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«Гер ца га ві нец 
па кры ві»

Ула дзі мір Пі чэ та на ра дзіў ся ў 

1878 го дзе ва ўкра ін скай Пал та-

ве. Але ўкра ін цам па на цы я наль-

нас ці ён быў толь кі на па ло ву: ма-

ці Ма рыя Ры го раў на Гры га рэн ка 

бы ла дач кой чы ноў ні ка кі еў скай 

Ка зён най па ла ты. З баць кам Іва-

нам (Ёва нам) больш ці ка ва. Ён 

на ра дзіў ся ў Мос та ры, гіс та рыч-

ным цэнт ры Гер ца га ві ны, быў па 

на цы я наль нас ці сер бам. Здоль на-

га да на вук пра ва слаў на га юна ка 

за ўва жы лі і да лі яму маг чы масць 

ву чыц ца ў Ра сій скай ім пе рыі. Там 

Іван Хрыс та фо ра віч змог зра біць 

пры стой ную кар' е ру: стаў рэк та рам 

спа чат ку Ві цеб скай, пас ля Пал таў-

скай ду хоў най се мі на рыі, атры маў 

сан про та і е рэя.

Наш ге рой без асаб лі вых цяж-

кас цяў ішоў пра то ра ным шля хам 

прад стаў ні ка за бяс пе ча най сям'і: 

спа чат ку скон чыў у Пал та ве гім на-

зію, пас ля — Мас коў скі ўні вер сі тэт, 

гіс то ры ка-фі ла ла гіч ны фа куль тэт. 

Вы кла даў гіс то рыю і мо вы ў роз-

ных кут ках ім пе рыі — ку ды па сы-

ла лі. Але ма ла до му ча ла ве ку з 

«кры вёй гер ца га він ца» ха це ла ся 

боль ша га. У 1909 го дзе ён здае ў 

сва ёй аль ма-ма тар ма гіс тар скі эк-

за мен, а праз год ста но віц ца пры-

ват-да цэн там уні вер сі тэ та. Праў да, 

не на доў га: у 1911 го дзе ра зам з 

мно гі мі ка ле га мі зваль ня ец ца, пра-

тэс ту ю чы су праць кан сер ва тыў най 

па лі ты кі мі ніст ра на род най асве ты 

Льва Ка со. Згад ва ю чы тыя га ды, 

бу дзе пас ля ад зна чаць, што «пры-

трым лі ваў ся ле ва га ўхі лу».

Але, ня гле дзя чы на «ўхіл», рэ-

ва лю цы я не рам так і не стаў. Па-

ча ла ся са мая кры ва вая вай на ў 

та га час най гіс то рыі, вы спя ва ла 

рэ ва лю цыя, ру шыў ся свет, а Ула-

дзі мір Пі чэ та вы кла даў і зай маў ся 

на ву кай. Най больш яго ці ка ві ла 

гіс то рыя Вя лі ка га Княст ва Лі тоў-

ска га, пры нам сі, па ёй ён пі саў ды-

сер та цыю. Рэ ва лю цыю, мяр ку ю чы 

па ўсім, пры няў спа кой на, дый яна 

з ім, сы нам вы со ка па стаў ле на га 

свя та ра, абы шла ся лі тас ці ва. У 

1917 го дзе Пі чэ та вяр нуў ся ва ўні-

вер сі тэт, а ўжо ў 1918-м аба ра ніў 

ра бо ту «Аграр ная рэ фор ма Сі гіз-

мун да Аў гус та ў Лі тоў ска-Рус кай 

дзяр жа ве», за што і атры маў сту-

пень док та ра рус кай гіс то рыі.

Уні вер сі тэт 
з ну ля

У 1918-м Пі чэ та ўжо пры зна ны 

ву чо ны-гіс то рык, у са мым роск ві це 

твор чых і фі зіч ных сіл — яму толь кі 

со рак. Яму ці ка выя пе ра пля цен ні 

лё саў сла вян скіх на ро даў, іх гіс-

та рыч ныя ўза е ма су вя зі — пэў на, 

і ўлас нае па хо джан не тут ады гры-

вае сваю ро лю. Ён адзін з ня мно гіх 

па тым ча се да след чы каў, хто пі ша 

ў тым лі ку і пра бе ла ру саў. Та му, 

ка лі ў Маск ве ства ра ец ца бе ла-

рус кі На род ны ўні вер сі тэт, Пі чэ ту 

за пра ша юць ту ды вы кла даць.

