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КРЫНIЦАЗНАЎЧАЯ  БАЗА  ГIСТОРЫI  БЕЛАРУСI 

ПЕРЫЯДУ  ДРУГОЙ  СУСВЕТНАЙ 

I  ВЯЛIКАЙ  АЙЧЫННАЙ  ВОЙНАЎ  (1939—1945 гг.) 

 

Гiсторыя Другой сусветнай вайны i яе важнейшай састаўной часткi Вялiкай Айчыннай вайны 

савецкага народа выклiкала i прадаўжае выклiкаць велiзарную цiкавасць шырокiх колаў грамадскасцi i 

навуковай супольнасцi. За шэсць дзесяцiгоддзяў, мiнуўшых пасля яе заканчэння, апублiкавана мноства кнiг. 

Сярод iх — шматтомныя абагульняючыя працы, гiстарычныя нарысы, мемуары i дзѐннiкi, каштоўныя  

дакументы i матэрыялы. Асвятленню падзей гiсторыi Беларусi перыяду вайны ў айчыннай i зарубежнай 

гiстарыяграфii прысвечана звыш 10 тыс. навуковых i навукова-папулярных прац1. 

Уцешна канстатаваць, што гэты вялiзны крынiцазнаўчы i гiстарыяграфiчны масiў працягвае 

папаўняцца ўсѐ новымi даследаваннямi зарубежных i беларускiх аўтараў. Сведчанне таму — выдадзеныя ў 

перыяд падрыхтоўкi i правядзення 60-годдзя Вялiкай Перамогi кнiгi i падручнiкi, а таксама апублiкаваныя 

матэрыялы адбыўшыхся навуковых канферэнцый, творчыя дыскусii, якія разгарнуліся на старонках 

часопiсаў, газет i электронных СМI Рэспублiкi Беларусь. Паказальна, што сустрэчы, круглыя сталы i 

канферэнцыi  
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вучоных Iнстытута гiсторыi НАНБ, БДУ, БНТА, БДПУ iмя Максіма Танка, МДЛУ, МДУ iмя А. Куляшова i 

iншых беларускiх вышэйшых навучальных устаноў вызначалiся плюралiзмам думак, iмкненнем даць 

аб’ектыўную карцiну мiнулай вайны i суровых выпрабаванняў, выпаўшых на долю беларускага народа. Пры 

гэтым нашы вядучыя гiсторыкi-палемолагi Э. Р. Iофэ, А. А. Каваленя, Г. А. Космач, У. I. Кузьменка, У. I. 

Лемяшонак, А.М. Лiтвiн, С. Я. Новiкаў, У. Е. Снапкоўскi, А. В. Шаркоў i некаторыя iх маладыя калегi 

дэманструюць уменне ўлiчваць новыя тэндэнцыi i абапiрацца на ўвесь назапашаны вопыт папярэднiх 

даследчыкаў. 

Гэта надзвычай важная акалiчнасць, таму што гiстарыяграфiя вайны прайшла даволi вялiкi, 

складаны i нялѐгкi шлях. Нашым папярэднiкам Р. Ц. Абловай, Ц. С. Гарбунову, А. I. Залескаму, I. С. 

Краўчанку, Р. Р. Кручку, П. П. Лiпiлу, Я.  С. Паўлаву, В. П. Раманоўскаму, А. А. Фактаровiчу, А. Ф. 

Хацкевiчу, М. А. Якубоўскаму, Э. Ф. Языковiч і інш. прыходзiлася пераадольваць многiя аб’ектыўныя 

цяжкасцi i неймаверныя перашкоды суб’ектыўнага характару — гэта доступ да дакументальных 

матэрыялаў, які быў празмерна абмежаваны; жорсткая цэнзура на іх публiкацыю і г. д. Зыходзячы з гэтага, 

трактоўка i ацэнка многiх падзей грашылі аднабаковасцю i неаб’ектыўнасцю. 

Можна выдзелiць чатыры асноўныя перыяды ў фарміраванні гістарыяграфіі аб вайне: 

• першы пачынаецца з пачатку Вялiкай Айчыннай вайны і працягваецца да сярэдзiны 50-х гг.; 

• другi абмяжоўваецца сярэдзiнай 60-х гг.; 

• трэцi працягваецца да сярэдзiны 80-х гг.; 

• чацвѐрты пачаўся з 1990-х гг. 

