
АБ'ЕКТЫЎ 77 кастрычніка 2020 г.

— Вя ча слаў Вік та ра віч, за 

яшчэ зу сім ня доў гі час на но вай 

па са дзе вы па спе лі зра зу мець, у 

чым прын цы по вая роз ні ца — кі-

ра ваць ака дэ міч ным ін сты ту там 

і ВНУ?

— Не су мнен на, роз ні ца ёсць, бо 
Ін сты тут гіс то рыі — гэ та са праў-
ды ака дэ міч ная ўста но ва, якая 
зай ма ец ца на ву ко вай ра бо тай, а 
Ака дэ мія кі ра ван ня — най перш 
вы шэй шая на ву чаль ная ўста но ва, 
пер ша сная за да ча якой — пад рых-
тоў ка кі ру ю чых кад раў і пе ра пад-
рых тоў ка тых спе цы я ліс таў, якія 
ўжо пра цу юць кі раў ні ка мі. Вель-
мі ад каз ны ўчас так для на ша га 
гра мад ства і дзяр жа вы, асаб лі ва 
ця пер. Хоць і ро ля ака дэ міч на га ін-
сты ту та гіс то рыі як раз сён ня вель-
мі важ ная, тут ра бо та ме на ві та з 
людзь мі, якія, у сваю чар гу, бу дуць 
пра ца ваць з ін шы мі людзь мі, та му 
ад каз насць вель мі вя лі кая. Да рэ-
чы, у Ака дэ міі кі ра ван ня на ву ко вая 
ра бо та так са ма вя дзец ца — ёсць 
улас ны да след чыц кі ін сты тут тэ о-
 рыі і прак ты кі дзяр жаў на га кі ра-
ван ня. Так што фронт ра бо ты тут 
знач на шы рэй шы, чым у Ін сты ту це 
гіс то рыі, але бу ду ста рац ца спра-
віц ца. Тым больш кі раў ні ком кра і -
ны па стаў ле на за да ча ўзмац ніць 
ідэа ла гіч ны склад нік на ву чан ня...

— Уво гу ле, Ака дэ мія кі ра-

ван ня вы лу ча ец ца ся род ін шых 

на ву чаль ных уста ноў не толь кі 

тым, што яна ад па чат ку куз ня 

кі раў ніц кіх кад раў, але яшчэ і 

тым, што кад ры тут «ку юц ца» 

(маю на ўва зе сту дэн таў, якія 

па сту пі лі ад ра зу пас ля шко лы), 

і «пад коў ва юц ца» (гэ та пра спе-

цы я ліс таў з усёй кра і ны, якія па-

сту па юць сю ды, каб атры маць 

да дат ко выя ве ды ме на ві та да-

тыч ныя кі ра ван ня). Атрым лі ва-

ец ца, да вы клад чы каў Ака дэ міі 

па тра ба ван ні так са ма асаб лі-

выя? Бо ад на спра ва вы кла-

даць 18—20-га до вым сту дэн там, 

і зу сім ін шая — лю дзям з ужо 

сфар мі ра ва ным све та по гля дам, 

з на за па ша ным пра фе сій ным і 

жыц цё вым во пы там...

— Вы ма е це ра цыю. У Ін сты ту-
це дзяр жаў най служ бы, дзе аку рат 
і на ву ча юц ца кі раў ні кі з мес цаў, 
па він ны вы кла даць най леп шыя 

пра фе сі я на лы, пры чым я глы бо-
ка пе ра ка на ны, што сю ды трэ ба 
пры цяг ваць і най леп шыя пра-
фе сар ска-вы клад чыц кія кад ры 
з усёй на шай кра і ны — каб яны 
маг лі пры ехаць і пра чы таць курс 
па сва ім прад ме це. Да та го ж, тут 
з лек цы я мі вы сту па юць дзе ю чыя 
кі раў ні кі — мі ніст ры, на мес ні кі мі-
ніст раў, якія мо гуць рас тлу ма чыць 
слу ха чам не толь кі тэ о рыю, але і 
прак ты ку, ме на ві та зы хо дзя чы з 
улас на га до све ду.

— Цал кам ла гіч на, што ў ін-

сты ту тах Ака дэ міі да во лі грун-

тоў на вы ву ча ец ца та кі прад мет, 

як ідэа ло гія бе ла рус кай дзяр жа-

вы. На ваш по гляд як гіс то ры ка, а 

ця пер і як рэк та ра, на коль кі важ-

на ў кан тэкс це ме на ві та ідэа ло гіі 

дэ та лё вае вы ву чэн не гіс то рыі — 

су свет най і ўлас най кра і ны?

