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По сути общеземские привилеи становятся персональным договором, который заключается 

между великим князем литовским и землевладельцами княжества о взаимных гарантиях и обяза-

тельствах. 

Соответственно привилей издаются каждым новым правителем при введении в великокняже-

ское достоинство. В связи с этим появляются привилеи Казимира Ягелона от 2 мая 1457 года, 

Александра Ягеллона от 6 августа 1492 года и Сигизмунда I Старого от 7 декабря 1506 года.  

Принимая во внимание выборность великих князей литовских после смерти Сигизмунда Кейс-

тутовича, становится вполне понятным, что желая обеспечить признание своих прав на престол 

ВКЛ, они всякий раз шли на новые уступки в отношении шляхты. 

Так в акте Казимира Ягеллона кроме подтверждения ранее данных привилегий и прав владе-

ния, даѐтся обязательство не принимать в государственных землях беглых крестьян и запрещает 

феодалам принимать в своих землях «чужих» людей, что положило начало юридическому оформ-

лению крепостничества в ВКЛ. 

Александр Ягеллон обязался не допускать заключения под стражу дворян по тайному или яв-

ному доносу, если их вина не будет доказана в суде и запрещал практику наложения наказания на 

кого–либо за чужие преступления. Акт разрешал свободный выезд землевладельцев за границу 

для службы при иностранных дворах (кроме государств, находящихся в состоянии войны с Поль-

шей и ВКЛ). Наконец, великий князь принимал на себя обязательства оказывать дополнительную 

поддержку католической церкви в Великом княжестве Литовском.  

Привилеем Сигизмунда I предусматривалась защита населения ВКЛ от судебного произвола, 

путѐм наложения ответственности на судей за вынесение приговора. Об этом свидетельствует по-

ложение, согласно которому «если кто–либо осудит кого–либо на бесславие или отсечение голо-

вы, не доказав его вины, то должен понести за это соответствующее наказание». 

Хотя уже привилей Сигизмунда Кейстутовича фактически упразднил неравенство католиче-

ской и некатолической шляхты, на практике, по–видимому, права некатолического населения 

ущемлялись, в связи с чем в акте Сигизмунда II Августа от 7 июня 1563 года особо отмечается, 

что все права и привилегии, предоставленные предыдущими актами распространяются не только 

на католическую, но и на православную шляхту. 

Практически привелей от 7 декабря I506 года завершил докодификационный этап развития пи-

саного права Великого княжества Литовского. Общеземские акты I529, I547, 1551 годов и др. яв-

лялись уже, по сути,  только вспомогательными документами, поскольку роль основных законов в 

государстве стали выполнять статуты Великого княжества Литовского. 

 

Список использованных источников: 
1. Akta unji Polski z Litwą, 1385–1791 / Wyd. S Kutrzeba, W. Semkowicz. – Kraków: Polska Akademia 

Umiejętności? 1932. – 633 s. 

2. Белоруссия в эпоху капитализма.  – Т.1 / Ред. К. И. Шабуня, В.Н. Жигалов.  – Минск: Наука и техника, 

1983. – 272 с. 

3. Законодательные акты Великого княжества Литовского XV – XVI вв / Сост. И. И. Яковкин. – Л.: 

Соцэкгиз, 1936. – 155 с. 

4. Юхо, І. А. Крыніцы беларуска–літоўскага права / І. А. Юхо. – Мінск: Беларусь, 1991. – 238 с. 

 

 

УДК947.6 

БАБРУЙСК ЯК АБЛАСНЫ ЦЭНТР У ПЕРЫЯД ПАСЛЯВАЕННАГА АДНАЎЛЕННЯ 

(1944 – 1950 ГГ.) 

