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Пачуццё  
Бацькаўшчыны
Лёсавызначальныя этапы беларускай гісторыі

(Заканчэнне. Пачатак у № 9)

Аляксандр КАВАЛЕНЯ, 
доктар гістарычных 
навук, прафесар

Беларускі народ насуперак велізарным выпрабаванням, што выпалі на яго долю ў гістарычным лёсе, 
змог зберагчы і пранесці праз стагоддзі ўнутраную духоўнасць і свае лепшыя якасці, якія дазволілі 
здабыць нацыянальную дзяржаўнасць. У розны час культура і традыцыі нашага народа развіваліся  
«ў цяні» іншых культур, а нацыянальная самасвядомасць падвяргалася дэфармацыям пад уздзеяннем 
паланізатарскіх і русіфікатарскіх тэндэнцый. Будзе справядлівым заўважыць, што Беларусь ніколі ў 
гісторыі не была ні залежнай тэрыторыяй, ні, тым больш, калоніяй Захаду альбо Усходу. 
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Разам з тым нельга не заўважыць і таго 
факта, што вопыт духоўна-палі тыч-

ных праектаў Крэўскай (1385), Люблін-
скай (1569), Брэсцкай (1596) уній, якія 
насаджаліся на беларускіх землях, пера-
канаўча сведчыць пра тое, што ў гэты пе-
рыяд ажыццяўлялася актыўнае ўкаранен- 
не ў грамадскую свядомасць чужарод-
ных духоўна-культурных ідэй. Аднак гэ-
тыя праекты не знаходзілі неабходнай 
падтрымкі ў асяроддзі беларускага на-
рода і не былі ў поўнай меры ўкаранёны 
ў духоўнае і грамадска-палітычнае жыц-
цё. Зразумела, мэтанакіраванае наса-
джэнне паланізатарскіх ідэй і сістэмы ад-
міністрацыйна-прававога кіравання на 
зем лях ВКЛ прыводзілі да ўспрыняцця нека-

торай часткай народа, асабліва інтэлігенцыі 
і вышэйшых слаёў грамадства, прапольскіх 
ідэй. Тым больш што з дзяржаўнага і судо-
вага справаводства мэтанакіравана выка-
ранялася беларуская мова. А пастановай 
Генеральнай канфедэрацыі Польшчы і 
ВКЛ ад 28 жніўня 1696 года выкарыстан-
не беларускай мовы як афіцыйнай было 
наогул забаронена. Частка шляхецкага 
саслоўя абставінамі жыцця вымушана бы-
ла запазычваць польскую культуру і мову, 
далучацца да інстытутаў палітычнай і гра-
мадскай арганізацыі, што пасля прывяло 
да заняпаду і рэгрэсу нацыянальнай куль-
туры, істотна затармазіла нацыянальна-
дзяржаўнае будаўніцтва і ўрэшце ўзмацніла 
дэзінтэграцыйныя працэсы і падштурхнула 
Рэч Паспалітую да развалу.

У выніку трох падзелаў Рэчы Паспалітай 
(1772, 1793, 1795) беларускія землі былі 
ўключаны ў склад Расійскай імперыі. 
Аб’ектыўна ацэньваючы гэты перыяд, нельга 
не заўважыць, што гэта быў неадназначны, 
але лёсавызначальны этап у гісторыі бела-
рускага народа, які даў магчымасць спыніць 
паланізацыю беларусаў, садзейнічаў адра-
джэнню і развіццю нацыянальна-духоўных 
традыцый. Пры ўсёй крытычнасці ацэнак 
гэтага перыяду, фактам з’яўляецца тое, што 
Расійская імперыя (пры ўсіх складанасцях 
і недахопах яе палітыкі), не імкнулася 
рабаваць падуладныя тэрыторыі, а зы-
ходзячы з магчымасцей і патрабаванняў 
часу развівала іх сацыяльна-эканамічны 
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і духоўна-культурны патэнцыял. Так, у 
40-х гадах ХIХ стагоддзя пачалі адчыняцца 
свецкія агульнаадукацыйныя школы для ся-
лян і жаночыя школы, адпаведныя ўзроўню 
пачатковых вучылішчаў. Ужо да студзеня 
1863 года была адкрыта 101 народная 
школа, а на пачатак 1865 года ў Віленскай, 
Гродзенскай і Мінскай губернях іх мелася 
329 і навучаліся там 14 384 вучні. Сістэма 
адукацыі развівалася. Ужо ў 1868 годзе ў 
Беларусі налічвалася 1391 навучальная 
ўстанова, у тым ліку 1249 пачатковых школ, 
а ў 1914 годзе дзверы расчынілі 7492 пачат-
ковыя школы, 119 няпоўных і 71 сярэдняя, у 
якіх навучалася больш за 480 тыс. дзяцей. 