— Уво гу ле гіс то рыя і ідэа ло гія — 
гэ та па сут нас ці два ба кі ад на го ме-
да ля. Зай мац ца тым, што на зы ва ец-
ца ідэа ло гі яй, не ве да ю чы гіс то рыі 
сва ёй кра і ны, усіх яе эта паў, не ве-
да ю чы, што ад бы ва ла ся ў су свет най 
гіс то рыі і як вы гля да ла твая кра і на ў 
той час, не ана лі зу ю чы пры чын і на-
ступ стваў тых ці ін шых гіс та рыч ных 
па дзей і з'яў, мне зда ец ца, уво гу ле 
не маг чы ма. Пры нам сі, якас на — не-
маг чы ма. А па дзеі, якія ад бы ва юц ца 
сён ня ў кра і не, яск ра ва свед чаць 
пра тое, што ідэа ла гіч ную ра бо ту 
трэ ба якас на ўдас ка наль ваць. Не 
ма гу ска заць, што спра ва толь кі ў 
ве дан ні гіс то рыі, але гэ та адзін з са-
мых важ ных мо ман таў. А вы ву чаць 
яе, куль ты ва ваць па ва гу да сва ёй 
кра і ны, яе мі ну ла га, трэ ба на ўсіх 
уз роў нях, па чы на ю чы ад дзі ця ча га 
сад ка. Па він на быць вы бу да ва на 
сіс тэ ма, каб мо ладзь, якая пад рас-
тае, ста я ла ме на ві та на бе ла рус кіх 
на цы я наль на-дзяр жаў ных па зі цы ях, 
а не пад да ва ла ся ўплы ву звон ку.

— Гэ та доў гі пра цэс. А што 

ра біць ця пер?

— У Ака дэ міі мы рых ту ем ся да 
та го, каб ідэа ла гіч ным ра бот ні кам, кі-
раў ні кам з усёй кра і ны пра па на ваць 
ка рот ка тэр мі но выя кур сы па ра бо-
це з прэ сай, па якас най прэ зен та-
цыі та го, што зроб ле на, па ўмен ні 
пра ца ваць з не га тыў на на стро е ны мі 
людзь мі. Мяр ку ем, што гэ тыя кур-
сы бу дуць ка рыс ныя ме на ві та за раз 

лю дзям, якія зна хо дзяц ца на васт-
рыі — па сут нас ці, гэ та пэў нае па-
вы шэн не ква лі фі ка цыі. Сён ня вель мі 
важ на ўмець ка му ні ка ваць з людзь-
мі, пе ра кон ваць іх. Трэ ба вы ка рыс-
тоў ваць усе су час ныя срод кі, які мі 
ка рыс та юц ца апа не нты ўла ды — 
на прык лад, мы ства ра ем Telegram-
ка нал Ака дэ міі кі ра ван ня. Хут чэй за 
ўсё, ён бу дзе на зы вац ца «Дзён нік 
кі раў ні ка». У ім мы мяр ку ем па да-
ваць на шу ін фар ма цыю, на ша ба-
чан не па дзей на мо ве мо ла дзі.

Але, паў та ру ся, ад на ча со ва трэ-
ба ства раць сіс тэ му па вы ха ван ні 
свя до мых аду ка ва ных гра ма дзян 
кра і ны, якія бу дуць дбаць пра яе 
ўма ца ван не і не за леж насць.

— Па куль мы вы ха ва ем та кіх 

ідэа льных гра ма дзян...

— Але ка лі мы не пач нём іх вы-
хоў ваць, сён няш няя сі ту а цыя бу дзе 
ў кра і не паў та рац ца па ста ян на.

— Мне зда ец ца, ме на ві та не-

да хоп глы бо ка га ве дан ня гіс то-

рыі Бе ла ру сі (а дзесь ці і ад сут-

насць ра зу мен ня не аб ход нас ці 

яе ве даць) і стаў ад ной з пры чын 

па дзе лу на ша га гра мад ства ў су-

час ных па лі тыч ных ва рун ках. Ці 

спя ва лі б на пры ступ ках фі лар-

мо ніі «Ма гут ны Бо жа», ка лі б 

ве да лі бія гра фію аў та ркі слоў 

гэ тай пес ні? Ці ўсё-ткі лепш спе-

лі б Ку па ла ву «Ма літ ву»? Ці спя-

ша лі ся б іх апа не нты на зы ваць 

«фа шысц кім сім ва лам» ра зам з 

са праў ды вель мі спрэч ным бе ла-

чыр во на-бе лым сця гам герб 

«Па го ня», ка лі б ве да лі, якую 

даў нюю гіс то рыю ён мае, коль-

кі пе ра мог атры ма лі пад ім на шы 

прод кі, ба ро ня чы сваю зям лю... 

Пры чым, што дзіў на для мя не 

аса біс та, — ін фар ма цыя пра ўсё 

гэ та не за кры тая, вар та толь кі 

па ці ка віц ца. Але — не ці ка вяц ца. 

