
74 Образование Минщины • № 1 (42) • 2013 

МИНСКОЙ ОБЛАСТИ — 75

7575летлет

Ад княства 
да вобласці

Марына Аляксееўна КРАСНОВА,
прарэктар па навукова-метадычнай рабоце 
ДУА «Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі», 
кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Міншчына — цэнтральны і самы вялікі рэгіён 
Беларусі. Яе плошча складае каля 40 тыс. км2, 
тут жыве больш за 1,5 мільёнаў чалавек. Яна 
ў многім вызначае асаблівасці эканамічнага 
развіцця нашай краіны. Мінская вобласць — 
радзіма сусветна вядомых дзеячаў культуры 
і навукі. Указамі Прэзідыума Вярхоўнага Савета 
СССР вобласць двойчы — у 1967 і 1970 
гадах — узнагароджвалася ордэнам Леніна. 
Нягледзячы на тое, што ў 2013 г. Мінская 
вобласць адзначае свой 75-гадовы юбілей, 
яе гісторыя пачынаецца ў далёкім мінулым...

У старажытнасці тэрыторыя Мінскай 
вобласці была заселена ўсходнеславянс-
кімі плямёнамі дрыгавічоў і крывічаў. 

Дзесьці ў IX стагоддзі на беларускіх землях узнікае 
першае дзяржаўнае ўтварэнне — Полацкае княства, 
у склад якога больш за тры стагоддзі ўваходзілі 
землі Мінскай вобласці. У гэты час узніклі най-
старажытнейшыя гарады Міншчыны: Заслаўе 
(Ізяслаўль) — 985 г., Мінск (Менск) — 1067 г., 
Лагойск (Лагожаск) — 1078 г., Барысаў — 1102 г., 
Слуцк (Случаск) — 1116 г., Клецк (Клечаск) — 
1127 г.

Пасля смерці полацкага князя Усяслава 
Брачыславіча (Чарадзея) у 1101 г. Менск стаў 
удзелам яго сына Глеба. У гістарычных крыніцах 
Менскае княства ўпершыню згадваецца пад 1104 
годам. Князь Глеб імкнуўся пашырыць свае 
ўладанні. Ён здолеў далучыць да сваіх уладанняў 
землі па берагах Дняпра, на якіх пабудаваў 
крэпасці Оршу, Копысь і інш. Акрамя таго, 
у залежнасці ад Менска знаходзіўся Друцак. 
У 1116 г. Менск вытрымаў амаль двухмесячную 
аблогу войскаў кіеўскага князя Уладзіміра Мана-
маха. Глеб вымушаны быў згадзіцца на мірныя пе-
рамовы і паабяцаць Уладзіміру ва ўсім яму падпа-
радкавацца. Але ён нядоўга трымаўся павучанняў 
і ў 1117 г. напаў на землі Уладзіміра. Новая вайна 
была няўдалай для Глеба. Вялікае войска кіеўскага 
князя ўзяло Менск, Глеб патрапіў у палон і памёр 

Пячатка князя менскага 
Глеба Усяславіча, XII ст. (злева)

Глеб Менскі на манеце Нацыянальнага банка 
Рэспублікі Беларусь, 2007
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у 1119 г. у кіеўскай турме. Некаторы час Менскае 
княства находзілася ў залежнасці ад Кіеўскага. 
Але з сярэдзіны ХІІ стагоддзя Менскае княства 
зноў становіцца незалежным і вядзе барацьбу за 
пяршынства сярод іншых удзельных княстваў, 
якіх у той час налічвалася каля 20 [9].

У першай палове ХІІІ ст. на беларускіх зем-
лях пачынаецца складанне новай дзяржавы — 
Вялікага княства Літоўскага, палітычным цэн-
трам якога стаў Навагародак. Першапачаткова 
гэта была зусім невялікая тэрыторыя верхняга 
і сярэдняга Панямоння і землі па верхнім цячэнні 
р. Віліі. У пачатку XIV ст. большая частка тэры-
торый, якія складаюць сучасную Беларусь, былі 
ўключаны ў склад Вялікага княства Літоўскага. 
У 1315 г. у выніку напружанай барацьбы з палякамі 
да ВКЛ была далучана Берасцейская зямля. Дзя-
куючы шлюбу сына Гедыміна і дачкі віцебскага 
князя, да ВКЛ у 1320 г. быў далучаны Віцебск 
з княствам. У 1320—1330-я гг. у склад дзяржавы 
ўвайшлі Мінская і Турава-Пінская землі, а так-
сама рэшткі Берасцейскай зямлі.