Ужо на працягу першага перыяду была праведзена актыўная работа па зборы i апрацоўцы 

матэрыялаў. Менавіта ў гэты час выдавалiся першыя зборнiкi дакументаў і ўспамiнаў, даследаванні, якія 

абапіраліся на вузкую крынічную базу. Без перабольшвання можна лiчыць знакавым у вывучэннi ваеннай 

гiсторыi беларускага народа стварэнне Камiсii па гiсторыi Айчыннай вайны, якая дзейнiчала пры ЦК КП(б)Б 

з 1942 па 1946 г. 

У актыве дзейнасцi Камiсii — збор звыш 20 тыс. дакументаў аб подзвiгах воiнаў-беларусаў, 

працоўным гераiзме нашых землякоў у савецкiм тыле, зверстваў гiтлераўцаў на акупiраванай тэрыторыi 

рэспублiкi, а таксама арганiзацыя выставы ў залах Дзяржаўнага гiстарычнага музея ў Маскве «Беларусь 

жыве, Беларусь змагаецца». Дзень адкрыцця апошняй (30 верасня 1943 г.) стаў пачаткам заснавання 

Беларускага дзяржаўнага музея гiсторыi Вялiкай Айчыннай вайны (БДМГВАВ), адчыненага ў Мiнску 7 

лiстапада 1944 г., якi і сѐння з’яўляецца адным з важнейшых навукова-метадычных цэн- 
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траў музейнай справы Рэспублiкi Беларусь i сапраўдным унiверсiтэтам героiка-патрыятычнага выхавання 

працоўных i вучнѐўскай моладзi2. 

Адметнай асаблiвасцю гiстарыяграфii першага перыяду з’яўлялася апiсальнасць, панаванне 

iдэалагiчных штампаў i стэрэатыпаў, недастатковая аргументаванасць высноў. Даследаванні гэтага перыяду 

насiлі апалагетычны характар: у іх утрымлiвалася нястрымнае ўсхваленне «палкаводчага генiя» i «мудрай 

празарлiвасцi» I. В. Сталiна; замоўчвалiся негатыўныя бакi рэчаiснасцi.Патрабавалася не адно дзесяцiгоддзе, 

каб наш народ зведаў сапраўдную цану Перамогi — 27 млн чалавечых жыццяў, у тым лiку каля 3 млн 

грамадзян Беларусi. 

З сярэдзiны 50-х гг. наступiла ажыўленне даследчыцкай думкi, выйшлi 6-томная гiсторыя Вялiкай 

Айчыннай вайны (М., 1960—1965), 12-томная гiсторыя Другой сусветнай вайны (М., 1973—1982), мемуары 

i ўспамiны, у тым лiку і заснаваныя на беларускiм матэрыяле. Разгляду ваенных падзей прысвечаны 

спецыяльны (чацвѐрты) том фундаментальнай 5-томнай «Гiсторыi Беларускай ССР» (Мінск, 1975). 

Абагульненне гiстарычнага вопыту барацьбы на акупiраванай тэрыторыi рэспублiкi знайшло адлюстраванне 

ў 3-томным выданнi «Всенародная борьба против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны» (Мінск, 1983—1985). Крынiцазнаўчая база папоўнiлася зборнiкамi архiўных 

дакументаў: «Преступления немецко-фашистских оккупантов в Беларуси, 1941—1944» (Минск, 1965), 

«Всенародное партизанское движение в Беларуси в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941— июль 

1944): Документы и материалы» (Т. 1—3. Минск, 1967—1982), «Комсомол Беларуси в Великой 

Отечественной войне: Документы и материалы» (Минск, 1988). Гэтыя i iншыя выданнi даюць яскравае 

ўяўленне аб барацьбе беларускага народа супраць фашыстаў i маюць значную навуковую каштоўнасць. На 

жаль, ва ўсѐй савецкай гiстарыяграфii не абышлося без спроб узвялiчыць новага лiдэра — М. С. Хрушчова, а 

потым — Л. I. Брэжнева. З канца 60-х гг. прыкметна запаволiўся працэс расшырэння  крынiцазнаўчай базы. 

I толькi з канца 80-х гг. пачаў набiраць сiлу працэс адкрыцця i ўвядзення ў навуковы абарот раней 

недаступных гiсторыкам дакументаў. Гэта дазволiла паглыбiць раскрыццѐ традыцыйных тэм i прыступiць к 

вывучэнню раней закрытых праблем, а галоўнае — вызвалiць прынцып гiстарызму ад дагматызаванага 

марксiсцка-ленiнскага падыходу, выкарыстаць сучасны цывiлiзацыйны, комплексны, сiстэмны падыход. 