Для падрыхтоўкі настаўніцкіх кадраў з 
ліку мясцовага насельніцтва сталі адкры-
вацца спецыяльныя настаўніцкія семінарыі. 
Першая ў Беларусі пачала працу ў 1834 годзе 
ў Віцебску. У далейшым былі адкрыты яш-
чэ чатыры: у Маладзечне (1864), Нясвіжы 
(1875) Мінскай губерні, Свіслачы (1876) 
Гродзенскай губерні, Полацку (1872), а 
таксама педагагічныя інстытуты ў Віцебску 
(1910), Магілёве (1913), Мінску (1914), у 
якіх было дазволена вывучэнне беларускай 
мовы і краязнаўства. Гэтыя першыя наву-
чальныя ўстановы былі важнымі цэнтрамі 
падрыхтоўкі нацыянальных кадраў. Яшчэ ў 
1840 годзе пачала дзейнічаць Горы-Горацкая 
земляробчая школа, а ў 1848 годзе яна 
атрымала статус інстытута і стала першай у 
Беларусі і Расіі вышэйшай сельскагаспадар-
чай навучальнай установай [1, с. 145–313; 
2, с. 648–654]. 

Вялікая заслуга ў развіцці белару-
скага нацыянальна-культурнага руху, у 
справе нацыянальнай асветы належыць 
кнігавыдавецкаму таварыству «Загляне 
сонца i ў наша ваконца», заснаванаму 
Браніславам Эпімах-Шыпілам у 1906 годзе 
ў Санкт-Пецярбургу. Дзейнасць выдавецт-
ва паклала пачатак сістэматычнаму вы-
данню літаратуры на беларускай мове. За 
гады яго існавання было выдадзена 39 кніг 
літаратурнага, навукова-папулярнага, 
грамадска-палітычнага зместу, тыраж якіх 
перавышаў 100 тыс. экзэмпляраў. Пазней 
адкрыліся яшчэ 6 беларускіх выдавецтваў. 
Толькі за 1905–1917 гады выдадзена больш 
за 150 беларускіх кніг агульным тыра-
жом 315 тыс. экзэмпляраў. Да 1914 года 
ў Беларусі працавала 851 бібліятэка з 
кніжным фондам 423 тыс. экзэмпляраў і 
54 навуковыя і культурна-асветныя тава-
рыствы, якія ўнеслі значны ўклад у вы-
вучэнне этнаграфіі, гісторыі, культуры і 
прыродазнаўства. У 1906–1915 гадах ле-
гальна выдавалася газета «Наша ніва». Яна 
стала ідэйна-арганізацыйным цэнтрам бе-
ларускага нацыянальнага руху і адыграла 
вялікую ролю ў станаўленні нацыянальнай 
самасвядомасці беларусаў [2, с. 591–607; 3, 
с. 18–92].

Аднак працэс кансалідацыі беларускага 
народа ўскладняўся чарадой войнаў, рэва-
люцый і сацыяльных узрушэнняў. Знахо-
дзячыся на геапалітычным скрыжаванні 
Еўропы, тэрыторыя Беларусі пастаянна 
станавілася арэнай буйнейшых ваенных 
сутыкненняў. Тут са старажытных часоў 
і да сярэдзіны XX стагоддзя адбываліся 
шматлікія войны і ваенныя канфлікты, якія з 
эпохі напалеонаўскага нашэсця пачынаюць 
набываць глабальны разбуральны харак-
тар. Гэтыя ваенна-палітычныя падзеі самым 
негатыўным чынам адбіліся на развіцці 
беларускіх зямель. Беларускі народ вынес 
асноўны цяжар баявых дзеянняў у ходзе 
Айчыннай вайны 1812 года. Велізарны   
разбуральны след пакінулі гады Першай 
сусветнай вайны. Апынуўшыся на стыку 
ваенна-палітычнага супрацьстаяння Гер-
манскай і Расійскай імперый, Беларусь з 
канца 1915 і да канца 1918 года была пера-
рэзана лініяй расійска-германскага фронту. 
Тут звыклымі сталі надзвычайныя законы 
ваеннага часу, рэквізіцыі, прымусовыя ра-
боты, разбурэнне вёсак і гарадоў, масавыя 
міграцыі насельніцтва. Агульныя людскія 
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страты Беларусі за час Першай сусветнай 
і наступнай польска-савецкай (1919–1920) 
войнаў перавысілі 1,5 млн чалавек. 