Але яго га лоў ны ўні вер сі-

тэт — асноў ная спра ва яго жыц-

ця — яшчэ на пе ра дзе. У лю тым 

1919 го да ўрад ССРБ ства рае ка мі-

сію па пад рых тоў цы ства рэн ня Бе-

ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ-

та. Для гэ тай важ най пра цы за пра-

ша юць ака дэ мі ка Яў хі ма Кар ска га 

(да рэ чы, Кар скі бу дзе пра цяг ваць 

пад рых тоў чую ра бо ту і пад час поль-

скай аку па цыі). Яшчэ ад на па доб-

ная ка мі сія ства ра ец ца і ў Маск ве, і 

па пра па но ве бе ла рус ка га ўра да ў 

каст рыч ні ку 1920 го да яе ўзна чаль-

вае Ула дзі мір Пі чэ та. Кар ска га на 

той час ужо ад клі ка лі ў Ра сій скую 

ака дэ мію на вук, Іг на тоў скі зай мае 

ў рэс пуб лі цы больш вы со кія па са-

ды: спа чат ку нар ка ма зем ля роб-

ства, пас ля — нар ка ма асве ты. 

І ка лі паў стае пы тан не аб аб' яд-

нан ні мін скай і мас коў скай ка мі сій і 

вы лу чэн ні кі раў ні ка, які пас ля і ста-

не рэк та рам но ва ўтво ра на га ўні-

вер сі тэ та, вы бар па дае на Пі чэ ту. 

Ма ла дой рэс пуб лі цы, боль шасць 

жы ха роў якой бы ла эле мен тар-

на не пісь мен ная, для вы шэй шай 

на ву чаль най уста но вы па трэ бен 

быў ме на ві та та кі рэк тар — аў-

та ры тэт ны, пры зна ны і ўла дай, і 

на ву ко вы мі ко ла мі, і, га лоў нае, — 

той, які пры знае пра ва на ро да на 

са ма вы зна чэн не, на на цы я наль-

ную аду ка цыю, на пад рых тоў ку 

на цы я наль ных кад раў, які ба чыць 

у гэ тым на ро дзе неш та боль шае, 

чым на сель ніц тва бы лой ім пер скай 

ус кра і ны.

Ула дзі мір Пі чэ та быў ме на ві та 

та кім рэк та рам. А яшчэ ён не па ба-

яў ся па чаць усё з ну ля. Па кі нуў шы 

цёп лае мес ца ў Маск ве (там ён на 

той мо мант пра ца ваў у Цэнт раль-

ным ар хі ве — ма ра лю бо га гіс то-

ры ка), ён пры ехаў у раз бу ра ны 

вай ной га лод ны Мінск. Дзе ля та го, 

каб «ства рыць кад ры аду ка ва ных 

ра бот ні каў, якія шмат ка рыс ці пры-

ня суць спра ве ад наў лен ня на ша га 

краю» (так ён ска жа ў каст рыч ні ку 

1921 го да, у пра мо ве з на го ды ад-

крыц ця Бел дзярж уні вер сі тэ та).

Па чы наць са праў ды да вя ло ся 

з ну ля. Су час ныя гіс то ры кі Алег 

Яноў скі і Ар тур Зель скі ў сва ёй пуб-

лі ка цыі, пры све ча най 125-год дзю 

Ула дзі мі ра Пі чэ ты, згад ва юць ус па-

мі ны на мес ні ка дэ ка на фа куль тэ та 

гра мад скіх на вук (дэ ка нам быў Усе-

ва лад Іг на тоў скі) Ся мё на Вальфсо-

на. «Не абы хо дзіў ся той час і без 

кур' ёз ных вы пад каў. Пер шы ад-

быў ся ў пер шы ж дзень за ня ткаў, 

якія бы лі пры зна ча ны на 12 га дзін 

ра ні цы 31 каст рыч ні ка. А дзясятай 

гадзіне на фа куль тэт прый шоў на-

мес нік дэ ка на С. Я. Валь фсон.