І.В. Грабянчук 

Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт,  

Бабруйскі філіял, igargrabianchuk@mail.ru 

 

У 2012 г. Бабруйск адзначыў сваѐ 625–годдзе. На працягу ўсяго свайго гістарычнага шляху ѐн 

выконваў розныя функцыі адміністрацыйна–тэрытарыяльнага цэнтра: староства ў часы Рэчы Пас-

палітай, павета (1795 – 1924 гг.) у складзе Расійскай імперыі і да ўтварэння СССР, раѐна і акругі ў 

другой палове 20–х гадоў у БССР. Створаны ў 1927 г. Бабруйскі раѐн існуе да сѐнняшняга дня. 

Аднак гэта не ўвесь пералік этапаў гісторыі Бабруйска як адміністрацыйна–тэрытарыяльнага 

цэнтра. Найбольш высокі статус у гэтай якасці ѐн меў з 1944 па 1954 гг., з‘яўляючыся цэнтрам 

Бабруйскай вобласці. 
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Бабруйск быў вызвалены савецкімі войскамі ад нямецка–фашысцкіх акупантаў 29 чэрвеня 1944 

г. (на падставе гэтай даты традыцыйна адзначаецца Дзень горада). У той жа дзень у Бабруйску быў 

створаны гарадскі камітэт партыі, выканаўчы камітэт гарадскога Савета дэпутатаў працоўных і 

іншыя гарадскія арганізацыі. Задачы, якія неабходна было вырашыць гэтым структурам, былі 

вельмі складанымі. Матэрыяльныя страты, нанесеныя ў час вайны гаспадарцы і насельніцтву го-

рада, дасягалі аднаго мільярда рублѐў у цэнах таго часу. З 84 107 жыхароў даваеннага Бабруйска 

засталося 28 352 чалавекі [1]. 

Бабруйская вобласць была ўтворана ў адпаведнасці з пастановай Прэзідыўма Вярхоўнага Саве-

та БССР ―Аб утварэнні Бабруйскай, Гродзенскай і Полацкай абласцей у складзе Беларускай ССР‖ 

ад 20 верасня 1944 г. Найважнейшай задачай на той час з‘яўлялася аднаўленне мясцовай прамыс-

ловасці. 3 лістапада 1944 г. аблвыканкам прыняў рашэнне арганізаваць абласны трэст жыллѐва–

грамадзянскага будаўніцтва на базе будаўнічага ўчастка г. Бабруйска і звярнуўся з просьбай да 

Саўнаркама БССР адпусціць новастворанаму трэсту абаротных сродкаў на суму 300 тыс. рублѐў 

[2, арк. 30]. Урадам БССР для аднаўлення мясцовай прамысловасці вобласці на чацвѐрты квартал 

1944 г. было адпушчана звыш 500 тыс. руб. Да канца лістапада 1944 г. працоўныя вобласці 

аднавілі да сотні прадпрыемстваў мясцовага значэння [3]. 

4 студзеня 1945 г. у Бабруйску адбылася нарада працаўнікоў мясцовай прамысловасці. На ѐй 

было адзначана, што найлепшых паказчыкаў дасягнуў Бабруйскі гарпрамкамбінат: за кароткі 

тэрмін узноўлены тры млыны, скурзавод, мылаварная вытворчасць, арганізаваны швейная, ган-

чарная вытворчасць, бляшана–слясарныя майстэрні. Працаўнікі мясцовай прамысловасці Бабруй-

скай вобласці абавязаліся ў 1945 г. выпусціць прадукцыі на 3,9 млн. руб., павысіць прадукцы-

йнасць працы на 5%, дабіцца поўнага выкарыстання адпушчанных на будаўніцтва сродкаў. У 

мэтах паспяховага выканання плана нарада пастанавіла выклікаць на сацыялістычнае 

спаборніцтва працаўнікоў мясцовай прамысловасці Палескай вобласці [4]. 