Разважаючы аб глабальных ваенных 
канфліктах, якія разбуральным смерчам 
пранесліся па беларускай зямлі, варта адзна-
чыць, што агрэсіўныя ваенна-палітычныя 
праекты (1812, 1914–1918, 1939–1945) мелі 
антынацыянальную і антыдзяржаўную 
накіраванасць. Абапіраючыся на гістарычны 
вопыт, беларускі народ ніколі не прымаў 
палітычных ідэй агрэсараў. Самааддана 
абараняючы сваю зямлю ад іншаземных 
захопнікаў, нашы продкі не толькі мужна і 
адважна змагаліся, але ва ўпартай барацьбе 
змаглі выстаяць і адстаяць права на сама-
стойнае і самабытнае развіццё. 

На прынцыпах гістарызму

Сёння адна з найбольш важных задач гіс-
тарычнай навукі – асвятленне мінулага бе-
ларускага народа, каб стварыць аб’ектыўнае 
палатно нацыянальнай гісторыі, неабходнае 
для фарміравання гістарычнай свядомасці 
людзей. Пад гістарычнай свядомасцю ў на-
вуцы разумеюць сістэму ведаў, сукупнасць 
уяўленняў, поглядаў, традыцый, абрадаў, 
звычаяў, ідэй, канцэпцый, з дапамогай якіх 
у людзей, у сацыяльных групах, класах, на-
родах, нацыях фарміруецца асэнсаванае і 
ўстойлівае ўяўленне аб сваім паходжанні, 
найважнейшых падзеях нацыянальнай 
гісторыі, выдатных дзеячах мінулага, аб 
суадносінах нацыянальнай гісторыі з 
гісторыяй іншых супольнасцей людзей і 
ўсяго чалавецтва. Па сутнасці, гэта духоўны 
мост, перакінуты праз бездань часоў і па-
дзей з мінулага ў будучыню, каб станоўча 
спрыяць умацаванню сувязі пакаленняў, 
устойліваму ўсведамленню чалавекам яго 
прыналежнасці да пэўнай супольнасці лю-
дзей – народа альбо нацыі.

Усе элементы, якія складаюць у сукуп-
насці свядомасць грамадства (погляды, 
ідэі, культура, палітыка, этыка, мараль, 
рэлігія, мастацтва, навука), маюць сваю 
гісторыю. Яны могуць быць зразумелымі і 
асэнсаванымі толькі на аснове гістарычнага 
падыходу (гістарызму), які разглядае кож-
ную з’яву з пункту гледжання канкрэтных 
умоў і акалічнасцей узнікнення, умоў 
развіцця. Прынцып гістарызму ў дас ле-
даванні соцыуму дае магчымасць пазбег-
нуць аднабаковасці ў ацэнцы падзей, з’яў, 

паглядзець на грамадства ў цэлым, убачыць 
у яго развіцці заканамернасці, вылучыць 
спецыфічныя рысы, здольныя актывізаваць 
некаторыя невядомыя тэндэнцыі і вызна-
чыць вектар сацыяльнага развіцця. Гэта 
мае важнае значэнне для разумення пры-
чын сучаснага сацыяльнага развіцця і слу-
жыць асновай навуковага прагназавання, 
распрацоўкі стратэгіі будучых змен у гра-
мадстве. Менавіта з гэтай нагоды зварот да 
мінулага пастаянна прысутнічае ў дыскусіях 
па кардынальных праблемах сучаснасці, на 
аснове яго ацэнак распрацоўваюцца сацы-
яльныя тэорыі і ідэалагічныя сістэмы – такім 
чынам падтрымліваецца непарыўная су-
вязь і пераемнасць мінулага і сучаснасці.

