 

34 Тамсама. С. 295–296.
35 НА РБ. Фонд 325. Воп. 1. Спр. 10. Арк. 77; Дзянніца. 1918. 

№ 24. 9 жніўня.
36 Архівы БНР. Т. 1. Кн. 1. С. 307.
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кааптаваць (“запрасіць”) у свой склад дадатковых членаў 
з ліку інтэлігенцыі ці наогул аўтарытэтных людзей, “каб 
было каму працаваць”. Сфармаваная такім чынам мяс-
цовая рада падлягала абавязковаму зацвярджэнню Ра-
дай БНР або ўрадам Беларусі. Толькі пасля гэтага яна 
станавілася палітычным органам Беларускай дзяржавы. 
І ўжо ў такой якасці рада магла папоўніць свой склад 
прадстаўнікамі іншых этнасаў, што жылі на падкантроль-
най ёй тэрыторыі 37.

Нельга не заўважыць, што пры такім парадку фарма-
вання мясцовых радаў пэўны прыярытэт атрымлівалі эт-
нічныя беларусы, прычым толькі акрэсленых – незалеж-
ніцкіх – перакананняў. Гэта было пэўным адступленнем 
ад дэмакратычных стандартаў, але яно з’яўлялася апраў-
даным на пачатку дзяржаўнага будаўніцтва, калі неаб-
ходна было падтрымаць і ўмацаваць яшчэ вельмі кволыя 
парасткі нацыянальнай дзяржаўнасці. 

Пазней, калі Рада і ўрад Беларускай Народнай Рэс-
публікі апынуліся на выгнанні, былі зроблены спробы 
выбудоўвання свайго роду “вертыкалі ўлады” – іерархіі 
прызначаных зверху службовых асоб, якія з’яўляліся б 
праваднікамі палітычнай волі ўрада і былі непасрэд-
на адказныя перад ім. У сакавіку 1919 г. Рада Народ-
ных Міністраў БНР пад старшынствам А. Луцкевіча пры-
значыла ўрадавым камісарам для Гродзенскай губерні 
П. Алексюка, для Віленскай – І. Луцкевіча. Апрача таго, 
у Мінск і Смаленск для каардынацыі працы з мясцовы-
мі нацыянальнымі арганізацыямі ў ролі спецыяльнага 
кур’ера быў накіраваны А. Якубецкі. Пры беларускіх гу-
бернскіх камісарах павінны былі дзейнічаць камісарыя-
ты, якія складаліся з кіраўнікоў палітычнага і культур-
на-асветнага аддзелаў, беларускіх павятовых камісараў, 
а таксама прадстаўнікоў тых палітычных сіл, якія пад-
трымлівалі ідэю незалежнай беларускай дзяржавы. Ва 
ўмовах, калі большая частка Беларусі была акупавана 
польскімі і савецкімі войскамі, працу ўрадавых камісараў 
БНР меркавалася захоўваць у строгай таямніцы, пакуль 

37 Тамсама. С. 134–136. 
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для іх не з’явіцца магчымасць прыступіць да рэальнага 
ажыццяўлення ўладных паўнамоцтваў 38. 

21 сакавіка 1919 г. Рада Народных Міністраў БНР за-
цвердзіла Часовы статут аб губернскіх камісарах БНР. Да-
кумент вызначаў камісараў як “прадстаўнікоў законнай 
паўнамоцнай беларускай дзяржаўнай улады” і абавязваў 
іх па загадзе Рады Народных Міністраў, а ў экстраных 
умовах і без такога загаду, “прыняць на сябе вярхоўную 
фактычную ўладу ў губерні і выдаць аб гэтым загад ад імя 
Ураду Беларускай Народнай Рэспублікі” 39.

Разглядаючы феномен БНР з пункту гледжання ты-
палагічных характарыстык яе палітычнай сістэмы, спо-
сабаў легітымізацыі новаабвешчанай дзяржавы, неабход-
на падкрэсліць вельмі істотны, на нашу думку, аспект, 
на які пакуль што ў літаратуры не звярталася дастатко-
вай увагі. Заснавальнікі БНР добра ўсведамлялі, што яе 
дзяржаўныя інстытуты ў суаднясенні з дэмакратычнымі 
прававымі стандартамі мелі пэўны дэфіцыт легітымнас-
ці, паколькі былі сфармаваныя не на падставе ўсенарод-
нага галасавання, а шляхам шматразовых рэарганізацый 
структур, утвораных Усебеларускім з’ездам 1917 г. (дэле-
гаты якога, у сваю чаргу, таксама не выбіраліся насель-
ніцтвам, а былі пасланцамі розных палітычных і грамад-
скіх устаноў). Таму дзейныя органы БНР і выпрацаваныя 
імі прававыя нормы разглядаліся самімі іх стваральніка-
мі як часовыя. Кіраўнікі БНР не прэтэндавалі на безумоў-
нае і беспаваротнае замацаванне за сабой уладных паўна-
моцтваў. Меркавалася, што канчатковыя рашэнні адносна 
канстытуцыйных асноў Беларускай Народнай Рэспублікі, 
структуры і паўнамоцтваў яе органаў улады і кіравання, 
прававога становішча грамадзян выпрацуе Беларускі Уста-
ноўчы сход як найбольш легітымны і аўтарытэтны выраз-
нік волі беларускага народа. Ва ўсіх праграмных дакумен-
тах, што акрэслівалі мадэль дэмакратычнай беларускай 

38 Архівы БНР. Т. 1. Кн. 1. С. 331–332; Міхалюк Д. Беларуская 
Народная Рэспубліка. С. 353–354; Чернякевич А. Н. БНР: три-
умф побежденных. С. 113.

39 Архівы БНР. Т. 1. Кн. 1. С. 334, 336–337.
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дзяржаўнасці (рэзалюцыя Усебеларускага з’езда 1917 г., 
рашэнні іншых беларускіх з’ездаў і сходаў, устаўныя гра-
маты БНР, палітычныя заявы беларускіх партый і г. д.), 
нязменна і настойліва праводзілася думка аб неабходнасці 
выбараў і склікання беларускай канстытуанты – Беларус-
кага Устаноўчага сходу. Яго фарміраванне праектавалася 
шляхам максімальна дэмакратычных выбараў – на аснове 
ўсеагульнага, роўнага, прамога выбарчага права пры тай-
ным галасаванні па прапарцыянальнай сістэме. 

Утвораныя ў лютым – сакавіку 1918 г. вярхоўныя орга-
ны БНР лічылі скліканне Беларускага Устаноўчага схо-
ду сваім найважнейшым абавязкам, для чаго прыкладалі 
ўсе магчымыя ў тых умовах намаганні. Народны Сакрата-
рыят Беларусі літаральна ў першыя дні дзейнасці паста-
навіў склікаць “у найкарацейшы тэрмін” Беларускі Уста-
ноўчы сход і прыступіў да арганізацыі адпаведнай камісіі 
па выбарах 40. Меркавалася, што беларускую канстытуанту 
ўдасца арганізаваць на працягу 2–3 тыдняў 41. Аднак вы-
канаць гэты намер ва ўмовах германскай акупацыі стала 
нерэальным. Урэшце ў красавіку 1918 г. Рада БНР пры-
значыла больш адпаведны тэрмін склікання Устаноўчага 
сходу – 1 снежня 1918 г. 42. На пачатку жніўня 1918 г. была 
ўтворана камісія пад старшынствам Я. Варонкі для распра-
цоўкі палажэння аб выбарах у Беларускі Устаноўчы сход 43. 
Падрыхтаваны дакумент Рада БНР збіралася абмеркаваць 
“у экстраным парадку” ў сярэдзіне лістапада 1918 г. 44. Але 
хуткая змена геапалітычнай сітуацыі, выкліканая Ліста-
падаўскай рэвалюцыяй у Германіі і заканчэннем Першай 
сусветнай вайны, адыход немцаў і наступленне па тэрыто-
рыі Беларусі Чырвонай арміі зноў сарвалі запланаванае 
скліканне беларускай канстытуанты. Ва ўмовах бальшавіц-
кага рэжыму, а затым польскай акупацыі ажыццяўленне 
гэтага праекта стала прынцыпова немагчымым.

40 Утренняя Минская газета. 1918. № 1957. 12 (25) февраля.
41 Вечерняя Минская газета. 1918. Б. н. 9 (22) февраля. 
42 Архівы БНР. Т. 1. Кн. 1. С. 115; Вольная Беларусь. 1918. № 14. 

21 красавіка.
43 Міхалюк Д. Беларуская Народная Рэспубліка. С. 280.
44 Минский голос. 1918. № 2893. 15 ноября.
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Тым не менш гатоўнасць стваральнікаў БНР прайсці 
праз выпрабаванне канкурэнтнымі выбарамі з’яўлялася 
яшчэ адным сведчаннем іх прыхільнасці да дэмакратыч-
ных нормаў і карэнным чынам адрознівала іх ад баль-
шавіцкіх лідараў, якія пасля паражэння ў 1917 г. на вы-
барах ва Усерасійскі Устаноўчы сход скасавалі сілавым 
спосабам сам інстытут усенароднага прадстаўніцтва.

Няўдача са скліканнем Беларускага Устаноўчага сходу 
не толькі не дазволіла аўтарытэтам нацыянальнай кан-
стытуанты легітымізаваць новаабвешчаную рэспубліку 
і яе інстытуты ў вачах насельніцтва, але і адмоўна адбіла-
ся на яе міжнародным становішчы. У тагачаснай міжна-
роднай палітыка-прававой думцы нацыянальныя ўста-
ноўчыя сходы і іх адпаведныя рашэнні (поруч з такімі 
фактарамі, як войска, кантроль над тэрыторыяй і г. д.) 
разглядаліся ў якасці найбольш пераканаўчых праяў волі 
народаў да незалежнасці. З ліку суседзяў Беларусі змаглі 
сцвердзіцца ў якасці суверэнных адзінак якраз тыя на-
цыянальна-дзяржаўныя ўтварэнні, у якіх такія форумы 
адбыліся (Польшча, Літва, Латвія, Эстонія). Тыя ж нацыя-
нальныя рэгіёны, дзе канстытуанты склікаць не ўдалося 
(Украіна, Беларусь), не дасягнулі статусу паўнапраўных 
суб’ектаў міжнароднай супольнасці.

У міжнародна-палітычным аспекце гэта азначала зву-
жэнне арэала дэмакратыі ва Усходняй Еўропе на карысць 
узмацнення расійска-савецкага таталітарызму. Сваю 
долю гістарычнай адказнасці за такую хаду падзей ня-
суць тагачасныя заходнія дэмакратыі, якія, каб дагадзіць 
скажона зразуметым уласным інтарэсам, рабілі стаўку на 
аднаўленне імперскай Расіі і не падтрымалі памкненняў 
маладой беларускай эліты да пабудовы нацыянальнай 
дзяржавы. 

Паражэнне дзяржаўніцкага праекта БНР надоўга па-
збавіла беларусаў як этнанацыянальную супольнасць шан-
ца здабыць сваю суверэнную дзяржаву. Адначасова гэтая 
няўдача на многія дзесяцігоддзі перапыніла развіццё бела-
рускага соцыуму ў дэмакратычным кірунку. У выніку і сён-
ня для Беларусі застаюцца актуальнымі тыя ж праблемы, 
якія не ўдалося вырашыць сто гадоў таму.



Belarusian People’s Republic  
as a Democratic Alternative  

to Bolshevik Dictatorship in Belarus
Cimoch Kavaleŭski

The author tries to identify the main features of a state which 
could be developed in Belarus if the Belarusian People’s Republic 
declared in 1918 had become a true sovereignty. It would be a par-
liamentary republic with separation of powers between the execu-
tive and legislative branches and protection for its citizens the fun-
damental rights such as the freedom of speech and the freedom of 
taking part in meetings and associations, person’s freedom. All were 
proclaimed as equal before the law independently from origin, na-
tionality, religion and social class. Social reforms in interests of vast 
majority of population, mainly peasants, had to be the priority goal 
of the state policy. Independence and sovereignty were declared as 
the main attribute of the Belarusian People’s Republic. The found-
ers of the republic prearranged to organize election to the Belaru-
sian legislative assembly which had to legitimize a new state in eyes 
of its population and internationally as well. The German occupa-
tion and impossibility to call the legislative assembly became one 
of the reasons of the BPR to fail.  

In a sharp contrast to this kind of statehood stood the Belarusian 
Soviet Republic based on dictatorship of the proletariat which didn’t 
recognize the separation of powers didn’t guarantee equality before 
the law and didn’t lead to sovereignty. Defeat of the BPR state pro-
ject and triumph of the Soviet statehood deprived Belarusians of 
a chance to get their sovereign state detaining the de velopment of 
Belarusian society towards democracy for a long time. 





Аляксандр Пагарэлы

Даследчыкі з абгрунтаванай падазронасцю ставяцца 
да ўказанняў на небяспеку той ці іншай сацыяльнай ці 
культурнай тэндэнцыі ў жыцці грамадстваў у мінулым 
і эмоцый, што праяўляюцца ў публічным дыскурсе ў гэтай 
сувязі. Аднак у матэрыялах, з якімі працуюць гісторыкі, 
этнолагі і антраполагі, таксама варта шукаць адказ на 
тое, чаму тая ці іншая праблема выклікала такое абво-
странае ўспрыманне. Іх задачай таксама з’яўляецца кан-
тэкстуалізацыя і фон, на якім даваліся ацэнкі тых ці ін-
шых сацыяльных і культурных тэндэнцый. Трэба ў гэтым 
выпадку пазбягаць залішняга рэдукцыянізму, а ўжо тым 
больш ігнаравання іх як залішняй гіпербалізацыі. 

У гісторыі беларускага нацыянальнага руху ў канцы ХІХ – 
другой чвэрці ХХ ст. даволі часта розныя праблемы, якія звяз-
валіся з яго развіццём, артыкуляваліся як вострыя дылемы. 
Такія дылемы былі таксама эмацыйна афарбаваныя. Але 
яны не былі выпадковыя, а ўзнікалі па меры таго, як бела-
рускі рух развіваўся арганізацыйна, палітычна і дыскурсіў-
на. Артыкуляцыя пытанняў нацыянальнай ідэнтычнасці 
і перспектыў развіцця нацыянальных памкненняў белару-
саў не як абстрактных, а як зусім канкрэтных і актуальных 
мела ў першую чаргу разважлівы і неэмацыйны характар 1. 

1 Антон Новина. Белоруссы // Формы национального движения 
в современных государствах. Австро-Венгрия. Россия. Германия / 
под. ред. А. И. Кастелянского. С.-Петербург, 1910. С. 384–395.

Да праблемы сацыял‑дарвінізму 
і яго кантэкстаў у друку 

Заходняй Беларусі
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Аднак ва ўмовах крызісных зменаў, калі папярэднія 
дзяржаўныя структуры, культурныя мадэлі і сацыяльныя 
ўмовы не могуць больш успрымацца ў якасці дадзеных раз 
і назаўжды, патрэбны не толькі новыя падыходы, але і не-
ардынарная мова. Яе можа забяспечыць дыскурс друкава-
ных выданняў 2. Але такая мова сама па сабе не магла даць 
адказу на выклікі, якія, напрыклад, стаялі перад белару-
самі ў перыяд 1-й сусветнай вайны і міжваеннага перыяду 
ў Польшчы. Розныя палітычныя партыі і групы прапаноў-
валі свае варыянты адказаў на гэтыя выклікі, па-свойму 
фармулявалі іх 3. Пераконваючы ў перавагах і адэкватнас-
ці сваіх праграм сацыяльным, культурным і гаспадарчым 
умовам беларусаў, яны падкрэслівалі не толькі пазітыўныя 
моманты сваіх прапаноў, але і негатыўныя наступствы ад-
мовы ад іх. Маглі прапаноўвацца чорна-белыя рэпрэзента-
цыі сацыяльнай рэчаіснасці 4, якія надавалі большую ры-
тарычную выразнасць і эмацыйнасць у публічнай сферы, 
прымушалі глядзець на пастаўлены выбар праз прызму 
неардынарнай мовы. Такі дадатковы эфект маглі даць эле-
менты сацыял-дарвінізму 5.

У артыкуле прапануецца паглядзець на праблему са-
цыял-дарвінізму ў друку міжваеннай Беларускай Хрыс-
ціянскай Дэмакратыі – Беларускага Народнага Аб’яднан-
ня як на светапогляд, кампаненты якога не толькі служылі 
рытарычнай выразнасці і пераканаўчасці дыскурсу друку 
гэтага палітычнага руху, але і падмацоўвалі хрысціянска-
дэмакратычны варыянт адаптацыйнай стратэгіі ўваходу 

2 Bourdieu P. Structures, Habitus, Power: Basis for a Theory of 
Symbolic Power // Culture / Power / History. A Reader in Con-
temporary Social Theory / ed. by Dirks N. B., Eley G. and Ort-
ner S. B. Princeton, 1994. P. 165–166. 

3 Пагарэлы А. Праблема дысцыпліны часу ў дыскурсе дру-
ку БХД-БНА міжваеннага перыяду // Przegląd Środkowo-
Wschodni. 2019. Vol. 4. S. 125–129.

4 Paharely A. “Чорна-белая” рэчаіснасць у святле прэсы між-
ваеннай Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі і “добрыя” 
і “дрэнныя рэчы” // Studia interkulturowe Europy Środkowo-
Wschodniej. 2020. Т. 13. S. 278–299.

5 Hawkins M. Social Darwinism in European and American 
Thought 1860–1945. Cambridge – New York, 1998. P. 17.
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ў мадэрнасць, а дакладней, свой варыянт мадэрнасці, які 
выходзіў за рамкі ўласна палітычнага праекта і праду-
гледжваў якасную перабудову беларускага сялянскага 
грамадства на падставе новых каштоўнасцяў, якія больш 
адпавядалі б выклікам тагачаснага моманту. Мадэрнасць 
бачылася як калектыўны праект 6, што прывядзе да больш 
дасканалага і маральнага грамадства, а не толькі да дэ-
макратыі, капіталізму і нацыянальнай дзяржавы 7. 

Адаптацыя, якая тут разумеецца з пункту гледжан-
ня культурнай антрапалогіі як прыстасаванне чала-
вечых супольнасцяў да свайго асяроддзя ўключна з яго 
палітычнымі, каштоўнаснымі і сацыякультурнымі аспек-
тамі 8, не патрабавала поўнага адмаўлення ад папярэдніх 
каштоўнасцяў і культуры. Гэта павінен быў быць селек-
тыўны працэс 9, у якім адны элементы падкрэсліваліся як 
важныя, а іншыя або адкрыта адкідаліся як неадпавед-
ныя патрабаванням нацыянальнай супольнасці і праек-
ту мадэрнасці, або замоўчваліся. Пры гэтым некаторыя 
старыя элементы вуснай вясковай культуры выкарыстоў-
валіся для прапаганды новых каштоўнасцяў і палітыч-
най культуры. Гаворка ідзе не проста пра выкарыстан-
не фальклору і папулярызацыю элементаў традыцыйнай 
вясковай культуры, а пра выкарыстанне старых формаў, 
прыёмаў і каштоўнасцяў для распаўсюджвання і замаца-
вання новага. Беларускія хрысціянскія дэмакраты фак-
тычна выкарыстоўвалі старую форму для новага зместу. 

6 Berman M. All That Is Solid Melts Into Air. The Experience of 
Modernity. New York, 1988. P. 124–125.

7 Moore B. Jr. The Social Origins of Dictatorship and Democra-
cy. Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Har-
mondsworth, 1966.

8 Man in Adaptation: The Institutional Framework / ed. by Cohen 
Y. A. London and New York, 1971; Dobzhansky T. Chance and crea-
tivity in evolution // Studies in the Philosophy of Biology / ed. by Aya-
la F. and Dobzhansky T. Berkeley, 1974. P. 309–339; Bates D. G. Hu-
man adaptive strategies: ecology, culture, and politics. Boston, 2001. 

9 Пагарэлы А. Трансфармацыя элементаў сялянскай культу-
ры ў нацыянальныя сімвалы на старонках друку Беларускай 
хрысціянскай дэмакратыі – Беларускага народнага аб’яднан-
ня (1921–1939 гг.) // ARCHE. 2011. № 11. С. 461–469.
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Такім чынам, яна выступала ў якасці інструмента куль-
турнай медыяцыі 10. Гэта павінна было садзейнічаць пры-
мальным, на погляд дзеячоў БХД-БНА, зменам. Асаблі-
ва ж выразна гэта праяўлялася ў высілках хрысціянскіх 
дэмакратаў па стварэнні публічнай сферы 11.

У якасці крыніц намі выкарыстаны перыядычныя вы-
данні БХД-БНА “Krynica” (1917–25, у 1925–37 –“Biełaruskaja 
Krynica”), “Chryścijanskaja Dumka” (1928–39), “Шлях Мола-
дзі” (1929–39), “Samapomač” (1932–39), а таксама “Калось-
се” (1935–39), апрача таго – іншыя часопісы і газеты, якія 
наўпрост ці ўскосна асвятлялі закранутую тут праблема-
тыку, але былі звязаны з іншымі ідэалагічнымі кірунка-
мі (“Вольная Думка”, “Чырвоны Сьяцяг”) або мелі больш 
канкрэтную мэтавую аўдыторыю (“Студэнская Думка”). Не-
каторыя мемуарныя крыніцы і ўспаміны разам з этнагра-
фічнымі матэрыяламі дапамогуць дапоўніць інфармацыю 
ў перыёдыцы і кантэкстуалізаваць пытанні, якія разгляда-
юцца ў артыкуле. Таксама намі выкарыстаны матэрыялы 
канца ХІХ ст. і першых дзесяцігоддзяў ХХ ст. Без іх нельга 
зразумець дынаміку і змены ў праблемах, якія тут разгля-
даюцца, бо шмат у чым міжваенны дыскурс быў працягам 
таго, што развіваўся яшчэ перад 1-й сусветнай вайной. 

Спачатку спынімся на трох важных аспектах. Пер-
шы – “чорная легенда” сацыял-дарвінізму. Другі – тое, 
што тут разумеецца ў якасці сацыял-дарвінізму як све-
тапогляду. Трэці – тое, якія асаблівасці мела яго рэцэп-
цыя ў краінах Цэнтральна-Усходняй Еўропы пачынаючы 
з сярэдзіны ХІХ ст. Што да апошняга, то якраз беларускі 
выпадак можна лічыць яшчэ адным прыкладам некато-
рых агульных тэндэнцый, трэба зазначыць асаблівасці, 
якія не дазваляюць рэдуцыраваць айчынны кантэкст да 
агульнарэгіянальнага правіла. Таму зазначыўшы пэўныя 
агульныя тэндэнцыі, варта больш засяродзіцца менавіта 
на выпадку міжваеннага друку БХД у Польшчы. 

10 Taussig M. T. The Devil and Commodity Fetishism in South 
America. Chapel Hill, 1980. P. 101.

11 Пагарэлы А. Прэса і публічная сфера ў заходнебеларускай вёсцы 
ў 1920–30-я гады // БГА. 2016. Т. 23. Сш. 1-2 (44-45). С. 28–32, 36.
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Сацыял-дарвінізм не меў і не мае добрай рэпутацыі 
ў навуцы і публіцыстыцы 12. Вакол яго і даследчыкаў, якія 
браліся яго вывучаць, узніклі міфы, што ўжо даследавалі-
ся ў гістарыяграфіі апошніх дзесяцігоддзяў 13. Сам тэрмін 
упершыню ў публіцыстыцы агучыў у 1880 г. французскі 
анархіст і журналіст Эміль Гацье (1853–1937). У наву-
ковым ужытку названы тэрмін упершыню зафіксаваны 
ў 1916 г., але, як прынята лічыць, канчаткова ён замаца-
ваўся пасля кнігі 1944 г. амерыканскага гісторыка Рычар-
да Хофстадтэра (1916–70), прысвечанай гэтай праблеме 14 
(хоць актыўна ўжываўся і да гэтага 15). 

Як з іроніяй адзначыў амерыканскі гісторык Роберт 
Бэністэр, “сацыял-дарвінізм, як амаль кожны ведае, – 
гэта кепска” 16. Непрымірымыя крытыкі лічылі, што сацы-
ял-дарвінізм абавязкова апраўдваў ці заклікаў да вайны 
і імперыялізму 17. Савецкі погляд падкрэсліваў выключна 
аберацыйны характар сацыял-дарвінізму як некарэктнае 
перанясенне закону барацьбы за існаванне ў свеце жы-
вёл і раслін на сферу сацыяльных адносінаў 18. Аднак ужо 
ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. сацыял-дарвінізм мог спалу-
чацца з любой ідэалогіяй і рыторыкай шматлікіх палітыч-
ных, сацыяльных ці інтэлектуальных плыняў (ад фемініз-
му і прагрэсівізму да кансерватызму і нацыяналізму), якія 
змагаліся за уплыў у грамадстве. Зручнасць і параўнальна 
абмежаваны інтэлектуальны апарат абумовілі яго ўплыў 
і шырокае распаўсюджанне 19. Розныя ідэалогіі адкрылі ў ім 

12 Hawkins M. Social Darwinism. P. 7.
13 Bannister R. C. Social Darwinism. Science and Myth in Anglo-Amer-

ican Social Thought. Philadelphia, 1979; Leonard T. C. Origins of 
the Myth of social Darwinism: The Ambiguous Legacy of Richard 
Hofstadter’s Social Darwinism in American Thought // Journal of 
Economic Behavior & Organization. Vol. 71. 2009. P. 37–51.

14 Hofstadter R. Social Darwinism in American Thought, 1860–
1915. Boston, 1955.

15 Hawkins M. Social Darwinism. P. 6.
16 Bannister R. C. Social Darwinism. P. 3.
17 Hawkins M. Social Darwinism. P. 7.
18 Bannister R. C. Social Darwinism. P. 4.
19 Jedlicki J. Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności. 

Warszawa, 2000. S. 160–161; Hawkins M. Social Darwinism. P. 18.
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гнуткасць і ўласцівую яму “Янусаву двузначнасць”: тое, што 
прырода можа быць уяўлена ў якасці мадэлі і пагрозы 20. 

Сацыял-дарвінізм быў звязаны з мадэрнасцю і тымі 
праблемамі, якія яна ставіла перад дзяржаўнымі бюра-
кратыямі, палітыкамі і інтэлектуаламі. Пытанні палітыч-
най і ваеннай мабілізацыі, індустрыялізацыі і ўрбанізацыі 
былі таксама з гэтым звязаны 21. Пры тым, што асобныя 
элементы сацыял-дарвінізму з’явіліся раней 22, як цэлас-
ная светапоглядная сістэма ён паўстаў менавіта ў сярэдзіне 
ХІХ ст. і ўяўляе сабой шэраг узаемазвязаных ідэй аб часе, 
прыродзе, чалавечай прыродзе і сацыяльнай рэчаіснасці, 
што надавалі натуральнаму адбору сваё месца і значэн-
не 23. Гэта пяць знітаваных паміж сабой элементаў 24. Яны 
наступныя: (a) біялагічныя законы кіруюць усёй арганіч-
най прыродай уключна з чалавекам; (b) ціск на рэсурсы, 
які ўтварае рост папуляцыі, выклікае барацьбу за існа-
ванне паміж арганізмамі; (c) фізічныя і псіхічныя рысы, 
якія надавалі перавагу арганізмам, што былі іх носьбітамі, 
маглі праз спадчыннасць распаўсюджвацца ў папуляцыі; 
(d) кумулятыўны эфект натуральнага адбору і спадчын-
насці з цягам часу прыводзіць да з’яўлення новых відаў 
і знікнення старых 25. Пятым кампанентам (e) з’яўляецца 
тое, што падобны дэтэрмінізм распаўсюджваецца не толь-
кі на фізічныя ўласцівасці людзей, але і на іх сацыяльнае 
існаванне і такія псіхалагічныя рысы, якія адыгрываюць 
ключавую ролю ў грамадскім жыцці, – рацыянальнасць, 
рэлігія і мараль. Аднак можна прытрымлівацца першых 
чатырох элементаў, не прымаючы пятага і абгрунтоўваю-
чы гэтыя рысы як унікальныя для чалавецтва, што стаіць 
па-за прыродай як Божае стварэнне. Або гэта можна ра-
біць на падставе значнага даробку сацыяльных навук, якія 

20 Hawkins M. Social Darwinism. P. 18, 35, 44.
21 Hoffmann D. L. European Modernity and Soviet Socialism // 

Russian modernity: politics, knowledge, practices / ed. by Hoff-
mann D. L., Kotsonis Y. Houndmills and London, 2000. P. 249. 

22 Hawkins M. Social Darwinism. P. 45.
23 Тамсама. P. 18, 30, 32.
24 Тамсама. P. 31–32.
25 Тамсама. P. 30–31.
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даводзяць, што людзі – гэта культурныя стварэнні, і куль-
тура не можа быць зведзена да біялагічных прынцыпаў 26. 

Пры гэтым ідэалагічны прэскрыптыўны кампанент у са-
цыял-дарвінізме адсутнічае. Сам па сабе ён не з’яўляецца 
ні сацыяльнай, ні палітычнай тэорыяй, як даводзіць Майк 
Хокінс 27. Адзінкі эвалюцыйных зменаў могуць быць самыя 
розныя паводле маштабу і значэння: індывіды, віды, на-
цыі і інш. 28. Важная рыса любой ідэалогіі ці ідэйнай плыні, 
з якой спалучаецца сацыял-дарвінізм, – метафары і вобра-
зы прыроды, патрэбныя, каб злучыць чатыры асноўныя 
кампаненты з пятым 29. Герберт Спенсэр выкарыстоўваў ар-
ганічныя аналогіі і метафары ў пошуках адпаведнікаў ча-
лавечых здольнасцяў і паводзінаў у царстве жывёл 30. Сацы-
ял-дарвінізм ухваляў навуковы матэрыялізм, адмаўленне 
звышнатуральнага ў тлумачэнні прыродных з’яў (Спенсэр 
яшчэ ў маладосці, а Дарвін на пачатку 1850-х гадоў пакінулі 
рэлігію), пагаджаўся з тым, што чалавек развіўся з нечала-
вечых формаў жыцця і падвяргаецца зменам на працягу 
часу 31. На першы погляд, адкрыта рэлігійны характар Бе-
ларускай Хрысціянскай Дэмакратыі праз прыманне рэлігій-
най карціны стварэння свету і чалавека пярэчыў фундамен-
тальным пастулатам сацыял-дарвінізму 32.

Безумоўна, такая, хоць абстрактная і лаканічная, пе-
радача асноўных кампанентаў сацыял-дарвінізму была б 
непрымальнай не толькі для беларускіх хрысціянскіх дэ-
макратаў, але і для прадстаўнікоў іншых беларускіх ідэа-
лагічных плыняў. Пытанне ўпіраецца не толькі ў свец-
кі і антырэлігійны характар дарвінісцкай парадыгмы 33. 
26 Тамсама. P. 31.
27 Тамсама.
28 Тамсама. P. 33.
29 Тамсама. P. 34–35.
30 Тамсама. P. 87.
31 Тамсама. P. 35.
32 Тамсама. P. 55.
33 У канцы 1930-х гадоў група маладых студэнтаў, што гуртавалі-

ся вакол часопіса “25 сакавіка”, спрабавала давесці адсутнасць 
фундаментальных супярэчнасцяў паміж навукай і рэлігіяй, 
хоць Дарвін і дарвінізм у гэтай сувязі не згадваліся. Гл.: Па-
гарэлы А. “За новы тып беларуса”: часопіс “25 сакавіка” (1936–
1939 гг.) на фоне эпохі // ARCHE. 2014. № 7-8. С. 133.
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Тут важна тое, што менавіта праект мадэрнасці БХД-БНА 
можа разглядацца ў якасці асноўнай прэскрыптыўнай 
часткі, для якой сацыял-дарвінізм служыў у якасці дапа-
можнага, а не асноўнага элемента. Па меры таго, як гэты 
праект развіваўся і даваў адказы на выклікі міжваеннага 
перыяду, ён ускладняўся, уключаў усё большае кола пра-
блем. Яны выходзілі за рамкі сфармуляваных палітычных 
праграм, хоць апошнія і тыя змены, якія адбываліся ў іх, 
абавязкова трэба ўлічваць 34. 

Мы кажам не пра адкрытае ўхваленне сацыял-дар ві-
нісцкага светапогляду, не пра яўную артыкуляцыю яго 
кампанентаў, а пра імпліцытную, неадрэфлексаваную. Яна 
праяўлялася ў момантах параксічнага прагаворвання нека-
торых з вышэй названых кампанентаў. Гэтыя кампаненты 
падмацоўвалі хрысціянска-дэмакратычны варыянт адапта-
цыйнай стратэгіі ўваходу ў мадэрнасць. Прычым умаўчан-
ні і ідэасінкратычныя рэакцыі на тыя ці іншыя кампанен-
ты сацыял-дарвінісцкага светапогляду азначалі не простае 
ўзаемадзеянне, а своеасаблівы дыялог з імі. Кожны з іх так 
ці інакш прысутнічаў у друку беларускіх хрысціянскіх дэ-
макратаў. Іх варыянт мадэрнасці прадугледжваў перабу-
дову каштоўнасцяў з дапамогай культуры. Культура так-
сама разумелася як атрыбут мадэрнасці 35, быў важны яе 
дысцыплінарны характар 36. Такім чынам яна ўяўляла 
цэнтральную частку ўсёй актыўнасці па змене каштоўнас-
цяў сялянскага грамадства і пабудове сучаснага. Рэаліза-
цыя калектыўнага праекта мадэрнасці павінна была за-
бяспечыць не столькі выжыванне, колькі “выратаванне” ад 
знікнення ўнікальных рысаў сялянскага грамадства праз 
яго трансфармацыю. Сяляне павінны былі ператварыцца 
ў іншую сацыяльную групу з іншымі каштоўнасцямі, стаць 
сярэднім класам сельскіх вытворцаў, якія мелі б зусім іншае 

34 Вашкевіч А. Эвалюцыя Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі 
ў святле яе палітычных праграмаў // Спадчына. 2006. №. 1. 
С. 22–35.

35 Frykman J., Löfgren O. Narodziny człowieka kulturalnego. 
Kształtowanie się klasy średniej w Szwecji XIX i XX wieku. Kęty, 
2007. S. 13. 

36 Тамсама. S. 213–256.
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стаўленне да палітыкі, эканомікі, рэлігіі і культуры 37. У тым, 
як разумелася ў друку БХД-БНА мадэрнасць, да якой яны 
імкнуліся прывесці заходнебеларускіх вяскоўцаў, было па-
дабенства, з аднаго боку, з пастаральнымі і рамантызава-
нымі вобразамі вёскі і сялян 38, а з іншага – з уяўленнямі аб 
надыходзе “тысячагадовага валадарства Божага” праўды 
і справядлівасці, але ў значна больш мадыфікаванай фор-
ме і без апакаліптычных настрояў і эсхаталогіі, заклікаў да 
гвалтоўных рэвалюцыйных зменаў. 

Што датычыць рэцэпцыі сацыял-дарвінізму ў краі-
нах Цэнтральна-Усходняй Еўропы, то тут нельга яе ад-
дзяляць ад рэцэпцыі ідэй дарвінаўскай эвалюцыі. Гэта 
звязана з тым, што, як настойвае Майк Хокінс, дарвінізм 
быў у прынцыпе “сацыяльным”, і аддзяліць дарвінізм як 
навуковую тэорыю ад дарвінізму як сацыяльнай тэорыі 
было б раўназначна рэзкаму звужэнню нашага разумен-
ня гістарычнага кантэксту працы Дарвіна ў прыватнасці 
і ўзаемадзеяння паміж навукай і грамадствам увогуле 39. 
Таксама трэба адзначаць, што рэцэпцыя сацыял-дарвініз-
му адбывалася ў кантэксце творчасці іншых, апрача Чар-
льза Дарвіна, навукоўцаў, такіх, як Жан-Батыст Ламарк, 
Томас Мальтус і Герберт Спенсэр. 

Аўтар не ставіць задачы поўнага і вычарпальнага аналі-
зу праблемы рэцэпцыі дарвінаўскіх ідэй і сацыял-дарвініз-
му ў Цэнтральна-Усходняй Еўропе. Тут варта абмежавацца 
толькі самымі агульнымі заўвагамі. Адсутнасць пасля за-
крыцця ў 1832 г. Віленскага ўніверсітэта і Медыка-хірур-
гічнай акадэміі ў 1842 г. 40 нармальнага інтэлектуальна-
га жыцця і цэнтраў навуковых даследаванняў звужала 
37 Moore B. Jr. The Social Origins of Dictatorship and Democra-

cy. P. 422, 429; Frank S. P. Confronting the Domestic Other: 
Rural Popular Culture and its Enemies in Fin-de-Siécle Rus-
sia // Cultures in Flux. Lower-class Values, Practices, and Re-
sistance in Late Imperial Russia / ed. by Frank S. P. and Stein-
berg M. D. Princeton, 1994. P. 103.

38 Williams R. The Country and the City. New York, 1973. P. 13–34.
39 Hawkins M. Social Darwinism. P. 14.
40 Filaszkiewicz O. Zarys dziejów Uniwersytetu w Wilnie w latach 

1832–1919 // Rozprawy Naukowe i Zawodowe Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Elblągu. T. 9. 2010. S. 117–130.
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магчымасці рэцэпцыі шырокай грамадскасцю дарвінаўскіх 
ідэй і дыскусій вакол грамадскага і культурнага значэння 
гэтых ідэй. Навуковыя канцэпцыі і сацыяльныя вучэнні 
маглі ўспрымацца як догма ці адкрыццё прадстаўнікамі 
радыкальнай інтэлігенцыі 41. 

Інтэлектуальныя ўплывы на беларускіх землях ішлі з не-
калькіх кірункаў, самыя асноўныя з якіх, але далёка не адзі-
ныя, – гэта расійскія імперскія цэнтры Масква і Пецярбург, 
а таксама Варшава. Выданне ў 1864 г. на рускай мове “Пахо-
джання відаў шляхам натуральнага адбору” (1859) Чарльза 
Дарвіна суправаджалася кампаніяй папулярызацыі гэтай 
працы. Папулярызатарскія высілкі падкрэслівалі трактоўку 
ідэй Дарвіна ў духу Ламарка і імкнення да ўдасканалення 
арганізмаў 42, што адначасова скажала арыгінальныя кан-
цэпцыі і спрычынялася да большай увагі да яго з боку аду-
каванай публікі. Ламарк у адрозненне ад Дарвіна глядзеў 
на элементы барацьбы за існаванне як на кансерватыўныя 
прынцыпы. Дарвін жа бачыў творчую ролю якраз у бараць-
бе, разглядаў яе як крыніцу эвалюцыйных зменаў у жы-
вых арганізмах. Дарвінізм моцны дадатковы націск рабіў 
на спадчыннасці 43. Яшчэ да выхаду “Паходжання чалавека” 
(1871) у расійскай публічнай сферы, асабліва народнікамі, 
пачалося абмеркаванне наступстваў тэорыі Дарвіна для са-
цыяльных навук і тэорыі 44. 

Даволі моцную ідыясінкразію ў расійскай адукаванай 
публікі выклікала тое, што ўспрымалася як уплыў ідэй То-
маса Мальтуса ў частцы аб росце папуляцыі як чынніку ба-
рацьбы за выжыванне 45. Прадстаўнікі расійскай адукаванай 
публікі выказваліся адносна мальтузіянства ў дастаткова 

41 Vakar N. The Taproot of Soviet Society. New York, 1962. P. 29. 
42 Beer D. Renovating Russia. The Human Sciences and the Fate 

of Liberal Modernity, 1880–1930. Ithaca & London, 2008. P. 42.
43 Hawkins M. Social Darwinism. P. 42, 44.
44 Todes D. P. Darwin without Malthus. The Struggle for Existence 

in Russian Evolutionary Thought. New York – Oxford, 1989. P. 29–
32. Сацыял-дарвінісцкія тэндэнцыі ранняй рэцэпцыі змянілі-
ся ў сувязі з пазнейшым зрухам у бок левай крытыкі ў бок яго 
адмаўлення. Гл.: Todes D. P. Darwin without Malthus. P. 32.

45 Hawkins M. Social Darwinism. P. 15.
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рэзкіх словах 46. Дарэчы, Мальтус быў пачэcным сябрам пе-
цярбургскай Імператарскай акадэміі навук. Яго ідэі абвяш-
чаліся расійскімі крытыкамі “абстрактнай і дыскрэдытава-
най дактрынай”. Яны супярэчылі калектывісцкім настроям 
народнікаў 47, якія ідэалізавалі сялянскую грамаду (“общи-
ну”). Дарвінаўскую эвалюцыю актыўна спрабавалі адарваць 
ад уплываў Мальтуса 48. Сацыял-дарвінізм як нешта нега-
тыўнае быў “выкрыты” прадстаўніком расійскага кансерва-
тызму Мікалаем Страхавым 49. Калектывісцкім падыходам 
расійскіх народнікаў, кансерватараў і іншых ідэалагічных 
плыняў таксама супярэчыў сам матыў барацьбы відаў за 
існаванне ў Дарвіна. Гэта знайшло выражэнне ў кнізе кня-
зя Крапоткіна аб узаемадапамозе як чынніку эвалюцыі 50. 

У Польшчы ў эпоху пасля задушэння паўстання 1863–
64 гадоў рэй вялі пазітывісты 51, якія значную ўвагу аддавалі 
азнаямленню польскай публікі з найноўшымі дасягненнямі 
ў галіне навукі і новымі ідэямі. Гэтыя ідэі, аднак, на мясцо-
вай глебе (як і ў Расіі) успрымаліся і інтэрпрэтаваліся свое-
асабліва 52. Працы Дарвіна мелі шырокі розгалас і значны 
ўплыў 53. Натуральным адрозненнем ад Расіі, праўда, было 
тое, як на пэўныя тэмы, звязаныя з сацыяльнай эвалюцыяй, 
глядзелі менавіта з перспектывы гістарычнай, культурнай 
і сацыяльнай спецыфікі Польшчы. Цікавая ў гэтай сувязі 
рэцэпцыя не столькі творчасці Дарвіна, колькі выдатна-
га брытанскага сацыёлага і філосафа Герберта Спенсэра, 
які яшчэ ў 1852 г. у эсэ па дэмаграфіі выкарыстаў тэрмін 

46 Todes D. P. Darwin without Malthus. P. 29.
47 Тамсама. P. 38–39.
48 Тамсама. P. 31, 39.
49 Тамсама. P. 40.
50 Kropotkin P. Mutual Aid as a Factor of Evolution. New York, 

1902; Beer D. Renovating Russia. P. 82.
51 Kieniewicz S. Dramat trzeżwych entuziastów. O ludziach pracy 

organicznej. Wasrzawa, 1964.
52 Porter B. A. The Social Nation and its Futures: English Liber-

alism and Polish Nationalism in Late Nineteenth-Century War-
saw // The American Historical Review. 1996. Vol. 101. №. 5 (De-
cember). P. 1470–1492.

53 Gawin M. Rasa i nowoczesność: historia polskiego ruchu euge-
nicznego (1880–1952). Warszawa, 2003. S. 43.
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“выжыванне наймацнейшых” і дастасаваў яго да сацыяль-
най эвалюцыі. Ён меў рэпутацыю “дарвініста перад Дарві-
нам”. Менавіта ён спрычыніўся да шырокай папулярыза-
цыі эвалюцыйнай парадыгмы ў яе сучасным разуменні 54. 
І менавіта Спенсэра часцей за ўсё ўспрымаюць як археты-
пічнага сацыял-дарвініста 55. У Польшчы ідэі Спенсэра былі 
сустрэты з вялікім зацікаўленнем. Для польскай публікі 
і польскамоўных эліт былога Вялікага Княства Літоўскага 56 
ён быў значнай фігурай у сацыяльных навуках і брытанскім 
лібералізме 2-й паловы ХІХ ст. 57. Але некаторыя аспекты 
спенсэраўскіх ідэй былі або непрымальныя, або іх разуменне 
адыходзіла ад тых сэнсаў, якія ўкладаў і падкрэсліваў сам 
Спенсэр. Напрыклад, ідэя аб “малых нацыях”, што не ад-
павядалі крытэрыям прагрэсу і здольнасці да барацьбы за 
выжыванне, не падыходзілі польскаму грамадству, бо яно 
магло разглядацца ў такой якасці, а значыць і прайграць 
барацьбу за незалежнасць 58. Аднак ідэі эвалюцыі ўвогуле, 
“індустрыяльнай вайны” (рынкавай канкурэнцыі паміж пра-
мысловымі нацыямі) і “выжывання наймацнейшых” у ёй 
падыходзілі яму, праўда, з пэўнымі агаворкамі 59. Важным 
было і тое, што пазітывісты таксама бачылі значную ролю 
салідарнасці і ўзаемадапамогі ў барацьбе за існаванне ў са-
цыяльным кантэксце 60.

У матыве “малой нацыі” якраз праявілася рыса, харак-
тэрная для краін Цэнтральна-Усходняй Еўропы: экзістэн-
цыяльная трывога за сваё існаванне 61. Аднак у Польшчы 
ўспрыманне сацыял-дарвінізму ішло далей за гэты ма-
тыў. Нацыянал-дэмакраты і іх лідар Раман Дмоўскі інакш 

54 Hawkins M. Social Darwinism. P. 82.
55 Тамсама.
56 Romanowski A. Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kultural-

ne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich w latach 1864–
1904. Warszawa, 2003.

57 Porter B. A. The Social Nation and its Futures. P. 1482.
58 Тамсама. P. 1483–1484.
59 Тамсама. P. 1483.
60 Тамсама. P. 1484, 1485.
61 Bibó I. The Distress of the East European Small Nations // Bibó 

I. Democracy, Revolution, Self-Determination. Selected writings. 
New York, 1991. P. 39–42, 57.
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успрымалі гэтыя пытанні. Дмоўскі аддаваў перавагу ме-
тафарам з прыродазнаўчых навук як біёлаг. Ідэі сацыял-
дарвінізму былі важнымі ў развіцці палітычнай дактры-
ны эндэкаў. Стварэнне ўласнай дзяржавы бачылася імі як 
умова выжывання польскага народа 62. Пры гэтым у дыскур-
се друкаваных выданняў нацыянал-дэмакратаў, як некалі 
ў пазітывістаў 63, выкарыстоўваліся прыклады іншых наро-
даў і іх барацьбы за незалежнасць, каб падкрэсліць тыя ідэі, 
якія эндэкі імкнуліся данесці да чытачоў і не раздражняць 
цэнзараў. Калі нацыянал-дэмакратычная газета “Polak” 
салідарызавалася з бурамі ў іх вайне з Вялікай Брытаніяй, 
барацьбой балканскіх народаў за свабоду, то акцэнты аднос-
на галіцыйскіх украінцаў, Беларусі, Літвы ставіліся інакш – 
іх успрымалі як аб’ект патэнцыяльнай польскай экспансіі 64.

У сувязі з польскімі рэфлексіямі на тэмы сацыял-дар-
вінізму важна ўспомніць і канцэпцыю, якая не мела не-
пасрэднай сувязі з сацыял-дарвінізмам і рэцэпцыяй ідэй 
Дарвіна і Спенсэра, але магла спалучацца з імі. Гэта кан-
цэпцыя Фрыдрыха Энгельса аб т. зв. “негістарычных”, ці 
“плебейскіх”, народах 65. Антырэвалюцыйны ці “рэакцый-
ны” характар гэтых народаў як патэнцыяльных ці са-
праўдных саюзнікаў аўтакратычнай царскай імперыі ра-
біў пытанне іх нацыянальных памкненняў пагрозай для 
рэвалюцыйнай Германіі, а іх асіміляцыю, ці нават “крыва-
вую помсту”, якая вынішчыла б іх дашчэнту, не пазбаўле-
най сэнсу, паводле Энгельса 66. Палякі не былі класіфікава-
ны як “негістарычны” народ, што мела свае наступствы для 
развіцця польскіх нацыянальных канцэпцый і сацыялізму. 
Гэта важна ў сувязі з мемарыялам Юзафа Пілсудскага ад 
62 Porter B. I. Who Is a Pole and Where Is Poland? Territory and 

Nation in the Rhetoric of National Democracy before 1905 // Slav-
ic Review. 1992. Vol. 51. № 4 (Winter). P. 640, 647–648.

63 Porter B. A. The Social Nation and its Futures. P. 1484.
64 Piątkowski W. Idee społeczno-polityczne “Polaka” (1896–1906). 

Przyczynek do kształtowania się ideologii Narodowej Demo-
kracji // Rocznik Historii Czasopismiennictwa Polskiego. 1966. 
T. V. Zesz. 2. S. 50–51, 53–54.

65 Rosdolsky R. Engels and the “Nonhistoric” Peoples: The National 
Question in the Revolution of 1848. Glasgow, 1987. P. 26.

66 Тамсама. P. 1, 85–93.
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13 ліпеня 1904 г., у якім беларусы былі аднесены да “негіс-
тарычных” народаў 67. У Заходняй Беларусі КПЗБ ігнара-
вала пытанне “негістарычных” народаў у працах ідэалагіч-
ных класікаў 68, што, зрэшты, нядзіўна, беручы пад увагу яе 
рух у фарватары сталінскай палітыкі 69. 

Важна ўказаць на наяўнасць двух узроўняў дыскурсу 
ў друку беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў. Гэта дыскурс 
highbrow, скіраваны на больш падрыхтаваных чытачоў, якія 
добра арыентаваліся ў сферах эканомікі, палітыкі і культуры, 
а другі – lowbrow, што арыентаваўся на яшчэ не падрыхтава-
ных вясковых чытачоў. У публічнай сферы падымалася пы-
танне існавання двух узроўняў мовы (“гутаркі”) для публіч-
най сферы. Падкрэслівалася, што “да нідаўна ні завадзілася 
у нас мудрэйшая, літэрацкая, значыцца кніжная беларуская 
гаворка” (тут і далей захаваны правапіс арыгіналу. – А. П.) 70. 

У сувязі з гэтымі двума ўзроўнямі дыскурсу варта бу-
дзе ўказаць на існаванне свайго роду “грубага дарвініз-
му” сярод сялянства. Жыццё сялян, а асабліва пасля раз-
буральных падзей 1914–21 гадоў з войнамі, рэвалюцыямі, 
бежанствам і гаспадарчымі разбурэннямі, як правіла, было 
даволі цяжкім і зводзілася да простага выжывання. Моц-
ныя мелі першынство, у той час як больш слабыя мусілі 
падпарадкавацца 71. Таму, хто не працаваў, проста маглі 
адмовіць у ежы 72. Функцыянаваў негатыўны вобраз пан-
шчыны, якая ў міжваенным дыскурсе друку БХД-БНА 
згадвалася як у рэдакцыйных артыкулах 73, так і ў параў-
наннях вясковымі карэспандэнтамі міжваеннага перыяду 

67 Гарліцкі А. Юзаф Пілсудскі: 1867–1935. Мінск, 2019. С. 93.
68 Bergman A. Sprawy Białoruskie w II Rzeczypospolitej. Warszawa, 

1984. S. 95; Rosdolsky R. Engels and the “Nonhistoric” Peoples. P. 6. 
69 І[осіф]. С[талін]. Марксызм і нацыянальнае пытаньне. Віль-

ня, 1929. 
70 Э[двард]. Б[удзька]. Што такоя простая і што такоя мудрэй-

шая гаворка. Вільня, 1920. С. 5–6.
71 Mironov B. Peasant Popular Culture and the Origins of Soviet 

Authoritarianism // Cultures in Flux. P. 59, 62.
72 Vakar N. Belorussia: The Making of a Nation. Cambridge, Mass., 

1956. P. 22.
73 Клімовіч А. Апошнія гады паншчыны на Беларусі // Калось-

се. 1935. Кн. 1. № 1. С. 50–55.
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з рэаліямі сярэдзіны ХІХ ст. 74, калі, як сцвярджалася, ся-
лян зводзілі да стану жывёл 75. Аднак прысутнічаў і іншы 
жанр карэспандэнцый, дзе аўтары баяліся перспектыў 
страты менавіта каштоўнасцяў, якія дазвалялі сялянству 
выжываць. Гэтыя матэрыялы мелі маральна-этычны ха-
рактар, часам у якасці прыкладу фігуравала нейкае мяс-
цовае здарэнне. Гэта маглі быць сапраўдныя іерэміяды 76. 
Значна вастрэй у такіх матэрыялах успрымалася магчы-
масць не столькі фізічнай, колькі маральнай гібелі вёскі. 
Таму адмаўленне першынства сілы і гвалту, права моцнага 
адносілася не толькі да вайны, але і да стасункаў вяскоўцаў 
паміж сабой 77. Падобная мадальнасць погляду на “гібель”, 
а не выжыванне слабейшых ці мацнейшых артыкулявала-
ся ў друку хрысціянскіх дэмакратаў з даволі ранняга часу 78.

Таксама для разумення кантэксту, у якім функцыяна-
валі элементы сацыял-дарвінізму ў дыскурсе друку БХД-
БНА, трэба ўказаць на дзве розныя логікі, якія прысутнічалі 
ў выданнях хрысціянскіх дэмакратаў і якія арганізоўвалі 
гэты самы дыскурс у адносінах да мадэрнасці. Першую 
можна назваць логікай павелічэння магчымасцяў, росту 
і развіцця. Яна была звязана з капіталізмам і светапогля-
дам сярэдніх класаў 79. З першым як у самога сялянства, так 
і ў прадстаўнікоў хрысціянскай дэмакратыі былі дастаткова 
складаныя адносіны 80. Аднак гэтая логіка знаходзіла адлюст-
раванне ў ідыёмах і імператывах мадэрнай масавай палітыкі 

74 Sielanin spad Świra. Świr // Krynica. 1924. № 14. S.
75 Vakar N. Belorussia. P. 30.
76 St. Ratujma našu moładź! // Biełaruskaja Krynica. 1933. № 7. S. 4.
77 Susiedzi. Čaławiek – had // Кrynica. 1925. № 4. S. 4.
78 Adamčuckaja. Wioska Adamčuki, Wilienskaha paw. // Кrynica. 

1921. № 22. S. 6.
79 Frykman J., Löfgren O. Narodziny człowieka kulturalnego. S. 38; 

Radzik R. Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. 
Białorusini na tłe przemian narodowych w Europie Środkowo-
Wschodniej XIX stulecia. Lublin, 2000. S. 182.

80 Вашкевіч А. Эвалюцыя Беларускай Хрысціянскай Дэмакра-
тыі. С. 30, 32, 34; Пагарэлы А. Вобраз горада ў дыскурсе бе-
ларускага хрысціянска-дэмакратычнага перыядычнага друку 
ў міжваенны час // Homo Historicus 2016. Гадавік антрапала-
гічнай гісторыі. С. 130.
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і эканомікі. Менавіта ёю кіраваўся калектыўны праект ма-
дэрнасці БХД-БНА. Сялян цікавіла пашырэнне іх зямельных 
надзелаў, што абяцалі палітычныя праграмы хрысціянскіх 
дэмакратаў 81. Пашырэнне эканамічных і культурных магчы-
масцяў беларусаў праз удзел у створаных БХД і Беларускім 
інстытутам гаспадаркі і культуры пляцоўках у мястэчках 
і вёсках маглі б стварыць, на думку хрысціянскіх дэмакратаў, 
умовы не толькі для распаўсюджання нацыянальнай ідэн-
тычнасці, дабрабыту, але і для дасягнення незалежнасці 82. 

Побач з гэтай логікай была зусім іншая, якую, тым 
не менш, нельга разглядаць асобна ад першай. Гэта логі-
ка змяншэння, ці нязначнасці, рэсурсаў, што ўвасаблялася 
ў “вобразе абмежаванага дабра”. Яна пастулюе, што ў ся-
лянскіх культурах на нерэфлексіўным узроўні падкрэслі-
ваецца абмежаваны і нязначны характар магчымасцяў ся-
лянскай гаспадаркі і атрымання вялікіх ураджаяў, рэсурсаў 
увогуле, мізэрны памер зямельных надзелаў, здароўя, ма-
тэрыяльнага дабрабыту, сяброўства, кахання, павагі, сацы-
яльнага статусу, мужчынскай ролі. Пры гэтым ва ўспры-
манні сялян немагчыма павялічыць колькасць дадзенага 
дабра. Гэта можна зрабіць толькі за кошт іншых 83. Матыў 
гэтай логікі прымяняўся ў дыскурсе ў сувязі з прапановай 
пашырыць магчымасці беларускага вясковага грамадства, 
але яшчэ ён дапамагаў указаць на тыя рысы ці культурныя, 
гаспадарчыя і сімвалічныя рэсурсы, якія знаходзіліся пад 
пагрозай, мелі няпэўны статус ці тыя, што належала пера-
ацаніць. Так было ў выпадку пазітыўнага вобраза горада 84, 
грамадскага часу 85 ці некаторых элементаў вясковай куль-
туры як патэнцыяльных этнічных сімвалаў 86.

81 Вашкевіч А. Эвалюцыя Беларускай Хрысціянскай Дэмакра-
тыі. С. 30, 32, 34–35.

82 Пагарэлы А. Праблема дысцыпліны часу. S. 142.
83 Foster G. Peasant Society and the Image of Limited Good // 

American Anthropologist. New Series. Vol. 67. №. 2 (Apr. 1965). 
P. 293, 296–297. 

84 Пагарэлы А. Вобраз горада. С. 117–121.
85 Пагарэлы А. Праблема дысцыпліны часу. S. 129–143.
86 Пагарэлы А. Трансфармацыя элементаў сялянскай культу-

ры. С. 464.
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З пачаткам развіцця нацыянальнага дыскурсу клю-
чавым момантам, які падкрэсліваўся ў сувязі з пагрозай 
асіміляцыі, быў не момант выжывання, а момант смерці. 
Ужо ў прадмове да “Дудкі беларускай” з’яўляецца момант 
перасцярогі аб “смерці” беларусаў, калі тыя не будуць 
дбаць пра сваю мову 87. Матыў перасцярогі быў знаёмы 
па дыдактычнай літаратуры і казаннях 88. Але матыў маг-
чымай гібелі, якую можна было прадухіліць, з’яўляўся 
досыць распаўсюджаным у канцы ХІХ – пачатку ХХ ст. 
Ён якраз мог служыць моцным мабілізацыйным маты-
вам для захавання нацыянальнай ідэнтычнасці розных 
народаў Расійскай імперыі. Праблемы нацыянальнага 
выжывання ставіліся разам з маральнымі і неабходнас-
цю прыстасавацца да выклікаў сучаснасці 89.

Ідэі сацыял-дарвінізму трэба ўспрымаць не толькі як 
часткі палітычных ідэалогій, а як парадыгмы, якія мелі 
сваю кульмінацыю ў ХІХ ст., а менавіта прагрэсу (посту-
пу) і эвалюцыі. Ідэі сацыяльнай эвалюцыі звязваліся з са-
цыял-дарвінізмам. У канцы ХІХ ст. праца Бенджаміна 
Кіда, якая падсумоўвала ідэйныя, сацыяльныя і палітыч-
ныя тэндэнцыі fin-de-siécle, а таксама цывілізацыйныя 
дасягненні эпохі, адкрыта выкарыстоўвала ідэі Герберта 
Спенсэра ў гэтай сувязі. Але аўтар падкрэсліваў: эвалю-
цыя, што паволі развівалася ў грамадстве, мела не інтэ-
лектуальны, а рэлігійны характар 90. Кніга Кіда карыс-
талася папулярнасцю, хоць сустрэла з’едлівую крытыку 

87 Maciej Buraczok. Pradmowa // Dudka Białaruskaja Macieja Bu-
raczka. Kraków, 1891. S. V.

88 Кісялёў Г. А. Пачынальнікі: З гісторыка-літаратурных матэ-
рыялаў ХІХ ст. Мінск, 2003. С. 354; Токць С. Валасное кіра-
ванне ў Беларусі ў другой палове ХІХ – пачатку ХХ ст.: што-
дзённасць вясковай дэмакратыі // ARCHE. 2012. № 3. С. 204; 
Ён жа. Беларуская вёска ў эпоху зьменаў. Другая палова ХІХ – 
першая траціна ХХ ст. Менск, 2007. С. 82.

89 Ross D. The Nation That Might Not Be: The Role of Ishaqi’s Extinc-
tion After Two Hundred Years in the Popularization of Kazan Tatar 
National Identity Among the ‘Ulama Sons and Shakirds of the Vol-
ga-Ural Region, 1904–1917 // Ab Imperio. 2012. №. 3. P. 341–369.

90 Hawkins M. Social Darwinism. P. 4–5; Kidd B. Social Evolution. 
London, 1894. 
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і абвінавачванне ў ірацыяналізме 91. З’явіўся пераклад 
гэтай кнігі і на рускую мову 92.

Аднак ідэі прагрэсу для адных маглі азначаць патэн-
цыяльнае знікненне для іншых. Спенсэраўскае спалучэн-
не ідэй спаборніцтва, памеру і прагрэсу, як было паказана 
вышэй, было непрыхільна ўспрынята ў Польшчы. У бела-
рускай публічнай сферы ідэя другараднасці “малых нацый” 
уяўлялася як недарэчная. Яны ў супрацьвагу вялікім маг-
лі адыгрываць значную культурную ролю 93. Перыяд 1-й су-
светнай вайны, з аднаго боку, адкрыў перспектывы змены 
лёсу перад беларусамі, але адначасова ўтрымліваў і ры-
зыкі. З’яўляліся ў друку матывы, якія ў мірны час не ўзні-
калі. Напрыклад, сцвярджалася, што адны народы маглі 
мець розныя перавагі характару ў барацьбе з іншымі наро-
дамі. Кіраванне “розумам і практыкай” давала адным на-
родам магчымасць дасягнуць першынства. Барацьба і вой-
ны паміж людзьмі абвяшчаліся змаганнем за “вольнасць 
чалавека” 94. Крыху пазней было заяўлена, што “Нацыяналь-
нае вызваленьне – гэта барацьба культур. Само разумен-
не гэтае справы паказвае, што той, з кім боруцца, на моцы 
свайго змаганьня ні можа перайсьці набок праціўніка…” 95. 
Аднак барацьба і была звязана з прагрэсам, бо, як сцвяр-
джаў адзін беларускі аўтар улетку 1917 г., “за нас гісторыя, 
культура, прагрэс; нам дапаможа ніўхільнасць гістарычнай 
паступовасьці і вялікая ідэя нісьмяртэльнасьці нацыяналь-
нага пачатку…” 96. 

91 Cecil H. M. (Newman E). Pseudo-philosophy at the end of the 
nineteenth century. An irrationalist trio: Kidd, Drummond, 
Balfour. London, 1896. Апрача ірацыяналізму Кіду закідалі 
яшчэ этнацэнтрызм і расізм.

92 Кидд Б. Социальная эволюция. С.-Петербург, 1897. Дарэчы, 
гэта ставіць пытанне пра ўплыў гэтай і падобных кніг на по-
гляды пецярбургскіх беларусаў і ў першую чаргу Б. Эпімаха-
Шыпілы, беларускіх студэнтаў і будучых ксяндзоў у канцы 
ХІХ і першыя дзесяцігоддзі ХХ ст., з асяроддзя якіх і паўста-
ла Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя. 

93 Kulturnaje znaczeńnie małych nacij // Nasza Niwa. 1909. № 47. 
S. 684–685.

94 Ryhor Kl-icz. Narodnaść i wojny // Biełarus. 1914. № 50. S. 1–2.
95 Я. Л-к. Пара зьвярнуць увагу // Вольная Беларусь. 1917. № 8. C. 1.
96 Тамсама.
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Як перад, так і ў перыяд 1-й сусветнай вайны і рэвалю-
цый будучыя дзеячы БХД выказваліся ў падтрымку пра-
грэсу і эвалюцыі 97. Пазней беларускія хрысціянскія дэма-
краты сталі кіравацца эвалюцыйнай парадыгмай развіцця 
грамадства 98. З усіх кампанентаў кампанент (a) у дыскурсе 
друку БХД-БНА артыкуляваўся даволі своеасабліва. У ім 
вельмі актыўна выкарыстоўваліся біялагічныя, раслінныя, 
прыродныя метафары і параўнанні. Катэгорыі прыродна-
га свету дапамагалі наблізіць да чытачоў ідэі, якія распаў-
сюджваў друк БХД. Пачаткі гэтага можна знайсці яшчэ 
ў перыяд да 1-й сусветнай вайны ў газеце “Biełarus” 99. 

Параўнанні з катэгорыямі жывёльнага і расліннага све-
ту маглі мець розны характар. Напрыклад, параўнанне са 
светам жывёл і насякомых, якое зрабіў аўтар тэксту пра 
неабходнасць калектыўнай салідарнасці беларусаў, пры-
водзіліся паралелі са светам жывёл і насякомых 100. Вайна 
абвастрыла ўвагу да параўнання з жывёльным светам, што 
знаходзіла адлюстраванне ў навуковым і навукова-папу-
лярным друку 101. А вось брашура Янкі Станкевіча 1918 г. 
імкнулася паказаць недарэчнасць змешвання катэгорый 
нацыянальнасці і рэлігіі праз прыпадабненне да казачна-
га бурлескнага сюжэта, у якім конь абвяшчаў сябе бара-
ном, што лічылася памылковым і супярэчыла катэгорыям 
здаровага сэнсу 102. Калі ў другім выпадку можна гаварыць 
пра “лакальную веду” 103 ў форме казкі і дыскурс lowbrow, 

97 Ha. Naszaje narekańnie // Biełarus. 1913. № 8. S. 1–2; A-č. Duch 
času i biełarusy // Krynica. 1918. № 2. 14. S. 1.

98 Пагарэлы А. Да праблемы выбару эвалюцыйнай парадыгмы 
развіцця Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыяй // Białoru-
skie Zeszyty Historyczne. 2018. Zesz. 50. S. 97–120.