У жніўні 1945 г. аблвыканкам абавязаў Бабруйскі гарадскі выканаўчы камітэт добраўпарадка-

ваць рынкі горада. Неабходна было іх агарадзіць, размясціць гандлѐвыя памяшканні, абсталяваць 

крытыя сталы, адвесці памяшканні побач з рынкамі пад заезжыя двары калгаснікаў і інш. Для 

падтрымання грамадскага парадку прадугледжваліся наступныя захады: ―а) устанавіць пасты 

міліцыі на рынках паўсядзѐнна; б) забараніць на тэрыторыі рынка выступленні спевакоў, гадалак, 

шарманшчыкаў, азартныя гульні; в) узмацніць барацьбу са спекуляцыяй і перакупнікамі на рынку‖ 

[5, арк. 227]. 

3 чэрвеня 1946 г. выканаўчы камітэт Бабруйскага гарадскога савета дэпутатаў працоўных пры-

няў рашэнне ―Аб ахове садоў, сквераў, зялѐных насаджэнняў горада Бабруйска‖. Парушальнікі 

прыцягваліся да матэрыяльнай адказнасці – пры высечцы і пашкоджанні дрэў спаганяўся кошт 

страты – і адміністрацыйнай: штраф у памеры да 100 рублѐў [6]. Неабходна адзначыць, што штраф 

быў даволі суровы. Напрыклад, месячны аклад байца пажарнай каманды ў той час складаў 200 

рублѐў у месяц, а прыбіральшчыцы і вартаўніка ў той жа камандзе – 150 рублѐў [7, арк. 61]. З ін-

шага боку, насельніцтва ў той час само актыўна ўдзельнічала ў азеляненні горада. Так у 1949 г. 

дзяржаўны зелянгас пасадзіў у Бабруйску 1300 дрэў, а сіламі жыхароў горада было пасаджана 

3600 дрэў[8]. Амаль у тры разы больш!   

З 1946 па 1949 гг. выпуск валавай прадукцыі прамысловасцю горада павялічыўся на 363%. Па-

водле афіцыйных звестак, ужо ў 1–м квартале 1949 г. прамысловасць Бабруйска дасягнула 

сярэднемесячнага ўзроўню развіцця вытворчасці, запланаванага па 5–гадоваму плану на 1950 г. На 

працягу 1946–1949 гг. было адноўлена і ўведзена ў дзеянне 107000 кв. м. жылога фонду (каму-

нальнага, ведамаснага, прыватнаўладальніцкага), пабудавана 2900 прыватных дамоў [9, арк. 1]. 

Адной з найважнейшых задач пасляваеннага адраджэння было наладжванне сістэмы адукацыі. 

Паколькі Бабруйск стаў абласным цэнтрам, то ў яго з‘явілася новая функцыя – падрыхтоўка і 

павышэнне кваліфікацыі педагагічных кадраў.  

Па рашэнні калегіі міністэрства асветы БССР у кастрычніку 1944 г. быў арганізаваны Бабруйскі 

інстытут удасканалення настаўнікаў. Галоўнымі задачамі інстытута былі: 1) павышэнне кваліфіка-

цыі настаўнікаў і кіраўнікоў школ, гарадскіх і раѐнных аддзелаў народнай адукацыі; 2) вывучэнне 

і абагульненне лепшага педагагічнага вопыту ў працы настаўнікаў і школ Бабруйскай вобласці; 3) 

аказанне сістэматычнай дапамогі настаўнікам, райпедкабінетам і вясковым метадычным 

аб‘яднанням у арганізацыі і правядзенні метадычнай работы [10, арк. 11].   

Толькі за 1945 і 1946 гг. Бабруйскім інстытутам удасканалення настаўнікаў было падрыхтавана 

звыш 60 метадычных распрацовак (з іх 20 – па пачатковых класах), арганізавана тры выставы па 

навучальна–выхаваўчай рабоце школ вобласці. Выставачныя матэрыялы вобласці былі накіраваны 
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на рэспубліканскія з‘езды настаўнікаў, якія праходзілі на працягу 1944/45 і 1945/46 навучальных 

гадоў. Дасланыя матэрыялы былі станоўча ацэнены міністэрствам асветы БССР. Метадычнымі 

семінарамі было ахоплена каля 1000 чалавек. Пры гэтым Бабруйскі інстытут удасканалення 

настаўнікаў не меў уласнага памяшкання, многія яго супрацоўнікі працавалі па сумяшчальніцтву, 

не было інтэрнату для педагогаў, якіх склікалі на курсы і семінары, адчуваўся востры недахоп ме-

тадычнай літаратуры [10, арк. 12–13]. 