У ак та вай за ле С. Я. Валь фсон 

су стрэў ся з рэк та рам. Ула дзі мір 

Іва на віч Пі чэ та са мот на блу каў 

па вя ліз ным па коі, у якім не ўза ба-

ве па він на бы ло па чац ца ўні вер-

сі тэц кае жыц цё. «Ве да е це, хут ка 

ўжо пач нуць збі рац ца сту дэн ты, а 

гля дзі це што ро біц ца...», — звяр-

нуў ся рэк тар да на мес ні ка дэ ка на. 

У ак та вай за ле цал кам ад сут ні-

ча ла мэб ля. Як жа быць? У пры-

мы ка ю чым да за лы ка лі дор чы ку 

бы ло на ва ле на не каль кі дзя сят каў 

усло наў і та бу рэ так, пры ве зе ных 

на пя рэ дад ні з Нар ка ма та асве ты. 

У бу дын ку ні ко га не бы ло — ні слу-

жа чых, ні пры бі раль шчы каў. Ула-

дзі мір Іва на віч ска заў: «Трэ ба спя-

шац ца. Да вай це бу дзем са мі на во-

дзіць па ра дак». І та ды рэк тар ра зам 

з на мес ні кам дэ ка на фа куль тэ та 

ўзя лі ся пе ра но сіць і раз мя шчаць 

усло ны. Знай шлі не вя лі кі сто лік і 

пры ста са ва лі яго як «ка фед ру». На 

дзвя рах С. Я. Валь фсон пры ма ца-

ваў аркуш па пе ры з над пі сам чыр-

во на-сі нім алоў кам: «Аў ды то рыя 

№ 1. Ува ход у час лек цыі за ба ра-

ня ец ца». Хут ка па ча лі збі рац ца сту-

дэн ты, а кры ху паз ней у пе ра поў не-

най за ле да ад ка зу со цен ны на тоўп 

праг на слу хаў пер шую лек цыю ў 

гіс то рыі Уні вер сі тэ та «Аб куль ту ры 

Між зем на га мо ра ў эпо ху па на ван-

ня Ры ма», якую чы таў пра фе сар 

Д. П. Кан ча лоў скі. Так па чы на ла ся 

уні вер сі тэц кае жыц цё...»

Агуль на пры зна ны сён ня факт: 

у на васт во ра ны ўні вер сі тэт пры-

еха лі з Маск вы і Пет ра гра да най-

леп шыя па тым ча се вы клад чы кі, 

бе ла рус кія на цы я наль ныя дзея чы 

так са ма не за ста лі ся ўба ку ад на-

ву чаль на га пра цэ су, хоць да гэ та га 

і не ме лі во пы ту вы кла дан ня на та-

кім уз роў ні. Гэ та ста ла маг чы мым 

дзя ку ю чы дбан ню кі раў ніц тва ма-

ла дой рэс пуб лі кі — стар шы ні СНК 

Аляк санд ра Чар вя ко ва і нар ка ма 

асве ты Усе ва ла да Іг на тоў ска га, а 

так са ма бяс спрэч на му аў та ры тэ ту 

ў на ву ко вых і вы клад чыц кіх ко лах 

рэк та ра БДУ Ула дзі мі ра Пі чэ ты і 

вя лі кай па ва зе, якой ён у гэ тых ко-

лах ка рыс таў ся.

«Ба ра ніў 
бе ла рус кае 
куль тур нае 
іс на ван не»