На працягу другой паловы ХІІІ—XIV стст. 
вярхоўная ўлада ВКЛ, не парушаючы ўзнікшага 
раней тэрытарыяльна-адміністрацыйнага 
падзелу на землі, княствы, воласці, кіравала 
беларускімі землямі праз князёў-васалаў. У ходзе 
адміністрацыйнай рэформы 1565—1566 гг. тэры-
торыя Вялікага Княства Літоўскага была падзеле-
на на 13 ваяводстваў, якія складаліся з 29 паветаў. 
Разам з іншымі было ўтворана і Менскае ваявод-
ства. Першапачаткова ў яго ўваходзілі Менскі 
і Рэчыцкі паветы. Пазней яго тэрыторыя была па-
шырана. Напярэдадні Люблінскай уніі ў 1569 г. у 
ВКЛ адбыліся істотныя тэрытарыяльныя змены. 
Да Менскага ваяводства быў далучаны Мазырскі 
павет. Ваяводства праіснавала да 1793 года, калі 
ў выніку другога падзелу Рэчы Паспалітай яго 
тэрыторыя ўвайшла ў Расійскую імперыю як 
Мінская губернія [2; 8].

За час свайго існавання Мінская губернія неад-
наразова мяняла статус і павятовы склад. Першым 
генерал-губернатарам быў прызначаны Цімафей 
Іванавіч Туталмін. Ён кіраваў Мінскай, Валын-
скай і Брацлаўскай губерніямі з 1793 па 1796 гг. 
Ц. І. Туталмін быў адным з найбольш адукаваных 
дзеячаў таго часу. Ён прымаў удзел у Сямігадовай 
(1757—1763) і руска-турэцкай войнах (1768—
1774), быў узнагароджаны ордэнам Георгія IV 

ступені. У сярэдзіне 1770-х гг. пакінуў службу 
ў войску. Генерал-фельдмаршал П. А. Румянцаў-
Задунайскі, які высока цаніў Туталміна, 
рэкамендаваў яго імператрыцы Кацярыне ІІ для 
далейшай службы. Пазней ён быў прызнача-
ны генерал-губернатарам Масквы, удзельнічаў 
у стварэнні Дзяржаўнага Савету.

Афіцыйна Мінская губернія як адміністра-
цыйна-тэрытарыяльная адзінка Расійскай імперыі 
была ўтворана ўказам імператрыцы Кацярыны ІІ 
ад 23 красавіка 1793 г. Указам ад 3 мая 1795 г. яна 
была пераўтворана ў намесніцтва, аднак пры Паўле 
І у 1796 г. Мінскае намесніцтва зноў пераўтворана 
ў губернію. З 1793 па 1843 гг. павятовы склад 
Мінскай губерніі некалькі разоў мяняўся. У па-

Спаса-Праабражэнская царква ў Заслаўі, XVI ст.

Цімафей  Іванавіч Туталмін
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чатку XX стагоддзя яе плошча складала каля 91 
тыс км2, а колькасць насельніцтва каля 2,5 млн 
чалавек [5].

За больш чым сто гадоў існавання Мінскай 
губерніяй кіравалі 38 губернатараў. Хтосьці больш 
дзесяці гадоў, хтосьці толькі дзесяць дзён. Захар 
Якаўлевіч Карнееў кіраваў губерніяй з 1796 па 
1806 гг. У гэты час быў распрацаваны генеральны 
план развіцця горада Мінска і пачаў стварацца 
атлас губерніі. Больш за ўсіх кіраваў губерніяй 
князь Мікалай Мікалаевіч Трубяцкі — з 1886 па 
1902 гг. Апошнім губернатарам быў прадстаўнік 
вядомага княжацкага роду Уладзімір Андрэевіч 
Друцкі-Сакалінскі. У 1916 г., калі ён быў прызна-
чаны на пост губернатара, яму было 36 гадоў. Гэта 
быў самы малады губернатар імперыі. Вымушаны 
эмігрыраваць у 1920 г., ён написаў мемуары, якія 
ўпершыню былі выдадзены ў 1993 г. [3]

У час Першай сусветнай вайны заходняя част-
ка рэгіёна знаходзілася ў зоне баявых дзеянняў. 
У выніку Кастрычніцкай рэвалюцыі на тэрыторыі 
Мінскай губерніі была ўстаноўлена савецкая 
ўлада.

