
«ШІРЭБЙ ГЛЯДЗЕЦЬІЯ ГІСТОРЫЮ 
ВАЧЫМА ЁАВІАГА НАРОДА,

ПРАЗ ПРЫЗМУ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЮДЎНДСЦІ»
У прзамбуле Канстытуцыі 
Рэспублікі Беларусь са 
змяненнямі і дапаўнення- 
мі, якія выносяцца на рэ- 
ферэндум, дадаецца такая 
каштоўнасная ўстаноўка, 
як самабытнасць. Які сэнс 
сучасныя гісторыкі ўкла- 
даюць ў гэтае слова? Якія 
напрацоўкі стаяць за такім 
канстытуцыйным пасы- 
лам? Чаму важна ведаць 
гісторыю з глыбіні вякоў 
і чым пагражае страта 
гістарычнай інфармацыі? 
ЗтакІмі пытаннямі «Звязда» 
звярнулася да кандыдата 
гістарычных навук, рэк- 
тара Акадэміі кіравання 
пры Прэзідэнце Рэспуб- 
лікі Беларусь Вячаслава 
ДАНІЛОВІЧА.

—  «Самабытнасць»—  вель- 
мі важны тэрмін у Канстытуцыі. 
Калі мы гаворым аб бвларусах 
як аб нацыі, улічваем адметнасці, 
што адрозніваюць нас ад іншых 
народаў, —  заўважыў Вячаслаў 
Віктаравіч. —  Беларуская на- 
цыя мае сваю адметную мову, і 
мы павінны яе захоўваць, аб чым 
нядаўна гаварыў наш Прэзідэнт 
Аляксандр Лукашэнка на нара- 
дзе з навуковай супольнасцю. 
Беларуская мова —  душа нашага 
народа. Гісторыя склалася так, 
што ў нас дзве дзяржаўныя мо- 
вы. I гэта таксама эдабытак. Ды 
не значыць, што мы павінны ўсіх 
прымушаць гаварыць на беларус- 
кай' мове, але павінны стварыць 
умовы, каб кожны грамадзянін яе 
ведаў. У Канстытуцыі нацыяналь- 
ная самабьггнасць ідзе ў звязцы 
з такімі словамі, як шматвекавая 
гісторыя беларусКай дзяржаўнасці 
І сувсрэнгтэт. Гэта вельмі важныя, 
каштоўныя рэчы. Добра, што яны 
зафіКсаваны ў абноўленым вары- 
янце больш выразна. Важна ка- 
заць пра неабходнасць захавання 
гістарычнай памяці. Сёння вялікая 
ўвага ўдзяляецца захаванню па- 
мяці аб Вялікай Айчыннай вайне. 
На жаль, падзеі Другой сусветнай 
вайны найбольш у сучасным све- 
це падвяргаюцца фапьсіфікацыі. 
У краінах Захаду гэта ўжо выйшла 
на міжнародны ўзроаень, калі пры- 
маюцца заявы адносна Савецкага 
Саюза, яго ставяць на адну дошку 
з нацысцкай Германіяй, што для 
нас абсалютна непрымальна, бо 
супярэчыць гістарычным фактам. 
Не менш важна, з пункту гледжан- 
ня захавання гістарычнай праўды, 
тое, што Генеральная пракуратура 
пачала слраву аб генацыдзе бела- 
рускага народа, абсалютна лрава- 
моцна. Мы павінны ўголас казаць 
аб тым, што рабілася на нашай 
зямлі нацысцкімі акупантамі, якія 
імкнуліся знішчыць пераважную 
большасць насельніцтва, а рэшт- 
кі ператварыць у рабоў для новых 
гврманскіх гаспадароў.

—  Няпэўна, менавіта памяць 
краіны, дзе спалены тысячы вё- 
сак, была б карыснай для таго, 
каб паказаць, што нясе з  сабой 
вайна?

—  Безумоўна, Беларусь з’яўля- 
ецца фактычка донарам міру. Мы 
памятаем, што беларусы тысяча- 
годдзямі жывуць на гэтым геапа-