Гэ та «хва ро ба» ме на ві та на ша га 

ча су, ці та кое ўжо ў нас бы ло?

— Я ад ка жу ад ра зу так: гэ та не 
толь кі на ша «хва ро ба», яна ха рак-
тэр ная і для ін шых кра ін і на ро даў. 
Кож нае гра мад ства пра хо дзіць 
пэў ныя эта пы, ка лі пад уплы вам 
знеш ніх ці ўнут ра ных сіл губ ля ец ца 
гіс та рыч ная су вязь, мя ня ец ца гіс та-
рыч нае са ма ўяў лен не. Пры кла даў 
та му ў гіс то рыі ха пае. І толь кі та ды 
гра мад ства пе ра адоль ва ла гэ ты 
свое асаб лі вы кры зіс, ка лі па чы-
на лі вы хоў вац ца жа дан не ве даць 
гіс то рыю свай го на ро да — усіх без 
вы клю чэн ня яе эта паў — і па ва га 
да яе. А ў гэ тым на вя ду чыя па зі-
цыі па він на вы хо дзіць ака дэ міч ная 
на ву ка — з фак та мі, да ку мен та мі, 
до ка за мі. Мы па він ны ве даць пра 
ўсе па дзеі, якія ад бы ва лі ся на на-
шай тэ ры то рыі, як ста ноў чыя, так і 
ад моў ныя. Га ва рыць пра гэ та нар-
маль на, спа кой на, але ме на ві та з 
пунк ту гле джан ня не не ка га там, 
а бе ла ру саў, бе ла рус ка га на ро да. 
Што тая ці ін шая па дзея або асо-
ба ў гіс то рыі зна чы ла ме на ві та для 
бе ла ру саў, да бро або лі ха яна нам 
пры нес ла. (На прык лад, Рыж скі мір 
для бе ла ру саў — гэ та вя лі кая тра-
ге дыя па дзе лу на ро да, а для тых жа 
па ля каў — вя лі кі пос пех, бо амаль 
уда ло ся ад на віць Рэч Па спа лі тую 
ў ко ліш ніх яе ме жах). Кож ны на род 
мае пра ва на сваю трак тоў ку гіс то-
рыі, і нам трэ ба на ву чыц ца ра біць 
гэ та ме на ві та з па зі цыі бе ла ру саў. 
Не трэ ба пры ўкраш ваць або дэ ма-
ні за ваць гіс то рыю, трэ ба па да ваць 
усё так, як бы ло на са май спра ве, 
імк нуц ца ства рыць аб' ек тыў ную 

кар ці ну мі ну ла га. Ме на ві та та кую 
за да чу ста вяць гіс то ры кам на са-
мым вы со кім уз роў ні.

— Ці мо жа на сён няш ні дзень 

ме на ві та гіс та рыч ная на ву ка з 

яе аб' ек тыў най ацэн кай і да ку-

мен таль ны мі свед чан ня мі па-

спры яць кан са лі да цыі на ша га 

гра мад ства?

— Я ду маю, што мо жа. Але тут 
важ ная, паў та ру ся, ме на ві та аб' ек-
тыў ная па да ча — без за моўч ван ня 
ад на го і без вы пяч ван ня дру го га... 
Ін шая спра ва, што ёсць лю дзі, якія 
з вя лі кай цяж кас цю і не ах во тай па-
збаў ля юц ца ад укла дзе ных у га ла-
ву стэ рэа ты паў. Але, на пэў на, ка лі 
і мож на іх пе ра ка наць, дык толь кі 
не аспрэч ны мі да ку мен таль ны мі 
фак та мі. У гэ тым кан тэкс це вель мі 
важ на, што на вей шыя на пра цоў кі 
ака дэ міч ных гіс то ры каў, ад люст-
роў ва юц ца ў пад руч ні ках па гіс то-
рыі, якія пе ры я дыч на аб наў ля юц-
ца. На прык лад, у но вай рэ дак цыі 
пад руч ні каў бу дзе пра пі са на, што 
сла вя не жы лі на тэ ры то рыі Бе ла-
ру сі з ІV ста год дзя — гэ та вы нік 
апош ніх грун тоў ных зна хо дак і да-
сле да ван няў на шых ар хе о ла гаў.

— Я па мя таю, ка лі «Звяз да» 

агу чы ла да ку мен ты, зной дзе-

ныя Ін сты ту там мо ва знаў ства 

Ака дэ міі на вук, якія свед чы лі, 

што іні цы я та рам за ме ны «та-

раш ке ві цы» на «нар ка маў ку» ў 

бе ла рус кім пра ва пі се быў сам 

Бра ні слаў Та раш ке віч, нам тэ ле-

фа на ва лі і пі са лі абу ра ныя чы-

та чы: маў ляў, та ко га не мо жа 

быць. Але пас ля апуб лі ка ван ня 

ма тэ ры я лаў мо ва знаў чай кан-

фе рэн цыі 1926 го да мно гія скеп-

ты кі ад кі ну лі су мнен ні...