99 Тамсама. S. 111.
100 Піліпаў І. Сіла ў еднасьці // Вольная Беларусь. 1917. № 16. 

С. 1.
101 Садовникова М. П. Война в царстве животных // Природа. 

1914. № 11. С. 1305–1322; Лёб Ж. Биология и война // Приро-
да. 1917. № 7-8. С. 831–836. 

102 Piotra z Arlieniat. Što było i što pawinna być (Adbitka z “Homana”). 
Wilnia, 1918. S. 16–17.

103 Geertz C. Local Knowledge. Further Essays in Interpretative 
Anthropology. New York, 1983. P. 73–93.



134 Беларускі Гістарычны Агляд Том ХХVIII

арыентаваны на шырокага і перш за ўсё вясковага чытача, 
то першы, хутчэй, адносіцца да highbrow не толькі паводле 
свайго статусу перадавіцы, але і паводле стылю. Гэта ад-
павядае таму адрозненню, якое было ў стылях аповесцяў 
пра жывёл у сялян і прадстаўнікоў сярэдніх класаў, хоць 
пэўная ступень дыдактычнасці была ў абодвух: першы ад-
назначна маралізаваў на падставе самавідавочных параў-
нанняў з раслінным і жывёльным светам, другі ж меў пры 
гэтым забаўляльны элемент 104. 

Такі ж бурлескны характар мела аналогія ў гучан-
ні слова інкарпарацыя: па-польску wcielenie, па-белару-
ску ацяленне – пра ацёл кароў. Яе выкарыстаў ксёндз 
Пятроўскі на мітынгу сялян у Барунах у 1921 г., абмяркоў-
ваючы далучэнне Віленшчыны да Польшчы 105. Неабходна 
падкрэсліць, што аналогіі (у т. л. адносіны чалавека і жы-
вёлы) з’яўляюцца сцверджаннямі не аб характары, а аб 
узаемаадносінах рэчаў і з’яў 106. Тут якраз і ёсць адрознен-
не ў тым, як канцэптуалізуюцца гэтыя падабенствы. Калі 
Станкевіч выкарыстоўваў традыцыйныя формы антрапа-
марфізацыі жывёльнага свету 107, то аўтар тэксту ў “Воль-
най Беларусі” хутчэй прыпадабняў чалавечыя адносіны 
да жывёльных, беручы за аснову навукова-папулярныя 
дарвінісцкія тэксты ваенна-рэвалюцыйнай эпохі 108. 

У перыяд да 1-й сусветнай вайны пытанне эвалюцый-
нага натуральнага адбору саступала пытанням штучнага 
адбору і праблемам паляпшэння метадаў вядзення сель-
скагаспадарчай дзейнасці. Штучны адбор раслін 109 значыў 
у гэтым сэнсе куды больш, чым думка Дарвіна ці Спенсэра.

Разам з важнасцю парадыгмаў эвалюцыі і прагрэсу 
ў раннія гады існавання прэсы хрысціянскіх дэмакратаў 

104 Frykman J., Löfgren O. Narodziny człowieka kulturalnego. S. 85.
105 Пазьняк З. Гутаркі з Антонам Шукелойцем. Вільня, 2003. С. 10.
106 Douglas M. Social and Religious Symbolism of the Lele // Douglas 

M. Implicit Meanings: Essays in Anthropology. Boston, 1975. P. 21.
107 Гура А. В. Символика животных в славянской народной тра-

диции. Москва, 1997. С. 37–38.
108 Піліпаў І. Сіла ў еднасьці.
109 А. Т. Што такое “сэлекцыя” расьлін? // Беларускі календар на 

1914 год. Вільня, 1914. С. 56–57.
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прызнавалася выключная роля спадчыны ХІХ ст. у развіц-
ці думкі і літаратуры. Гэты час называўся “сталеццем адра-
джэння народаў”. У такім кантэксце беларусы разглядаліся 
як частка “славянскай сям’і” ўжо адроджаных і нацыяналь-
на свядомых народаў. Пры гэтым для адраджэння патрэб-
на была перамога “духу над матэрыяй”. Беларусаў чакала 
“шчаслівае завяршэнне”, г. зн. ім было наканавана стаць 
такімі ж нацыянальна самастойнымі, як народы Усходне-
Цэнтральной Еўропы: сербы, чэхі і інш. 110. Беларускія інтэ-
лектуалы і палітыкі былі добра знаёмыя з думкай ХІХ ст. 
Вацлаў Ластоўскі ў календары “Сваяк” на 1919 г. згадвае 
сярод іншых прозвішчы Герберта Спенсэра, Томаса Генры 
Бокля і Эдварда Тайлара. Рабіў ён гэта ў сувязі з развіц-
цём нацыянальнага пытання 111. 

Гэта былі хоць і розныя паводле поглядаў, але прад-
стаўнікі эвалюцыйнай парадыгмы думкі. Улічваючы важ-
насць т. зв. “лінгвістычнага нацыяналізму”, які набыў 
у сувязі з экзістэнцыяльнай трывогай за існаванне дзяр-
жаў і народаў у Цэнтральна-Усходняй Еўропе вялікае зна-
чэнне 112, пытанні асіміляцыі і страты ідэнтычнасці праця-
гвалі ўспрымацца як раўназначныя смерці і гібелі нацыі, 
уяўленай як індывід 113. Нягледзячы на стварэнне ідэалі-
заваных і прыстасаваных да мясцовых мэтаў варыянтаў 
эвалюцыянісцкай думкі і сацыялогіі, маглі быць іншыя яе 
інтэрпрэтацыі. Аўтарытэт Элізы Ажэшкі, якую пераклада-
лі на беларускую мову і якой захапляліся 114, нічога не мог 
зрабіць з тым фактам, што цалкам у духу спенсэраўскіх 
ідэй аб “малых нацыях” і знікненні тых сем’яў і рас, якія 
не былі здольныя прыстасавацца да новых выклікаў 115, 
прадстаўнікі польскіх палітычных партый прагназавалі 

110 Пагарэлы А. Да праблемы выбару. S. 109.
111 Našy cennaści // Biełaruski kalendar “Swajak” na 1919 hod. 

Wilnia, 1919. S. 61.
112 Bibó I. The Distress of the East European Small Nations. P. 17–23.
113 Jedlicki J. A Suburb of Europe: Nineteenth-century Polish Approaches 

to Western Civilization. Budapest – New York, 1999. P. 24–28.
114 Ажэшка Э. Гэдалі. Вільня, 1907; W. W. Eliza Ožeško (1842–1910) 

(Wolnyja štrychi) // Biełaruskaja Krynica. 1929. № 31. S. 1–2.
115 Hawkins M. Social Darwinism. P. 85.
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знікненне беларусаў як асобнай нацыі на працягу паў-
стагоддзя 116. 

У якасці тэста на сучаснасць выступала дзяржаўная не-
залежнасць. Яе беларусам у 1918–21 гадах дасягнуць не ўда-
лося. Называліся прычыны “слабасці сваёй культуры і сваёй 
беднаты эканамічнай” 117. Але гэта былі далёка не адзіныя ас-
пекты, якія абмяркоўваліся ў сувязі з перыядам ваенна-рэва-
люцыйных выпрабаванняў. Пытанне шматлікіх ахвяр вайны 
сярод беларусаў патрабавала асэнсавання. Тое, што “няздо-
лелі… вярнуцца старыкі і кволая моладзь” 118, было калектыў-
ным досведам вялікай колькасці беларускіх сялян, і ігнара-
ваць гэта было нельга. Кампанент (a) сацыял-дарвінісцкага 
светапогляду дзякуючы выпрабаванням вайны, бежанства 
і рэвалюцый у сваім самым агідным і эмацыйным вымярэн-
ні патрабаваў адказу. Адаптацыя да новых умоваў і ўвага да 
выклікаў і праблем, звязаных з папярэднімі траўмамі, па-
рознаму інтэрпрэтаваліся ў наступныя гады, аднак па сут-
насці былі прапанаваны такія варыянты адаптацыі, якія 
збольшага аддавалі перавагу калектыўнаму выжыванню 
і прыстасаванню да новых умоў. Трэба адзначыць таксама, 
што расцэньваць элементы сацыял-дарвінісцкага светапогля-
ду ці то толькі з пункту гледжання канкрэтных персаналій, ці 
то з пункту гледжання выключна падзей 2-й сусветнай вайны 
было б грубым спрашчэннем, хоць у выпадку другога сапраў-
ды можна прасачыць пэўную сувязь 119.

Праблема статусу беларусаў як “малой нацыі” такса-
ма не засталася без увагі. Палеміка Уладзіміра Самойлы 
(1878–1941) з прафесарам Марыянам Здзяхоўскім (1861–
1938) яшчэ раз паставіла гэтую праблему на парадак дня. 
Здзяхоўскі не быў прыхільнікам нацыянальных памк-
ненняў “малых народаў”, да якіх па ўмаўчанні адносіліся 

116 Bywały sielanin. Iszcze raz – kaho my wybirać pawinny // Krynica. 
1922. № 4. S. 1. Праўда, у тэрміна 50 гадоў у беларускім пуб-
лічным дыскурсе крыху пазней з’явілася пазітыўная інтэр-
прэтацыя. Гл.: Пагарэлы А. Да праблемы выбару. S. 118. 

117 Ad. St-ič. Z aposznich dzion // Krynica. 1923. № 3. S. 2.
118 А. З. Патрэбы вёскі // Студэнская Думка. 1924. № 1. С. 6.
119 Туронак Ю. Фабіян Акінчыц – правадыр беларускіх нацыянал-

сацыялистаў // БГА. 2003. Т. 10. Сш. 1-2 (18-19). С. 143–162.
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і беларусы. Таксама і тэма “гістарычных” і “негістарычных” 
народаў знайшла тут сваё адлюстраванне. Здзяхоўскі, па-
водле Самойлы, сцвярджаў, што “толькі ў вялікіх нацыя-
нальна-дзяржаўных басейнах можа да найвышэйшага 
людскога тыпу даходзіць чалавек…” 120. Пры гэтым Самой-
ла выкарыстаў паняцце “біялагічнага аптымізму” як вы-
ражэнне сілы грамадстваў 121. Абодва ўдзельнікі дыскусіі 
не згадвалі свецкую эвалюцыйную парадыгму. У тэкстах 
іншых аўтараў можна знайсці сцверджанне пра вёску як 
удзельніцу ў “біёлёгічнай дый у сацыяльнай барацьбе” 122. 
Такім чынам, кампанент (b) сацыял-дарвінісцкага света-
погляду пачынаў артыкулявацца ў міжваенным дыскурсе 
ўсё больш, хоць і прызнавалася слабасць беларусаў, якая 
была істотным недахопам у гэтай барацьбе. 

Не кожная ацэнка магчымасцяў беларусаў абапіралася 
на іх слабасць. Некаторыя з іх падкрэслівалі поспех бела-
русаў у адаптацыі да свайго асяроддзя, праўда, не звяр-
таючы ўвагі на цяжкі досвед 1914–21 гадоў. Уладыслаў 
Казлоўскі (Казлоўшчык) з задавальненнем адзначаў, 
што “дзякаваць Богу беларусы яшчэ народ даволі фізыч-
на сільны і загартаваны і змог бы здабыць сабе пачэснае 
мейсца ў міжнародным спорце…” 123.

У сваім аналізе ён надаваў вялікае значэнне пытанню 
спаборніцтва і барацьбы і заяўляў, што менавіта гэта і было 
асновай прагрэсу: “Інстынкт эмуляцыйны (інакш спаборніц-
кі). Ён выяўляецца праз жаданьне барацьбы за лепшае адзі-
нак або народаў. Гэты інстынкт ёсць галоўнай пружынай 
агулам усяго поступу…” 124. У гэтых словах у большай ступе-
ні гучыць рэха спадчыны Спенсэра, чым нямецкіх тэарэты-
каў руху масавага спорту і гімнастыкі ХІХ ст. У іншым па-
сажы можна ўбачыць і след дарвінаўскай тэорыі. Тут разам 

120 Суліма [Самойла У.]. Праф. Зьдзехоўскі аб беларускай душы. 
Вільня, 1924. С. 5–6.

121 Тамсама. C. 7, 9.
122 Д. Праблема беларускага места // Студэнская Думка. 1925. 

№ 4. C. 5.
123 Kazłoŭščyk U. Fizyčnaje wychawańnie hramadzianstwa // Bie-

łaruskaja Krynica. 1926. № 44. S. 4.
124 Тамсама. S. 3.
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з фактычным прызнаннем кампанента (a) ёсць і артыкуля-
цыя кампанента (c). Зноў жа паўтараецца тэза пра ролю 
спадчынных інстынктаў у эвалюцыі: “Інстынкт паляўнічы. 
Ён аказваецца ў ахвоце да паляваньня. Праўдападобна ён 
ёсць спадчынай па нашых продках, змушаных калісь весьці 
барацьбу за сваё істнаваньне…” 125. Аднак сродак для адап-
тацыі, які рэкамендуе Казлоўскі, дастаткова мінімальны, ён 
на першы погляд не патрабуе глыбокай перабудовы ўсёй сіс-
тэмы каштоўнасцяў: “У барацьбе за істнаваньне выходзяць 
добра тыя гатункі, якія ў маладосьці гімнастыкавалі му-
скулы, нэрвы і ўнутраныя органы пры помачы гульняў” 126. 
У іншым сваім нарысе “Аб фізычным выхаваньні ў Бела-
русаў”, які па частках друкаваўся ў 1928 г. у “Biełaruskaj 
Krynicy”, ён адзначыў: “…гэта праўда, што жыцьцёвыя аб-
ставіны загартавалі Беларуса…”, аднак пры гэтым “так як 
матка ня мае пацехі ад хворых сваіх дзяцей, якія ня толькі 
што ня ёсць падпорай ей, але нават могуць спраўляць ей 
клопат, так Матка-Бацькаўшчына ня будзе мець карысь-
ці з кволых фізычна дзяцей-грамадзян” 127. У другой цыта-
це чуецца ўжо нават рэха яўгенічнага дыскурсу, пры тым, 
што сацыял-дарвінізм і яўгеніка не абавязкова маглі спалу-
чацца, а выступалі нават як узаемавыключныя светапогля-
ды 128. Тут прысутнічае ўжо “грубы дарвінізм” вёскі з самымі 
жорсткімі і, з сённяшняга пункту гледжання, негуманнымі 
аспектамі спенсэраўскай парадыгмы. Крыху раней за Каз-
лоўскага пра неабходнасць “падняць на найвышэйшую сту-
пень у кожнага з сяброў сваіх яго фізычныя і маральныя 
здольнасьці” пісаў Вячаслаў Лаўскі, заклікаючы да стварэн-
ня паводле чэшскага ўзору гімнастычнага таварыства “Са-
кол”. І Казлоўскі, і Лаўскі паўтарылі ў сваіх тэкстах знака-
мітую лацінскую максіму “У здаровым целе здаровы дух” 129.
125 Тамсама.
126 Тамсама. S. 4.
127 Kazłoŭščyk U. Ab fizičnym wychawańni ŭ Biełarusaŭ // Bieła-

ruskaja Krynica. 1928. № 33. S. 2. Пар.: Абавязкі беларускага 
нац.-соцыяліста // Новы Шлях. 1934. № 4. С. 2.

128 Hawkins M. Social Darwinism. P. 6–7. 
129 Лаўскі В. Беларускі Сакол, яго мэты і арганізацыя // Студэн-

ская думка. 1924. № 1. С. 35; Kazłoŭščyk U. Fizyčnaje wychawań-
nie hramadzianstwa // Biełaruskaja Krynica. 1926. № 44. S. 4. 
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Разам з тэарэтычнымі распрацоўкамі аб фізічнай 
культуры і выхаванні Казлоўскі спрабаваў на практыцы 
ажыццявіць стварэнне моладзевай спартыўнай аргані-
зацыі паводле мадэлі брытанскіх скаўтаў. Для спартова-
га моладзевага гуртка была прыдумана назва “Гайсак”, 
якую лічылі больш зразумелай у параўнанні з англійскім 
словам скаўт. Але спроба легалізацыі гуртка ў польскім 
МУС скончылася няўдала, арганізацыю не зацвердзілі 
ў 1929 г. 130. Што датычыць брашуры Казлоўскага “Аб фі-
зычным выхаваньні ў Беларусаў”, то ёсць звесткі, што яе ве-
далі ў міжваенны перыяд на Вілейшчыне 131, але магчыма, 
што яна цыркулявала і значна шырэй. Яна выйшла накла-
дам 1000 асобнікаў. Асобнай брашурай і такім жа накла-
дам выйшла і яго “Фізычнае выхаванне грамадзянства” 132. 

Аднак барацьбу маглі разумець і інакш у рамках усё тых 
жа ідэй Герберта Спенсэра. У брашуры “Народ”, прысвечанай 
тэарэтычным аспектам праблематыкі нацый і нацыябудаван-
ня, псіхіятр, палітык, тэатразнаўца і драматург, пераклад-
чык і пісьменнік Станіслаў Грынкевіч-старэйшы адзначыў, 
што “калі йзноў гаворым – змаганьне дык адначасна ўяўляць 
нам трэба, што змагацца мы будзем у нашых абставінах, гэта 
знача, што трэба да гэтага азброіцца. Перамагае не той толь-
кі, хто мае шмат жаўнераў, стрэльбаў і ваенных параходаў. 
Цяпер больш важная барацьба ў галіне жыцьця эканаміч-
нага, прамысловага” 133. У Грынкевіча гаворка ішла пра не-
абходнасць калектыўнай салідарнасці і ўключэння ў калек-
тыўны праект мадэрнасці БХД-БНА ўжо з пункту гледжання 

130 Ляхоўскі У. Ад гоманаўцаў да гайсакоў. Чыннасць беларускіх 
моладзевых арганізацый у 2-й палове ХІХ – 1-й палове ХХ ст. 
(да 1939 г.). Смаленск, 2015. С. 274–275. 

131 Sielicki F. Życie gospodarcze i społeczne, szkolnictwo oraz kultura 
wiejska na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym. Wrocław, 
1991. S. 126.

132 Turonek J. Książka białoruska w II Rzeczypospolitej 1921–1939. 
Warszawa, 2000. S. 66, 65.

133 Пагарэлы А. Да праблемы выбару. S. 108. Ідэя неабходнасці 
індустрыялізацыі зацвердзілася ў дыскурсе друку БХД-БНА 
толькі ў канцы 1930-х гадоў. Гл.: Ён жа. Вобраз горада. С. 130. 
Пра “індустрыяльную вайну” ў Спенсэра гл.: Porter B. A. The 
Social Nation and its Futures. P. 1483.
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не спартыўнай ці гімнастычнай падрыхтоўкі, а ўдзелу ў ар-
ганізацыях пад кантролем хрысціянскіх дэмакратаў. 

Акцэнт мог рабіцца не на здольнасці змагацца, а на патрэ-
бе выжыць. Адольф Клімовіч, інжынер аграноміі, адзін з буй-
ных дзеячоў БХД, публіцыст і рэдактар, выказаў гэтую дум-
ку, звяртаючы ўвагу на перспектывы будучыні: “Ускоранае 
і усцяж разбягаючаяся кола грамадзкіх падзеяў паваліць 
і разтопчыць у будучыне кожнага слабшага. Калі не заўтра, 
дык паслязаўтра. Таму далей, як раней, жыць паасобку нель-
га, бо ўсё кругом безупынна ідзе наперад… Трэба памалу, але 
не чакаючы [ісці наперад]”. Тут не прырода, не іншыя наро-
ды, але сляпое дзеянне падзей у грамадстве будзе тым кар-
ным механізмам, які можа патэнцыяльна знішчыць белару-
саў. Аднак Клімовіч падказваў і выхад з такой сітуацыі. Ён 
прапаноўваў актыўны ўдзел у структурах Беларускага інсты-
тута гаспадаркі і культуры. Удзел жа ў ім адпавядаў актыўна-
му ўцягненню ў рэалізацыю праекта мадэрнасці БХД-БНА 134.

Тэрмін “сацыял-дарвінізм” не сустракаецца ў друку БХД-
БНА. Пры наяўнасці кампанентаў сацыял-дарвінісцкага 
светапогляду дастаткова выразна заўважаецца поўная ад-
сутнасць згадак нават самога прозвішча Дарвіна ў друку 
БХД-БНА, а таксама яго асноўных прац 135. Гэта, хутчэй за ўсё, 
звязана з іх фундаментальнай свецкасцю і непрыняццем кар-
ціны прыроды, якой прытрымліваецца Каталіцкая царква 136.

Цікавыя адрозненні па гэтым пытанні паміж камуністыч-
нымі і леварадыкальнымі групоўкамі і хрысціянскімі дэма-
кратамі. Калі другія падтрымлівалі эвалюцыйную парадыг-
му сацыяльных зменаў 137, то першыя рашуча яе адкідалі 138. 

134 A. K. Nia nożam, dyk čaranami // Biełaruskaja Krynica. 1928. 
№ 43. S. 1.

135 У гэтым беларускія хрысціянскія дэмакраты адрозніваліся ад 
польскіх хадэкаў, якія даволі адкрыта абмяркоўвалі Дарві-
на і яго спадчыну. Гл.: Spór o wartość naukową darwinizmu // 
Nowe Życie. 1927. № 132. S. 3.

136 Пагарэлы А. Да праблемы выбару. S. 110–111. 
137 Тамсама. S. 112. Аднак як паняцце “эвалюцыя” з праграмных 

дакументаў БХД знікла ўжо ў 2-й палове 1920-х гадоў. Гл.: 
Вашкевіч А. Эвалюцыя Беларускай Хрысціянскай Дэмакра-
тыі. С. 31–35.

138 Пагарэлы А. Праблема дысцыпліны часу. S. 144.
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Аднак для камуністаў не было праблемы ў прызнанні дарві-
наўскай эвалюцыі і карціны прыроды і грамадства, якая 
з яе вынікала. У гэтым яны былі больш адкрытыя, і ў іх 
табу, як у БХД, на парадыгму Дарвіна не існавала. Але, 
тым не менш, у іх поглядзе на дарвінізм былі свае засцярогі, 
якія былі б зразумелыя і хрысціянскім дэмакратам. У снеж-
ні 1929 г. у часопісе “Вольная Думка” выйшаў артыкул пад 
назвай “Чарльз Дарвін і Карл Маркс”. Яго аўтар хаваўся пад 
крыптанімам. Ён прымае як само сабой зразумелую абазна-
насць чытачоў у тэорыі Дарвіна і выразна спрабуе аддзяліць 
яе “добрыя” дасягненні ад “сумніўных” 139. У разважаннях 
аўтара сустракаецца падкрэсліванне эстэтычнага моманту 
“прыгажосці” элементаў тэорыі Дарвіна 140: “Магчыма боль-
шасць чытачоў гэтага будзе… погляду… што падобнымі 
тэорыямі з’яўляюцца: тэорыя натуральнага падбору, альбо 
тэорыя барацьбы за існаванне і выжыванне больш моцных. 
Аднак жа няможна згадзіцца; апошняя не з’яўляецца самай 
выдатнай тэорыяй Дарвіна.

Якая б прыгожая гэтая дактрына сама па сабе не была, 
цяпер ужо безумоўна згаджаюцца, што акрамя натураль-
нага падбору маецца шмат другіх розных фактараў, ка-
торыя і ня маюць такога ж значэння, што і натуральны 
падбор, і ў параўнанні з ім займаюць другараднае мейсца, 
тым не менш разам з ім павінны быць прыняты пад ува-
гу пры тлумачэнні паходжання відаў раслінаў і жывёлаў.

Тэорыя, якая асабліва ўвекавечвае ў памяці патомства 
імя Дарвіна гэта тэорыя эвалюцыі…” 141. Аднак мэта, якую 
ставіў сабе аўтар тэксту, была ў тым, каб паказаць сувязь 
і адсутнасць супярэчнасці паміж марксізмам і дарвініз-
мам. На заканчэнне ён падкрэсліў: “Паміж дарвінізмам 

139 У гэтай тэндэнцыі не было нічога дзіўнага, беручы да ўвагі 
расійскую традыцыю рэцэпцыі дарвінаўскіх ідэй. Гл.: Todes 
D. P. Darwin without Malthus. Дарэчы, гаворка ідзе пра час, 
калі яшчэ не паўстаў сучасны “новы сінтэз” дарвінаўскай тэо-
рыі, што адбывалася ў навуцы прыкладна паміж 1936 і 1947 г. 
Гл.: Hawkins M. Social Darwinism. P. 24.

140 Пагарэлы А. “За новы тып беларуса”. C. 193.
141 ЭЭМФРУДІТ. Чарльз Дарвін і Карл Маркс // Вольная Дум-

ка. 1929. № 2. С. 8–9.
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і марксізмам не можна спасцерагчы вялікай розніцы. Са-
цыялізм з’яўляецца лагічным вынікам гістарычнага працэсу 
развіцця. А ў вучэнні Дарвіна мы бачым важнае абаснаван-
не гэтага працэсу…” 142. Біялагічны дарвінізм у спалучэн-
ні з марксізмам быў непрымальнай для беларускіх хрыс-
ціянскіх дэмакратаў дактрынай 143, хоць у сапраўднасці яны 
маглі згадваць элементы марксізму ў сваіх разважаннях 144. 

Аўтары хрысціянска-дэмакратычных выданняў, не агуч-
ваючы дарвінаўскай тэорыі эвалюцыі, усё ж прамаўлялі ўлас-
ныя перакананні адносна “таямніц прыроды”. Напрыклад, 
Марыян Пецюкевіч у часопісе “Шлях Моладзі”, фактычным 
рэдактарам якога ён быў 145, згадаў крэацыянісцкую пара-
дыгму, але яго развагі былі дастаткова лаканічныя і абме-
жаваныя паводле зместу 146. Праз некаторы час ужо Адольф 
Клімовіч у пытаннях паходжання і зменаў жывёл і чалаве-
ка абмежаваўся толькі тым, што адзначыў: “Прад многімі 
соткамі і тысячамі гадоў уся зямля і ўсё жывое ды няжывое 
стварэньне йнакш выглядала чымся сягоньня і яшчэ йнакш 
будзе выглядаць у будучыні. Інакш выглядаў тады сам чала-
век…” 147. Клімовіч кіраваўся прынцыпам sapienti sat у сваіх 
развагах, але пакідаў пэўную амбівалентнасць і прастору 
для дыскусій. Пры гэтым занадта рызыкоўнай спекуляцыяй 
было б убачыць у яго развагах не дарвінізм, а ламаркізм 148. 

Тэма пагрозы асіміляцыі ці гібелі народа не знікала са 
старонак беларускай перыёдыкі, і ў гэтай сувязі надалей 
артыкуляваліся кампаненты сацыял-дарвінісцкага света-
погляду – кампанент (a) перш за ўсё. Але ксёндз Язэп Рэ-
шаць у прамове на 12-я ўгодкі абвяшчэння незалежнас-
ці БНР, з аднаго боку, звярнуўся да спенсэраўскай тэмы 
142 Тамсама. С. 10.
143 Пагарэлы А. “За новы тып беларуса”. C. 147.
144 Ён жа. Вобраз горада. С. 130.
145 Пецюкевіч М. У пошуках зачараваных скарбаў. Вільня, 1998. 

С. 108–110.
146 Цяцерскі Фр. З падарожы па Палесьсі… Выезд з Вільні // 

Шлях Моладзі. 1931. № 10. С. 9.
147 Klimovič Ad., inžynier-ahranom. Žyvaja i niažyvaja pryroda. 

Haspadarskaja svojskaja žyvioła. Jaje prošłaść i sučasnaść // 
Шлях Моладзі. 1932. № 1. С. 11.

148 Hawkins M. Social Darwinism. P. 39–44.
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аналогій паміж сацыяльнымі і фізічнымі арганізмамі 149, 
а з іншага – адкінуў прапанаваную ім магчымасць гібелі 
цэлых народаў. Кажучы пра народы і маючы на ўвазе бе-
ларусаў, у сакавіку 1930 г. ён адзначыў: “…народ гэта нату-
ральны вынік жыцця людскага, ён не згіне пакуль чалавек 
жыве і развіваецца. Народ мае сваю ўнутраную біялагіч-
ную сілу… мае сваю ўласную душу ў аналагічным парад-
ку да кожнага арганізму фізічнага…”. Ён тады спасылаўся 
на аўтарытэт папы Бенядыкта XV і ягоным непрыняццем 
магчымасці гібелі народаў пад час І сусветнай вайны 150. 

Аднак перспектыва гібелі ці асіміляцыі, якія груба ад-
павядалі кампаненту (d) сацыял-дарвінісцкага светапо-
гляду, а таксама тэме “малой нацыі”, не толькі не зніклі 
ў 1-й палове 1930-х гадоў са старонак газет і часопісаў 
БХД-БНА, але і дасягнулі сваёй кульмінацыі, бо менавіта 
ў гэты перыяд можна казаць пра найбольш выразнае рас-
крыццё кампанентаў сацыял-дарвінізму і набліжэнне яго 
да крытычнай кропкі, у якой хрысціянскім дэмакратам 
давялося дэзавуіраваць яго небяспечныя падтэксты.

У канцы лютага 1933 г. на старонках “Biełaruskaj 
Krynicy” з’явіўся непадпісаны рэдакцыйны артыкул “На-
цыяналізм, яго граніцы і значэнне”. У ім традыцыйна звяз-
валіся тэмы эвалюцыйнага развіцця і праблемы народаў. 
Менавіта народы бачыліся як суб’екты эвалюцыі. Сама эва-
люцыя меркавалася як падзеленая на стадыі. Нацыяналь-
нае адраджэнне бачылася як неабходная стадыя эвалюцыі. 
Гэтую стадыю нельга было абмінуць. Аўтар ці аўтары спа-
сылаліся на гісторыю, якая павінна была пераканаць чыта-
чоў у іх рацыі. Праект мадэрнасці БХД-БНА звязваўся пры 
гэтым па ўмаўчанні з адпаведнай стадыяй эвалюцыі. У ар-
тыкуле адзначалася: “Пры гэтым трэба помніць, што калі б 
які народ зажадаў у сваім развіцьці рабіць скокі памінаючы 
і не перажываючы тыя вартасьці, якімі жывуць сучасныя 
яму іншыя народы, то такі народ замест поступу культурна 

149 Hawkins M. Social Darwinism. P. 99.
150 Pramowa Ks. Dr. I. Rešecia. U dzień światkawańnia Abwieščań-

nia Niezaležnaści Biełarusi // Chryścijanskaja Dumka. 1930. 
№ 7-8. S. 3.
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стаўся б адсталым і пайшоў бы на корм сільнейшым, нацыя-
нальна сьведамым народам. У гісторыі гэта бывала”. Пры 
гэтым асяроддзе, у якім развіваліся нацыі, не было прыяз-
ным, бо трэба было “стварыць уласную культуру, дабрабыт 
і абараніцца ад напору варожых нацыяналізмаў суседніх” 151. 
Увогуле свет у такой карціне быў прасякнуты барацьбой на-
родаў за існаванне 152. Пры гэтым, як можна пераканацца, 
беларусы ставілі мэты не агрэсіўныя, а даволі абмежаваныя. 

Праз няпоўны месяц з нагоды святкавання 15-й гадаві-
ны абвяшчэння незалежнасці Беларусі з’явіўся тэкст, у якім 
спенсэраўская тэма сувязі паміж барацьбой за існаванне, па-
мерам і прагрэсам была артыкулявана найбольш недвухсэн-
соўна. Магчымым аўтарам артыкула мог быць Янка Шуто-
віч. Аднак ён акурат пярэчыць падобнай аргументацыі, хоць 
і вымушаны яе прамаўляць: “…агулам тварэньне многіх 
дзяржаўных арганізмаў, а тым больш дробных ня мае сэн-
су, бо такія арганізмы, як сьведчыць гісторыя, узаемна сябе 
пажыраюць, шмат трацяць коштаў на абарону ад вонкавых 
суседзяў, што з істнваньнем такіх арганізмаў, як варунак, як 
канечнасць спалучана вайна і іншыя няшчасьці”. Тут пагро-
за вайны з’яўляецца аргументам не супраць вялікіх народаў 
і дзяржаў, а “віной” “малых нацый”, з чым не пагаджаецца 
аўтар і паводле пунктаў абвяргае ўсе аргументы супраць 
суверэннай беларускай дзяржаўнасці. Шутовіч таксама ад-
значае важнасць салідарнасці, прызнаючы ўскосна кампа-
нент (a) сацыял-дарвінісцкага светапогляду: “Перадусім 
сьцвердзім, што кожны чалавек будучы з натуры animal 
sociale (грамадзкае стварэньне) дзеля захаваньня і развіць-
ця сваей індывідуальнасьці, а такжа дзеля недапушчэньня 
вайны ўсіх проціў усіх творыць грамадзкія групы, якія вы-
магаюць пэўнай арганізацыі” 153. Тут апрача адлюстравання 

151 Nacyjanalizm, jaho hranicy i značeńnie // Biełaruskaja Krynica. 
1933. № 9. S. 1. У красавіку 1933 г. з’явіўся артыкул, у якім 
крытыкаваліся крайнія праявы нацыяналізму, што рас-
цэньваліся як “паганства”. Гл.: Nacyjanalizm i katalicyzm // 
Chryścijanskaja Dumka. 1933. № 4. S. 1–2.

152 Hawkins M. Social Darwinism. P. 33, 184–215.
153 J. Š. Dumki ab biełaruskaj niezaliežnaści // Biełaruskaja Krynica. 

1933. № 13. S. 3.
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сацыял-дарвінісцкіх тэмаў прасочваецца і тое, супраць чаго 
ён быў перасцярогай, а менавіта раз’яднанасці і адсутнасці 
праяваў калектыўнай дзейнасці. 

Што ж датычыць аргументацыі супраць беларускай 
дзяржаўнасці, то ў 1-й палове 1930-х гадоў яна не аба-
вязкова ішла з боку польскіх партый і палітыкаў. Чын-
нік пагрозы германскага нацызму таксама пачынаў уз-
растаць у той перыяд. Рыторыка нацыстаў падкрэслівала 
няздольнасць славян да стварэння і ўтрымання ўласных 
дзяржаў. У гэтай аргументацыі перакрыжоўваліся як са-
цыял-дарвінісцкія тэмы, так і старая ідэя Фрыдрыха Эн-
гельса аб “негістарычных” народах 154. Беларускія інтэлек-
туалы і палітыкі заўважылі гэта таксама 155. 

Сацыял-дарвінізм у друку беларускіх хрысціянскіх дэ-
макратаў сапраўды быў неагрэсіўным “сацыял-дарвініз-
мам слабых”, якія з гэтай слабасці чэрпалі сілу 156, ценявым 
бокам прагрэсу і перасцярогай супраць адмовы ад праекта 
мадэрнасці БХД-БНА. Першая характарыстыка праяўля-
лася асабліва выразна ў тым, як на старонках разгляда-
ных выданняў прыводзіліся прыклады іншых краін і на-
родаў, лёсы ці памкненні якіх спрабавалі прыпадобніць да 
беларусаў. Некаторыя з паралеляў маглі таксама і застра-
шыць уважлівага чытача, але ў цэлым яны стваралі на-
ратыў, у якім сітуацыя беларусаў нічым не адрознівалася 
ад змагання за самавызначэнне народаў у Еўропе і па-за 
ёй, свет уяўляўся як сукупнасць народаў, некаторыя з якіх 
змагаліся за свабоду, а іншыя ім супрацьстаялі. У гэтым 
свеце прызнавалася існаванне слабейшых і мацнейшых. 
Прыклад ЗША і Нікарагуа паказваў, што можа здарыцца 
з колькасна і тэрытарыяльна маленькай краінай, якая су-
тыкалася з мацнейшай дзяржавай 157. 

Выпадак лужыцкіх сербаў можа ў такім кантэксце раз-
глядацца як амбівалентны, таму што, з аднаго боку, нем-
цы на працягу стагоддзяў не змаглі іх асіміляваць. Гэта 
154 Rosdolsky R. Engels and the “Nonhistoric” Peoples. P. 2.
155 Дзяржаўным шляхам (з нагоды 15-х угодкаў Слуцкага Паў-

станьня) // Золак. 1935. Год ІІІ. № 1 (6). С. 7.
156 Ihnat Paparać. U čym naša siła? // Krynica. 1920. № 13. S. 1–2.
157 J. Pryklad wialikanaŭ // Biełaruskaja Krynica. 1928. № 5. S. 1–2.
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сведчыла аб іх стойкасці, як падкрэсліваў загаловак матэ-
рыялу, прысвечанага ім. Аднак адсутнасць уласнай дзяржа-
вы і сам асіміляцыйны ціск мелі патэнцыял пагрозы, якая 
навісла і над беларусамі. Таму такія артыкулы можна раз-
глядаць як перасцярогу для вясковых чытачоў, калі не па-
водле формы, то паводле зместу 158. Падобныя матэрыялы 
таксама датычылі славенцаў, брэтонцаў і македонцаў 159.

Аспект унутрывідавой барацьбы як адзін з моман-
таў, звязаных з сацыял-дарвінісцкім светапоглядам 160, 
быў непрымальным, бо ён пагражаў і праекту мадэрнас-
ці і адзінству беларусаў як нацыі. Не меншай пагрозай 
ён быў і для сацыяльнай гармоніі вясковага грамадства. 
Гульня з нулявой сумай, якой уяўлялі сабе прадстаўнікі 
хрысціянска-дэмакратычнай плыні існаванне беларусаў 
у Польшчы, знайшла нават выражэнне ў яе друку. Ме-
навіта так сітуацыя ацэньвалася аўтарам перадавіцы 
ў галоўным выданні БХД “Biełaruskaja Krynica” ў траўні 
1934 г. Аўтар літаральна сцвярджаў, што “шчасце бела-
русаў у Польшчы раўнялася нулю” 161. 

Сямейныя канфлікты на глебе падзелаў маёмасці і драб-
ненне зямельных участкаў былі ўжо сапраўднымі сацы-
яльнымі праблемамі. Такія канфлікты на вёсцы прымалі 
зацяжны характар і вырашаліся ў судах 162. Уцягнутыя 
ў гэтыя канфлікты бакі былі перакананы, што змагаюцца 
зусім не за мінімальны вынік. Здараліся таксама канфлікты 

158 F. Sławianski kutok. Literatura Łużyckich Serbaŭ // Biełaruskaja 
Krynica. 1927. № 41. S. 2; Cтойкасць Лужычан – прыклад Бе-
ларусам // Biełaruskaja Krynica. 1936. № 25. S. 1.

159 F. Sławianski kutok // Biełaruskaja Krynica. 1927. № 34. S. 2; 
Wyzwolny ruch bretoncaŭ // Biełaruskaja Krynica. 1932. № 43. 
S. 1; Македонія ў барацьбе за незалежнасьць // Biełaruskaja 
Krynica. 1934. № 31. S. 1.

160 Hawkins M. Social Darwinism. P. 85.
161 Tracić nia mieli-b čaho // Biełaruskaja Krynica. 1934. № 20. S. 1.
162 I. P. Siamiejnaja wajna ŭ našaj wioscy // Biełaruskaja Krynica. 

1932. № 29. S. 1; п. Трэба перамены // Biełaruskaja Krynica. 
1933. № 4. S. 1; Пінчук А. Сучаснае палажэньне беларускай 
вёскі. ІV. Сямейныя нязгоды // Biełaruskaja Krynica. 1935. 
№ 15. S. 2; У новай айчыне. Штодзённае жыццё беларусаў 
Беласточчыны ў міжваенны перыяд. Беласток, 2001. C. 250. 
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паміж рознымі вёскамі, і яны маглі мець міжканфесійную 
ці маёмасную форму, хоць першае ўсяго толькі магло быць 
яшчэ адной праявай другога, а таксама мясцовых адрознен-
няў, дзе рэлігія магла быць толькі повадам. Тым не менш, 
гэта выклікала трывогу за адзінства беларусаў 163. Прабле-
матычнымі былі канфлікты сярод моладзі, якія мелі гвал-
тоўны характар і прымушалі прыхільнікаў БХД турбавац-
ца за будучае пакаленне. Такія канфлікты ўспыхвалі пад 
час вясковых ці местачковых забаваў, танцаў ці фэстаў. Яны 
заканчваліся бойкамі і ўмяшальніцтвам паліцыі. Нецвяро-
зы стан удзельнікаў таксама выклікаў асаблівую трывогу 
ў хрысціянска-дэмакратычных актывістаў на вёсцы 164. 

У 2-й палове 1930-х гадоў у кааператыўным часопі-
се “Samapomač” і тыднёвіку “Biełaruskaja Krynica” было 
прызнана, што аграрная перанаселенасць – вельмі вост-
рая праблема. Фактычна прызнавалася, хоць і неахвот-
на, мальтузіянскае змяншэнне рэсурсаў, і быў прызнаны 
кампанент (b) сацыял-дарвінісцкага светапогляду: “Трэ-
ба не запамінаць, што мы маем справу з правамі пры-
роды. Людзі, што родзяцца і вырастаюць мусяць жыць, 
а раз так, то павінны мець і варштаты працы. Калі-ж іх 
няма у патрэбнай колькасці – немінучая катастрофа. Так 
заўсёды было ў гісторыі народаў, і гэтак будзе і далей” 165. 
Горад не быў здольны прыняць лішнія працоўныя рукі 
163 Wajna dźwioch wiosak // Biełaruskaja Krynica. 1931. № 24. S. 3; 

Sumnyja padziei // Biełaruskaja Krynica. 1929. № 20. S. 3.
164 Kurdzionak J. Jak hulaje ŭ nas moładź // Шлях Моладзі. 1936. 

№ 6. С. 16–17; Z. B. Nažoŭnictva // Шлях Моладзі. 1937. № 16. 
C. 10–11. Гл. таксама: Токць С. М. Беларуская вёска ў эпоху 
зьменаў. С. 187; Цыхун А. Пройдзеныя шляхі-пуцявіны (За-
піскі, успаміны, аўтабіяграфія). Гродна, 2003. С. 36–37, 40, 42.

165 Пякучае пытаньне // Samapomač. 1937. № 11. С. 1; Пінчук А. 
Сучаснае палажэньне беларускай вёскі. І. Зямельнае пы-
таньне // Biełaruskaja Krynica. 1935. № 12. S. 1. Гл. такса-
ма: Pamiętnik № 38. Syn gospodarza pracujący w gospodarstwie 
domowem w pow. Wilejskim // Pamiętniki chłopów. T. I. № 1-51. 
Warszawa, 1935. S. 545. Але сам рост насельніцтва і пазітыў-
ная дэмаграфічная дынаміка сярод беларусаў выклікалі 
не пярэчанні, а, наадварот, станоўчыя рэакцыі. Гл.: Ільяшэ-
віч М. Паходжаньне, старадаўнія весткі і антрополёгічныя 
адзнакі Беларусаў // Студэнская Думка. 1928. № 1. С. 15.
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з вёскі, бо беспрацоўе ахапіла і гарады пад час эканаміч-
най дэпрэсіі 166. Не менш важным было тое, што ўсё гэтыя 
канфлікты яшчэ больш змяншалі рэсурсную базу бела-
рускага вясковага грамадства ў суб’ектыўным успрыман-
ні прадстаўнікоў БХД-БНА. Зайздрасць, якая магла пра-
яўляцца ва ўсіх гэтых канфліктах, імкнулася не столькі 
да павелічэння рэсурсаў, колькі да іх змяншэння 167. Яна 
была перашкодай для салідарнасці вёскі 168 і пагрозай для 
хрысціянска-дэмакратычнага варыянта адаптацыі бела-
рускага вясковага грамадства, праекта мадэрнасці БХД-
БНА. Гэты праект павінен быў забяспечыць выжыванне 
як асобным сем’ям, так і ўсім беларусам.

Аднак пытанне перанаселенасці нараджала не толькі 
рацыянальныя прапановы па зменах у паводзінах і паліты-
цы. Яно магло весці да, з аднаго боку, сенсацыйных на-
він і старых установак сялянскай культуры і светапогля-
ду, якія працягвалі існаваць у рамках дыскурсу lowbrow 
і вуснага вясковага, а з іншага – адлюстроўваць сапраўд-
ныя страхі і трывогі сялянства. Гаворка ідзе пра ўяўленне, 
згодна з якім павелічэнне насельніцтва магло прадвяшчаць 
вайну ці канец свету. Яны былі дастаткова ўстойлівымі мі-
фамі вясковага светапогляду 169. Гэта неабавязкова былі ад-
назначна песімістычныя ўяўленні. З такімі ўяўленнямі ішлі 
ў рэзананс сенсацыйныя загалоўкі і матэрыялы 170.
166 Kryzys i naša wioska // Biełaruskaja Krynica. 1933. № 13. S. 1; 

Pamiętnik № 32. Gospodarz małorolny w pow. Wołkowyskim // 
Pamiętniki chłopów. S. 448.

167 Z hazet. Jašče ab našaj wioscy // Biełaruskaja Krynica. 1935. № 9. 
S. 2; Шёк Г. Зависть. Теория социального поведения. Москва, 2008. 
C. 77; Engelking A. Kolchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości 
wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku. Toruń, 2012. S. 348–349.

168 Ступень салідарнасці, якую дэманструюць сяляне, мае вя-
лікае значэнне для палітычных тэндэнцый. Гл.: Moore B. Jr. 
The Social Origins of Dictatorship and Democracy. P. 475.

169 Obrębski J. Polesie. Studia etnosocjologiczne. T. 1. Warszawa, 
2007. S. 316–317.

170 F. A. Ci nie zašmat užo ludziej na śviecie? // Шлях Моладзі. 1935. 
№ 3. C. 12–13; Bazyl St. Kaniec śvietu // Шлях Моладзі. 1933. 
№ 9. С. 5–6; Bazyl St. Kaniec śvietu // Шлях Моладзі. 1933. 
№ 10. С. 5–7; Zb. Kali i jaki budzie kaniec śvietu? // Шлях Мо-
ладзі. 1939. № 3. С. 5. Пар.: Engelking A. Kołchoźnicy. S. 553.
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Калі ў лістах у рэдакцыю “Biełaruskaj Krynicy” можна 
ўбачыць трывогу і страх перад набліжэннем новай вай-
ны 171, то тагачасныя сацыялагічныя і антрапалагічныя 
даследаванні вёскі паказвалі, што на вайну і чаканыя ў яе 
сувязі змены маглі глядзець нават з аптымізмам і надзе-
яй 172. Таксама ў гэтай сувязі распаўсюджваліся чуткі пра 
тое, што дачка цара Мікалая скупляла мільёны гектараў 
зямлі ва Уругваі, а ўрад гэтай краіны быццам бы быў га-
товы прыняць 7 ці 9 мільёнаў чалавек 173. 

Дадатковы ціск у міжваенны перыяд быў з боку трады-
цыйных спадарожнікаў беларускай вёскі – голаду і хва-
роб 174. Віленскае, Навагрудскае і Палескае ваяводствы ра-
зам ці паасобку цярпелі ад неўраджаю, голаду і эпідэмій 
у 1920–30-я гады 175. Пры гэтым нават гады, што папярэд-
нічалі крызісным 1929–36 гадам, маглі быць неўраджай-
нымі. Праблема голаду заставалася вострай да самага 
канца міжваеннага перыяду 176. 

Маладое пакаленне таксама цярпела ад голаду, было 
пад пагрозай асіміляцыі, яго каштоўнасці сталі прадметам 
асаблівага клопату хрысціянскіх дэмакратаў, якія запа-
чаткавалі ў сакавіку 1929 г. часопіс “Шлях Моладзі”. Нельга 

171 Пагарэлы А. “За новы тып беларуса”. C. 126.
172 Obrębski J. Polesie. Studia etnosocjologiczne. S. 317; Wysłouch 

S. Świadomość narodowa ludności prawosławnej zamieszkującej 
wschodnie i północno-wschodnie powiaty Wileńszczyzny. War-
szawa, 1939. S. 22, 24, 32. Інфармацыя пра некаторыя з такіх 
уяўленняў трапляла ў друк. Гл.: Бр. Дос. Калёніі не хутары // 
Biełaruskaja Krynica. 1937. № 3. S. 4.

173 Wiaskowy. Fantastyčnyja wieści // Biełaruskaja Krynica. 1935. 
№ 12. S. 4. Пар.: Pawluczuk W. Światopogląd jednostki w warun-
kach rozpadu społeczności tradycyjnej. Warszawa, 1972. S. 207–
209.

174 J. N. Da samabytnaści // Шлях Моладзі. 1934. № 5. С. 7.
175 Па галодных раёнах // Сьветач. 1929. № 5. С. 5; Гаспадар. 

Пагроза голаду // Biełaruskaja Krynica. 1932. № 1. S. 4; Hoład, 
tyfus, suchoty i wošy u Nawahradčynie // Biełaruskaja Krynica. 
1934. № 14. S. 4; Голад на Палесьсі // Biełaruskaja Krynica. 
1934. № 33. S. 3; Pahroza hoładu na Paleśsi i Dziśnieščynie // 
Biełaruskaja Krynica. 1936. № 43. S. 2.

176 Mędrzecki W. Kresowy kalejdoskop. Wędrówki przez Ziemie 
Wschodnie Drugiej Rzeczypospolitej. Kraków, 2018. S. 347–353.
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было дапусціць, каб моладзь заставалася “самапас” 177. Аднак 
кантроль над моладдзю трэба было ажыццяўляць не з пазі-
цыі традыцыйных вясковых каштоўнасцяў, што перажывалі 
заняпад, а стан адносінаў на вёсцы перад перыядам 1914–
21 гадоў нельга было аднавіць 178. Ён павінен быў абапірацца 
на новыя каштоўнасці, якія выплывалі з праекта мадэрнасці 
БХД-БНА. Патрэбна было не толькі адкінуць і асудзіць тыя 
каштоўнасці і праявы паводзінаў, якія не ўпісваліся ў высо-
камаральны варыянт мадэрнасці, а абазначыць, штó з бага-
жу папярэдняга пакалення не належала ўспрымаць новаму. 
Пры захаванні сімвалічнай ролі прадстаўнікоў старэйша-
га пакалення, якія маглі ўвасабляць традыцыю і стабіль-
насць, што перадавала веды пра сучаснасць (“Гутаркі Ста-
рога дзеда”) 179 або сімвалізавалі сацыяльную гармонію 180, 
яны маглі падвяргацца крытыцы. Пры падкрэсленай патрэ-
бе захаваць павагу да старэйшага пакалення 181 яго паводзі-
ны маглі быць зусім няўзорныя для маладых вяскоўцаў 182. 
Больш за тое, іх каштоўнасці былі непрымальныя ў новых 
умовах. У сакавіку 1933 г. аўтар кааператыўнага часопіса 
“Samapomač” асуджаў фаталізм і нігілізм старэйшага па-
калення 183. Фаталізм быў адной з рысаў сялянскага света-
погляду, які праявіўся і ў міжваеннай Заходняй Белару-
сі 184. Аднак гэтая рыса магла быць пераадолена па меры 

177 Дзядзька. Будуйма новае жыцьцё! // Шлях Моладзі. 1932. 
№ 12. С. 13.

178 Токць С. М. Беларуская вёска ў эпоху зьменаў. C. 185–186; 
Mędrzecki W. Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 
1864–1939. Procesy socjalizacji. Warszawa, 2002. S. 180.

179 Пагарэлы А. Прэса і публічная сфера. С. 31.
180 Пагарэлы А. Стварыць нацыянальны час і прастору: мемары-

яльныя практыкі і месцы памяці беларускіх хрысціянскіх дэ-
макратаў у міжваенны час // ARCHE. 2009. № 8. С. 83.

181 Francišak Jankoŭski. Palłicyja bjeć… // Krynica. 1924. № 16. 
S. 3.

182 Дубок Я. Будучыня ў арганізацыйнай працы // Шлях Мола-
дзі. 1929. № 4. С. 13–14; Карчоўскі. Адраджэнскі рух // Шлях 
Моладзі. 1930. № 6. С. 15.

183 Nam patrebna škoła pracy // Samapomač. 1933. № 2. S. 9. Пар.: 
Ko-st. Budź prostym // Biełaruski kalendar Krynica na 1920 hod. 
Ułažyŭ ks. A. Stankiewič. Wydawiectwa hod I. Wilnia, 1919. S. 8.

184 Токць С. М. Беларуская вёска ў эпоху зьменаў. С. 151.
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ўцягвання сялянства ў працэсы мадэрнізацыі і паляпшэн-
ня дабрабыту 185.

У кантэксце кампанента (c) сацыял-дарвінісцкага света-
погляду важным было пераадоленне як некаторых даўніх 
рысаў папярэдніх пакаленняў, так і адносна нядаўніх 
уплываў на псіхіку беларусаў. Сярод першага, вядома ж, 
фігуравала спадчына паншчыны, якую называлі “сьлядамі 
нявольніцтва” 186. Другі аспект быў прадстаўлены наступ-
ствамі вайны, бежанства і рэвалюцый 1914–21 гадоў. Ад-
значалася, што “Блуканьне па сьвеце, ці то на Уcходзе, ці 
то на Заходніх старонках, аставіла сьляды на псыхалёгіі 
беларускага сялянства”. Але не ўсе ўплывы былі адназнач-
на негатыўнымі: “Выселяны беларускі селянін папаўшы ці 
то ўпалон, дзе ён, як добры рабачай быў выкарыстаны пры 
працы на зямлі ў нямецкіх, ці аўстрыяцкіх дварох, уба-
чыў вышэйшасьць новых спосабаў гаспадарчага выкары-
станьня зямлі” 187. Аднак негатыўныя ўплывы ў сярэдзіне 
1930-х гадоў перавешвалі пазітыўныя, на думку некаторых 
хрысціянска-дэмакратычных аўтараў 188. Да нядаўніх нега-
тыўных тэндэнцый адносіўся і сацыяльны радыкалізм 189.

У сувязі з кампанентам (c) асаблівае значэнне набывала 
генетычная спадчыннасць. Яна згадвалася, праўда, у не-
гатыўным плане, г. зн. у сувязі з пагрозамі для здароўя на-
ступных пакаленняў беларускіх вяскоўцаў. Небяспека такая 
бачылася ў сувязі з алкагалізмам 190, сухотамі 191 і сіфілісам 

185 Weber E. Peasants into Frenchmen. The Modernization of Rural 
France, 1870–1914. Stanford, 1976. P. 18–19.

186 Al. S. Ślady niawolnictwa // Biełaruskaja Krynica. 1927. № 23. 
S. 1. Пар.: Др. Грынкевіч Ст. З зацемак аб характары бела-
русаў // Калосьсе. 1935. № 2. C. 111–115.

187 А. З. Патрэбы вёскі. C. 6.
188 Баранаўскі. Дэмаралізацыя беларускай вёскі (Ад нашага бара-

навіцкага карэспандэнта) // Biełaruskaja Krynica. 1935. № 6. S. 1.
189 Radykalizm na vioscy i biełaruskaść // Chryścijanskaja Dumka. 

1939. № 8. S. 1.
190 Бутрым Каляда [Рак-Міхайлоўскі С.]. Страшны вораг. Кніж-

ка пра гарэлку. Вільня, 1924. С. 17–19.
191 Stud. med. J. Malecki. Jak być zdarovym. Ab suchotach // Шлях 

Моладзі. 1933. № 1. С. 7.
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(або ўвогуле венерычнымі хваробамі) 192, бо схільнасць да іх, 
як уяўлялася, магла перадавацца наступнаму пакаленню. 
У выпадку алкагалізму абмеркаванне ў беларускім каталіц-
кім друку адносна яго негатыўнага ўплыву на здароўе на-
ступных пакаленняў пачалося яшчэ да 1-й сусветнай вай-
ны 193. У канцы 1930-х гадоў з’явіўся артыкул, які тлумачыў 
значэнне адкрыцця Грэгара Мендэля і самыя агульныя пы-
танні генетыкі. У гэтым тэксце не ставілася пытанне пра 
спадчыннасць беларусаў, яе культурныя, псіхалагічныя і ге-
нетычныя аспекты, але з’яўленне артыкула на старонках 
“Шляху Моладзі” можна лічыць заканамерным 194. 

Побач з перасцярогамі аб негатыўных з’явах сацыял-
дарвінісцкага светапогляду можна сустрэць і канстата-
цыю ўстойлівасці беларусаў да выпрабаванняў. Довадам 
іх адаптацыі да мадэрнасці было стварэнне на базе Інбел-
культа Беларускай акадэміі навук. Гэта падкрэслівалася 
менавіта як сведчанне “жывучасці” беларусаў 195. Устой-
лівасць да паланізацыі і нават здольнасць прымусіць пе-
райсці на беларускую мову польскіх вайсковых каланістаў 
(асаднікаў) таксама былі паказаны як сведчанне не сла-
басці, а сілы, якую мелі беларускія вяскоўцы 196, хоць бе-
ларусы маглі апісвацца тады як не слабая, а “пераможа-
ная” нацыянальная меншасць 197. 

Дыскрэдытацыя сацыял-дарвінізму на акадэмічным 
полі 198 зусім не азначала яго знікнення з публічнай сфе-
ры. З узрастаннем пагрозы новай вайны і распаўсюджаннем 

192 Dr. St. Hrynkiewič. Chwaroby weneryčnyja // Biełaruskaja Kry-
nica. 1934. № 46. S. 2.

193 Hauryła Dubok. Dziela czaho nielha pić harełki // Biełarus. 1913. 
№ 7. S. 6–7.

194 П. З. Насьледзтва // Шлях Моладзі. 1938. № 4. С. 4–6.
195 p-k. Akademija nawuk u Miensku – dokaz žywučaści biełaruskaj 

nacyi // Biełaruskaja Krynica. 1929. № 19. S. 1–2.
196 Jp. Pahuby majuć svaju kulturu // Шлях Моладзі. 1938. № 9. 

C. 3.
197 Nie słabaja, a pakananaja mienšaść (Da sprawy pisaniny ab bie-

łarusach u wilenskaj abšarnicka-sanacyjnaj hazecie “Slowa”) // 
Biełaruskaja Krynica 1932. № 33. S. 1.

198 Krzeczkowski K. Zarys życia i pracy Ludwika Krzywickiego. 
Warszawa, 1938. S. 105.
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рыторыкі Трэцяга Рэйха ў Еўропе нават там, дзе стаўленне 
да яго было крайне негатыўным, праяўляліся яе элементы. 
У прэсе хрысціянскіх дэмакратаў (на той момант з 1936 г. – 
Беларускага Народнага Аб’яднання) таксама можна су-
стрэць яе праявы. Нацысты навязвалі катэгорыі і тэрміна-
логію, якой былі вымушаны карыстацца іх зацятыя крытыкі 
і праціўнікі. Прыкладам гэтай з’явы можа быць выкары-
станне паняцця “жыццёвая прастора” ў выданнях БНА 199. 
Гітлераўская Германія разглядалася ў якасці пагрозы для 
беларусаў, і “Biełaruskaja Krynica” з трывогай знаёміла чы-
тачоў з апошнімі тэндэнцыямі вакол яе ў папярэднія гады 200. 

 Дагэтуль з усіх кампанентаў сацыял-дарвінісцкага све-
тапогляду былі названы чатыры, а апошні, пяты, не закра-
наўся. Гэты кампанент (e) выклікаў у верасні 1935 г. вострую 
рэакцыю “Biełaruskaj Krynicy” на матэрыял часопіса “Новы 
Шлях” т. зв. беларускіх нацыянал-сацыялістаў. Гэты вы-
падак змусіў галоўнае выданне хрысціянскіх дэмакратаў 
рэагаваць і выказвацца на тэмы каштоўнасцяў і этычных 
прыярытэтаў. Артыкул у “Biełaruskaj Krynicy” называўся 
“Наварот да дзікасці”, у ім абмяркоўвалася прыпавесць “Ля-
вон”, аўтарам якой быў Уладыслаў Казлоўскі 201. Паводле 
сюжэта гэта просты і кароткі твор, але яго кантэкст вельмі 
важны для лепшага разумення ўласна хрысціянска-дэма-
кратычнага дыскурсу і кампанентаў сацыял-дарвінізму ў ім. 

Лявон быў гаспадаром, які даволі добра прыстасаваў-
ся да лесу, у якім жыў. Яго сям’ю зняволілі, гаспадарку 
забралі неназваныя захопнікі, а самога выгналі з дому. 

199 p-k. Nacyjanalny pryncyp i žyćciovy prastor pavodle “Mein 
Kampf” // Chryścijanskaja Dumka. 1939. № 3. S. 3–4; В. З. 
А дзе-ж наш жыцьцёвы прастор?.. // Шлях Моладзі. 1939. 
№ 12. С. 1. Гл.: Hawkins M. Social Darwinism. P. 274.

200 Нямецкая палітыка на Усходзе і Гітлер // Biełaruskaja Krynica. 
1932. № 3. S. 1; Z apošnich palityčnych padziejaŭ // Biełaruskaja 
Krynica. 1933. № 15. S. 1; Hroznyja chmary padymajucca // Bie-
łaruskaja Krynica. 1936. № 12. S. 3; p-k. Sutnaść hitleraŭskaha 
fašyzmu // Biełaruskaja Krynica. 1936. № 23. S. 2; Гітлераўская 
палітыка і Беларусы // Biełaruskaja Krynica. 1936. № 40. S. 1; 
Hawkins M. Social Darwinism. P. 272–291.

201 Daloki. Nawarot da dzikaści // Biełaruskaja Krynica. 1935. № 32. 
S. 2; Казлоўшчык Ул. Лявон // Новы Шлях. 1935. № 4. С. 5–7.
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Лявон апынуўся перад выбарам або прыняць хрысціян-
скую этыку і не супраціўляцца гвалту, або абараняцца. 
У выніку ён вымушаны жабраваць на лясной дарозе. Яго 
як моцнага і здольнага змяніць свой лёс высмейваюць 
звяры, птушкі і дрэвы, людзі ж не падаюць яму міласціну. 
Жывёлы і прырода тут у цэлым антрапаморфныя. “Лявон” 
мае рысы казкі пра жывёл, якія публікаваліся тады асоб-
нымі выданнямі 202 і ў перыёдыцы. У прыпавесці выразна 
падкрэсліваецца першынство прыроды, кантакт чалавека 
з ёй і недарэчнасць паводзінаў Лявона ў прытрымліванні 
прынцыпаў новазапаветнай этыкі. Прырода дае яму пры-
клады паводзінаў, слушнасць якіх ён спачатку ігнаруе: 
“…вялікі арол хлынуў з гары на пралятаючага галуба, 
злавіў яго ў капцюры, сеў на горцы і пачаў смашна есьці 
яшчэ цёплае галубінае мяса і, кіруючы зрок на Лявона, 
казаў: – Трэба запраўды чалавекам стацца, каб упасці так 
нізка: маючы гэткую сілу, здароўе і маладосць – не браць, 
а прасіць. На што яму дала прырода сілу? На што яму зрок 
і розум, калі ўсё гэта ён так марнуе?..” 203. Адмова браць 
прыклад з прыроды абвяшчаецца ненатуральнай. У тэкс-
це гучаць ніцшэанскія антыхрысціянскія ноткі. Новаза-
паветная этыка абвяшчалася навукай “мляўкасці і смер-
ці”, навукай “для рабоў і нявольнікаў”. Урэшце Лявон 
слухаецца голасу прыроды, скідвае з сябе ярмо прыгнёту 
і вызваляе сваю сям’ю. Сама прырода, жывёлы і расліны 
падтрымліваюць яго 204. У гэтай прыпавесці выразна пры-
сутнічае кампанент (e) сацыял-дарвінісцкага светапогля-
ду, а таксама кампаненты (a) і (b). Што датычыць (c), то ён 
артыкулюецца адназначна. Але пытанні спадчыннасці, ці 
кампанента (d), у прыпавесці Казлоўскага не закраналіся. 

Аўтар “Biełaruskaj Krynicy”, які хаваўся пад псеўдані-
мам Далёкі, засяродзіўся спачатку на станоўчым элемен-
це тэксту. Ён падкрэсліў, што беларусам нельга заставац-
ца “бяздзейнымі і слабавольнымі, але трэба ўзяцца да 

202 Mowa pryrody // Biełaruskija kazki. Knižka pieršaja. Ukłaŭ da 
druku J. Stanič. Wilnia, 1919. S. 30–32.

203 Казлоўшчык Ул. Лявон. С. 6.
204 Тамсама.
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рашучай працы на ніве народнай і грамадскай. Думка, 
безумоўна, добрая, і яе трэба пашыраць у радох нашае га-
радской і вясковай інтэлігенцыі…”. Але далей ён выказ-
вае сваю рашучую нязгоду з каштоўнасцямі, якія ў “Ля-
воне” сцвярджаў Казлоўскі. Асабліва аўтар быў абураны 
пастулатам аб адсутнасці міласэрнасці ў прыродзе: “Вось 
тут "Новы Шлях" зусім мыляецца, бо ён ставіць жыць-
цё звяроў і іх крыважадныя звычаі ў прыклад людзям, 
а гэтага рабіць ніяк ня можна. Гэтага не рабілі сапраўды 
культурныя людзі ніколі і не павінны рабіць нават цяпер, 
у ХХ стагоддзі, калі звярыная "этыка" праходзіць у эты-
ку і звычаі людзей і калі запанавала правіла "Маеш сілу, 
дык бяры і душы". І людзі, так як звяры, душаць адны 
другіх” 205.