Варта падкрэсліць, што на сучаснае 
развіццё грамадства актыўна ўплываюць 
працэсы глабалізацыі, мадэрнізацыі, ін-
фарматызацыі і медыятызацыі. У гэтых 
умовах, калі вартасць гістарычнага све-
тапогляду асобы і грамадства невера-
годна ўзрастае, мінулае можа выступіць 
своеасаблівым структураўтваральным 
кар касам сацыяль нага развіцця, які суп-
рацьстаіць дэзарганізацыі жыцця грамад-
ства і асобных людзей. Дакладнасць прад-
бачання вызначаецца перш за ўсё тым, 
наколькі глыбока і ўсебакова вывучана на-
ша спадчына, сучаснасць і заканамернасці 
змены соцыуму. Без глыбокага разумення 
гэтых апорных працэсаў у іх адзінстве не-
магчыма і само навуковае прадбачанне. 

Сучасны стан беларускага грамадства 
сведчыць аб аб’ектыўных магчымасцях 
пошуку шляхоў сацыяльна-эканамічнай 
мадэрнізацыі і дынамічнай актывізацыі 
духоўнага развіцця соцыуму. Менавіта адзін-
ства аб’ектыўнага і суб’ектыўнага, агуль-
нага і адзінкавага, заканамернага і спан-
таннага абумоўлівае творчае ўключэнне 
энергіі беларускіх людзей у сацыяльна-
вытворчы працэс. Вядома, у грамадстве 
няма фатальнай непазбежнасці, адназнач-
най дэтэрмінацыі паводзін людзей. Усё гэта 
сведчыць, што ў Беларусі ёсць неабходны 
выбар дзеля паступовага эвалюцыйнага 
ўдасканалення сацыяльна-эканамічнай 
і грамадска-палітычнай мадэлі развіцця 
грамадства. Абапіраючыся на гістарычны 
вопыт, неабходна распрацоўваць сістэму 
дзеянняў, якая б уключала творчую энергію 
людзей. Гэта абумовіць станоўчую дынаміку 
грамадскага прагрэсу. Вядома, што народ, 
як і дзяржава, можа паспяхова развівацца 

А
л

я
к

с
А

н
д

р 
к

А
В

А
л

Ен
я

. П
А

ч
у

ц
ц

ё 
Б

А
ц

ь
к

А
ў

ш
ч

ы
н

ы
 



1 4

толькі тады, калі кожны здольны ахвяраваць 
сабой дзеля грамадскага дабра. Калі ж гра-
мадства распадаецца на прагных індывідаў, 
нічога добрага не адбываецца, і магчымы 
супрацьстаянне ды канфлікты. Нельга не 
заўважыць, што такая мадэль пераважае 
ў сучасным свеце. У яе аснову пакладзена 
сістэма перманентнага супрацьстаяння, 
канкурэнцыі і барацьбы, якія нібыта непаз-
бежныя і неабходныя для грамадскага пра-
грэсу. Нацыянальна-дзяржаўным ідэалам у 
Беларусі, наадварот, з’яўляецца салідарнае 
грамадства, заснаванае на прынцыпах 
гармоніі, дзе прадстаўнікі сацыяльных, 
рэлігійных і нацыянальных, палітычных, 
эканамічных і ідэалагічных плыняў не 
ворагі, а супрацоўнікі ў будаўніцтве бага-
тай і незалежнай краіны. 

Як сведчыць гістарычны вопыт, у пе-
рыяды трансфармацыйных пераходаў ад 
адной мадэлі грамадства да іншай раз-
гортваюцца бурныя працэсы ў грамадскім 
і духоўным жыцці людзей. Так, у канцы 
ХХ – пачатаку ХХІ стагоддзя адзначала-
ся абуджэнне цікавасці да нацыянальнай 
гісторыка-культурнай і духоўнай спадчыны 
беларускага народа. Справядліва сказаць, 
што нацыянальная эліта заўсёды імкнулася 
асэнсаваць пройдзены шлях, паглыбіцца ў 

вытокі нацыянальна-дзяржаўных працэсаў, 
каб пераняць лепшы вопыт для будаўніцтва 
будучыні. Папярэднічаў грамадскаму асэн-
саванню мінулага заўсёды перыядычны 
друк. Менавіта ў першых нацыянальных 
выданнях «Гоман» (1884), «Наша доля» 
(1906), «Наша ніва» (1906) акрэсліваліся 
гістарычныя здабыткі беларускага наро-
да, фармулявалася ідэя беларускай дзяр-
жаўнасці, разгортвалася нацыянальна-
культурнае і грамадска-палітычнае абу-
джэнне і кансалідацыя народа.