Толькi за апошнi час (1991—2005 гг.) на аснове новага падыходу i выкарыстання рассакрэчаных дакументаў 

апублiкаваны дзесяткi зборнiкаў i навуковых прац3. 

Абапiраючыся на сучасны ўзровень развiцця зарубежнай i айчыннай гiстарыяграфii, беларускiя 

вучоныя замацоўваюць пазiтыўныя тэндэнцыi, сканцэнтроўваюць увагу на самых важных, а таксама 

малавядомых пытаннях вай- 

 

107 

 

ны. Iмi ў апошнi час, асаблiва пасля выхаду ў свет Указа Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь аб падрыхтоўцы i 

правядзеннi 60-годдзя Вялiкай Перамогi4, на аснове дыхтоўных публiкацый i архiўных крынiц 

падрыхтаваны i выдадзены шэраг абагульняючых фундаментальных прац аб Беларусi ў гады Другой 

сусветнай i Вялiкай Айчыннай войнаў5. 

Крынiцазнаўчая база ваеннай гiсторыi Беларусi папоўнiлася новымi навукова-папулярнымi i 

даведачнымi выданнямi, а таксама зборнiкамi архiўных дакументаў6. Беларускiя гiсторыкi лiчаць 

неабходным звярнуцца перш-наперш да праблем, якiмi раней не займалiся альбо займалiся недастаткова. 

Таму ў цэнтры сучасных даследчыкаў знаходзяцца такiя пытаннi, як: мабiлiзацыйная гатоўнасць Савецкага 

Саюза i яго заходнiх рубяжоў — тэрыторыi Заходняй Асобай ваеннай акругi, якая стала з першых дзѐн 

вайны Заходнiм фронтам; прычыны трагiчнага для Чырвонай Армii i ўсяго савецкага народа пачаткова-га 

перыяду вайны; уклад беларускага народа ў перамогу над фашызмам. 

Наспеў час для ўсебаковага комплекснага даследавання такiх важных праблем, як народ i вайна, 

вайна i грамадства, вайна i духоўна-культурнае жыццѐ, узаемадзеянне часцей рэгулярнай Чырвонай Армii з 

дзейнасцю патрыятычных падпольных арганiзацый i партызанскiх фармiраванняў на тэрыторыi Беларусi. 

Патрабуецца ў поўнай меры раскрыць метады супрацьдзеяння насельнiцтва, у тым лiку розных сацыяльных, 

рэлiгiйных, дэмаграфiчных слаѐў i асаблiва моладзi, спробам працiўнiка ажыццявiць акупацыйны рэжым на 

тэрыторыi Беларусi. Яшчэ застаецца на будучае сур’ѐзная работа, каб даць аб’ектыўнае, глыбокае i поўнае 



асвятленне праблем, якiя маюць дыскусiйны характар, у тым лiку праблемы беларускай калабарацыi, лѐсаў 

ваеннапалонных, адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльных змен Беларусi. Гэта тым больш важна, што пры 

падрыхтоўцы шэрага прац, на маю думку, былi дапушчаны пэўныя промахi: у пераважнай большасцi прац 

не пазначаны час i месца першай публiкацыi выкарыстоўваемых архiўных крынiц; некаторыя дакументы 

перададзены са значнымi купюрамi; iншыя няправiльна атрыбутаваны; часам дапускаецца нават «разнабой» 

пры асвятленнi адной i той жа гiстарычнай падзеi. Раскрываючы, напрыклад, уклад партызан у перамогу над 

захопнiкамi, аўтары вучэбнага дапаможнiка на адной старонцы сцвярджаюць, што беларускiя патрыѐты 

захапiлi ў ворага 363 гарматы i мiнамѐты, а на другой — знішчылі 438 гармат7. 

Для вырашэння надзѐнных задач па далейшым вывучэнні i даследаванні ваеннай гiсторыi Беларусi 

патрэбна пiльна працягваць работу па ўвядзенні ў навуковы абарот новых архiўных дакументаў i 

матэрыялаў, выпрацоўцы дзейсных крытэрыяў навуковага падыходу, унiфiкацыi навуковай тэрміналогii, 

нарэшце, падрыхтоўцы фундаментальнага абагульняючага зборнiка дакумен- 
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таў па разглядаемай праблематыцы. Усѐ гэта, бясспрэчна, будзе садзейнiчаць праўдзiвай аб’ектыўнай 

ацэнцы ўкладу беларускага народа ў разгром нямецка-фашысцкiх захопнiкаў, у забеспячэнне свабоды i 

незалежнасцi сваѐй краiны, захаванне i развiццѐ сусветнай цывiлiзацыi. 
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