Другая частка адказу Далёкага Казлоўскаму прысве-
чана ролі хрысціянства, бо яго вучэнне было цалкам су-
працьлеглым тэзам, высунутым Казлоўскім. У адказе вы-
карыстоўваецца гіпербалізаваныя катэгорыі. У мінулым, 
як адзначалася, для чалавечых паводзінаў было ўвогуле 
характэрна ледзь не людажэрства, паяданне адзін адна-
го: “Гэтае душэнне слабейшых мы спатыкаем ня толькі 
ў сучасных нам падзеях. Яно было і даўней. Яго спатыка-
ем у дзікіх народаў: там з сваім ворагам чалавек абыхо-
дзіўся зусім проста: забіваў яго, пёк і еў зусім таксама, як 
лісіца птушку, воўк авечку і змяя мышку…” 206. Менавіта 
новазапаветнае хрысціянства паклала гэтаму канец. Гэта 
скончыла старазапаветныя правілы помсты, абмежавала 
гвалт і адарвала чалавека ад жывёльнага свету і жывёль-
ных паводзінаў. Слабыя, да якіх аўтар па ўмаўчанні ад-
носіў беларусаў, прайгралі б, калі б спавядалі “звярыную” 
этыку 207. У Казлоўскага гаворка ішла менавіта пра дзікіх 
жывёл, а не пра свойскіх, даместыкаваных. 

У сувязі з часткай тэксту Далёкага, прысвечанай хрыс-
ціянству, трэба заўважыць, што сам Уладыслаў Казлоўскі 
ў 1916–19 гадах вучыўся ў Віленскай духоўнай семінарыі. 

205 Daloki. Nawarot da dzikaści.
206 Пар.: Niedaloki. Waŭka asiliu // Кrynica. 1924. № 17. S. 6.
207 Daloki. Nawarot da dzikaści.
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Быў сакратаром Цэнтральнага ўрада БІГіК 208, які вы-
конваў ключавую ролю ў праекце мадэрнасці БХД-БНА. 
У 1936 г. Казлоўскі разам з Фабіянам Акінчыцам прапа-
ноўвалі польскім спецслужбам свае агентурныя паслу-
гі і былі гатовыя дзейнічаць супраць БХД-БНА, аднак 
гэтыя прапановы польскі бок не зацікавілі 209. У далей-
шым “Biełaruskaja Krynica” абазначыла сваё негатыўнае 
стаўленне да антысемітызму на старонках часопіса “Новы 
Шлях” і расцаніла яго праявы як шкодныя для беларуска-
га адраджэнскага руху 210. “Лявон”, такім чынам, мог мець 
характар правакацыі, скіраванай супраць БХД.

Аднак больш, чым моманты несумленных метадаў 
палітычнай барацьбы за ўплывы ў беларускім нацыя-
нальным руху, ксенафобныя тэндэнцыі групоўкі Каз-
лоўскага і Акінчыца, якая спрабавала распаўсюджваць 
рыторыку гітлераўскай Германіі ў Заходняй Беларусі 211, 
важны іншы аспект, закрануты ў рэакцыі галоўнага вы-
дання хрысціянскіх дэмакратаў на прыпавесць “Лявон”. 
Як у самой назве артыкула, так і ў тэксце сустракаецца 
паняцце “дзікасць”. Аўтар падкрэслівае: “Там ёсць такія 
сказы, якія варочаюць нас… нават да дзікасьці прымітыў-
ных, некультурных народаў…” 212. Пры гэтым нельга асу-
джаць яго за гэтыя і іншыя падобныя словы, бо белару-
скі рух тады толькі пачынаў адкрываць вяскоўцам свет, 
а яны, у сваю чаргу, шмат у чым самі жылі традыцый-
нымі ўяўленнямі і стэрэатыпамі 213. Тэкст Казлоўскага 

208 Prowad B.N.S.P. Uładysłaŭ Kazłoŭski // Новы Шлях. 1937. № 2. 
С. 3.

209 Mironowicz E. Białorusini i Ukraińcy w polityce obozu piłsudczy-
kowskiego. Białystok, 2007. S. 90–91.

210 “Новы Шлях” // Biełaruskaja Krynica. 1936. № 20. S. 3.
211 Падрабязна пра Ф. Акінчыца гл.: Баринов И. “Создать новый 

дух белорусской нации”: жизнь и смерть Фабиана Акинчица // 
Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 
2019. № 1-2. С. 141–161.

212 Daloki. Nawarot da dzikaści. Гл. таксама: Nacyjanalizm, jaho 
hranicy i značeńnie.

213 Stomma L. Antropologia kultury wsi polskiej XIX w. Warszawa, 
1986. S. 65. Пар.: Federowski M. Lud Białoruski na Rusi Litew-
skiej. T. I. Kraków, 1897. S. 232, 236.
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звяртаецца да прыроды як мадэлі чалавечых адносінаў. 
Але яго тэкст парушаў калі не табу, то пэўны няпісаны 
прынцып. Гаворка ішла пра адмаўленне “жывёльнасці” 
і “дзікасці”, якія закідаліся самім беларусам 214. 

У Казлоўскага жывёльны свет антрапаморфны, у пуб-
лікацыях казак пра жывёл у друку БХД-БНА гэта такса-
ма ёсць 215. Але Казлоўскі падкрэслівае менавіта пэўныя 
праявы таго, што ўяўляе як “прыроду”. У друку хрысціян-
скіх дэмакратаў быў важны трыумф культуры над пры-
родай 216 ці прырода, падпарадкаваная культуры, як яны 
яе разумелі. Іх погляд на прыроду дыктаваўся не толькі 
рэлігійнымі ўяўленнямі 217, але і шэрагам іншых. Перш за 
ўсё сам гэты погляд быў абумоўлены падыходам да мадэр-
насці, вобразамі сялянства і вёскі. Яны былі пастараль-
ныя, бо былі важнымі і ўяўленні аб прыродзе як сістэме 
гармоніі і дасканаласці, а таксама адухоўленасці 218. Былі 
іншыя дыскурсы аб прыродзе ў XVIII ст., у якіх яна ідэалі-
завалася, краявід звязваўся з традыцыяй і нацыяй, пры-
рода была прасякнута “мудрасцю” 219. Менавіта да такой 
“прыроды” былі “блізкія” сяляне ў дыскурсе БХД, а не да 
той, якой яе паказваў Казлоўскі ў “Лявоне” 220. “Прыро-
да” хрысціянскіх дэмакратаў прасочваецца ў апісаннях 
рамантычных і ідэалізаваных краявідаў на старонках 
іх выданняў 221. Гарманічнасць і парадак, што існуюць 
214 Vakar N. Belorussia. P. 30; Kaz. Swajak. Jak jany hamanili // 

Krynica. 1919. № 4. S. 2.
215 З народнай творчасьці. Кот і лісіца (Байка з Ваўкавыскага 

пав., Ізабэлінскай вол., запісаная ў зборніку П. В. Шэйна, 
ІІ том) // Шлях Моладзі. 1929. № 1. С. 13.

216 Frykman J., Löfgren O. Narodziny człowieka kulturalnego. S. 173.
217 Цяцерскі Фр. З падарожы па Палесьсі… Выезд з Вільні. С. 9. 

Пар.: Ryhor Kl-icz. Narodnaść i wojny. S. 2.
218 Hawkins M. Social Darwinism. P. 42; Коккьяра Дж. История 

фольклористики в Европе. Москва, 1960. С. 207.
219 Коккьяра Дж. История фольклористики в Европе. С. 165–168.
220 Тамсама. С. 180, 262; Пагарэлы А. Трансфармацыя элемен-

таў сялянскай культуры. С. 455.
221 Uł. Ka. Piechatoj pa Zach. Biełarusi // Biełaruskaja Krynica. 1934. 

№ 33. S. 4; Я. Н. Зямля, Святло і Беларусь… (Уражаньні з вёскі) // 
Шлях Моладзі. 1935. № 12. С. 8; Максім Танк. У дарозе (Шкіцы 
з Наваградчыны) // Шлях Моладзі. 1936. № 7-8. С. 10.
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у “прыродзе”, адлюстроўваюцца і ў грамадстве. У гэтай 
сувязі цікавая заўвага Станіслава і Ядвігі Грынкевічаў 
адносна харчавання: “У прыродзе гэткі лад і парадак, 
што ня гледзячы на ўсе класавыя падзелы ці сацыяль-
ныя негадзі кожны нат найбяднейшы чалавек мае маг-
чымасьць здабыць такую страву, якая неабходна для яго-
нага арганізму” 222.

Для хрысціянскіх дэмакратаў была важнай салідар-
насць, але на падставе не “права моцнага” ці расы, 
а менавіта культуры 223. Прыпавесць Казлоўскага якраз 
дэманстравала той “грубы дарвінізм” вёскі, які БХД 
імкнулася пераадолець. У сацыял-дарвінісцкім света-
поглядзе прырода выступае як мадэль і як пагроза. Як 
было паказана вышэй, самі розныя кампаненты сацыял-
дарвінісцкага светапогляду прысутнічалі ў друку хрыс-
ціянскіх дэмакратаў, але апошні кампанент (e) якраз 
і быў непрымальны, што прадэманстравала рэакцыя 
на тэкст Казлоўскага. Сам жа сацыял-дарвінізм не дае 
ўяўлення пра тое, як пазбегнуць той ці іншай пагро-
зы. У “Лявоне” можна бачыць ператварэнне сацыял-
дарвінізму ў прэскрыптыўны ідэалагічны праект. Гэта 
ператварала яго ў вульгарную і супрацьлеглую альтэр-
натыву таму, за што выступалі беларускія хрысціянскія 
дэмакраты. Біялагічныя, раслінныя, прыродныя мета-
фары і параўнанні, згадкі жывёл сустракаліся і выкары-
стоўваліся ўласна ў дыскурсе друку БХД-БНА, але яны 
былі ўпісаны або ў патрэбы артыкуляцыі элементаў вя-
сковай культуры як этнічных сімвалаў 224, або ў патрэбы 
пашырэння агульнай веды, гаспадарчых парад 225. Нават 
222 Dr. Jadviha i St. Hrynkievičy. Umovy i zahady nieabchodnzja 

dla zdaroŭja. Adžylańnie // Шлях Моладзі. 1938. № 3. C. 2.
223 Schneider J. C. and Schneider P. T. Festival of the Poor: Fertility 

Decline & the Ideology of Class in Sicily, 1860–1980. Tucson, 
1996. P. 169–172, 179.

224 Пагарэлы А. Трансфармацыя элементаў сялянскай культу-
ры. С. 444–482.

225 Sinicki А. Krychu ab haspadarcy. Jak kawać koniej // Krynica. 
1921. № 26. S. 7–8; Klimowič Ad. Ab haspadarcy. Ab znakoch 
dobraj dojnaści karowy // Biełaruskaja Krynica. 1928. № 20. S. 2; 
Інж. агр. А. К. Цяленьне кароў // Samapomač. 1933. № 1. С. 8.
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свойскія жывёлы не маглі быць прыкладам для людзей, 
яны выступалі як прадмет клопату і апекі. Дзікія ж жы-
вёлы, напрыклад ваўкі, непагадзь і яе наступствы апы-
наліся і па-за культурай, і па-за “прыродай”, былі прад-
метам непакою, сімваламі хаосу і зла 226. Хоць яны самі 
маглі быць непадуладныя чалавеку, але адказ на іх мог 
быць пад чалавечым кантролем. “Дзікасць” апісвала 
якраз небяспеку хаосу.

Праблема сацыял-дарвінізму ў тым, што ён часта 
разглядаецца не як апісанне пагрозы, якая можа рэалі-
завацца патэнцыяльна, а менавіта як прадпісанне, 
як прэскрыптыўны элемент у сацыяльна-палітычных 
дыскурсах мадэрнасці. Няправільна было б разглядаць 
яго ізалявана, трэба ў сувязі з тым палітычным пра-
ектам, з якім ён спалучаецца. У выпадку Беларускай 
Хрысціянскай Дэмакратыі можна гаварыць хоць пра 
неахвотнае і з умаўчаннямі прызнанне чатырох з пяці 
кампанентаў гэтага светапогляду. Праект мадэрнасці, 
за які выступала БХД-БНА, быў прапановай адаптацыі 
заходнебеларускага вясковага грамадства да сучасных 
выклікаў. Вывучэнне друкаваных выданняў гэтага руху 
дае добрае ўяўленне як пра контуры гэтага праекта, так 
і пра розныя кампаненты сацыял-дарвінісцкага светапо-
гляду. Гаворка ідзе не пра агрэсію, а пра патрэбу знайсці 
ці павялічыць рэсурсы і забяспечыць адаптацыю да вы-
клікаў палітыкі, эканомікі і культуры мадэрнай эпохі. 
“Сацыял-дарвінізм слабых” адлюстроўваў няпэўнасць за-
ходнебеларускіх інтэлектуалаў і палітыкаў у сувязі з шэ-
рагам праблем, адказ на якія бачыўся ў праекце мадэр-
насці БХД.

Пры гэтым значна больш агрэсіўны характар меў савец-
кі варыянт марксісцкай “класавай барацьбы”. Рыторыка 
“класавай барацьбы” пагаршала сацыяльна-палітычную 

226 Niedaloki. Waŭka asiliu; Napad šalonaha waŭka // Biełaruskaja 
Krynica. 1932. № 9. S. 3; Напад ваўкоў. Аблава на ваўкоў 
і ваўка на чалавека // Biełaruskaja Krynica. 1933. № 10. S. 4; 
Цыхун А. Пройдзеныя шляхі-пуцявіны. С. 20, 29; Сьлёзнаво-
кі. Цяжкая вясна // Biełaruskaja Krynica. 1931. № 21. S. 3.
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сітуацыю ў Заходняй Беларусі 227. Калектыўны праект ма-
дэрнасці хрысціянскіх дэмакратаў абапіраўся на салідар-
насць і супольнасць. Камунізм, нягледзячы на прэтэнзіі 
да калектывізму, на практыцы разбураў давер і салідар-
насць, атамізаваў вясковае грамадства, што абцяжарва-
лася ўжываннем адкрытага гвалту і застрашвання 228. 

Не толькі такі істотны элемент сялянскага светапо гля-
ду, як “вобраз абмежаванага дабра”, рабіў сацыял-дар ві-
нізм калі не поўнасцю прымальным і цалкам сумяшчаль-
ным з памкненнямі БХД-БНА, то хоць бы зразумелым. 
Гэта яшчэ быў і элемент перасцярогі, які ўтрымліваўся 
ў базавых апазіцыях, вакол якіх быў арганізаваны сам 
дыскурс прэсы хрысціянскіх дэмакратаў. Ён выкары-
стоўваў бінарныя апазіцыі таго, што будзе з сялянамі, 
якія магчымасці і дабрабыт іх чакаюць, калі кіравацца 
“правільным” прынцыпам і падыходам 229, што прапаган-
даваў іх друк, і тыя пакаранні, страты ці нават магчы-
масць “загінуць”, калі яны не будуць іх прытрымлівацца. 
Гэтае супрацьпастаўленне было даволі выразным у тра-
дыцыйных формах рэлігійна-дыдактычнай і апакры-
фічнай літаратуры, кантычках, казаннях. Перайшло яно 
і ў друк для сялянства (“простага люду”) 230.

Адзначаецца, што сацыял-дарвінізм мае рэкурэнт-
ны характар, і згадкі гэтага светапогляду не знікаюць 

227 Капаевіч П. Супроць капіталістаў і памешчыкаў. Менск, 1928; 
Бабровіч Я. і Багданскі Я. Аб класавай барацьбе ў Заходняй 
Беларусі ў часы Беларускай сялянска-работніцкай грама-
ды. Менск, 1932; Пралеска Я. Паноў трэба знішчаць гуртам. 
Менск, 1933. Гл. таксама: Барацьба разгараецца // Чырвоны 
Сьцяг. 1930. № 4. С. 1–2.

228 Стагановіч А. Успаміны пасла. Мінск, 2011. С. 93–94; Токць 
С. М. Беларуская вёска ў эпоху зьменаў. С. 164, 182.

229 Praŭnuk Liabiadzki. Na prawidłowym šlachu // Biełaruskaja Kry-
nica. 1926. № 44. S. 3–4.

230 Zayarnyuk A. Letters from Heaven: An Encounter between ‘Na-
tional Movement’ and ‘Popular Culture’ // Letters from Heaven. 
Popular religion in Ukraine and Russia / ed. by Himka J.-P. and 
Zayarnyuk A. Toronto – Buffalo – London, 2006. P. 172–173, 175–
176, 178, 188–189, 194.
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з публічнай сферы 231. Ён таксама праявіўся ў такой дыс-
цыпліне, як сацыябіялогія 232. Можна гаварыць пра яго 
прынамсі латэнтную прысутнасць у канцэпцыях т. зв. 
“недзеяздольных дзяржаў” (failed states) 233. У такой жа 
форме кампаненты гэтага светапогляду прысутнічаюць 
у наратывах няўстойлівасці і калапсу папярэдніх цывілі-
зацый 234. 

У міжваенны перыяд беларускім інтэлектуалам і па-
літыкам не раз даводзілася аспрэчваць тэзы пра магчы-
мае хуткае знікненне беларусаў як асобнай унікальнай 
нацыі. Але ў беларускім друку можна знайсці скептычныя 
ноткі адносна ўстойлівасці не “малых дзяржаў” і нацый, 
а вялікіх з іх прэтэнзіямі на экспансію. Гэта выражала-
ся ў тым ліку ў форме параўнання іх з Рымскай імпе-
рыяй 235, заняпад якой быў не толькі далёкім гістарыч-
ным сюжэтам ці часткай шпенглерыянскага наратыву, 
але і перасцярогай для людзей мадэрнасці. Разам з тым 
пачалі абмяркоўвацца перспектывы магчымага распаду 
СССР, пра што пісаў у кнізе “Паміж Германіяй і Расіяй” 
А. Бахэньскі ў 1937 г. 236. Міжваенныя заходнебеларускія 
інтэлектуалы і палітыкі былі заклапочаны выжываннем 
нацыі, але ў гэтым яны скіроўвалі пытанні не столькі да 
прыроды і не толькі да саміх сябе, колькі да шырокага 
еўрапейскага свету культуры і ідэй. 

231 Hawkins M. Social Darwinism. P. 16.
232 Тамсама. P. 292–313.
233 Rothberg R. I. The Failure and Collapse of Nation-States: Break-

down, Prevention, and Repair // When States Fail. Causes and 
Consequences / ed. by Rothberg R. I. Princeton and Oxford, 2004. 
P. 1–45.

234 Cline E. H. 1177 B.C.: the year civilization collapsed. Princeton, 
2014; Heather P. The Fall of the Roman Empire. A New History of 
Rome and the Barbarians. New York, 2006; Diamond J. Collapse: 
How Societies Choose to Fail or Succeed. London, 2005.

235 Nacyjanalizm, jaho hranicy i značeńnie; B. z H[oradni]. Per-
spektyvy małych dziaržaŭ // Chryścijanskaja Dumka. 1939. № 5. 
S. 2–3.

236 Bocheński A. M. Między Niemcami a Rosją. Warszawa, 1937.



Towards the Problem  
of Social Darwinism and Its Contexts  
in West Belarusian Periodical Press.

Aliaksandr Paharely

This article is an attempt to contextualize Social Darwinism in the 
discourse of interwar West Belarusian press in Poland. The study fo-
cuses on the case of Belarusian Christian Democratic periodicals. So-
cial Darwinism is understood here as a worldview (after Mike Haw-
kins) consisting of five interlocking components stressing that nature 
could be perceived as both a model and a threat for human society. 
While not an ideology per se, Social Darwinism lacked the prescrip-
tive element that was provided by its combination with an ideology.

On the face of it, the beliefs and principles of the Belarusian 
Christian Democrats appeared to be incompatible with Social Dar-
winism. Indeed, neither the very name of Darwin, nor the term ‘Social 
Darwinism’ were ever mentioned in the press of Belarusian Chris-
tian Democracy. Nevertheless, several discourses and factors both on 
the level of more educated and those less educated villagers fed into 
Social Darwinist rhetoric and made West Belarusian society more 
susceptible to the components of Social Darwinist worldview. These 
were the ‘image of the limited good’, which was important in itself 
for the Christian Democratic project of modernity focusing on evolu-
tionary social change, the use of biological metaphors in Christian 
Democratic media and the experience of a massive loss of life, hunger 
and disease during the period of wars and revolutions in 1914-1921. 

Moreover, Christian Democratic periodicals were constantly on the 
defensive against Social Darwinist claims of Polish parties and politi-
cians that Belarusians would soon disappear as a unique nation with 
distinct cultural identity. They also identified other threats to Bela-
rusians, which were ultimately the threats to their project. In this re-
spect, Friedrich Engels’s discourse on the so called ‘non-historic’ peo-
ples and the link Herbert Spencer made between competition, size and 
progress claiming that ‘small’ nations were bound to disappear were 
also important. Indeed, one finds ‘struggle for survival’ and ‘existence’ 
surfacing in Christian Democratic newspapers and magazines from 
time to time. Various components of Social Darwinist worldview re-
flected deep insecurity over a variety of issues such as the danger of 
assimilation and loss of cultural identity, famine, social conflicts, and 
values of the next generation. This was ‘Social Darwinism of the weak’.



Генадзь Сагановіч

Мала які перыяд гісторыі пасляваеннай БССР харак-
тарызаваўся такім уздымам інтэлектуальнага жыцця, як 
дзесяцігоддзе пасля ХХ з’езда КПСС. Палітыка дэсталіні-
зацыі вярнула ў савецкае грамадства адносную свабоду 
слова, творчасці і навуковых пошукаў. Як згадвалі сведкі 
тых падзей, людзі пазбыліся страху і пачалі гаварыць 1. 
Аднак, у адрозненне ад Украіны ці іншых былых рэспуб-
лік СССР, аб праявах вальнадумства ў БССР той эпохі 
нават гісторыкам вядома зусім мала. За чатыры дзесяці-
годдзі пасля таго, як Янка Запруднік адзначыў, што ін-
шадумства як з’ява ў нас “не даследавана і нават належ-
на не ўдакументавана” 2, сітуацыя мала змянілася. Хоць 
публікацыя матэрыялаў была распачата даўно, у даведач-
ных выданнях, прысвечаных апазіцыйнаму руху 3, зной-
дзем досыць сціплыя звесткі пра некаторых беларускіх 
“шасцідзясятнікаў”, да таго ж мала звязаныя з архіўнымі 
крыніцамі. Сярод даследаванняў ёсць пакуль толькі шэ-
раг артыкулаў і зборнік, прысвечаныя асобным сюжэтам 

1 Пар.: Тарас В. На высьпе ўспамінаў: мэмуары. Вільня, 2004. 
С. 107, 168, 175; Гілевіч Н. Збор твораў: у 23 т. Т. 21: Выбра-
ныя старонкі з дзённікаў, 1954–2002. Мінск, 2013. С. 8–9. 

2 Запруднік Я. Інакодумство в Білорусі // Сучасність. 1979. 
№ 7-8 (223). С. 160. 

3 Дэмакратычная апазіцыя Беларусі 1956–1991: Персанажы 
і кантэкст: даведнік / пад рэд. А. Дзярновіча. Мінск, 1999; Нон-
канфармізм у Беларусі, 1953–1985: даведнік / укл. А. Дзярно-
віч. Т. 1. Мінск, 2004.
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і постацям той эпохі 4. Зусім нядаўна гістарыяграфія ўз-
багацілася першай спецыяльнай манаграфіяй па тэме 
культурнага іншадумства ў Беларусі 5, але яна пра перы-
яд пасля адлігі. 

Ніжэй прапануем некаторыя вынікі даследавання, 
прысвечанага вальнадумству сярод гуманітарнай інтэ-
лігенцыі ў БССР 60-х гадоў або праявам яе дысідэнцтва. 
Думаю, калі пад дысідэнцтвам разумець выказванне ня-
згоды з агульнапрынятымі ў СССР ідэалагічнымі норма-
мі, каштоўнасцямі і ўстаноўкамі, пацверджанае пэўнымі 
дзеяннямі 6, то ў такім шырокім сэнсе многіх нашых геро-
яў можна было б называць дысідэнтамі. Аднак, каб па-
збягаць атаесамлення з палітычным і праваабарончым 
рухам, больш адпаведным падаецца выкарыстанне тэр-
міна “іншадумцы” 7. Галоўную базу крыніц даследавання 
склалі архівы партыйных арганізацый інстытутаў гра-
мадскага аддзялення АН БССР, якія зберагаюцца ў На-
цыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, а таксама эпіс-
талярная спадчына некаторых удзельнікаў тых  падзей.
4 Гл.: Дзярновіч А. Грамадская думка ў Беларусі 1960-х – 1970-х га-

доў: гісторыя, нацыя і незалежнасць // Палітычная сфера. 
№ 15 (2010). С. 85–101; Валодзін У. Браніслаў Ржэўскі і яго пра-
тэст супраць русіфікацыі // Гарадзенскі гадавік. Вып. VII. Гародня, 
2020. С. 63–79; “Бязродны касмапаліт” Кім Хадзееў ды іншыя: Пе-
раслед іншадумцаў за савецкім часам: зборнік дакументаў / укл. 
У. Валодзін. Мінск, 2020; Сагановіч Г. Хрушчоўская адліга ў бе-
ларускай гістарыяграфіі // Rocznik Centrum Studiów Białoruskich = 
Гадавік Цэнтра Беларускіх Студыяў (далей ГЦБС). Т. 2 (2016). 
С. 248–267. Важныя аспекты грамадска-палітычнага жыцця 
ў БССР 60-х гадоў разгледжаны таксама ў даследаваннях А. Гу-
жалоўскага па савецкай цэнзуры. Гл.: Гужалоўскі А. Галоўліт 
БССР і палітычны кантроль у 1943–1991 гг. // БГА. Т. 19 (2012). 
С. 139–178; ён жа. Чырвоны аловак: нарысы па гісторыі цэнзуры 
ў БССР: у 2 кн. Кн. 2: 1943–1991. Мінск, 2018.

5 Astrouskaya T. Cultural Dissent in Soviet Belarus (1968–1988): 
Intelligentsia, Samizdat and Nonconformist Discourses. Wies-
baden, 2019.

6 Пар.: Королева Л. А., Королев А. А. Диссидентство в СССР: 
историко-правовые аспекты (1950–1980-е гг.): учебное посо-
бие. Москва, 2013. С. 11.

7 Пар.: Запруднік Я. Інакодумство в Білорусі. С. 158; Astrouskaya 
T. Cultural Dissent in Soviet Belarus. Р. 15.
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*

Здаецца, адразу пасля ХХ з’езда ачышчальны дух 
яго рашэнняў добра адчуваўся і ў Мінску. Напрыклад, 
дырэктар Інстытута гісторыі Іван Краўчанка ў сакавіку 
1956 г. заклікаў супрацоўнікаў больш сядзець у архі-
вах, “глыбока вывучаць фактычны матэрыял, не пры-
маць агульныя схемы цалкам”, і падкрэсліў, што ў гіста-
рычнай навуцы “трэба назаўсёды пакончыць з культам 
асобы” 8. А летам таго ж года, калі ў інстытутах АН БССР 
абмяркоўвалася пастанова ЦК КПСС “О преодолении 
культа личности и его последствий”, партыйная аргані-
зацыя акадэмічных гісторыкаў рэкамендавала супра-
цоўнікам установы пісаць працы “на аснове марксісцка-
ленінскай метадалогіі, на сапраўдных дакументальных 
звестках, з улікам гістарычнай праўды” 9. І хоць культ 
Сталіна крытыкаваўся, партыя з яе ЦК захоўвала за са-
бою ролю галоўнага арбітра ва ўсіх пытаннях і кантраля-
вала ўсе сферы жыцця краіны. У гуманітарных навуках 
яна адразу спыняла спробы адысці ад трактовак, пры-
нятых яшчэ ў перыяд культу. Так, прапанова прафесара 
М. Ларчанкі зняць ярлыкі “буржуазных нацыяналістаў” 
з некаторых класікаў беларускай літаратуры і рэабіліта-
ваць газету “Наша Ніва” 10 была тут жа раскрытыкава-
на на старонках галоўнага друкаванага органа камуні-
стаў БССР за “сур’ёзныя памылкі” і названа шкоднай 11. 
Не дзіўна, што пасля ХХІІ з’езда КПСС, які ўзняў новую 
хвалю крытыкі культу асобы, кіраўнік Інстытута гісторыі 
ў 1961 г. публічна прызнаваў, што ўсё яшчэ “не да кан-
ца, напрыклад, з прац па гісторыі народа, зжыты культ 

8 Цэнтральны навуковы архіў Нацыянальнай акадэміі навук 
Беларусі (далей ЦНА НАН Беларусі). Ф. 3. Воп. 1. Спр. 261. 
Арк. 17–18. 

9 Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь (далей НАРБ). 
Ф. 1353. Воп. 2. Спр. 260. Арк. 48–49.

10 Ларчанка М. Некаторыя пытанні гісторыі беларускай літара-
туры // Літаратура і мастацтва. 1956. № 47. C. 2–4.

11 Абэцэдарскі Л., Сідарэнка А. За ідэйную чыстату нашых літа-
ратурных пазіцый // Звязда. 1957. 12 студзеня. С. 2. 
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асобы, звязаны не толькі з імем Сталіна”, і нагадваў, 
што ў гістарычнай навуцы “павінны быць цалкам пе-
раадолены дагматызм і начотніцтва”, характэрныя для 
мінулай эпохі 12. Але той жа з’езд “унёс ідэалагічную яс-
насць” і сімвалізаваў пачатак незваротнага згортвання 
адлігі 13. У Мінску з сярэдзіны 1960-х г. дзяржаўна-пар-
тыйнае кіраўніцтва БССР ужо адкрыта спыняла ўсяля-
кую крытыку Сталіна. Яскравы прыклад: увосень 1966 г. 
нават школьны падручнік пад рэдакцыяй Л. Абэцэдар-
скага разам з іншымі выданнямі па гісторыі БССР быў 
зганены сакратаром па ідэалогіі ЦК КПБ Станіславам 
Пілатовічам у дакладзе на рэспубліканскай нарадзе ідэа-
лагічных работнікаў менавіта за тое, што імя Сталіна ў іх 
упаміналася “толькі ў негатыўным плане” 14. А яшчэ праз 
год новы дырэктар Інстытута гісторыі Ніна Каменская 
абвясціла, што ў якасці адной з галоўных задач падна-
чаленага ёй калектыву будзе “напісанне навуковых і на-
вукова-папулярных прац, якія выкрываюць буржуазных 
фальсіфікатараў гісторыі СССР і БССР” 15. 

Хоць у Мінску дагматызм у афіцыйным дыскурсе 
і не збіраўся здаваць пазіцыі, дух адлігі, нягледзячы на 
неаслабны ідэалагічны кантроль, усё ж праяўляўся і тут. 
Нямала нязгодных з лініяй кіроўнай партыі знайшлося 
ў Акадэміі навук БССР, і асобнае месца ў гэтых адносі-
нах там займаў Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы. 
Гэта яго супрацоўнікі сваімі публікацыямі найчасцей 
турбавалі ідэолагаў, выступаючы ў друку “недастатко-
ва ідэйна”. Ужо ў 1963 г. на нарадзе актыву творчай 
інтэлігенцыі рэспублікі разам з пісьменнікам Аляксе-
ем Кулакоўскім пад крытыку трапіў Віктар Каваленка, 
супрацоўнік названага інстытута, якому дасталося “за 
блытаніну”, дапушчаную ў артыкуле “Думкі пра сучасны 

12 НАРБ. Ф. 1353. Воп. 2. Спр. 440. Арк. 143.
13 Сидорова Л. Оттепель в исторической науке. Советская исто-

риография первого послесталинского десятилетия. Москва, 
1997. С. 219.

14 НАРБ. Ф. 4п. Воп. 95а. Спр. 17. Арк. 42–43.
15 НАРБ. Ф. 1353. Воп. 2. Спр. 784. С. 74.
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беларускі раман” 16. Іх жа за “няправільныя” погляды 
на мінулае і развіццё беларускай культуры раскрыты-
кавалі на нарадзе ідэалагічных работнікаў сакратар 
ЦК КПБ і старшыня Вярхоўнага Савета БССР Васіль 
Шаура, акадэмік АН БССР Цімафей Гарбуноў і сам пер-
шы сакратар ЦК КПБ Кірыла Мазураў 17. Першага абу-
рала, што, як паказала выступленне В. Каваленкі на 
сходзе ў Акадэміі навук, “ён яшчэ не асэнсаваў сваіх па-
мылак і працягвае на іх настойваць” 18. Гарбуноў адзна-
чаў, што іх асудзіў агульны партсход грамадскіх інстыту-
таў (Каваленку і Мальдзіса), і далей найбольш гнеўных 
выказванняў акадэмік скіраваў у адрас Міколы Вераб’я, 
былога супрацоўніка акадэмічнага Інстытута эканомікі, 
які на той час ужо перайшоў у Беларускі політэхнічны 
інстытут. Гэты навуковец паспрабаваў адстаяць “Нашу 
Ніву” – паказаць яе прагрэсіўныя пазіцыі і беспадстаў-
насць залічэння газеты да “нацыяналістычнага і буржу-
азна-ліберальнага” друку 19. Спасылаючыся на выступ 
Ц. Гарбунова, Кірыла Мазураў абураўся, што “супрацоў-
нікі АН, выступаючы ў ролі крытыкаў, захвальвалі не-
паўнавартасныя творы”. Але ў якасці прыкладу прывёў 
М. Вераб’я, які “пераацэньвае газету "Наша Ніва", ацэн-
ку якой у свой час дала наша партыя”. (!) “Чаму у наву-
ковых колах з’явіліся такія Вераб’і? Напэўна таму, што 
нашы "вучоныя арлы" слаба сочаць за "вераб’ямі". Трэ-
ба, каб "вучоныя арлы" ведалі, што думаюць "вучоныя 
вераб’і", і не дазвалялі ім чырыкаць з чужога голасу” 20. 
У гэтым кантэксце Мазураў заклікаў не саромецца кры-
тыкаваць тых, хто “чырыкае з чужога голасу”, – каб яны 
сталі на “правільны шлях” і пачалі “пісаць тое, што не-
абходна нашаму народу”.

16 Каваленка В. Думкі пра сучасны беларускі раман // Полымя. 
1963. № 1. С. 161–181.

17 Стэнаграма Рэспубліканскай нарады ідэалагічных работнікаў, 
17 красавіка 1963 г. НАРБ. Ф. 4п. Воп. 95. Спр. 14, 106. 

18 НАРБ. Ф. 4п. Воп. 95. Спр. 106. Арк. 289.
19 Верабей М. Ленінскі твор на старонках газеты “Наша ніва” // 

Полымя. 1963. № 2. С. 132–136.
20 НАРБ. Ф. 4п. Воп. 95. Спр. 14. Арк. 120. 
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“Памылкі” названых на згаданай нарадзе літарату-
разнаўцаў адразу ж узялася абмяркоўваць партыйная 
арганізацыя іх установы. 27 сакавіка 1963 г. партсход 
Інстытута літаратуры пагадзіўся, што асобныя супра-
цоўнікі выступаюць у друку “недастаткова ідэйна”, 
і прызнаў правільнай крытыку з боку К. Мазурава на 
нарадзе творчай інтэлігенцыі. Віктара Каваленку зноў 
зганілі за артыкул “Думкі пра сучасны беларускі ра-
ман”, а канкрэтна – што напісаў пра разрыў літаратур-
ных традыцый у Беларусі ў выніку сталінскіх рэпрэсій 
і заклікаў павучыцца паказваць падсвядомае ў заход-
ніх пісьменнікаў 21. Было ўказана таксама на “асобныя 
памылкі” ідэалагічнага характару ў артыкуле А. Маль-
дзіса “Каб з пер’я вырасталі галубы” 22. Хоць дырэктар 
В. Барысенка патрабаваў ад В. Каваленкі падумаць 
“і ў шэрагу выпадкаў перагледзець свае погляды на не-
каторыя прынцыповыя пытанні”, той не збіраўся выве-
шваць белы сцяг. Адказваючы крытыкам, ён адстойваў 
права на сваю думку і нагадваў апанентам: “час дыску-
сій не скончыўся!… Праўда нараджаецца ў спрэчках” 23. 
І частка прысутных на сходзе супрацоўнікаў падтрыма-
ла яго пазіцыю 24. Тым не менш у справаздачы за 1963 г. 
партарганізацыя інстытута прызнала “промахі і неда-
хопы” сваёй ідэалагічнай працы, сведчаннем якіх былі 
названы артыкулы Каваленкі і Мальдзіса з “памылко-
вымі палажэннямі” 25. 

Пад уплывам згаданых інцыдэнтаў партыйны сход 
Інстытута літаратуры ў 1963 г. прыняў пастанову, каб 
у будучыні ўсе тэксты навукоўцаў іх установы перад 

21 НАРБ. Ф. 1353. Воп. 2. Спр. 550. Арк. 6–13.
22 Гл.: Літаратура і мастацтва. 1963. 19 студзеня.
23 НАРБ. Ф. 1353. Воп. 2. Спр. 550. Арк. 10.
24 Пра тагачасныя настроі маладых супрацоўнікаў інстытута 

можа сведчыць выказванне Алеся Яскевіча. Калі партыйнае 
бюро ў тым жа годзе дакарала яго за радыкальнае наватар-
ства, ён адказаў: “Новы час патрабуе змены метадаў мыслен-
ня”. Гл.: НАРБ. Ф. 1353. Воп. 2. Спр. 550. Арк. 17.

25 НАРБ. Ф. 1353. Воп. 2. Спр. 550. Арк. 22.



Генадзь Сагановіч. Іншадумства акадэмічнай інтэлігенцыі 169

здачай у друк папярэдне абмяркоўваліся ў аддзелах 26. 
Аднак пастанова не вытрымлівалася. У 1965–1966 г. га-
лоўным чынам супрацоўнікі гэтага інстытута апубліка-
валі ў літаратурных перыёдыках Беларусі серыю арты-
кулаў, якія выклікалі яшчэ больш трывогі ў кабінетах 
партыйных і дзяржаўных начальнікаў. Галоўнай тры-
бунай вальнадумцаў стаў часопіс “Полымя”, узначаль-
ваны да 1967 г. Максімам Танкам 27. Але нямала нава-
тарскіх публікацый, “крамольных” з пункту гледжання 
партыйных ідэолагаў, з’явілася тады таксама ў “Мала-
досці” і “Нёмане”, галоўнымі рэдактарамі якіх былі ад-
паведна Пімен Панчанка (1958–1966) і Яўген Васілё-
нак (1958–1966).

Бадай з самымі смелымі поглядамі выступаў тады 
Мікола Прашковіч, малады супрацоўнік Інстытута літара-
туры, які займаўся беларускай літаратурай ХVІ–ХVІІ ст. 
Выпускнік філфака БДУ (1957 г.), ён некалькі гадоў на-
стаўнічаў, а потым скончыў аспірантуру названага інсты-
тута і ў 1964 г. там жа абараніў дысертацыю па творчасці 
Сімяона Полацкага. У публікацыях 28 даследчык не па-
баяўся пераглядаць трактоўкі беларускага мінулага, 

26 НАРБ. Ф. 1353. Воп. 2. Спр. 550. Арк. 14.
27 У канцы 1966 г. літсупрацоўнік рэдакцыі “Полымя” Барыс 

Сачанка выказваў шкадаванне, што М. Танка “забіраюць ад 
нас як рэдактара”, бо пры ім “лепшае, што трапляла ў рэдак-
цыю, трапляла і на старонкі часопіса. Трапляла часам і тое, 
што не павінна было трапляць”. Як ён вобразна зазначыў, 
у Танка была “шырокая спіна”, за якой можна было сёе-тое 
рабіць. “Танку не мог абы-які кручок зрабіць заўвагу. А ў вя-
лікіх то часу не было, то рабіць невялікую заўвагу не заўсё-
ды зручна было”. Гл.: Сачанка Б. Пра мяне // Крыніца. 1998. 
№ 10. С. 8.

28 На той час ён паспеў апублікаваць некалькі артыкулаў і се-
рыю рэцэнзій на новыя працы па гісторыі беларускай літа-
ратуры, гл: “Старонкі даўняй беларускай паэзіі” (Полымя, 
1964, № 6, с. 166–171), “Доктар Францішак Скарына” (Полы-
мя, 1965, № 10, с. 146–154 ), “Па-новаму пра старажытнасць” 
(Полымя, 1964, № 9, c. 182–185), “Сцежкамі мінулага” (По-
лымя, 1965, № 4, c. 184–187), “Слова пра Афанасія Філіпові-
ча” (Полымя, 1965, № 12, с. 174–177), “Пабрацімства культур” 
(Полымя, 1966, № 7, c. 175–177).
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усталяваныя ў афіцыйнай гіс-
тарыяграфіі 29, – вяртаў думку 
аб ВКЛ як “сваёй” для белару-
саў дзяржаве, а не чужым па-
наванні, пісаў пра росквіт бе-
ларускай культуры ў тую эпоху 
і розніцу гістарычных лёсаў 
Беларусі і Расіі. Не без падстаў 
партыйныя ідэолагі назвалі яго 
часопісныя публікацыі “кам-
паніяй за перагляд у пэўным 
духу ўсёй савецкай канцэпцыі 
гісторыі БССР” 30.

Найбольш канцэнтравана 
свае ідэі М. Прашковіч выказаў 
у рэцэнзіі на кнігу А. Коршуна-
ва пра Афанасія Філіповіча 31. 

Палемізуючы з яе аўтарам, які паказаў свайго героя “ба-
рацьбітом супраць польска-шляхецкага ўладарства”, што 
хадзіў у Маскву прасіць “абароны ад каталіцкай агрэсіі 
і свавольства”, даследчык зусім па-іншаму апісаў харак-
тар ВКЛ як дзяржавы і адносіны Беларусі з Расіяй. Праш-
ковіч сцвярджаў, што ВКЛ было панаваннем не толькі 
“польскіх і літоўскіх магнатаў”, як тое вынікала з рэцэнза-
ванай працы, а дзяржавай, у якой беларускі народ так-
сама меў сваіх магнатаў, напрыклад Сапегаў, і зусім 
не імкнуўся пераходзіць пад уладу Расіі, дзе феадальны 
ўціск быў намнога мацнейшы, чым у ВКЛ 32. Прашковіч 
катэгарычна не пагаджаўся з аднабаковым поглядам на 
29 Пра кансерватызм афіцыйнай гістарыяграфіі Беларусі 60-х га-

доў гл.: Сагановіч Г. Хрушчоўская адліга ў беларускай гіста-
рыяграфіі. С. 255–257, 263–265. Пар.: Лінднэр Р. Гісторыкі 
і ўлада: нацыятворчы працэс і гістарычная палітыка ў Бела-
русі ХІХ–ХХ ст. / пер. з ням. Л. Баршчэўскага. Санкт-Пецяр-
бург, 2003. С. 384–388.

30 Данос. Публікацыя В. Чамярыцкага // Спадчына. 2000. № 4. 
С. 185.

31 Прашковіч М. Слова пра Афанасія Філіповіча // Полымя. 1965. 
№ 12. С. 174–177.

32 Тамсама. С. 175.

Мікола Прашковіч. 
1963 г.
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унію як на “польскую экспансію”, што несла беларусам 
і ўкраінцам толькі здзекі і крыўды. Царкоўная унія ўбе-
рагала ад паланізацыі, а галоўнае, яна магла спрыяць 
развіццю нацыянальнай свядомасці і пашырэнню еўра-
пейскай навукі і культуры, – пісаў ён 33. Як і ў некаторых 
іншых публікацыях аўтара, тут выказвалася таксама дум-
ка, што Беларусь той эпохі, будучы звязанай з Заходняй 
Еўропай, апераджала Расію ў гістарычным развіцці, і бе-
ларускі народ зусім не імкнуўся ў яе склад. Прашковіч 
у многім узнаўляў погляды першай нацыянальнай шко-
лы беларускай гістарыяграфіі, абвешчаныя “буржуазны-
мі” пасля вайны. 

Каб разумець, наколькі “крамольнымі” былі публіка-
цыі М. Прашковіча, трэба ўлічыць пазіцыі акадэмічнай 
гістарыяграфіі БССР таго часу. Яшчэ ў канцы 40 – па-
чатку 50-х гадоў у Мінску была падрыхтавана акадэміч-
ная “Гісторыя БССР” у 2 тамах 34, якая ўвасобіла пра-
расійскую канцэпцыю айчыннай гісторыі, адпаведную 
адзінаму для саюзных рэспублік стандарту, уведзенаму 
Масквой. Яна шчыльна прывязвала мінулае Беларусі 
да гісторыі Расіі і катэгарычна адмаўляла магчымасць 
хоць якой дзяржаўнай гісторыі беларускага народа ў ад-
рыве ад Расіі 35. 

Амаль сімвалічным супадзеннем было тое, што аку-
рат у 1965 г. Лаўрэнцій Абэцэдарскі абараніў доктарскую 

33 Тамсама. С. 176–177.
34 История Белорусской ССР / АН БССР, Институт истории. 

Т. 1. Минск, 1954; Т. 2. Минск, 1958. Падрабязней пра рас-
працоўку гл.: Сагановіч Г. Канструяванне афіцыйнага вы-
кладу гісторыі ў пасляваеннай БССР // ГЦБС. Т. 1. 2015. 
С. 201–214.

35 Вось адна з першых класічных фармулёвак афіцыйнай гіс-
тарыяграфіі ў пытанні гісторыі беларускай дзяржаўнасці, 
якую пачалі ўводзіць у літаратуру з канца 40-х гадоў: “До 
Великой Октябрьской социалистической революции Бело-
руссия не имела своей государственности. Она входила в со-
став Российской империи. Белорусский народ подвергался 
тяжелому социальному и национальному гнету” (гл.: Камен-
ская Н. В. Образование Белорусского Советского государства. 
2-е доп. и испр. изд. Минск, 1948. С. 3–7).
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дысертацыю, у якой абгрунтоўваў тэзісы пра імкненне бе-
ларускага народа да аб’яднання з Расіяй і прагрэсіўнасць 
самога аб’яднання 36. Прычым яго працу высока ацанілі 
ў акадэмічным Інстытуце гісторыі. Нагадаем, што Лаўрэн-
цій Абэцэдарскі ў 60-я гады належаў да галоўных “ву-
чоных арлоў”, калі скарыстацца азначэннем К. Мазура-
ва, – быў адным з найбольшых аўтарытэтаў афіцыйнай 
гістарычнай навукі ў БССР, рупарам ідэалагізаванай кан-
цэпцыі айчыннай гісторыі і галоўным аўтарам адзінага 
школьнага падручніка па гісторыі БССР. Як успаміналі 
яго калегі, гэты “вораг апалітычнасці” ў кожнае сваё да-
следаванне “ўносіў партыйны дух” 37. У яго версіі і яго ста-
раннямі афіцыйная гістарычная канцэпцыя ўваходзіла 
“ў плоць і кроў” студэнтаў гістфака і школьнікаў, што ву-
чыліся па яго падручніку. І вось – адкрытае выступленне 
маладога гісторыка літаратуры супраць кананізаванай 
версіі гісторыі Беларусі… 

Сур’ёзнасць цытаванай публікацыі М. Прашковіча ад-
разу ж ацанілі ў колах, адказных за ідэалагічную чысці-
ню гістарычнага дыскурсу, і на старонках галоўнай газеты 
рэспублікі хутка з’явіўся жорсткі адказ бунтаўніку. За под-
пісамі Віктара Люкевіча і Якава Трашчанка – аспірантаў 
Л. Абэцэдарскага – “Советская Белоруссия” апублікава-
ла артыкул “Истине вопреки” са злоснай крытыкай гіста-
рычных поглядаў М. Прашковіча 38. Па стылі публікацыя 
нагадвала палітычны данос. Наўрад ці можна сумнявац-
ца ў тым, што ідэйны змест і палітычную вастрыню зніш-
чальнага адказу М. Прашковічу вывяраў сам Л. Абэцэ-
дарскі. І ўсё ж гэтага было мала. Паколькі публікацыя 
Прашковіча атрымала шырокі розгалас, ці, на мове пар-
тыйных пратаколаў, “нездаровы рэзананс” 39 у грамадстве, 

36 Гл.: Абецедарский Л. С. Борьба белорусского народа за соеди-
нение с Россией (вторая половина XVI – XVII в.): автореф. дис. 
… д-ра ист. наук. Минск, 1965.

37 Баранава М., Паўлава Н., Маскаленка В. Вучоны і педагог // 
Народная асвета. 1976. № 7. С. 89.

38 Люкевич В., Трещенок Я. Истине вопреки // Советская Бело-
руссия. 1966. 22 февраля. С. 3.

39 НАРБ. Ф. 1353. Воп. 2. Спр. 728. Арк. 14.
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то ідэалагічным органам трэба было пацвердзіць свой 
кантроль над сітуацыяй. Таму ўвесну 1966 г. партыйнае 
кіраўніцтва АН БССР санкцыянавала публічную дыску-
сію па ўзнятых ім пытаннях гісторыі і культуры, арганіза-
ваную кіраўніцтвам двух акадэмічных інстытутаў – літа-
ратуры і гісторыі 40. 

Гэта было адкрытае абмеркаванне гістарычных пытан-
няў, на якое ў Акадэмію навук прыйшлі таксама супра-
цоўнікі іншых гуманітарных інстытутаў, а таксама БДУ 
ды іншых навучальных устаноў, прыехалі нават з іншых 
гарадоў, так што агулам у першы дзень на дыскусіі пры-
сутнічала каля 150, а ў другі – больш за 300 чалавек! Ме-
рапрыемства праводзілася з мэтай прабраць і паставіць 
на месца бунтаўніка, аднак вынік вялікай дыскусіі атры-
маўся хутчэй адваротны. У сваім выступленні М. Прашко-
віч, як і ў артыкулах, стараўся даказаць, што ВКЛ – гэта 
не дзяржава літоўскіх феадалаў, што беларускія кня-
ствы далучаліся да яе мірным шляхам і добраахвотна, 
што гэтая дзяржава не ведала нацыянальнага прыгнё-
ту, а таксама спрабаваў рэабілітаваць унію 1596 г. і па-
казаць, што прыгонны ўціск у Расіі тых часоў быў вышэй-
шы, чым на землях Беларусі 41. І хоць на яго накінуліся 
тытулаваныя гісторыкі (Л. Абэцэдарскі, К. Шабуня і інш.), 
большасць выступоўцаў падтрымала не афіцыйныя трак-
тоўкі гісторыі Беларусі, а таго, хто паставіў іх пад пытан-
не, і ў цэлым аўдыторыя была на яго баку 42. 

Публічная дыскусія 1966 г. паказала, што іншадум-
цаў у Мінску нямала, і асабліва значныя пазіцыі яны 

40 З апошніх публікацый па тэме дыскусіі пар.: Дзярновіч А. 
Акадэмічная дыскусія сярэдзіны 60-х гадоў: паміж свабодай 
творчасці і палітычным даносам // Бунт у імя свабоды: забы-
ты беларускі ген? / рэд. П. Рудкоўскі, К. Колб. Варшава, 2013. 
С. 68–70; Сагановіч Г. Хрушчоўская адліга ў беларускай гіс-
тарыяграфіі. С. 260–261.

41 ЦНА НАН Беларусі. Ф. 3. Воп. 1. Спр. 527. Арк. 104–105.
42 Аддзел рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай Навуковай бі-

бліятэкі імя Я. Коласа НАН Беларусі (далей АРКР ЦНБ НАН 
Беларусі). Ф. 31. Воп. 1. Спр. 535. Арк. 110; Беларускі дзяр-
жаўны архіў-музей літаратуры і мастацтва (далей БДАМЛМ). 
Ф. 426. Воп. 1. Спр. 162. Арк. 30.
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мелі ў акадэмічным Інстытуце літаратуры. У гэтай сувязі 
ў парткаме АН БССР з абурэннем адзначылі, што калі 
гісторыкі на згаданай дыскусіі наступалі на М. Прашкові-
ча, то літаратуразнаўцы яго абаранялі. Відаць, іх салідар-
ная падтрымка калегі і дала падставу К. Шабуню выка-
зацца ў тым сэнсе, што ў Інстытуце літаратуры з’явілася 
нейкая “нацыяналістычная група” 43. Ніякай групы ў са-
праўднасці не існавала, але патрыятычныя перакананні 
аб’ядноўвалі тады многіх, калі не большасць супрацоўні-
каў інстытута. 

Пад уплывам дыскусіі вясной таго ж года Мінскі 
гаркам КПБ накіраваў у Інстытут літаратуры спецы-
яльную камісію, у склад якой увайшлі член гаркама 
Н. С. Лушчакоў, загадчык аддзела Савецкага райкама 
партыі А. І. Пархімчык, прадстаўнікі акадэмічнай наву-
кі К. І. Шабуня, Г. В. Булацкі, М. Я. Ленсу, М. Я. Цікоц-
кі і Н. М. Пятровіч, а таксама супрацоўнікі рэдак-
цый “Советской Белоруссии” і “Звязды” Р. А. Ярохін 
і Б. В. Стральцоў. Некалькі месяцаў яна займалася 
праверкай установы і працы яе партыйнай арганізацыі. 
У падрыхтаванай для гаркама даведцы было прызна-
на, што сапраўды “асобныя супрацоўнікі інстытута <…> 
дапускаюць у сваіх артыкулах і рэцэнзіях ідэйна-тэарэ-
тычныя памылкі” 44. Першым сярод такіх зноў назвалі 
В. Каваленку, які “актыўна адстойвае няправільную дум-
ку пра тое, што 30-я і 40-я гады былі перыядам культу 
асобы, калі літаратура амаль не развівалася, тапталася 
на месцы…”. М. Прашковіча вінавацілі ў нацыяналізме. 
Яму інкрымінавалі няправільнае тлумачэнне найбольш 
важных падзей і з’яў гісторыі беларускага народа і яго 
культуры, “адыход ад прынцыпаў гістарызму і класава-
га аналізу”. Яго “памылковыя палажэнні”, сцвярджала-
ся ў даведцы, ужо былі раскрытыкаваны на аб’яднаным 
паседжанні вучоных саветаў Інстытута літаратуры і Ін-
стытута гісторыі 45. Да аўтараў хібных публікацый камісія 

43 НАРБ. Ф. 1352. Воп. 2. Спр. 728. Арк. 32.
44 НАРБ. Ф. 1353. Воп. 2. Спр. 719. Арк. 132.
45 Тамсама. Арк. 133.
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залічыла таксама Вячаслава Чамярыцкага і Алеся Яс-
кевіча, артыкулы і рэцэнзіі якіх утрымлівалі “невыраз-
ныя” фармулёўкі і палажэнні 46. 

Парткам АН БССР сур’ёзна раскрытыкаваў працу 
парт арганізацыі Інстытута літаратуры і запатрабаваў 
“узмацніць ідэйна-выхаваўчую работу сярод супрацоўні-
каў”. Папрокаў з боку партыйнай арганізацыі заслужы-
лі яе члены Віктар Каваленка, Адам Мальдзіс, Юльян 
Пшыркоў і Дзмітрый Бугаёў. Увосень 1966 г. закрыты 
партыйны сход Інстытута літаратуры зноў пастанавіў да-
біцца такога становішча, “каб кожны праблемны няпла-
навы артыкул, перш чым трапіць у друк, папярэдне аб-
мяркоўваўся на паседжанні сектара ці вучонага савета 
Інстытута” 47. Але пастанова не выконвалася. У тыя гады 
для шэрагу супрацоўнікаў інстытута прыярытэтам стаў 
зварот да нацыянальнага, імкненне да яго рэабілітацыі, 
хоць партыя называла гэта небяспечнай праявай антыса-
ветчыны і кляйміла любую праяву нацыянальных санты-
ментаў. Таму ў 1968 г. Д. Бугаёва, напрыклад, звінавацілі 
ва ўсхваленні беларускага нацыянальнага руху. У пры-
ватнасці, загадчык аддзела культуры ЦК КПБ С. Марца-
леў паведамляў П. Машэраву, што названы супрацоўнік 
Інстытута літаратуры ў сваёй рэцэнзіі на апублікаваны 
раман Максіма Гарэцкага “Віленскія камунары” папракаў 
аўтара ў недахопе рашучасці гучней гаварыць аб прагрэ-
сіўнай скіраванасці беларускага руху яшчэ ў дарэвалю-
цыйны перыяд 48. А на нарадзе ідэалагічных работнікаў 
таго ж года прадметам разбору стаў першы том калек-
тыўнай працы інстытута – “Гісторыі беларускай дака-
стрычніцкай літаратуры”. Дасталося там і загадчыку 
сектара Ю. Пшыркову, які, маўляў, “выключна станоўча” 
ацаніў працу Максіма Гарэцкага па гісторыі беларускай 

46 Збераглася адмысловая “запіска”, на падставе якой камісія 
падрыхтавала цытаваную даведку. Гл.: Данос. Публікацыя 
В. Чамярыцкага // Спадчына. 2000. № 4. С. 184–193.

47 НАРБ. Ф. 1353. Воп. 2. Спр. 728. Арк. 64.
48 НАРБ. Ф. 4п. Воп. 47. Спр. 711. Арк. 3–7. Пар.: Гужалоўскі 

А. Чырвоны аловак. Нарысы па гісторыі цэнзуры ў БССР: 
у 2 кн. Кн. 2. Мінск, 2018. С. 119–120.
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літаратуры, што быццам утрымлівала “непаўнацэнную, 
па сутнасці нацыяналістычную кан цэпцыю…” 49. 

Аднак калі для іншых супрацоўнікаў Інстытута літа-
ратуры ўсё сканчалася папрокамі, то М. Прашковіч па-
сля гучнай публічнай дыскусіі стаў аб’ектам кампаніі зне-
слаўлення. У лістападзе 1966 г. на нарадзе ідэалагічных 
работнікаў БССР ягонай гучнай публікацыі ў “Полымі” 
шмат увагі прысвяціў у сваім дакладзе сакратар па ідэало-
гіі ЦК КПБ С. Пілатовіч. Аўтара зноў абвінавацілі ў тым, 
што ён “выштурхоўвае на свет” тэорыі, даўно раскрыты-
каваныя партыяй як “буржуазна-нацыяналістычныя” 50. 
Да яго прыляпілі ярлык “нацыяналіста”, перашкаджалі 
публікавацца, выклікалі ў адпаведныя кабінеты, папя-
рэджвалі. Неўзабаве адпаведныя органы выкрылі сувязі 
М. Прашковіча з украінскімі іншадумцамі ды яго актыў-
ны ўдзел у грашовай падтрымцы звольненых у Кіеве ды-
сідэнтаў, а гэтага яму ўжо не маглі дараваць. У 1973 – 
пачатку 1974 г., калі ў звязку з маштабнымі рэпрэсіямі 
супраць нацыянальнай інтэлігенцыі Украіны была санк-
цыянавана паказальная кампанія выкрывання нацыяна-
лістаў у БССР, ролю першай ахвяры адвялі яму – з Праш-
ковіча зрабілі лідара так званай “акадэмічнай групы” 51, 
якая “выказвалася супраць палітыкі партыі і дзяржавы 
ў нацыянальным пытанні”. Аднак уладам важна было 

49 НАРБ. Ф. 4п. Воп. 95. Спр. 119. Арк. 58.
50 Матэрыялы да стэнаграмы нарады-семінара ідэалагічных 

работнікаў рэспублікі, 21–24 лістапада 1966 г. НАРБ. Ф. 4п. 
Воп. 95ф. Спр. 17. Арк. 45–46.

51 Пар.: Чамярыцкі В. Прашковіч Мікола // Нонканфармізм у Бе-
ларусі, 1953–1985: даведнік / укл. А. Дзярновіч. Т. 1. Мінск, 
2004. С. 150. Пра звальненні гл.: Чарняўскі М. Акадэмічны 
асяродак (60–70-я гады) // Дэмакратычная апазіцыя Белару-
сі 1956–1991. Мінск, 1999 (без пагінацыі). З іншай перспек-
тывы гл.: Каўрус А. А. Як яно было: Згадкі “нацыяналіста”. 
Мінск, 2013. С. 3–28. Даступныя архіўныя крыніцы пацвяр-
джаюць думку А. Каўруса пра неіснаванне нечага такога, як 
група. Варта падкрэсліць, што тэрмін “група” нават у даку-
ментах партыйных органаў выкарыс тоўваўся толькі на па-
чатку кампаніі, а потым звольненых з АН БССР супрацоўні-
каў называлі проста “кампаніяй” Прашковіча.
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прыхаваць палітычна-ідэалагічную падаплёку справы 
і звесці ўсё да сацыяльна-бытавога аспекту, дыскрэдыта-
ваць асобу ў вачах калег, прынізіць яго маральна. Таму 
сакратар парткама АН БССР Пётр Петрыкаў стараўся пе-
раканаць усіх у тым, што М. Прашковіч – чалавек “жал-
кий”, “с гнилой идеологией”, “безнадёжно отставший в на-
уке и морально опустившийся…” 52. І, здаецца, у яго ўсё 
атрымалася. Калектыў Інстытута літаратуры салідарна 
асудзіў свайго супрацоўніка, а вучоная рада прызнала яго 
“неадпаведным займанай пасадзе”, пасля чаго іншадумца 
быў звольнены і гадамі мусіў перабівацца выпадковымі 
заробкамі на жыццё.

Падобны лёс падзяліў яго старэйшы калега Вячаслаў 
Зайцаў, які заслугоўвае асобнай увагі. Па нацыянальнас-
ці рускі і з партыйным білетам у кішэні, ён на ўсё меў 
сваю думку і паслядоўна падтрымліваў “нацыяналіста” 
М. Прашковіча. Чытаў публічныя лекцыі па рэлігійнай 
тэматыцы, якія карысталіся папулярнасцю, не браў удзе-
лу ў дэманстрацыях і савецкіх урачыстасцях, на партый-
ных сходах адкрыта выступаў супраць савецкай практы-
кі прымусовай падпіскі на газеты і часопісы, агульнага 
збору складак на ДОСААФ, “Чырвоны крыж” і да т. п. 
“…Принуж дение – это остаток культа”; “Зачем мне пла-
тить взносы, если я не знаю, куда они идут” 53, – лагіч-
на тлумачыў ён сваю пазіцыю, а адзінадушныя рашэнні 
партыйных сходаў параўноўваў з “адзінадушшам на мо-
гілках”. 

Партыйны камітэт АН БССР быў вымушаны раз-
глядаць справу В. Зайцава яшчэ да праблем, звязаных 
з М. Прашковічам. Ужо ў студзені 1966 г. была створана 
спецыяльная камісія парткама, якой даручалі даць за-
ключэнне па адной з яго публічных лекцый, што хутка 
стала вядомай на ўсю рэспубліку 54. У пачатку сакавіка 

52 НАРБ. Ф. 4п. Воп. 20. Спр. 518. Арк. 247. 
53 НАРБ. Ф. 1352. Воп. 2. Спр. 665. Арк. 20.
54 Гаварылася пра лекцыю, згаданую ў дакладзе П. Машэ-

рава, – “Касмічныя рэмінісцэнцыі ў помніках старажытнай 
пісьменнасці”. Гл.: НАРБ. Ф. 1353. Воп. 2. Спр. 728. Арк. 11–
16; Ф. 1353. Воп. 4. Спр. 22. Арк. 2, 5.
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таго ж года сам П. Машэраў 
крытычна выказваўся пра 
В. Зайцава ў справаздачным 
дакладзе XXVI з’езду КПБ, 
згадаўшы яго лекцыю 55. Пасля 
гэтага імя вучонага не сыхо-
дзіла са старонак пратаколаў 
партыйных арганізацый Ін-
стытута літаратуры і ўсёй Ака-
дэміі навук. Літаратуразнаўцу 
звінавацілі ў тым, што сваімі 
выступамі пра рэлігію ён “на-
нёс шкоду рэлігійнаму вы-
хаванню масаў”. Маўляў, ён 
“аказвае бясцэнную паслугу 
царкоўнікам”, калі абапіраец-
ца на матэрыялы Бібліі, “якая 

з’яўляецца асновай і найважнейшай зброяй нашых ідэа-
лагічных праціўнікаў”. У выніку парткам АН БССР заба-
раніў навукоўцу чытаць публічныя лекцыі 56. Аднак той 
працягваў адстойваць свае погляды, адкрыта выказваю-
чыся на сходах, і гэта трывожыла партыйных кіраўнікоў, 
бо прыклад В. Зайцава, як яны прызнавалі, “выклікае не-
здаровую рэакцыю з боку некаторай часткі маладых су-
працоўнікаў інстытута” 57.

Па Мінску разыходзіліся чуткі пра абмежаванні свабо-
ды слова ў Акадэміі навук 58, але на паводзіны камуніста, 

55 Машэраў П. М. Справаздача Цэнтральнага Камітэта Кам-
партыі Беларусі XXVI з’езду: (3 сакавіка 1966 г.). Мінск, 1966. 
С. 46.

56 На абмеркаванні заключэння спецыяльнай камісіі член парт-
кама С. В. Маркевіч адкрыта заклікаў забараніць лекцыю 
В. Зайцава як “научно несостоятельную и служащую диамет-
рально противоположным целям – укреплению религиозной 
идеологии”. Гл.: НАРБ. Ф. 1353 Воп 2. Спр. 717. Арк. 222, 224.