У 1944 г. было адкрыта Бабруйскае педагагічнае вучылішча. Яго калектыву на першапачатко-

вым этапе дзейнасці давялося працаваць у невыносна цяжкіх умовах. Найбольшыя складанасці 

выклікала тое, што ў адным будынку былой жаночай Аляксееўскай гімназіі, пабудаваным яшчэ ў 

1906 г., размяшчаліся педагагічнае вучылішча і 5–я няпоўная сярэдняя школа. Зразумела, што ўз-

гадніць час заняткаў адначасова ў дзвюх навучальных установах было даволі цяжка. Наяўнасць 

своеасаблівага ―двоеўладдзя‖ мела негатыўны ўплыў на настроі педагогаў. Напрыклад, пратакол 

пасяджэння педагагічнай рады вучылішча ад 6 снежня 1944 г. зафіксаваў такую думку (аўтарская 

арфаграфія захоўваецца): ―Налічча 2–х дырэктараў адбіваецца на ўсѐй рабоце. Няма ніякага па-

радку ні ў снабжэнні, ні ў выплаце зарплат, няма свету, халодна ў класах‖. Кіраўніцтва вучылішча 

прызнавала наяўнасць цяжкасцяў, казала пра неабходнасць звяртацца за дапамогай у абласны ад-

дзел народнай адукацыі (аблана), але падкрэслівала, што ―…за ўсе недахопы ў рабоце ўсѐ роўна 

адказвае настаўнік‖ [11, арк. 3].  

Бабруйскае педагагічнае вучылішча было адным з буйнейшых у рэспубліцы па кантынгенту 

навучэнцаў. На пачатак верасня 1945 г. у ім навучалася 500 студэнтаў. Цікава адзначыць, што 

шмат яго выпускнікоў накіроўваліся па размеркаванні ў заходнія раѐны Беларусі [12]. На аснове 

Бабруйскага педагагічнага вучылішча ў верасні 1949 г. быў арганізаваны Бабруйскі дзяржаўны 

настаўніцкі інстытут. Абласныя ўлады абяцалі падтрымліваць новаствораны інстытут, у прыват-

насці выдзеліць 10 кватэр для выкладчыкаў, але, на жаль, гэтыя абяцанні засталіся не выкананымі. 

Нягледзячы на ўсе цяжкасці, Бабруйскі настаўніцкі інстытут да 1954 г. падрыхтаваў 815 

настаўнікаў 5–7–х класаў для сямігадовых і сярэдніх школ [13, арк. 2]. 

Важнай складовай часткай культурнага жыцця адроджанага пасля вайны Бабруйска з‘яўлялася 

дзейнасць абласнога драматычнага тэатра. Пытанне аб яго працы ўпершыню было разгледзена на 

пасяджэнні аблвыканкама 3 студзеня 1945 г. У матэрыялах да яго пратакола сказана, што 

―…нягледзячы на 6–месячнае існаванне тэатра, творчы калектыў апошняга не прыступіў да 

сур‘ѐзнай працы і не адкрыў да гэтага часу тэатральнага сезона…‖ [14, арк. 6]. Выходзіць, што 

тэатр быў адноўлены адразу пасля заканчэння акупацыі. Абласны выканаўчы камітэт вызначыў 

мерапрыемствы па яго далейшым развіцці і пастанавіў адкрыць тэатральны сезон у студзені 1945 

г. Аднак на аднаўленне будынку тэатра першачаткова было выдзелена мала сродкаў, таму аблвы-

канкам 27 ліпеня 1945 г. прасіў ўрад – Савет народных камісараў БССР – павялічыць ліміты на 

1945 г. па драмтэатру да 650 тыс. руб. [15, арк. 181]. 