Пасля выхаду Расіі з Першай сусветнай вай-
ны 30—31 снежня 1918 г. VI Паўночна-Заходняя 
абласная канферэнцыя РКП(б), якая адбылася ў 
Смаленску, прыняла рэзалюцыю «Аб абвяшчэнні 
Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэс-
публікі». У яе склад увайшлі Мiнская, Смаленская, 
Магiлёўская, Вiцебская i Гродзенская губернiі з 
прылеглымi да iх мясцовасцямi суседнiх губерняў, 
населеных пераважна беларусамi. Часовы рэва-
люцыйны рабоча-сялянскі савецкі ўрад Беларусі 

ўзначаліў Дз. Ф. Жылуновіч (Цішка Гар-
тны). 1 студзеня 1919 г. Часовы рэвалюцый-
ны ўрад выдаў маніфест аб стварэнні Савец-
кай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь 
(ССРБ), якая ў гэтых межах праіснавала каля 
двух тыдняў.

У студзені 1919 г. у сувязі з наступленнем 
польскіх войскаў урад РСФСР прапанаваў 
аб’яднаць Літоўскую і Беларускую ССР 
у адзіную дзяржаву. Віцебская, Магілёўская 
і Смаленская губерніі ўключаліся ў склад 
РСФСР. 27 лютага 1919 г. было аформ-
лена стварэнне Сацыялістычнай Савец-
кай Рэспублікі Літвы і Беларусі (ЛітБел), 
у склад якой увайшлі Мінская і Віленская 
губерніі, часткі Ковенскай, Гродзенскай 

і Сувалкаўскай губерній з насельніцтвам больш 
за 4 млн чалавек, але і гэтае дзяржаўнае ўтварэнне 
праіснавала зусім нядоўга.

У жніўні 1919 г. тэрыторыя ЛітБела была 
поўнасцю акупавана польскімі войскамі, і ўжо 12 
ліпеня 1920 г. падпісаны дагавор, які юрыдычна 
ліквідаваў Літоўска-Беларускую ССР. Менавіта 
ў выніку падпісання гэтага дагавору ў склад Літвы 
былі ўключаны землі з гарадамі Гродна, Шчучын, 
Ашмяны, Браслаў. Вільня і Віленскі край таксама 
былі прызнаны часткай Літвы. 31 ліпеня 1920 г. 
у Мінску была прынята Дэкларацыя аб абвяшчэнні 
незалежнасці ССРБ. Гэта быў дзяржаўны 
і палітычны акт аб аднаўленні Беларускай ССР 
на асновах, вызначаных у Маніфесце Часовага 
рабоча-сялянскага савецкага ўрада Беларусі ад 
1 студзеня 1919 г. Адным з важных момантаў 
Дэкларацыі стала агульнае вызначэнне мяжы 
беларускай дзяржавы: «ССРБ вызначае сваю 
заходнюю мяжу па этнаграфічнай мяжы паміж 
Беларуссю і буржуазнымі дзяржавамі, якія 
з ёй мяжуюць. Мяжа ССРБ з Савецкай Расіяй 
і Украінай вызначаецца свабодным выяўленнем 
волі беларускага народа на павятовых і губернскіх 
з’ездах Саветаў у поўнай згодзе з урадамі РСФСР 
і ССРУ» [4, с. 236]. Гэта было так званае дру-
гое абвяшчэнне ССРБ. Фактычна адноўленая 
рэспубліка складалася з шасці паветаў (уездаў) 
Мінскай губерніі.

Між тым польскія войскі занялі большую 
частку Беларусі. РСФСР вымушана была пайсці 
на перагаворы аб міры. 18 сакавіка 1921 г. у Ры-
зе быў падпісаны мірны дагавор паміж РСФСР 

Нясвіжскі замак, XIX ст.
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і Украінай, з аднаго боку, і Польшчай — 
з другога. Да Польшчы адышла заходняя Беларусь 
з насельніцтвам больш за 4 млн чалавек. Віцебская, 
Гомельская і заходнія паветы Смаленскай губерніі 
заставаліся ў складзе РСФСР. Тэрыторыя Беларусі 
па-ранейшаму складалася з шасці паветаў (Ба-
бруйскага, Барысаўскага, Ігуменскага (з 1923 г. 
Чэрвеньскага), Мазырскага, Мінскага і Слуцкага) 
агульнай плошчай 52,3 тыс. км2 з насельніцтвам 
каля 1,6 млн чалавек [1, c. 190].