57 НАРБ. Ф. 1352. Воп. 2. Спр. 719. Арк. 133.
58 Ужо ў траўні 1966 г. на парткаме АН БССР сярод “няправільных 

выказванняў пра нашу савецкую дэмакратыю” абмяркоўвалі вы-
падак у адной з культурна-асветных устаноў Мінска, дзе чалавек 
вёў “размову аб тым, быццам у нас няма свабоды слова, і для пры-

Вячаслаў Зайцаў.  
1960-я г.
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які пабачыў сталінскія лагеры, партыйныя санкцыі 
не паўплывалі. Ён па-ранейшаму чытаў публічныя лек-
цыі, не хадзіў на ўрачыстыя сходы, прынцыпова не браў 
удзелу ў дэманстрацыях, асуджаў сталінізм і цэнзуру, 
не згаджаўся з цкаваннем Салжаніцына і да т. п. Зайцаў 
быў адзіным, хто вясной 1974 г. на партыйным сходзе Ін-
стытута літаратуры выказаўся ў абарону М. Прашковіча. 
За падтрымку “нацыяналіста” і асобную пазіцыю, выказ-
ванне “палітычна няспелых поглядаў” і меркаванняў, якія 
не адпавядалі “лініі партыі” 59, парткам АН БССР спачат-
ку абвясціў В. Зайцаву строгую вымову, а потым вынес 
яго асабістую справу на асобнае паседжанне. Але і на па-
седжанні парткама навуковец не адрокся ад сваіх погля-
даў і пацвердзіў, што выступае супраць савецкай цэнзуры 
і лічыць палітыку Сталіна “злачынствам перад народам” 60. 
Не дзіўна, што ён следам за М. Прашковічам увесну 1974 г. 
быў звольнены з інстытута і выключаны з шэрагаў КПСС. 

Менш такіх навукоўцаў знайшлося (але яны знайшлі-
ся!) у акадэмічным Інстытуце філасофіі (да 1958 г. – Ін-
стытут філасофіі і права). Прычым там сярод супрацоўні-
каў былі не толькі шукальнікі праўды на аснове вучэння 
Маркса – Леніна, але і асобы, настроеныя па-антыса-
вецку. Да такіх належаў Аляксей Мурнеў – равеснік 
М. Прашковіча з Горак Магілёўскай вобласці. У 1954 г. 
ён скончыў філасофскае аддзяленне гістфака БДУ, 
а ў 1960 г. – аспірантуру Інстытута філасофіі, дзе і за-
стаўся працаваць. А. Мурнеў звярнуў на сябе ўвагу яшчэ 
ў студэнцкія гады, калі спрабаваў сам разабрацца з кры-
тыкай нацысцкай ідэалогіі, патрабуючы доступу да арыгі-
нальных выданняў, у прыватнасці да Гітлеравай кнігі 
“Mein Kampf”. У БДУ ён выступаў супраць савецкай цэн-
зуры і быў выключаны з камсамола 61. Таму, як адзначыла 

кладу спасылаўся на тое, што вось  навуковаму супрацоўніку АН 
БССР Зайцаву забаранілі выступаць з пуб лічнымі лекцыямі…”. 
Фіксаваліся і іншыя размовы на тэму гэтай забароны.

59 НАРБ. Ф. 1353. Воп. 4. Спр. 30. Арк. 7.
60 НАРБ. Ф. 1353. Воп. 2. Спр. 1247. Арк. 12, 14.
61 З гісторыі студэнцкага нонканфармізму ў БССР (канец 

1940-х – пачатак 1980-х) [рэд. В. Грай]. Менск, 2014. С. 5.
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партыйнае кіраўніцтва інстыту-
та, яго як здольнага выпускніка 
прынялі ў аспірантуру з насця-
рогай – “з надзеяй выхаваць у ім 
правільныя погляды на нашу рэча-
існасць”. У гэтай сувязі дырэкцыя 
“неаднаразова і цярпліва тлума-
чылa Мурневу яго памылкі”. Але, 
насуперак надзеям, як сцвярджа-
лі партыйныя дакументы ўстано-
вы, гэты супрацоўнік паказаў сябе 
“няспелым і ідэйна няўстойлівым 
чалавекам”, які “дапускаў выказ-
ванні антысавецкага характару”. 
Гаварылася, у прыватнасці, што 
ў размове з журналістам “Звязды” 
Мурнеў называў савецкую прэсу 

“прадажнай”, а ў гутарцы з сакратаром партбюро інсты-
тута прызнаваўся, што “ненавідзіць савецкі лад і партый-
ны апарат, і калі б мог, то разбурыў бы яго” 62. Хоць яшчэ 
зусім малады, але крытычна настроены, гэты навуковец 
катэгарычна адмаўляўся чытаць публічныя лекцыі па 
лініі атэістычнай прапаганды і выконваць некаторыя ін-
шыя грамадскія даручэнні. Натуральна, што такому су-
працоўніку ў інстытуце не ўдалося б доўга пратрымацца. 
У канцы 1963 г. ён перайшоў з Акадэміі навук у Беларускі 
дзяржаўны політэхнічны інстытут. А дырэкцыя яго былой 
установы праз пару гадоў звольніла аднаго з аспірантаў, 
які расклейваў у Гомелі ўлёткі антысавецкага зместу.

Хоць гісторыя Беларусі не была яго спецыялізацыяй, 
у 1966 г. А. Мурнеў актыўна ўдзельнічаў у згаданай 
дыскусіі, арганізаванай акадэмічнымі інстытутамі літа-
ратуры і гісторыі 63. Там ён прадэманстраваў прысутным, 
што галоўныя абаронцы афіцыйнай канцэпцыі Абэцэдар-
скі з Шабунем не ведаюць або ігнаруюць працы Маркса 
і Энгельса, у якіх класікі разглядалі пытанні гісторыі 

62 НАРБ. Ф. 1353. Воп. 2. Спр. 400. Арк. 35.
63 ЦНА НАН Беларусі. Ф. 3. Воп. 1. Спр. 527. Арк. 149–151.

Аляксей Мурнеў. 
1961 г.
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Усходняй Еўропы і, сярод іншага, крытыкавалі падзелы 
Рэчы Паспалітай ды рэакцыйную ролю расійскага сама-
дзяржаўя ў тагачаснай Еўропе. Напомніўшы, што гісто-
рыя беларускага народа, як і літоўскага ды ўкраінскага, 
шчыльна звязана з гісторыяй Польшчы, ён адзначыў, 
што Абэцэдарскі толькі на словах ваюе з расійскай два-
ранскай гістарыяграфіяй, на справе ж паўтарае блізкія 
ёй тэзісы.

Здаецца, латэнтнае непрыняцце расхваленай савец-
кай рэчаіснасці было ўласціва тады і Уладзіміру Кучын-
скаму – гамельчуку, выпускніку двух мінскіх інстытутаў – 
юрыдычнага і народнай гаспадаркі, які ў 1962 г. скончыў 
аспірантуру аддзела прававых навук АН БССР, дзе і аба-
раніў кандыдацкую дысертацыю. Працуючы старшым 
навуковым супрацоўнікам Інстытута філасофіі, вясной 
1966 г. У. Кучынскі прычыніўся да перапалоху ў сваёй 
установе, калі прачытаў публічную лекцыю ў Лагойску. 
Там на семінары дэпутатаў раённых і сельскіх саветаў, 
у прысутнасці старшынь Мінскага абласнога і Лагойска-
га раённага камітэтаў партыі, навукоўцу давялося высту-
паць па тэме “Аб развіцці савецкай дэмакратыі”. Неўза-
баве пасля яго лекцыі ў Мінскі гаркам КПБ і АН БССР 
пачалі ісці скаргі, напісаныя ідэалагічнымі супрацоўніка-
мі. Тыя сцвярджалі, што лектар публічна, у прысутнасці 
абласнога і раённага партыйнага кіраўніцтва, “узвёў па-
клёп на нашу савецкую дэмакратыю” і не раскрыў пераваг 
савецкай дэмакратыі перад капіталістычнай – не сказаў 
пра іх “ні слова”. Замест таго, каб паказаць “хлуслівасць 
і антынароднасць капіталістычнай дэмакратыі”, У. Ку-
чынскі ўвесь час пералічваў недахопы савецкай сістэмы, 
адзначаў пасіўнасць насельніцтва і да т. п. Казаў, што 
вось у Францыі і краінах народнай дэмакратыі “існуе са-
праўдная дэмакратыя, а ў нас яна пакутуе ад моцных не-
дахопаў”, і нават гаварыў, спасылаючыся на ўнясенне 
толькі аднаго кандыдата ў выбарчыя бюлетэні, што ў са-
вецкіх грамадзян “няма права выбіраць” 64, – цытавалі яго 
выказванні партыйныя ідэолагі. 

64 НАРБ. Ф. 1353. Воп. 2. Спр. 725. Арк. 33–36. 
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Пасля такіх абвінавачванняў па даручэнні вышэй-
шых органаў У. Кучынскім займалася партбюро інстыту-
та. І навукоўцу, можна сказаць, пашанцавала – яго толькі 
“строга папярэдзілі”. 

Складана нешта казаць пра тое, наколькі пашыраны-
мі былі падобныя факты крытыкі савецкіх парадкаў бе-
ларускімі навукоўцамі, бо калі яна выказвалася вусна, то 
магла пакінуць толькі ўскосныя ці выпадковыя сведчанні. 
Прасцей даследаваць выпадкі адступлення ад афіцыйнай 
ідэалогіі і яе непрыняцце ў апублікаваных тэкстах ака-
дэмічных супрацоўнікаў. Хоць аўтары такіх публікацый 
калісь больш рызыкавалі, чым тыя, хто толькі гаварыў, 
затое выказаныя імі думкі і погляды да сёння даступныя 
любому цікаўнаму. 

Адным з яркіх прыкладаў выкарыстання марксізму 
ў супраціве ідэалагічным устаноўкам партыі і абароне 
патрыятычных трактовак мінулага можна лічыць публі-
кацыі і выступы Міколы Алексютовіча, спецыяліста па 
гісторыі філасофіі Беларусі ранняга Новага часу. Пахо-
дзіў ён з сялян Міншчыны, у гады вайны ваяваў у скла-
дзе Першага Беларускага фронту і атрымаў узнагароды. 
Пасля вайны скончыў БДУ па спецыяльнасці філасофія 
і з 1953 да 1962 г. працаваў у Інстытуце філасофіі і пра-
ва АН БССР, а потым выкладаў у Беларускім тэхналагіч-
ным інстытуце. У 1955 г. абараніў кандыдацкую дысер-
тацыю па філасофскай думцы Беларусі XVI ст., выдаў па 
тэматыцы сваіх зацікаўленняў некалькі кніжачак 65. Мяр-
куючы па апублікаваных тэкстах, навуковец з сярэдзіны 
1960-х гадоў да раптоўнай смерці 66 адкрыта і паслядоў-
на аспрэчваў ключавы тэзіс афіцыйнай гістарыяграфіі 

65 Алексютовіч М. А. Скарына, яго дзейнасць і светапогляд. 
Мінск, 1958; ён жа. Святло ў цемры: (З гісторыі свабодамыс-
насці і атэізму ў Беларусі). Мінск, 1960. 

66 Мікола Алексютовіч памёр у 1967 г. Незадоўга да смерці да-
следчык апошні раз прынёс у рэдакцыю самага прагрэсіўнага 
на той час у Мінску часопіса артыкул, прысвечаны Скарыну, 
але выхад сваёй публікацыі ўжо не пабачыў. Гл.: Алексютовіч 
М. Імя яго гучыць у стагоддзях // Полымя. 1967. № 7. С. 170–
184.
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аб тым, што беларускі народ да 
бальшавіцкай рэвалюцыі 1917 г. 
не меў дзяржаўнасці. З палеміч-
най вастрынёй ён паказваў бес-
падстаўнасць гэтага сцверджан-
ня і ў выступленні на згаданай 
раней вялікай дыскусіі ў Ака-
дэміі навук, і потым – на старон-
ках часопіса “Полымя”. 

Пад час дыскусіі ў вялікай 
зале Акадэміі навук М. Алексю-
товіч прамаўляў у абарону Праш-
ковіча і прысвяціў свой выступ 
пытанню беларускай дзяржаў-
насці. Абапіраючыся на класіч-
ныя працы Маркса і Энгельса, 
ён паказаў, што на аснове іх ву-
чэння пра базіс і надбудову проста немагчыма растлу-
мачыць існаванне “дзяржавы літоўскіх феадалаў, на-
вязанай беларусам” 67, аб якой гаварыў Абэцэдарскі. 
Неўзабаве пасля гэтага М. Алексютовіч выступіў у друку 
з больш разгорнутай крытыкай пазіцый афіцыйнай гіс-
тарыяграфіі 68, якія называў дагматычнай схемай тлума-
чэння мінулага. “Ёсць яшчэ катэгорыя людзей, не здоль-
ных зразумець, што не ўсё тое, што звязана з дзейнасцю 
рускіх цароў і праваслаўнай царквы, было прагрэсіў-
нае”, – пісаў ён, таму ў публікацыях па айчыннай гісто-
рыі бачым “праклёны ў адрас усіх каталікоў і дыфірамбы 
ў адрас праваслаўных дзеячаў… рэверансы ў бок рус-
кай феадальнай дзяржавы і падазронае стаўленне да 
ВКЛ…” 69. Спрабуючы аб’ектыўна ацаніць і палымян-
скую публікацыю Прашковіча, і рэакцыю яго апанен-
таў, Алексютовіч сканцэнтраваў сваю крытыку на афі-
цыйнай схеме гісторыі Беларусі, якую абаранялі Люкевіч 

67 ЦНА НАН Беларусі. Ф. 3. Воп. 1. Спр. 527. Арк. 102–103.
68 Алексютовіч М. А дзе ж ісціна аб’ектыўная? // Полымя. 1966. 

№ 5. С. 179–185.
69 Тамсама. С. 179. 

Мікола Алексютовіч. 
1952 г.
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з Трашчанком. “Самым галоўным” ён назваў пытанне 
пра дзяржаўнасць і запярэчыў сцверджанням аб тым, 
што беларускі народ атрымаў дзяржаўнасць “толькі 
дзякуючы перамозе Кастрычніцкай рэвалюцыі”. Калі б 
удакладнялася, што сацыялістычную, то так, але дзяр-
жаўнасць увогуле беларускі народ ведаў здавён. У міну-
лым дзяржавамі на Беларусі былі Полацкае і Турава-
Пінскае княствы, а потым беларусы “разам з літоўцамі” 
мелі дзяржавай ВКЛ, – тлумачыў ён апанентам 70. Па-
добна Прашковічу, аўтар не прымаў тэзіс пра гістарыч-
на-культурную адсталасць Беларусі ХV–ХVІІ ст. і праг-
рэсіўную ролю Расіі ў яе развіцці. Дабратворныя ўплывы 
на беларускую культуру аказалі гуманізм і Рэфармацыя, 
а не праваслаўе ці каталіцтва, і гэта адбылося дзякуючы 
таму, што Беларусь была ў ВКЛ, – даводзіў ён 71. 

Пытанне пра дзяржаўнасць Беларусі даследчык за-
крануў і ў аб’ёмістай рэцэнзіі на рукапіс працы Цімафея 
Гарбунова пра кнігадрукаванне ў Беларусі. Выклаўшы 
сцісла сваё разуменне праблемы, ён нагадваў, што, па-
водле вучэння Маркса, дзяржава – гэта машына, ці апа-
рат насілля. І калі гаварыць пра ВКЛ, то ў гэты апарат 
уваходзілі не толькі літоўскія, але і беларускія феадалы 
(аўтар пацвярджаў гэта спасылкай на павятовыя соймікі 
шляхты). “У адваротным выпадку мы будзем вымуша-
ны прызнаць канцэпцыю пра бяскласавасць беларуска-
га грамадства” 72, – заключаў Алексютовіч. Такі паварот 
быў моцным ходам, бо тэзіс аб бяскласавасці беларускага 
народа савецкія ідэолагі прыпісвалі буржуазным гісто-
рыкам і любілі вінаваціць у гэтым тых, хто адважваўся 
на крытыку афіцыйнай канцэпцыі. А ў сваім апошнім 
артыкуле М. Алексютовіч звярнуўся да постаці Скарыны 
і зноў выказаў нязгоду з афіцыйна прынятымі поглядамі. 

70 Пераканаўчасць аргументаў М. Алексютовіча на карысць даў-
няга існавання беларускай дзяржаўнасці ўражвала тады мно-
гіх, у тым ліку Ларысу Геніюш. Гл.: Геніюш Л. Каб вы ведалі: 
з эпісталярнай спадчыны (1945–1983) / уклад., прадм. і ка-
мент. М. Скоблы. Мінск, 2005. С. 99.

71 Алексютовіч М. А дзе ж ісціна аб’ектыўная? С. 181.
72 ЦНА НАН Беларусі. Ф. 13. Воп. 1. Спр. 318. Арк. 142.
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Называючы першаасветніка “нацыянальнай гордасцю 
Беларусі”, паказваў яго вальнадумцам і патрыётам сваёй 
краіны, які спрабаваў пераадолець “царкоўнаславянскі 
кансерватызм”, вызваліцца ад дагматызму. Тэма Скары-
ны давала даследчыку добрую магчымасць чарговы раз 
выступіць супраць міфа пра “клопаты рускага цара аб 
беларускім і ўкраінскім народзе” ды падкрэсліць шмат-
векавую сувязь Беларусі з лацінскай Еўропай, як і су-
праць нігілістычнага стаўлення да перадавой культуры 
свайго народа – так ён называў афіцыйна культывава-
ны погляд, які патрабаваў звязваць беларускую культу-
ру з дагматычным праваслаўем 73. 

Варта зазначыць, што ў абгрунтаванні сваіх пазіцый 
М. Алексютовіч, у адрозненне ад іншых беларускіх валь-
надумцаў, паслядоўна апеляваў да дыялектычнага ма-
тэрыялізму, паводле якога праўда адкрываецца ў працэсе 
пазнання, у ходзе спрэчак, таму ніхто не мае права ўво-
дзіць канчатковую “праўду” 74. Паслядоўна настойваючы 
на праве на пошук і адстойванне сваёй думкі, навуковец 
яўна не прымаў манаполіі аднаго цэнтра на гістарычную 
праўду і пратэставаў супраць партыйнага дыктату ў гу-
манітарных навуках.

Пасля М. Алексютовіча нямала ўвагі на самым высокім 
узроўні выклікалі публікацыі Вадзіма Круталевіча – су-
працоўніка таго ж Інстытута філасофіі АН БССР. Гэта быў 
ужо сталы даследчык, заняты гісторыяй савецкай дзяр-
жаўнасці Беларусі, якога клімат адлігі натхніў на вызва-
ленне яе ад скажэнняў. З канца 50-х г. ён намагаўся па-
казаць памылковасць тэзіса аб тым, што “арганізатарам 
БССР” быў Сталін. Але “Советская Белоруссия” і “Комму-
нист Белоруссии” – галоўныя выданні, якія маглі апуб-
лікаваць падобны артыкул, цягам трох гадоў адмаўлялі 
аўтару ў такой магчымасці. Зварот у Інстытут гісторыі 

73 Алексютовіч А. Імя яго гучыць у стагоддзях. С. 171–174, 181–
182. 

74 Цытуючы выказванні Фрыдрыха Энгельса, ён нагадваў, што 
“гістарычная навука не прызнае раз і назаўсёды выпрацава-
ных догм ці пастулатаў”. Гл.: Алексютовіч М. А дзе ж ісціна 
аб’ектыўная? С. 183.
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таксама нічога не даў: ды-
рэкцыя не захацела браць 
на сябе сур’ёзнай адказ-
насці і спаслалася на заня-
тасць сваіх супрацоўнікаў. 
Тады настойлівы шукальнік 
праўды напісаў у Маскву: 
каб прабіць публікацыю на-
ватарскага артыкула ў Мін-
ску, дапамогі спатрэбілася 
прасіць у старшыні ідэала-
гічнай камісіі пры ЦК КПСС 
Л. Ф. Ільічова 75. 

Першы раз В. Крутале-
ві ча сур’ёзна пакры ты ка-
ва лі на нарадзе ідэалагіч-
ных работнікаў рэспублікі 

ў 1966 г., але больш за ўсё яго зганілі на аналагічнай 
нарадзе 1968 г. Аб’ектам разбору стаў артыкул “Абвяш-
чэнне рэспублікі”, апублікаваны ў “Полымі” 76. На згада-
най нарадзе перад самім Пятром Машэравым рэдактар 
часопіса “Коммунист Белоруссии” доўга пералічваў па-
мылкі В. Круталевіча, вінавацячы яго ў нацыянальным 
ухіле і адрыве ад партыйнай лініі. Сярод іншага, аўтару 
закідалася, што ён не толькі занадта часта карыстаецца 
тэрмінамі “незалежнасць” і “суверэнітэт”, але “нават дапу-
скае супрацьпастаўленне суверэнітэту Беларусі інтарэсам 
усёй нашай краіны” і непрыкметна “падводзіць чытача да 
думкі аб першаступеннай важнасці нацыянальнага, аб 
прымаце нацыянальнага над інтэрнацыянальным” 77. За 
публікацыю такога артыкула дасталося і часопісу “Полы-
мя”, рэдкалегіі якога П. Машэраў чарговы раз прыпомніў 
наказ больш строга падбіраць аўтараў і матэрыялы, “асаб-
ліва публікацыі, звязаныя з мінулым нашага народа” 78. 
75 НАРБ. Ф. 1476. Воп. 1. Спр. 11. Арк. 3.
76 Круталевіч В. Абвяшчэнне рэспублікі // Полымя. 1968. № 9. 

С. 166–210.
77 НАРБ. Ф. 4п. Воп. 95. Спр. 119. Арк. 54–56.
78 Тамсама. Арк. 206.

Вадзім Круталевіч.  
1970-я г.
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Ганьбаванне В. Круталевіча на згаданай нарадзе, дзе 
ў яго адрас крытычна выказаўся сам першы сакратар 
ЦК КПБ, адразу выкарысталі апаненты даследчыка – 
праціўнікі новых поглядаў і якіх бы там ні было дыску-
сій. Апрача цяжкасцяў з кар’ерным ростам у даследчыка 
з’явіліся праблемы з публікацыямі – рэдакцыі не прымалі 
або вярталі ўжо здадзеныя ім артыкулы. “Ярлык "яго асу-
дзілі" шчыльна закрыў дзверы рэдакцый часопісаў” 79, – 
наракаў В. Круталевіч, апісваючы сваё тагачаснае ста-
новішча. Немагчымасць апублікаваць новыя працы ці 
адказаць крытыкам была нязноснай для вучонага. Аба-
раняцца ён спрабаваў зваротам да той жа інстанцыі, якой 
казыралі праціўнікі – пісаў у ЦК КПБ. У лістах да П. Ма-
шэрава скардзіўся на ціск і “падаўленне іншадумства”, 
верыў у свабоду дыскусій і прасіў першага сакратара па-
спрыяць публікацыі артыкулаў, знятых з друку ў “Полы-
мі”. Але часы мяняліся, і пасля 1968 ды асабліва 1969 г. 
у БССР не заставалася прасторы для іншадумства і такіх 
дыскусій. 

З тым жа акадэмічным інстытутам быў звязаны пра-
цай яшчэ адзін беларускі іншадумец той эпохі – мінчук 
Язэп Юхо. Як і М. Алексютовіч, ён належаў да старэй-
шага пакалення паваеннай беларускай інтэлігенцыі, 
прадстаўнікі якога прыходзілі ў навуку звычайна ўжо 
ў сталым узросце. Усю вайну правёў на франтах, дзе 
служыў камандзірам зенітнай батарэі, неаднаразова 
быў паранены, атрымаў узнагароды. Пасля вяртання 
скончыў Мінскі юрыдычны інстытут і ў 1949 г. пасту-
піў у завочную аспірантуру Інстытута філасофіі і пра-
ва. Яшчэ праз пяць гадоў ён абараніў там кандыдац-
кую дысертацыю і стаў навуковым супрацоўнікам, але 
хутка перайшоў працаваць на новаўтвораны юрыдыч-
ны факультэт БДУ. 

У публікацыях 60-х г. Язэп Юхо паслядоўна выступаў 
супраць галоўнага тэзіса афіцыйнай ідэалогіі пра адсут-
насць дзяржаўнасці ў Беларусі да рэвалюцыі 1917 г. Як 
дацэнт юрыдычнага факультэта, ён браў удзел у гучнай 

79 НАРБ. Ф. 1476. Воп. 1. Спр. 11. Арк. 1.
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дыскусіі ў Акадэміі навук вясной 
1966 г., дзе быў на баку М. Праш-
ковіча. Там ён сцвярджаў, што 
з марксісцкага пункту гле-
джання трэба лічыць памыл-
ковым тэзіс Л. Абэцэдарскага, 
згодна з якім раз пры ўладзе 
літоўскія феадалы, то ВКЛ – гэта 
“літоўская дзяржава”. Бо дзяр-
жаву нельга атаесамляць з ула-
дай. Дзяржавы няма без тэрыто-
рыі і насельніцтва. “Дзяржава 
была такой, якім быў народ”, – 
сцвярджаў ён і лічыў, што няма 
падстаў весці спрэчкі вакол пы-
тання пра беларускую дзяржаву 

да рэвалюцыі – яна была 80. З такімі ж поглядамі Я. Юхо 
выступаў і ў часопісных артыкулах таго часу. У прыват-
насці, разглядаючы Статуты ВКЛ як помнікі права бела-
рускага народа, даследчык праводзіў думку пра цэнтраль-
нае месца Беларусі ў гісторыі ВКЛ і мясцовае паходжанне 
эліт улады ў той дзяржаве. Большасць земляў Беларусі 
называлася калісь “Літвой”, таму, тлумачыў ён, “у бур-
жуазнай літаратуры феадалы гэтых земляў называлі-
ся "літоўскімі" (ад назвы цэнтральнай часткі дзяржавы, 
а не паводле этнаграфічнай прыналежнасці), і некаторыя 
гісторыкі спрабавалі гісторыю Беларусі гэтага перыяду 
паказваць так, нібы беларускі народ прыгняталі не бела-
рускія феадалы, а "чужыя" – літоўскія. Беларускі ж на-
род яны паказвалі як бяскласавы, з адных толькі сялян, 
таму адмаўлялі і класавую барацьбу сярод беларусаў” 81. 

Адстойваючы сваю пазіцыю, даследчык апеляваў да 
аўтарытэту, зразумела, савецкай гістарыяграфіі, але 
канкрэтна ён спасылаўся на працы Уладзіміра Пічэты 
перыяду беларусізацыі, якія афіцыйна былі залічаны 

80 ЦНА НАН Беларусі. Ф. 3. Воп. 1. Спр. 527. Арк. С. 33–35.
81 Юхо Я. Статуты Вялікага княства Літоўскага // Полымя. 1966. 

№ 11. С. 131. 

Язэп Юхо. 1951 г.
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да крамольных, атаесамляных з “буржуазнай легендай 
пра залаты век Беларусі”. А ў тагачасных публікацыях 
Я. Юхо ідэя пра XVI ст. як “залаты век” атрымлівала дру-
гое жыццё, бо гісторык сцвярджаў, што пісанае права, 
выпрацаванае тады ў ВКЛ на аснове звычаёвага бела-
рускага, літоўскага і ўкраінскага, было “адным з самых 
дасканалых у Еўропе” 82, а напісаны на беларускай мове 
Статут 1588 г. стаў “самым значным у Еўропе” кодэксам 
сістэматызаванага права, які паўплываў на развіццё пра-
ва і ў Польшчы, і ў Расіі 83. Гаварыць пра такое ў тую пару 
адважваўся далёка не кожны. 

Свае іншадумцы меліся тады і ў коле супрацоўнікаў 
Інстытута этнаграфіі, мастацтвазнаўства і фальклору. 
Яшчэ ў 1961 г. гнеў партыйнага кіраўніцтва выкліка-
ла публічная лекцыя кіназнаўцы Георгія Тарасевіча, 
які, выстуючы ў народным універсітэце ў Гродне, нара-
біў “палітычных памылак”, бо заявіў на ўсю рэспубліку, 
што “камунізм – гэта ўтопія, вобласць фантастыкі”. Трэба 
ўлічваць, што ХХІІ з’езд КПСС тады толькі-толькі пры-
няў праграму пабудовы камунізму ў савецкай дзяржаве. 
Скандальную гісторыю ў АН БССР разбірала адмысловая 
камісія. У выніку Г. Тарасевічу “за палітычныя памыл-
кі” забаранілі выступаць з публічнымі лекцыямі, парэ-
камендаваўшы пры гэтым сядзець і вывучаць матэрыялы 
ХХІІ з’езда 84. 

Але найбольш яркім “нязгодным” сярод супрацоўнікаў 
названага інстытута быў, без сумнення, Сцяпан Міско. 
Паходзіў ён з сялян Слонімшчыны, дзе ў гады вайны 
быў партызанскім сувязным. Пасля заканчэння Мінска-
га інстытута замежных моў некалькі гадоў выкладаў бе-
ларускую мову і літаратуру на Піншчыне і ў Альбярцін-
скай школе Слонімскага раёна, затым у 1958 г. паступіў 
у аспірантуру Інстытута мастацтвазнаўства, этнагра-
фіі і фальклору, у якім і застаўся працаваць. У 1962 г. 

82 Ён жа. Грамадскія і прававыя погляды Скарыны // Полымя. 
1966. № 6. С. 175.

83 Ён жа. Статуты Вялікага княства Літоўскага. С. 136–137. 
84 НАРБ. Ф. 1353. Воп. 2. Спр. 497. Арк. 26.
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абараніў кандыдацкую дысер-
тацыю па гісторыі беларускага 
народнага тэатра. Абарона ад-
былася ў Кіеве, што дазваляла 
завесці сувязі з украінскай інтэ-
лігенцыяй і, магчыма, умацава-
ла яго нацыянальную ідэнтыч-
насць. 

Будучы членам партыі, 
С. Міско гаварыў і пісаў па-бела-
рус ку, адкрыта і паслядоўна вы-
сту паў у абарону беларускай 
мо вы і культуры, крытыкаваў 
са вец кую нацыянальную па лі-
ты ку. Ужо ў 1962 і 1963 г. ён вёў 
“нездаровыя размовы” з молад-

дзю пра гвалтоўную русіфікацыю і зацісканне беларус-
кай культуры ў Беларусі. Сустрэчы маладога вучонага 
са студэнтамі БДУ і абмеркаванне такіх тэм сталі пад-
ставай для прэвентыўных захадаў. У 1964 г. яго запрасілі 
ў Савецкі райкам партыі Мінска на прафілактычную гу-
тарку, дзе чакаў супрацоўнік КДБ, які дапытваў 85. Ска-
залі больш не пачынаць падобных размоў. Але, здаецца, 
гэта ніяк не паўплывала на яго погляды, бо, як потым 
сцвярджалі ў партыйных пратаколах, даследчык і пасля 
“беседы” паводзіў сябе па-ранейшаму. Сустракаўся з не-
пажаданымі асобамі, “вёў нездаровыя размовы” 86, пады-
маў у друку праблему становішча беларускай культуры 
і мовы. 

Перакананні і каштоўнасці збліжалі Сцяпана Міско 
з Міколам Прашковічам, рабілі іх паплечнікамі. І не дзіў-
на, што яны з сярэдзіны 60-х г. былі сталымі кампаньёна-
мі, а выглядае, што і сябрамі 87. Здаецца, у першую чаргу 
за гэта Міско і паплаціўся. У сваім дакладзе на пленуме 

85 Міско С. Больш маўчаць нельга // VERITAS. 2006. № 1(4). 
С. 18.

86 НАРБ. Ф. 1353. Воп. 2. Спр. 1259. Арк. 9, 10.
87 Каўрус А. А. Як яно было: Згадкі “нацыяналіста”. С. 23.

Сцяпан Міско. 1958 г.



Генадзь Сагановіч. Іншадумства акадэмічнай інтэлігенцыі 191

ЦК КПБ лідар беларускіх камуністаў назваў яго “падпя-
валам Прашковіча” 88. У сакавіку 1974 г., калі партыйнае 
бюро Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фалькло-
ру разбірала справу камуніста С. Міско, то сярод іншых 
грахоў навукоўцу інкрымінавалі тое, што ў яго “заметно 
обострено чувство национального” 89. Як аднаго з членаў 
так званай “акадэмічнай групы” яго таксама адзінага-
лосна асудзілі, затым выключылі з КПСС – за “нацыя-
налістычныя выказванні і ўчынкі, непартыйную ацэнку 
савецкай рэчаіснасці і амаральныя паводзіны”. Так у ва-
рыянце парткама Акадэміі навук, а паводле мясцовага 
партбюро – “за памылковыя погляды на палітыку пар-
тыі і Савецкай дзяржавы па нацыянальным пытанні” 90. 
І адразу ж звольнілі з інстытута. Але імя Сцяпана Міско 
яшчэ не раз усплывала ў жыцці ўстановы, калі партый-
ныя органы згадвалі яго як прыклад недапушчальнай 
“апалітычнасці” супрацоўнікаў АН БССР.

Такім чынам, хоць у Беларусі ў той час не было та-
кіх рэпрэсій супраць нацыянальнай інтэлігенцыі, якія 
мелі месца ў Украіне ці ў балтыйскіх рэспубліках, тым 
не менш частка інтэлігенцыі тут таксама перастала баяц-
ца і выступала супраць дагматызму і партыйнага засілля 
ў гуманітарных навуках, фальшу афіцыйнай палітыкі, 
спрачалася і сцвярджала каштоўнасць свайго, нацыя-
нальнага. Як правіла, гэтыя смельчакі мелі тады крыху 
больш за трыццаць, і ў гуманітарыстыку яны прыйшлі 
пераважна з сялянскіх сем’яў. Славуты даклад Хрушчова 
“Аб кульце асобы і яго наступствах” заспеў іх у студэнцкіх 
аўдыторыях або на самым пачатку шляху ў навуку.

Сённяшняму чытачу можа падацца дзіўным, што 
ў адстойванні ўласных поглядаў на гісторыю і куль-
туру Беларусі ды і самога права на іх выказванне бе-
ларускія іншадумцы апелявалі да марксісцка-ленін-
скага вучэння – “ленінскіх нормаў”. Напрыклад, калі 
ў 1966 г. супраць М. Прашковіча выступілі аспіранты 

88 НАРБ. Ф. 4п. Воп. 20. Спр. 519. Арк. 76.
89 НАРБ. Ф. 1353. Воп. 2. Спр. 1260. Арк. 12.
90 НАРБ. Ф. 1353. Воп. 2. Спр. 1259. Арк. 19.
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Абэцэдарскага, апублікаваўшы крытыку з абвінавачван-
нямі палітычнага характару, то ён адказваў: “Гэта вам 
не 37 год!”, ХХ і ХХІІ з’езды КПСС “вярнулі ленінскія 
нормы жыцця” 91. Да такіх нормаў належалі, сярод ін-
шага, і адкрытыя спрэчкі па дыскусійных пытаннях, 
а не палітычныя даносы з мэтай усталяваць прымусо-
вае аднадумства. А яго паплечнік М. Алексютовіч на вя-
лікай дыскусіі таго ж года з задавальненнем адзначаў, 
што выступленні ў зале яго пераканалі – творчая інтэлі-
генцыя Беларусі гатовая “абараняць чысціню марксіс-
цка-ленінскай гістарычнай навукі” 92. У гэтым, аднак, 
не было нечага спецыфічнага для Беларусі. Вяртанне 
да несапсаванага марксізму-ленінізму як спосаб пера-
адолення культу асобы і вызвалення ад сталінізму ста-
ла атрыбутам адлігі на ўсёй прасторы СССР. У савецкіх 
рэспубліках гэта была яшчэ і зброя, якую нацыяналь-
ная інтэлігенцыя спрабавала выкарыстаць для абароны 
сваёй культуры 93. У Кіеве да класікаў марксізму-ленініз-
му апеляваў у сваёй гучнай працы “Інтернаціоналізм чи 
русифікація?” Іван Дзюба, які паказваў русіфікацыйную 
сутнасць савецкай нацыянальнай палітыкі, ды і ўкраін-
скі гісторык Міхайла Брайчэўскі, аўтар смелага артыку-
ла “Приєднання чи возз’єднання?” з крытыкай канцэп-
цыі “ўз’яднання” братніх народаў, за які быў звольнены 
з Акадэміі навук, таксама падкрэсліваў сваю адданасць 
марксісцка-ленінскай метадалогіі і спасылаўся на пра-
цы Леніна 94. Так што апеляцыі да класікаў афіцыйнай 

91 АРКР ЦАБ НАН Беларусі. Ф. 31. Воп. 1. Спр. 535. Арк. 104–
105.

92 ЦНА НАН Беларусі. Ф. 3. Воп. 1. Спр. 527. Арк. 105.
93 Паказальна, што і крытыка іншадумцаў з боку мясцовых пар-

тыйных ідэолагаў таксама абапіралася на вучэнне Леніна. 
Але тыя найчасцей вінавацілі адступленцаў ад партыйнай 
лініі ў ігнараванні ленінскага прынцыпу класавага падыхо-
ду, у забыцці быццам вызначальнай і няспыннай барацьбы 
класаў.

94 Гл.: Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? Київ, 1998; 
Брайчевський М. Ю. Твори. Т. 1. Київ, 2004. С. 14–16. Пар.: 
Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 
1960–80-х років. Київ, 1995. С. 116.
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ідэалогіі былі агульным ходам. Нейкую адметнасць ін-
шадумства беларускіх гуманітарыяў, напэўна, можна 
бачыць у спасылках на аўтарытэт “рускіх савецкіх ву-
чоных” з Масквы ці Ленінграда, якія нярэдка сустрака-
юцца ў тэкстах цытаваных вышэй аўтараў. Аднак гэта-
га вымагала сама сітуацыя: калі беларускім навукоўцам 
у Мінску закідалі нацыяналізм, то расійскіх звінаваціць 
у нацыяналізме было цяжэй. 

Як бачым, характэрны для эпохі адлігі пафас пошу-
ку праўды (хоць і ў межах маркісцка-ленінскага вучэн-
ня – як адзіна дазволенага) пра сваё мінулае, абароны 
нацыянальнай мовы і культуры, стаў вядучым матывам 
і для многіх беларускіх гуманітарыяў, якія не пабаяліся 
выступаць супраць афіцыйных установак і палітычных 
стандартаў. Хоць галасы і ўчынкі нязгодных часта аба-
рочваліся не толькі ярлыком “нацыяналіста” ці “антыса-
ветчыка”, але і стратай працы ды сродкаў на жыццё. Сме-
лая дзейнасць кола вальнадумцаў 60-х гадоў аказалася 
тым засеяным зернем, якое ўзышло пазней, у часы пера-
будовы, і абярнулася нацыянальным адраджэннем кан-
ца 80 – пачатку 90-х гадоў. Здаецца, Ніл Гілевіч, сведка 
і ўдзельнік грамадска-культурнага жыцця абодвух эпох, 
знайшоў трапныя словы, назваўшы адлігу “новым этапам 
асэнсавання сябе ў Беларусі і Беларусі ў сабе”, “пачаткам 
горкага думання пра наша месца сярод краін і народаў” 95. 
Вось жа ідэйная сувязь паміж эпохамі і пакаленнямі бе-
ларускіх іншадумцаў і адраджэнцаў розных часоў чакае 
свайго скрупулёзнага даследчыка.

95 Гілевіч Н. Збор твораў у 23 т. Т. 23: Між роспаччу і надзеяй. 
Вільня, 2008. С. 182.



Otherwise‑mindedness  
of the Academic Intelligentsia  
in Soviet Belarus of the Thaw

Hienadź Sahanovič

The article looks at examples of anti-Soviet and nationalist 
thinking among humanitarian intelligentsia in Soviet Belarus of 
the late Khrushchev and early Brezhnev years. Paradoxically, the 
thought of Belarusian intelligentsia after Stalin era has attracted 
only little attention of the researchers. As primary sources of the 
study the documents from the Communist Party organisations of 
the Academy of Sciences of the BSSR as well as related private 
correspondence have been examined. As the archives reveal, there 
were academic staff members in Minsk, mainly from young gene-
ration, who publicly expressed their disagreeing with official canon 
of Belarusian history and literature as well as Soviet nationality 
politics. Some of them were in close contact with Ukrainian dissi-
dent movement. They criticized the Russification of Belarusian lan-
guage and culture and the domination of cultural and political life 
of the Belarus by Russians. Like in other republics, the Belarusian 
dissenters grounded their argumentation on the Marxist-Leninist 
ideology “freed from Stalin’s distortion”. Nevertheless, the regime 
treated some of the dissenters from academic Intelligentsia as “an-
tisocial elements”, mentally ill and discredited by associating them 
with the “bourgeois nationalist” as the enemies of the Soviet Union 
and undertook repressive action against them. Further research 
on the topic should be done, including comparison the dissent in 
Soviet Belarus with dissident movement in other Union republics.



Памяць і гістарычная свядомасць*

Міраслаў Грох

Уводзіны

Часам словы і тэрміны паспяхова падмяняюць сабой 
гістарычныя падзеі і грамадскія стасункі, яны выгляда-
юць больш трывалымі і рэальнымі за саму гістарычную 
рэальнасць. Асабліва часта гэта здараецца ў тых выпад-
ках, калі тэрмін робіцца модным. Слова ўзнікае як ме-
тафара і запаўняе прабел у тэрміналогіі таго ці іншага 
навуковага даследавання. І сапраўды, новыя тэрміны, 
уведзеныя як інструменты аналізу, звычайна ўзбагача-
юць наша разуменне працэсаў і чалавечых рашэнняў, 
дапамагаюць знайсці агульныя заканамернасці ў паасоб-
ных падзеях. Тым не менш, зрабіўшыся моднымі, яны 
пачынаюць выкарыстоўвацца так часта і ў такіх розных 
і супярэчлівых сітуацыях, што становяцца “перагружа-
нымі”. Некаторыя з гэтых тэрмінаў выканалі сваю ролю 
і зніклі, іншыя захаваліся. За апошнія 100 гадоў розныя 
галіны навукі час ад часу зазнавалі дамінаванне мод-
ных тэрмінаў “нацыяналізм”, “традыцыя”, “longue durée”, 
“дыскурс”, “дэканструкцыя”. У апошняе дзесяцігоддзе та-
кім модным словам зрабілася “памяць”. Кожную сувязь, 
кожную алюзію, якая камусьці пра штосьці нагадвае 
або сведчыць пра адносіны паміж нашым часам і міну-
лым, называюць “памяццю” (на іншых мовах – “pamięć”, 
* HROCH, MIROSLAV. Memory and Historical Consciousness // 

Słowiańska pamięć = Slavic Memory / pod red. K. Ćwiek-
Rogalskiej i M. Filipowicza. Kraków, 2017. S. 21–31. У пера-
кладзе на беларускую мову публікуецца з ласкавай згоды 
аўтара і выдавецтва.
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“paměť”, “Erinnerung”, “mémoire”). Апрача таго, узніка-
юць і замацоўваюцца рознага роду вытворныя: “lieux de 
mémoire” / “Erinnerungsorte” (“месцы памяці”), “культур-
ная памяць”, “народная памяць” і г. д.

Сам тэрмін ужо прадэманстраваў сваю інавацыйную 
ўжытковасць у гістарычных даследаваннях і можа быць 
карысны таксама ў галіне культуралогіі. Аднак у сваім ар-
тыкуле я хацеў бы паставіць пытанне не столькі пра сам 
тэрмін, колькі пра яго бяздумнае выкарыстанне, а так-
сама паспрабаваць вызначыць ступень яго неабходнасці 
і межы прымяняльнасці. Мяне цікавіць рэканструкцыя 
значэння, што надаецца гэтаму тэрміну, – як у грамадскай 
сферы, так і ў гуманітарных навуках, асабліва ў гісторыі. 
Я не буду тут фармуляваць складаных канцэпцый, бо яны 
ўжо распрацаваны такімі класікамі сацыяльных навук, як 
Эміль Дзюркгейм, Марыс Хальбвакс і Ян Асман. З увагі 
на тое, што сэнс гэтага тэрміна ў сацыялогіі, антрапало-
гіі, найноўшай гісторыі і літаратуразнаўстве раскрываец-
ца па-рознаму, я паспрабую вызначыць рамкі наяўнага 
кансэнсусу адносна яго, найперш у спрошчаным гістарыч-
ным кантэксце.

Перш за ўсё, неабходна адразу сказаць, што “памяць” – 
у тым сэнсе, у якім гэтае паняцце часцей за ўсё выка-
рыстоўваецца гісторыкамі, – уяўляе сабой у іх разумен-
ні толькі адну з некалькіх повязяў, якія злучаюць нас, 
сучаснікаў, з нашым мінулым; гэта спецыфічная форма 
камунікацыі, якая забяспечвае нас інфармацыяй пра мі-
нулае. Грунтуючыся на сваіх назіраннях за найбольш ча-
стымі выпадкамі ўжывання гэтага паняцця, я мог бы вы-
лучыць шэраг адметных праяў гэтай спецыфікі:

– як правіла, такая інфармацыя датычыцца канкрэт-
ных, выразна акрэсленых падзей і працэсаў, што лічацца 
вартымі запамінання;

– выбар гэтых падзей і працэсаў не спантанны, а свя-
дома здзейснены суб’ектам, не абавязкова гісторыкам (на 
жаль, існуе таксама тэрмін “спантанная памяць” 1;

1 Nora P. Between Memory and History. Les Lieux de Mémoire // 
Representations. 1989. № 26. P. 7–24.
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– гэты выбар матываваны пэўнай палітычнай ці аду-
кацыйнай мэтай;

– з чаго вынікае непасрэдна ці ўскосна, што рэкан-
струкцыя мінулага, аповед пра падзею (працэс) былі свя-
дома “падпраўлены” ці адрэдагаваны для дасягнення та-
кой мэты;

– маецца на ўвазе, што публіка, якая выступае адра-
сатам інфармацыі, ужо мае базавыя веды пра кантэкст 
гэтых звестак – наратывы, рэкамендаваныя для запамі-
нання;

– усё гэта можа датычыцца асобнага чалавека, але 
часцей за ўсё ахоплівае цэлыя групы насельніцтва, вось 
чаму, як адзначалася вышэй, ужываецца вытворнае па-
няцце – “калектыўная памяць”.

На першы погляд відавочна, што пералічаным ха-
рактарыстыкам можа адпавядаць толькі невялікая доля 
звестак і меркаванняў пра мінулае, пашыраных у тым ці 
іншым грамадстве. Тым не менш, у апошнія гады сло-
ва “памяць” выкарыстоўваецца без ніякага тэарэтычнага 
абгрунтавання – як тэрмін, што ахоплівае ўсе віды раз-
важанняў, інфармацыі ці ведаў пра мінулае. Гэтую асаб-
лівасць я дэталёва разбяру ў другой частцы артыкула, 
а пакуль што буду апеляваць да першапачатковага зна-
чэння гэтага тэрміна.

Нават калі разумець паняцце памяці ў метафарыч-
ным сэнсе, нельга абысці пытанне, хто з’яўляецца (або 
мог з’яўляцца) носьбітам памяці, яе “суб’ектам”. Адказ-
ваючы на яго, мы мусім вылучыць два тыпы носьбітаў. 
Па-першае, гэта тыя, хто атрымаў звесткі пра мінулае 
аднекуль – з апрацаванай літаратуры ці першакрыніц; 
па-другое, тыя, хто памятае мінулае сам. Такім чынам, 
мы адрозніваем апасродкаваную (перададзеную) па-
мяць і памяць відавочцаў. Пры вывучэнні найноўшай 
гісторыі заўсёды маюць месца рознагалоссі паміж “ка-
лектыўнай памяццю” і памяццю сведак. Тым не менш, 
гэтыя рознагалоссі часам спрыяюць узаемнаму абмену 
інфармацыяй. Зрэшты, аналіз месца калектыўнай па-
мяці ў найноўшай гісторыі не ўваходзіць у мае цяпе-
рашнія задачы.
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Сацыёлагі і антраполагі сёння нямала разважаюць 
і дыскутуюць пра сутнасць “памяці” і такіх яе канкрэт-
ных падвідаў, як памяць “культурная”, “непадцэнзурная”, 
“камунікатыўная”, “палітычная” і г. д. Іх мудрагелістыя 
аргументы ў мяне як гісторыка ствараюць уражанне вы-
танчанага інтэлектуальнага перформансу, які становіц-
ца самамэтай. Іх не так моцна цікавіць тое, што пада-
ецца важным і галоўным мне: ці можна ўвогуле тэрмін 
“памяць” рабіць інструментам гістарычнага аналізу? Яны 
спрабуюць растлумачыць і паказаць, якую шматаблічную 
ролю ў развіцці чалавецтва выконваюць узаемаадносіны 
паміж апісанай мінуўшчынай, перажыванай сучаснасцю 
і меркаванай будучыняй.

Дбаючы пра гэтую мэту, мы мусім улічваць, што звесткі 
пра мінулае – гэта вынік шматступеннага адбору. Гэты ад-
бор праходзіў у некалькі непарыўна ўзаемазвязаных эта-
паў (я гавару цяпер не пра найноўшую гісторыю):

1) пачнем з таго банальнага факта, што мы ведаем 
толькі пра тыя падзеі і рэчы, звесткі пра якія захаваліся 
ў пісьмовым ці маляваным выглядзе, г. зн. у крыніцах;

2) кожны, хто вывучае гісторыю, ведае, што толькі ма-
лая частка гэтых крыніц не была страчана за мінулыя 
вякі і дайшла да нашых дзён;

3) толькі частка гэтых захаваных крыніц (за выклю-
чэннем сярэднявечных) была ўведзена ў навуковы зварот 
і пераўтворана ў гістарычныя факты;

4) толькі частка гэтых фактаў пранікала з даволі за-
крытай сферы гістарычнай навукі ў грамадскую сферу 
(г. зн. стала набыткам шырокай аўдыторыі), прычым гэта 
магло адбывацца як стыхійна, так і шляхам мэтанакіра-
ванай папулярызацыі гістарычных даследаванняў праз 
мастацкую літаратуру, сярэднюю адукацыю, СМІ і г. д.;

5) нарэшце, толькі малая частка гэтай выбаркі, пры-
знанай важнай і вартай для запамінання сённяшнім гра-
мадствам ці яго часткай, успрымаецца і падаецца ў якасці 
“калектыўнай памяці”.

Калі ў гісторыкаў, якія прачыталі сказанае, склала-
ся ўражанне, што яны ўжо чулі пра ўсе гэтыя нюансы на 
лекцыях, калі атрымлівалі спецыяльнасць, дык гэта так. 
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Я не спрабую сфармуляваць тут нешта арыгінальнае, 
за выключэннем, магчыма, тых аспектаў, што датычаць 
апошняга ўзроўню адбору – “калектыўнай памяці”, якая 
сапраўды з’яўляецца адносна новым тэрмінам (але са ста-
рым зместам, як я спадзяюся прадэманстраваць далей).

Мы ведаем – і грамадазнаўцы ведалі пра гэта ўжо 
як мінімум сто гадоў, – што наратывы, якія мы падаём 
у выніку гістарычнага даследавання, ніколі не супада-
юць цалкам з падзеямі, што адбыліся ў мінулым, г. зн. 
гістарычныя факты не ідэнтычныя “гістарычнай рэаль-
насці”. Тым не менш, найпершы абавязак прафесіяна-
лаў – рэканструяваць інфармацыю з крыніц пра мінулае 
такім чынам, каб яна максімальна адпавядала рэальнас-
ці і не наводзіла на думкі пра непазнавальнасць гісторыі. 
Канструяванне калектыўнай памяці, аднак, адрозніва-
ецца ад канструявання гістарычных наратываў у цэлым 
і яшчэ больш адрозніваецца ад тлумачэння гістарычных 
працэсаў.

Калі мы захочам зразумець, як працуе механізм гэтай 
самай калектыўнай памяці, найлепшым адпраўным пунк-
там будзе ўявіць яе як узаемадзеянне трох чыннікаў, якія 
можна сцісла звесці да трох пытанняў – КАМУ, ШТО 
і ХТО?

Па-першае, мы маем адрасата – публіку, якой нейкі 
набор звестак прапануецца ў якасці “памяці”. Па-другое, 
ёсць аб’ект запамінання – фрагмент інфармацыі пра мі-
нулае, выразна маркіраваны і выбраны (як я зазначыў ва 
ўступе). Па-трэцяе, ёсць суб’ект – чалавек або ўстанова, 
якія выбралі і вызначылі фрагмент інфармацыі як важ-
ны ці нават абавязковы для запамінання. Пры гэтым рэ-
камендацыя запомніць адны наратывы ці працэсы хавае 
ў сабе параду забыць іншыя наратывы і працэсы.

Паколькі я лічу за лепшае вывучаць калектыўную па-
мяць не саму па сабе, а як фактар сацыяльнай і куль-
турнай гісторыі, мне неабходна канкрэтызаваць кожны 
з гэтых трох чыннікаў у адпаведнасці з мэтай нашага да-
следавання:

1) каб прааналізаваць наступствы, г. зн. сацыяльнае 
і палітычнае ўздзеянне калектыўнай памяці, трэба перш 



200 Беларускі Гістарычны Агляд Том ХХVIII

за ўсё высветліць, хто быў аб’ектам, “каму” была імплан-
тавана памяць;

2) аналізуючы ролю памяці ў грамадскай сферы і яе 
ўплыў на сучаснае мысленне і палітычныя праграмы, мы 
мусім ведаць, “што” было прапанавана як важнае для за-
памінання, і, натуральна, выявіць альтэрнатыўныя версіі 
памяці (калі такія былі);

3) з іншага боку, калі мы хочам высветліць прычыны, 
вызначыць падаплёку насаджэння таго ці іншага нара-
тыву або погляду на рэчы, нам неабходна ведаць, “хто” 
ўкараніў гэты канкрэтны набор гістарычных падзей як 
“памяць”.

Гэта, зрэшты, толькі частка арыенціраў, якія можна па-
раіць у якасці інструментаў прычынна-выніковага аналі-
зу таго, як мінуўшчына ўплывае на наша грамадства.

Крытыка

Другая частка майго артыкула носіць крытычны ха-
рактар. Крытыка гэтая заключаецца ў тым, што “калек-
тыўная памяць” не ахоплівае ўсіх маштабаў, усяго аб’ёму 
і ўсіх формаў, у якіх гісторыя, так бы мовіць, адкладаецца 
ў галовах сучаснага насельніцтва.

Гаворачы пра ўзроўні адбору, я згадаў пра вынікі гіста-
рычных даследаванняў і гістарычныя факты. Некаторыя, 
а можа, і большасць з іх выйшлі за рамкі інстытуцыялі-
заванай гісторыі і прадоўжылі сваё жыццё ў грамадскай 
свядомасці, па-за межамі прафесійнага кола гісторыкаў, 
як інфармацыя, якою абменьваліся, якую скажалі, спраш-
чалі, урэшце трансфармавалі і зводзілі да ўзроўню мі-
фаў. Яна жыла сваім уласным жыццём і ўжо, як правіла, 
не зведвала сістэматызацыі ці мэтанакіраванага ўпарад-
кавання з боку сучаснікаў.

Гэтая спантанная дыфузія гістарычных ведаў у свя-
домасць таго ці іншага насельніцтва (нейкай краіны ці 
рэгіёна) прымушае нас канстатаваць, што існуе вялікі, 
амаль неабмежаваны масіў інфармацыі пра мінулае і з мі-
нулага. Якасць гэтай інфармацыі самая розная – тут мы 
маем справу з шырокім спектрам, на адным канцы якога 
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дакладныя звесткі, што грунтуюцца на крытычных гіста-
рычных даследаваннях, а на процілеглым – разнастайныя 
міфы пра мінуўшчыну, без канкрэтных імёнаў і хранало-
гіі. Было б зусім недарэчна называць усю гэтую сумесь гі-
старычных звестак і міфаў “калектыўнай памяццю”. Ніхто 
і не называе, але ці маем мы для гэтай з’явы альтэрна-
тыўнае прыдатнае найменне? Некаторыя аўтары ўжыва-
юць тэрмін “спантанная памяць”, але ён наўрад ці пасуе.

На гэтым этапе я хацеў бы нагадаць пра свае сумнен-
ні наконт вычарпальнасці і дакладнасці тэрміналогіі. 
Тое, пра што я цяпер гавару, з’яўляецца адным са шмат-
лікіх прыкладаў такой недакладнасці, і я асабіста ад-
чуў гэта пры зносінах з маімі польскімі калегамі. У чэш-
скай мове, каб перадаць гэтую палярнасць інфармацыі 
і ўяўленняў пра мінулае, я звык карыстацца двума азна-
чэннямі: “historické vĕdomí” – для “навуковага” полюса 
або ўзроўню і “historické povĕdomí” – для ўзроўню міфала-
гічнага. Амаль сорак гадоў таму я ў складзе групы чэш-
скіх, славацкіх і польскіх гісторыкаў удзельнічаў у трох 
канферэнцыях, дзе дыскутавалі аб тым, якую ролю адыг-
рывала “świadomość historyczna”, або “historické vĕdomí”, 
у розныя перыяды польскай, чэшскай і славацкай гісто-
рыі (выйшлі два ці тры зборнікі матэрыялаў з гэтых фо-
румаў 2). Тэрмін “памяць” не гучаў у ходзе гэтых дыскусій, 
бо яго тады яшчэ не існавала. Хоць у нас склалася ўра-
жанне, што чэшскі тэрмін “historické vĕdomí” выглядае 
добрым эквівалентам польскаму “świadomość historyczna”, 
мы так і не змаглі прыдумаць, як перакласці азначэнне 
“historické povĕdomí”. У нямецкай мове яму таксама няма 
адпаведніка.

А што ж з англійскімі эквівалентамі? “Гістарычная 
свядомасць” (historical consciousness) можа служыць пе-
ракладам для “świadomości historycznej”, але што на-
конт “povĕdomí”? На маю думку, найбольш дакладным 

2 Dawna świadomość historyczna w Polsce, Czechach i Slowacji / 
pod red. R. Hecka. Wrocław, 1978: Polska, czeska i słowacka 
świadomość historyczna XIX wieku / pod red. R. Hecka. Wrocław, 
1979.
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набліжэннем будзе “гістарычны міф” (historical myth), 
хоць некаторыя англамоўныя гісторыкі ўжываюць тэрмін 
“міф” як сінонім “наратыву” (narrative). З іншага боку, такі 
адпаведнік гучыць для мяне занадта строга, бо памянёны 
ўзровень дэмаркуе і неміфалагічныя элементы. А ці маг-
лі б мы знайсці тэрмін, які паслужыў бы “агульным на-
зоўнікам”, ахапіўшы і гістарычную свядомасць, і гістарыч-
ны міф? Проста ў якасці рабочай гіпотэзы, каб празмерна 
не мудрагеліць, я вырашыў, параіўшыся з некаторымі 
філолагамі, прапанаваць тэрмін “гістарычная думка” 
(historical thought). Дарэчы, у чэшскай мове я не здолеў 
знайсці абагульняльнага тэрміна для “historické vĕdomí” 
і “historické povĕdomí” і проста ўжываў “historické vĕdomí” 
ў падвойным значэнні – шырэйшым (як “гістарычная дум-
ка”, г. зн. уключна з “povĕdomí”) і вузейшым, як процілег-
ласць “povĕdomí”. Разумею, што гэта не надта карэктна 
ў тэрміналагічным сэнсе.

Гэты тэрміналагічны экскурс ілюструе адзін з асно-
ватворных прынцыпаў лінгвістычнага павароту: кожны 
чалавек спасцігае і разумее свет праз сваю мову, а раз-
настайнасць моў ускладняе для вучоных дасягненне вер-
бальнага кансэнсусу.

Сістэма

Спадзяюся, што, праясніўшы варыятыўнасць тэрмі-
налогіі, я магу перайсці непасрэдна да спробы сціслага 
азнаямлення чытачоў з маёй сістэмай. У індывідуальнай 
свядомасці кожнага народа, кожнай супольнасці існуе 
велізарны масіў звестак, вобразаў, меркаванняў пра міну-
лае – назавем іх гістарычнай думкай. Звесткі і меркаванні 
могуць быць класіфікаваны праз проціпастаўленне “наву-
ковых”, крытычных, адносна дакладных ведаў стыхійным 
міфалагізаваным уяўленням. Магчыма, больш карэктна 
гаварыць пра два ўзаемазвязаныя ўзроўні. Свядомасць 
і “гістарычная думка” кожнага індывідуума ўключаюць 
у сябе абодва ўзроўні – як навуковы, так і міфалагічны 
падыход да мінулага. Натуральна, у свядомасці гісторыка 
пераважаюць навуковыя веды, і наадварот. І большасць 



Міраслаў Грох. Памяць і гістарычная свядомасць 203

людзей, што знаходзяцца паміж гэтымі двума полюсамі 
ці ўзроўнямі, спалучаюць у сабе камбінацыю ведаў, пры-
блізных уяўленняў і забабонаў 3.

А што наконт узаемаадносін паміж калектыўнай па-
мяццю і ўсёй разнастайнасцю гістарычнай думкі? Першы 
базавы адказ утрымліваецца ў механізме шматступенна-
га адбору гістарычнай інфармацыі, на якім я запыніўся 
ва ўводзінах. Я разумею пад “памяццю” актуалізаваную 
выбарку інфармацыі пра мінулае, якая была (і застаец-
ца) часткай гістарычнай думкі. Прэтэндуючы на тое, каб 
лічыцца “гістарычнай праўдай”, калектыўная памяць на-
стойвае на сваім выключна навуковым базісе, г. зн. цвёр-
дай апоры на гістарычныя навуковыя даследаванні, што 
патрэбна ёй для палітычных і адукацыйных мэт. Менавіта 
гэтая мэтаскіраванасць падказвае нам, што больш рэалі-
стычным (практычным) будзе лічыць памяць вытворнай 
ад гістарычнай свядомасці з дадаткам у выглядзе некато-
рых элементаў гістарычнай міфалогіі. Іншымі словамі, яе 
можна разглядаць як актуалізацыю гістарычных звестак 
праз іх адбор і ацэнку.

Тыя, хто рашае, які набор звестак варты калектыўнага 
запамінання, натуральна, будуць настойваць на тым, што 
іх выбар грунтуецца на навуковых фактах, – але нават 
у самім гэтым сцверджанні хаваецца супярэчнасць. Су-
часныя крытычныя гісторыкі ведаюць і могуць даказаць, 
што, кіруючыся рознымі крытэрыямі (і мэтамі), мы можам 
намаляваць дзве ці нават больш адрозных карцін таго са-
мага перыяду, той самай падзеі мінулага – і ўсе яны бу-
дуць грунтавацца на фактах, (амаль) без фальсіфікацый. 
Трэба толькі выбраць розныя факты і змясціць іх у роз-
ныя кантэксты. Мы не можам адмовіцца ад прынцыпаў 
гістарычнай крытыкі толькі таму, што наратыў просіцца 
быць ужытым як аргумент у актуальнай дыскусіі або інст-
румент прапаганды і на гэтай падставе ўключаны ў абсяг 
“калектыўнай памяці”.

3 Hroch M. Paměť a historické vědomí v kontextu národní pospo-
litosti // Česká paměť: národ, dějiny a místa paměti / Šustrová 
R., Hádlová L. (red.). Praha, 2014. S. 21.
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Аднак жа давайце забудзем пра наўмысна скажоныя 
ўспаміны і звернемся да пазітыўнага выпадку: дапусцім, 
той ці іншы факт, што стаў кампанентам агульнапрыня-
тай калектыўнай памяці, вытрымлівае гістарычную кры-
тыку – а гэта часта так і ёсць. У такім разе неабходна за-
даць тры пытанні:

1. Па-першае, “cui prodest?” – чыім інтарэсам адпавядае 
гэтая версія памяці? Інтарэсам нацыі? Нейкай палітыч-
най канцэпцыі? Гуманістычнай асветы?

2. Па-другое, як звязаны між сабой гэтая памяць 
і складаная карціна гістарычных працэсаў? Памяць 
ніколі не зможа замяніць сабой комплексны погляд на 
гісторыю, у якім заўсёды прысутнічаюць звесткі, быц-
цам бы неістотныя для калектыўнай памяці, але неаб-
ходныя для тлумачэння прычынна-выніковай логікі гі-
старычных падзей і працэсаў. Памяць, нават узорным 
чынам сфармуляваная, заўсёды апісвае нейкі фраг-
мент гістарычных працэсаў, больш ці менш ізаляваны, 
і з гэтай прычыны было б няслушна лічыць яе заменай 
комплекснай карціне мінулага. Гэта яшчэ больш акту-
альна, калі гаворка ідзе пра “месцы памяці”, але дзеля 
абмежаванага аб’ёму артыкула мы не будзем на гэтым 
запыняцца.

3. Па-трэцяе, што можна сказаць пра эфект і ўплыў – 
функцыю памяці? Нельга вывучаць сацыяльныя эфек-
ты памяці, не беручы пад увагу кантэкст гістарычнай 
думкі. Калектыўная памяць толькі тады можа выкон-
ваць сваю палітычную, нацыянальную і мабілізоўную 
функцыю, калі яна зразумелая аўдыторыі (ці хоць бы 
яе частцы), г. зн. упісана ў структуру гістарычнай дум-
кі. Памяць не будзе эфектыўнай у дзвюх гіпатэтычных 
сітуацыях. Па-першае, калі стан гістарычнай свядомас-
ці мяняецца настолькі, што не застаецца ніякіх повя-
зяў са звесткамі, зафіксаванымі ў памяці. Ці, па-другое, 
калі яна цалкам супярэчыць гістарычнай свядомасці, 
а таксама міфалагічнаму мысленню сучаснікаў. З гэтай 
прычыны заўсёды правальваліся спробы “стварэння” 
абсалютна інавацыйных версій калектыўнай памяці – 
што асабліва характэрна было для рэвалюцыйных эпох.
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Калектыўная памяць існуе ва ўмовах грамадства, якое 
эвалюцыянуе, і з’яўляецца прадуктам пастаянна змен-
лівай гістарычнай думкі. Аднак па самой сваёй прыро-
дзе калектыўная памяць павінна ўяўляць сабой адносна 
стабільны комплекс поглядаў і звестак, бо яна імкнец-
ца да ўзнаўлення стабільных, нязменных узаемаадносін 
і каштоўнасцяў. Адсюль вынікае, што разрыў паміж, з ад-
наго боку, гістарычнай думкай, якая няспынна мяняец-
ца і эвалюцыянуе, а з другога боку – адносна нязменнай, 
стабільнай памяццю рана ці позна пачынае павялічвац-
ца. У выніку апошняя пазбаўляецца сваёй актуалізоўнай 
функцыі і распадаецца на часткі. Яе элементы не зніка-
юць, а вяртаюцца ў “кацёл” комплекснай гістарычнай свя-
домасці. У розных нацыянальных кантэкстах мы можам 
прыгадаць мноства прыкладаў “занядбанай памяці”.

