
На цы я наль ны ар хіў Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь вы даў 

збор нік да ку мен таў 

«НКУС у За ход няй Бе-

ла ру сі. Ве ра сень — сне-

жань 1939 го да».

Ра ней ужо вы хо дзі лі вы-

дан ні, пад рых та ва ныя гіс то-

ры ка мі і ар хі віс та мі Бе ла ру сі, 

Ра сіі, Укра і ны і Поль шчы, якія 

апіс ва лі ва ен на-па лі тыч ныя 

па дзеі 1939 го да, са цы яль-

на-эка на міч ныя і гра мад ска-

па лі тыч ныя пе ра ўтва рэн ні, 

што пра во дзі лі ся ў За ход няй 

Бе ла ру сі. Асоб ныя вы дан ні 

бы лі пры све ча ны і НКУС, 

але ў іх ува га пе ра важ на 

ад да ва ла ся рэ прэ сі ям. Але 

мно гае з та го, чым у той час 

яшчэ зай ма лі ся чэ кіс ты, за-

ста ло ся не за ўва жа ным.

Упер шы ню ў збор ні ку 

дру ку юц ца да ку мен ты кі раў-

ніцт ва НКУС як цэнт раль на-

га, так і аб лас но га і ра ён на га 

ўзроў няў.

У ар хі вах ма ец ца мност ва 

да ку мен таў па гіс то рыі тых 

па дзей — за ко ны БССР, 

дэк ла ра цыі На род на га схо-

ду За ход няй Бе ла ру сі, па ста-

но вы, ін струк цыі, пра та ко лы 

па ся джэн няў, тэ ле гра мы ЦК 

КП(б)Б, апе ра тыў ныя звод-

кі НКУС, дак лад ныя за піс кі 

нар ка ма таў БССР, а так са-

ма да ку мен ты ка ман да ван ня 

Бе ла рус ка га фрон ту. Знач-

ная іх част ка ўтрым лі вае ін-

фар ма цыю аб тэ ры та ры яль-

ным раз ме жа ван ні За ход няй 

Бе ла ру сі і За ход няй Укра і ны, 

уста ля ван ні но вай ула ды, 

на цы я на лі за цыі пра мыс ло-

вас ці, бан каў скіх і куль тур-

ных уста ноў, рэ ар га ні за цыі 

школь най аду ка цыі, пад рых-

тоў цы да вы ба раў. Вя лі кі ін-

та рэс уяў ля юць звест кі пра 

ўвя дзен не ў За ход няй Бе ла-

ру сі са вец кай ва лю ты, пе ра-

вод стрэ лак га дзін ні каў у ад-

па вед нас ці з мін скім ча сам. 

Уз' яд нан не да ло но вы штур-

шок для раз віц ця кра і ны — 

дзя ку ю чы тым па дзе ям мы 

сён ня ма ем тэ ры то рыю, якая 

па пло шчы зай мае 13-е мес-

ца ў Еў ро пе.

«Пры пад рых-

тоў цы пуб лі ка-

цый мы вы ра шы лі 

больш ува гі звяр-

нуць на дзей насць 

ор га наў НКУС у 

га лі не ра шэн ня 

эка на міч ных, па лі-

тыч ных праб лем, 

якія ўзнік лі пас ля 

ўва хо ду Чыр во-

най ар міі на тэ ры-

то рыю За ход няй 

Бе ла ру сі, — рас-

каз вае адзін са 

скла даль ні  каў 

збор ні ка, кан ды дат гіс-

та рыч ных на вук, вя ду чы 

на ву ко вы су пра цоў нік На-

цыя  наль на га ар хі ва Вя ча-

слаў СЕ ЛЯ МЕ НЕЎ. — Асаб-

лі вую ці ка васць уяў ля юць 

ана лі тыч ныя ма тэ ры я лы, якія 

ор га ны НКУС па да ва лі кі раў-

ніц тву кра і ны і рэс пуб лі кі. У іх 

ад люст ра ва ны пы тан ні аб ад-

но сі нах на сель ніц тва да ўва-

хо ду Чыр во най ар міі, праб ле-

ма бе жан цаў, якая ўзнік ла ў 

су вя зі з ва ен ны мі дзе ян ня мі 

Гер ма ніі, і цэ лы шэ раг эка на-

міч ных праб лем».