Пасля заканчэння грамадзянскай вайны вышэй-
шыя органы ўлады і кіравання савецкай Беларусі 
актывізавалі дзейнасць, накіраваную на аднаўленне 
тэрытарыяльнай цэласнасці БССР. Летам 1921 г. 
урад БССР прапанаваў праект стварэння адзінага 
эканамічнага раёна шляхам пашырэння тэрыторыі 
рэспублікі за кошт уключэння ў яе склад зямель 
з пераважна беларускім насельніцтвам. Аднак 
толькі 7 сакавіка 1924 г. Прэзідыум ЦВК СССР 
прыняў пастанову аб ўключэнні ў склад БССР 
Віцебскага, Полацкага, Сеннінскага, Суражска-
га, Гарадоцкага, Дрысенскага, Лепельскага і Ар-
шанскага паветаў Віцебскай губерніі. Тэрыторыя 
Беларускай ССР павялічылася больш чым у два 
разы (110, 5 тыс. км2), а колькасць насельніцтва 
ўзрасла да 4,2 млн чалавек. У ліпені 1924 г. было 
ўведзена новае адміністрацыйна-тэрытарыяльнае 
дзяленне: створана 10 акруг (Аршанская, Ба-
бруйская, Барысаўская, Віцебская, Калінінская, 
Магілёўская, Мазырская, Мінская, Полацкая, 
Слуцкая), якія аб’ядноўвалі 100 раёнаў і 202 
сельсаветы.

Дзяржаўны мемарыяльны комплекс «Хатынь»

Курган Славы

У снежні 1926 г. Прэзідыум УЦКВ выдаў па-
станову аб перадачы БССР Гомельскага і Рэчыц-
кага паветаў, якія былі перайменаваны ў акругі. 
Пасля другога ўзбуйнення тэрыторыя БССР 
павялічылася да 125,8 тыс. км2, а насельніцтва — 
да 5 млн чалавек. 15 студзеня 1938 г. у рэспубліцы 
было ўведзена абласное дзяленне: Віцебская 
вобласць уключала ў сябе 20 раёнаў, Гомельс -
кая — 14, Магілёўская — 21, Мінская — 20, Палес-
кая — 15 раёнаў [1, c. 198].

Пасля ўз’яднання Заходняй Беларусі 
з БССР у 1939 г. на яе тэрыторыі быў ўведзены 
новы адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел 
і ўтвораны Баранавіцкая, Беластоцкая, Брэсцкая, 
Вілейская і Пінская вобласці. У перадваенныя гады 
эканоміка Беларусі хутка нарошчвала тэмпы. Бе-
ларусь пераўтварылася ў індустрыяльна-аграрную 
рэспубліку.

Вялікая Айчынная вайна была найбольш цяжкім 
выпрабаваннем для беларускага народа. 22 чэрвеня 
1941 г. фашысцкая Германія напала на Савецкі Са-
юз. Да канца жніўня 1941 г. была акупіравана ўся 
тэрыторыя Беларусі, Прыбалтыкі, значная частка 
Украіны. Беларусь на тры гады апынулася ў нямец-
кай акупацыі, падчас якой загінула больш за 2,2 млн 
мірных жыхароў. Акупанты разбурылі і разрабавалі 
209 беларускіх гарадоў, спалілі і знішчылі 9200 сёл 
і вёсак. Сімвалам трагедыі Беларусі стала вёска Ха-
тынь, знішчаная разам з усімі жыхарамі.
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У гады вайны на тэрыторыі Мінскай вобласці бы-
ла створана абласная падпольная партарганізацыя, 
разгарнуўся актыўны партызанскі рух. У канцы 
1942 г. тут існавала самая буйная Любаньска-
Кастрычніцкая партызанская зона, якой кіравалі 
сакратары Мінскага падпольнага абкама партыі 
В. Казлоў і Р. Мачульскі. У канцы верасня 1943 г. 
пачалося вызваленне Беларусі. У выніку аперацыі 
«Баграціён», якая была праведзена летам 1944 г., 
вызвалена ўся тэрыторыя Беларусі. 