лгтычным скрыжаванні і праз нашу 
тэрыторыю лрайшлі тысячы войн 
і ваенных канфліктаў. Варта заду- 
мацца, што, нягледзячы на ўсё гэ- 
та, яны адстаялі сваё права жыць 
на гэтай зямлі. I ў рэшце рэшт мы 
прыйшлі да суверэннай дздржа- 
вы— Рэспублікі Беларусь. Некнто- 
рыя любяць гаварыць, што ў 90-я 
гады суверэнітэт зваліўся белару- 
сам на галаву ніадкуль. Але трэба 
ўдумацца: беларусы яго заслужы- 
лі, да яго ішлі нашы продкі, яны яго 
выпакутавалі за тысячагаддзі гэ- 
тай у многім крывавай гісторыі. Мы 
ўжо больш за 30 гадоў не проста 
існуем як суверэнная Рэспубліка 
Беларусь, а паспяхова развіваем- 
ся, можа, не такімі тэмламі, як ка- 
мусьці хацелася. Але тут нельга 
забыаацца, што ў нас фактычна 
няма прыродных выкапняў у та- 
кой колькасці, як у іншых краінах. 
Наша багацце —  у першую чар- 
гу людзі, якія жывуць і працу- 
юць на гэтай зямлі. Наш народ 
за 30 гадоў даказаў, што ў бела- 
русаў патэнцыял дзяржаўнасці 
сфарміраваны, мы здольны забяс- 
печыць сваё суверэннае існаван- 
не. Мы павінны захоўваць права 
народа, які жыве на гэтай тэрыто- 
рыі, самастойна вырашаць свой 
лёс, якім чынам развівацца, з кім 
у саюзе энаходзіцца, якія інтэгра- 
цыйныя аб'яднанні падтрымліааць 
альбо, наадварот, не прымаць.

—  Мы прывыклі гаварыць, 
што для вяртання ведаў пра на- 
ша мінулае многа было зроб- 
лона ў  20-я гады, у  час распаду 
СССР у 80— 90-я. Ці трэба больш 
казаць пра тое, колькі навуко- 
выхдаследаванняў, адкрыццяў, 
прац дало XX1 стагоддзе?

—  Сапраўды, дзякуючы пад- 
трымцы дзяржавы праведзена ве- 
лізарная праца. Напрыклад, самыя 
старажытныя славянскія матэрыя- 
лы выяўлены на нашым поўдні, на 
тэрыторыі Беларускага Палесся, 
якія датуюцца чацвёртым стагод- 
дзем, —  сапраўднае адкрыццё. 
Мы гэта зафіксавалі ў пяцітомніку 
«Гсгорыя беларускай дзяржаўнас- 
ці», інфармацыя ўвойдзе ў абноў- 
леныя падручнікі. Так, беларусы 
сфарміраваліся як народнасць у 
XVI стагоддзі, але гэта не значыць, 
што нашы продкі раптоўна ўзнік- 
лі аднекуль. Яны тысячагоддзямі 
жылі на гэтай тэрыторыі, яшчэ да 
таго, як пачалі называцца бела-

русамі. I тыя ж славяне —  так- 
сама нашы продкі. Нам трэба 
глядзець на гістбрыю вачыма 
нашага народа, праз прызму 
беларускай дзяржаўкасці. 
У  любым гісіярычкым перыядзе 
мы павінны прааналізаваць, 
што было дрэннага, што добра- 
га, што слрыяла фарміравакню 
і развіццю нашага карода, што 
перашкаджала. Галоўны пасту- 
лат гістарычнай навукі —  нель- 
га скажаць і фальсіфікаваць гіс- 
тарычныя факты І падзеі. Інтэр- 
прэтацыя іх можа быць рознай, 
адзін і той жа факт, падзея, гіс- 
тарычная асоба на адзін народ 
мапта паўплываць станоўча, на 
другі —  адмоўна.

Зроблена шмат у развіцці 
гістарычнай навукі, наогул гу- 
манігарных ведаў, таму што для 
гэтага дзяржавай былі створа- 
ны ўмовы. Некальгіі гадоў та- 

му, калі на сустрэчы з навуковай 
супольнасцю ў Прэзідэнта запы- 
талюя, якія задачы стаяць перад 
беларускай гісгарычнай навукай, 
ён сказаў, што задача толькі адна: 
дайце кам аб'ектыўную карціну гіс- 
тарычнгіга мінулага, Патрабаванні 
аб'ектыўнасці на самым высокім 
дзяржаўным узроўні —  дарагога 
варта. Гэта дазваляе нармальна 
выкарьютоўваць гістарычны вольтт 
без скажэнняў і фальсіфікацый, I ў 
гэтым моц кашай гістарычнай на- 
вукі. На жаль, шмат краін, дзе кі- 
руючыя эліты лічаць, што можна 
выкрасліць пэўныя перыяды гісто- 
рыі як адмоўкыя, другія— абяліць, 
маўляў, быў толькі росквгг. Гэта 
контрпрадукцыйна, бо лазбаўляе 
народы гістарычнай памяці.

— Ціз'яўляюцца такія паняцці, 
як «самабытнасць» і «гістарыч- 
ная памяць», асновай эканаміч- 
най (інфармацыйнай, палітыч- 
най) бяспекі?

