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С. Р. АЗАРОНАК  

ПРАБЛЕМА  ЗМЕСТУ  ГIСТАРЫЧНАЙ  АДУКАЦЫІ 
НА  БЕЛАРУСI  Ў  70-я гг. ХХ ст. 

Актыўная  праца  над абнаўленнем  зместу гiстарычнай  адукацыi,  над выпрацоўкай  
канцэпцыi айчыннай  гiсторыі абумоўлівае  iнтарэс да дынамікі развіцця  прафесiйнай  
падрыхтоўкi гiсторыкаў у сiстэме вышэйшай школы .  

У савецкi час у галiне гуманiтарных навук, у тым лiку гiсторыi, не ў поўнай меры надавалася ўвага 
фармiраванню творча думаючых прафесiяналаў. Ад гiсторыкаў патрабавалася пэўнае засваенне гiстарычных 
фактаў з прымяненнем тэарэтычных вывадаў марксiсцка-ленiнскай канцэпцыi развiцця гiстарычнага 
працэсу. Існавала сiстэма зададзенага тлумачэння гiстарычных заканамернасцей, ствараліся стэрэатыпы i 
дагматычныя формы ва ўсiх раздзелах гiстарычнай навукi. Гэта перашкаджала выпрацоўцы ў спецыялiстаў-
гiсторыкаў асабiстых меркаванняў па ацэнцы гiстарычных падзей, прысутні- 
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чалі негатыўныя адносiны да паняцця альтэрнатыўных пунктаў погляду на гiсторыю.  

Змест гiстарычнай адукацыi складаўся з вывучэння важных праблем гiсторыi Беларусi, якiя вызначалiся 
партыйна-дзяржаўнымi органамi. Гiсторыя СССР i БССР падзялялася на два буйныя гiстарычныя перыяды: 
дасавецкi i савецкi. Мяжой з’яўляліся падзеі Кастрычнiцкай рэвалюцыі 1917 г. Адпаведна iснавалi i кафедры 

гiсторыі СССР дасавецкага перыяду i гiсторыi СССР эпохi сацыялiзму 1. Лiчылася мэтазгодным праводзiць 

лекцыi па гiсторыі БССР дасавецкага i савецкага перыядаў розным выкладчыкам 2. Пры вывучэннi 
дасавецкага перыяду гiсторыi Беларусi ўвага надавалася вузлавым праблемам гiстарычнага працэсу: 
эвалюцыi сацыяльна-эканамiчнага жыцця, развiццю класавай барацьбы, рэвалюцыйнаму руху, прагрэсiўнай 
грамадска-палiтычнай думцы i замоўчвалiся, не раскрывалiся цэлыя гiстарычныя перыяды, занiжалiся цi 
зусiм не паказвалiся культурныя здабыткi.  

Пры вывучэннi гiсторыi Беларусi савецкага часу галоўная ўвага надавалася дзейнасцi камунiстычнай 
партыi — арганiзатара Кастрычнiцкай рэвалюцыi i сацыялiстычнага будаўнiцтва, фарміраванню 
партызанскага руху, перамозе ў Вялiкай Айчыннай вайне. Пры вызначэннi ролi партыi ў гiсторыi Савецкай 
Беларусi акцэнт рабiўся на гаспадарча-арганiзатарскай (выкананне чарговых пяцiгодак) i палiтыка-
выхаваўчай рабоце. У вынiку асаблiвасцю падрыхтоўкi спецыялiстаў з вышэйшай гiстарычнай адукацыяй 
з’яўлялася спалучэнне прафесiйных i асабiстых якасцей з iдэалагiчнай арыентаванасцю.  

У працэсе падрыхтоўкi i выхавання спецыялiстаў-гiсторыкаў, развiццi гiстарычнай навукi значная ўвага 
надавалася аналізу і крытыцы замежнай гістарыяграфіі наогул i айчыннай у прыватнасцi. Аб важнасцi 
працы ў гэтым накiрунку сведчыць стварэнне ў 1968 г. у сiстэме Iнстытута гiсторыi АН БССР сектара 
замежнай гiстарыяграфii Беларусi, у задачу якога ўваходзiла вывучэнне замежнай лiтаратуры аб Беларусi i 
падрыхтоўка матэрыялаў для партыйных i дзяржаўных органаў рэспублiкi па гэтых пытаннях. На пачатку 
працы сектар меў пэўныя цяжкасцi. Загадчык сектара кандыдат гiстарычных навук В. Ф. Раманоўскi ў сваёй 
дакладной запiсцы ў ЦК КПБ тлумачыў iх адсутнасцю заказанай лiтаратуры: «Нам известно, что 
поступившая по нашым заявкам зарубежная литература задержана в Москве Комитетом по охране 

государственных тайн в печати при СМ СССР» 3. Праз пэўны час лiтаратура была атрымана, на якую сектар 
зрабiў разгорнутыя анатацыi манаграфiй, брашур, артыкулаў, частку з якiх апублiкавалi ў навукова-

рэфератыўным бюлетэні «Агляд замежнай лiтаратуры» 4.  
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З аналiзу лiтаратуры быў зроблены вывад аб тым, што замежныя аўтары праяўляюць пэўны iнтарэс да 

гiсторыi перамогi Кастрычнiцкай рэвалюцыi, устанаўлення Савецкай улады на Беларусi i ўтварэння БССР.  
У адрозненне ад савецкай гiстарыяграфii, замежныя аўтары на асноўныя, ключавыя пытаннi гiсторыi 

Беларусi мелi супрацьлеглы погляд.  
Асноўныя з iх: 
� перамога сацыялiстычнай рэвалюцыi i ўстанаўленне Савецкай улады на Беларусi прадстаўлялася 

працэсам гвалтоўнай саветызацыi, вынiкам змовы, уплыву салдат Заходняга фронту; 



� сацыялiстычная рэвалюцыя на Беларусi не з’яўлялася гiстарычнай заканамернасцю i аб’ектыўнай 
неабходнасцю, не вынiкала з развiцця эканамiчных i сацыяльных адносiн, з рэвалюцыйнага руху народных 
мас; 

� прынiжалася роля народных мас у рэвалюцыi, даказвалася штучнасць Савецкай улады, скажалася роля 
мясцовых бальшавiцкiх арганiзацый; 

� па-iншаму прадстаўляўся працэс утварэння БССР: стварэнне рэспублiкi бальшавiкамi было здзейснена 
як адказ на ўзнiкненне Рады БНР; 

� вызваленне Беларусi Чырвонай Армiяй ад нямецкiх захопнiкаў i белапольскiх акупантаў 

прадстаўлялася працэсам заваявання тэрыторыi рэспублiкi 5.  
У адказ на альтэрнатыўнае бачанне гiсторыi Беларусi планавалася напiсаць брашуру аб перамозе 

сацыялiстычнай рэвалюцыi i ўстанаўленні Савецкай улады на Беларусi, утварэнні БССР, разлiчаную ў 
асноўным на замежных чытачоў.  

Такiм чынам, беларуская гiстарычная навука надавала пэўную ўвагу замежнай гiстарыяграфii аб 
Беларусi. Гiстарычная навука ў БССР у вызначаны перыяд развiвалася не ў поўнай iзаляцыі, але пры гэтым 
пануючая камунiстычная iдэалогiя не дазваляла пранiкнуць навуковым iнавацыям у працы айчынных 
гiсторыкаў. Аналiз заходняй гiстарычнай лiтаратуры быў магчымы як крытыка буржуазных фальсiфiкацый 
гiсторыi i праводзiўся з адназначна негатыўных пазiцый.  
___________________ 
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