У рэк та ра бы ло ня ма ла спраў, у 

тым лі ку і гас па дар чых: па пер шым 

ча се за ня ткі вя лі ся ў та кой цес на-

це, што вы клад чы кі, ня гле дзя чы 

на за ба ро ну, пры ма лі іс пы ты ў сту-

дэн таў у ся бе на ква тэ рах. Ужо ў 

ся рэ дзі не 20-х дбан нем рэк та ра 

пры пад трым цы кі раў ніц тва рэс-

пуб лі кі быў за кла дзе ны пер шы ка-

мень уні вер сі тэц ка га га рад ка. Але 

за на дзён ны мі спра ва мі пра фе сар 

Пі чэ та не за бы ва ец ца аб сва ім га-

лоў ным пры зван ні — гіс та рыч най 

на ву цы. Ця гам свай го «бе ла рус ка га 

дзе ся ці год дзя» ён на пі ша 150 на ву-

ко вых прац. Па гіс то рыі Бе ла ру сі, 

Укра і ны, Поль шчы, Чэ хіі, Ба ва рыі, 

Літ вы, па гіс та рыя гра фіі, ар хеа ло гіі, 

ар хі ваз наў стве, края знаў стве, гіс-

то рыі пра ва Бе ла ру сі. На па чат ку 

20-х га доў Пі чэ та час та ўдзель ні чаў 

у па ся джэн нях Мінск ага «Та ва рыст-

ва гіс то рыі і ста ра жыт на сцяў», на 

якіх уз ды ма лі ся са мыя ак ту аль-

ныя праб ле мы на ву кі і аду ка цыі. 

«У каст рыч ні ку 1922 г. пра гу ча ла 

дум ка У. І. Пі чэ ты аб тым, што бе ла-

рус кія гіс то ры кі па він ны на кі ра ваць 

свае на ма ган ні на «ства рэн не гіс-

то рыі бе ла рус ка га на ро да, ад мо-

віў шы ся ад по гля даў на гіс то рыю 

Бе ла ру сі як на част ку гіс то рыі Маск-

вы, Поль шчы ці Літ вы». Ён заў сё ды 

на стой лі ва ад стой ваў не аб ход насць 

пры мя нен ня дак лад най гіс та рыч най 

тэр мі на ло гіі, бо вы дат на ра зу меў 

не раз рыў ную су вязь па між моў най 

фор май і гіс та рыч ным (а, мо, і па лі-

тыч на за вост ра ным) змес там. Та му 

не дзіў на, што ву чо ны пад крэс ле на 

на стой лі ва ўжы ваў та кія фар му лёў-

кі, як «бе ла рус ка-лі тоў ская дзяр жа-

ва», «бе ла рус кі на род», — чы та ем 

свед чан не да след чы каў.

Яшчэ адзін ці ка вы мо мант бія гра-

фіі пер ша га рэк та ра — у 1921 го дзе 

ў якас ці экс пер та ён пры сут ні чаў на 

пра цэ се пад пі сан ня Рыж ска га да-

га во ра і пе ра мо вах, якія яму па пя-

рэд ні ча лі. Прос та ка жу чы, дзя ліў з 

поль скім бо кам ар хіў ныя да ку мен ты, 

ад стой ва ю чы пра ва бе ла ру саў на іх. 

У пад руч ні ках аб яго ўдзе ле ў тых пе-

ра мо вах на пі шуць ко рат ка, але так 

знач на на ват для нас сён няш ніх: «ён, 

як ад зна ча ла ся на свят ка ван ні яго 

25-га до ва га юбі лею на ву ко вай дзей-

нас ці, «ба ра ніў бе ла рус кае куль тур-

нае іс на ван не».

Ула дзі мір Пі чэ та пры яз на ста-

віў ся да на ву чан ня на бе ла рус кай 

мо ве, вель мі хут ка вы ву чыў яе сам 

(для пра фе сі я на ла-сла віс та гэ та на-

ўрад ці бы ло скла да на), чы таў на 

ёй лек цыі, пі саў на ву ко выя пра цы. 

Праз шэсць га доў іс на ван ня БДУ 

больш за па ло ву лек цый у ім чы-

та ла ся па-бе ла рус ку (бы лі яшчэ 

асоб на яў рэй скае і поль скае ад-

дзя лен ні). А год пя ці год дзя БДУ — 

1926, быў зна ка вы і для са мо га 

рэк та ра: шы ро ка — з пуб лі ка цы я мі 

ў цэнт раль най прэ се, з ура чыс ты-

мі ме ра пры ем ства мі ад зна ча ла ся 

і 25-год дзе яго на ву ко вай дзей нас-

ці. Спе цы яль най па ста но вай ура-

да яму бы ло на да дзе на га на ро вае 

зван не — за слу жа ны пра фе сар 

Бе ла ру сі. Та кім чы нам ад зна чы лі 

яго вя ду чую ро лю ў ста наў лен ні 

БДУ, «іс на вань не яко га не раз рыў на 

зьвя за на з Ва шым імем, як пер ша га 

яго Рэк та ра», і яго на ву ко вую дзей-

насць, якая «зьяў ля ец ца моц ным 

грун там для да лей ша га вы ву чэнь ня 

Бе ла рус кай кра і ны на шы мі ма ла-

ды мі на ву ко вы мі сі ла мі». Ула дзі мір 

Пі чэ та і сён ня за ста ец ца пер шым і 

адзі ным нось бі там зван ня за слу жа-

ны пра фе сар Бе ла ру сі: больш яго 

не пры свой ва лі ні ко му.