—  Безумоўна. Пры гэтым клю- 
чавой часткай нашай гістарычнай 
памяці з'яўляецца гісторыя бела- 
рускай дзяржаўнасці. Калі я пра- 
цаваў у Інстьпуце гісторыі Акадэміі 
навук, мы разам з калегамі з ВНУ 
шмат увагі ўдзялялі даследаван- 
ню гісторыі беларускай дзяржаў- 
насці. Напачатку неабходна бы- 
ло вызначыць, як разумець сам 
тэрмін «дзяржаўнасць». Прыйшлі 
да вьюновы, што дзяржаўнасць —  
перш за ўсё патэнцыял народа, які 
фарміруецца тысячагодцзямі праз 
розныя дзяржаўныя ўтварэнні, якія 
існавалі на гэтай тэрыторыі. Нашы 
продкі ўдзельнічалі ў фарміраванні 
ўладных структур, паступова наза- 
пашваўся вопыт, уменні падтрым- 
ліваць функцыянаванне дзяржавы 
на сваёй тэрыторыі. У  выніку фар- 
міраваўся ўнутраны патэнцыял, які 
забяспечвае здольнасць народа 
да працяглага самастойнага іс- 
навання ў выглядзе суверэннай 
дзяржаэы. Мы бачым гістарычныя 
формы дзяржаўнасці, якія былі на 
нашай тэрыторыі: Полацкае княст- 
ва, Тураўскае, Кіеўская Русь, Вя- 
лікае Княства Лгтеўскае, Рускае 
і ЖамоЙцкае, Расійская імперыя. 
Гэта поліэтнічныя ўтварэнні, Іх 
гісторыя належыць народам, якія 
былі ў іх склад: . А ў XX стагод- 
дзі мы выходзім на нацыянальныя 
формы дзяржаўнасці, дзе прьюут-

нічае азначэнне «беларускі». 
Беларуская Народная Рэспубгека —  
гэта спроба стварыць дзяржаву, 
але яна не ўвянчалася поспехам. 
Першае рэапьнае беларускае 
дзяржаўнае ўтаарэнне —  Сацыя- 
лістычная Савецкая Рэспубліка 
Беларусь —  1 студзеня 1919 го- 
да. Нашы продкі атрымалі сваю 
дзяржаву, якая разаівалася да- 
лей у фармаце Саюза Савецкіх 
Сацыялістычных Рэспублік. А ўжо 
30 гадоў мы развіваемся як суае- 
рэнная краіна. Гэта найвышэйшая 
кропка развіцця для любой нацыі.
I гэгае дасягненне мы павінны збе- 
рагчы.

—  Сучасныя тэхналогІІ, са- 
цыяльныя сеткі спрыяюць таму, 
што фальскрікацыі множацца? 
Што з  гэтымрабіць?

—  3  аднаго боку, Інтэрнэг мо- 
жа слрашчаць жыццё, быць карью- 
ным. 3  іншага— нясе шмат пагроз.
I мы павінны як мага шырэй праз 
сродкі масавай інфармацыі і той 
жа інтэрнэт даводзіць аб'ектыў- 
ную гістарычную пазіцыю. У нас 
атрымаўся велізарны знакавы 
цыкл па пашырэнні і прыцягненні 
ўвагі грамадскасці да гістарычна- 
га мінулага. Ужо было тры гады 
малой радзімы. Усё пачынаецца 
з ведання гісторыі сваёй сям'і, ро- 
ду, мясцін, дзе жывеш, рэгіёна, і ў 
комплексе гэта выходзіць на гіс- 
торыю краіны. 2021 -ы быў абве- 
шчаны Годам народнага адзінства, 
нам патрэбна было згрупавацца, 
аб'яднацца. Але за гзты год мы вы- 
датна зразумелі, што без ведання 
гісторыі не можа быць адзінства 
народа. Калі народ не ведае сваёй 
гісторыі, у яго няма будучыні. Ён у 
рэшце рэшт прыйдзе да дэграда- 
цыі, растворыцца ў іншых народах. 
Вельмі лагічна, што 2022-і стаў 
Годам пстпрычнай памяці. Ён на- 
оычаны знакавымі юбілеямі, якія 
дазваляюць зірнуць на нашу гіс- 
торыю ад самай старажьгтнасці да 
сучаснасці. 1.160-гадоў Полацку—  
калысцы Беларускай дзяржаўнас- 
ці. 1030 гадоў Беларускай права- 
слаўнай церкве, бо ў 992 годзе ў 
Полацку была ўтворана першая 
хрысціянская епархія. 505 гадоў 
выхаду першай друкавакай кнігі 
на старабеларускай мове. 210 га- 
доў Айчыннай вайне 1812 года. 
100 гадоў з дня стварэння Інсты- 
тута беларускай культуры. Далей, 
у снежні 2022 года, —  100-годдзе 
Саюза Савецкіх Сацыялістычных 
Рэслублік. Менавіта ў савецкі пе- 
рыяд беларуская нацыянальная 
дзяржаўнасць атрыьіала неаб- 
ходны падмурак, на якім стаіць 
суверэнная Рэспубліка Беларусь. 
Усё гэта выдатныя даты, якія мы 
можам належна адзначыць і яшчэ 
раз задумацца пра тое, што было 
зроблена ў гэтыя гістарычныя пе- 
рыяды нашымі продкамі.