Увя дзен не ў аба рот та кіх 

да ку мен таў да зво ліць знай-

сці ад каз на мно гія спрэч ныя 

пы тан ні. У пры ват нас ці, зра-

зу мець стаў лен не на сель-

ніц тва да лу ча ных зем ляў да 

но вай ула ды. Важ на ўліч-

ваць, што на сель ніц тва бы-

ло шмат на цы я наль нае: тут 

пра жы ва лі бе ла ру сы, па ля кі, 

яў рэі, лі тоў цы. На-

ту раль на, ад но-

сі ны роз ных груп 

на сель ніц тва не 

су па да лі. Так, ка лі 

бе ла ру сы ўва ход 

Чыр во най ар міі ві-

та лі, ура чыс та су-

стра ка лі, то боль-

шасць па ля каў за-

ня ла ан ты са вец кія 

па зі цыі, па ча ло ся 

су пра ціў лен не.

Ар хі віс ты ад шу-

ка лі ці ка вы да ку-

мент у фон дзе ЦК, 

які свед чыць аб вы лу чэн ні да 

ўзна га ро джан ня ра бот ні каў 

НКУС за ўдзел у вы зва лен-

чым па хо дзе. На зва ныя проз-

ві шчы 89 чэ кіс таў і кан крэт ны 

ўнё сак кож на га. Па доб ныя 

да ку мен ты да зва ля юць па-

да ваць гіс то рыю больш пер-

са ні фі ка ва на, бо звы чай на 

га во рыц ца толь кі пра па дзеі, 

а не пра лю дзей.

У збор ні ку мож на знай сці 

і дак лад ную за піс ку чэ кіс таў 

пра по гля ды пра фе са ра Пі чэ-

ты па пы тан нях вы зва лен ня 

За ход няй Бе ла ру сі. Чэ кіс ты 

так са ма са чы лі і за ма раль-

ным аб ліч чам са вец кіх вай-

скоў цаў, якія ўдзель ні ча лі ў 

вы зва лен чым па хо дзе. Тым 

больш што са вец кім афі цэ-

рам да вя ло ся су тык нуц ца 

з сур' ёз най спа ку сай — на 

вы зва ле ных тэ ры то ры ях яны 

ўба чы лі кра мы, ба га тыя на 

раз на стай ныя та ва ры, якіх 

не бы ло ў кра і не Са ве таў.

Да след чы кам вар та звяр-

нуць ува гу і на да ку мен ты, 

якія свед чаць пра стан вай-

ско вых час цей. Дак лад ныя 

за піс кі асо ба га ад дзе ла Бе-

ла рус ка га фрон ту свед чаць 

пра дрэн ную ма тэ ры яль ную 

част ку і не га тоў насць ар міі. 

Вар та на га даць, што пад час 

вы зва лен ча га па хо ду сур' ёз-

ных ба я вых дзе ян няў не вя ло-

ся. Ка лі б не да хо пы, пра якія 

дак ла да ла ся ў 1939 го дзе, 

бы лі ўлі ча ныя, то мож на бы-

ло б па збег нуць тых сур' ёз ных 

страт, якія па нес ла Чыр во ная 

ар мія і ў вай не з Фін лян ды яй, 

і ўлет ку 1941 го да.

Пры зна ём стве са спра-

ва зда ча мі, ды рэк ты ва мі, 

апе ра тыў ны мі звод ка мі, ін-

фар ма цый ны мі і дак лад ны-

мі за піс ка мі мож на ўба чыць, 

якія за да чы ста ві лі ся пе рад 

спец служ бай вы шэй шым па-

лі тыч ным кі раў ніц твам СССР 

і пар тый на-са вец кім кі раў-

ніц твам БССР, чым зай ма лі-

ся кан крэт ныя апе ра тыў ныя 

гру пы. І гэ та не толь кі са чэн-

ні і рэ прэ сіі (да рэ чы, у збор ні-

ку мож на знай сці да ку мент, 

які свед чыць пра коль касць 

за тры ма ных на тэ ры то рыі 

За ход няй Бе ла ру сі). Так са-

ма чэ кіс ты па він ны бы лі не 

да пус ціць ха о су, ма ра дзёр-

ства і бан ды тыз му, ахоў ваць 

важ ныя аб' ек ты, вы ра шаць 

праб ле мы за бес пя чэн ня бе-

жан цаў хар ча ван нем. Ар хі-

віс ты за ўва жа юць, што да 

па дзей 1939 го да мож на 

ста віц ца па-роз на му: бы лі 

і ста ноў чыя мо ман ты, і ад-

моў ныя з'я вы, але вы ву чаць 

гіс то рыю трэ ба комп лекс на, 

і но вы збор нік па ві нен па-

спры яць гэ та му.