У савецкі час адміністрацыйна-тэрытарыяльны 
падзел праводзіўся некалькі разоў. Зараз Мінская 
вобласць — самая вялікая па тэрыторыі  ў Рэспубліцы 
Беларусь. Яна не мяжуе з іншымі дзяржавамі, але 
мае агульную мяжу са ўсімі абласцямі краіны. Яе 
плошча 39,9 тыс. км2, што складае 19,4 % плош-
чы Беларусі. У складзе 22 раёна і горад аблас-
нога падпарадкавання — Жодзіна. У 2012 годзе 
ў вобласці пражывала каля 1,5 млн чалавек.

Міншчына багатая на карысныя выкапні, на 
яе тэрыторыі знаходзяцца самыя вялікія азёры 
Беларусі — Нарач і Свір, размешчана частка 
Бярэзінскага біясфернага запаведніка, прыродны 
нацыянальны парк «Нарачанскі».

У складзе Республікі Беларусь вобласць вы-
значаецца як высокаіндустрыяльны рэгіён з пера-
важным развіццём машынабудавання, хімічнай, 
лёгкай і харчовай прамысловасці, інтэнсіўнай 
шматгаліновай сельскай гаспадаркай. Прад-
прыемствы Мінскай вобласці вырабляюць 
15,2 % рэспубліканскага аб’ёму прамысловай 
прадукцыі [7]. Значная доля прамысловасці 
сканцэнтравана ў Салігорску (25,5 %), Барыса-
ве (19,8 %), Жодзіне (13,95 %), Слуцку (7.2 %), 
Маладзечне (6 %). У вобласці працуе больш за 
400 прадпрыемстваў. Буйнейшымі з іх з’яўляюцца 
вытворчае аб’яднанне «Беларуськалій» 
у Салігорску, Беларускі аўтамабільны завод 
у Жодзіне, Барысаўскі завод аўтатрактарнага 
электраабсталявання, навукова-вытворчае прад-
прыемства «Экран» у Барысаве, Маладзечанскі 
станкабудаўнічы завод, Слуцкі сахарарафінадны 
і Гарадзейскі сахарны камбінаты, трыкатажная 
фабрыка «Світанак» у Жодзіне, Дзяржынская 
швейная фабрыка «Элиз», Барысаўскі завод 
медыцынскіх прэпаратаў, Маладзечанскі завод 
парашковай металургіі і шмат іншых [6].

У спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей 
Рэспублікі Беларусь уключаны 667 аб’ектаў, якія 

Прадукцыя флагмана 
айчыннага машынабудавання 

Беларускага аўтамабільнага завода

Прадпрыемства па здабычы солі 
(Салігорскі раён)

Iдзе жніво на палетках Міншчыны
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размешчаны на тэрыторыі Мінскай вобласці. Ся-
род іх палацава-паркавыя комплексы ў Нясвіжы 
і Валожыне, замак у Заслаўі, Уваскрасенскі сабор 
у Барысаве, комплекс кляштара францысканцаў 
у Івянцы, манастыр бернардзінцаў у Будславе, 
кляштар дамініканцаў у Клецку, палацава-
паркавы ансамбль «Радзівілімонты» у в. Чыр-
воная зорка Клецкага раёна, сядзіба Тышкевічаў 
у Лагойску, мемарыяльны коммплекс «Хатынь» 
і іншыя.

У Мінскай вобласці нарадзіліся сусветна вя-
домыя майстры мастацкага слова Янка Купала 
і Якуб Колас, Максім Багдановіч і Максім Танк; 
народныя артысты Беларусі Марыя Захарэвіч 
і Міхаіл Казінец; касманаўты Уладзімір Кавалё-
нак і Алег Навіцкі. Ураджэнцы вобласці паспя-
хова працягваюць слаўныя тра дыцыі беларускага 
спорту. Першым у рэспубліцы кавалерам Ордэна 
Працоўнай Славы трох ступеняў стаў славуты 
любанскі бульбавод Іван Сініцкі. Ад-
наму з першых званне Героя Беларусі 
было прысвоена Міхаілу Карчміту, які 
шмат гадоў кіраваў агракамбінатам 
«Сноў» Нясвіжскага раёна. М
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