—  Якія ўстановы I інстытуты 
павінны працаваць на гістарыч- 
нуюпамяць?

—  Захаваць гістарычную па- 
мяць мы можам толькі агульнымі 
намаганнямі. У  першую чаргу та- 
кія каштоўнасці перадаюцца праз 
сям'ю. Вялікую ролю адыгрывае 
сістэма адукацыі: пачынаючы ад 
дзіцячых садкоў да вышэйшых 
навучальных устаноў. Навуковая

сфера павінна выпрацаваць наш 
беларускі погляд на сваю гісто- 
рыю. Велізарная праца ў гэтым кі- 
рунку зроблека, і вынік яе —  «Пс- 
торыя беларускай дзяржаўнасці». 
Перш чым была выдадзена гэта 
пяцітомная кніга, 14 гадоў ішлі да- 
следаванні па розных напрамках. 
Шмат робіцца на дзяржаўным уз- 
роўні. Прэзідэнтам зусім нядаўна 
падпюаны ўказ аб стварэнні Са- 
вета гістарычкай палітыкі пры Ад- 
міністрацыі Прэзідэкта Рэспублікі 
Беларусь.

Неабходна, каб у практычныя 
мерапрьюмстаы па захаванні гіс- 
тарычнай памяці ўцягвалася мо- 
ладэь. Недастаткова проста прый- 
сці з лекцыяй і расказаць пра гіс- 
торыю беларускай дзяржаўкасці. 
ВельмІ важна, каб моладзь лраз 
сябе, праз свае пачуцці прапусціла 
гэтыя веды. Яна можа ўспомніць 
сваіх продкаў, гісторыю свайго ро- 
ду. Дарэчы, вельмі цікавы праект 
некалькі гадоў таму распачаты ў 
Нацыянапьнай акадэміі навук Бе- 
ларусі —  «Народны летапіс Вялі- 
кай Айчыннай вайны». Любы ах- 
вотны можа даслаць дакументы, 
успаміны пра сваіх продкаў, якія 
ўдзельнічалі ў Вялікай Айчыннай 
вайне, намаганнямі якіх і была да- 
сягнута Вялікая Перамога над на- 
цьюцкімі захопнікамі. Усё фіксуец- 
ца, ствараецца электронная база, і 
выдаюцца адпаведныя кнігі.

— Якія праекты павінны загу- 
чаць у Год гістарычнай памяці?

—  Гэта могуць быць праекты, 
звязаныя з упарадкаваннем вай- 
сковых пахаванняў і ўвогуле гіс- 
тарычных аб'ектаў. Акадэмія кіра- 
вання праводзіць акцыю «Жыау ў 
Беларусі і тым ганаруся», дзе мы 
згадваем тое, што дасягнута на- 
шай краінай. У рамках акцыі «Род- 
нае —  народнае» папулярызуем 
сучасную дзяржаўную сімволіку 
Рэспублікі Беларусь. Некаторыя 
кажуць, што сучасная сімволіка не 
мае глыбокіх гістарычных каранёў, 
бо прататыпы яе былі прыняты ў 
БССР у 1951 годзе. Але яе сэн- 
савае насычэнне, той самы ар- 
намент, які бачым на сцягу, мае 
тысячагадовую гісторыю. Гэта 
старажытны сімвал. У нас прахо- 
дзіць конкурс відэаролікаў «Свят- 
ло Вялікай Перамогі», для якіх сту- 
дэнты самі эбіраюць інфармацыю 
пра розныя аспекты, звязаныя э 
гісторыяй Вялікай Айчыннай вай- 
ны. Селета будзем распрацоўваць 
і арганізоўваць пешыя экскурсіі 
для нашых студэнтаў па гістарыч- 
ных мясцінах Мінска. Хочам так- 
сама зладзіць турьютычны паход 
па гістарычных мясцінахасобнага 
раёна, гэта выдатная магчымасць 
згадаць пра гістарычныя аб'екты, 
недзе студэнты могуць і парадак 
навесці.

Формы, якія раней выкарыс- 
тоўваліся для работы з моладдзю, 
актуальньія і цяпер. Напрыклад, 
педуніверсітэт ладзіць «зорныя 
паходы». Гэта добрая практычная 
работа па захаванні гістарычнай 
памяці. КалІ моладзь уцягваецца 
ўтакія праекты, мы выпрацоўваем 
у яе імунітэт супраць скажэнняў і 
фальсіфікацый.

Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.
Поўнытжсг 

чыгайце на сайце шагба Ьу