Ад на ча со ва з прэ зен та-

цы яй збор ні ка На цар хіў па-

ка заў уні каль ныя да ку мен-

ты, звя за ныя з па дзея мі 

1939 го да. Так, у ар хі ве за-

хоў ва ец ца па ста но ва СНК, 

дэк ла ра цыя аб ува хо джан ні 

За ход няй Бе ла ру сі ў склад 

БССР, па ста но вы, пра та ко-

лы, тэ ле гра мы Ста лі ну за 

под пі сам Па на ма рэн кі. Так-

са ма тут зной дзе це і сцэ на-

рый філь ма «За Бе ла русь 

Са вец кую», які да та ва ны 

1939 го дам, і спіс філь-

маў, якія рэ ка мен да ва лі ся 

кі на тэ ат рам для па ка заў, 

та га час ныя кар ты па дзе лу 

рэс пуб лі кі на ра ё ны. Ар хі-

віс ты звяр ну лі ўва гу на кар-

ту 1939 го да, дзе па ка за на 

дэ мар ка цый ная лі нія па між 

гер ман скай і са вец кай ар-

мі я мі. Па ліс це ка ры стан ня 

бач на, што да след чы кі з ёй 

амаль не пра ца ва лі.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Свед кі геа дэз іч ных 
ра бот ХІХ ста год дзя

Су час ныя да сле да ван ні 
па цвяр джа юць вы со кую дак лад насць апош ніх

У Сто лін скім ра ё не Брэсц кай воб лас ці 

ёсць вёс ка Аса вая з ба га тай і ці ка вай гіс-

то ры яй. Па вод ле пад ан ня, на яе тэ ры то рыі 

ў да хрыс ці ян скія ча сы бы ло па ган скае ка-

пі шча — яно і ця пер, сцвяр джае пін скі эко-

лаг-края зна вец Дуб роў скі, за ха ва ла ся пад 

наз вай «Гор кі».

У пісь мо вых кры ні цах вёс ка ўпер шы ню згад ва-

ец ца ў ХVІ ста год дзі — так, у мес ці чаў Кар по ві чаў 

за хоў ва ец ца ра да вод з 1503 го да. Та ды бра ты Кар-

по ві чы атры ма лі ва ўлас насць зям лю ў Асоў скай 

пу шчы і ства ры лі тут па се лі шча. З імі пры еха лі 

ся ля не, якія асе лі на ўрад лі вых зем лях па су сед-

стве — ча ты ры бра ты Лук шы (луч ні кі), і на зы ва лі ся 

яны асоў цы, а шля хец кі за сце нак — Асо ва Па лес-

кая. Мяс цо вая шлях та бы ла ка та ліц ка га ве ра выз-

нан ня, та му збу да ва ла кас цёл аку рат ка ля ка пі шча, 

а яго зні шчы лі. Ці ка ва, што на дру гім ба ку рэч кі 

За ля тын кі бы ла па бу да ва на пра ва слаў ная цэр каў-

ка не вя лі ка га па ме ру — мес ца і сён ня на зы ва ец-

ца Цэрк ві шча, а ка ля яго ў роз ны час зна хо дзі лі 

рэшт кі па ха ван няў. У ся рэ дзі не ХІХ ста год дзя кас-

цёл так са ма пе ра ўтва ры лі ў пра ва слаў ную царк ву, 

пры якой ад кры лі цар коў на пры ход скую шко лу, а ў 

1879 го дзе ўзвя лі зва ні цу. Зва ні ца, хоць і драў ля ная, 

за ха ва ла ся да на ша га ча су. Кас цёл жа ў 1967-м 

ра за бра лі, з яго па бу да ва лі клуб — а ар ган, зва ны і 

іко ны знік лі аль бо бы лі зні шча ны. І толь кі ў 1995 го-

дзе з да па мо гай поль скай ды яс па ры кас цёл па ча лі 

бу да ваць на ноў, у сты лі су час най го ты кі. І сён ня гра-

ма дзя не Поль шчы пры яз джа юць да нас на ма гі лы 

прод каў, а дзя ку ю чы га ланд цам у Аса вой з'я віў ся 

ар ган — на ім іг рае Аляк сандр Кар по віч.