На рубяжы ХХ–ХХІ стагоддзяў, як і ў па-
чатку ХХ стагоддзя, інтэлігенцыя актыўна 
ўключылася ў працэс ажыўлення нацыя-
нальнай гістарычнай думкі. Патрэбна за-
значыць, што ў той час, калі акадэмічная 
гістарычная навука скрупулёзна шукала 
«новыя падыходы» да асэнсавання мінулага, 
да гэтага працэсу далучылася публіцыстыка, 
асабліва яе палітычная плынь. Аматарскі 
пошук гісторыка-культурнай спадчыны 
прыводзіў да пераацэнкі гістарычных з’яў, 
падзей і фактаў. Адбывалася адвольная 
інтэрпрэтацыя і, нават, дыскрэдытацыя 
многіх падзей і асоб. Запаўненне лакун 
гістарычнай памяці суправаджалася ма-
савай публікацыяй у перыядычных вы-
даннях дакументаў і матэрыялаў, якія 
падаваліся ў сенсацыйным ключы. Знач-
ная частка матэрыялаў была прысвечана 
выкрыццю пралікаў і хібаў, якія мелі месца 
ў перыяд пабудовы сацыялістычнага гра-
мадства. Паток негатыўных матэрыялаў 
закрануў многія ключавыя падзеі, этапы 
і персаналіі айчыннай гісторыі. Некато-
рыя дзеячы незаслужана былі ўзняты на 
гістарычны алімп, адначасова, вольна 
ці мэтанакіравана, разгортваўся працэс 
дэгераізацыі мінулага. Пакуль змагаліся з 
аднымі міфамі, стварыліся іншыя, больш 
небяспечныя, якія не садзейнічалі кан-
салідацыі беларускага грамадства. Вядо-
ма, усе гэтыя «перапісванні» і «пераацэнкі» 
гісторыі маюць зусім не бяскрыўдныя на-
ступствы. Як паказваюць сацыялагічныя 
даследаванні, публікацыі ў СМІ негатыўных 
матэрыялаў на гістарычную тэматыку пры-
водзяць да пашырэння негатывізму аднос-
на мінулага краіны і народа, распальваюць 
міжнацыянальнае і міжканфесіянальнае 
процістаянне. 

Вядома, што роля літаратуры і мастацтва, 
СМІ ў фарміраванні гістарычнай свядомасці 
людзей вельмі вялікая. Газеты, радыё, тэле-
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бачанне могуць актыўна ўплываць і нават 
змяняць грамадскую думку, фарміраваць 
пэўныя сімпатыі і антыпатыі, але не мо-
гуць быць крыніцай сістэмных гістарычных 
ведаў. На ўзроўні ўздзеяння мастацкай 
літаратуры, мастацтва, тэатра, жывапісу, 
кіно, радыё, тэлебачання гістарычная свя-
домасць яшчэ не ператвараецца ў сістэмныя 
веды адносна гістарычнага працэсу. Яны, 
вядома, ствараюць пэўныя ўражанні ў 
асобы, але маюць адрывачны, хаатычны, 
не ўпарадкаваны храналагічна характар 
і лагічна не звязаны з іншымі эпізодамі 
мінулага. Гэтую важную функцыю мо-
жа вырашыць толькі высокапрафесійная 
гістарычная навука, якая будуецца на 
важнейшым метадалагічным прынцыпе – 
гістарызме. 

Вядома, чалавек – асоба гістарычная, і 
гэта адносіцца і да яго сацыяльнай прыроды, 
і да духоўнага стану, бо толькі з дапамогай 
гісторыі ён спазнае навакольны свет і сябе 
ў сусвеце. Таму ў кожнай краіне надаецца 
вялікая ўвага фарміраванню гістарычнай 
свядомасці народа. Для гэтага ствараюцца 
спецыялізаваныя навуковыя цэнтры, якія 
займаюцца арганізацыяй гістарычных 
даследаванняў. Заснаванне і развіццё на-
цыянальнай гістарычнай школы – працэс 
для грамадства значны і складаны і патра-
буе падрыхтаваных высокакваліфікаваных 
кадраў. 

Генштаб гістарычнай навукі

Для Беларусі важнай падзеяй стала ад-
крыццё 15 кастрычніка 1929 года Інстытута 
гісторыі Беларускай акадэміі навук. Сёння 
Інстытут гісторыі НАН Беларусі адзначае 
85-гадовы юбілей. Навуковая ўстанова 
трывала займае пазіцыю «генеральнага 
штаба гістарычнай навукі» нашай краіны. 
Гэта аўтарытэтны навуковы цэнтр, які 
мае сталыя даследчыцкія традыцыі. Яны 
сфарміраваліся пад уплывам адметных 
арганізатараў гістарычнай навукі плеядай 
таленавітых вучоных-гісторыкаў, якія скла-
даюць гонар беларускага народа. 