Калектыўная памяць як аб’ект даследавання

Трэцяя частка майго артыкула прысвечана калектыў-
най памяці як аб’екту даследавання. Але пра якую па-
мяць гаворка? Памяць нашых сучаснікаў ці памяць мі-
нулых пакаленняў? Тут я павінен выбачыцца за тое, што 
дагэтуль у сваіх разважаннях не праводзіў адрознення 
паміж памяццю цяперашняй і колішняй. Тым не менш, 
усе мае крытычныя заўвагі і кантэкстуалізацыі датычылі-
ся абодвух бакоў медаля – як узнікнення і канструявання 
калектыўнай памяці ў наш час, так і яе бытавання ў міну-
лым. Цяпер я запынюся на апошнім – як вывучаць і разу-
мець калектыўную памяць і яе ролю ў мінулым. Звернем-
ся перш за ўсё да нацыянальнай памяці і нацыянальнай 
гісторыі.

Першая складанасць тут звязана зноў-такі з недаска-
наласцю тэрміналогіі. Да міжваенных часоў такія тэрмі-
ны, як “памяць” або “калектыўная памяць”, адсутнічалі 
ў лексіконе гуманітарных навук, а ў мове палітыкі ўжы-
валіся без належнай канкрэтыкі. Слова “памяць” мела 
тэрміналагічнае значэнне толькі для псіхалогіі. Задаю-
чы пытанне пра ролю памяці ў мінулым, мы ўжываем 
сучасны тэрмін, але гэта не значыць, што з’ява, якую мы 
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называем “калектыўнай памяццю”, не існавала ўжо ў XVI 
ці XIX ст. або нават у Сярэднявеччы. Вывучаючы і ана-
лізуючы гэтую з’яву, я заўсёды аддаваў перавагу тэрміну 
“historické vĕdomí”, а сёння разумею, што новы тэрмін “па-
мяць” можа стаць карысным інструментам даследавання. 
Тым не менш, ім не варта падмяняць тэрміны “гістарыч-
ная свядомасць” і “гістарычная думка”. Таксама ў кантэкс-
це мінулага, як мне здаецца, можна аддаваць асаблівую 
ўвагу мэтанакіраванай дзейнасці па ўкараненні пэўных 
гістарычных звестак, што мела асветніцкія ці агітацый-
ныя мэты. Такая дзейнасць нярэдка мела вялікае значэн-
не, і яе даследаванне павінна быць засяроджана ў трох 
напрамках:

1. Як выглядала колішняя гістарычная свядомасць, 
якімі былі яе ўпадабанні, героі, каштоўнасці? Мы не мо-
жам высветліць гэта шляхам апытанняў, як робяць са-
цыёлагі ў наш час, а павінны выкарыстоўваць ускосныя 
метады, спрабуючы высветліць, якія фактары ўплывалі 
на фарміраванне гістарычнай думкі ў цэлым. Сярод гэ-
тых метадаў – спецыфічны аналіз стану тагачаснай на-
роднай асветы, перыёдыкі, мастацкай літаратуры, тэат-
ра, музыкі і г. д. Але такі аналіз наўрад ці здольны даць 
нам выразны, карэктна апісаны і сістэматызаваны на-
бор звестак.

2. Як гістарычная думка ўплывала на нацыянальныя 
стэрэатыпы, нацыянальную палітыку, нацыянальную 
ідэнтычнасць? Несумненна, тое, што мы сёння называем 
“памяццю”, выканала незаменную ролю ва ўмацаванні 
нацыянальнай ідэнтычнасці, у фармаванні вобраза “вора-
гаў”, чужынцаў, а таксама нацыянальных каштоўнасцяў.

3. Прафесійным абавязкам крытычнага гісторыка з’яў-
ляецца аналіз стану гістарычнай думкі ў цэлым і, перш 
за ўсё, выбаркі або структуры звестак, сканструяваных 
у выніку свядомага адбору гістарычнай інфармацыі пра 
нацыянальнае мінулае, якія могуць разглядацца як “па-
ноўныя наратывы”, або як нацыянальная калектыўная 
памяць. І апошняя лінгвістычная заўвага: у апошнія два 
дзесяцігоддзі тэрмін “памяць”, як падаецца, губляе сваю 
спецыфіку – некаторыя гісторыкі выкарыстоўваюць яго 
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як сінонім “гістарычнай свядомасці”. На жаль, гэтае не-
паразуменне – вынік тэрміналагічнай блытаніны, некры-
тычнага выкарыстання паняцця “памяць” як усюдыіснай 
сутнасці. Відаць, гэтаму тэрміну наканавана падзяліць 
лёс такіх паняццяў, як “традыцыя”, “нацыяналізм”, “пра-
грэс”, пра што я згадваў ва ўводзінах.

Высновы

На заканчэнне дазвольце мне зрабіць апошнюю кры-
тычную заўвагу наконт сувязі паміж гістарычнымі да-
следаваннямі і калектыўнай памяццю. Я лічу гэтыя дзве 
сферы несумяшчальнымі, паколькі гістарычная навука 
павінна быць незалежнай і пазбягаць палітычнага заказу 
на грамадзянскі актывізм. Тым не менш, у мяне склала-
ся ўражанне, што зацікаўленасць у канструяванні памяці 
і ангажаванасць на яе карысць занадта моцна пранікае 
ў гістарычную навуку. Даволі часта праекты гістарыч-
ных даследаванняў абгрунтоўваюцца і тлумачацца жа-
даннем зрабіць унёсак у калектыўную памяць пра тую ці 
іншую падзею. Робячы так, гісторыкі выходзяць за рамкі 
прычынна-выніковага, параўнальнага навуковага аналі-
зу гістарычных працэсаў і зменаў.

Я не супраць існавання таго, што атрымала наз-
ву “памяці”, не сумняваюся ў яе важнай ролі ў паліты-
цы, адукацыі, фармаванні нацыянальнай салідарнасці 
і г. д. Пакуль што мы яшчэ можам надаваць гэтаму па-
няццю пэўнае тэрміналагічнае значэнне. Тым не менш, 
мне цяжка пагадзіцца з наданнем калектыўнай памяці 
прыярытэту над гістарычнай навукай. Плён навуковых 
даследаванняў – гэта надзвычай важны, асноватворны 
кампанент гістарычнай свядомасці. Калектыўная памяць 
ёсць і павінна быць вытворнай ад гістарычнай свядомас-
ці; магчыма, выконваць прыкладную ролю ў сферы гра-
мадскага жыцця і палітыкі. Калі ж будзе наадварот, дык 
не толькі гісторыя, але і ўся незалежная гуманітарыстыка 
апынецца пад пагрозай.

Пераклад Сяргея Петрыкевіча.



Memory and Historical Consciousness

Міroslav Hroch

The article deals with some troubles connected with thoughtless 
use of the term ‘memory’ that became such a fashionable word du-
ring the last decades. The author reminds that “collective memory” 
doesn’t cover all forms in which history is quasi deposited in the 
heads of the present population. Regarding historical research and 
collective memory as incompatible, the author is concerned about 
a strong penetrating of the interest in memory into historical re-
search. Contributing to collective memory, historians cross the bor-
der between comparative scientific analysis of historical processes 
and changes. 

Although there is no doubt that memory is of great importance 
in politics, education and forming national solidarity, accepting the 
understanding of collective memory as superior to historical re-
search raises serious questions. Scientific results are an essential 
and decisive component of historical research. Collective memory 
is and has to be derived from historical consciousness, possibly as 
its application to society and politics. If it became the opposite, his-
tory as an independent study of humanity would be endangered, 
warns the author.



Юрый Внуковіч

Кніга сучаснага літоўскага гісторыка Русціса Камун-
тавічуса, пададзеная ў аглядзе – гэта нетрывіяльны, 
поўны самарэфлексій пераказ гісторыі Беларусі ад ста-
ражытных часоў і да “Беларускай рэвалюцыі 2020 года”. 
На вокладцы кнігі паралельна ўжыты два словы (Gudija 
і Baltarusija), якімі ў літоўскай мове ў залежнасці ад 
сітуацыі прынята абазначаць нашу краіну. На першы 
погляд, такі прыём можа падацца спрэчным, але ён 
міжволі выяўляе падвойны характар беларускай на-
цыянальнай ідэнтычнасці. Сам аўтар яўна аддае пера-
вагу традыцыйнай літоўскай форме Gudija, адзначаючы 
яе архаічнасць і аўтэнтычнасць, а не штучнай кальцы 
з рускай мовы Baltarusija, утворанай у савецкі перыяд 
(117). Як гэта ні парадаксальна, ужытая ў манаграфіі 
назва нашага народа gudai, якой літоўцы здаўна іме-
навалі сваіх суседзяў, што жылі на ўсходзе ад іх, аказ-
ваецца ў манаграфіі куды больш прыдатнай і рэлевант-
най для апісання гісторыі Беларусі (асабліва яе ранніх 
перыядаў), чым сама назва беларусы (у літоўскім вары-
янце baltarusiai). Крывічы, русіны, беларусы – усе яны 
з тэрыторыі сучаснай Літвы ідэнтыфікаваліся як gudai. 
Гэтая ўстойлівая вонкавая назва, якая захавалася 

Першая гісторыя Беларусі  
па‑літоўску як крок да суладдзя 

нацыянальных наратываў*

* KAMUNTAVIČIUS, RŪSTIS. Gudijos istorija. Baltarusijos isto-
rija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės institutas, 2021. 351 p.
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ў літоўскай мове да нашых дзён, як бы ўказвае на луч-
насць, пераемнасць і тоеснасць усіх гэтых этнічных ка-
тэгорый.

Напісаная па-літоўску і для літоўцаў, гэтая кніга, тым 
не менш, выклікае шчырую зацікаўленасць у беларускай 
публікі, у тым ліку ў той яе часткі, што рупліва пільнуе, 
“ці не скралі нашы суседзі нашу гісторыю”. Адразу хачу 
супакоіць і растлумачыць – гэта не чарговае нацыяналь-
нае (пера)пісанне гісторыі Беларусі, зробленае “пад сябе” 
нашымі суседзямі (як тое можа падацца камусьці на пер-
шы погляд), – а яе грунтоўнае вытлумачэнне, расшыфра-
ванне сэнсаў для тых, хто са школьнай парты вырас з ка-
тэгарычнай упэўненасцю і святой верай у тое, што першай 
сталіцай Вялікага Княства Літоўскага было старажытнае 
Кярнаве, а не Наваградак (хоць бы ён і быў Наўгардукас). 
Тут цікавыя не столькі новыя звесткі і “аб’ектыўныя” фак-
ты (і нават не іх асэнсаванне), колькі сама спроба параў-
наць і зразумець, кім была, ёсць і можа быць Беларусь 
для Літвы. 

У самым пачатку кнігі Р. Камунтавічус задаецца ры-
тарычным пытаннем: “Чаму да гэтага часу няма гісторыі 
Беларусі, напісанай па-літоўску?” 1 (10). Гэта ж ні латышы, 
ні палякі, ні рускія не маюць такой працяглай супольнай 
гісторыі з літоўцамі, як беларусы! 

Адной з прычын такой сітуацыі, як лічыць сам аўтар, 
можа быць тое, што ў час станаўлення прафесійнай літоў-
скай гістарычнай школы ў 1920–1930-я гг. Беларусі, як 
самастойнага суб’екта еўрапейскай палітычнай прасто-
ры, фактычна не існавала. А ў савецкі перыяд ствараць 
самастойны нацыянальны аповед у дачыненні да суседзяў 
было папросту немагчыма.

Другая прычына – ужо пасля 1991 г., калі Бела-
русь здабыла незалежнасць, краіна перажыла істот-
ныя палітычныя змены, якія ў канцы ХХ ст. прывя-
лі да фармавання дзвюх адрозных візій беларускай 

1 Аналагічнае пытанне мы можам задаць і сабе: “Калі ўжо на-
рэшце з’явіцца гісторыя Літвы-Летувы, напісаная па-белару-
ску і для беларусаў?”
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гісторыі – афіцыйнай, схільнай разглядаць савецкі перы-
яд як лёсавызначальны для з’яўлення маладой беларус-
кай нацыі, і нацыянальнай, што ўсяляк песціла ідэю пра 
еўрапейскія карані беларусаў яшчэ ў дамадэрным перы-
ядзе. У літоўскім нацыянальным дыскурсе яны ўспрыма-
юцца па-рознаму: афіцыйны наратыў, хоць і не выказвае 
выразных прэтэнзій на спадчыну ВКЛ, ёсць відавочна 
прарасійскім і антылітоўскім; нацыянальны аповед, што 
рамантызуе перыяд ВКЛ, хоць і выклікае найбольшае 
раздражненне ў нацыяналістычнай часткі літоўскага 
грамадства, тым не менш, схільны разглядаць палякаў 
і літоўцаў у якасці саюзнікаў і, апрача таго, арыентава-
ны на Захад.

Русціс Камунтавічус задае другое заканамернае пы-
танне: “Маючы на ўвазе шчыльную сувязь Літвы і Бе-
ларусі з XIII ст. і пераплеценую агульную гісторыю, 
пытаемся: ці магчыма асэнсавана і дзейсна распа-
весці гісторыю Беларусі, не ўступаючы ў канфлікт ні 
з літоўскім, ні з цяперашнім беларускім нацыянальным 
аповедам?” (18). 

Калі ўзяць постсавецкі наратыў, то ён нібыта і “не сва-
рыцца” з літоўскім, але канфліктуе з уласна беларускім 
нацыянальным аповедам. Калі выбраць апошні – дык 
ён канфліктуе з літоўскім. А калі выбраць нейкі трэці 
шлях, то ён непазбежна будзе супярэчыць і літоўска-
му, і беларускаму наратывам. Таму, як піша Р. Камун-
тавічус, “калі распавесці гісторыю Беларусі без канф-
лікту немагчыма, застаецца адзіны шлях – спрабаваць 
зразумець наяўны ў дадзены момант аповед гісторыі Бе-
ларусі” (18). Гэта значыць трэба пайсці па шляху, прапа-
наваным знакамітым гісторыкам ХХ ст. Маркам Блокам, 
які сцвярджаў, што менавіта разуменне, а не веданне, 
не звод падзей ці апавяданняў ёсць найважнейшым па-
мкненнем чалавечага інтэлекту. “Жадаючы зразумець, 
што гісторыя не дадзена, а сканструявана, і зразумець, 
як яна сканструявана, азначае яе пазнаць. Адзін з най-
больш эфектыўных спосабаў зразумець, – піша Р. Камун-
тавічус, – ёсць параўнанне, таму аб’ектам даследавання 
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абраны сучасныя нацыянальныя наратывы літоўцаў і бе-
ларусаў”  2.

Адметнай рысай разгляданай кнігі ёсць тое, што аўтар 
не імкнецца даказаць праўдзівасць ці дакладнасць таго 
(літоўскага) або іншага (беларускага) аповеду, бо пільну-
ецца меркавання, што з пункту гледжання Праўды абодва 
яны цалкам раўназначныя, толькі прадстаўляюць адроз-
ныя культурныя традыцыі, таму розныя і нават супярэ-
чаць адзін аднаму. З гэтага і вынікае мэта даследавання – 
пераказаць гісторыю Беларусі, супастаўляючы літоўскі 
і беларускі наратывы, імкнучыся зразумець іх канфлікт-
ныя складнікі (21).  

Яшчэ адной адметнасцю кнігі можна назваць жаданне 
Р. Камунтавічуса паказаць гісторыю Беларусі праз мета-
фару, якая разам з параўнаннем можа быць больш праў-
дзівай за гістарычны аповед, сфармаваны на падставе 
“аб’ектыўных фактаў” (303). Напрыклад, даволі складаная 
абстракцыя перыядызацыі гісторыі Беларусі ў манаграфіі 
атрымала сваё выразнае і максімальна спрошчанае вы-
яўленне ў колеравай гаме: Р. Камунтавічус дзеліць гісто-
рыю Беларусі на тры перыяды – Белы, Чырвоны і Белы 3.

2 Нацыянальныя гістарычныя аповеды, паводле Р. Камунтаві-
чуса, “насамрэч ёсць ідэалагічнымі версіямі міфалагізаванай 
гісторыі, а не навуковымі, у сціслым сэнсе гэтага слова, вары-
янтамі гісторыі, што адпавядаюць той або іншай канцэпцыі, 
пабудаванай на прынцыпах гістарызму” (19).

3 Метафарычнаму падыходу да напісання “бел-чырвона-белай” 
гісторыі Беларусі вельмі пасуе густоўнае афармленне кнігі. Так, 
першую вокладку аздабляе “Чырвоны квадрат” К. Малевіча. 
Увогуле ў метафарызме Р. Камунтавічуса даволі адчувальны 
ўплыў ідэй прадстаўнікоў абстрактнага экспрэсіянізму, дасвед-
чаным спецыялістам у творчасці якіх ён з’яўляецца. Праўда, 
у некаторых момантах абстрактныя мастацкія творы, прыцяг-
нутыя для ілюстрацыі глыбіннага сімвалізму “спрадвечных бе-
ларускіх колераў”, могуць падацца даволі дзіўнымі. Як вось кар-
ціна № 16 “Двойчы белае, двойчы чырвонае” сусветна вядомага 
мастака, літвака паводле паходжання Марка Роткі (Маркуса 
Раткевіча), у якой, па словах Р. Камунтавічуса, “можна ўгледзець 
метафару Беларусі” (220). Хоць такая думка і выглядае даволі 
спрэчнай, яна яўна спадабаецца беларускаму чытачу як яшчэ 
адно “сведчанне” колеравых сімвалаў беларускай ідэнтычнасці.
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Белы колер тут азначае свабоду, чысціню, аўтэнтыч-
насць, бязмежную разнастайнасць і надзею. Гэтай мета-
фарай гісторык хацеў сказаць, што з’яўленне першых са-
мастойных палітычных утварэнняў на беларускіх землях 
(Полацкага, Тураўскага і іншых княстваў), а таксама эпо-
ха Вялікага Княства Літоўскага былі сапраўдным перыя-
дам фармавання Беларусі (303). 

Сімвалічны пачатак Беларускай ідэі Р. Камунтаві-
чус адлічвае ад моманту прыходу славян на землі бал-
таў ва Усходняй Еўропе (37). Міксацыя славян і балтаў 
прычынілася да фармавання ўяўлення пра тое, што бе-
ларусы – гэта прамежкавы народ, што яны нібыта адна-
часова і славяне, і балты. Гэта свайго кшталту сімвалічны 
капітал, які дазваляе беларусам у наш час падкрэсліваць 
сваю адметнасць ад рускіх і дэклараваць блізкасць да 
літоўцаў. 

Першыя дзяржаўныя ўтварэнні на землях крывічоў, 
радзімічаў і дрыгавічоў – важныя элементы як афіцый-
нага, так і нацыянальнага наратываў. А вось перыяд 
Кіеўскай Русі (IX–XII ст.) апавядаецца даволі па-розна-
му. Больш за тое, калі ў суседніх усходнеславянскіх краі-
нах акцэнт робіцца на адзінстве гэтай квазі-дзяржавы, 
то беларускі гістарычны аповед даволі часта акцэнтуе яе 
дэцэнтралізаваны характар, каб лішні раз падкрэсліць 
аўтаномнасць Полацкага княства і яго фактычную неза-
лежнасць ад Кіева. Хоць Кіеўская Русь і знікла шмат ста-
годдзяў назад, аповед пра яе застаецца важным чыннікам 
геапалітыкі ў рэгіёне. Пры гэтым яшчэ адной тыповай ры-
сай Беларускай ідэі ёсць тое, што якой бы ні была цэнт-
ральная ўлада ці геапалітычная сітуацыя, беларусы пра-
цягваюць старанна захоўваць свой палітычны суверэнітэт 
і культурную самабытнасць (45). 

Нараджэнне новай дзяржавы ў ХІІІ ст. – Вяліка-
га Княства Літоўскага – абазначыла злучэнне Бела-
русі і Літвы. Р. Камунавічус дэталёва аналізуе літоў-
скую і беларускую версіі яе ўтварэння і паказвае, якім 
чынам нацыянальныя наратывы выбіраюць выгадныя 
ім факты і ствараюць уласныя інтэрпрэтацыі. Напрык-
лад, у літоўскім варыянце гаворыцца, што Міндоўг сілай 
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пашырыў свае ўладанні за кошт беларускіх земляў, а ў бе-
ларускім аповедзе акцэнтуецца тое, што ён быў запро-
шаны з дружынай, каб кіраваць і бараніць гэтыя землі. 
Аўтар не лезе ў дыскусію, каб высветліць, як было “насам-
рэч”, бо ў жорсткіх грамадствах таго перыяду і даволі бед-
ных пісьмовых крыніцах сапраўды цяжка правесці мяжу 
паміж гвалтоўным і свабодным выбарам. Галоўнае, што 
адзін бок артыкулюе літоўскую экспансію, а другі – мірны 
і дэмакратычны выбар беларусаў. Вынік у абодвух выпад-
ках той самы – улада Міндоўга пашыраецца і ахоплівае 
не толькі балцкія, але і славянскія землі. Так ці інакш, 
можна гаварыць пра пачатак Вялікага Княства Літоўска-
га як пра агульны палітычны і культурны праект літоў-
цаў і беларусаў (56–68).

Пры гэтым актуальнасць і спрэчнасць праблемы гене-
зісу ВКЛ, што трактуецца па-рознаму ў Літве і Белару-
сі, не згасае і ў наш час. На фоне вельмі абмежаванага 
кола крыніц гістарычныя інтэрпрэтацыі ў суседзяў вы-
глядаюць так: літоўцы “ведаюць” дакладную дату, калі 
Міндоўг быў каранаваны 4, але не ведаюць дзе, а бела-
русы – наадварот – “ведаюць” дзе, але не ведаюць калі. 
Пры тым ні дата, ні месца каранацыі дакладна не зафік-
саваныя ні ў адной гістарычнай крыніцы. Па-рознаму 
апелюючы да вытокаў ВКЛ, кожны бок стараецца такім 
чынам засведчыць і “пальцам паказаць”, чыя гэта была 
дзяржава (68). 

Вялікія князі літоўскія – героі ў абодвух нацыяналь-
ных наратывах – і літоўцаў, і беларусаў. Праўда, яны ша-
нуюцца па-рознаму. Напрыклад, Кейстут для літоўцаў 
куды больш важная постаць, чым для беларусаў, а для 
апошніх большае значэнне набываюць заслугі Альгерда 
(72). А вось асоба Вітаўта Вялікага рамантызуецца і ў бе-
ларускім, і ў літоўскім аповедзе даволі падобна (73). 

У цэлым нацыянальныя наратывы не адмаўляюць 
унёску адзін аднаго ў стварэнне і развіццё ВКЛ. Аднак 
літоўцы больш схільныя акцэнтаваць вайскова-палітычную 

4 6 ліпеня ў Літве адзначаюць Дзень Дзяржавы, або Дзень ка-
ранацыі літоўскага караля Міндоўга. 
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ролю літоўскай дынастыі князёў у стварэнні гэтай магут-
най дзяржавы, а беларусы падкрэсліваюць уплыў уласнай 
культуры ў арганізацыі яе функцыянавання (79).      

Падобна выглядаюць у беларускіх і літоўскіх падруч-
ніках гісторыі геапалітычныя падзеі тых часоў. Напры-
клад, Крэўская унія 1385 г. (81–85) і Люблінская унія 
1569 г. (89–92), якія ў выніку “прывялі да паланізацыі” 
Беларусі і Літвы. Такія погляды на гісторыю тых часоў 
шмат у чым абгрунтаваныя рэтраспектывай ХІХ і асабліва 
ХХ ст., калі і беларусы, і літоўцы сутыкаліся з падобнымі 
геапалітычнымі выклікамі і праблемамі. 

Русціс Камунтавічус звяртае ўвагу практычна на ўсе 
ключавыя сюжэты беларускай інтэрпрэтацыі гісторыі 
ВКЛ: Наваградак як першая сталіца княства (67), роля 
“беларускіх смаленскіх палкоў” у Грунвальдскай бітве 
1410 г. (74), гістарычная перамога нашых продкаў у біт-
ве пад Воршай у 1514 г. (88), Францыск Скарына, “які 
стараўся пісаць простай гутарковай беларускай народнай 
мовай” (126), Літоўскі Статут, “напісаны старабеларускай 
мовай” (152), “Невядомая вайна” 1654–1667 гадоў, якая 
спустошыла беларускія землі (95), слуцкія паясы як “самы 
каштоўны і рэпрэзентатыўны аксесуар адзення, створаны 
калі-небудзь на землях ВКЛ” (109) і г. д. 

Пры неабходнасці для параўнання аўтар пераказ-
вае яшчэ і польскую, рускую, украінскую, латышскую 
нацыянальную кропку гледжання на тое ці іншае гіста-
рычнае пытанне. Увогуле Р. Камунтавічус на старонках 
сваёй кнігі ўвесь час імкнецца ўлучыць беларускія зем-
лі ў больш шырокі міжнародны кантэкст, каб паказаць, 
што яны былі абсалютна натуральнай часткай тагачаснай 
еўрапейскай прасторы. Гэта робіць чытанне манаграфіі 
яшчэ больш захапляльным і пазнавальным.  

Чырвоны перыяд – гэта “барацьба за свабоду, навяза-
ныя чужынцамі напружанні і трансфармацыі” (304). Ён 
куды больш супярэчлівы і трагічны, чым “белы”, бо ў ім 
лёс беларусаў вызначаюць пераважна вонкавыя сілы. 
Гэты перыяд распачаўся тады, калі Расія ў 1795 г. да-
лучыла да сябе апошнюю частку Беларусі. Цягам усяго 
ХІХ ст. адбываліся паўстанні супраць імперыі, а барацьба 
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і надзеі на самастойнасць зноў перажываліся ў ХХ ст. Ад-
ным словам, чырвоны колер сімвалізуе доўгі, пакутлівы 
і паліты крывёй шлях да незалежнасці.

У гэтым перыядзе таксама нямала агульных да-
таў, падзей і постацяў, што ў мінулым ядналі нашы на-
роды. Праўда, сучасная “выбарачная памяць” кожнай 
з нацый і тут дзейнічае паасобку, з улікам палітычнай 
кан’юнктуры сённяшняга дня. Яскравым прыкладам та-
кога “падзелу” агульнай гістарычнай спадчыны можна 
лічыць успамін паўстання 1863–1864 гадоў (179–180). 
І ў Літве, і ў Беларусі акцэнтуюцца розныя падзеі і эпі-
зоды гераічнай барацьбы паўстанцаў, “прывязаныя” да 
тэрыторый сучасных нацыянальных дзяржаў, якіх на той 
час папросту не існавала 5.

Ці можна трактаваць трэці перыяд, які, паводле Р. Ка-
мунтавічуса, цягнецца з 1990 г., як першы незалежны 
і свабодны (“белы”) у гісторыі адроджанай Беларусі? Ці 
не кароткі гэта ўсяго толькі блік у даўжэзнай (“чырво-
най”) эпосе дамінавання Расіі, што цягнецца з 1795 г.? Як 
бы там ні было, гледзячы з вельмі кароткай перспекты-
вы сённяшняга дня, Беларусь пакуль застаецца суверэн-
най незалежнай дзяржавай, якая паўстала пасля краху 
СССР. Праўда, падзеі 2020 г. паказалі, што яна дагэтуль 
усё яшчэ стаіць на скрыжаванні і невядома, у які бок кан-
чаткова зверне. Вядома, хацелася, каб гэты перыяд быў 
“белы”, які, у трактоўцы Р. Камунтавічуса, звязаны з на-
дзеяй на свабоду.

Спрабуючы на старонках кнігі “намацаць” беларус-
кую ідэнтычнасць, Р. Камунтавічус не схільны разва-
жаць у катэгорыях яе памежнага статусу (“паміж Захадам 
і Усходам”) або “запаволенасці” нацыянальнага развіц-
ця, што ўжо стала гістарыяграфічным клішэ. Найперш 

5 У цэлым падзеі паўстання 1863–1864 гадоў у літоўцаў не атры-
малі той міфічнай маштабнасці, якую яны маюць у калек-
тыўнай памяці беларусаў. Гэта выразна засведчыла перапа-
хаванне астанкаў К. Каліноўскага і яго паплечнікаў у Вільні 
ў 2019 г., куды з’ехаліся тысячы беларусаў. Пры тым, як вя-
дома, у самой Беларусі з гэтай нагоды ніякіх камемаратыў-
ных мерапрыемстваў не праводзілася.  
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ён прапануе шукаць і апісваць яе аўтэнтычнасць і сама-
бытнасць (як тое калісьці хацеў рабіць нобелеўскі лаўрэат 
Чэслаў Мілаш), а не толькі пералічваць яе кантрасныя 
і супярэчлівыя элементы. А метафарычнай і паэтычнай 
сутнасцю беларускай ідэнтычнасці аўтар лічыць неўтай-
маваную вольную фантазію, што выяўляецца ва ўмовах 
працяглага дэфіцыту свабоды ў неймавернай разнастай-
насці культурных формаў і з’яў. І тут няма выразных кры-
тэрыяў, дакладна вызначаных тэрмінаў і яснасці. “Бела-
рускі свет – гэта стан, які супярэчыць сам сабе,” – робіць 
выснову Р. Камунтавічус (313). Здавалася б, такі стан доў-
га цягнуцца не можа, часцей ён бывае часовы, але ў вы-
падку Беларусі ён стаў часткай ідэнтычнасці – Беларус-
кай ідэяй 6. 

Нельга не закрануць пытання мовы выдання – яна 
тут, зразумела, літоўская 7. Асаблівай павагі заслугоўвае 
імкненне Р. Камунтавічуса максімальна карэктна і пісь-
менна перадаваць нелітоўскія назвы, каб, крый Божа, 
не закрануць нацыянальныя пачуцці калег з суседніх 

6 Праўда, незразумела, якім чынам ідэя неакрэсленай экспрэсіі 
“беларускага” можа быць арганізацыйна рэлевантнай, г. зн. 
групаваць людзей у адзінае цэлае – “нацыянальнае”, устой-
лівасць якога якраз прадугледжвае наяўнасць выразных сім-
валічных межаў і іх маркераў.

7 Мы знайшлі ў тэксце толькі адну кур’ёзную памылку перакла-
ду. Адзначаючы постаць Францішка Багушэвіча ў раздзеле, 
прысвечаным беларускай культуры і літаратуры ХІХ ст., яго-
ны зборнік “Смык беларускі” (Gudų strykas) па-літоўску загу-
чаў як “Цмок беларускі” (Gudų slibinas) (214). Відаць, аўтар 
пры перакладзе аўтаматычна атаясаміў беларускае слова 
смык з сугучным словам smаkas (‘цмок’), вядомым у дыялек-
тах літоўскай мовы, і выпусціў з поля зроку больш блізкае па 
сэнсе smuikas (‘скрыпка’).

 Але ці карэктна ўвогуле папракаць літоўца ў слабым ведан-
ні беларускай мовы, калі яе ўсё горш разумеюць самі бела-
русы? Ды і разуменне літоўскай у беларускім гуманітарным 
асяродку наўрад ці можна назваць задавальняльным. Такія 
недакладнасці, на наш погляд, у першую чаргу сведчаць пра 
патрэбу сістэмнага развіцця беларусістыкі ў Літве і літуані-
стыкі ў Беларусі, накіраваных на пашырэнне ведаў адзін пра 
аднаго.
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краін. Для перадачы беларускіх уласных назваў, якія 
не маюць традыцыйнай формы ў літоўскай мове, аўтар 
паслядоўна выкарыстоўвае беларускую лацінку сучас-
нага ўзору. 

Дык ці варта баяцца Літве гісторыі Беларусі? Адказ 
на гэтае пытанне пададзены ў якасці заключэння кнігі. 
“Беларусь сапраўды не была б тым, чым ёсць, каб не Літ-
ва, і наадварот,” – падсумоўвае Р. Камунтавічус. Двух-
баковае партнёрства прадвызначыла гісторыю нашых 
народаў, зрабіла ўплыў на іх ідэнтычнасць і акрэсліла 
перспектывы будучыні. Канфлікты, якія ўзнікаюць ад-
носна інтэрпрэтацый агульнага мінулага, павінны рас-
цэньвацца як часовае непаразуменне, бо менавіта роз-
ныя пункты гледжання нагадваюць нам пра самую 
галоўную каштоўнасць цывілізацыі, створанай у міну-
лым супольна абодвума нашымі народамі – бязмерную 
культурную глыбіню і разнастайнасць, што неверагод-
ным чынам захаваліся, укараніліся і дайшлі да нашага 
часу (316–317).

* * *
Такім чынам, кніга Русціса Камунтавічуса – гэта 

не “стварэнне літоўскай версіі беларускай гісторыі” 
і не “гісторыяпісанне паверх нацыянальных наратываў”, 
а грунтоўная спроба параўнаць і растлумачыць разыхо-
джанні ў бачанні нашага агульнага мінулага, якія замі-
наюць двум суседнім народам знайсці шляхі да згоды. 

А ці загучаць калі-небудзь нацыянальныя наратывы 
літоўцаў і беларусаў гэтак жа суладна, як і знакамітыя 
шматгалосыя спевы “сутарцінес”, што вядомыя на су-
межжы нашых народаў, залежыць толькі ад саміх іх вы-
канаўцаў. Перадусім такіх, як Русціс Камунтавічус.



Юры Гардзееў

Можна палічыць труізмам сцверджанне, што беларус-
кая гістарыяграфія апошніх дзесяцігоддзяў займаецца 
навёрстваннем страчанага. Пра запаўненне белых плям 
сведчыць зборнік “Мястэчкі і працэсы ўрбанізацыі на зем-
лях Беларусі ў XV–XVIII стст.” 1, які ўбачыў свет у 2018 г. 
Аўтарам апублікаваных тэкстаў быў археолаг і гісторык 
Юрый Бохан 2. Ва ўступнай частцы тома яго ўкладаль-
нік Мікола Волкаў дэкларуе засяроджанне ўвагі на “ўрба-
ністычнай праблематыцы” (5), хоць аўтар – Ю. Бохан – 
у сваю чаргу піша пра “ўрбанізацыйныя працэсы” (11). 
Нягледзячы на тое, што ў першым і другім выпадку гавор-
ка ідзе пра галоўны аб’ект даследавання – гарады, трэба 
адзначыць нятоеснасць тэрмінаў.

Урбанізацыя – працэс фармавання сеткі гарадскіх па-
селішчаў, канцэнтрацыі насельніцтва ў акрэсленых геа-
графічных пунктах, яго міграцыі з вёскі ў горад, прастора-
вай экспансіі т. зв. гарадскога стылю жыцця, ці ўрбанізму. 
Урбанізацыю таксама можна разглядаць не толькі 

1 Бохан Ю. Мястэчкі і працэсы ўрбанізацыі на землях Белару-
сі ў XV–XVIII стст. / уклад. М. Волкаў. Мінск, 2018. 292 c.

2 КВ. Памёр гісторык Юры Бохан [Электронны рэсурс]. Рэжым 
доступу: https://www.svaboda.org/a/pamior-historyk-jury-
bochan/28428066.html; Волкаў М., Скеп’ян Н. Памяці Юрыя 
Мікалаевіча Бохана (21.02.1966–13.04.2017) // Архіварыус. 
2017. Вып. 15. С. 322–325; Волков Н. Скепьян Н. Юрий Ни-
колаевич Бохан (21.02.1966–13.04.2017) // Studia Slavica et 
Balcanica Petropolitana. 2017. № 1 (21). С. 183–186.

Юрый Бохан як даследчык 
гістарычнай геаграфіі Беларусі
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ў дынаміцы, але і як вынік працэсаў на акрэсленым хра-
налагічным адрэзку 3.

У сваю чаргу ўрбаністыка акцэнтуе ўвагу на ўнутраных 
праблемах асяродка: асваенні і добраўпарадкаванні яго 
прасторы, развіцці інфрастуктуры і рашэнні сацыяльных 
праблем. Аднак няцяжка аспрэчыць той факт, што ўлас-
нікі мястэчак зыходзілі з утылітарна-практычных мерка-
ванняў выкарыстання прасторы ў мэтах атрымання дахо-
ду, а не з патрэб лакальнага соцыуму.

Апублікаваны том паводле зместу ўпісваецца ў гіста-
рычна-геаграфічны міждысцыплінарны кірунак. І хоць 
за апошні час згаданыя даследаванні значна пашырылі-
ся, стан распрацаванасці гэтай дапаможнай дысцыпліны, 
якая вывучае ўзаемадзеянне геаграфічнага фактару з са-
цыяльным асяроддзем і гаспадарчай дзейнасцю, паказ-
вае адкрытыя і актуальныя праблемныя палі. Сказанае 
тычыцца комплекснага даследавання рэгіёнаў.

Не выклікае сумнення, што зацікаўленасць Юрыя Бо-
хана дадзенай тэмай вынікала не толькі з яе нявывуча-
насці. Актыўны ўдзел у шматлікіх археалагічных экс-
педыцыях у студэнцкія часы ў другой палове 80-х гадоў 
мінулага стагоддзя быў адным з найважнейшых штурш-
коў, які схіляў маладога даследчыка да роздуму (5–6).

Зборнік, што складаецца з пяці тэматычна аб’яднаных 
частак, можна падзяліць па тыпалагічным і метадала-
гічным прынцыпе. Стрыжнем тома выступае тэкст кан-
дыдацкай дысертацыі, абароненай у 1994 г. Акрамя яго 
ў кнігу ўвайшлі раней апублікаваныя тэксты Ю. Боха-
на, у якіх закраналіся розныя аспекты эвалюцыі гарадоў 
і мястэчак у ВКЛ. Як можна дапусціць, мэтай перадру-
ку энцыклапедычных артыкулаў ці фрагментаў абагуль-
няльных прац быў збор пад адной вокладкай і папуляры-
зацыя сінтэтычных тэкстаў аўтара, якія падсумоўваюць 
дасягненні даследчыка ў гэтай галіне.

У другім раздзеле “Мястэчкі” аўтар раскрывае тыпалагіч-
ную характарыстыку мястэчак, эвалюцыю іх планіровачных 

3 Szymańska D., Biegańska J. Fenomen urbanizacji i procesy z nim 
związane // Studia miejskie. 2001. T. 4. S. 14.
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сістэм і матэрыяльнай культуры 4, таму расповед пра ме-
стачковую забудову ў пэўнай ступені прасякнуты этнагра-
фізмам. Змест трэцяй і пятай частак тэматычна перагу-
каецца: яны прысвечаны пытанням ўрбанізацыі ў ВКЛ 
у XV–XVI ст., фармаванню гарадской супольнасці, яе са-
цыяльнай і прафесійнай стратыграфіі. Яшчэ ў адным 
з фрагментаў кнігі аўтар засяроджвае ўвагу на развіцці 
гарадоў у другой палове XVIII ст., раскрываючы палітыку 
цэнтральных уладаў адносна гарадоў на фоне шляхецка-
мяшчанскіх адносін.

Жанравая неаднастайнасць тома крыху ўскладняе кры-
тычны агляд яго зместу. Адсюль галоўная ўвага ў агля-
дзе будзе засяроджана на аналізе кандыдацкай дысерта-
цыі Юрыя Бохана “Мястэчкі вярхоўяў Віліі і нёманскай 
Бярэзіны ў XV–XVIII стст. (па археалагічных і пісьмовых 
крыніцах)” 5, якая раней цалкам не публікавалася.

Ва ўступе аўтар адзначае, што мястэчкі, якія будуць 
даследаваны, размяшчаліся ў басейне верхняй Віліі і нё-
манскай Бярэзіны, г. зн. у “адным з арэалаў найбольшай 
канцэнтрацыі дробных гарадскіх пасяленняў” (12). У пла-
не адміністрацыйнага падзелу гаворка ідзе пра мястэчкі 
рэгіёна Мінскага павета і Ашмянскага павета Віленскага 
ваяводства. Акрамя таго выбар тэмы вынікаў з неблагой 
распрацаванасці гісторыі іншых рэгіёнаў і басейнаў вя-
лікіх рэк, таму фактычна аўтар закрываў чарговы тэры-
тарыяльны прабел.

Ва ўводзінах Ю. Бохан абгрунтоўвае выбар тэмы леп-
шай вывучанасцю вялікіх гарадскіх асяродкаў і адсутнасцю 

4 Бохан Ю. Мястэчка // Вялікае княства Літоўскае: энцыклапе-
дыя. Мінск, 2007. Т. 2. С. 334–335.

 Бохан Ю., Шаблюк В. Агульная характарыстыка мястэчак. 
Тыпы планіроўкі // Археалогія Беларусі. Мінск, 2001. Т. 4: 
Помнiкi XIV–XVIII стст. С. 54–62; Бохан Ю., Заяц Ю. Асаблі-
васці матэрыяльнай культуры мястэчак // Археалогія Бела-
русі. Мінск. 2001. Т. 4: Помнiкi XIV–XVIII стст. С. 62–65 (су-
месна з Ю. А. Зайцам).

5 Бохан Ю. М. Мястэчкі вярхоўяў Віліі і нёманскай Бярэзіны 
ў XV–XVIII стст.: (па археалагічных і пісьмовых крыніцах): 
аўтарэф. дыс. … канд. гіст. навук: 07.00.06. Археалогія. Мінск, 
1994. 26 с.



222 Беларускі Гістарычны Агляд Том ХХVIII

сінтэтычных прац па тэматыцы мястэчак XV–XVIII ст. 
Вядома, нельга не пагадзіцца з тым фактам, што тэма 
мястэчак у савецкі час абміналася і не адносілася да ліку 
прыярытэтных. З іншага боку, было б памылкай лічыць, 
што праблема мястэчак увогуле ігнаравалася. Не прэтэн-
дуючы на вычарпальны гістарыяграфічны агляд, варта 
было б згадаць працы Паўла Казлоўскага ці Станіслава 
Александровіча.

Аўтар заўважае, што мэтай працы з’яўляецца высвят-
ленне месца мястэчак у структуры гарадскіх паселішчаў, 
вывучэнне іх прасторавых формаў, тапаграфічных улас-
цівасцяў, сеткі шляхоў зносін, сацыяльнага развіцця, гас-
падаркі і маёмасных адносінаў, у тым ліку матэрыяльнай 
культуры. Гэтае заданне можна было б перафарматаваць, 
зыходзячы з даследчай парадыгмы гістарычнай геаграфіі. 
Увага ў працы мела засяроджвацца на антрапагенным 
уплыве на геаграфічнае асяроддзе і фармаванні культур-
нага ландшафту. Зразумела, хацелася б звярнуць увагу 
на карэляцыю: не апошнюю ролю ва ўрбанізацыйных пра-
цэсах адыграў геаграфічны фактар, аддаленасць рэгіёна 
ад усходняй і паўднёвай мяжы, што спрыяла развіццю 
збольшага неўмацаваных населеных пунктаў.

Неад’емным элементам кожнага даследавання лічыц-
ца навізна праблемы. Разам з тым савецкае табуяванне 
гістарычнай навукі і яе вызваленне з гістарыяграфічна-
га “палону” на пачатку 90-х гадоў XX ст. не было адзінай 
перашкодай 6. Згаданая спадчына надалей праяўляла-
ся ў выкарыстанні па інерцыі марксісцкай метадалагіч-
най мадэлі, ад якой, па ўсёй відавочнасці, гістарычная 
супольнасць не адышла. Метадалагічная дыскусія ў тыя 
часы так і не завязалася, не стаўшы прадметам рэфлексіі 
гісторыкаў. 

Па гэтай прычыне праца Юрыя Бохана дазваляе па-
глядзець на метадалагічныя падмуркі беларускай навукі 
мяжы 80–90-х гадоў XX ст., у якой прасочваліся адгалоскі 
фармацыйнага падыходу ці выкарыстанне такіх тэрмінаў, 

6 Sahanowicz H. Białoruska historiografia wczoraj i dziś // Przegląd 
Wschodni. 2002. T. 8. Z. 3. S. 759–760.
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як “эпоха феадалізму”, “феадальны горад” ці “феадальны 
спосаб вытворчасці”.

У тэксце дысертацыі сустракаюцца марксісцкія кан-
струкцыі тыпу “феадальныя формы эксплуатацыі” (31), 
а таксама згадваецца пра тое, што гарады неслі нату-
ральныя павіннасці, што куды больш адпавядае рэ-
чаіснасці. Зрэшты, як аўтар адзначае, пры заснаванні 
мястэчак, з’яўленне якіх было вынікам развіцця фальвар-
ка ў XV–XVI ст., землеўладальнік зыходзіў з эканамічных, 
а не з ідэалагічных меркаванняў (33, 175–176). Пра ўплыў 
фармацыйнага падыходу сведчыць таксама суаднясенне 
тэрміна “сярэднявечны горад” ці “позняе Cярэднявечча 
і ранні Новы час” з XV–XVIII стагоддзямі (7).

З сённяшняга пункту гледжання патрэба метадалагіч-
най дыскусіі ў гістарычнай навуцы не выклікае сумнення. 
Яна наспела даўно. Напрыклад, у чым праяўлялася “феа-
дальнасць” горада 7? Чым увогуле з’яўляўся феадалізм? 
Сацыяльна-прававым і эканамічным ладам? Дамінаван-
нем аграрнага грамадства над урбанізаваным? Сістэмай 
асабістых узаемасувязяў і сацыяльных залежнасцяў, ва-
сальна-ленных адносін? Ці нейкай эканамічнай катэго-
рыяй 8? Прынамсі, да такіх думак падштурхоўвае праца.

Бохан сцвярджае факт “празмернай "індуктызацыі" 
вывучэння гарадской праблемы” (11), што сведчыць на 
карысць крытычнага стаўлення да пазітывісцкага пады-
ходу з яго педантычным крытыцызмам, канструяваннем 
расповеду, які абапіраўся на грунтоўны збор шматлікіх 
фактаў ды абагульненняў. Хоць трэба падкрэсліць, што 
тэкст дысертацыі месцамі прасякнуты пазітывісцкім фак-
таграфізмам з неад’емным індуктыўным падыходам, улас-
цівым падобным працам. Таму трэба аддаць даніну па-
вагі працавітасці і скрупулёзнасці Юрыя Бохана. Толькі 
гістарыяграфічны аналіз у яго дысертацыі заняў дзесяць 
старонак. 
7 Гуревич А. История – нескончаемый спор. Москва, 2005. С. 17–

18.
8 Dygo M. Czy istniał feudalizm w Europie Środkowo-Wschodniej 

w średniowieczu? // Kwartalnik Historyczny. 2013. R. 120. Nr 4. 
S. 667–717.
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Крыніцазнаўчая база, якую выкарыстоўваюць беларус-
кія гісторыкі, мае сваю спецыфіку. Сярэднявечча не пакі-
нула даследчыкам вялікай колькасці крыніц. І нават ад-
шуканы аўтарам зрэз дакументаў XVI–XVIII ст. падаецца 
недастатковым, каб адказаць на ўсе магчымыя пытанні. 
Таму на дапамогу прыходзіць археалогія, даследчыя ме-
тады якой у некаторых частках працы пераважаюць (13, 
23). Натуральна, аналіз археалагічнага матэрыялу спалу-
чаецца з архіўнымі здабыткамі і картаграфічнымі крыні-
цамі, што ўзбагачае расповед.

Прывядзем прыклад інвентароў, якія лічацца адной 
з найбольш каштоўных крыніц рэканструкцыі гістарыч-
най рэчаіснасці. Трэба адзначыць, што, нягледзячы на 
статычны характар, інвентарныя апісанні дазваляюць 
узнавіць шырокі вобраз жыцця гарадской супольнасці: 
высветліць працэс асваення прасторы населенага пунк-
та, формы яго планіроўкі і забудовы, даведацца пра ана-
мастычную панараму (назвы вуліц, імёны і прозвішчы), 
сацыяльную і прафесійную структуру.

Разам з тым трэба памятаць, што погляд на інвентар 
як аб’ектыўную гістарычную крыніцу можа прывесці да 
спрашчэння гістарычнай рэчаіснасці. Гісторык не можа 
абмінуць мысленне чалавека даўніх часоў. Задачай урад-
ніка, які складаў інвентар, быў збор як мага больш да-
кладнай інфармацыі не пра эстэтыку гарадскога асярод-
дзя ці артэфакты матэрыяльнай культуры. Пісар, для 
якога была характэрна “сухая мова”, зыходзіў з абсалют-
на іншых, практычных меркаванняў, да якіх належала 
высвятленне падставаў падаткаабкладання сельскагас-
падарчых заняткаў насельніцтва. Таму вымярэнне адна-
стайных пляцаў як адзінак абкладання тлумачыцца імк-
неннем землеўладальнікаў атрымаць зямельную рэнту. 

Адсюль напрошваецца пытанне, ці перапісчыка цікавілі 
рамесна-гандлёвыя заняткі местачкоўцаў і ці падчас пера-
пісу ўладальнік сядзіб мог “прыхаваць” нейкія звесткі? На 
гэтае пытанне можна адказаць метадам уважлівага супа-
стаўлення даных інвентара з іншымі крыніцамі.

Юрый Бохан даволі старанна аналізуе гістарыяграфію 
пытання, крытычна ставіцца да ранейшых напрацовак. 
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Разам з тым аўтар не прымае безапеляцыйна сцверджан-
ні папярэднікаў, дыскутуе з высновамі, беручы іх пад сум-
ненне. Менавіта метадалагічны скептыцызм як элемент 
сістэмы мыслення гісторыка выступае адной з асноўных 
вартасцяў працы.

Чым па сваёй сутнасці былі мястэчкі? Пасля грунтоў-
нага гістарыяграфічнага аналізу аўтар робіць выснову, 
што найбольш поўным падаецца акрэсленне Ежы Ахмань-
скага. У адрозненне ад гарадоў мястэчкі характарызавалі-
ся невялікім дэмаграфічным патэнцыялам, адсутнасцю 
сацыяльнай дыферэнцыяцыі, значнай роляй сельскагас-
падарчых заняткаў, збольшага лакальным характарам 
гандлёвай дзейнасці, абслугай шляхоў зносін, выканан-
нем рамеснай працы на дварах шляхты (27–28, 193).

Працягваючы думку, падкрэслівае, што ў якасці галоў-
ных крытэрыяў, якія вылучалі мястэчкі, нельга лічыць 
удзельную вагу сельскагаспадарчых заняткаў ці коль-
касць дымоў (32, 177), пра што будзе гаворка ніжэй. З гэ-
тым сцверджаннем нельга не пагадзіцца, улічваючы хоць 
бы працэс аграрызацыі гарадоў у другой палове XVII–
XVIII ст.

Адзін з крытэрыяў, які дазваляе адрозніць мястэчка 
ад горада, – колькасць дымоў. Лічыцца, што такая най-
вышэйшая планка складае 300 сядзіб. На падставе аналі-
зу крыніц аўтар робіць выснову, што ў рэгіёне, на якім 
факусуецца ўвага, гэтая лічба вагалася ў межах 124–
167 дымоў у Маладзечне, Радашковічах, Мядзеле ці Ле-
бедзеве (45).

Высвятляючы крытэрыі класіфікацыі населеных пунк-
таў у перыяд Новага часу, аўтар падкрэслівае, што тага-
часныя заканатворцы не кіраваліся сацыяльна-дэмагра-
фічнымі ці эканамічнымі характарыстыкамі. Па прычыне 
дынамікі ўрбанізацыйных працэсаў і тэмпаў развіцця таго 
ці іншага паселішча не заўсёды існавала магчымасць ад-
рознення мястэчка ад горада (28). Адсюль, відаць, шмат-
лікія прыклады паралельнага існавання тэрмінаў горад 
і мястэчка адносна таго самага пункта. Аўтар акрэслі-
вае апісаную з’яву “тэрміналагічнай недакладнасцю”. 
Хоць з абсалютнай упэўненасцю можна сцвярджаць, што 
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ўраднікі былі далёкія ад тэарэтычных рознагалоссяў на-
вуковага характару. Таму зусім лагічна, што адзіным 
крытэрыем падзелу ў той час заставаўся прававы статус 
населенага пункта. У выніку атрымання самакіравання 
мястэчка адносіліся да катэгорыі “civitas”. Таму да ліку 
фактараў, якія вызначалі характар мястэчка, належаць 
адміністрацыйныя функцыі мястэчка як цэнтраў валас-
цей ці старастваў і маштаб гаспадарчых уплываў, што аб-
мяжоўваліся адносна невялікім навакольным абшарам 
(33, 202).

Падсумоўваючы, трэба адзначыць, што дысертацыя 
Юрыя Бохана абапіраецца на перапляценні розных ме-
тадалагічных практык, спалучэнні элементаў пазітывіс-
цкага бачання з формулай аналізу эканамічнага жыцця 
ў яго прасторавым вымярэнні.

У працы канстатуецца, што новыя паселішчы з’яў-
ляліся побач з замкамі і дварамі шляхты, развіваліся 
з вёсак (41, 120). Застаецца высветліць, якія прычыны 
падштурхоўвалі працэс заснавання мястэчак. На дум-
ку аўтара, мястэчкі вырасталі з абслугоўвання стомле-
ных за дарогу гасцей, будовы корчмаў і другіх аб’ектаў, 
а таксама таргоў і кірмашоў. Таму не павінны здзіўляць 
факты таго, што найдаўнейшыя згадкі пра корчмы ў Ма-
ладзечне, Маркаве і Лоску паходзяць з 80-х гадоў XV ст. 
(101, 203), а да старэйшых вядомых з крыніц прафесій 
належаць млынары, рэзнікі, вытворцы алкагольных на-
пояў і кавалі.

Гістарычная геаграфія разглядае працэс з’яўлення но-
вых паселішчаў як эфект асваення чалавекам прыроднай 
прасторы. Гэтым пытанням аўтар прысвяціў адзін з раз-
дзелаў сваёй працы, імкнучыся высветліць агульныя за-
канамернасці, кірункі і тэндэнцыі планіровачнага развіц-
ця. Такім чынам праблему, на якой аўтар акцэнтуе ўвагу, 
можна сфармуляваць наступным чынам: якія фактары 
і ў якой ступені прадвызначылі эвалюцыю прасторавых 
формаў мястэчак?

Аўтар заўважае, што ў большай частцы мястэчак 
“элементам свядомага распланавання з’яўляецца сфар-
міраваны і дакладна лакалізаваны рынак” (51). Хоць 
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і ў гэтым выпадку, калі ўважліва прыгледзецца да фор-
маў рынкаў (квадратных, прастакутных, трохкутных ці 
т. зв. доўгіх), узнікаюць пэўныя сумненні. Са значнай до-
ляй верагоднасці можна сцвярджаць, што планіровачная 
сетка мястэчак рэгіёна не была эфектам ажыццяўлення 
тэарэтычных распрацовак ці ўзорнага ўрбаністычнага 
праекта (183), што, зрэшты, даводзіць адсутнасць сімет-
рычнай прасторавай схемы ці рэгулярнай квартальнай 
планіроўкі.

Узнікае пытанне: разбіўка рынка вынікала з рэалі-
зацыі нейкага падрыхтаванага праекта ці ўсё ж такі ён 
сфармаваўся стыхійна, у месцы перакрыжавання дарог 
або ўздоўж нейкай камунікацыйнай артэрыі? Можна да-
пускаць, што, засноўваючы мястэчка, яго ўладальнікі зы-
ходзілі з рацыянальнай гаспадарчай мэтазгоднасці, г. зн. 
эксплуатацыі шляхоў зносін ці водных рэсурсаў. Зрэш-
ты, аўтар даводзіць, што прастора мястэчак развівалася 
пад уплывам прыроднага ландшафту і гідраграфічнай 
сеткі, ілюструючы свае высновы тыпалагічным аналізам 
планіровачных структур (ад паселішча з адной вуліцай 
да планіровачнай структуры з разгалінаванай вулічнай 
сеткай з замкам і прадмесцямі) (49–51).

Згодна з думкай аўтара, на перанос рынкаў, якія раней 
размяшчаліся побач з замкамі, і ператварэнне іх у новы 
цэнтр паселішча ўплывалі “горадабудаўнічыя традыцыі 
заходніх краін” (53). Аднак у дачыненні да распланаван-
ня прасторы мястэчак гэтае сцверджанне трэба прызнаць 
дыскусійным. Хутчэй за ўсе шляхта зыходзіла з больш 
выгаднай лакалізацыі, а не кіравалася гатовымі ўрбані-
стычнымі ўзорамі. У сваю чаргу нельга адкідваць фак-
ты ўплываў традыцый еўрапейскай урбаністычнай дум-
кі, якія прасочваюцца ў будове бастыённых умацаванняў 
у Маладзечне (56).

Другая частка гэтага раздзела працы складаецца з рэ-
канструкцыі эвалюцыі планіровачнай сеткі, у якой аўтар 
стварае цэласны вобраз асваення прасторы шэрагу насе-
леных пунктаў на працягу некалькіх стагоддзяў. Дзякую-
чы выкарыстанню розных архіўных матэрыялаў, а такса-
ма вынікаў прац папярэднікаў аўтару ўдалося не толькі 
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стварыць статычны вобраз асвоенай прасторы мястэчак, 
але і падкрэсліць яго дынаміку.

Даволі паказальнай ілюстрацыяй можа паслужыць 
прыклад Маладзечна, бадай аднаго з найбольшых насе-
леных пунктаў рэгіёна. Зыходзячы з пастаўленых мэтаў, 
аўтар засяроджвае ўвагу на падрабязным апісанні тапа-
графічных умоў, фармаванні планіроўкі і яе забудовы.

Азнаямленне з расповедам пра Маладзечна падво-
дзіць да важнай высновы. Першая згадка пра мястэчка, 
што датуецца канцом XV ст., з’яўляецца сведчаннем та-
гачасных сацыяльна-маёмасных і эканамічных перамен. 
Менавіта ў гэтым стагоддзі інтэнсіўна фармаваўся фонд 
зямельнай уласнасці шляхты, якая імкнулася да па-
велічэння даходнасці шляхам закладання гаспадарчых 
комплексаў. Фальваркі ва ўмовах развіцця ўнут ранага 
рынку, спрыяльнай кан’юнктуры попыту і цэн на еўра-
пейскіх рынках на прадукцыю сельскай і лясной гаспа-
даркі арыентаваліся на экспарт прадукцыі. Таму панскі 
двор трансфармаваўся ў фальварак, побач з якім узні-
кала мястэчка.

Апісаную вышэй схему можна прасачыць на прыкладзе 
Маладзечна. У XV ст. тут існаваў панскі двор з гаспадар-
чым комплексам, які задавольваў патрэбы землеўладаль-
ніка. Між тым у сувязі з развіццём рынку, таварна-грашо-
вых адносін і кан’юнктуры на еўрапейскіх рынках у XV ст. 
гаспадарка выйшла за рамкі натуральнага цыкла, а эка-
намічная актыўнасць гаспадара і шляхты значна пашы-
рылася. 

Такім чынам, урбаністычны малюнак трэба ўспрымаць 
у якасці люстранога адбітку сацыяльна-эканамічных пра-
цэсаў. Хоць, як падаецца, трэба ўлічыць і іншыя факта-
ры, напрыклад ваенныя падзеі ці дэмаграфічны крызіс. 
Гаворка ідзе пра “спрашчэнне” планіровачнай сістэмы 
Маладзечна, якое фіксуецца ў крыніцах 1724 г. Напэў-
на, больш грунтоўныя архіўныя пошукі дазволяць знай-
сці адказ на пытанне пра тое, штó замарудзіла развіццё 
горада. Хоць можна зрабіць і такое дапушчэнне: частка 
пляцаў прыйшла ў заняпад у выніку ваенных дзеянняў 
Паўночнай вайны ды іх наступстваў.
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Згодна з аналізам Юрыя Бохана, сітуацыя ў мястэчку 
радыкальна змянілася ў сярэдзіне XVIII ст.: колькасць 
пляцаў павялічылася, на рынку была пастаўлена ратуша, 
узведзены культавыя пабудовы і новая сядзіба Агінскіх. 
Урэшце побач з мястэчкам выраслі прадмесці. Апошнія 
звесткі могуць пацвердзіць эканамічны ўздым Маладзеч-
на, які праявіўся ў прасторавым развіцці і ўзвядзенні но-
вых аб’ектаў.

Прыведзеныя матэрыялы сведчаць пра дынаміку 
планіровачнай структуры. Тым часам калі прастору па-
селішча ўспрымаць у якасці выражэння эканамічных па-
трэб супольнасці, то высвятленне магчымых фактараў, 
якія абумовілі знікненне са старонак інвентароў той ці 
іншай артэрыі, выпала з-пад увагі аўтара. 

Акрамя таго згадкі пра аўстэрыю, бровар, млын і тар-
так могуць не толькі цікавіць даследчыкаў з мэтай высвят-
лення іх лакалізацыі, але і падказваць магчымасць вы-
вучэння іх функцыянавання ў больш шырокім кантэксце: 
у сувязі з панскім дваром, пазнейшым фальваркам ці мяс-
цовым рынкам. Інакш кажучы, цікава даведацца, у якой 
ступені тое ці іншае прадпрыемства было элементам на-
туральна-гаспадарчага цыкла і ў якой ступені яны былі 
ўключаны ў вір таварна-грашовых адносін.

Зыходзячы з разважанняў, якія тычацца эвалюцыі ме-
стачковай прасторы, лагічным падаецца агляд гаспадар-
чай дзейнасці і прафесійнай структуры жыхароў мястэчак. 
Гэтай праблеме аўтар прысвяціў наступны раздзел дысер-
тацыі, у якім канстатуецца трывала замацаваная аксіёма 
пра сельскагаспадарчы характар як нейкі ўніверсальны 
маркер мястэчак. Як вядома, Ежы Ахманьскі лічыў, што 
пра аграрнасць мястэчка гаварыў факт валодання вор-
най зямлёй больш чым паловай яго жыхароў. На думку ж 
Зіновія Капыскага, пра аграрны характар населеннага 
пункту сведчыў факт валодання яго жыхарамі паловай 
валокі. Названыя высновы выклікалі пярэчанні аўтара 
і спробу верыфікацыі тэзіса.

На падставе шматлікіх крыніц ён даводзіць, што на-
ват валоданне адносна вялікім па плошчы зямельным 
надзелам не забяспечвала сям’і дастатку, што вымушала 
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местачкоўцаў ці агароднікаў да пошуку дадатковай пра-
цы (рамесных заняткаў, гандлю, фурманачнай павіннас-
ці) (77, 82–83). Істотна і тое, што продаж рамесных выра-
баў местачкоўцаў можна разглядаць у якасці дадатковага 
сродку ўтрымання сям’і, што азначала выхад асобнай гас-
падаркі за рамкі натуральнай гаспадаркі і ўключэнне яе 
ў таварны абмен. З іншага боку, на падставе гістарыягра-
фічных напрацовак аўтар заключае, што ўдзельная вага 
рамеснікаў у некаторых мястэчках рэгіёна (33–34% у Ма-
ладзечне ў 1750, 1784 г. ці ажно 57,7% у Радашковічах 
у 1549 г.) не саступалі падобным паказчыкам у гарадах.

Трэба заўважыць, што грунтоўны разгляд рамес-
на-гандлёвай дзейнасці ў мястэчках сутыкаецца з прабле-
май. Вядома, што зямля была галоўным багаццем, таму 
звесткі пра зямельныя надзелы па зразумелых прычы-
нах скрупулёзна фіксаваліся ў інвентарах, чаго нельга 
сказаць пра рамесныя ці гандлёвыя заняткі, якія не так 
часта траплялі на старонкі дакументаў.

Аналіз захаваных крыніц дазволіў высветліць факт 
функцыянавання 70 рамесных прафесій у мястэчках 
рэгіёна (95). Аўтар канстатуе невысокі ўзровень рамес-
най спецыялізацыі мястэчак, рынак якіх характарыза-
ваўся стандартным наборам рамесных заняткаў (харчо-
вых, адзежна-скураных, будаўнічых і дрэваапрацоўчых, 
металаапрацоўчых), якія забяспечвалі штодзённыя патрэ-
бы невялікага сельскагаспадарчага раёна. Варта адзна-
чыць, што папярэдняе параўнанне структуры рамесных 
прафесій мястэчак і гарадоў, напрыклад Гродна, дазва-
ляе зрабіць выснову аб іх падабенстве, што магло б даво-
дзіць факт абслугоўвання імі пераважна лакальных рын-
каў (97–99).

Гарадское рамяство, як вядома, характарызавалася 
больш складанай структурай, значна большай канцэнтра-
цыяй і прафесійнай разнастайнасцю, большай удзельнай 
вагой замежных рамеснікаў. Таму, нават нягледзячы на 
цэхавую структуру гарадскога рамяства, якая не спрыя-
ла вытворчасці канчатковага якаснага прадукту, вырабы 
гарадскіх вытворцаў усё ж такі былі ці маглі быць куды 
больш канкурэнтаздольнымі ў параўнанні з местачковымі.
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У апошнім раздзеле працы аўтар асвятляе пытанне 
матэрыяльнай культуры замка і мястэчка. Такая “звяз-
ка” даводзіць неабходнасць аналізу эвалюцыі гэтых на-
селеных пунктаў у непарыўнай сувязі з сядзібай зем-
леўладальніка. Трэба памятаць, што калі ў XV–XVI ст. 
у агульнай прасторавай панараме дамінавалі замкі, да 
якіх шчыльна прылягала густая забудова з рамесным 
насельніцтвам, то ў наступных стагоддзях мястэчкі па-
чалі інтэнсіўна развівацца, а сядзіба землеўладальніка 
занепадала, перабудоўвалася ці засялялася местачкоў-
цамі, губляючы тым самым свае ранейшыя функцыі 
(120–121).