Блі зу кас цё ла па ха ва ныя ад ны толь кі ка та лі кі з 

на ва кол ляў — на прык лад, тут зна хо дзіц ца ма гі ла 

Да мі ні ка Ор ды, які быў пры хіль ні кам На па ле о на 

Ба на пар та. Так са ма, па вод ле ўспа мі наў Яна Кол ба-

Ся лец ка га, тут маг лі быць па ха ва ныя паў стан цы Ра-

му аль да Траў гу та (бе ла рус кі шлях ціч, ба я вы афі цэр, 

атрад яко га вяс ной 1863-га меў не каль кі су ты чак 

з рэ гу ляр ны мі вой ска мі) — Віш неў скі, Банд зке віч і 

Пят роў скі, дак лад ныя мес цы па ха ван ня якіх не вя-

до мыя. На цвін та ры зна хо дзіц ца ма гі ла ўдзель ні ка 

Пер шай су свет най вай ны, ка ва ле ра Ге ор гі еў ска га 

кры жа Ан то на Цэ за рэ ві ча Зба ра шэў ска га. Прах 

вы хад ца з Аса вой Та дэ ву ша На здрын-Плат ніц ка га 

так са ма пры вез лі для па ха ван ня ка ля кас цё ла — 

аж но з да лё кай Аў стра ліі...

У вёс цы доў гі час бы ла поль ская шко ла, пры ёй 

біб лі я тэ ка. Па блі зу раз мя шча ла ся пры го жая ся дзі-

ба ляс ні ча га Ежы Ма са коў ска га з вя лі кім са дам, 

ка ля 100 дрэ ваў, і лі па вай але яй. У яго ным до ме ў 

1938 го дзе бы ло ад кры та ву чы лі шча шва чак, пер-

шы мі ву ча ні ца мі ста лі 11 дзяў чат — пра гэ та згад-

ва ла ко ліш няя ву ча ні ца Аляк санд ра Да вы доў ская. 

У су сед ніх Аса ўцах, пры клад на за два кі ла мет ры, 

быў пан скі двор, ко не за вод На здрын-Плат ніц ка-

га, вет ра ны млын Юн ке ві ча, куз ня Мік ла шэў ска га, 

карч ма Фыш ко, так са ма там жы лі не каль кі яў рэй-

скіх сем' яў.

Ля сы бы лі та кія ба га тыя, што на па ля ван не ў 

аса ўскія ба ры ў 1937 го дзе пры яз джа лі з Мань ка віч 

Ка раль Ра дзі віл і Рыдз-Сміг лы, кі раў нік поль ска га 

ўра да з Вар ша вы.

У 1944 го дзе ў бы лой лес ні чоў цы па ча ла пра ца-

ваць бе ла рус кая шко ла, якая з па чат ко вай па сту по-

ва вы рас ла ў ся мі год ку і пад кі раў ніц твам Мя фо дзія 

Ся мё на ві ча Су лкоў ска га ста ла са май пе ра да вой 

у ра ё не. Па звест ках на 1967 год, у вёс цы дзей ні-

ча ла ся рэд няя шко ла і дзі ця чы са док, кра ма, дом 

куль ту ры. А сён ня ў да да так да пе ра лі ча на га ёсць 

яшчэ ба сейн, ка ля яко га зна хо дзіц ца пры го жы парк 

Пе ра мо гі — тут уста ноў ле ны абел іск у па мяць за гі-

ну лых у Вя лі кай Ай чын най вай не.

Ле тась Аса вая ме ла го нар пры маць ра ён ныя 

да жын кі — вёс ку ўпа рад ка ва лі, пры бра лі, як мае 

быць, аб га ра дзі лі парк, спі ла ва лі не бяс печ ныя дрэ-

вы. А дом куль ту ры пе ра тва ры лі ад на ча со ва і ў дом 

бы ту, і ў са цы яль на-куль тур ную ўста но ву: на пер-

шым па вер се зна хо дзіц ца паш то вае ад дзя лен не, 

комп лекс на-пры ём ны пункт і ФАП, на дру гім — біб-

лі я тэ ка і му зей, зла джа ны мяс цо вым края знаў цам 

Мі ко лам Ка ва лё вым.

За тры кі ла мет ры ад вёс кі пра хо дзіць чы гун ка, 

ёсць стан цыя Ві дзі бор, да якой пад ве дзе ны ўжо га-

за пра вод. Лю дзі та кім пе ра ме нам не на ра ду юц ца, 

і мож на ўпэў не на ска заць — вёс ка мае не толь кі 

слаў нае мі ну лае, але і бу ду чы ню.