У розны час на чале Інстытута гіс-
торыі стаялі апантаныя даследчыкі, якія 
шмат зрабілі дзеля развіцця айчыннай 
гістарычнай навуковай школы. Пер-
шым дырэктарам быў У.М. Ігнатоўскі, які 
ўз на чальваў навуковую ўстанову ў пе-
рыяд яе станаўлення з 1929 па 1931 год. 

З 1931 па 1936 год кіраўніком быў П.В. Го-
рын (Каляда). З 1936 па 1937 год Інстытут 
узначальваў В.К. Шчарбакоў. Дырэктара-
мі працавалі М.М. Нікольскі (1937–1953), 
а з 1953 па 1965 год – І.С. Краўчанка. 
З 1965 па 1969 год Інстытут узначаль-
вала Н.В. Каменская. У 1969–1975 гадах 
дырэктарам працаваў І.М. Ігнаценка, а з 
1975 па 1988 год – П.Ц. Петрыкаў. У скла-
даны перыяд, з 1989 па 1999 год, давя-
лося ўзначальваць навуковую ўстанову 
М.П. Касцюку, а з 1999 па 2004 год абавязкі 
дырэктара выконваў М.С. Сташкевіч. 
З 2004 па 2009 год працаваць дырэктарам 
Інстытута пашчасціла і мне, сёння ж уста-
нову ўзначальвае таленавіты вучоны і 
арганізатар навукі В.В. Даніловіч. 

Аўтарытэт кожнай навуковай устано-
вы заўсёды вызначаецца дзейнасцю яго 
творчых асоб. За вялікі ўклад у развіццё 
гістарычнай навукі 11 прадстаўнікоў Інсты -
тута гісторыі былі абраны акадэмікамі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.  
Гэта Дз.Ф. Жылуновіч, У.М. Ігнатоўскі, С.Ю. Ма- 
тулайціс, А.М. Ясінскі, П.В. Горын, М.М. Ні - 
кольскі, В.А. Сербента, В.К. Шчарбакоў, 
І.С. Краўчанка, І.М. Ігнаценка, М.П. Касцюк. 
Чатыры прадстаўнікі ўстановы – Н.В. Ка- 
менская, К.І. Шабуня, П.Ц. Петрыкаў, І.Я. Мар- 
чанка – былі абраны членамі-карэспандэн-
тамі НАН Беларусі. І ў нашы дні высока-
прафесійны калектыў працуе актыўна і 
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плённа. Кадравы патэнцыял Інстытута 
гіс торыі ўключае 12 дактароў навук, сярод 
якіх і адзін акадэмік, 52 кандыдатаў навук, 
28 навуковых супрацоўнікаў. Цяжка назваць 
галіну гістарычнай навукі, якая б не закра-
налася ў даследаваннях нашых вучоных. 
Толькі за апошнія гады былі праведзены 
беспрэцэдэнтныя па сваім значэнні і маш-
табах праекты па падрыхтоўцы і выданні 
«Вялікага гістарычнага атласа Беларусі», 
калектыўных фундаментальных прац «Бе-
ларусь. Народ. Дзяржава. Час», «Гісторыя 
беларускай дзяржаўнасці ў канцы ХVІІІ – па-
чатку ХХІ стагоддзя: у 2 кн.», «Археалагічная 
спадчына Беларусі – Archaeological Heritage 
of Belarus», «Гісторыя Беларускай чыгункі. 
З стагоддзя ХІХ у стагоддзе ХХІ», «Гісторыя 
Пінска. Ад старажытнасці да сучаснасці», 
а таксама серыя «Старажытныя гарады 
Беларусі» – «Віцебск», «Полацк», «Друцк».