Без сумнення, з прычыны недахопу ці ўвогуле адсут-
насці пісьмовых крыніц выратавальным кругам у высвят-
ленні генезісу і развіцця мястэчак, працэсу іх прастора-
вага і эканамічнага адасаблення становіцца археалогія. 
У поле зроку археолага трапляюць матэрыялы, недаступ-
ныя для гісторыка, праца якога абапіраецца на архіўныя 
крыніцы. Таму вынікі раскопак дазваляюць раскрыць 
калі не час заснавання, то ранейшыя старонкі гісторыі 
мястэчак ці дапоўніць тыя прагалы, якія застаюцца пасля 
вывучння пісьмовых крыніц. 

Гэты фрагмент дысертацыі грунтуецца на фармаль-
на-тыпалагічным метадзе, уласцівы археалагічным 
даследаванням, а таксама на супастаўленні археала-
гічнага матэрыялу з пісьмовымі звесткамі. Хоць, маг-
чыма, “жывое” дакрананне да даўняй штодзённасці мае 
не толькі матэрыяльнае вымярэнне, пра што будзе га-
ворка ніжэй.

Традыцыйна археалагічныя раскопкі сведчаць аб най-
больш пашыраных вырабах, якія карысталіся попытам 
у мястэчках і навакольных вёсках. Да іх ліку належалі 
металічныя прылады працы ці прадметы керамічнай вы-
творчасці, тыпалогію і тэхналогію вырабу якіх аўтар ста-
ранна аналізуе. Станоўчы бок расповеду – акрэсленне 
кола вытворцаў (ганчарныя асяродкі ў Ракаве ды Івян-
цы, маладзечанскія кафляры, гарадскія і вясковыя майст-
ры). Гандлёвы абмен з больш аддаленымі рэгіёнамі ілюст-
руюць знаходкі прывазнога шклянога посуду і аконнага 
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шкла, маёлікавага посуду, сілезская і рэйнская кераміка 9, 
якія часцей набываліся местачкоўцамі, чым жыхарамі 
 вёсак.

Азнаямленне з выяўленымі артэфактамі (напрыклад, 
металічнымі вырабамі ў пластах XIV–XV ст., аконнымі 
шыбамі, драўлянай падлогай, шырокім асартыментам ке-
рамічнага посуду) дало аўтару падставы сцвярджаць аб 
набліжэнні матэрыяльнай культуры мястэчак да гарад-
ской (175, 195–196).

Магчыма, што недахоп крыніц і адсутнасць грунтоў-
ных прац па гісторыі паасобных мястэчак спрычыніліся 
да абмежаванай магчымасці грунтоўнага аналізу і сцвер-
джання таго, што “ўзбуйненню” мястэчак перашкаджала 
суседства з буйнымі гарадамі, “гаспадарчае ўздзеянне” 
апошніх, а таксама што прырост гарадоў адбываўся “ме-
навіта за кошт мястэчак” (12, 45, 176). Што цікава, аўтар 
паказвае і другі бок медаля, падкрэсліваючы занепакое-
насць вялікага князя (караля) як уладальніка гарадоў 
канкурэнцыяй з боку прыватнаўласніцкіх гарадскіх ася-
родкаў (200–201).

На разглядзе апазіцыі “горад – мястэчка” і супярэч-
ных высновах варта было б затрымацца. Узнікае пытан-
не, ці сапраўды і ў якой ступені гаспадарчая палітыка 
гарадоў уплывала на звужэнне сферы гаспадарчай актыў-
насці мястэчак? І ці гарады праводзілі свядомую паліты-
ку, накіраваную на “задушэнне” местачковай канкурэн-
цыі? У такім выпадку як можна патлумачыць факт таго, 
што ў 1755 г. Радзвіл выдаў універсал, згодна з якім куп-
цы ў Нясвіжы, Карэлічах і Свержані мелі купляць і пра-
даваць толькі вырабы нясвіжскай суконнай мануфакту-
ры? У Міры, Нясвіжы і Карэлічах былі збудаваны крамы 
для продажу вырабаў свержанскай фарфурні, у тым ліку 
 кафлі 10.

9 Бохан Ю., Заяц Ю. Асаблівасці матэрыяльнай культуры 
мястэчак // Археалогія Беларусі. Мінск, 2001. Т. 4: Помнiкi 
XIV–XVIII стст. С. 64.

10 Kula W. Początku układu kapitalistycznego w Polsce XVIII wie-
ku // Przegląd Historyczny. 1951. № 42. S. 61–62.
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Такім чынам, хто быў канкурэнтам для кафляра, які 
ўпамінаецца ў крыніцах 1750 г. у інвентары Маладзечна, 
ці мясцовых муляраў і ганчароў, якія выраблялі высака-
якасную кафлю ў тым жа мястэчку (139)? У такой сітуа-
цыі, натуральна, рыначныя механізмы не спрацоўвалі.

Нарэшце напрошваецца яшчэ адна заўвага. Вырабы 
не ўсіх местачковых рамеснікаў па прычыне сваёй якас-
ці мелі шансы рэалізацыі за межамі свайго рэгіёна. Ад-
нак, як здаецца, гэта не адзіны фактар. Да іх ліку трэба 
аднесці пакупніцкія здольнасці нешматлікіх заможных 
местачковых спажыўцоў, а таксама фактар моды і спажы-
вецкіх густаў землеўладальнікаў, г. зн. попыт на якасныя 
імпартныя тавары ці вырабы ўласных мануфактур.

У працы аўтар закранае пытанне прамысловай дзей-
насці, пералічваючы млыны, тартакі, цагельні, васкабой-
ні, буды, у якіх вырабляліся паташ ці смала, урэшце ме-
талургічныя прадпрыемствы, што працавалі на мясцовай 
рудзе ды з’яўляліся тыповымі элементамі гаспадарчага 
пейзажу рэгіёна. Іх узвядзенне вынікала з магчымасці 
эксплуатацыі лясных рэсурсаў, водных шляхоў ці радо-
вішчаў карысных выкапняў, г. зн. карэляцыі паміж пры-
родным асяроддзем і сацыяльнай структурай. Гэта пад-
казвае магчымасць міждысцыплінарнага падыходу да 
вывучэння працэсаў праз прызму сацыяльнай і экана-
мічнай гісторыі ды гістарычнай геаграфіі.

Аўтар зыходзіць з таго, што прадпрыемствы можа лі-
чыць местачковымі ўмоўна. Вядома, было б непаразумен-
нем разглядаць прамысловыя аб’екты ў адарванасці ад 
структуры маёмасных адносін. Як правіла, тагачасныя 
“фабрыкі” былі элементам гаспадарчага комплексу фаль-
варка, а таму сродкі ў іх развіццё ўкладвалі землеўла-
дальнікі, пераважна магнаты. Местачкоўцы, зрэшты, як 
і бальшыня жыхароў гарадоў ці незаможнай шляхты, 
не валодалі адпаведнымі сродкамі, неабходнымі для за-
снавання падобных прадпрыемстваў.

Гэтыя разважанні вылучаюць праблемныя палі, якія 
патрабуюць большага заглыблення ў крыніцы. Напры-
клад, якімі капіталамі аперавалі землеўладальнікі? Ці 
куплялі магнаты абсталяванне за мяжой і ці імкнуліся 
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ўвесці тэхнічныя навінкі на прадпрыемствах 11? Вядома, 
напрыклад, што ў канцы XVIII ст. Храптовічы ў Вішневе 
збудавалі доменную печ 12. Ці пралічваліся рынкі збыту? 
Ці прыцягвалі да працы на прадпрыемствах замежных 
майстроў?

Адказ на гэтыя, зрэшты, як і на іншыя пытанні дазво-
ліў бы даведацца, наколькі гаспадарчая дзейнасць ула-
дальнікаў была сугучная з тагачаснымі эканамічнымі 
тэорыямі, напрыклад, меркантылістычнай думкай, і на-
колькі важнай лічылася сфера гандлёвага абароту, пера-
вага экспарту над імпартам, развіццё мануфактур і па-
велічэнне фінансавых запасаў.

Нягледзячы на тое, што аўтар змяшчае эпізадычныя 
звесткі пра прадпрыемствы, яго разважанні маюць прын-
цыповае значэнне для асэнсавання галіновай структуры 
тагачаснай гаспадаркі, яе арганізацыі і гандлёвага абме-
ну. На тагачасных “фабрыках” выраблялася прадукцыя 
на ўласныя патрэбы ўладальніка ці для продажу на мес-
цы, на лакальным рынку. Хоць рынак збыту, як вынікае 
з расповеду, быў куды больш шырокі. Напрыклад, пра-
дукцыяй рудні былі зацікаўлены купцы з Мінска і Вільні.

Зыходзячы з галоўнага аб’екта даследавання, нель-
га не задацца пытаннем, якое месца ў гандлёвым цыкле 
магнацкай гаспадаркі адыгрывае гаспадарчая дзейнасць 
местачкоўцаў? Напэўна, разглядаць дзейнасць такіх “фаб-
рык” трэба праз прызму ўцягвання жыхароў мястэчка 
ў вытворчы цыкл, што было абумоўлена іх прафесійны-
мі ўменнямі і навыкамі, а таксама прававым становіш-
чам і дыяпазонам павіннасных абавязкаў местачковых 
рамеснікаў. Не выклікае сумнення, што землеўладаль-
ніку аплачвалася выкарыстанне дармавой рабочай сілы 
некваліфікаваных прыгонных сялян 13, як, зрэшты, і мес-
тачкоўцаў, да павіннасці якіх належалі перавозкі прамыс-
ловых вырабаў на значныя адлегласці.

11 Козловский П. Магнатское хозяйство Белоруссии во второй 
половине XVIII в. Минск, 1974. С. 81–82.

12 Тамсaма. С. 78.
13 Тамсама. С. 82.
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Гандлёвы абмен быў той характэрнай рысай гаспадар-
чай штодзённасці, якая абумовіла спецыфіку мястэчак. 
Аўтар малюе складаны вобраз гандлёвых адносін, ана-
лізуючы ўдзел у таргах жыхароў мястэчак, рамеснікаў, 
чыншавых сялян і шляхты. Местачковыя таргі наведвалі 
гарадскія купцы, набываючы тут збожжа, прывозячы ты-
тунь, селядцы, віно, каву, “люнскае” сукно ці рамесныя 
выбары добрай якасці.

У сваю чаргу купцы з Мядзела, Багданава ці Даўгі-
нава набывалі ў Прусіі сукно, галантарэю, металічныя 
вырабы, харчовыя прадукты (цукар ці разынкі). Зрэшты, 
пра кантакты з Еўропай сведчыць рэйнская кераміка, 
знойдзеная ў час раскопак (16). Гэтая згадка схіляе да 
думкі аб валоданні фінансавымі сродкамі больш замож-
ных местачкоўцаў. Да таго ж нельга не згадаць пытанне 
водных рэсурсаў у гандлёвым абароце, г. зн. ролю, якую 
адыгрывала прыстань у Вілейцы. Адсюль вымалёўваец-
ца цікавая панарама абмену, які выходзіў за рамкі ла-
кальнага рынку.

Зыходзячы з такіх разважанняў, хацелася б зрабіць 
яшчэ адно падсумаванне. Наўрад ці развіццё местачковай 
гаспадаркі трэба разглядаць выключна праз прызму ды-
хатаміі “горад – мястэчка”, не ўлічваючы ролю і функцыі 
мястэчак у гаспадарчым комплексе землеўладальнікаў, 
якія каланізавалі абшар нёманскіх вярхоўяў, выкарыс-
тоўваючы выгадныя камунікацыйныя шляхі.

Такім чынам, аналіз аўтара прыводзіць да высно-
вы, што мястэчкам была адведзена роля асяродкаў, якія 
павінны былі абслугоўваць лакальны рынак (фальварак, 
навакольную вёску, мясцовыя шляхі зносін).

Некалькі дробных заўваг. У тэксце дысертацыі су-
стракаюцца абдрукі. Напрыклад, на с. 35 у 5-й спасыл-
цы ў прыметніку “Oszmiański” не хапае літары ń, а на 
с. 139 у 3-й спасылцы в слове “polskiego” прапушчана літа-
ра e. На састарэлую літаратуру абапіраецца згадка пра на-
данне Горадні магдэбургскага права ў 1391 г. (208, 215).

Падсумоўваючы, зазначым. Юрый Бохан належаў да 
найбольш вядомых даследчыкаў гарадской праблематы-
кі Беларусі. Дысертацыя, якая на пачатку 90-х мінулага 
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стагоддзя выйшла з-пад яго пяра, з’яўляецца важным 
гістарыяграфічным фактам. Азнаямленне з яе зместам 
выявіла як веданне аўтарам напрацовак папярэднікаў 
і ўвядзенне ва ўжытак новых крыніц, так і яго крытычны 
стыль мыслення. Цалкам натуральна, што падчас пад-
рыхтоўкі працы аўтар чэрпаў натхненне з архітэктурна-
мастацтвазнаўчых і геаграфічных прац.

Праца Юрыя Бохана – добрая нагода ацаніць стан та-
гачаснай метадалагічнай парадыгмы, якая заслугоўвае 
асобнага разгляду. У тэксце дысертацыі сустракаюцца ад-
галоскі марксісцкай тэрміналогіі. Разам з тым адыход ад 
палітычнай гісторыі на карысць даследавання сацыяль-
ных структур і эканамічных працэсаў, спалучэнне гіста-
рычна-крыніцазнаўчага аналізу з дасягненнямі археа-
лагічнай і геаграфічнай навукі (гаворка ідзе пра працы 
Ванды Рэвеньскай), якая зыходзіць з геаграфічнага ра-
янавання і сінтэзу прыроднага фактару з сацыяльнымі 
інстытутамі, усё гэта сведчыць аб міждысцыплінарным 
характары яго прац.

Мікола Волкаў называе дысертацыю Юрыя Бохана 
мікрагістарычным даследаваннем (7). З думкай нельга 
да канца пагадзіцца: справа выглядае куды больш скла-
дана. Мікрагісторыя збольшага засяроджана на лакаль-
ным соцыуме, але з адной агаворкай. Мікрагісторыкі 
не выкарыстоўваць увесь магчымы зрэз крыніц па гісто-
рыі выбранага імі рэгіёна ў мэтах стварэння сінтэтычна-
га вобраза яго гісторыі. Згаданы напрамак уяўляе сабой 
разнавіднасць антрапалагічнай гісторыі, якая вывучае 
светапогляд ці паводзіны асобы, што не займалі месца на 
вышэйшых прыступках сацыяльнай піраміды. Часта гэта 
забытыя ананімныя людзі з іх ментальным светам, звы-
чаямі ці сеткай сацыяльных адносінаў. 

Трэба падкрэсліць, што аўтар, магчыма інтуіцыйна, 
закранае метады мікрагістарычнага аналізу праз аналіз 
артэфактаў матэрыяльнай культуры, якія даюць магчы-
масць уявіць шэрую штодзённасць рамеснікаў ці гандля-
роў, імёны якіх зрэдку сустракаюцца на старонках працы.

Як вядома, гарадское асяроддзе акумулявала эка-
намічныя ці культурныя дасягненні. Матэрыяльныя 
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здабыткі, адкрытыя ў час раскопак, з’яўляюцца не толь-
кі яскравым сведчаннем эканамічнага развіцця мястэч-
ка, але і, калі паглядзець на аздабленне кафлі, праявай 
мастацкай культуры рэгіёна і ментальнага свету местач-
коўцаў. У дадзеным выпадку гаворка ідзе пра кафлю 
з міфалагічнымі, геральдычнымі, геаметрычнымі, рас-
ліннымі сюжэтамі, урэшце з выявай жанчыны ў рэне-
сансным адзенні (144–145). Такім чынам, за ананімнага 
рамесніка гавораць яго творы-вырабы. Таму, нягледзя-
чы на адсутнасць канкрэтных прозвішчаў, чытаючы пра-
цу, можна прасачыць антрапалагізм гісторыі. І менавіта 
ў такіх фактах можна ўбачыць мікрагістарычнасць да-
следавання.

Натуральна, што аўтар не планаваў усёабдымнага 
асвятлення гісторыі мястэчак вярхоўяў Віліі і нёманскай 
Бярэзіны, што вынікала з тэмы працы ды абмежаванай 
колькасці крыніцазнаўчай базы. Таму некаторыя пытан-
ні, закранутыя мімаходзь, патрабуюць спецыяльнага вы-
вучэння. Сказанае тычыцца ўрбананімічнай спадчыны 
(54, 55, 188, 190–192), самакіравання мястэчак (44, 208–
209), маёмасных адносін ці сацыяльнай тапаграфіі. Гэтыя 
ды іншыя пытанні чакаюць свайго даследчыка.

Рэканструкцыя гістарычнай рэчаіснасці не праду-
гледжвае вычарпальных адказаў на кожнае пытанне. За-
дачай гісторыка выступае не толькі рэканструкцыя даў-
няй рэчаіснасці, але і задаванне складаных пытанняў. 
Працы Юрыя Бохана схіляюць да такога роздуму, стыму-
люючы тым самым даследчы працэс. Таму тэкст дысерта-
цыі, як зрэшты, і іншыя яго працы, па зразумелых прычы-
нах не расстаўляе ўсе кропкі над і. Да іх можна аднесціся 
як да пастаноўкі пытанняў.



Сяргей Новікаў

Манаграфія Хрысціяна Ганцара падрыхтавана да дру-
ку на аснове доктарскай дысертацыі, паспяхова абароне-
най амаль двума гадамі раней у Ляйпцыгскім універ-
сітэце. Даследаванне прысвечана малавядомым аспектам 
гісторыі нямецкага штурму і савецкай абароны крэпас-
ці ў Брэсце летам 1941 г. Скрупулёзны аналіз гістарыч-
ных падзей на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці ўпершыню 
трапіў у фокус спецыяльнай замежнай навуковай працы 
і амаль праз 80 гадоў пасля іх стаў прыкметным гістарыч-
ным фактам у сучаснай германскай гістарыяграфіі дзя-
куючы шматгадовым пошукам гісторыка, добра вядомага 
беларускаму чытачу 1. Замежны даследчык на старонках 

* GANZER, CHRISTIAN. Kampf um die Brester Festung 1941. 
Ereignis – Narrativ – Erinnerungsort. Paderborn: Verlag Ferdinand 
Schöningh, 2021. 490 S. Рэцэнзія падрыхтавана ў рамках наву-
ковага праекта Г20Р-011 “Сучаснае замежнае гістарычнае бела-
русазнаўства: эвалюцыя метадалагічных падыходаў і ацэнак”.
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Ганцар К. Немецкие и советские потери как показатель продол-
жительности и интенсивности боев за Брестскую крепость // Бе-
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(адк. рэд.), С. Я. Новікаў (нам. адк. рэд.) [і інш.]. Вып. 12. Мінск, 
2014. С. 44–52 (тое самае па-беларуску: Arche. 2014. № 5. С. 135–
153); Ганцер К. Воспоминания защитников Брестской крепости 
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новай грунтоўнай працы знаёміць нямецкага чытача 
з аўтарскім падыходам да крытычнага вывучэння падзей 
на тэрыторыі крэпасці летам 1941 г. У выніку яму ўдало-
ся стварыць фундаментальную працу, праз якую ён спра-
буе ўзняць навуковае асэнсаванне тэмы на якасна новы 
ўзровень і тым самым упісаць падзеі мінулага ў іх рэаль-
ны гістарычны кантэкст. У сваю чаргу аўтару гэтых рад-
коў хацелася б звярнуць увагу чытача на тое, чым гэтая 
кніга, арыентаваная пакуль што на нямецкамоўную чы-
тацкую аўдыторыю, можа быць надзвычай карыснай для 
беларускіх навукоўцаў і музейных работнікаў, асабліва 
спецыялістаў у сферы ваеннай гісторыі Беларусі.

Рэцэнзаваная кніга прысвечана надзвычай актуаль-
най і сёння праблематыцы – гісторыі абароны Брэсцкай 
крэпасці летам 1941 г. Між тым, як правільна заўважае 
Х. Ганцар, у беларускай гістарыяграфіі яна застаецца 
практычна недаследаванай, нягледзячы на вялікае ба-
гацце літаратуры па тэме. Імпануе навуковая пазіцыя ня-
мецкага даследчыка, які імкнецца не апраўдаць і не асу-
дзіць дзеянні ці ўчынкі, а зразумець той час і тых людзей, 
што апынуліся ў крэпасці і дзейнічалі з абодвух бакоў 
у баявых абставінах, а таксама прааналізаваць, інтэр-
прэтаваць і вытлумачыць гістарычныя падзеі мовай вы-
ключна дакументальных фактаў. У такіх умовах перад ня-
мецкім даследчыкам паўстае няпростая і даволі адказная 
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цер К. Переводчик виноват. Влияние перевода на восприятие 
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задача – максімальна карэктна рэканструяваць склада-
ны і, як высвятляецца, супярэчлівы ход падзей, раскрыць 
двухбаковы характар змагання за крэпасць з апорай на 
новую базу крыніц, паказаць прынцыповыя разыходжан-
ні паноўнага музейнага наратыву і навуковага даследа-
вання на аснове верыфікаваных ведаў. Адзначым, што 
Х. Ганцар праводзіць вывучэнне гэтай тэматыкі на асно-
ве метаду кампаратыўнага аналізу розных крыніц. Ужо 
з гэтай прычыны новае даследаванне выклікае асаблівую 
цікавасць у гісторыкаў вайны, а таксама ўсіх, хто аддае 
пэўную ўвагу згаданай гістарычнай тэматыцы. 

Заўважым, што за больш чым паўгадовы тэрмін пасля 
выхаду кнігі гэтая навіна не прывяла да адэкватнага рэа-
гавання галоўнага захавальніка гераічнай і трагічнай спад-
чыны гісторыі Брэсцкай крэпасці – Музея абароны: ні ў ін-
тэрнэце, ні ў сродках друку, ні на дошках абвестак музейнай 
установы пакуль што не прызначана дата навуковай кан-
ферэнцыі, метадалагічнага семінара ці спецыяльнага круг-
лага стала, у цэнтры якіх значыўся б аналіз новай нямец-
кай працы, знаёмства з даследаваннем і абмеркаванне яго 
галоўных вынікаў. Як паказаў Х. Ганцар у сваім дакладзе, 
што выклікаў жывую дыскусію беларускіх, нямецкіх, поль-
скіх і расійскіх гісторыкаў на 20-й міжнароднай навуковай 
канферэнцыі “Беларусь і Германія: гісторыя і сучаснасць” 
2 красавіка 2021 г. у Мінскім дзяржаўным лінгвістычным 
універсітэце, ад такога абмеркавання абодва бакі толькі 
выйграюць. Каб пазбегнуць фальсіфікацыі гісторыі, спрэч-
кі наконт гістарычнай ісціны павінны адбывацца на наву-
ковай глебе шляхам свабоднай дыскусіі паміж рознымі ба-
камі, але пры ўмове выкарыстання неабходных дакументаў, 
а не ідэалагічных клішэ ці прапагандысцкіх міфаў, трывала 
замацаваных у сучаснай беларускай гістарыяграфіі і музей-
ным дыскурсе з савецкага часу.

Нам бачыцца, што вынікам такога дыялогу магло б стаць 
навуковае ўзбагачэнне кожнага з бакоў за кошт перака-
наўчых аргументаў і неабвержных фактаў апанента, а так-
сама прырашчэнне новых ведаў у інтарэсах гістарычнай на-
вукі ўвогуле і гістарычнай памяці ў прыватнасці. У той жа час 
супрацьстаянне азначае імкненне да захавання манаполіі на 
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пэўную гістарычную ісціну, а таксама простае ігнараванне но-
вых навуковых ведаў і даследчыцкіх падыходаў. 

Аналіз працы Х. Ганцара паказвае, што не з усімі 
аўтарскімі высновамі і ацэнкамі можна адразу пагадзіц-
ца, але іх пастаноўка ў замежнай гістарыяграфіі на цяпе-
рашні час з’яўляецца важным навуковым рубяжом: бела-
рускай навуковай грамадскасці, музейным супрацоўнікам 
Мемарыяла “Брэсцкая крэпасць-герой” пасля выхаду 
ў свет новай працы неабходна не толькі адказаць на новы 
выклік, але і пацвердзіць ці абвергнуць практычную знач-
насць яе высноваў, магчымасць іх засваення беларускай 
гістарычнай навукай, укаранення ў навучальную і выха-
ваўчую працу, экскурсійную практыку, грамадскі дыскурс.

Наколькі гэта магчыма? Адказ на пастаўленае пытанне 
дае зварот да метадалагічнай базы, пакладзенай гісторыкам 
у аснову працы. Навуковае даследаванне аўтар вядзе шля-
хам наватарскага выкарыстання прыёмаў апісання гіста-
рычных падзей, адбудоўвае каркас гістарычнага наратыву 
на падмурку аб’ектыўнасці і верыфікацыі ведаў. Абавязко-
вым яго крытэрам аўтар вызначае паўнату аналізу гіста-
рычнага наратыву, суадносіны як аб’ектыўных фактараў, 
так і суб’ектыўных інтэрпрэтацый, неабходны разгляд вы-
ключна ў кантэксце вядомых гістарычных падзей. Па пера-
кананні Х. Ганцара, рэальная сітуацыя патрабуе па магчы-
масці дакладнай і глыбокай інтэрпрэтацыі ўсяго комплексу 
дэталяў, фактаў і фактараў. Пры навуковым даследаванні 
існуе відавочная патрэба толькі ў гістарычных фактах, якія 
маюць аб’ектыўны характар і існуюць незалежна ад чыёйсь-
ці волі ці пажаданняў 2. На наш погляд, майстэрства гісто-
рыка праявілася ў тым, што ён трымаўся правіла па дасле-
даванні баявых дзеянняў на аснове паказу падзей з двух 
бакоў; таму яму ўдалося не толькі выявіць, але і паказаць 
арганічную двухбаковую ўзаемасувязь нямецкага штурму 
і савецкай абароны, і ўрэшце аднавіць паўнацэнную карці-
ну падзей у Брэсцкай крэпасці летам 1941 г.

Адзначым пры гэтым, што гісторык аргументавана фар-
мулюе свае высновы, на якія мае права, як і любы іншы 

2 Ganzer C. Kampf um die Brester Festung… S. 8–11.
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даследчык, толькі пасля крытычнага аналізу цэлага комп-
лексу крыніц і навуковай літаратуры. Іх пастаноўка часам 
у імператыўнай форме можа быць на першы погляд не зусім 
акадэмічнай, але заўсёды ў дастатковай меры аргументава-
най. У кантэксце гэтага беларускім гісторыкам неабходна 
таксама знайсці адказы, чаму на адрас савецкага нараты-
ву, часта адкрыта ідэалагізаванага ці мэтава палітызава-
нага, у сучаснай нямецкай гістарыяграфіі гучаць наступ-
ныя закіды: аднабаковасці паказу гістарычных падзей, 
неаб’ектыўнасці раскрыцця і замоўчвання найбольш важ-
ных фактаў, наўмыснага скажэння наяўных у найноўшай 
гістарыяграфіі ацэнак, стэрэатыпнай падачы гістарычных 
звестак, недастаткова поўнага выкарыстання добра вядомых 
цяпер дакументальных крыніц, асабліва нямецкага пахо-
джання. У якасці вынікаў такога падыходу нямецкі гісторык 
называе аднабаковасць адлюстравання ходу баявых дзеян-
няў, факусаванне галоўнай увагі ў савецкім і постсавецкім 
наратывах толькі на аспектах гераічнай абароны крэпасці 
на шкоду рэальнаму паказу гістарычных падзей.

Даследчыцкі фокус манаграфіі Х. Ганцара наведзены 
на параўнанне, супастаўленне з дакументальнымі звест-
камі гістарычнага апісання розных аўтараў, якія ў сваёй 
сукупнасці дазваляюць глыбей усвядоміць і дакладней за-
фіксаваць унікальнасць гістарычнай абароны, верыфіка-
ваць гістарычныя веды, без чаго сёння нельга аб’ектыўна 
паказаць навуковы наратыў.

Адзін з важных метадалагічных момантаў новага дасле-
давання звязаны з першым словам назвы кнігі – “Kampf 
um die Brester Festung 1941” (“Бой за Брэсцкую крэпасть 
1941 года”), дзе на першым месцы стаіць вызначальны 
назоўнік адзіночнага ліку бой (der Kampf). Змест працы 
пацвярджае гістарычны факт неаднаразовага нямецкага 
штурму гэтага рубяжа савецкай абароны, а таксама контр-
атак абаронцаў, г. зн. шматдзённых баёў на тэрыторыі крэ-
пасці, пра што піша сам аўтар 3. Больш за тое, у даследаван-
ні чырвонай ніткай праходзіць думка пра тое, што не толькі 
баявыя дзеянні пяхотных часцей германскага Вермахта 

3 Ganzer C. Kampf um die Brester Festung… S. 33, 69.
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і Чырвонай арміі апынуліся ў фокусе шматгадовых ідэа-
лагічных баталій, разгорнутых у пасляваенны час у ходзе 
фармавання палітычнай, а не гістарычнай канцэпцыі ня-
мецкага штурму і савецкай абароны крэпасці летам 1941 г. 
Вынікам усяго гэтага сталі пасляваенныя “бітвы” на ідэа-
лагічным, навуковым і музейных франтах, якія працяг-
ваюцца і цяпер. Таму ў якасці больш дакладнага тэрміна 
для назвы кнігі мог бы быць назоўнік, вытворны ад тэрміна 
бітва, які, на наш погляд, у значна большай ступені адпа-
вядае характару гэтых баталій.

Не менш значны момант – вызначэнне ключавых да-
следчыцкіх тэзісаў: першага – пра ход баявых дзеянняў, 
другога – пра страты, панесеныя часцямі Вермахта і Чыр-
вонай арміі на тэрыторыі Брэсцкай крэпасці цягам апош-
няй дэкады чэрвеня 1941 г. Адразу ж адзначым крытычны 
падыход, да якога звяртаецца нямецкі даследчык у час 
працы з архіўнымі крыніцамі, максімальна поўна вы-
карыстоўваючы іх для паказу падзей, абавязкова супас-
таўляючы з іншымі дакументамі і матэрыяламі, даволі ча-
ста малавядомымі, а таксама прыцягваючы эга-крыніцы 
былых удзельнікаў падзей, іх асабістае ліставанне, фота-
здымкі. Галоўная мэта такога падыходу – пераадоленне 
недахопу ў дакументах, выкарыстанне прамых і ўскосных 
сведчанняў у ходзе даследавання.

Кніга складаецца з трох раздзелаў: першы прысвеча-
ны баям за Брэсцкую крэпасць у чэрвені 1941 г. (69–114), 
другі носіць кароткую назву – “Наратыў” (115–313), трэці 
раскрывае значэнне “месца памяці” (314–429). Структур-
на праца мае традыцыйныя часткі: уводную і заключную, 
спісы скарачэнняў, літаратуры і крыніц, а таксама імянны 
і геаграфічны паказальнікі. Для ілюстрацыі тэкстаў вы-
карыстана вялікая колькасць дыяграм, табліц, фотаздым-
каў, у тым ліку зробленых самім аўтарам, карт, малюн-
каў, схем і інш. Дакументальную базу крыніц складаюць 
архіўныя і грамадскія фонды, у тым ліку Федэральнага 
архіва Германіі, Беларускага дзяржаўнага архіва кінафо-
тафонадакументаў, Беларускага дзяржаўнага архіва-му-
зея літаратуры і мастацтва, Цэнтральнага музея ўзброе-
ных сіл (Масква), Дзяржаўнага архіва Брэсцкай вобласці, 



244 Беларускі Гістарычны Агляд Том ХХVIII

Музея “Брэсцкая крэпасць-герой”, Нацыянальнага архіва 
Рэспублікі Беларусь, Верхнеаўстрыйскага зямельнага ар-
хіва, Аўстрыйскага дзяржаўнага архіва, а таксама зборы 
і прыватныя архівы, у тым ліку самога аўтара.

Пачынаецца праца грунтоўнымі ўводзінамі (1–66), у якіх 
аўтар паказвае савецкі гістарычны наратыў, раскрывае 
ўласную пазіцыю ў даследчым працэсе, аналізуе стан да-
следавання тэмы, характарызуе базу дакументальных 
крыніц, падзяляючы іх на тыя, якія неабходны для дасле-
давання баёў за крэпасць, і тыя, якія садзейнічалі аналі-
зу працэсу фармавання пасляваеннай культуры памяці.

Хрысціян Ганцар сцвярджае, што пачаткам навуковай 
дыскусіі ў постсавецкім дыскурсе сталі яго публікацыі па 
гэтай тэме (11), якія заклалі падмурак для вядзення неаб-
ходнай дыскусіі ў канцы нулявых гадоў. Насамрэч на пост-
савецкай прасторы яна была распачата дзякуючы публіка-
цыям расійскага гісторыка Расціслава Аліева 4 і нашым 5.

Нямецкі аўтар не пагаджаецца з тым, што абарона крэ-
пасці, якая на першым этапе цягнулася да канца чэрве-
ня, была арганізавана пад кіраўніцтвам Камуністычнай 
партыі, пасля чаго пачаўся другі этап, калі на тэрыторыі 
крэпасці заставаліся толькі асобныя ачагі супраціўлення. 
Як адзначана ў манаграфіі, у савецкай канцэпцыі гераіч-
най абароны Брэсцкай крэпасці галоўнымі апорнымі па-
лажэннямі былі дзве ідэі: 1) упартыя, цяжкія і шматдзён-
ныя баі за крэпасць; 2) самаахвярная барацьба кожнага 
абаронцы, часцей за ўсё да апошняй кроплі крыві (8).

Як вынікае з працы, зыходнай кропкай пры правя-
дзенні даследавання вызначаны баявыя дзеянні, якія 
мелі месца ў ходзе нямецкага штурму і савецкай абароны 

4 Алиев Р. В. Штурм Брестской крепости. Москва, 2008; Алиев 
Р. В. Брестская крепость. Воспоминания и документы. Моск-
ва, 2010. 

5 Новікаў С. Я. Абарона Брэсцкай крэпасці летам 1941 года 
ў ацэнцы гістарыяграфіі і ў святле дакументаў // Беларуская 
думка. 2010. № 5. С. 88–97; Новікаў С. Абарона Брэсцкай крэ-
пасці: традыцыйнае і новае ў гістарыяграфіі // БГЧ. 2010. № 6. 
С. 28–35; Новікаў С. Узяцце Брэсцкай крэпасці: гістарычны 
дакумент // БГЧ. 2010. № 6. С. 38–43.
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крэпасці і былі замацаваны ў афіцыйнай канцэпцыі ар-
ганізаванай абароны, якая працягвалася да пачатку 
трэцяй дэкады ліпеня (8). Х. Ганцар прыходзіць да вы-
сновы пра супярэчлівасць такой тэзы з прычыны таго, што 
савецкі наратыў быў пабудаваны не на арыгінальных да-
кументальных крыніцах, а галоўным чынам на звестках 
белетрыстыкі, публікацыях журналістаў і ўспамінах (12), 
элементы чаго і цяпер прасочваюцца ў беларускай гіста-
рыяграфіі і наяўнай музейнай экспазіцыі. 

Аналіз гістарыяграфіі па дадзенай тэме Х. Ганцар 
праводзіць не па праблемна-храналагічным прынцыпе, 
а праз індывідуальны ўклад даследчыкаў у яе распра-
цоўку. У новай кнізе паказана, што аснову новых беларус-
кіх і расійскіх выданняў па-ранейшаму складаюць успа-
міны і традыцыйная літаратура (14). Х. Ганцар аналізуе 
працы толькі пяці беларускіх і расійскіх аўтараў: Сяр-
гея Новікава, Расціслава Аліева і Івана Рыжова, Мікалая 
Платошкіна, Алены Пашковіч (14, 32), – тых, хто ў пост-
савецкі перыяд спрабаваў па-новаму раскрыць гісторыю 
абароны Брэсцкай крэпасці 6. Асаблівую ўвагу ў працы 
нямецкі гісторык аддае расійскім даследчыкам Р. Аліе-
ву і І. Рыжову, дзякуючы якім з’явіліся грунтоўныя гісто-
рыка-дакументальныя выданні, заснаваныя на дакумен-
тах аўстрыйскіх, беларускіх, германскіх, расійскіх архіваў 
6 Новікаў С. Я. Абарона Брэсцкай крэпасці летам 1941 года 

ў ацэнцы гістарыяграфіі і ў святле дакументаў // Беларуская 
думка. 2010. № 5. С. 88–97; Новікаў С. Абарона Брэсцкай крэпас-
ці: традыцыйнае і новае ў гістарыяграфіі. С. 28–35; Новікаў С. 
Брэсцкая крэпасць у дакументах і ўспамінах // БГЧ. 2011. № 6. 
С. 27–33; Новікаў С. Я. Абарона Брэсцкай крэпасці: у пошуку 
шляхоў навуковага даследавання // Веснік Брэсцкага ўнівер-
сітэта. Сер. 2. Гісторыя. Эканоміка. Права. 2011. № 1. С. 44–
51 і інш.; Алиев Р. В. Брестская крепость. Воспоминания и до-
кументы…; Алиев Р. В., Рыжов И. Ю. Брест. Июнь. Крепость. 
Кн. 1. Брест, 2012; Кн. 2. Ч. 1–2. Москва, 2013; Платошкин Н. Н. 
“Особенно ожесточенно оборонялся гарнизон имеющей важное 
значение крепости Брест” // Военно-исторический журнал. 2013. 
№ 6. С. 16–20; Пашкович Е. Брестская крепость в официаль-
ном нарративе в современной Беларуси // Wspólne czy osobne? 
Miejsca pamięci narodów Europy Wschodniej / red. W. Śleszyński. 
Białystok – Krakow, 2011. S. 49–55. 
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і матэрыялах музейных фондаў. На наш погляд, у гэтым 
пераліку не хапае імя брэсцкага даследчыка Аляксандра 
Суворава 7, які ў сваім найноўшым выданні, падрабязна 
прааналізаваным далей у працы Х. Ганцарам, спрабуе 
ўсё больш абапірацца на новыя дакументальныя звест-
кі, захоўваючы пры гэтым галоўныя палажэнні савецка-
га наратыву. 

Аналіз прац заходніх спецыялістаў, якія займаліся пы-
таннямі абароны Брэсцкай крэпасці і яе пасляваеннай мема-
рыялізацыі, пераконвае Х. Ганцара ў тым, што на цяпераш-
ні час ніхто з айчынных і замежных вучоных не праводзіў 
спецыяльнага даследавання, прысвечанага вывучэнню эва-
люцыі гістарыяграфічнага і гістарычнага наратываў аба-
роны названага ўмацаванага пункта летам 1941 г. У гэтым 
плане нам падаецца важным зазначыць, што нямецкаму 
даследчыку неабходна было б у дадзеным пераліку зга-
даць працу святара 45-й пяхотнай дывізіі Рудольфа Гшоп-
фа, аўтара ўнікальнай працы “Мой шлях з 45-й пяхотнай 
дывізіяй”, выдадзенай у Лінцы яшчэ ў 1955 г. 8.

Аналізуючы змест дакументаў, якія аўтар падзяляе на 
дзве групы – па гісторыі баёў за крэпасць і гісторыі куль-
туры памяці, – Х. Ганцар звяртае асаблівую ўвагу на пісь-
мовыя дакументы часцей Вермахта, эга-дакументы і фо-
таздымкі, якія даследчыку ўдалося не толькі выявіць, але 
і падрыхтаваць разам з беларускімі гісторыкамі ў якас-
ці асобнага навуковага выдання (2016, 2017) 9. Як вынік, 
Х. Ганцар прыходзіць да высновы, што са шматлікіх даку-
ментаў, даступных сёння ў тым ліку шырокай грамадскас-
ці, становіцца відавочным: для дэталёвага аналізу ходу 
баёў у крэпасці і панесеных пры гэтым страт у наяўнасці 
ёсць даволі шмат дакументаў. Нягледзячы на іх публіка-
цыю некалькі гадоў назад, да гэтага часу ў сучаснай бела-
рускай гістарыяграфіі не праводзілася цэласнага аналізу 
падзей у Брэсцкай крэпасці летам 1941 г.
7 Суворов А. Брестская крепость. Война и мир. Брест, 2010.
8 Gschöpf R. Mein Weg mit der 45. Infanterie-Division. Linz, 1955.
9 Брест. Лето 1941 г. Документы. Материалы. Фотографии / авт.-

сост. К. Ганцер (рук. группы) [и др.]. Смоленск, 2016; 2-е изд., 
испр.: Смоленск, 2017. 
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У першым раздзеле Х. Ганцар разглядае сам ход баявых 
дзеянняў, пачынаючы з першых дзён нямецкага штурму 
крэпасці, падрабязна раскрывае яго на падставе шматлікіх 
дакументаў Вермахта. Галоўная ідэя аўтара палягае ў па-
казе баявых дзеянняў скрозь прызму нямецкіх і савецкіх 
страт апошняй дэкады чэрвеня. Гісторык скрупулёзна аналі-
зуе спачатку нямецкія страты – на падставе звестак пра за-
бітых і параненых (96–103), потым савецкія – на падставе 
дадзеных пра колькасць чырвонаармейцаў, якія да канца 
месяца апынуліся ў нямецкім палоне (103–110). Для нагляд-
насці ў кнізе прыведзены табліца аб стратах 45-й дывізіі за-
бітымі ад 22 чэрвеня і да 1 ліпеня 1941 г. З яе вынікае, што 
галоўная частка страт прыпадае на першыя тры дні бая-
вых дзеянняў, калі быў забіты 371 чалавек, ці 86,3%, ад усіх 
430 забітых салдат Вермахта (100). Савецкія страты нямецкі 
гісторык паказвае таксама ў табліцы (106), з якой вынікае 
штодзённая карціна савецкага палону. Яго характарызуюць 
дзве граніцы: ніжняя, колькасцю 6713 чырвонаармейцаў, 
і верхняя, агульнай колькасцю 7779 палонных.

Зыходзячы з дакументаў нямецкі даследчык аднаўляе 
храналогію баёў за крэпасць, падзяляючы іх на тры фазы:

1. Першыя тры дні (22–24 чэрвеня) – перыяд, калі на 
тэрыторыі крэпасці вяліся цяжкія баі. У гэты час нямецкі 
бок панёс самыя цяжкія страты – 86,3% забітых і да 70–
80% параненых нямецкіх салдат. Таксама ў нямецкі па-
лон трапіла 56% ад усіх палонных савецкіх салдат.

2. Другая фаза баёў (25–26 чэрвеня), калі былі ліквіда-
ваны асобныя ачагі супраціўлення на тэрыторыі крэпасці. 
На гэты час прыпадае амаль 7% нямецкіх страт забітымі 
і каля 30% савецкіх ваеннапалонных.

3. Трэцяя фаза (27–29 чэрвеня) – быў узяты апошні 
пункт актыўнай абароны – Усходні форт на паўночным во-
страве. За гэты час Вермахт не панёс істотных страт, а з са-
вецкага боку колькасць палонных склала амаль 14% (112).

З даследавання вынікае, што цяпер вядома амаль 40 да-
кументаў, у якіх ідзе размова пра ўзяцце ў палон савецкіх 
салдат у ходзе баёў за крэпасць (111). У даследаванні нямец-
кі аўтар аспрэчвае прынятыя ў савецкім наратыве сцвер-
джанні пра 32-дзённую працягласць абарончых баёў на 
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тэрыторыі крэпасці. Нямецкія дакументы даюць дакладны 
адказ: галоўныя сілы 45-й пяхотнай дывізіі пасля выканан-
ня баявой задачы па захопе крэпасці пакінулі яе і выйшлі 
з Брэста ў напрамку Пінска 2 ліпеня 1941 г. Як адзначае 
аўтар, ні ў адным вядомым сёння дакуменце аб падзеях па-
чатку і сярэдзіны ліпеня няма звестак пра тое, што пасля 
ўзяцця Усходняга форта мелі месца факты баявога супра-
ціўлення (112). У адносінах звестак, якія захоўваюцца ў кар-
татэцы Мемарыяла і паходзяць з уліковых картак на савец-
кіх ваеннапалонных з розных лагераў, аўтар прыходзіць ды 
высновы, што шматлікія даныя не адпавядаюць гістарыч-
най рэальнасці пасля іх зверкі з іншымі дакументамі. Але 
галоўная ідэя ў тым, што нягледзячы на наяўнасць на тэры-
торыі крэпасці асобных чырвонаармейцаў, выяўленых паз-
ней, у нямецкіх дакументах не пацверджаны ні адзін факт 
працягу актыўных баявых дзеянняў з савецкага боку (114).

У другім раздзеле Х. Ганцар аналізуе эвалюцыю фарма-
вання афіцыйнага савецкага наратыву (115–313). Аўтар рас-
крывае ўмовы гэтага фармавання, вызначаючы асноўныя 
фазы яго колькаснага і якаснага развіцця, паказваючы гэты 
працэс на прыкладзе разгляду функцый літаратурнай цэн-
зуры, узрастання ролі ваенных і значэння савецкага патрыя-
тызму ў кантэксце разгляду падзей пачатку Вялікай Айчын-
най вайны 1941–1945 гадоў (139). Асаблівая роля пры гэтым 
належала цэнтральнай установе – Галоўнаму ўпраўленню 
па справах літаратуры і выдавецтваў (Галоўліту), без дазво-
лу якога ў савецкай краіне не магла з’явіцца ні адна публі-
кацыя, ні адна радыё- ці тэлеперадача, а таксама фільмы 
і кіно, пастаноўкі ў тэатрах і экспазіцыі музеяў. Як заўважае 
аўтар, з адкрыццём Мемарыяльнага комплексу “Брэсцкая 
крэпасць-герой” падзеі, звязаныя з гераічнай абаронай, пе-
раўтварыліся ў сакральную старонку савецкай гісторыі, былі 
ўнесены ў спіс табуяваных тэм, распавядаць пра якія дазва-
лялася выключна ў рамках тэзісаў аб “героях-абаронцах”, 
“гераічнай абароне” і “пачатку Вялікай Перамогі”. Аўтар па-
казвае, як праводзілася ідэя падпарадкавання гістарычнага 
наратыву інтарэсам партыйнай палітыкі (230). 

Дзякуючы новай нямецкай працы ў фокусе даследаван-
ня апынулася самае складанае пытанне гісторыі абароны 
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Брэсцкай крэпасці – лёс тысяч савецкіх ваеннапалонных, 
якія трапілі ў нямецкі палон ў ходзе баёў на яе тэрыторыі 
і за яе межамі (236–265). Пры гэтым К. Ганцар прыходзіць 
да важнага назірання, што з савецкага наратыву выцяка-
ла галоўная ідэалагема – Брэсцкая крэпасць павінна была 
стаць адным з савецкіх “месцаў памяці” без фактаў пало-
ну (238). Толькі летам 2014 г. у адной з захаваных частак 
кальцавой казармы была ўпершыню адкрыта спецыяль-
ная музейная экспазіцыя “Музей вайны – тэрыторыя міру” 
(410). У дачыненні да апошняга нямецкі аўтар сцвярджае, 
што вынесеная за межы Музея абароны крэпасці новая экс-
пазіцыя аб палоне, без дакладнай прывязкі да саміх аба-
ронцаў і абароны, сведчыць толькі пра тое, што ў галоўнай 
экспазіцыі музея нават у новых умовах не знайшлося месца 
для гэтага надзвычай важнага гістарычнага факта. Аўтар 
зазначае, што поўнае і праўдзівае вяртанне гісторыі савец-
кага палону ў час тых падзей патрабуе яшчэ доўгага шля-
ху, паколькі да цяперашняга часу захоўваюцца нязмен-
нымі большасць элементаў наратыву “гераічнай абароны 
Брэсцкай крэпасці” (265). Не менш дзіўным аўтар бачыць 
факт успрымання навуковай і музейнай грамадскасцю 
спецыяльнага выдання “Брэст. Лета 1941 г. Дакументы. 
Матэрыялы. Фатаграфіі” (2016, 2017) з 188 арыгінальны-
мі дакументамі. Таму не выглядае нечаканым вывад ня-
мецкага аўтара, што аснову савецкага наратыву складаюць 
у меншай ступені дакументальныя крыніцы, а ў большай – 
суб’ектыўныя звесткі (313). 

У трэцім раздзеле Х. Ганцар паказвае Брэсцкую крэ-
пасць як “месца памяці” (314–429), дзе падрабязна пра-
сочвае гісторыю ўшанавання памяці пра яе гераічнае 
мінулае: паказвае асноўныя этапы ўзвядзення мема-
рыяльнага комплексу (314–334), раскрывае місію гіста-
рычнай дзейнасці “Брэсцкай крэпасці-героя” (334–353), 
а таксама характарызуе ролю музея абароны крэпасці 
і новай экспазіцыі “Музей вайны – тэрыторыя міру” (410–
421). Асаблівы інтарэс у чытача выкліча аналіз гісторы-
кам скрозь прызму музейнага менеджменту канцэпцыі 
новай экспазіцыі “Музей вайны – тэрыторыя міру”, ад-
крытай 22 чэрвеня 2014 г. у паўднёва-ўсходняй частцы 
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кальцавой казармы. Нямецкі аўтар адзначае, што 8 залаў 
маюць выгляд сучаснай экспазіцыі, у якой актыўна выка-
рыстоўваюцца музейная тэхніка, муляжы фігур людзей, 
інтэрактыўныя эфекты, камп’ютарныя праекцыі, а такса-
ма аўдыягіды (410). Аўтар заўважае, што сярод экспанатаў 
савецкага паходжання можна сустрэць і шматлікія нямец-
камоўныя дакументы, прычым і з перакладзенымі тэкста-
мі, а таксама фотаздымкі нямецкага паходжання. У той 
жа час Х. Ганцар адзначае, што для наведвальніка новай 
экспазіцыі застаецца адкрытым галоўнае пытанне: пра 
маштаб страт, панесеных абаронцамі, і колькасць савец-
кіх палонных у час баёў за крэпасць (426–427). Падсумоў-
ваючы матэрыял заключнага падраздзела, нямецкі аўтар 
робіць выснову, што вынікі навуковай працы і лёсы савец-
кіх ваеннапалонных пачынаюць паступова інтэгравацца 
ў сучасны музейны дыскурс, дзе, як і раней, пануюць та-
кія крытэрыі, як гераізм, мужнасць і патрыятызм (427).

Знаёмства з працай прыводзіць да шматлікіх высноў, 
у тым ліку метадалагічнага кшталту. Заслугоўвае ўвагі 
тое, як пераканаўча, лагічна і доказна Х. Ганцар знаёміць 
чытача з вынікамі даследавання. Па-першае, прыведзе-
ныя думкі аўтара падштурхоўваюць да роздуму і чыта-
ча, што можна толькі вітаць. Па-другое, аўтар імкнецца 
трымацца выключна вывераных і верыфікаваных фактаў 
ды адстойвае гэты тэзіс на працягу ўсяго даследавання. 
Па-трэцяе, паказвае перспектыву выкарыстання новых 
крыніц і метадалагічных падыходаў, асабліва такога про-
стага правіла, як абавязковы двухбаковы паказ баявых 
дзеянняў. Па-чацвёртае, для Ганцара не выклікае сум-
неву неабходнасць “альтэрнатыўнага” падыходу пры пра-
вядзенні даследавання, асабліва беларускімі гісторыкамі. 
Па-пятае, выказванне ўласных гіпотэз нямецкага аўтара 
забяспечваецца саліднай аргументацыяй, што дазволіла 
яму як аднаму з першых даследчыкаў наблізіцца да гіста-
рычнай праўды ў пытаннях гісторыі нямецкага штурму 
і савецкай абароны крэпасці летам 1941 г. 

Такім чынам, з’яўленне новага фундаментальнага дасле-
давання нямецкага гісторыка ставіць на парадак дня бела-
рускай гістарычнай навукі і музейнай практыкі прынцыпова 



Сяргей Новікаў. Новы погляд на гісторыю баёў 251

важныя пытанні, якія ў 80-я ўгодкі абароны Брэсцкай крэ-
пасці набылі асаблівае значэнне. Галоўны адказ на іх будзе 
заключацца ў тым, якім чынам і ў якой ступені замежная 
навуковая распрацоўка стане фактам айчыннай гістарыя-
графіі, знойдзе адлюстраванне ў канцэпцыі музейнай экс-
пазіцыі Мемарыяльнага комплексу і будзе выкарыстоўвац-
ца ў індывідуальных тэкстах экскурсій для турыстаў розных 
краін, у тым ліку з Германіі. Можна пажадаць, каб напярэ-
дадні векавога рубяжа абарона Брэсцкай крэпасці выкліка-
ла хвалю даследчыцкага інтарэсу да падзей, якія аказвалі 
цэлыя дзесяцігоддзі значны, але да канца не асэнсаваны 
ўплыў на гісторыю і культуру памяці ў Беларусі.

У цэлым, на нашу думку, сучасная беларуская і за-
межная гістарыяграфіі гэтай тэмы пакуль не ведалі пры-
кладаў настолькі скрупулёзнага, глыбокага і ўсебакова-
га даследавання цэлага комплексу розных гістарычных 
крыніц на аснове метаду кампаратыўнага аналізу. Важны 
тут таксама і даследчыцкі падыход аўтара, у аснове яко-
га ляжыць абавязковая дэталёвая верыфікацыя звестак 
з дакументальных крыніц і гістарычных прац, у тым ліку 
найноўшых. Відавочна, што на справе практычна ўпер-
шыню зроблены неверагодны прарыў у германскім ваен-
ным беларусазнаўстве. 

На заканчэнне важна адзначыць, што ключавым вы-
нікам аналізу новай працы Х. Ганцара можна лічыць тое, 
што сучасная беларуская гістарыяграфія апынулася перад 
складаным выбарам: пачаць грунтоўную працу па даследа-
ванні гісторыі абарончых баёў у Брэсцкай крэпасці летам 
1941 г., асновай якой з’явіцца комплекс нямецкіх крыніц, 
у апошні час уведзеных у зварот, ці заставацца ў кантэксце 
палажэнняў савецкага наратыву, у якім практычна адсутні-
чае “нямецкі погляд” на падзеі. У гэтым выпадку абставіны 
ставяць нас перад неабходнасцю зноў пачаць скрупулёзнае 
вывучэнне мінулага на аснове распрацоўкі пытанняў тэо-
рыі і метадалогіі, праблем крыніцазнаўства. Добрым ары-
енцірам для даследчыкаў у гэтым пакуль няпростым нара-
тыве можа выступаць унікальная манаграфія Х. Ганцара, 
пераклад якой і выданне ў Беларусі можна лічыць актуаль-
най задачай нашай навуковай грамадскасці.
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Даследчыкі археалагічных старажытнасцей Бела-
русі: біябібліяграфічны даведнік / С. П. ВІЦЯЗЬ, 
В. У. МЯДЗВЕДЗЕВА, Л. У. ДУ ЧЫЦ. Мінск: 
Беларуская навука, 2020. 504 с., [8] л. іл.

Сярод шэрагу даведачных выданняў гістарыяграфіч-
нага і бібліяграфічнага характару гэтая кніга, безумоўна, 
з’яўляецца падзеяй, таму што прысвечана вузка спецыялі-
заванай тэматыцы – археалагічнай навуцы і фармаванню 
археалагічных ведаў на працягу даволі вялікага прамеж-
ку часу. З уводзінамі яе змест складаюць сем раздзелаў, 
заключэнне, схема персанальнага апісання, імянны па-
казальнік (920 асоб), літаратура (161 пазіцыя) і спіс ска-
рачэнняў.

Ва ўводзінах аўтары кажуць пра зварот да археалагіч-
най навукі з навуказнаўчых пазіцый і прыводзяць вель-
мі агульнае вызначэнне навуказнаўства. Яны неаднара-
зова падкрэсліваюць назапашанасць вялікай колькасці 
звестак пра археалагічныя помнікі і матэрыялаў, знач-
насць біяграфічна-бібліяграфічнай праблематыкі і для 
беларускай археалогіі. На думку аўтараў даведніка, “фар-
малізацыя, сістэматызацыя і статыстычная апрацоўка на-
вуковазнаўчых ведаў стварае аснову для работ у кірун-
ку навукаметрыі”. Праўда, з фармулёвак, прыведзеных 
у тэксце, цяжка зразумець, што дакладна яны разумеюць 
пад навукаметрыяй. Не зусім ясна гучыць пасыл пра вы-
вучэнне “даследчыкамі археалагічных помнікаў і іншых 
старажытнасцяў”. У назве даведніка заяўлена спалучэн-
не “археалагічныя старажытнасці”.

Коратка характарызуюцца колькасныя паказчыкі больш 
як 900 персаналій, вызначаюцца катэгорыі даследчыкаў 
(аматары даўніны, даследчыкі старажытнасцей, прафесій-
ныя археолагі, навукоўцы сумежных дысцыплін, краязнаў-
цы, лабаранты, мастакі, фатографы). Асобна вылучана ка-
тэгорыя даследчыкаў – выхадцаў з Беларусі, якія займаліся 
археалагічным вывучэннем на тэрыторыях іншых краін.

Раздзел 1 называецца “Развіццё беларускай археало-
гіі ў XVI–XXI ст.”. Але казаць пра развіццё беларускай 
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археалогіі ў XVI–XVIІІ ст. не выпадае, ды і ў дачыненні 
да XIX ст. наўрад ці варта выкарыстоўваць словазлучэнне 
“беларуская археалогія”. Для гэтага перыяду больш кар-
эктна гаварыць пра “развіццё археалагічных даследаван-
няў на беларускіх землях у складзе Расійскай імперыі”. 
Змест раздзела выкладзены ў храналагічнай паслядоў-
насці, – падыход, які замацаваны яшчэ ў гістарыяграфіч-
ных аглядах і працах папярэднікаў: Л. Аляксеева, Г. Ка-
ханоўскага. Па форме тэкст нагадвае нататкі-нарысы пра 
развіццё археалагічных даследаванняў. Напэўна, тут вар-
та было б вылучыць больш акцэнтавана этапы развіцця 
беларускай археалогіі, вызначыцца з іх асаблівасцямі 
і характэрнымі рысамі (калекцыянаванне артэфактаў, 
стварэнне першых музейных экспазіцый, навуковы або 
аматарскі ўзровень даследчыцкіх намаганняў, арганіза-
цыйны і навуковы ўдзел у археалагічных з’ездах і г. д.). 
Раздзел дапаўняюць фотаздымкі, якія адлюстроўваюць 
працэс даследаванняў і прадстаўляюць археолагаў Інсты-
тута гісторыі ў 1960-я – 2020-я г.

У частцы пра развіццё археалагічнай навукі на працягу 
ХІХ – пачатку ХХ ст. асноўная ўвага аддаецца даследаван-
ням курганоў у розных кутках сучаснай тэрыторыі Белару-
сі (згадваецца 31 выпадак, звязаны з рознымі прозвішчамі 
і сацыяльным статусам даследчыкаў). Пра даследаванні 
гарадзішчаў паведамляецца толькі двойчы – у сувязі з імё-
намі З. Даленгі-Хадакоўскага і братоў Тышкевічаў. Пра 
вывучэнне помнікаў каменнага веку прыведзены адзіны 
эпізод: даследаванні Б. Рыхтхофена ў басейне Бярэзіны Нё-
манскай у гады Першай сусветнай вайны. 

Час ад часу аўтары выкарыстоўваюць тапонімы Ла-
гойшчына, Бабруйшчына, Гомельшчына, Барысаўшчы-
на, Ушаччына, Лепельшчына, Ашмяншчына, Піншчына 
і г. д. Але ці варта ўжываць тэрмін Бабруйшчына ў вы-
падку з раскопкамі курганоў М. Мышанковым, які дасле-
даваў іх у 1888 г. у Бабруйскім павеце, значная частка 
тэрыторыі якога не супадае з сучаснымі межамі Бабруй-
скага раёна; гэтая тэрыторыя ўключала Бацэвіцкі павет 
(сучасны Клічаўскі раён), Любоніцкі павет (Кіраўскі раён), 
Глускі павет і інш.
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Адзначым некаторыя канкрэтныя недахопы гэтай част-
кі. На с. 13 распавядаецца, што “ў сакавіку 1919 г. пры 
Народным камісарыяце асветы ўтворана Археалагічная 
камісія, якая стала першай дзяржаўнай навуковай уста-
новай…”. Якой дзяржавы? Дробязь, але калі выданне ад-
носіцца да рангу даведачнай літаратуры, інфармацыя 
павінна быць выверана. На той момант існавала Літоўска-
Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка, Савец-
кая Сацыялістычная Рэспубліка Літвы і Беларусі (скаро-
чана ЛітБел). Дарэчы, у 1921 г. ужо дзейнічаў Народны 
камісарыят асветы БССР.

На с. 14 яшчэ адна недакладнасць: у 1927 г. раскопка-
мі на палеалітычнай стаянцы Бердыж Чачэрскага раёна 
кіраваў С. Замятнін, а не Г. Мірчынк 1.

На той жа старонцы даведнік паведамляе, што 
“ў 1930-я га ды аб’ём археалагічных даследаванняў адчу-
вальна зменшыўся”. Але як быць з дадзенымі А. Ляўдан-
скага з абагульняльнага артыкула “Археалагічная праца 
ў БССР у 1930–1931 гг.”, дзе аўтар пералічвае “1 даследа-
ваную і 1 абследаваную палеалітычныя стаянкі, 2 абсле-
даваныя мезалітычныя стаянкі, 250 абследаваных стая-
нак эпох неаліту і бронзы, 55 ранніх і пазнейшых селішч, 
74 абследаваных і часткова раскапаных ранніх і пазней-
шых гарадзішч, да 10 абследаваных так званых палёў па-
хавальных урнаў і іншых могільнікаў, і 95 даследаваных 
(шляхам раскопак) курганоў і магіл без насыпаў, як ра-
нейшых, так і пазнейшых часоў” 2. 

На с. 18 можна было б удакладніць, што І. Арцёменка 
пачаў даследаваць помнікі неаліту і эпохі бронзы ў Па-
дняпроўі не ў 1960-я, а ў другой палове 1950-х г., прычым 
першым пачаў раскопваць унікальныя курганныя паха-
ванні (5 курганных груп) і грунтовыя могільнікі бронза-
вага веку (2).

1 Калечыц А. Г. Палеалітычныя помнікі Беларусі: (культур-
на-храналагічная ідэнтыфікацыя крыніц) / А. Г. Калечыц, 
А. У. Коласаў, В. С. Абухоўскі. Мінск, 2010. С. 28.

2 Ляўданскі А. М. Археалагічная праца ў БССР у 1930–1931 гг. // 
Працы сэкцыі археолёгіі. Т. ІІІ. Менск, 1932. С. 226.
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На с. 23 аўтары пішуць, што “пераважная большасць 
кандыдацкіх і доктарскіх дысертацый па спецыяльнасці 
"археалогія" была абаронена ў 1980–1990-х” (20 канды-
дацкіх было абаронена ў 1980-я, 18 – у 1990-я. – Падлікі 
І. Я.). Далей прыведзены толькі агульныя колькасныя па-
казчыкі: “на аснове археалагічных матэрыялаў у Бела-
русі на 2020 г. было абаронена 18 доктарскіх (па нашых 
падліках, калі па беларускіх матэрыялах і прадстаўнікамі 
Беларусі, то не менш за 20. – І. Я.) і 97 кандыдацкіх” (без 
удакладнення па перыядах і праблематыцы). 

Наступны раздзел (“Аматары даўніны XVI–XVIII стст.”) – 
самы кароткі (26–29). Тут прадстаўлены восем персаналій: 
Мацей Стрыйкоўскі – XVI ст., Крыштаф Радзівіл і Крыш-
таф Ян Хартнюх – XVIІ ст., Роберт Бжастоўскі, Ігнат 
Кульчынскі, Іван Ляпёхін, Караль Ха дзіеўскі, Іаіль Шу-
лакевіч – XVIІІ ст. У трох асоб біяграфічныя звесткі па-
дадзены вельмі фрагментарна.

Раздзел 3 прысвечаны дапрафесійнай археалогіі (“Да-
следчыкі старажытнасцей ХІХ – першай паловы ХХ ст.”, 
с. 30–143). Тут прадстаўлены 254 асобы. У больш як 60 да-
следчыкаў вельмі скупыя біяграфічныя дадзеныя: адсут-
нічаюць звесткі пра даты нараджэння, імя, імя па бацьку, 
вельмі агульныя кірункі цікавасці да археалогіі, як пры-
клад: вывучаў старажытнасці ў Беларусі (с. 44, персаналія 
Вайцяшук Е. – год ці дата нараджэння ХІХ ст. і адна біб-
ліяграфічная спасылка).