Ма рыя МА ЛЕЙ,

в. Аса вая Сто лін ска га ра ё на.
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ГІС ТО РЫЮ ТРЭ БА ПА ДА ВАЦЬ КОМП ЛЕКС НА

Прак тыч нае ра дзі маз наў стваПрак тыч нае ра дзі маз наў ства

ЖЫ ЛА-БЫ ЛА АД НА ВЁС КА

Ву чо ныя БДУ вы яві лі геа дэ-

зіч ныя пунк ты Цэнт раль на-

еў ра пей скай ду гі ўзрос там 

больш за 180 га доў. Да след-

чая ра бо та вя ла ся на пра ця гу 

2018—2019 га доў пры ўдзе ле 

су пра цоў ні каў ка фед ры геа-

дэз іі і кас ма аэ ра кар та гра фіі 

фа куль тэ та геа гра фіі і геа ін-

фар ма ты кі БДУ і вя ду чых спе-

цы я ліс таў Бел геа дэз іі 

і кам па ніі «Крэ да-Дыя лог», 

па ве дам ляе прэс-служ ба 

вя ду чай ай чын най ВНУ.

Пе рад па чат кам ра бот бы лі вы ву-

ча ны на ву ко выя спра ва зда чы і кар та-

гра фіч ныя ма тэ ры я лы ХІХ—ХХ ста-

год дзяў. Па ля выя да сле да ван ні 

па ад шу кан ні цэнт раў геа дэз іч ных 

пунк таў пра во дзі лі ся на тэ ры то рыі 

Ка пыль ска га, Лю бан ска га, Ста ра-

да рож ска га і Клец ка га ра ё наў. Уся го 

ўста ноў ле на дак лад нае мес ца зна хо-

джан не шас ці пунк таў. Цэнт ры, якія 

за ха ва лі ся, за кла дзе ны на 50 сан ты-

мет раў ні жэй уз роў ню зям лі і ўяў ля-

юць са бой ка мен ны мур у фор ме ку ба 

з даў жы нёй раб ра адзін метр. У цэнт-

ры му ра ўста наў лі ва ла ся цаг лі на, і на 

ёй ад зна ча лі ся ка ар ды на ты.

Уся го на тэ ры то рыі су час най Бе-

ла ру сі ў пе ры яд з 1827 да 1866 го да 

за кла дзе на 52 пунк ты, якія ўва хо-

дзяць у Гра дус нае вы мя рэн не па ра-

ле лі. Пра вя дзен не аст ра на міч ных і 

геа дэз іч ных вы мя рэн няў па тра ба-

ва ла ся для ўста наў лен ня фор мы і 

па ме раў зям но га эліп со і да. 

Геа дэз іч ныя па бу до вы па за мі-

ну ла га ста год дзя з'яў ля юц ца гіс та-

рыч най спад чы най ай чын най на ву кі. 

По шу ка выя ра бо ты на ву коў цаў, геа-

дэз іс таў і кар то гра фаў не аб ход ныя 

для за ха ван ня ўні каль ных аб' ек таў 

і ўклю чэн ня іх у Дзяр жаў ны спіс гіс-

то ры ка-куль тур ных каш тоў нас цяў 

Бе ла ру сі. Па доб ныя да сле да ван ні 

да зва ля юць пра вес ці па раў наль ны 

ана ліз геа дэз іч ных ра бот у раз рэ зе 

роз ных эпох. Су час ныя вы зна чэн ні 

з вы ка ры стан нем спа да рож ні ка вых 

сіс тэм па цвяр джа юць вы со кую дак-

лад насць пра вя дзен ня аст ра на міч-

ных і геа дэз іч ных ра бот ХІХ ста год-

дзя.

Пад ра бяз ныя вы ні кі па ля вых экс-

пе ды цый на ву коў цы прад ста вяць на 

Між на род най на ву ко ва-прак тыч най 

кан фе рэн цыі «Геа ма ты ка: аду ка цыя, 

тэ о рыя і прак ты ка», якая ад бу дзец-

ца 20—22 ліс та па да на фа куль тэ-

це геа гра фіі і геа ін фар ма ты кі БДУ 

ў Мін ску.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

 Да вед ка
Цэнт раль на еў ра пей ская 

ду га па ра ле лі — гра дус нае 
вы мя рэн не ўздоўж па ра ле лі 
52 паў ноч най шы ра ты, якое 
пра цяг ну ла ся на 63° 31' па 
даў га це (больш чым шос тая 
част ка ўсёй па ра ле лі). 
Агуль ная пра цяг ласць ду гі ад 
вост ра ва Ва лен сія (Ір лан дыя) 
на за ха дзе да го ра да Ор ска 
(Ра сія) на ўсхо дзе скла дае 
4360 кі ла мет раў, та кім чы нам, 
яна пе ра ся кае прак тыч на ўсю 
Еў ро пу. На тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
даў жы ня ду гі пе ра вы шае 
530 кі ла мет раў.