Ці можна сёння сцвярджаць, што 
Інстытутам гісторыі здзейснены істотны 
рывок у вывучэнні гісторыка-культурнай 
спадчыны, шматвяковай гісторыі белару-
скага народа? Несумненна! Як сведчыць 
вопыт апошніх дзесяцігоддзяў, тэматыка і 
асноўныя вынікі фундаментальных і пры-
кладных навуковых пошукаў, што право-
дзяцца Інстытутам гісторыі, перспектыўныя 
і адпавядаюць стратэгіі даследаванняў. 
Мы абралі правільны шлях комплекснага 
міждысцыплінарнага падыходу. Гэта дазва-
ляе арганізаваць сумесную працу гісторыкаў, 
археолагаў, археографаў, архівістаў, цесна і 
зацікаўлена супрацоўнічаць з прадстаўнікамі 
органаў кіравання і вышэйшых навучальных 
устаноў Рэспублікі Беларусь, замежнымі 
навуковымі цэнтрамі.

Як уяўляецца, вывучэнне і захаванне 
культурнай ідэнтычнасці беларусаў магчымы 
пры значным узмацненні ўвагі да рэгіяналь-
най гісторыі і культуры, дзе прадстаўлена 
сукупнасць культурных з’яў рэгіёну як 
сацыяльна-гістарычнага вопыту людзей, 
якія жывуць на канкрэтнай тэрыторыі, 
прадстаўнікоў розных сацыяльных груп, 
нацыянальнасцей, веравызнанняў. На пра-
цягу многіх стагоддзяў на рэгіянальным 
узроўні адбываўся працэс узаемаўплыву і 
ўзаемаабагачэння разнастайных культур. 
Важную ролю ў далучэнні маладога пака-
лення да рэгіянальнай гісторыі павінны ады-
граць навукова-практычныя канферэнцыі: 
яны ў апошнія гады сталі прыярытэтным 
напрамкам дзейнасці вучоных Аддзялення 

гуманітарных навук і мастацтваў. Мяркуем 
прадаўжаць сумесна з мясцовымі органамі 
ўлады і краязнаўцамі арганізацыю і правя-
дзенне рэгіянальных навуковых канферэн-
цый, бо яны падтрымліваюць цікавасць мяс-
цовых жыхароў да гісторыі малой Радзімы, 
спрыяюць развіццю культурнага турызму і 
інш. 

У кожнага чалавека, акрамя бацькоў, 
павінны быць родная гісторыя, род-
ная зямля, родная мова, родная культу-
ра. Менавіта нацыянальная гісторыя і 
духоўна-культурная спадчына фарміруюць 
грамадска-палітычныя перакананні асобы, 
яе лепшыя грамадзянскія якасці. І толькі 
дзякуючы глыбокім ведам гісторыі можна 
зразумець духоўны свет продкаў, культуру 
і мову народа. Гэта надзвычай важна для 
ўсіх слаёў грамадства, асабліва для палітыч-
най і духоўна-культурнай эліты краіны. 
Абапіраючыся на глыбокія гістарычныя 
веды, комплекснае асэнсаванне духоўна-
культурнай спадчыны, усёй велічы нацыя-
нальнага багацця, назапашанага народам, 
палітычныя і грамадскія дзеячы будуць 
здольныя прадбачыць вынікі прыняцця 
стратэгічных рашэнняў, адчуць сваю ад-
казнасць перад сучаснікамі і будучымі 
пакаленнямі. 

Гістарычны светапогляд мае асаблі-
вую вартасць для кіруючых кадраў, прад-
прымальнікаў, эканамістаў, людзей творчых 
прафесій. Мінулы вопыт дапаможа ім паз-
бегнуць памылак у працэсе прыняцця важ-
ных рашэнняў у арганізацыі дзяржаўных 
спраў, дзейнасці прадпрыемстваў і камер-
цыйных кампаній. 

Для людзей мастацтва мінулае наро-
да, што захоўваецца ў легендах і аповедах 
мінулых часоў, – невычэрпная скарбонка 
натхнення, важнейшая рухаючая сіла іх 
творчасці. Развіццё навукі таксама немаг-
чыма без асэнсавання гістарычнага вопыту, 
у якім зафіксаваны працы, ажыццёўленыя 
вучонымі ў папярэдні перыяд. На падставе 
аналізу дасягненняў папярэднікаў сучасныя 
даследчыкі яскрава ўяўляюць магчымыя 
напрамкі далейшага развіцця навукі. 