Арыш та ва ны 
«па ака дэ міч най 
спра ве»

Бы ло б дзіў на, ка лі б пер шая 

хва ля рэ прэ сій на Бе ла ру сі не 

за кра ну ла та ко га ча ла ве ка. Але 

Пі чэ та быў за над та знач най ве-

лі чы нёй не толь кі бе ла рус ка га 

ўзроў ню, каб аб ві на ва ціць яго па 

гру ба сфаб ры ка ва най спра ве. Яго 

змаг лі «за ча піць» толь кі па «спра-

ве ака дэ мі каў» — у 1929—1930 

га дах бы лі арыш та ва ныя больш 

за 100 на ву коў цаў па ўсім Са ю-

зе, у асноў ным края знаў цаў-гу-

ма ні та ры яў. Ула дзі мі ра Пі чэ ту 

аб ві на ва ці лі ад на ча со ва ў вя лі ка-

дзяр жаў ным ша ві ніз ме, бе ла рус-

кім бур жу аз ным на цы я на ліз ме і 

пра за ход няй ары ен та цыі. Год ён 

пра быў у Ле ніг рад скім до ме па-

пя рэд ня га зня во лен ня, і гэ та па-

да рва ла і фі зіч ны, і ма раль ны стан 

не ма ла до га ўжо на ву коў ца.

Яго са сла лі ў Вят ку, дзе вы-

дат ны ву чо ны пра ца ваў нар мі-

роў шчы кам і та бель шчы кам у 

ка а пе ра ты ве гра мад ска га хар-

ча ван ня. У 1934-м яго пе ра вя лі 

ў Ва ро неж, да зво лі лі вы кла даць 

гіс то рыю ў мяс цо вым пе дінс ты-

ту це. А пас ля зда ры ла ся па тых 

страш ных ча сах дзі ва: Ула дзі мі ра 

Пі чэ ту вяр ну лі ў Маск ву, пе ра гля-

дзе лі спра ву, да зво лі лі вы кла даць, 

пра ца ваць ва ўсе са юз най Ака дэ міі 

на вук, ства рыць там сек тар сла-

вя на знаў ства. Да след чы кі лі чаць, 

што та кая рап тоў ная мі ласць улад 

маг ла быць звя за на з пры ез дам 

у СССР мі ніст ра за меж ных спраў 

Чэ ха сла ва кіі Эд вар да Бе кі ша, які 

ве даў Пі чэ ту яшчэ ў быт насць та го 

рэк та рам БДУ і ні бы та за ха цеў яго 

ўба чыць... У 1939 го дзе Пі чэ ту на-

ват вяр ну лі зван не ака дэ мі ка Ака-

дэ міі на вук БССР. Але ў Бе ла русь 

Ула дзі мір Іва на віч больш ні ко лі не 

вяр нуў ся.

Да 25-год дзя БССР у сту дзе ні 

1944 го да Ула дзі мір Пі чэ та на пі ша 

дзіў ны ар ты кул. Дзя жур ныя фра-

зы, аба вяз ко выя для та го ча су аб 

ро лі са вец кай ула ды і ка му ніс тыч-

най пар тыі. Аў тар на зы вае ся род 

пра ціў ні каў якой бы то ні бы ло бе-

ла рус кай дзяр жаў нас ці... Яў хі ма 

Кар ска га, у нар ка мы зем ля роб-

ства аж да двац цаць пя та га го да 

за піс вае... Ада ма Сла він ска га, а 

імя са праўд на га нар ка ма, яко га 

аб ві на вач вае ў па ту ран ні ад на-

асоб ніц кім гас па дар кам (Дзміт рыя 

Пры шчэ па ва), уво гу ле не мо жа 

пры пом ніць. Ці Пі чэ та — вы дат ны 

гіс то рык, пры зна ны эру дыт, сам пі-

саў гэ ты ар ты кул? А мо жа, са праў-

ды, зла ма ны і фі зіч на, і ма раль на, 

ха цеў за быц ца аб па плеч ні ках, з 

які мі ра зам бу да ваў бе ла рус кую 

ма ру, з вяр шы ні якой аб ры нуў ся, 

як і сот ні ін шых?