29 красавіка 1946 г. адбылося абмеркаванне працы Бабруйскага абласнога тэатра, у якім уд-

зельнічалі запрошаныя прадстаўнікі іншых тэатраў рэспублікі. Галоўная выснова, зробленая з 

абмеркавання: скончаны першы этап у жыцці калектыва – прынцыповае нараджэнне тэатра, але 

наперадзе яго чакае яшчэ шмат працы. Адзначана было таксама, што далей у Бабруйскі абласны 

тэатр будуць прыязджаць для пастановак буйныя майстры. Адпаведна,  актуальным станавілася 

пытанне пра яго творчае спаборніцтва з найстарэйшым тэатрам  Беларусі – Дзяржаўным рускім 

тэатрам у Мінску [16, арк. 1–4].  

У 1949 г. Бабруйскі абласны драматычны тэатр быў адным з буйнейшых у Беларусі. У яго гля-

дацкай зале налічвалася 792 месцы. Больш умяшчальныя залы мелі толькі Дзяржаўны тэатр оперы 

і балета (1217) і Дзяржаўны рускі тэатр (956). Важным для таго часу было і тое, што Бабруйскі 

тэатр меў уласнае памяшканне. Тады нават Дзяржаўны рускі і Дзяржаўны яўрэйскі тэатры ў Мін-

ску працавалі ў арандаваных памяшканнях. У той жа час сярод жыхароў Бабруйска тэатр, відаць, 

яшчэ не паспеў заваяць шырокай папулярнасці. Для такой высновы дае падставу гадавая справаз-

дача за 1949 г. планава–фінансавага аддзела камітэта па справах мастацтваў пры Савеце Міністраў 

БССР, у якой сказана, што даходы Бабруйскага тэатра склалі ў 1949 г. 183 тыс. руб. пры плане ў 

264 тыс. руб. [17, арк. 1–1адв.]. 

Такім чынам, за перыяд пасляваеннага аднаўлення ў 1944 – 1950 гг. Бабруйск дасягнуў значных 

поспехаў ва ўсіх сферах грамадскага жыцця. Асаблівае значэнне для развіцця культуры ў горадзе 

мела станаўленне сістэмы адукацыі і адраджэнне мясцовага драматычнага тэатра, які набыў статус 

абласнога. На жаль, Бабруйску давялося быць абласным цэнтрам кароткі адрэзак часу. Аднак 

магчыма, штоў такой якасці ѐн можа быць зноў запатрабаваны ў гістарычнай перспектыве. 
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Современная молодежь входит во взрослую жизнь в условиях перехода общества к отношени-

ям, важным элементом которых становятся информационные технологии. Возрастание разнооб-

разных аспектов информатизации социальных взаимодействий позволило ввести понятие «ин-

формационного общества» и построить на его основе специальную область знаний. 

Категория «информационное общество» впервые была сформулирована в начале 1960–х г.г. в 

Японии и США [1].   

В последующем получила развитие в трудах ряда западных исследователей Т. Стоуньера,  У. 

Мартина, Д.Белла, О.Тоффлера, Ф.Уэбстера [2].    

Исследованиям, посвященным изучению проблем информатизации общественных отношений 

посвящены работы отечественных исследователей А.Ракитова, А.Лактионова, И.Н. Курносова, 

В.Л.Иноземцева [3]. 

К началу 1990–х годов теория информационного общества становится одним из ведущих 

направлений современного гуманитарного знания и получает признание на уровне международ-

ных политических институтов [4]. 

В соответствии с устоявшимися представлениями о наиболее характерных признаках информа-

ционного общества их возможно представить следующим образом: 

1. Увеличение роли и значения информации и знаний в жизни общества; 

2. Превращение информации в самостоятельный предмет, а также – в базовую составляю-

щую основных направлений деятельности человека  (экономической, производственной, полити-

ческой, образовательной, научной, творческой, культурной); 

3. Приоритет информации перед другими продуктами жизнедеятельности человека; 

4. Формирование глобального информационного пространства; 
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