Як бачна, зразумець сутнасць падзей, 
спецыфіку сучаснага стану грамадскай 
сістэмы і зазірнуць у будучыню магчыма 
толькі на аснове вывучэння разнастайнасці 
сацыяльных адносін, якія злучаюць розныя 
ступені развіцця сацыяльнай сістэмы, і глы-
бокага вывучэння мінулага як падмурка для 
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будучага развіцця. Гэта асабліва важна ў наш 
час, калі глабалізацыя вядзе да разбурэння 
традыцый, сацыяльных укладаў і асноў гра-
мадскага жыцця. Відавочна, што ў далей-
шым з ускладненнем сацыяльных працэсаў і 
размытасцю контураў постіндустрыяльнага 
грамадства будзе ўзрастаць неабходнасць 
звароту да мінулага. Гістарычнае асэнса-
ванне на ўзроўні штодзённай свядомасці 
будзе адыгрываць больш важную ролю ў 
працэсе фарміравання як групавых, так і 
асобных сацыяльных суб’ектаў, пошуку сва-
ёй ідэнтычнасці. 

Гісторыка-культурная спадчына з’яў-
ляецца найважнейшым каштоўным на-
цыянальным і агульначалавечым набыт-
кам, які адыгрывае вырашальную ролю ў 
сацыяльна-эканамічным развіцці грамад-
ства і духоўным жыцці кожнага чалавека. 
Захоўваючы мінулае ў цэласным выглядзе, 
без купюр, мы памнажаем традыцыі і ства-
раем трывалую аснову будучыні. Нездарма 
мудрацы вучаць: «Хто кантралюе мінулае, 
той кантралюе будучыню». Мінулае павінны 
кантраляваць мы – нашчадкі тых, хто ў часы 
цяжкіх выпрабаванняў адстаяў свабоду і не-
залежнасць, здабыў магчымасць будаваць 
суверэнную Рэспубліку Беларусь. 

Неабходна фарміраваць у душах бела-
рускіх людзей, пачынаючы з дашкольнага 
ўзросту і працягваць у школе і ў сістэме вы-
шэйшай адукацыі, пантэон герояў – сімвал 
моцы духу, інтэлектуальна-культурнага 
багацця і творчай велічы народа. Можна 
называць гэта патрыятычным выхаван-
нем, урокамі гісторыі ці інфармацыяй для 
агульнага развіцця, але павінна быць сіс-
тэмная і мэтанакіраваная праца. У працэсе 
арганізацыі ідэйна-палітычнай і масава-
асветнай работы нельга надта захапляц-
ца формамі, каб не нашкодзіць зместу 
працы. Патрыятычнае выхаванне – перш 
за ўсё пытанне светаразумення і светаад-
чування асобы, найважнейшы кампанент 
духоўна-культурнага стану грамадзяніна, 
што павінен быць стрыжнем ва ўсёй 
сістэме адукацыйна-выхаваўчага працэ-
су. Падрастаючаму пакаленню неабходна 
пастаянна расказваць пра гераізм, сама-
адданасць і працоўныя дасягненні бела-
рускага народа. Гэтыя размовы павінны 
быць пранікнёнымі, каб моладзь і думкай, 
і сэрцам спасцігала сэнс подзвігу продкаў. 
Важна далучаць юнакоў і дзяўчат да са-
мастойнай працы, прапаноўваць удзел 

у канкрэтных справах, накіраваных на 
захаванне памяці аб слаўных старонках 
жыцця і дзейнасці папярэдніх пакаленняў. 
Важна, каб у гэтай высакароднай працы 
былі эфектыўна задзейнічаны і сучасныя 
адукацыйна-выхаваўчыя і інфармацыйныя 
тэхналогіі, якія дадуць магчымасць не толькі 
актывізаваць псіхолага-педагагічную спра-
ву, накіраваную на вывучэнне мінулага бе-
ларускага народа, але і своечасова ўключаць 
падрастаючае пакаленне ў будаўніцтва гра-
мадскага жыцця.

Сёння духоўна-культурны прагрэс бе-
ларускай нацыі звязаны з незалежнасцю 
дзяржавы, развіццём беларускай мовы, тра-
дыцый, умацаваннем духоўна-маральнага 
пачатку ў жыцці краіны. Нам неабходна, у 
добрым сэнсе слова, насаджаць у грамад-
скай свядомасці дыктатуру сумлення, да-
бра, духоўнасці і нацыянальнай годнасці. 
Час абавязвае нас не проста шукаць адказ 
на выклікі сучаснасці, а здзяйсняць учынкі, 
вартыя памяці нашых продкаў, каб не 
здрадзіць ім, не дэградаваць як носьбітам 
нацыянальнай культуры, дзяржаўнасці і 
самабытнасці.
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