Па мёр Ула дзі мір Пі чэ та ва 

ўзрос це 68 га доў у 1947 го дзе і 

быў па ха ва ны, як і на ле жыць ака-

дэ мі ку, на Но ва дзя во чых мо гіл ках 

у Маск ве.

* * *
У Мін ску пер ша га рэк та ра так-

са ма па мя та юць. У 1990-х га дах вя-

ла ся раз мо ва аб тым, каб на зваць 

яго імем ву лі цу Ле нін град скую, 

на якой ста яць не каль кі кар пу соў 

БДУ (та ды ж ха це лі пе рай ме на ваць 

Бай каль скую ў Кі ры лы Ту раў ска-

га). Да лей раз моў не пай шло, але 

на бу дын ку гіст фа ка на Чыр во на-

ар мей скай з'я ві ла ся ме ма ры яль ная 

дош ка ў го нар Ула дзі мі ра Пі чэ ты, а 

на са мім фа куль тэ це — аў ды то рыя 

яго іме ні.

А бе ла рус кія гіс то ры кі і сён ня 

лі чаць яго сва ім На стаў ні кам. Бо 

«ства рэн не гіс то рыі бе ла рус ка га 

на ро да, ад мо віў шы ся ад по гля даў 

на гіс то рыю Бе ла ру сі як на част-

ку гіс то рыі Маск вы, Поль шчы ці 

Літ вы» — і ця пер ак ту аль ны за-

па вет.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

УЛА ДЗІ МІР ПІ ЧЭ ТА. 
ПЕР ШЫ РЭК ТАР

Імя Ула дзі мі ра Іва на ві ча Пі чэ ты кры ху 

вы бі ва ец ца з кан цэп цыі на шай руб ры кі, 

у якой раз мо ва ідзе пра фак тыч на пер шых 

прад стаў ні коў бе ла рус кай на цы я наль най 

элі ты, што прад вы зна чы лі раз віц цё Бе ла ру сі 

як асоб на га дзяр жаў на га ўтва рэн ня. Пі чэ та 

не быў бе ла ру сам па па хо джан ні, на ра дзіў ся 

да лё ка за яе ме жа мі. Яго ста наў лен не 

як ча ла ве ка, на ву коў ца, гра мад ска га дзея ча 

ад бы ва ла ся не на бе ла рус кай гле бе, 

у на васт во ра ную рэс пуб лі ку ён тра піў у да во лі 

ста лым уз рос це. Але не на пі саць пра яго 

нель га, бо ў мно гім дзя ку ю чы ме на ві та гэ та му 

ча ла ве ку Бе ла русь улас ную элі ту і зай ме ла.

Ён не быў па лы мя ным рэ ва лю цы я не рам, 

заў зя тым марк сіс там ці баль ша ві ком. 

Ён прос та ад да на зай маў ся той спра вай, якую 

ўмеў ра біць на вы дат на, — быў Гіс то ры кам 

і Вы клад чы кам. Нам па шан ца ва ла, што свой 

та лент і ім пэт на пра ця гу дзе ся ці га доў гэ ты 

ча ла век скі роў ваў ме на ві та на Бе ла русь. 

На ства рэн не сіс тэ мы вы шэй шай аду ка цыі 

ў на шай кра і не, на ства рэн не гіс то рыі 

бе ла рус ка га на ро да. Ці не за шмат для ад на го 

ча ла ве ка? Та ды лі чы ла ся не за шмат. То бы лі 

ча сы вя лі кіх ам бі цый і вя лі кіх здзяйс нен няў.

Не бе ла рус па па хо джан ні, 
ён стаў па чы наль ні кам 

на цы я наль най гіс та рыя гра фіі, 
кі раў ні ком на цы я наль на га ўні вер сі тэ та, 

пер шым і адзі ным 
за слу жа ным пра фе са рам Бе ла ру сі