Раздзел 4 (“Прафесійныя археолагі ХХ–ХХІ ст.”, с. 144–
337) уключае біяграфічныя і бібліяграфічныя звесткі пра 
275 асоб. Не зусім зразумелыя крытэрыі вылучэння да-
следчыкаў з Расіі, Украіны, Польшчы, Літвы, Латвіі, якія 
мелі дачыненне да археалагічных даследаванняў на тэры-
торыі Беларусі. Істотная розніца ў тым, што адны навукоў-
цы вывучалі матэрыялы з тэрыторыі Беларусі (А. Аблом-
скі, А. Брусаў, К. Гадлоўскі, І. Гаўрытухін, У. Енукоў, 
І. Ерамееў, М. Лапацін, А. Мікляеў, А. Моця, Э. Мугурэ-
віч, Р. Рыманцене, З. Сулгастоўска, Д. Цялегін, П. Талоч-
ка, А. Таўтавічус, Р. Цярпілоўскі, Ю. Шчапава), а іншыя 
непасрэдна даследавалі археалагічныя помнікі ў розных 
рэгіёнах Беларусі ў часы СССР (І. Арцёменка, М. Варонін, 
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Н. Гурына, Ф. Гурэвіч, С. Замятнін, М. Каргер, К. Каспа-
рава, Л. Клейн, Ю. Кухарэнка, М. Малеўская, М. Палуба-
ярынава, К. Паўлава, В. Перхаўка, П. Рапапорт, Т. Раў-
дзіна, І. Русанава, Б. Рыбакоў, Г. Салаўёва, Э. Сымановіч, 
В. Сядоў, З. Сяргеева, П. Траццякоў, І. Цюрына, С. Шы-
рынскі). 

Па такім крытэрыі, як вывучэнне матэрыялаў розных 
эпох з тэрыторыі Беларусі і публікацыя іх у археалагіч-
най літаратуры, да раздзела аб прафесійных археолагах, 
апрача беларускіх даследчыкаў, можна было б дадаць 
яшчэ не менш як паўтара дзясятка прозвішчаў: Э. Кем-
пісты, А. Коська, М. Шмыт, Я. Чэбрэшук, Б. Юзвяк, С. Ку-
каўка (Польшча), Л. Залізняк, С. Лысенка, Р. Охрымен-
ка (Украіна), Т. Астраўскас (Літва), А. Крыйска (Эстонія), 
А. Сарокін, А. Смірноў, М. Жылін, А. Выбарнаў, Г. Хло-
пачаў, А. Мазуркевіч (Расія). І гэта толькі імёны даслед-
чыкаў, якія закранаюць праблематыку старажытных эпох 
(ад палеаліту да эпохі бронзы). 

У раздзеле 5 (“Спецыялісты розных галін навукі ў ХХ–
ХХІ ст.”) акрамя прыведзеных дадзеных пра 188 асоб 
не хапае звестак пра цэлы кірунак (паліналогію) і яго 
прадстаўнікоў, якія актыўна публікаваліся разам з архео-
лагамі (Я. Яловічава, В. Зярніцкая, Г. Сімакова і інш.), 
пра палеагеографа П. Далуханава, пра даследчыкаў, якія 
распрацоўвалі радыевугляродную храналогію для археа-
лагічных помнікаў Беларусі – Г. Зайцава, М. Кулькова, 
М. Кавалюх, М. Міхайлаў.

Перадапошні, 6-ы, раздзел прысвечаны краязнаўцам 
(“Краязнаўцы і дапаможны персанал ХХ–ХХІ ст.”). Імпа-
нуе імкненне аўтараў даведніка аддаць даніну павагі кра-
язнаўцам – людзям, якія, асабліва ў 1920-я гады, надалі 
вельмі моцны імпульс археалагічным росшукам. І сён-
ня яны выступаюць першапраходцамі ў археалагічнай 
галіне на мясцовым рэгіянальным узроўні, добра ведаюць 
археалагічныя помнікі і гісторыю іх даследаванняў на 
сваёй малой радзіме, з’яўляюцца надзейнымі памочніка-
мі археолагаў не толькі ў працэсе археалагічных раско-
пак, але і пад час арганізацыі навукова-практычных кан-
ферэнцый. І гэты спіс можна дапаўняць прадстаўнікамі 
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краязнаўчай грамадскасці многіх раённых цэнтраў Бе-
ларусі. 

Добра, што тут знайшлося месца і лабарантам, маста-
кам і фатографам, сярод якіх такія легендарныя асобы, 
як М. Федасееў, Я. Каробушкін; натхнёныя, як А. Котава; 
таленавітыя і добразычлівыя, як З. Краўчанка, Г. Малат-
кова, А. Марковіч, Т. Зінчанка. Без карпатлівай працы 
лабарантаў і мастакоў не было б ілюстрацыйнай часткі 
шматлікіх манаграфій і артыкулаў. Ды і многія археола-
гі 1960–1980-х пачыналі з лабаранцкай пасады.

Урэшце, апошні 7-ы раздзел прысвечаны нараджэнцам 
Беларусі, якія вывучалі іншыя тэрыторыі – амаль паў-
сотні даследчыкаў. І гэты спіс таксама можна папоўніць. 
У Інстытуце гісторыі матэрыяльнай культуры РАН пра-
цуюць Г. Паплеўка, В. Алёкшын – археолагі паходжан-
нем з Беларусі. 

Выданню не хапае геаграфічнага паказальніка; у лю-
бой абагульняльнай працы навукова-даведачнага харак-
тару гэты складнік дазволіць пашырыць даведачны апа-
рат, ды і археалагічны помнік без геаграфічнай прывязкі 
не можа існаваць. У літаратуры пра даследчыкаў сустра-
каюцца агульныя спасылкі без указання старонак у вы-
даннях, якія прыводзяцца.

Безумоўна, аўтарамі даведніка зроблена патрэбная 
і аб’ёмная праца на карысць гісторыі археалагічнай на-
вукі Беларусі. Іх даведнік адлюстроўвае самыя яскравыя 
старонкі ў развіцці археалагічных даследаванняў, хоць 
з розных прычын, у тым ліку аб’ектыўных абставінаў, мно-
гія істотныя моманты засталіся па-за ўвагай. Пераліча-
ныя заўвагі не змяншаюць каштоўнасці выдання, якое 
дазваляе ўявіць палітру памкненняў не аднаго пакален-
ня даследчыкаў археалагічнай спадчыны, адкрыць новыя 
імёны, розны ўзровень унёску ў развіццё археалагічнай 
навукі Беларусі. І калі аўтары ўлічаць хоць некаторыя 
з выказаных тут заўваг, наступнае выданне даведніка бу-
дзе намнога лепшае.

Мінск  Ігар Язэпенка
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АКІНШЭВІЧ, ЛЕЎ. Выбранае / укладальнікі, [пад-
рыхтоўка тэкстаў, агульнае рэдагаванне, ка-
ментары, паказнік]: НАТАЛЛЯ  ГАРДЗІЕНКА 
і ЛЯВОН ЮРЭВІЧ. Мінск: Кнігазбор, 2021. 
405 с., VIII іл. (Бібліятэка Бацькаўшчыны, 
кн. 42. Спадчына: агледзіны)

Матэрыялы зборніка размешчаны ў некалькіх раз-
дзелах згодна з характарам тэкстаў і з тэматыкай. Тэма-
тычны падзел абраны для першых тэкстаў кнігі, дзе на-
друкаваны навуковыя артыкулы Акіншэвіча, напісаныя 
ў розныя часы. Яны скампанаваны ў тры блокі: “Агуль-
ная гісторыя”, “Да гісторыі беларускага права” і “Да гісто-
рыі беларускага казацтва”. За імі ідзе частка аўтарскіх 
рэцэнзій, напісаных гісторыкам у розныя гады і на розныя 
тэксты. У цэлым гэтыя раздзелы можна было аб’яднаць 
у адзін вялікі блок уласных навуковых (месцамі – наву-
кова-папулярных) прац Льва Акіншэвіча.

Другая частка кнігі, як можа падацца на першы погляд, 
уяўляе сабой амаль абавязковы для такіх выданняў да-
датак: яна ўтрымлівае адзін мастацкі тэкст Акіншэвіча, яго 
ўспаміны, фрагменты перапіскі з рознымі асобамі, а такса-
ма водгукі іншых аўтараў на выступы і артыкулы самога 
Льва Акіншэвіча. Аднак у кантэксце навуковых тэкстаў, 
абраных укладальнікамі для публікацыі, менавіта фіналь-
ныя раздзелы выглядаюць неабходнымі – без іх карціна 
творчасці ўкраінска-беларускага гісторыка была б надзвы-
чай няпоўнай, што вельмі важна ў гэтым выпадку.

Апошні раздзел, дзе пададзены рэфлексіі сучаснікаў 
(рэцэнзіі, водгукі і г. д.) з нагоды тэкстаў і дакладаў Льва 
Акіншэвіча, увогуле з’яўляецца адным з найбольш яс-
кравых фрагментаў кнігі. Змешчаныя тут тэксты да-
зваляюць надзвычай выразна ўбачыць кантэкст, у якім 
даводзілася працаваць гісторыку, прынамсі, ужо ў эміг-
рацыйныя часы. Яшчэ больш дапаўняе ўражанне перад-
апошні раздзел – гэта выбранае ліставанне Акіншэвіча 
з рознымі дзеячамі эміграцыі, у тым ліку Янкам ды Стані-
славам Станкевічамі, айцом Львом Гарошкам, Міколам 
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Абрамчыкам, Вітаўтам Тумашам і інш. Гэтыя раздзелы 
дазваляюць зазірнуць у атмасферу беларускай эміграцыі, 
дакладней, той яе часткі, што імкнулася займацца наву-
кай ды актыўна прасоўваць беларускую справу.

Да гонару ўкладальнікаў кнігі варта адзначыць, што 
яны не сталі абмяжоўвацца выключна тымі матэрыяла-
мі, якія дэманструюць станоўчыя бакі актывістаў белару-
скага руху. У прапанаваных матэрыялах можна ўбачыць 
цэлы шэраг праблем, з якімі сутыкаліся беларусы, а так-
сама крыху прасачыць тыя канфлікты, што існавалі як 
у беларускім асяродку, так і ва ўзаемадачыненнях паміж 
дыяспарамі (беларускай і ўкраінскай), а таксама паміж 
беларускай дыяспарай і ўладамі ЗША.

Навуковыя тэксты Льва Акіншэвіча варта разгледзець 
тут згодна з тым тэматычным падзелам, які быў прапа-
наваны складальнікамі – ён цалкам натуральны. Аднак 
падаецца мажлівым вызначыць у разглядзе крыху ін-
шую паслядоўнасць, узяўшы за аснову ступень профіль-
най паглыбленасці аўтара ў тэму. І тады на першае месца 
выходзяць тэксты, прысвечаныя “беларускаму” або “кры-
віцкаму” казацтву, г. зн. дзейнасці казацкіх атрадаў, як 
украінскіх, так і мясцовых, на беларускіх землях у часы 
Хмяльніччыны і Трынаццацігадовай вайны.

Пад “беларускім казацтвам” Леў Акіншэвіч разумее, 
перш за ўсё, тыя аддзелы, што ствараліся як казацкія на 
тэрыторыі ВКЛ (атрад Паклонскага на Магілёўшчыне), 
а таксама казацкія групы Івана Нячая, якія, як даводзіць 
аўтар, таксама фармаваліся з мясцовага насельніцтва. 
У той жа час у некаторых фрагментах тэкстаў Акіншэвіч 
спрабуе давесці “беларускасць” асобных казацкіх дзеячоў, 
а таксама тых аддзелаў, што паходзілі з сумежных з су-
часнай Беларуссю тэрыторый, у насельніцтве якіх аўтар 
бачыць частковую “беларускасць”. Так, у прыватнасці, 
ён піша пра казакоў, што паходзілі са Старадубшчыны, 
нібыта тыя, “украінцы па падданству і беларусы па на-
цыянальнасьці”, калі прыйшлі ў складзе загонаў Зала-
тарэнкі на тэрыторыю беларускіх земляў, меліся спры-
яць паразуменню з мясцовым насельніцтвам. Указвае 
ён і на сваяцкія сувязі, напрыклад генеральнага пісара 
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Войска Запарожскага Івана Выгоўскага, жонку якога лі-
чыць беларускай (“крывічанка” ў тэксце 1948 г.), а пра 
радзіму Выгоўскага, Валынь, адзначае, што яна “неда-
лёкая ад Крывіччыны”. Але найдалей ён ідзе ў ацэнцы 
Івана Нячая – у тым самым артыкуле Акіншэвіч фактыч-
на залічвае яго да беларускіх дзеячоў з той аргумента-
цыяй, што “далёка больш важыць, для якое нацыяналь-
насьці ён працаваў”…

Варта адзначыць, што найбольшую цікавасць з пунк-
ту гледжання сучаснага чытача выклікае не сам змест 
артыкулаў, хоць ён і мае актуальнасць. Найбольш звяр-
тае ўвагу тое, якія артыкулы ўкладальнікі кнігі выбралі 
для публікацыі. Перад намі чатыры тэксты: “Казацтва на 
Беларусі (Гістарычна-юрыдычны нарыс)”, апублікаваны 
ў часопісе “Полымя” ў 1927 г., “Беларускае казацтва ў ук-
раінскай гістарыяграфіі”, апублікаваны ў тым жа “Полы-
мі”, але пазней – у 1929 г., “Казацка-сялянскія войны на 
Беларусі ў XVII сталецці ў характарыстыцы акадэміка 
Міхайла Грушэўскага”, які з’явіўся ў часопісе “Савецкая 
краіна” ў 1931 г., а таксама “Крывіцкае казацтва ў XVII ст. 
(Рэфэрат, чытаны на паседжаньні Крывіцкага Навукова-
га Таварыства Праньціша Скарыны)”, публікацыя якога 
адбылася ў эмігранцкім часопісе “Сакавік” ў 1948 г.

Як няцяжка здагадацца, галоўнае, што можна праса-
чыць у гэтых тэкстах, па-за іх асноўным зместам – змена 
рыторыкі і гістарыяграфічных падыходаў у цэлым. Больш 
дакладна: паступовую эвалюцыю Акіншэвіча як савецка-
га гісторыка ва ўмовах станаўлення сталінскага рэжыму 
ў СССР, а таксама тое, наколькі адрозніваюцца ягоныя ж 
погляды як гісторыка эмігранцкага. Тым болей што асноў-
ны змест усіх артыкулаў амаль аднолькавы – гэта дазва-
ляе раскрыць тую эвалюцыю надзвычай яскрава.

Так, артыкул 1927 г., яшчэ згодна з духам перыяду 
беларусізацыі, ад самага пачатку ўтрымлівае крытыч-
ны пастулат аб звядзенні ў папярэдняй навуцы гісторыі 
ўсходнеславянскіх народаў да гісторыі Расіі (відавочна, 
размова ідзе пра так званую “дарэвалюцыйную расій-
скую гістарыяграфію”). Асноўны ж змест і высновы тэкс-
ту шмат разоў падкрэсліваюць думку аб нацыянальным, 
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“беларускім”, характары падраздзялення Паклонскага 
ды некаторых пазнейшых казацкіх аддзелаў, што дзей-
нічалі на тэрыторыі беларускіх земляў у часы Трынацца-
цігадовай вайны 1654–1667 гадоў. Сацыяльныя ж аспек-
ты ідуць у цеснай звязцы з нацыянальнымі, увогуле ж 
складваецца адчуванне, што нацыянальнае для аўтара 
відавочна першаснае, а сацыяльна-эканамічнае – другас-
нае, або, як мінімум, менш значнае “аб’ектыўна”, у сувязі 
са спецыфікай развіцця ВКЛ. Менавіта на гэта ўказвае 
Леў Акіншэвіч у высновах, сцвярджаючы, што сацыяль-
ны зрух – “шляхецкая рэвалюцыя” – на землях Княства 
на сярэдзіну XVII ст. ужо адбыўся, і выканала яго шлях-
та, а не новы казацкі стан, як ва Украіне. Сацыяльныя ж 
памкненні нізоў, паводле аўтара, не былі структураваныя 
і не дасягнулі поспеху менавіта ў выніку таго, што на бе-
ларускіх землях адсутнічала традыцыя нацыянальнай 
дзяржаўнасці, якая нібыта была ва Украіне.

Цікавая, але заканамерная, эвалюцыя поглядаў Акін-
шэвіча назіраецца ўжо ў наступным апублікаваным арты-
куле 1929 г. Варта заўважыць, што з самога тэксту цяжка 
ацаніць, чым выклікана гэтая эвалюцыя – ці сыходзіла 
яна непасрэдна ад аўтара, ці ўсё ж была вынікам змены 
кан’юнктуры, абставінаў, у якіх мусіў працаваць і сам Леў 
Акіншэвіч, і ўсе іншыя савецкія гісторыі таго часу.

Як бачым з назвы, артыкул “Беларускае казацтва ў ук-
раінскай гістарыяграфіі” ўяўляе сабой узор гістарыягра-
фічнай крытыкі. У гэтым выпадку разглядаюцца тры 
тэксты ўкраінскіх аўтараў – заходнеўкраінскага гісторы-
ка Амяльяна Тэрлецкага, вучня Міхайлы Грушэўскага, ад 
1896 г., аўтара з Усходняй Украіны Аляксандра Вастока-
ва, ад 1890 г., а таксама кніга “Z dziejów Ukrainy” Вяча-
слава Ліпіньскага, украінска-польскага гісторыка, якая 
ўбачыла свет у 1912 г. Пры гэтым асноўная частка раз-
ваг Акіншэвіча адносіцца да тэкстаў Тэрлецкага і Ліпінь-
скага, можна ўбачыць надзвычай характэрныя пункты 
крытыкі, а таксама спробу пошуку адказу на гістарыягра-
фічную праблему (канкрэтна тут – аб прычынах паходаў 
казакоў Хмяльніцкага на тэрыторыю ВКЛ), выкананыя 
згодна з “духам эпохі” канца 1920-х.
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Акіншэвіч яшчэ стараецца трымацца арыентацыі на 
“нацыянальную тэму”. Ён яскрава закідае Тэрлецкаму 
ў межах крытычных заўваг менавіта ігнараванне “нацыя-
нальнага моманту” для тлумачэння дзеянняў удзельні-
каў падзей на беларускіх землях. Аднак падаецца, што 
вектар крытыкі пачынае выразна схіляцца ў бок сацы-
яльна-эканамічнай праблематыкі. Асабліва яскрава гэта 
відаць у фінальных развагах Акіншэвіча, дзе ён у якасці 
альтэрнатывы поглядам Тэрлецкага і Ліпіньскага пра-
пануе даволі спрэчную думку. Сэнс яе ў тым, што нібыта 
экспансія Хмяльніцкага на землі ВКЛ мела прычынай 
імкненне да балтыйскіх партоў, што адпавядала інтарэ-
сам “гандлёвага капіталу” Украіны, які імкнулася рэа-
лізаваць казацкая старшына (у тэрміналогіі Акіншэвіча 
ў гэтым месцы – “украінская шляхта”). Як ужо адзнача-
лася, застаецца толькі здагадвацца, наколькі ў канкрэт-
ных умовах 1929 г. такая тэорыя была вынікам развіцця 
поглядаў самога Льва Акіншэвіча, ці ўсё ж ён мусіў хоць 
неяк прыцягваць “аб’ектыўныя” “законы сацыяльна-эка-
намічнага развіцця” для тлумачэння любой праблемы, 
якую б ні разглядаў.

Азначаная тэндэнцыя яшчэ больш яскрава праяўля-
ецца ў кароткім крытычным артыкуле адносна працы 
“Історія України-Русі” славутага ўкраінскага гісторыка 
М. Грушэўскага, які доўгі час негатыўна ацэньваўся ў са-
вецкай гістарыяграфіі. Цалкам у духу часу Акіншэвіч дае 
агульную ацэнку працы Грушэўскага як “старамоднай 
рэчы”, акурат з тае прычыны, што там мала ўвагі адда-
ецца “эканамічнай характарыстыцы Украіны” і “малюнку 
клясавых змаганьняў”.

Два асноўныя закіды ў бок Грушэўскага – абвінавачван-
не ў “нацыяналізме” і ў адсутнасці той самай сацыяльнай 
праблематыкі. Акіншэвіч адзначае, што яго вядомы па-
пярэднік скажае “класавы характар” казацкага руху, падмя-
няючы яго змест барацьбой за нацыянальныя правы. У той 
жа час дадаюцца і абвінавачванні ў шавінізме – акурат ад-
носна беларускага пытання. Нібыта Грушэўскі, праслаўля-
ючы як нацыянальны ўкраінскі рух казакоў, цалкам ігнаруе 
беларускія інтарэсы ў тых месцах, што тычацца дзейнасці 
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прыхільнікаў Хмяльніцкага на тэрыторыі ВКЛ. Тут Акін-
шэвіч піша, што Грушэўскі, які “заўзята адстойвае поўную 
асобнасьць украінскай нацыі”, “адразу-ж кідае гэтыя свае 
позыцыі, калі гутарка ідзе пра народ, які будучае ўкраінскае 
шляхецтва хацела "далучыць" да Украіны”.

Зноў жа, як і ў папярэднім тэксце, аўтар паўтарае тэзу 
пра эканамічныя прычыны экспансіі Хмяльніцкага на 
землі ВКЛ, звязваныя з пошукам гандлёвага шляху на 
Балтыку – тут ён нават звяртаецца да канцэпту “шляху 
з варагаў у грэкі” (які сапраўды меў важнае значэнне, але 
за паўтысячы гадоў да Хмяльніччыны). Да таго ж, Акін-
шэвічу лёгка ўдаецца ўказаць на той факт, што ў працы, 
прысвечанай пераважна палітычнай гісторыі Украіны, 
Грушэўскі асноўную ўвагу аддае элітам, а пры гэтым іг-
наруе фактар сялянскіх рухаў. Калі параўнаць гэты за-
кід з тым, як пісаліся гістарычныя тэксты (ад навуковых 
да папулярных) 1930–1950-х гадоў у СССР, то ён цалкам 
кладзецца ў агульную каляіну тагачаснай гістарыяграфіі.

Увогуле, можна сказаць, што ў артыкуле 1931 г. “нацыя-
нальнае”, якое так горача адстойваў Акіншэвіч раней, амаль 
цалкам адштурхоўваецца, а на першае месца выводзіц-
ца выключна “сацыяльнае”. Зразумела, што самі прабле-
мы сацыяльна-эканамічнай гісторыі разглядаюцца толькі 
ў рэчышчы той гістарыяграфічнай плыні, якая пазней бу-
дзе акрэслена як “вульгарны марксізм”. Аднак было б мала 
проста канстатаваць гэтую эвалюцыю Льва Акіншэвіча, па-
кінуўшы па-за ўвагай кантэкст, у якім праходзіла яго пра-
ца. І тут укладальнікі кнігі зрабілі надзвычай важную рэч, 
размясціўшы на яе старонках аўтабіяграфічны тэкст “Ба-
лонкі з успамінаў”. Любому сучаснаму чытачу, безумоўна, 
варта пасля прачытання “савецкіх” артыкулаў пра казацт-
ва звярнуцца менавіта да гэтага тэксту, што будзе не прос-
та карыснай, а неабходнай умовай для поўнага разумення 
гістарыяграфічнага працэсу ўвогуле і эвалюцыі (паказной?) 
поглядаў Акіншэвіча ў прыватнасці.

Выразным кантрастам на гэтым фоне праходзіць чац-
вёрты, апошні з “казацкай” часткі кнігі, артыкул. Нават 
сама фармулёўка ў яго назве (“Крывіцкае казацтва”), 
а таксама паслядоўнае выкарыстанне тэрміна “крывіцкі” 
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замест “беларускі” выразна ўказвае на змену аўтарскай 
парадыгмы ва ўмовах эміграцыі. Артыкул, а дакладней – 
даклад, прачытаны ў суполцы, блізкай да Янкі Станкеві-
ча, дэманструе павевы часу і ўплыў асяродку, не горш за 
тэксты савецкага перыяду.

Тут Леў Акіншэвіч ужо рашуча адмаўляецца ад са-
цыяльных трактовак падзей Хмяльніччыны, як увогуле, 
так і на беларускіх землях у прыватнасці. Натуральна, 
што на першае месца зноў вяртаюцца аспекты “нацыя-
нальныя”. На старонках даклада фігуруюць беларускія-
“крывіцкія” казакі, іх беларускія ж правадыры, а, як ад-
значалася вышэй, нават украінец сярод іх можа лёгка 
стаць “крывічом”, калі дзейнічае ў “крывіцкіх” інтарэ-
сах. Таксама выразна іншай выглядае і ацэнка ключа-
вых момантаў гісторыі сярэдзіны XVII ст. Так, хаўрус па-
між Запарожскай Сеччу і Масквой ахарактарызаваны як 
“крок фатальны”. У той жа час у даволі станоўчым клю-
чы апісваецца барацьба казакоў супраць Масквы. Увогу-
ле, калі казаць пра стаўленне да маскоўскага боку, то ад 
нейтральнага ў раннім тэксце яно паступова эвалюцыянуе 
да больш пазітыўнага ў пазнейшых артыкулах савецкага 
часу, а потым, па зразумелых, калі ўлічыць кантэкст па-
сляваеннай эміграцыі, прычынах – да стандартнага ў гэ-
тым выпадку варожа-негатыўнага.

Калі ў тэксце пра “крывіцкае казацтва” 1949 г. сучас-
ны чытач можа ўбачыць у Льве Акіншэвічы тыповага са-
вецкага гісторыка-пазітывіста, які толькі змяніў “мінус на 
плюс і плюс на мінус”, перамяніўшы свае ранейшыя ацэн-
кі, але пакінуўшы ўсю даследчыцкую фактуру, то ў арты-
кулах, прысвечаных тэорыі гісторыі, аўтар паўстае ў новай 
для ўсходнееўрапейскай гістарыяграфіі якасці. Эмігра-
цыя дала Акіншэвічу, як і многім іншым даследчыкам, 
мажлівасць, па-першае, пісаць свабодна, без прымусу са-
вецкай цэнзуры і разнастайных “прынцыпаў партыйнас-
ці”, а па-другое, бесперашкодна знаёміцца з дасягнен-
нямі тагачаснай сусветнай навукі ды выкарыстоўваць іх 
у сваіх даследаваннях. На жаль, многія з аўтараў, маг-
чыма, з прычыны адсутнасці профільнай падрыхтоўкі, 
не скарысталіся апошняй магчымасцю, засталіся ў межах 
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састарэлых метадалагічных парадыгмаў. Але Леў Акін-
шэвіч як прафесійны гісторык выдатна заўважае даследа-
ванні ў тым кірунку, які прынята называць “цывілізацый-
ным падыходам”, і стварае сваю рэфлексію з гэтай нагоды.

У цэлым Акіншэвіч прызнае вартасць тэорыі Тойнбі 
(а пададзеныя тэксты прысвечаныя перадусім ёй). Аднак 
найбольш цікавымі выглядаюць яго заўвагі да прац бры-
танскага гісторыка. Па-за групай пунктаў крытыкі, што мае 
выключна метадалагічны характар – напрыклад, пра тэн-
дэнцыйны падбор аргументаў ды прыкладаў з велізарнага 
аб’ёму гістарычных дадзеных (і гэта пакінуўшы за дужка-
мі нашу непазбежную аддаленасць ад паўнаты ведаў пра 
мінулае) – варта адзначыць надзвычай цікавыя для бела-
рускага, і шырэй – усходнееўрапейскага, чытача моманты.

Леў Акіншэвіч абсалютна слушна заўважае, што Тойнбі 
(як і многія іншыя заходнія аўтары) часта сыходзіць у раз-
вагах з некаторых скажоных перадпасылак, якія можна 
ўмоўна разбіць на дзве групы. Да першай варта аднесці 
пастулаты, што сыходзяць з пэўнай спрадвечнасці дамі-
навання ва ўсходнееўрапейскім рэгіёне Расіі (ва ўсіх яе гі-
старычных варыянтах, ад Вялікага Княства Маскоўскага 
да сучаснага аўтарам СССР). Леў Акіншэвіч справядліва 
заўважае, што на працягу гісторыі існавалі разнастайныя 
іншыя цэнтры, якія, што важна, нельга адназначна ад-
несці да “праваслаўнай цывілізацыі” ў разуменні Тойнбі 
(ВКЛ, “дзяржава гетманаў” ва Украіне, Грузія, Арменія). 
Варта дадаць сюды і той аспект, што ўключэнне ў склад 
“расійскай гісторыі” часоў так званай “Старажытнай Русі”, 
а больш дакладна – перыяду да паўстання магутнасці 
ВКМ, таксама з’яўляецца гістарыяграфічным канструк-
там, ды служыла і служыць, у тым ліку, палітычным інта-
рэсам пазнейшай расійскай дзяржавы. Роўна, дарэчы, як 
і прынцыповае супрацьпастаўленне “Русі” і “Расіі”, якое на-
зіраецца ва ўкраінскай гістарыяграфіі з часоў Грушэўскага, 
а ў беларускай – у нашы дні, таксама спараджае тыя самыя 
пытанні адносна інтэлектуальных пабудоў сучасных гісто-
рыкаў ды ідэй, што стаяць за такімі пабудовамі.

Другі выразны пункт крытыкі з боку Акіншэвіча тычыц-
ца ўжывання брытанскім аўтарам набору састарэлых 
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і спрэчных канцэптаў. Перш за ўсё яго закранае, па 
зразумелых прычынах, сцверджанне аб дамінаванні “ляс-
ных варвараў” літоўцаў над беларусамі ў ВКЛ. Акіншэ-
віч рэзка адкідае гэтую тэзу, заяўляючы пастулат, які сён-
ня можна лёгка знайсці ў беларускай гістарыяграфіі – аб 
адсутнасці “дамінавання” літоўцаў і абмежавання іх ролі 
стварэннем кіроўнай дынастыі.

Варта прызнаць, што як першы, умоўна “расійскацэн-
трычны”, аспект, так і другі, знітаваны з некрытычным ужы-
ваннем даўно састарэлых і аспрэчаных ідэй, характэрны для 
гістарычнай навукі, што піша пра Усходнюю Еўропу, і сён-
ня. Таму заўвагі ўкраінскага даследчыка, па-першае, цал-
кам зразумелыя. Так, можна сказаць, што гэта ўсяго толькі 
праява “нацыянальных комплексаў” і непатрэбны ў наву-
цы перанос персанальнага болю аб прыніжэнні ролі свайго 
народа (у дадзеным выпадку – сваіх народаў, украінскага 
і беларускага). Аднак, з іншага боку, трэба канстатаваць, 
што тыя моманты, якія Акіншэвіч крытыкуе ў Тойнбі, і якія 
лёгка можна знайсці ў шэрагу іншых заходніх аўтараў, аж 
да нашых дзён, па сутнасці сваёй з’яўляюцца праявай ка-
ланіяльнага мыслення, дзе ўмоўным “гістарычным правам” 
у цэлым рэгіёне валодае толькі метраполія мадэрнага часу – 
Расія, а іншым народам адводзіцца роля ў лепшым выпадку 
статыстаў, калі ўвогуле прызнаецца іх існаванне. Тое ж, на-
колькі такой карціне адпавядала гістарычная рэчаіснасць 
іншых ад ХІХ–ХХ ст. часоў, нярэдка ігнаруецца. Таму, па-
другое, заўвагі Льва Акіншэвіча ў названых аспектах неаб-
ходна лічыць абсалютна слушнымі.

Не пазбегнуў пры гэтым досыць слабых і дзіўных аргу-
ментаў і сам Акіншэвіч. З сучаснага гледзішча як найме-
ней не зусім навуковымі, калі не адкрыта расісцкімі, вы-
глядаюць яго развагі пра “расавыя” ды “нацыянальныя” 
рысы, уласцівыя нібыта розным народам. Сярод іх ён вы-
лучае педантычнасць немцаў, дух прадпрымальніцтва 
ў англічан ды іншыя рэчы, якія, безумоўна, варта аднесці 
да набору досыць банальных стэрэатыпаў. У той жа час 
варта прызнаць, што такія погляды не былі чымсьці не-
натуральным для даследчыка з пасляваеннай эпохі. Яны 
сустракаліся ў сучаснікаў Акіншэвіча, у тым ліку сярод 
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заходніх аўтараў, тым болей можна іх сустрэць і сёння 
ў айчынных тэкстах, што, зважаючы на месца публіка-
цыі, прэтэндуюць на званне сур’ёзнай акадэмічнай навукі.

Нарэшце некалькі слоў варта сказаць і пра тэкст, пры-
свечаны гісторыі парламентарызму на беларускіх землях. 
Другі артыкул з “прававога” раздзела – “Да пытаньня пра 
беларускую юрыдычную тэрміналёгію” (“Полымя”, 1928) 
выглядае хутчэй як разгорнутая рэцэнзія са спецыфіч-
ным лінгвістычным ухілам. А вось першы з прапанаваных 
тэкстаў, “Парлямэнт беларускай зямлі” (“Запісы БІНіМ”, 
1952), заслугоўвае асобнага каментара.

Па-першае, у ім ёсць цікавая спроба выпрацаваць ней-
кую агульную логіку паўстання парламенцкіх структур 
у Еўропе ды ўпісаць у гэтую логіку, хоць і з агаворкамі, 
“беларускі парламент” – сойм Вялікага Княства Літоўска-
га. Тут Леў Акіншэвіч даволі ўдала адзначае асноўныя ас-
пекты паўстання парламенцкіх структур, агульныя для 
ўсёй сярэднявечнай цывілізацыі, у тым ліку – для нашых 
земляў. Гэта перадусім прычына склікання парламентаў, 
што заключалася ў патрэбе для каралеўскіх уладаў згоды 
ўсёй rei publicae на ўвядзенне новых падаткаў ды прыняц-
це важных законаў. Таксама гэта логіка развіцця радных 
структур, ад спарадычных збораў эліты in corpore да пас-
таяннага функцыянавання пэўных прадстаўнічых органаў 
з прапісанымі механізмамі вызначэння прадстаўніцтва.

Пад гэтую логіку Леў Акіншэвіч і падводзіць развіццё 
парламентарызму на беларускіх землях. І вось тут варта 
адзначыць, што па нейкіх незразумелых прычынах ён іг-
наруе адну з найважнейшых структур народаўладдзя – 
веча. Акіншэвіч прыгадвае веча, але канцэнтруецца на 
элітарных структурах – радах арыстакратыі пры манарху.

Магчыма, ён імкнуўся такім чынам надаць максімаль-
нае падабенства тутэйшаму развіццю парламента з тым, 
як гэтыя працэсы разгортваліся ў “класічных” манархіях 
Заходняй Еўропы, перадусім – у Англіі ды Францыі. У той 
жа час тут аўтар ігнаруе значную рэгіянальную спецыфі-
ку – тое, што ў Раннім ды Высокім Сярэднявеччы беларус-
кія землі фактычна належалі да шырокай зоны, якая мела 
свае адрозненні ад тэрыторый былой Заходняй Рымскай 
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Імперыі ды некаторых іншых частак Еўропы. Гэтая зона, 
даволі ўдала названая расійскім археолагам Глебам Лебе-
дзевым “Цыркумбалтыйскай цывілізацыяй вікінгаў”, ахоп-
лівала скандынаўскія землі, а таксама шырокую паласу 
Паўночнай і Усходняй Еўропы, якая была заселена прад-
стаўнікамі фінскіх, балцкіх і славянскіх плямёнаў. У кан-
тэксце палітычнай гісторыі варта адзначыць, што спецы-
фікай гэтых земляў была выразная архаічнасць – тут доўгі 
час захоўвалі сваю сілу старажытныя інстытуцыі, якія зні-
клі ў кантынентальных германцаў ва ўмовах паўстання 
“варварскіх каралеўстваў” на тэрыторыях былой Рымскай 
Імперыі. Так, тут неаспрэчнае вялікае значэнне мелі на-
родныя сходы паўнапраўных “мужоў” – ваеннаабавяза-
ных землеўласнікаў. Яны не толькі дажылі да Высокага 
Сярэднявечча, але і сталі што для Скандынавіі, што для 
ўсходнееўрапейскага, “старажытнарускага”, рэгіёна пра-
мымі перадасновамі пазнейшых парламенцкіх структур. 
Калі казаць, напрыклад, пра паўстанне соймаў у ВКЛ, то 
варта весці гутарку не толькі і не столькі пра пашырэнне 
палітычнага ўдзелу ад вышэйшых арыстакратаў (“князёў”, 
“паноў”) да шырокіх мас шляхты, колькі пра звужэнне до-
ступу да вышэйшага палітычнага ўдзелу, калі з яго вы-
ключаліся тыя катэгорыі насельніцтва, што страчвалі сваю 
свабоду (сяляне) або не далучаліся да прывілеяў шляхты 
ў перыяд замыкання рыцарскага стану (групы баярства, 
мяшчане і г. д.). Аналагічны шлях, напрыклад, прасочваў 
для Нарвегіі Арон Гурэвіч, праўда, у публікацыях, пазней-
шых ад тэксту Акіншэвіча. У той жа час у распараджэнні 
даследчыка маглі быць працы класікаў беларускай гіста-
рыяграфіі – Вацлава Ластоўскага, Мітрафана Доўнара-
Запольскага, Усевалада Ігнатоўскага. Усе яны, і не толь-
кі яны, выразна адзначалі ролю вечавых інстытуцый, 
прынамсі для перыяду Х–ХІІІ ст. Такім чынам, па нейкіх 
прычынах тут Леў Акіншэвіч абірае шлях ігнаравання на-
яўнай гістарыяграфічнай традыцыі, не даючы на гэты конт 
спецыяльных каментароў.

З іншага боку, прапанаваная ім візія – трансфармацыя 
сойма з нейкіх княскіх “снемаў” Полацкай зямлі таксама, 
натуральна, выклікае два пытанні. Па-першае, на адмену 
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ад веча, якое фіксуецца ў гісторыі Полаччыны неадна-
разова, ніякіх прыгадак “снемаў” князёў-Рагвалодавічаў 
(Акіншэвіч ужывае форму “Ізяславаў род”) у крыніцах 
няма. Гіпатэтычна такія з’езды маглі быць, але дзіўным 
выглядае акцэнтацыя на інстытуцыі, якая існавала іма-
верна, пры ігнараванні інстытуцыі, што існавала рэаль-
на і досыць добра рэпрэзентавана ў крыніцах. Па-другое, 
імкненне бачыць у якасці нейкіх асобных, адрозных ад 
вечавой традыцыі, органаў улады княскія з’езды-снемы 
і “баярскія думы” (у літаратуры часта ўжываецца назва са-
вет) – характэрная рыса для шэрагу ранейшых расійскіх 
і савецкіх гісторыкаў часоў Акіншэвіча. Натуральна, што 
з думкай пра наяўнасць розных і абасобленых “органаў 
улады” пагаджаюцца далёка не ўсе даследчыкі, яна сама 
па сабе патрабуе аргументавання. У дадзеным жа выпад-
ку аўтар механічна падае яе як адзіны варыянт існавання 
палітычнай арганізацыі старажытнарускіх часоў.

Нягледзячы на гэты і некаторыя іншыя азначаныя мо-
манты падбор тэкстаў, зроблены ўкладальнікамі для вы-
дання, варта прызнаць надзвычай удалым. Як і іншыя 
выданні серыі, том выбраных прац Льва Акіншэвіча – цу-
доўнае акно ў гісторыю айчыннай гістарычнай думкі для 
любога сучаснага чытача, як прафесійнага гісторыка, так 
і аматара: стыль падачы матэрыялу ў аўтара даволі лёгкі 
пры захаванні высокага навуковага ўзроўню, не перагру-
жаны залішнім акадэмізмам. Безумоўна, да выразных 
плюсоў выдання варта аднесці выбар асобы аўтара, бо Леў 
Акіншэвіч, будучы гісторыкам, перадусім украінскім, зай-
маючыся беларускай праблематыкай, адкрывае для нас 
погляд звонку на саміх сябе, хоць і з візіі вельмі падобнай, 
з боку суседняга народа, шмат у чым злучанага з белару-
самі ў пакручастых шляхах гісторыі ХХ ст., калі давяло-
ся жыць і дзейнічаць усім аўтарам, чые працы складаюць 
згаданую серыю публікацый. У канкрэтным выпадку Льва 
Акіншэвіча ўся складанасць і неадназначнасць гэтага шля-
ху праявілася як найболей, што цудоўна адлюстроўваюць 
сабраныя пад вокладкай “Выбранае” працы.

Мінск  Сяргей Емяльянаў
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ЛЕМЕШКИН, ИЛЬЯ. Портрет Франциска Ско-
рины. К 550-летию со дня рождения кни го изда-
те ля. Institut national de langue lituanienne. 
Cercle linguistiqe de Prague. Vilnius – Prague, 
2020. 298 с.

У 2020 г. убачыла свет манаграфія Іллі Лямешкіна 
“Партрэт Францішка Скарыны” (“Портрет Франциска 
Скорины”). Аўтар яе (як адзначае ў прадмове да выдан-
ня дырэктар Бібліятэкі імя Урублеўскіх Літоўскай ака-
дэміі навук Сігітас Нарбутас) – выдатны балтыст і славіст, 
доктар габілітаваны, які працуе ў Карлавым універсітэце 
(Прага) і ў Інстытуце літоўскай мовы (Вільня). Таму ні-
чога дзіўнага, што выдаўцамі кнігі лічацца Пражскі 
лінгвістычны гурток і Інстытут літоўскай мовы, а мес-
цам выдання – Прага і Вільня. Гэты факт сімвалічны: 
у 1517–1519 гадах Францішак Скарына друкаваў кнігі 
Бібліі ў Празе, а скончыў кнігавыдавецкую дзейнасць 
у 1525 г. у Вільні, сталіцы Вялікага Княства Літоўскага. 

Кніга складаецца з уводзінаў, 9 раздзелаў, заключэн-
ня, рэзюмэ, спіса друкаваных крыніц і літаратуры і да-
даткаў. Пералічым назвы раздзелаў: 1. Агляд крыніц 
і псеўдакрыніц; 2. Жанр партрэта ў кантэксце ілюстра-
цыйнага апарату “Бивлии руской”; 3. Камбінацыя літар 
і лічбаў МЗ у кантэксце партрэтнага жанру; 4. Матыва-
цыя выкарыстання партрэта ў “Кнізе прамудрасці Ісуса, 
сына Сірахава” і ў “Чатырох кнігах Царстваў”; 5. Гене-
зіс і марфалагічныя асаблівасці партрэта Ф. Скарыны. 
Біблейскі кантэкст яго выкарыстання; 6. Musca depicta 
на партрэтах Ф. Скарыны; 7. Партрэтыст Ф. Скарыны; 8. 
Месца друкавання “Бивлии руской”; 9. Праблемы візуалі-
зацыі вобраза выдаўца, або Па якіх прычынах варта ад-
мовіцца ад ордэнаў Ф. Скарыны.

Кожны раздзел прысвечаны вырашэнню важных пра-
блем, так ці інакш звязаных з партрэтам Францішка Ска-
рыны. Ніхто з мастацтвазнаўцаў дагэтуль так грунтоўна 
не вывучаў яго ў кантэксце цэнтральна-ўсходнееўрапей-
скага мастацтва і біблійнай сімволікі.
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Ужо ў пачатку кнігі Ілля Лямешкін інфармуе чытача, 
што нагодай да яе выдання з’явіўся юбілей Францішка 
Скарыны: у 2020 г. споўнілася 550 гадоў з дня яго нара-
джэння. Такое істотнае ўдакладненне даты нараджэння 
выдатнага асветніка было зроблена доктарам Лямеш-
кіным на падставе расшыфроўкі літар кірылічнага ал-
фавіта МЗ на славутым партрэце першадрукара, якія 
абазначаюць лічбу 47. Паводле правілаў, якімі кіравалі-
ся ў ХVІ ст. партрэтысты, так было прынята абазначаць 
ўзрост партрэтаванага.

Гэтае сенсацыйнае ўдакладненне біяграфіі Скары-
ны было апублікавана яшчэ ў 2019 г., калі ў выдавецтве 
“Беларуская навука” выйшаў зборнік “Францыск Скары-
на: новыя даследаванні”, а ў ім артыкул Іллі Лямешкіна 
“1470 – год рождения Ф. Скорины”. Аргументацыю ад-
крыцця разгледзім крыху ніжэй.

У рэцэнзаванай манаграфіі разглядаюцца розныя рэ-
дакцыі партрэта першадрукара, якія захаваліся ў дзвюх 
кнігах Бібліі, выдадзеных Скарынам, – “Кнізе прамуд-
расці Ісуса, сына Сірахава” і ў “Чатырох кнігах Цар-
стваў”. У “Аглядзе крыніц і псеўдакрыніц” Лямешкін 
адзначае, што тры экзэмпляры першай кнігі, якія за-
хаваліся, знаходзяцца ў Расіі, другая кніга – у Расій-
скай дзяржаўнай бібліятэцы, Брытанскай Бібліятэцы 
і Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften. Трэба 
адзначыць: даследчык працаваў з усімі згаданымі пер-
шадрукамі Скарыны, і гэта дало яму магчымасць заўва-
жыць тое, што раней ігнаравалася ці на што не звярта-
лася ўвага. 

Рознымі рэдакцыямі партрэта Скарыны мы называем 
выявы, на якіх прысутнічае або адсутнічае муха (musca 
depicta) і названае спалучэнне літар МЗ (=47). Такіх рэ-
дакцый сёння вядома дзве. Аўтар манаграфіі не лічыць 
асобным партрэт з экзэмпляра “Кнігі Быцця”, які захоў-
ваецца ў Расійскай нацыянальнай бібліятэцы (канвалют 
1.5.4 а/1), паколькі партрэт туды “быў уведзены толькі 
ў ХІХ ст.”, калі стала модна складаць скарыніяны (42). 
Агульная колькасць экзэмпляраў “Кнігі прамудрасці 
Ісуса, сына Сірахава” і “Чатырох кніг Царстваў”, у якіх 



272 Беларускі Гістарычны Агляд Том ХХVIII

дагэтуль ёсць партрэт выдаўца, роўная шасці: па тры ва-
рыянты з мухай і без яе (50). 

На самай справе персанальная ксілаграфія знаходзі-
лася далёка не ва ўсіх экзэмплярах накладу. Так, у шмат-
лікім корпусе скарынаўскіх выданняў часцей сустракаец-
ца “Кніга Царстваў” (10.08.1518). Па колькасці захаваных 
экзэмпляраў кніга адназначна лідзіруе, аднак партрэт 
ёсць толькі ў 3 кнігах з 21. “Кніга прамудрасці Ісуса, сына 
Сірахава” да нашых дзён дайшла ў 14 экз., з іх 4 утрымлі-
валі партрэт (58). Гэта сведчыць пра тое, што экзэмпляры 
з партрэтам, на думку Лямешкіна, маглі прызначацца асо-
бам, “якія з разуменнем ставяцца да секулярных і індыві-
дуалістычных праяў Ф. Скарыны” (57), г. зн. вузкаму колу 
еўрапейскіх інтэлектуалаў, што не сталі б асуджаць друка-
ра за гэта. Не выключана таксама, што гэта былі падарун-
кавыя экзэмпляры. Рэшта ж кніг выдавалася без партрэта!

У манаграфіі Іллі Лямешкіна перагледжаны многія 
памылковыя палажэнні Яўгена Неміроўскага, Віктара 
Шматава, іх папярэднікаў (Мікалая Шчакаціхіна і інш.), 
якія даўно і грунтоўна занялі месца ў скарыназнаўстве. 
Некаторыя даследчыкі не бачылі арыгіналаў або блы-
талі арыгінальныя выявы з рэпрадукцыямі ХІХ ст. Пер-
шае факсіміле партрэта на медзі ў свой час зрабіў ма-
стак А. А. Флораў. У 1830 г. яго апублікаваў прафесар 
І. М. Снегіроў, які ў славесным апісанні медзярыту, на-
прыклад, надзяліў Скарыну вусамі, а замест мухі ўбачыў 
пчалу – “знамение трудолюбия”. Дарэчы, Лямешкін вель-
мі нізка ацаніў мастацкія вартасці і адпаведнасць арыгі-
налу медзярыта Флорава.

Аўтар рэцэнзаванай манаграфіі працаваў з арыгіна-
ламі амаль усіх вядомых сёння скарынаўскіх выданняў. 
Паўз яго не прайшлі незаўважанымі такія дробныя дэталі 
скарынаўскага партрэта, як колькасць вусікаў і лапак на 
целе мухі ў ніжнім правым куце. Лямешкін заўважыў, 
што ў 1517 г. муха спачатку мела 6 лапак, потым, у тым 
жа годзе, з’явілася гравюра, дзе непрапарцыйна доўгую 
лапку мухі зрэзалі з ксілаграфічнай дошкі, і муха аказа-
лася з 5 лапкамі, а ўжо ў 1518 г. ў “Кнізе Царстваў” уся 
муха была зрэзаная. 
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Партрэт Францыска Скарыны  
з “Кнігі Прамудрасці Ісуса, сына Сірахава” (5.12.1517).
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Многія даследчыкі лічылі, што Скарына праявіў нечу-
ваную дзёрзкасць, друкуючы свой партрэт у Святым Пі-
санні. У часы савецкага атэізму гэта было на руку тым 
гісторыкам, якія абвяшчалі друкара вальнадумцам, які 
падкрэсліваў энцыклапедычныя вартасці Бібліі як крыні-
цы свецкіх ведаў аб сусвеце 1. На самай справе, як ужо 
было сказана вышэй, колькасць вядомых партрэтных ска-
рынаўскіх выданняў сёння вагаецца ў рамках 4–7 адзі-
нак, што на агульным фоне накладу ў 200–300 экз. выгля-
дае сціпла (57). Пры гэтым партрэт (раз ужо гравёр зрабіў 
дошку) можна было дадрукаваць у любы момант, нават 
на іншай паперы (54), і выкарыстаць для іншых патрэбаў, 
не звязаных з Бібліяй рускай. Наяўнасць у выданні парт-
рэта, таксама як і прадмовы (56), рабіла экзэмпляр Бібліі 
больш дарагім. Скарына ж клапаціўся, каб як мага болей 
“люду паспалітага” атрымала кнігі. Так што партрэт Ска-
рыны ў Бібліі бачылі толькі тыя людзі, для якіх ён быў 
прызначаны. Пытаннем застаецца, хто былі гэтыя людзі? 
Хто ўмеў прачытаць стараславянскую вязь і лічбы, напі-
саныя кірылічнымі літарамі? Такім чалавекам мог быць 
прускі герцаг Альбрэхт Брандэнбургскі (1490–1568), які 
для дзвюх сваіх бібліятэк – “камернай” і “палацавай” 2 – 
мог набыць (а хутчэй, Скарына мог яму падарыць) Біблію. 
Герцаг, як вядома, запрасіў кнігадрукара ў Каралевец / 
Кёнігсберг у 1530 г. На жаль, гэты перыяд жыцця Ска-
рыны застаецца слаба даследаваным.

Доктар Лямешкін у манаграфіі разглядае партрэт пер-
шадрукара ў кантэксце ілюстрацыйнага апарату “Бівліі 
рускай”. У адпаведным раздзеле кнігі ён палемізуе з бе-
ларускімі мастацтвазнаўцамі (М. Шчакаціхіным, Л. Ба-
разной, В. Шматавым) аб тыпах і жанрах кніжнай гра-
вюры. Пры гэтым Лямешкін падкрэслівае, што ў ХVІ ст. 

1 Naumow A. Domus Divisa. Kraków, 2002. S. 192.
2 Шевченко Н. Н. “Камерная” библиотека как отражение лично-

сти герцога Альбрехта Бранденбургского (1525–1568) // Книга 
в культуре Возрождения. Москва, 2002. С.176–188. У катало-
зе “камернай” бібліятэкі Біблія руская адсутнічае, магчыма, 
яна была ў другім, “палацавым”, кніжным зборы прускага 
гер цага.
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“структурная значнасць” ілюстрацый, калі і ўсведамля-
лася выдаўцом, то была не настолькі важнай, як сёння. 
Выкарыстанне ілюстрацыі залежала, у першую чаргу, ад 
таго, як тэкст “клаўся” на друкаваны ліст, а таксама ад 
памеру ксілаграфічнай дошкі (73). Напрыклад, якую-не-
будзь выяву можна было адвольна змясціць на свабоднай 
прасторы ліста.

Што да аўтарства гравюр, то Лямешкін, у прынцыпе, 
згаджаецца з чэшскім гісторыкам Пятром Войтам, які ат-
рыбутаваў наступных майстроў: рысавальшчыка “Майстра 
ІР” (пра яго пойдзе гаворка далей) і разьбяроў – “Майстра 
тонкага штрыха”, “Майстра Новага Запавету”, “Майст-
ра бурлейскага акаймлення” і “Майстра скарынаўскага 
дэкору”. Асноўны корпус гравюр спецыяльна для “Бівліі 
рускай” выразаў “Майстар тонкага штрыха” (74). Да бяс-
спрэчных графічных прац “Майстра ІР” П. Войт залічыў 
партрэт Скарыны, біблейскія ілюстрацыі “Каранацыя Бо-
жай Маці Царыцы Нябеснай” і “Госпад Усе дзяр жы цель”. 
На апошняй у вобразе чалавека, апранутага ў мантыю 
вучонага, які моліцца на каленях перад Пантакратарам, 
П. Войт ідэнтыфікаваў доктара Ф. Скарыну. 

Абапіраючыся на тыпалогію партрэтнай індывідуалі-
зацыі, манеру выяўляць аблокі, контуры геральдычнага 
шчыта і г. д., партрэт Скарыны з “Кнігі прамудрасці Ісуса, 
сына Сірахава” і “Чатырох кніг Царстваў” можна аднесці 
да прац “Майстра ІР” (86), таксама, як “Каранацыю Бо-
жай Маці на Нябеснае царства”, “Госпад Уседзяржыцель” 
і “Ерэмія-прарок плача, гледзячы на Ерусалім”.

Выяву “Каранацыя Божай Маці Царыцы Нябеснай” ра-
ней у скарыназнаўчай літаратуры называлі “Хрыстос і ня-
веста”, але, як паказвае І. Лямешкін, гэта іканаграфічны 
тып Assumpta, які быў папулярны ў гатычным мастацт-
ве з ХІІ ст. У сярэдзіне ХV ст. у Чэхіі яго распаўсюджваў 
Ян Капістран, вучань Бернардзіна з Сіены, а Скарына, 
як вядома, вучыўся ў полацкіх бернардзінаў. Такім чы-
нам, іканаграфія Assumpta (Маці Божая стаіць на меся-
цы ў промнях сонца) павінна была быць знаёмая будуча-
му выдаўцу ўжо з канца ХV ст. (77). Сонца і месяц былі 
неад’емнай часткай Assumptа. “Сярэднявечная сімволіка 
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бачыла ў сонцы Новы Запавет, а ў месяцы – Стары”, – цы-
туе Ёзафа Цыбульку прафесар Лямешкін (82). У іншым 
выпадку маладзік сімвалізаваў царкву, а сонца – Хрыста. 
Аднак на гравюрах “Бівліі рускай” паслядоўна паказаны 
ветах, як і ў “Кнізе хронік” Гартмана Шэдэля (1493 г.) 3.

Так, у кантэксце Святога Пісання, а не “асабістых” за-
цьменняў, як калісьці прапаноўваў Шчакаціхін, ці ге-
ральдычных сімвалаў (як прапануе Аляксей Шаланда) 
трэба, як мяркуе І. Лямешкін, разглядаць так званае “сон-
ца маладзіковае”. Ён лічыць, што багародзічны культ 
у выглядзе каранаванай Мадонны быў блізкі Францішку 
Скарыну. Магчыма, такім чынам ён паслядоўна “заяўляў” 
і пра сваю канфесійную прыналежнасць, бо праваслаўныя 
і пратэстанты каранацыю Дзевы Марыі не прызнаюць. 
Хоць у манаграфіі застаецца нявытлумачаным факт, чаму 
ва ўсіх кнігах Бібліі, надрукаваных Скарынам (акрамя 
ксілаграфіі “Госпад Уседзяржыцель” з кнігі “Прамудрасці 
Саламона”), сігнэт, ці “сонца маладзіковае”, выяўлены на 
геральдычным шчыце. Здаецца, само па сабе меркаван-
не А. Шаланды не супярэчыць багародзічнай этымалогіі, 
якую прапануе Лямешкін.

Для аўтара манаграфіі была важнай партрэтная інды-
відуалізацыя. Цікава даведацца, рысамі якіх рэальных 
асобаў надзяліў майстар вобразы цара Саламона, Давіда, 
прарока Самуіла і г. д. Так званыя крыптапартрэты былі 
выкананы пражскімі майстрамі па прамых указаннях вы-
даўца, а адукаваныя сучаснікі маглі іх даволі лёгка па-
знаць. Так, Самсона, які разрывае пашчу льву, даследчы-
кі атаясамліваюць з каралём і вялікім князем літоўскім 
Жыгімонтам І, біблейскага Саламона – з каралём Ула-
дыславам ІІ Ягелонам, Давіда – з Людвікам Ягелонам, 
святара і прарока Самуіла – з папам рымскім Юліем ІІ 
і г. д. На думку П. Войта, такім чынам Скарына выказваў 

3 Подберёзкин Ф. Д. “Книга хроник” Хартмана Шеделя (1493) – 
энциклопедия Позднего средневековья. – Минск, 2021. С. 51. 
Дарэчы, мастацтвазнаўцам варта больш уважліва прыгле-
дзецца да гравюр, змешчаных у “Кнізе хронік” Г. Шэдэля: мно-
гія з іх, асабліва з выявамі гарадоў, віньеткі і застаўкі моцна 
нагадваюць скарынаўскія.
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удзячнасць свайму акружэнню ў Празе і Вялікім Княст-
ве Літоўскім, г. зн. прадстаўнікам кіраўнічай дынастыі, 
якія далі яму магчымасць займацца выдавецкай спра-
вай у Празе.

На падставе аналізу сінхронных з партрэтам Скарыны 
іншых партрэтаў (чэшскіх ці нямецкіх) Ілля Лямешкін 
даказвае, што ўсе яны ўтрымлівалі своеасаблівы фарму-
ляр, у якім указваўся ўзрост у год выканання партрэта, 
імя і род заняткаў партрэтаванага. Улічваючы пражскае 
паходжанне гравюрнага партрэта Ф. Скарыны, Лямеш-
кін у храналагічным парадку разгледзеў працы вядомых 
ў Чэхіі “Майстра Літамержыцкага алтара”, Ганса Крэла 
і Якуба Зайзенегера ў перыяд з 1506 да 1529 г. і прыйшоў 
да высновы, што на партрэце акрамя імя Францыска Ска-
рыны і яго тытула доктара медыцыны адзначана, што на 
момант партрэтавання ў 1517 г. яму было 47 гадоў (127) 4.

Будучы мешчанінам паводле паходжання, Скарына 
меў ганаровае званне доктара лекарскіх навук, г. зн. прэ-
тэндаваў на шляхецтва 5, і быў ужо дастаткова заслужанай 
для грамадства асобай, каб замовіць уласную выяву для 
змяшчэння яе ў любы ўласны твор.

У раздзеле “Матывацыя выкарыстання партрэта 
ў "Кнізе прамудрасці Ісуса, сына Сірахава" і "Чатырох 
кнігах Царстваў"” Лямешкін даказвае, што размяшчэн-
не ўласнай выявы менавіта ў гэтых кнігах не было вы-
падковым (хоць раней, на с. 73, было сказана, што “друк 
ілюст рацый у тым ці іншым месцы нават у нашы дні зале-
жыць ад вёрсткі” і што “ў ХVІ ст. "структурная значнасць" 
ілюст рацый… была не настолькі важнай, як цяпер”). Тым 
не менш нельга не пагадзіцца, што з’яўленне партрэта 
ў “Кнізе Ісуса Сірахава” было лагічна абгрунтавана: Сіра-
хаў сын хацеў застацца ў памяці нашчадкаў дзякуючы 
таму, што “преложил есть книгу сию из еврейскаго языка 

4 Цікава, што на медзярыце Эразма Ратэрдамскага 1526 г. 
якраз не ўказана, колькі гадоў партрэтаванаму на момант, 
калі А. Дзюрэр намаляваў яго партрэт, то бок маглі быць вы-
ключэнні.

5 Як мяркуе Лямешкін, руку з доктарскім пярсцёнкам на паль-
цы Скарына чамусьці хавае (108).
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на греческый”. Скарына, праецыруючы на сябе заслугу 
Ісуса Сірахава, ставіў тую ж самую мэту – перакласці кнігі 
Святога Пісьма “для похвалы Божией и для посполитого 
доброго и размножения мудрости, умения, опатрености, 
разуму и науки… выложити книгу сию на рускый язык”. 
У якасці memoria павінен быў служыць яшчэ і партрэт. 
“47-гадовы выдавец цудоўна ўсведамляў свае надзвычай-
ныя заслугі і сваё эксклюзіўнае права застацца ў памяці 
нашчадкаў”, – адзначае доктар Лямешкін (134). Сапраў-
ды, калі б Скарыну на момант 1517 г. было каля 25 га-
доў (як лічылася раней), то змяшчэнне ўласнага вобраза 
ў Святым Пісанні справядліва магло б успрымацца як 
высакамер’е і блюзнерства. 

Другое з’яўленне партрэта ў “Кнігах Царстваў” не мае 
такіх асабістых канатацый, але доктар Лямешкін бачыць 
вельмі чулае стаўленне Скарыны да знакамітага пера-
кладчыка Бібліі на лацінскую мову св. Гераніма. Таму 
і кампазіцыя скарынаўскага партрэта нагадвае кампазі-
цыю Альбрэхта Дзюрэра на партрэце знакамітага творцы 
Вульгаты. “З вялікай доляй пэўнасці можна сцвярджаць, 
што ў кампазіцыйна-змястоўным плане "Майстар ІР" па-
рафразаваў гравюру 1514 г. "Святы Геранім у кабінеце"” 
(141). 

Лямешкін спрачаецца з Неміроўскім, які сцвярджаў, 
што ў партрэце Скарыны “цудоўна прадуманая кампазі-
цыя не ўтрымлівае, здаецца, нічога лішняга”. Наадва-
рот, ён заўважае, што з пункту гледжання гравіраванага 
партрэта з-за несамастойнасці сюжэта і кампазіцыі прак-
тычна ўсё лішняе. Калі б не непасрэдны ўплыў дзюрэ-
раўскай гравюры, партрэтыст мог бы стварыць цалкам 
стандартную выяву выдаўца, які працуе за пюпітрам, 
але значна больш цэльную, з дэталёвай прамалёўкай 
рысаў твару.

У сваім партрэце Скарына, на думку Лямешкіна, пазі-
цыянуе сябе не столькі як доктар медыцыны, колькі як 
доктар тэалогіі. Лекарскіх атрыбутаў не бачым, затое 
празмерна многа хрысціянскай сімволікі (151). Сваю за-
слугу палачанін бачыў ва ўніфікацыі біблейскага тэксту 
для ўсходніх славян. Так ён сваёй дзейнасцю сумяшчае 
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ў сабе постаці св. Гераніма і Іагана Гутэнберга, які ў 1454–
1455г. выдаў Вульгату (152).

Далей доктар Лямешкін звяртаецца да таямніча-
га знікнення манаграмы МЗ і мухі з партрэта Скарыны 
1518 г. Пачынае з таго, што сярэднееўрапейская графіка 
не ведае ніводнага майстра з ініцыяламі МЗ (156). У “Кні-
зе прамудрасці Ісуса, сына Сірахава” (1517 г.) мы бачым 
зашыфраваны пад вобраз св. Гераніма асабісты партрэт 
прыватнай персоны, які суправаджаецца стандартным 
наборам звестак, а менавіта: 1517 г., калі Скарыну, па 
меркаванні Лямешкіна, было 47 гады, і подпіс “доктар 
Францыск Скорын”. А ў “Кнізе Царстваў” (1518 г.) тая ж 
самая гравюра функцыянуе ў іншым жанравым ключы, 
г. зн. абазначае “мужа светого”. Менавіта таму ў больш 
познім варыянце ксілаграфіі нівелююцца некаторыя ха-
рактэрныя прыкметы партрэта: рэдукуюцца МЗ (=47 га-
доў) і муха, якая ў значнай меры секулярызавала партрэт 
(159). “Павінны ж некаторыя тэксты, якія суправаджаюць 
партрэт, быць нечытэльнымі ці хоць бы быць менш яў-
нымі, завуаляванымі”, – усклікае аўтар манаграфіі (160).

Аднак на партрэце, як мы бачым, “завуалявана” амаль 
усё, у тым ліку абрэвіятуру МЗ некаторыя даследчыкі чы-
талі як МТЗ, некаторыя ТМЗ 6. Але да Іллі Лямешкіна ўсе 
аднагалосна бачылі ў ёй манаграму партрэтыста. Аляк-
сей Шаланда нават мяркуе, што пад ёй хаваўся не хто 
іншы, як “Тимофей Мойсеевич Золотар”, якога ён асця-
рожна атаясамлівае з бацькам Пятра Цімафеевіча Мсці-
слаўца 7. Былі і шматлікія іншыя варыянты расшыфроўкі. 
Аднак прапанаванае Лямешкіным спалучэнне ўсіх надпі-
саў на партрэце сёння выглядае найбольш пераканаўчым.

Праўда, у 1518 г. манаграма МЗ знікае з партрэта, як 
і musca depicta, якой даследчык прысвяціў цэлы раздзел, 
нагадаўшы нам гісторыю з’яўлення інсекта на шматлікіх 
карцінах эпохі Рэнесансу (К. Крывелі, А. Дзюрэра і інш.). 

6 Шаланда А. І. Код Францішка Скарыны. Геральдычныя ма-
тэрыялы ў пражскіх і віленскіх выданнях беларускага пер-
шадрукара. Мінск: Беларуская навука, 2017. С. 103.

7 Тамсама. С. 90, 103.
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Многія аўтары дагэтуль схільныя думаць, што на гра-
вюрным партрэце Скарыны – працавітая пчала. Дасціп-
ны аповед з шматлікімі ілюстрацыямі заслугоўвае таго, 
каб яго прачытаць хоць бы для інтэлектуальнай асалоды. 
Аднак гэты раздзел цалкам арганічна ўпісаны ў структу-
ру манаграфіі і пацвярджае шматграннасць і поліфаніч-
насць гравюр Скарыны, якія трэба разглядаць на шы-
рокім фоне заходне- і сярэднееўрапейскага мастацтва. 
“Ніхто не звярнуў увагі на тое, што муха суверэнна лётае, 
сядзіць і назойліва гудзіць у / на многіх выдатных тво-
рах жывапісу эпохі Адраджэння” (191). А самае галоўнае 
прызначэнне мухі было ў тым, што яна сваёй прысут-
насцю секулярызавала выяву прыватнай асобы на ста-
ронках Бібліі. З іншага боку, “тлустая муха на друкава-
ны ліст не толькі села (1517 г.), але і элегантна зляцела 
(1518 г.)” (193).

Дык кім жа быў той мастак, які мысліў ва ўнісон з за-
казчыкам і здолеў увасобіць ягоныя ідэі ў прадуманай 
кампазіцыі і на высокім мастацкім узроўні? Першы прэ-
тэндэнт, на якім спыняецца Лямешкін у спецыяльным 
раздзеле “Партрэтыст Ф. Скарыны”, – гэта “Майстар Літа-
мержыцкага алтара”. Яму аддаецца перавага таму, што 
“доктар Скарына скарыстаўся лепшым, што ў гэты час 
магла прапанаваць Прага” (196). Ды іншых і не было. 
Партрэт Альбрэхта з Калаўрат (1506 г.), падпісаны “Май-
стар Літамержыцкага алтара”, паклаў пачатак новаму 
мастацка-выяўленчаму жанру. Іншых партрэтыстаў тады 
ў Чэхіі не існавала. Таму можна атаясамліваць “Майст-
ра Літамержыцкага алтара” і так званага “Майстра ІР”, 
якому і прыпісваюць сёння аўтарства партрэтаў Скары-
ны (у тым ліку на гравюры “Госпад Уседзяржыцель”). Яму 
ўласціва таксама любоў да розных натуралістычных дэта-
ляў, а асабліва да архітэктурных элементаў (якіх у скары-
наўскіх гравюрах безліч).

Аднак доктар Лямешкін не абмяжоўваецца толькі 
адным прэтэндэнтам на аўтарства партрэта Скарыны. 
Другім, на яго думку, мог бы стаць Барталамей Трнка, 
чэшска-крумлаўскі святар, які ў 1527 г. зрабіў ілюзіяні-
стычную выяву, на якой прысутнічае тая самая муха.
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Пытанне аўтарства, як і тэрміналагічнай дакладнасці 
словазлучэння “Манаграміст ІР”, на думку доктара Ля-
мешкіна, нельга лічыць вырашаным, хоць “за адсутнасцю 
лепшай альтэрнатывы” ён сам у кнізе карыстаецца ўмоў-
ным тэрмінам “Майстр ІР”, якім атрыбутуе не самога ма-
стака, а сукупнасць графічных выяў, якія яму належаць. 
У далейшым Ілля Лямешкін збіраецца карыстацца тэрмі-
нам “Партрэтыст Ф. Скарыны”, а не “Майстр ІР”, паколькі 
пошукі партрэтыста з такімі ініцыяламі ён лічыць беспер-
спектыўнымі (205). Такім чынам, поле для пошукаў пар-
трэтыста Скарыны застаецца даволі шырокім.

Раздзел “Месца друку "Бівліі руской"” падаецца нам 
больш актуальным і цікавым для жыхароў чэшскай сталі-
цы, чым для жыхароў былога Вялікага Княства Літоўска-
га. Тут разглядаюцца ўсе кнігі Бібліі Скарыны з пункту 
гледжання лакалізацыі яго друкарні. Горад пражскі на-
зываецца ў Скарыны “слаўным” (5 выпадкаў), “старым” (9) 
і “вялікім” (13). І гэта не метафары! Так у Бібліі адлюст-
раваліся змены ў тапаграфіі і гаспадарцы Прагі пачат-
ку ХVІ ст., а менавіта аб’яднанне Новай і Старой Прагі, 
стварэнне Вялікай Прагі. Закранаецца таксама пытанне 
ўладальнікаў друкарні, якую арэндаваў Скарына ў Празе: 
“Ніякай "друкарні Яна Севярына і Яна Кампа" не было… 
Існавала друкарня, якая да 1519–1520 гг. знаходзілася ва 
ўласнасці "купца Севярына". Гэты прадпрымальны пат-
рыцый і высокі чыноўнік гарадскога магістрата сваю кні-
гадрукарню ахвотна здаваў арандатарам” (219). Скарына 
ў канцы 1517 г. быў, магчыма, восьмым карыстальнікам 
друкарні (227), дарэчы, поруч з яўрэйскімі арандатарамі. 
“Пражскія выданні Ф. Скарыны можна супаставіць – па 
якасці і наватарстве – толькі з прадукцыяй яўрэйскіх кні-
гадрукароў”, – падкрэслівае доктар Лямешкін (229); гэтая 
прадукцыя дасягнула ўзроўню італьянскіх і нямецкіх дру-
карань эпохі ранняга Рэнесансу.

Ілля Лямешкін указвае дакладную прапіску будын-
ка, дзе друкавалася “Бівлія руская”: Стары горад Прагі 
(з 30.08.1518 – Вялікі горад Прагі), “Курыны рынак” (пл. 
Св. Мікалая), дом купца Севярына “У напалову залато-
га месяца”. У 1833 г. будынак знеслі. Пражыванне побач 
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з іншымі друкарамі, у блізкім асяроддзі паўплывала са-
мым непасрэдным чынам на творчасць Скарыны. Тут ён 
чытаў “Пражскую Біблію” 1488 г., запазычыў чэшскі ка-
лафон 1487 г. для свайго Псалтыра (223–224). 

У апошнім раздзеле манаграфіі доктар Лямешкін вель-
мі крытычна выказваецца аб мемарыялізацыі памяці пра 
Францішка Скарыну ў сучаснай Беларусі. Медаль і ордэн 
Скарыны ён катэгарычна не прымае, называе іх “аляпо-
ватыми и косными”. Сапраўды, можна пагадзіцца з да-
дзенай характарыстыкай абодвух твораў медальернага 
мастацтва Беларусі. Іх эстэтычныя якасці ў духу савецкіх 
узораў пакідаюць не самыя лепшыя ўражанні. Асабліва 
непрымальны надпіс “Францыск Георгій Скарына” на ор-
дэне (прычым на медалі імя “Георгій” адсутнічае). У свой 
час праф. Георгій Галенчанка даказаў, што гэтае імя нія-
кім чынам не належала Францыску Скарыну 8, і сёння вы-
карыстанне імя “Георгій” – ідэалагічны анахранізм. 

Напрыканцы хацелася б асабліва падкрэсліць палігра-
фічныя якасці манаграфіі Іллі Лямешкіна. Публікацыя 
пра такую вяршыню мастацтва кнігі, як Біблія Скары-
ны, павінна быць адпаведнага эстэтычнага ўзроўню. Але 
не толькі якасць друку, але і кампазіцыйная структура 
тэксту дасканалыя: усе ілюстрацыі знаходзяцца ў тэкс-
це, што вельмі аблягчае арыентацыю ў ім і супастаўленне 
тэксту і графічнага шэрагу. Якасць рэпрадукцый выдат-
ная. У цэлым манаграфія доктара Іллі Лямешкіна, пры-
свечаная толькі аднаму з шматлікіх навуковых пытанняў 
жыцця і дзейнасці Францішка Скарыны, указвае нам но-
выя даследчыя перспектывы і шляхі пошукаў.

Гродна  Альбіна Семянчук

8 Галенчанка Г. Я. Канец застарэлага міфа: новы дакумент пра 
Скарыну // Полацк: карані нашага радавода. Полацкая зямля 
як сацыякультурная прастора ўзнікнення і развіцця белару-
скага этнасу і нацыянальнай дзяржаўнасці: матэр. Міжнар. 
навук. канф., 5–6 верас. 1995 г. Полацк, 1996. С. 72–77.
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Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Ra-
dziwiłła w latach 1646–1655. Część 1. Diariusz 
kancelaryjny 1649–1653 / oprac. M. NAGIEL-
SKI, K. BOBIATYŃSKI, P. GAWRON, K. KOS-
SARZECKI, P. KROLL, A. A. MAJEWSKI, 
D. MILEWSKI. Warszawa, 2019. 890 s.; Część 2. 
 Listy / oprac. K. BOBIATYŃSKI, P. GAWRON, 
K. KOSSARZECKI, P. KROLL, A. A. MAJEW-
SKI, D. MILEWSKI, M. NAGIELSKI. Warsza-
wa, 2020. 301 s.

Род князёў Радзівілаў быў галоўным у Вялікім Княст-
ве Літоўскім і адным з самых магутных у Рэчы Паспалі-
тай. Цікава, што менавіта гэты род у адрозненне ад іншых 
магнацкіх родаў (Вішнявецкіх, Канецпольскіх, Патоцкіх 
ды інш.) даў шэраг выдатных мемуарыстаў. Гэта віленскі 
ваявода Мікалай Крыштаф Сіротка (1549–1616), які напі-
саў успаміны пра паломніцтва на Святую Зямлю ў 1583 г. 1, 
канцлер ВКЛ Альбрэхт Станіслаў (1593–1656) 2, канюшы 
ВКЛ, генерал каралеўскай гвардыі Багуслаў (1620–1669) 3, 
палявы гетман ВКЛ Януш (1612–1655), якія прысвяцілі 
свае творы падзеям сярэдзіны ХVІІ ст., у першую чаргу звя-
заным з паўстаннем на чале з Багданам Хмяльніцкім і вы-
зваленчай вайной украінскага народа ў 1648–1658 г., хоць 
яны ставіліся да ўкраінскіх казакоў варожа. У адрознен-
не ад мемуараў сваіх родзічаў дзённік Януша Радзівіла, 

1 Пэрэгрынацыя, або Паломніцтва… Мікалая Крыштофа Ра-
дзівіла ў Святую Зямлю // Кніга жыцій і хаджэнняў: уклад., 
прадм. і камент. А. Мельнікава. Мінск, 1994. С. 165–447.

2 Radziwiłł A. S. Memoriale rerum gestarum in Polonia: 1632–
1656: V. 1–5 / oprac. A. Przyboś i R. Żelewski. Wrocław – War-
szawa – Kraków – Gdańsk, 1968–1975. У перакладзе з лаціны 
на польскую мову: Pamiętnik o dziejach w Polsce. T. 1–3 / przeł. 
i oprac. A. Przyboś i R. Żelewski. Warszawa, 1980. 

3 Radziwiłł B. Autobiografia / wstępem poprzedził i oprac. T. Wa-
silewski. Warszawa, 1979. У перакладзе на беларускую: Ра-
дзівіл Б. Аўтабіяграфія / уклад. і пасляслоўе Ул. Сіўчыкава; 
пераклад з польскай мовы: А. B. Бутэвіч, Ул. Сіўчыкаў; прад-
мова Г. Літвіна. Мінск, 2009.
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за выняткам хіба часткі яго эпісталярнай спадчыны, зме-
шчанай у другім томе рэцэнзаванага выдання, заставаў-
ся неапублікаваны, і толькі ў канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. 
яго пачалі выкарыстоўваць у якасці гістарычнай крыніцы 
і нават публікаваць асобныя фрагменты (польскія гісторы-
кі і археографы Вітальд Бернацкі, Яцак Камуда, Міраслаў 
Нагельскі, а з украінскіх археографаў – аўтар гэтых рад-
коў). Цяпер жа цэлы калектыў археографаў (Міраслаў На-
гельскі, Конрад Бабятыньскі, Пшэмыслаў Гаўрон, Кшыш-
таф Касажэцкі, Пётр Крол, Анджэй Адам Маеўскі, Дарыуш 
Мілеўскі) здзейсніў фундаментальнае выданне ўсяго дзён-
ніка Януша Радзівіла ды яго эпісталярнай спадчыны. Вы-
кананую імі працу можна без перабольшання ацаніць як 
каласальную! Калі асноўная частка твора (каля 90%) за-
хоўваецца ў Галоўным архіве старажытных актаў у Варша-
ве (AGAD, Archiwum Radziwiłłów, Dział VІ, nr. 36), прычым 
яго пагінацыя або адсутнічае, або пераблытана, то іншыя 
10% тэксту ўдалося знайсці ў аддзелах рукапісаў Ягелон-
скай бібліятэкі і Бібліятэкі Польскай акадэміі навук у Кра-
каве, Расійскай нацыянальнай бібліятэцы ў Пецярбургу, 
Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі ў Мінску ды 
ў Інстытуце рукапісу Нацыянальнай бібліятэкі Украіны 
імя У. І. Вярнадскага ў Кіеве (ф. І, спр. 6012, арк. 458адв.–
460адв. – гэта фрагмент, які ахапляе падзеі студзеня – па-
чатку лютага 1649 г.). 

Публікацыя эпісталярнай спадчыны князя Радзівіла, 
з аднаго боку, аблягчалася тым, што ці не палова яе ўжо 
была выдадзена папярэднікамі, найперш польскім гісто-
рыкам Эдвардам Катлубаем (1822–1879) 4, які, дарэчы, 
пэўны час служыў у Кіеве, але раскіданасць лістоў была 
намнога большаю. Іх даводзілася выяўляць не колькі 
ў архівасховішчах Польшчы (Варшава, Кракаў, Вроцлаў, 
Гданьск, Курнік), але і Украіны (Кіеў, Львоў), Белару-
сі (Мінск), Латвіі (Рыга), Літвы (Вільня), Расіі (Масква), 
Аўстрыі (Вена), Германіі (Берлін) і Швецыі (Стакгольм).

Спачатку варта крыху сказаць пра твор, змешчаны 
ў першым томе. Гэта не мемуары ў прывычным сэнсе 

4 Kottłubaj E. Życie Janusza Radziwiłła. Wilno – Witebk, 1859. 
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слова. Януш Радзівіл быў палявым гетманам ВКЛ, а фак-
тычна – галоўнакамандуючым усяго літоўскага войска, 
бо вялікі гетман тады быў у паважным узросце, хварэў 
і не ўдзельнічаў у ваенных паходах супраць паўстанцаў 
Багдана Хмяльніцкага. Таму радзівілаўскі лагер стаў 
найважнейшым цэнтрам, дзе ўзгадняліся ўсе ваенныя пы-
танні і размяшчалася гетманская князя. Па распараджэн-
ні Януша Радзівіла тут вёўся дзённік, які атрымаў умоў-
ную назву канцылярыйнага (канцылярскага), ці абознага. 
У яго ўносіліся распараджэнні ды лісты, адрасатамі якіх 
былі кароль Рэчы Паспалітай Ян Казімір, прадстаўнікі 
паноўных вярхоў Рэчы Паспалітай, асабліва з вышэйша-
га афіцэрскага складу войска, кіраўнікі суседніх дзяржаў, 
у першую чаргу гетман Багдан Хмяльніцкі, крымскі хан 
Іслам-Гірэй, а таксама іх лісты-адказы. З іх спісвалі копіі 
і змяшчалі ў дзённік. У прыватнасці, у “Дыярыушы” было 
сем лістоў Багдана Хмяльніцкага, аднак чатыры з іх ужо 
апублікаваныя па іншых спісах 5. У прыватнасці, вель-
мі важная інструкцыя Багдана Хмяльніцкага з чэрвеня 
1652 г. палкоўніку Сямёну Савічу, які павінен быў весці 
перамовы з Адамам Кісялём, а таксама ліст казацкага гет-
мана князю Янушу за 30 чэрвеня 1653 г. (гл.: Cz. 1, s. 776). 
У дзённіку знайшлося месца для “конфесат” – пратаколаў 
допыту палонных (напрыклад, Івана Мацкевіча, Сільвес-
тра Дубіны, Івана Бугая, запарожца Дзям’яна Улашчан-
кі з Белай Царквы, Ваські з Чарнобыля, Ваські Сагуніча 
з Гомельшчыны, Васіля Скораба, Грыцка з Борзні, Юрыя 
Піроцкага з Рыпак, баровіцкага сотніка Кірыла ды інш.), 
данясенняў шпегаў, авіз пра хаду вайсковых кампаній 
ва Украіне, навін з Малдавіі ды іншых краін, а таксама 
лістоў і рэляцый розных асоб да караля і ягонага брата 
Карла Фердынанда, у тым ліку пра вынікі баёў, як ліст 
Войцаха Мяскоўскага да каралевіча Карла Фердынанда 
за 22 жніўня 1649 г. пра Збораўскую бітву (гл.: Cz. 1, s. 
5 Sysyn F. E. Dokuments of Bohdan Xmelnyc’kyj // Harvard Ukrai-

nian Studies. V. II. Nr 4. December 1978. P. 518–519; Джере-
ла з історії Національно-визвольної війни українського на-
роду 1648–1658 рр. Київ, 2014. Т. 2 (1650–1651 рр.). № 215. 
С. 346–348; Т. 3 (1652–1654). № 1, 2, 216. С. 11–13, 787.
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199–204). Лішне казаць, наколькі каштоўнымі з’яўляюцца 
“канфесаты”, бо ў іх гаварылася і пра падзеі, якія адбы-
валіся ў лагеры паўстанцаў. Сакратары князя звычайна 
дзень у дзень фіксавалі ўсё, што адбывалася ў абозе (на-
ват дробныя інцыдэнты), а таксама дзеянні самога кня-
зя. На жаль, дзённік дайшоў да нашага часу са значнымі 
стратамі. Не хапае найперш яго пачатку, дзе гаварылася 
пра пачатковы этап вайны 1648–1658 г., і падзеі асвятля-
юцца з 2 чэрвеня 1649 г. Але на 4 лютага 1652 г. выклад 
абрываецца, і далейшыя падзеі таго і наступнага гадоў 
(да 25 кастрычніка 1653 г.) пададзены няпоўна, бо тыя 
фрагменты, як і аповед пра падзеі 1654–1655 г. (да смерці 
князя Януша 30 снежня 1655 г.) былі страчаны.

Каштоўнасць “Дыярыуша” ў тым, што ён з’яўляецца 
надзвычай важнай крыніцай па гісторыі вайны Запарож-
скага Войска пад кіраўніцтвам Б. Хмяльніцкага на абша-
рах Палесся, Севершчыны і асабліва Беларусі. Падзеі, што 
адбываліся на тых землях, даволі слаба адлюстраваліся 
ў крыніцах. У “Дыярыушы” ж бачым найпаўнейшае асвят-
ленне Загальскай і Лоеўскай бітваў 1649 г., дзеянняў паў-
станцаў у Беларусі, прычым тут згадваюцца імёны амаль 
невядомых правадыроў (Булаўка, Іван Кастырка, мазыр-
скі сотнік Кісель, Адзінец, Седляр, Шарапата), зусім не-
вядомых паўстанцаў, сярод якіх былі і запарожцы, якія 
ваявалі яшчэ пад харугвамі гетмана Сагайдачнага. Тут 
знаходзім нямала інфармацыі пра ваенныя падзеі вакол 
Чарнігава, Старадуба, Брагіна, Гомеля, Горваля, Крыча-
ва, Лоева, Любеча, Мазыра, Оўруча, Рэчыцы, Хойнікаў, 
Холмеча, Чачэрска ды іншых гарадоў, а таксама звест-
кі пра палкоўнікаў Іллю Галоту, Міхайлу Крычэўскага, 
Марціна Нябабу, пра Сілуяна Мужылоўскага і Пятра За-
белу. Вось, напрыклад, цытата з ліста князя Радзівіла за 
11 ліпеня 1651 г.: “Маста ў Магілёве рабіць не жадаю, бо 
ведаю, што там маса зраднікаў” (611), – гэта значыць тых, 
хто сімпатызаваў паўстанцам. Вельмі шмат інфармацыі 
змешчана і ў данясеннях ротмістра С. Паўшы.

Асабліва каштоўныя звесткі пра Чарнобыль. Гэтая ця-
пер “мёртвая зона” мела сваю слаўную гісторыю і, ска-
жам, украінская паэтка Ліна Кастэнка заклікала да 
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ўсебаковага вывучэння мінулага гэтага краю, духоўнай 
культуры яго насельніцтва. А тут мы знаходзім звест-
кі пра існаванне Чарнобыльскага і Гарнастайпальска-
га (Гарнастайпаль – пад Чарнобылем) палкоў, іх пал-
коўнікаў (Міхайлы Паповіча, Піліпа Лапушкі), сотнікаў. 
Ёсць таксама важныя звесткі пра хаду ваенных дзеян-
няў у іншых рэгіёнах Украіны, у першую чаргу пра бівы 
пад Красным і Берасцечкам у 1651 г., дыпламатычную ба-
рацьбу, а таксама пазіцію Асманскай імперыі, Крымскага 
ханства, нагайскіх ордаў, Малдовы і Валахіі. Натураль-
на, у “Дыярыушы” знаходзім цікавую інфармацыю пра 
дзеянні войска ВКЛ і яго афіцэрскага складу (Г. Мірскі, 
С. Паўша, М. Францкевіч-Радзімінскі ды інш.). 

У “Дыярыушы” і асабліва лістах трапляюцца значныя 
фрагменты тэксту, напісаныя лацінай. Шкада, што поль-
скія археографы, якія добра валодаюць лацінскай мовай, 
пакінулі гэтыя фрагменты (часам і цэлыя лісты) без пе-
ракладу. Праўда, іх пераклад значна павялічыў бы аб’ём 
выдання, якое ў такім разе складалася б ужо не з двух, 
а з трох тамоў. Затое пераклад з лаціны значна палегчыў 
бы працу даследчыкаў. У крайнім выпадку можна было 
перакласці хоць бы лацінамоўныя фрагменты дзённіка, 
не чапаючы лістоў, што змешчаны ў другім томе.

Выданне забяспечана грунтоўнай прадмовай, у якую 
ўключана біяграфія Януша Радзівіла, дадзена характа-
рыстыка “Дыярыуша” і лістоў, раскрыты правілы выдан-
ня, а ў канцы тома ёсць імянны і геаграфічны паказнікі. 
У другой частцы прадмова змяшчае характарыстыку вай-
сковай карэспандэнцыі князя за 1646–1655 г., пералік 
лістоў, які займае не адну старонку (5–10), а завяршаец-
ца кніга імянным і геаграфічным паказнікамі.

Гэтае двухтамовае выданне ўводзіць у навуковы зва-
рот мноста каштоўных крыніц па гісторыі, несумненна 
важных для вывучэння нацыянальна-вазваленчай вай-
ны ўкраінскага народа. Хочацца павіншаваць польскіх 
калег з творчым поспехам і пажадаць ім новых дасягнен-
няў у галіне археаграфіі.

Кіеў Юрый Мыцык
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Др. Марыя Паўліна Сурвіла (1964–2020). Да-
следчыца і адвакат беларускай культуры = 
Dr. Maria Paula Survilla (1964–2020). A Scholar 
and Advocate of Belarusian Culture: зборнік ар-
тыкулаў, прысвечаных памяці калегі і сяброўкі / 
[укладанне, прадмова ЗІНЫ ГІМПЕЛЕВІЧ; 
рэдактары: НАТАЛЛЯ ГАРДЗІЕНКА і інш.] 
Мінск: Лімарыус, 2021. 406 с., [1], [6] іл. 

У спісе страт, якія панесла беларуская навука ў 2020 г., 
на жаль, ёсць і імя вядомай прадстаўніцы нашага замежжа, 
этнамузыколага і выкладчыцы, доктаркі Марыі Паўліны 
Сурвілы, што пайшла з жыцця ва ўзросце ўсяго 56 гадоў. 
У памяць пра яе ў Мінску ўбачыла свет спецыяльнае вы-
данне, у стварэнні якога прынялі ўдзел даследчыкі з некаль-
кіх краін свету. Тэксты зборніка напісаны па-беларуску, па-
англійску, па-французску, па-іспанску, па-руску. Ужо гэты 
пералік моў выразна адлюстроўвае як шырокую геаграфію 
жыцця, так і далягляд творчасці Паўліны Сурвілы.

Выразнай спецыфікай кнігі можна назваць тое, што яна 
не з’яўляецца выключна навуковым выданнем. Гэта так-
сама можна патлумачыць шматграннасцю асобы доктар-
кі Сурвілы. На старонках зборніка можна знайсці вершы, 
успаміны пра Паўліну Сурвілу, сярод уласна навуковых 
тэкстаў – многія тэмы, выразна інспіраваныя асабіста важ-
нымі для аўтара рэчамі і асобамі, напрыклад артыкул Сяр-
гея Навумчыка пра Пятра Машэрава. Тут сам аўтар адзна-
чае, што гэта “не навуковая праца, а, хутчэй, эсэ палітыка 
пра палітыка”. Аднак калі ўлічыць фармат кнігі, арыен-
таванай, як падаецца, не столькі на прафесійных навукоў-
цаў, колькі на шырокую грамадскасць, абраны падыход да 
зместу і характару артыкулаў цалкам апраўданы.

Усе тэксты структураваныя паводле тэматыкі на не-
калькі раздзелаў. Акрамя прыгаданых вершаў і першай 
часткі, што змяшчае ўспаміны, ёсць “гістарычны блок”, не-
калькі артыкулаў, што дэманструюць сувязь беларускай 
гісторыі і культуры з сусветнымі працэсамі і з’явамі, вя-
лікі раздзел па гісторыі літаратуры і фінальны, дзе змеш-
чаны тры тэксты, звязаныя з беларускай дыяспарай.
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Апошні раздзел, на нашу думку, найбольш разна-
стайны па фарматах. Ён адкрываецца англамоўным бія-
графічным артыкулам пра Янку Станкевіча, потым ідзе 
падрыхтаваная да публікацыі Наталляй Гардзіенкай пе-
рапіска Янкі Сурвілы з айцом Львом Гарошкам. Фіналь-
ны тэкст раздзела – “дыялог-успамін”, дзе пра гісторыю 
эмігранцкага танцавальнага ансамбля “Васілёк” размаў-
ляюць удзельніца калектыву Ала Орса-Рамана і даслед-
чыца Валянціна Трыгубовіч.

Пададзеныя ў кнізе тэксты надзвычай разнапланавыя, 
што вельмі добра. Кожны чытач зможа знайсці для сябе 
штосьці важнае, а таксама пазнаёміцца з матэрыяламі 
сумежных дысцыплін.

З метадалагічнага пункту гледжання таксама варта ад-
значыць, што прапанаваныя артыкулы ў сваёй бальшыні 
добра адлюстроўваюць сучасны стан навукі. Так, тэматыка 
сталінскіх рэпрэсій паказана праз прызму мікрагісторыі, 
гісторыі персаналій (артыкул Алеся Смаленчука), а так-
сама ў аспекце аналізу асэнсавання трагічнага мінулага 
ды складанасцяў такога асэнсавання (англамоўны тэкст 
Дэвіда Марплза і Веранікі Лапуцькі). Генадзь Сагановіч 
прапанаваў даўно патрэбны ў нашай гістарыяграфіі ўзва-
жаны, але крытычны разбор вядомай у беларускім грамад-
стве кнігі Міколы Ермаловіча “Па слядах аднаго міфа”.

Такая ж шырокая разнастайнасць тэм сустракаецца і ў ін-
шых раздзелах. Найбольш паказальным можа служыць пе-
радапошні, прысвечаны гісторыі літаратуры. Ён адкры-
ваецца англамоўным артыкулам Ірыны Дубянецкай, дзе 
яна, абапіраючыся на арыгінальны яўрэйскі тэкст, аналі-
зуе біблейскі міф пра стварэнне свету. Завяршаецца раз-
дзел артыкулам амерыканскага даследчыка Патрыка Ма-
лоя, які прысвечаны перакладам на мову суахілі тэкстаў пра 
СНІД. Аўтар разглядае гэты працэс ад 1980-х гадоў і завяр-
шае сітуацыяй 2020 г., калі свет накрыла чарговай эпідэміяй.

Разгледжаны зборнік убачыў свет з сумнай нагоды. Але 
сваім зместам ён, безумоўна, зробіць годны ўнёсак у ай-
чынную навуку і паслужыць напамінам пра таленавітую 
даследчыцу ды выкладчыцу Паўліну Сурвілу.

Мінск  Сяргей Емяльянаў
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Памяці Яўгена Анішчанкі

Не стала чалавека, які зрабіў 
важкі ўнёсак у беларускую гіста-
рыяграфію падзелаў Рэчы Пас-
палітай і, перш за ўсё, – у вы-
вучэнне зямельных адносін на 
беларускіх землях у гэты перыяд. 
Шчыры, прынцыповы даследчык 
пайшоў з жыцця ў росквіце твор-
чых сіл, пакінуўшы пасля сябе 
вялікі навуковы багаж.

Нарадзіўся Яўген Анішчан-
ка ў вёсцы Бранцава на Аршан-
шчыне 25 кастрычніка 1955 г. 
у сям’і агранома. З дзяцінства 
паважаў вясковы лад жыцця, ся-
лянскую працу, любіў прыроду. 

Па складзе характару быў лірыкам. Таму невыпадкова 
яшчэ школьнікам апынуўся ў Мінску ў Рэспуб ліканскай 
школе-інтэрнаце па музыцы і выяўленчым мас тацтве, 
якую скончыў у 1973 г. (Пазней жартаваў, што аднолька-
ва добра навучыўся там маляваць партрэты Леніна і кал-
гаснага каня.) Задаволіўшы эстэтычныя запыты душы, 
ён вырашыў вывучыць мінуўшчыну сваёй старонкі і ўсёй 
Беларусі, паступіў на гістфак Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта і ў 1978 г. атрымаў дыплом. Настаўнічаў, вы-
кладаў у Інстытуце культуры ў Мінску (1985–1986), а па-
сля заканчэння аспірантуры застаўся працаваць у Інсты-
туце гісторыі НАН Беларусі. 11 ліпеня 1989 г. абараніў тут 
кандыдацкую дысертацыю па тэме “Зямельныя адносіны 
ва Усходняй Беларусі ў другой палове ХVІІІ – пачатку 
ХІХ ст.” (кіраўнік Васіль Мялешка). У свет пачалі выхо-
дзіць кнігі: “Генеральнае межаванне на Беларусі” (1996), 
“Беларусь у часы Кацярыны ІІ” (1998), “Черта оседлости” 
(1998), “Восстание и война 1794 года в Литовской провин-
ции (сборник документов)” (2000 і 2001 гг.), “Стогн. Паў-
станне 1794 года. Новыя дакументы” (2002).

1955–2021
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Трэба адзначыць вялікую працавітасць Яўгена Аніш-
чанкі. Калі ён трапляў у архівы, то імкнуўся занатаваць 
не толькі дакументы па тэме, але і ўсё, што ляжала по-
бач і магло рана ці позна быць карысным для вывучэння 
гісторыі Беларусі. Асабліва гэта тычыцца расійскіх архі-
ваў. Ён ездзіў у Маскву, здымаў пакойчык і з ранку да 
цямна працаваў у архівах. Занатоўваў, замалёўваў, за-
пісваў (копіі дакументаў каштавалі дорага).

Як вынік той самаадданасці ў 2002 г. убачыла свет яго 
праца “Евреи Белорусской губернии: исторический очерк 
и документы”, а ў 2020 г. – “Запіскі генерала Черевина 
о польском мятеже”, якія ён ад рукі (!) перапісаў з архіў-
нага арыгінала і якія чакалі публікацыі васямнаццаць 
гадоў.

У 2004 г. Яўген Анішчанка абараніў доктарскую ды-
сертацыю па тэме “Палітычная гісторыя Беларусі ў часы 
падзелаў Рэчы Паспалітай” у Беларускім дзяржаўным 
педагагічным універсітэце імя Максіма Танка. Аднак 
Вышэйшая атэстацыйная камісія не зацвердзіла яе, ад-
значыўшы, што “работа палітызаваная і не пераконвае 
ў аб’ектыўнасці аўтарскіх ацэнак”. (У 2006 г. вучоны вы-
даў асобнай кніжкай гэтую дысертацыю пад аўтэнтычнай 
назвай.) 

Яўген Анішчанка заўсёды быў перакананы ў сваёй 
праваце (што часам шкодзіла яго асабістаму жыццю 
і працы). Таму ён пакінуў Інстытут гісторыі НАН Бела-
русі, працаваў у Дзяржаўным гістарычным архіве ў Мін-
ску, прыбіральшчыкам у Беларускім дзяржаўным экана-
мічным універсітэце, нарэшце, – у Мінскім дзяржаўным 
медыцынскім універсітэце, дзе выкладаў курс гісторыі 
медыцыны. У апошні перыяд свайго жыцця шмат супра-
цоўнічаў з апазіцыйнымі выданнямі як журналіст, напі-
саў кнігу “Эвакуацыя апазіцыі” (матэрыялы пра дэпута-
таў Вярхоўнага Савета Беларусі 12-га склікання), якая 
вытрымала некалькі выданняў.

Але для беларускай гістарычнай навукі імя Анішчан-
кі каштоўнае перш за ўсё даследаваннямі далёкай гісто-
рыі. Ён пакінуў сем кніжак дакументаў пра перыяд кан-
ца XVIII – пачатак XIX ст.: “Камісары Касцюшкі” (2004), 
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“Імем Айчыны” (2004), “СССР: Святы саюз свабодных 
рыцараў” (2006), “Ураднікі беларускіх земляў ВКЛ пры 
Станіславе Панятоўскім” (2008), “Абывацелі правінцыі. 
Інструкцыі шляхецкіх сеймікаў беларускіх земляў ВКЛ 
(Літоўскай правінцыі) канца ХVIII ст.” (2009), “Ураднікі 
беларускіх земляў ВКЛ у першай палове ХVIII ст.” (2010), 
“Ураднікі беларускіх земляў Расійскай імперыі на рубяжы 
ХVIII–ХІХ стагоддзяў” (2011). Названыя крыніцы прызна-
ны аўтарытэтнымі і карыстаюцца павагай у гісторыкаў, 
якія вывучаюць гэты перыяд.

Працуючы ў архівах, Яўген Анішчанка нібы размаўляў 
з мінулым, ён быў апантаны ідэяй давесці да навукова-
га свету склад насельнікаў Беларусі (у сучасных межах) 
напрыканцы XVIII ст. Гэта вельмі важная, з пункту гле-
джання дзяржаўнасці Беларусі, справа вылілася ў серыю 
кніг са спісамі беларускай шляхты ХVIII ст. (па паветах 
і ваяводствах ВКЛ адпаведна). З 2011 да 2021 г. убачылі 
свет трынаццаць выпускаў такіх спісаў. Аднак гэтая лічба 
стала для вучонага фатальнай: чатырнаццатую, поўнасцю 
завершаную кнігу са спісамі шляхты Ашмянскага павета 
яму так і не давялося ўбачыць, яна выйдзе ў свет у 2022 г. 

Апошнім прыжыццёвым акордам дзейнасці даследчы-
ка стала публікацыя кнігі “Землеустройство на востоке 
Беларуси в XVIII–XIX вв.”. Ён спяшаўся яе выдаць, нібы 
адчуваючы хуткі скон. Як на развітанне прасіў на воклад-
цы змясціць карту з выявай роднай вёскі Бранцава, на 
могілках якой і быў пахаваны пасля таго, як 16 траўня 
2021 г. перастала біцца яго сэрца.

Яўген Анішчанка быў сумленным і аб’ектыўным вучо-
ным. Не хібіў у гістарычнай праўдзе нават тады, калі яна 
супярэчыла яго жыццёвай пазіцыі і адначасова востра пе-
ражываў, калі бачыў скажэнні беларускай мінуўшчыны. 
На вельмі негустым абшары сумленных нацыянальных 
гісторыкаў пачатку ХХІ ст. яго імя займае пачэснае мес-
ца. Светлая памяць пра яго захаваецца ў калег і сяброў 
навечна.

Віктар Хурсік



Самародак, якога цікавіў працэс

Памяці Уладзіміра Ляхоўскага

Увечары 6 верасня 2021 г. 
памёр гісторык Уладзімір 
Ляхоўскі. Гэта стала поўнай 
нечаканасцю для ўсіх. Ішоў 
чалавек з крамы з пакупка-
мі дахаты, а на паўдарозе – 
разрыў аорты і імгненная 
смерць усяго ў 57 гадоў.

Калі гаворыш пра смерць 
пры такіх абставінах, то 
не выглядае зусім недарэч-
ным нават збіты пафасны 
штамп, што, маўляў, смерць 
вы рва ла чалавека з нашых 
шэрагаў. Бо ў выпадку Ля-
хоў ска га, бадай што, так і ад-
былося. Сярод тых, хто дасле-
даваў праблемы гісторыі культуры і адукацыі, развіцця 
беларускага нацыянальнага руху і станаўлення грамадскай 
супольнасці Беларусі ў ХІХ–ХХ ст., гісторыю беларускай да-
ваеннай эміграцыі, сацыяльна-палітычныя і гуманітарныя 
наступствы Першай сусветнай вайны для Беларусі, ён быў 
адным з найбольш абазнаных, дасведчаных, а галоўнае – 
дзейных спецыялістаў. Цяжка сказаць, хто пры цяперашніх 
умовах зможа яго паўнавартасна замяніць. 

У гістарычную навуку Уладзімір Ляхоўскі прыйшоў 
даволі позна. Толькі ў 1993 г., калі ўзрост ягоны ўжо на-
бліжаўся да 30 гадоў, ён скончыў, прытым завочна, гіста-
рычны факультэт БДУ. Даследаваць і пісаць, праўда, па-
чаў яшчэ студэнтам, і яго дыпломная праца, прысвечаная 
Мінскаму настаўніцкаму інстытуту, ужо ўражвала грун-
тоўнасцю. Прынамсі, сам Ляхоўскі з гонарам успамінаў, 
што ўжо праз дзясяткі гадоў пасля таго даследчык гісто-
рыі БДУ, былы дэкан гістфака і прарэктар універсітэта 

1964–2021
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Алег Яноўскі сказаў яму падчас нефармальнай камуніка-
цыі на нейкім мерапрыемстве, што дагэтуль тую ягоную 
працу захоўвае, высока яе цэніць і нават тое-сёе выкары-
стоўваў падчас уласных даследаванняў.

Выбар менавіта такой першай тэматыкі даследавання 
быў у пэўнай ступені выпадковасцю. Ляхоўскі згадваў, 
што калі ў час вучобы ў яго і ягонага тагачаснага сябра-
аднакашніка Аляксандра Мікалаевіча ўзнікла цікавасць 
да сур’ёзных заняткаў гістарычнай навукай, то хтосьці 
парэкамендаваў ім звярнуцца да Віталя Скалабана. Той, 
маўляў, добра ведае архіўныя матэрыялы і ўвогуле стан 
беларускай гістарыяграфіі, то падкажа, што цікава і ак-
туальна. Хлопцы да Віталя Уладзіміравіча схадзілі, і той 
пасля знаёмства і размовы парэкамендаваў Ляхоўскаму 
заняцца Мінскім настаўніцкім інстытутам, а Мікалаеві-
чу – бежанствам 1915 г. 

Абодва да прапановы прыслухаліся і сапраўды паспра-
бавалі працаваць на гэтых у той час зусім здзірванелых 
дзялянках. Аднак калі Мікалаевіч абмежаваўся парай 
артыкулаў і пасля цалкам кінуў гісторыю ды перайшоў 
у іншыя сферы, то для Ляхоўскага зроблены тады выбар 
прадвызначыў практычна ўсё далейшае жыццё. Пасля таго 
ён памяняў шмат месцаў працы: выдавецтва “Беларуская 
энцыклапедыя”, часопіс “Спадчына”, Інстытут гісторыі 
НАНБ, Нацыянальны архіў Рэспублікі Беларусь, факуль-
тэт міжнародных адносін БДУ… Але заўсёды і ва ўсіх аб-
ставінах працягваў навуковыя даследаванні. Вынікі гэтай 
працы – дзве кнігі “Школьная адукацыя ў Беларусі падчас 
нямецкай акупацыі 1915–1918 гг.” (2010) і “Ад гоманаўцаў 
да гайсакоў. Чыннасць беларускіх маладзёвых арганіза-
цый у 2-й палове ХІХ – першай трэці ХХ ст.” (2012, 2-е выд. 
2015), грунтоўны зборнік (сумесна з Уладзімірам Міхнюком 
і Аляксандрай Гесь) “Слуцкі збройны чын 1920 г. у даку-
мэнтах і ўспамінах” (2001, 2-е выд. 2016), каталог выставы 
“Ёсць на карце месца…: Грамадска-культурная чыннасць 
беларускай і расійскай эміграцыі ў Чэхаславакіі, 1921–
1938” (2002), а таксама больш за сотню артыкулаў.

Уладзімір Ляхоўскі – класічны прыклад вучонага-сама-
родка, прыход якога ў гістарычную навуку быў не вынікам 
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свядомай падрыхтоўкі да гэтага праз сям’ю, школу, ВНУ, 
а нечаканым раскрыццём прыродных здольнасцяў пад 
уплывам жыццёвых абставін і агульнай грамадскай ат-
масферы. Хоць сама папярэдняя біяграфія, здавалася б, 
гэтаму не надта спрыяла.

У кароткім некралогу па гарачых слядах пісьменнік 
Уладзімір Арлоў згадаў, што Валодзя Ляхоўскі “быў па-
томным менчуком”. Гэта праўда толькі тады, калі разу-
мець пад такім акрэсленнем тое, што сам ён 5 лютага 
1964 г. нарадзіўся ў Мінску і пасля пражыў тут усё жыц-
цё. Але бацькі ягоныя былі мінчукамі толькі ў першым 
пакаленні, іх радзіма, як і ў большасці беларусаў таго па-
калення – вясковая. 

Радавое гняздо Ляхоўскіх – Прысынак Уздзенскага 
раёна. Паходжанне часткі роду Уладзіміра Ляхоўскага 
па бацьку – шляхецкае і каталіцкае, і сям’я была дастат-
кова заможная. За што ў трагічныя 1930-я заплаціла не-
малую цану. Падчас калектывізацыі Ляхоўскіх раскула-
чылі і яны скіраваліся ў паўночны марозны Котлас. Дзе 
Віктар Ляхоўскі, бацька Уладзіміра, перад вайной нават 
паспеў стварыць сям’ю. Але, мабыць, асаблівага ладу ў ёй 
не было, бо, дэмабілізаваны з войска пасля вайны, на Поў-
нач Віктар не вярнуўся, а пасяліўся ў Мінску, дзе ажаніў-
ся другі раз з Аляксандрай Дыдзік родам з вёскі Неганічы 
Бярэзінскага раёна.

Род па маці – поўная супрацьлегласць бацькаваму. Ён 
быў незаможны, раскулачваць там не было каго. Але ад 
калгаснай нішчымніцы дзяўчынку Шуру яшчэ да вайны 
ўдалося нейкім чынам выправіць у Мінск, дзе яна пры-
служвала ў доме нейкай яўрэйскай сям’і. Падчас вайны, 
праўда, давялося вярнуцца на вёску, дзе было ўсё ж вы-
жыць прасцей, чым у горадзе. Але як вайна скончылася – 
вярнулася ў Мінск зноў, дзе неўзабаве выйшла замуж. 

Уладзімір у гэтай сям’і быў апошнім, познім дзіцём. Калі 
ён нарадзіўся, маці ягонай было 40, а бацьку пад 50. Сястра 
і брат Валодзі былі за яго нашмат старэйшыя. Сям’я была 
звычайная рабочая: бацька працаваў элект рыкам, маці – 
прыбіральшчыцай. А жылі ў незадоўга перад тым збу-
даванай двухпакаёвай кватэры ў доме-“хрушчоўцы” на 
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Шарыках: так дагэтуль нефармальна завецца раён Мінска 
ў ваколіцах падшыпнікавага завода, цяпер там найбольш 
прыкметны і вядомы арыенцір – універмаг “Беларусь”.

Дзяцінства Валодзі працякала ў тыповай атмасферы 
тагачаснай беларускай савецкай пралетарскай культуры, 
дзе рэй вялі нядаўнія выхадцы з вёскі. Суровы бацька, які 
за нейкія дзіцячыя грахі мог павучыць і папругай, хулі-
ганістая атмасфера гарадскіх двароў Заводскага раёна, 
дзе дзеці і падлеткі бавілі час без асаблівага прыгляду 
з боку вечна занятых бацькоў, часам уступаючы сваімі за-
бавамі і ў супярэчнасць з крымінальным кодэксам. 

Яшчэ было захапленне футболам і нават заняткі ў сла-
вутага дзіцячага трэнера Алега Базарнава, які выгадаваў 
нямала знакамітых беларускіх гульцоў, у тым ліку Сяргея 
Алейнікава і Андрэя Зыгмантовіча. Спыніліся тыя занят-
кі па волі бацькі, які так сурова зрэагаваў на скаргі на-
стаўнікаў аб зніжэнні паспяховасці сына ў школе. Гэтага 
Уладзімір не мог дараваць бацьку ўсё жыццё, бо нібыта 
ў час тых заняткаў Базарнаў бачыў у ім пэўныя таленты. 
Увогуле ж любоў да футбола Ляхоўскі захаваў да самай 
смерці.

Цікавасці ж да нечага нацыянальнага тая атмасфера 
асабліва не стварала, першым штуршком да гэтага, як 
адзначаў сам Валодзя, была служба ў войску. Прызвалі 
яго ўлетку 1982 г., а служыць давялося на другім канцы 
краіны, у Хабараўскім краі. І вось там, у зусім чужых ды 
непадобных да радзімы мясцінах, у шматнацыянальным 
асяроддзі і пры падзелах на зямляцтвы з міжнацыяналь-
нымі ды рэгіянальнымі непаразуменнямі ды нават адкры-
тымі канфліктамі, прыйшло разуменне, што беларусы – 
не рускія, што Беларусь – не Расія. Дэмабілізаваўшыся, 
Уладзімір свядома набыў першую беларускую кнігу – 
шматмоўнае падарункавае выданне “А хто там ідзе?” Янкі 
Купалы, выдадзенае да стагоддзя класіка. Хоць беларус-
кую мову добра засвоіў толькі ў пачатку 1990-х, калі на-
поўніцу разгарнулася нацыянальнае адраджэнне.

Да гэтага ж – пошукі і сябе самога, і свайго месца 
ў жыцці. Паступіў у політэхнічны, але доўга не правучыў-
ся – не ягонае. Працаваў электрыкам у трамвайным дэпо, 
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запісаўся на падрыхтоўчыя курсы ва ўніверсітэт. Шмат чы-
таў, самаадукоўваўся. З’явілася сям’я, нарадзіліся дзеці. 

А ў краіне тым часам стартавала перабудова, пачалі 
бурліць палітычныя працэсы, абвешчана галоснасць. Ля-
хоўскі за ўсім сочыць, ва ўсім удзельнічае, заводзіць новыя 
знаёмствы. І ў атмасферы агульнай лібералізацыі сярод ін-
шага даведваецца пра гісторыю ўласнай сям’і, падрабяз-
насці якой яму перад тым не адкрывалі. Раней ён, вядома, 
ведаў пра тое, што бацька нейкі час жыў у Котласе, што 
там заставаліся сваякі, некаторых нават ведаў асабіста, бо 
ў часы ягонага дзяцінства прыязджалі ў Мінск і ў іх жылі. 
А вось што апынуліся там у выніку раскулачвання, пра 
якое сталі шмат пісаць і гаварыць – пра тое раней не ведаў 
і не цікавіўся. Таму адкрыццё шакавала і ўразіла.

Вынікам набытых новых ведаў стаў першы выпадак 
індывідуальнага палітычнага пратэсту. Перад гэтым Ля-
хоўскі па інерцыі, як і многія тагачасныя маладзёны з ра-
бочых асяродкаў, падаў заяву на ўступленне ў камуні-
стычную партыю. Паводле правілаў перад уступленнем 
кожны павінен быў адбыць гадавы кандыдацкі стаж, які 
да таго часу стаў ужо чыстай фармальнасцю. Але Вало-
дзя, калі тэрмін скончыўся, у КПСС уступаць проста ад-
мовіўся, як ні ўгаворвалі здзіўленыя супрацоўнікі парт-
кама, настроеныя на забеспячэнне перадусім колькасных, 
а не якасных паказчыкаў. 

Адышоўшы так рашуча ад камуністычнай партыі, Ля-
хоўскі зблізіўся з іх тагачаснымі палітычнымі апанента-
мі з нацыянал-дэмакратычнага лагера. Канец 1980-х і па-
чатак 1990-х – той перыяд, калі ён актыўна ўдзельнічаў 
у буйных выбарчых кампаніях, якія ўпершыню праводзі-
ліся на альтэрнатыўнай аснове, у камандах дэмакратыч-
ных кандыдатаў. Не на першых ролях, але як шараговы 
валанцёр. На выбарах народных дэпутатаў СССР у 1989 г. 
Ляхоўскі працаваў на карысць Аляксандра Жураўлёва, на 
выбарах у Вярхоўны Савет БССР у 1990-м – на карысць 
Уладзіміра Грыбанава. Абодва гэтыя кандыдаты, якія пе-
рамаглі ў выбарах, былі падтрыманыя Беларускім народ-
ным фронтам як найбольш адпаведныя. Праўда, пасля 
аказаны давер не надта апраўдалі, але гэта іншая гісторыя.
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Але грамадска-палітычная дзейнасць Ляхоўскага вя-
лікага развіцця пасля не мела. У гэты вір яго зацягнула 
толькі часова, у пазнейшыя часы ён ад гэтага збольшага 
адышоў. А вось гістарычная навука, прыход да якой па-
чаўся ў пачатку 1990-х, стала захапленнем і прафесіяй 
на ўсё жыццё. 

У час прыходу Ляхоўскага ў гістарычную навуку аку-
рат зруйнавалася камуністычная сістэма, знікла цэнзу-
ра і адкрыліся архівы. А паколькі закрытыя яны былі да 
таго дзясяткі гадоў, цягам якіх дзяржава ўвогуле трыма-
ла інфармацыйную прастору ў сваёй манаполіі, то пра-
ца гісторыка была ўдзячнай. Не ў сэнсе атрымання з яе 
матэрыяльных дабротаў, а ў сэнсе прадукавання новых 
адкрыццяў. Што ні капнеш – усё раней малавядомае ці 
зусім невядомае, усё прэтэндуе на сенсацыю, што ні пуб-
лікацыя – то адкрыццё і вяртанне з небыцця. 

Валодзю гэтая атмасфера пошуку і знаходак паглыну-
ла ў той час цалкам. Бадай, не было ў ягоным навуковым 
жыцці больш плённага перыяду. Артыкулы, публікацыі 
дакументаў, падрыхтоўка да друку з прадмовамі і камен-
тарамі раней не публікаваных твораў беларускіх дзеячоў 
ранейшых пакаленняў і інтэлектуальных здабыткаў па-
сляваеннай беларускай эміграцыі. Некаторыя нумары ча-
сопіса “Спадчына”, які ў 1990-я быў флагманам белару-
скага інтэлектуальнага жыцця на гістарычнай дзялянцы, 
нярэдка складаліся ў значнай частцы з матэрыялаў, напі-
саных ці падрыхтаваных Уладзімірам Ляхоўскім. 

Сваю працу ў той рамантычны перыяд ён сам у паз-
нейшыя часы не лічыў узорнай і дасканалай, прызнаваў, 
што на яго ўплывала агульная атмасфера таго часу, калі 
спачатку быў моцны патрыятычны ўздым, а пасля на-
цыянальная гістарычная навука апынулася ў авангардзе 
супраціву рэваншысцкім сілам, якія атрымалі ўладу 
ў краіне. Гэта, вядома, не спрыяла поўнай аб’ектыўнасці, 
нярэдка спрычынялася да міфатворчасці і павярхоўнасці 
ацэнак. Усведамляючы гэта, Ляхоўскі мала таго што сам 
не трымаўся за зробленыя паспешлівыя высновы, калі 
новыя матэрыялы іх ставілі пад сумнеў, але і пазітыўна 
рэагаваў, калі ягоныя колішнія высновы аспрэчваліся 
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даследаваннямі іншых. Асабліва калі тыя іншыя нале-
жалі да новай, маладой генерацыі. 

У гэтым плане нельга прамінуць пытання стаўлення 
Ляхоўскага да калег і ягонага спрыяння іх працы. Ад-
носна яго без ніякага перабольшання можна прымяняць 
прыметнік шчодры. У многіх навуковых і папулярных вы-
даннях ягонае імя згадваецца ў ліку тых, каму выказва-
юцца падзякі за дапамогу і кансультацыі. Сапраўды, на-
запасіўшы за гады навуковай працы шмат інфармацыі, 
ведаючы архіўныя фонды і назбіраўшы немалую ікана-
графічную базу, ён ніколі не адмаўляўся сваімі ведамі 
і матэрыяламі бескарысліва падзяліцца, калі чалавек, які 
іх прасіў, меў у ягоных вачах добрую рэпутацыю. А га-
лоўным крытэрыем, які ствараў гэтую рэпутацыю, была 
зацікаўленасць чалавека ўласна гісторыяй, укладанне 
ў даследаванні душы. Калі Уладзімір бачыў, што хтосьці, 
асабліва з маладых, дэманструе добры даследчыцкі патэн-
цыял, сумешчаны з асабістай і навуковай сумленнасцю – 
то ягоная падтрымка ў выпадку звароту па дапамогу была 
такому чалавеку забяспечаная. 

Усё гэта мела сувязь і з ягоным добрым усведамлен-
нем адной з ключавых праблем беларускай гістарычнай 
навукі – слабога развіцця таго, што завецца навуковымі 
школамі. Ляхоўскаму вельмі не падабалася дастаткова 
распаўсюджаная ў нас сітуацыя, калі навуковыя кіраўнікі 
маладых даследчыкаў, самі далёкія ад той тэмы дасле-
даванняў, якімі займаліся іх падапечныя, нічога ім у на-
вукова-метадалагічным плане не давалі і забяспечвалі 
ў лепшым выпадку толькі фармальна-адміністратыўную 
падтрымку. А маладому даследчыку даводзілася ўрэш-
це да ўсяго даходзіць самому, набіваючы ўласныя гузакі 
і блытаючыся ў трох соснах там, дзе пісьменнае навуковае 
кіраўніцтва магло б вырашыць праблему.

Сам Ляхоўскі са студэнтамі, якія рыхтавалі ў яго курса-
выя і дыпломныя працы, стараўся працаваць належным 
чынам: аддаваў ім шмат часу, даваў кансультацыі, за-
ахвочваў да ўдзелу ў канферэнцыях і падрыхтоўцы наву-
ковых публікацый. Але паколькі працаваў на няпрофіль-
ным для сябе факультэце, то мог перадаць тым студэнтам 
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не так шмат: сапраўдным карыфеем мытнай справы ён 
усё ж так і не стаў. І марыў некалі перайсці працаваць на 
гістфак, каб працаваць са студэнтамі-гісторыкамі. Якім 
мог бы даваць цікавыя тэмы са сферы ўласных навуко-
вых інтарэсаў, дапамагаць і накіроўваць, ствараць сваю 
своеасаблівую школу. Але гэтага было яму не суджана. 

Праўда, Ляхоўскі ўсведамляў, што яго магчымасці да-
статкова абмежаваныя. Важнай рысай ягонага харак-
тару было крытычнае стаўленне да самога сябе. Сам ён 
не лічыў сябе навуковым свяцілам, разумеў, што ў яго 
не надта добрая адукацыя, недастатковы ўзровень ва-
лодання замежнымі мовамі, а адпаведна дастаткова па-
вярхоўнае знаёмства з тымі тэндэнцыямі, якімі жыве 
сучасная навука ў свеце. Але тое, што было ў яго сілах, 
намагаўся рабіць на максімальна якасным узроўні.

Хоць перфекцыянізм часам і падводзіў. Шмат гадоў 
таму Ляхоўскі ўзяўся падрыхтаваць да друку працяг фун-
даментальнай публікацыі “Архівы Беларускай Народ-
най Рэспублікі”. Першы том у дзвюх аб’ёмных частках, 
на матэрыялах Віленскага цэнтральнага дзяржаўнага 
архіва, быў падрыхтаваны Сяргеем Шупам і выдадзены 
ў 1998 г. 1, наступную частку, на аснове мінскіх фондаў, 
рабіў Ляхоўскі. Рабіў доўга, але, на жаль, да канца пра-
цу так і не давёў. Бо хацеў зрабіць сваё выданне яшчэ 
лепшым і грунтоўнейшым, але пераацаніў уласныя сілы 
і магчымасці. Вынікі працы не загінулі, але канчаткова 
яе цяпер давядзецца даводзіць да ладу калегам.

Доўга не хапала яму ні часу, ні імпэту-матывацыі і на 
тое, каб здабыць у якасці гісторыка-навукоўца афіцый-
ны статус – абараніць кандыдацкую дысертацыю. Хоць 
і суіскальніцтва было аформлена яшчэ ў сярэдзіне 1990-х, 
і тэма дысертацыі акрэсленая: “Адукацыя на акупаваных 
Германіяй беларускіх землях у гады Першай сусветнай 
вайны (1915–1918 гг.)”. Тэма вырасла з дыпломнай пра 
1 Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі = Archives of the 

Belarusian Democratic Republic. Т. 1. Кн. 1–2. Фонд № 582 
Дзяржаўнага Архiва Лiтвы (“Рада Мiнiстраў Беларускай На-
роднай Рэспублiкi”) / уклад., падрых., уступ, камент., перакла-
ды, паказальнікі: С. Шупа. Вільня, 1998.
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Мінскі настаўніцкі інстытут і паводле першапачатковай 
задумы мела куды больш шырокія храналагічныя і тэры-
тарыяльныя рамкі, бо мусіла ахопліваць і тэрыторыю пад 
расійскім кантролем, і нават перыяд польска-савецкай 
вайны. Ён сам пасля з усмешкай успамінаў, што наіўна 
верыў, нібыта ўсё гэта можна ўціснуць у адну кандыдац-
кую, ды яшчэ на дазволенай ВАКам толькі сотні дысерта-
цыйных старонак. Урэшце ж нават праца над такой знач-
на ўрэзанай тэмай заняла шмат гадоў. 

І гэта не было вынікам нядбайнасці. Асноўная частка 
неабходнага матэрыялу была ўжо сабраная нават да часу 
зацвярджэння на суіскальніцтва, а ў наступныя гады ён па-
глыбляўся і папаўняўся. Але каб той матэрыял належным 
чынам апрацаваць, звесці да належнага аб’ёму і аформіць 
так, як патрабуюць вакаўскія правілы, вечна не хапала 
часу, а можа і ахвоты. Трэба было як мінімум на паўгода-
год усё іншае кінуць і займацца перадусім толькі гэтым, 
а кідаць нічога не хацелася. “Мяне цікавіў працэс!” – паў-
жартоўна адказваў Валодзя, калі я пытаўся ў яго, чаму гэта 
ўсё так зацягнулася. Маючы на ўвазе не дастаткова руцін-
ны працэс афармлення кваліфікацыйнай працы, а працэс 
няспыннага пошуку матэрыялу па розных падзеях і асобах, 
звязаных з беларускім рухам першай паловы ХХ ст. 

Несумненна, мела тут значэнне і ягоная агульная не-
амбіцыйнасць. Ляхоўскі не ставіў мэтай зрабіць службо-
вую кар’еру, зрабіцца якім-небудзь фармальным началь-
нікам. І таму навуковая ступень не была для яго нечым 
такім, што прагнулася ўсёй душой. Тым больш што зробле-
на ім да сярэдзіны нулявых было ўжо так шмат, што ў на-
вуковых асяродках ягоны аўтарытэт быў высокі і без таго. 

Зрэшты, калі адносна ліберальныя дагэтуль часы ў ся-
рэдзіне нулявых памяняліся і наяўнасць навуковай ступе-
ні стала першаснай умовай, каб застацца на працы ў на-
вуковай і адукацыйнай сферы, Ляхоўскі здолеў усё ж 
узяць сябе ў рукі, адкласці ўсё ўбок і сканцэнтравацца на 
падрыхтоўцы дысертацыі, такі яе абараніўшы. Гэта было 
таксама адной з рысаў ягонага характару – у ключавыя 
моманты сабрацца, мабілізавацца і такі развязаць узнік-
лыя праблемы.



In memoriam 305

У Інстытуце гісторыі, праўда, утрымацца яму тады 
не ўдалося, але набыты статус дазволіў стаць дацэнтам ка-
федры мытнай справы факультэта міжнародных адносін 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Дзе ён і працаваў 
да самага канца жыцця.

Але дзе б Ляхоўскі ні працаваў і што б ні рабіў – ён заў-
сёды захоўваў выразна акрэсленую грамадзянскую пазі-
цыю. Суверэнітэт Беларусі, развіццё беларускай мовы 
і культуры, гістарычная праўда замест маніпуляцый – 
гэта былі для яго абсалютна прынцыповыя і недыскусій-
ныя рэчы. Склалася так, што менавіта ён у апошнія гады 
вылучыўся на галоўнага спецыяліста па гісторыі беларус-
кай нацыянальнай сімволікі, яму было што сказаць на 
гэты конт, пацвярджаючы кожнае слова спасылкай на гі-
старычныя матэрыялы. Калі ў 2020 г. пытанне сімволікі 
ў беларускім грамадстве надзвычай актуалізавалася, под-
пісы Ляхоўскага можна было пабачыць пад усімі петыцы-
ямі і зваротамі ў абарону бел-чырвона-белага сцяга і герба 
Пагоня. У 2020–2021 г. ён даў на гэтую тэму некалькі важ-
ных і грунтоўных інтэрв’ю беларускім і замежным папу-
лярным СМІ. Пашырэнне ведаў пра гістарычную сімволіку 
ў шырокіх грамадскіх колах – у тым ліку несумненна і яго-
ная заслуга, бо некаторыя з тых публікацый, што з’явіліся 
ў патрэбны час і ў патрэбным месцы, збіралі дзясяткі і на-
ват сотні тысяч праглядаў. А інфармаванню на гэты конт 
еўрапейскай супольнасці несумненна паслужыць вялікая 
публікацыя, зробленая ў прысвечаным беларускім падзе-
ям тэматычным выпуску нямецкага часопіса “Osteuropa” 2. 

Пры гэтым Ляхоўскі, вядома, разумеў, у якой краіне 
жыве, і стараўся па магчымасці паводзіць сябе канструк-
тыўна, трымацца правілаў гульні. Працуючы ў дзяржаў-
ным універсітэце, ён некалькі разоў за супрацоўніцтва 
з незалежнай прэсай стаяў на мяжы звальнення і ўтрым-
ліваўся толькі дзякуючы заступніцтву кіраўніцтва фа-
культэта. Ён быў кіраўніцтву за гэта ўдзячны, падтрымку 
цаніў, а са свайго боку намагаўся па драбязе не пад-
стаўляцца сам і не падстаўляць начальства. Але не тады, 

2 Гл.: Osteuropa. 2020. Hf. 10-11.
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калі прамаўчаць у нейкай сітуацыі азначала пайсці вы-
разна супраць уласнага сумлення і здзейсніць подласць 
у дачыненні да іншых людзей. 

Таму ў 2012 г. ён публічна выступіў з адкрытым пра-
тэстным лістом на адрас Белтэлерадыёкампаніі, калі ў яе 
эфіры гучалі пасквілі на часопіс “Arche” і звязаныя з ім 
кніжныя выданні, а ў якасці прыкладу літаратуры, у якой 
“адбельваецца нацызм”, на ўсю краіну паказвалі кнігу 
Ляхоўскага “Ад гоманаўцаў да гайсакоў”. Таму ягоныя 
подпісы можна было рэгулярна бачыць пад шматлікімі 
калектыўнымі лістамі навуковай супольнасці гісторыкаў 
з пратэстамі супраць пераследу кагосьці з калег ці насту-
плення дзяржаўных чыноўнікаў і прапагандыстаў на на-
цыянальныя каштоўнасці і гістарычную праўду. Таму ён 
да апошняга даваў інтэрв’ю незалежным СМІ, апошнія 
з якіх выйшлі ў эфір ужо пасля ягонай нечаканай смер-
ці. Пералічваць выпадкі, калі Ляхоўскі свядома рызыка-
ваў і нарываўся на магчымыя непрыемнасці, бо сумлен-
не не дазваляла яму проста прамаўчаць, можна і далей. 
І, вядома, нішто не магло прымусіць яго напісаць само-
му ці паставіць свой подпіс пад чымсьці, што цалкам су-
пярэчыла ягоным уласным поглядам. 

У апошнія гады навуковая дзейнасць Ляхоўскага ажы-
вілася, у яго былі вялікія планы. Паступіўшы ў дактаран-
туру гістфака БДУ, ён стаў рыхтаваць дысертацыю пра 
беларускую эміграцыю даваеннага часу. Шмат матэрыялу 
ў яго было ўжо сабрана раней, іншыя стаў актыўна збі-
раць. У пачатку 2020 г. з’ездзіў у камандзіроўку ў Маскву, 
дзе шмат чаго знайшоў у зборах былога Рускага замежна-
га архіва, што захоўваецца ў Дзяржаўным архіве Расій-
скай Федэрацыі. Рэгулярна хадзіў у наш Нацыянальны 
архіў, на ягоным працоўным стале дома засталася папер-
ка, у якой распісаны план паходаў туды на верасень па 
днях і гадзінах. Да канца месяца ён планаваў наведаць 
архіў 10 разоў, найбліжэйшы візіт – у аўторак 7 верасня 
з 14.00. Але ўсе планы абарваліся панядзелкавым веча-
рам 6-га…

Аляксандр Пашкевіч
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