— Важ на ў на шым гра мад стве 
раз ві ваць куль ту ру дыс ку сіі, дыя-
ло гу, якія па він ны грун та вац ца 
на фак тах, на ар гу мен тах. Ка лі 
хтось ці трак туе іх па-ін ша му, трэ-
ба вы слу хаць і пры вес ці ней кія 
свае контр ар гу мен ты. А та кі дыя-
лог ста не маг чы мы, ка лі — я зноў 
гэ та паў та ру — лю боў, па ва га і 
ці ка васць да сва ёй ра дзі мы і да 
сва ёй гіс то рыі бу дзе вы хоў вац ца 
з ма лен ства, і пра цэс гэ ты па ві нен 
быць па ста ян ны.

— Па ру га доў таму «Звяз да» 

ра зам з Ін сты ту там гіс то рыі НАН 

вя ла пра ект «На ра джэн не элі-

ты» — пра пер шых дзяр жаў ных 

дзея чаў БССР, ме на ві та пра кі-

ру ю чыя кад ры ма ла дой рэс пуб-

лі кі, якія ра зам з прад стаў ні ка мі 

твор чай і на ву ко вай ін тэ лі ген-

цыі ў 20-я га ды мі ну ла га ста год-

дзя зра бі лі прос та не пад' ём ную 

пра цу. На род, у яко га, па вод ле 

пе ра пі су 1897 го да, бы ло менш 

за 15 пра цэн таў пісь мен ных, у 

1929-м ужо меў сваю Ака дэ мію 

на вук, пра грэ сіў ны ўклад сель-

скай гас па дар кі, раз ві тую пра-

мыс ло васць... У чым, на ваш 

по гляд, ро ля і мі сія су час най 

кі ру ю чай элі ты Бе ла ру сі?

— На мой по гляд, яны над звы-
чай ад каз ныя. Яшчэ біб лей скія 
пра ро кі ў свой час га ва ры лі пра 
праг ма тыч ных сле да пы таў, якія 
вя дуць за са бой на род праз ха ос і 
су мят ню, се юць зер не но ва га шля-
ху. У на шых су час ных умо вах та кі-
мі сле да пы та мі, а не толь кі доб ры-
мі пра фе сі я на ла мі ў сва ёй спра ве, 
па він ны быць ме на ві та кі ру ю чыя 
кад ры на шай кра і ны.

Гу та ры ла Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

Фо та Яна ХВЕД ЧЫ НА.

Раз мо ва па сут нас ці

«ГІС ТО РЫЯ І ІДЭА ЛО ГІЯ — 
ДВА БА КІ АД НА ГО МЕ ДА ЛЯ»

Раз мо ва з но вым рэк та рам Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це 
аб уза е ма су вя зі мі ну ла га і су час нас ці, ідэа льных гра ма дзя нах і кі ру ю чай элі це

Вя ча сла ва ДА НІ ЛО ВІ ЧА, кан ды да та гіс та рыч ных на вук, на шы 

чы та чы доб ра ве да юць: ні адзін круг лы стол на тэ му гіс то рыі 

ў «Звяз дзе» не пра хо дзіў без удзе лу кі раў ні ка про філь на га ін-

сты ту та Ака дэ міі на вук. Ня даў на Вя ча слаў Вік та ра віч атры маў 

но вую па са ду — рэк та ра Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це. 

З кі раў ні ком «куз ні» кі ру ю чых кад раў кра і ны мы гу та ры лі, як ні 

па да сца ка мусь ці дзіў ным, зноў боль шай част кай пра гіс то рыю 

і не аб ход насць яе вы ву чэн ня. І пра «бя гу чы мо мант», ка неш не, 

і пра ідэа ло гію. Су мяс ці лі, на су пе рак стэ рэа ты пам, су мя шчаль-

нае. Ме на ві та так, бо ўсё, пра што вя ла ся гу тар ка, вель мі моц на 

па між са бой уза е ма звя за на. Ін шае пы тан не — ці мно гія з нас 

гэ тую ўза е ма су вязь ра зу ме юць...

Но выя кні гі

ВАНД РОЎ КІ 
ПА БЕ ЛА РУ СІ — 
ДЛЯ ДЗЯ ЦЕЙ. 

АД УЛА ДЗІ МІ РА 
ЛІП СКА ГА

«Я тут жы ву» — так на зы-

ва ец ца но вая кні га лаў рэ а-

та Дзяр жаў най прэ міі Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь, га лоў на га 

рэ дак та ра ча со пі са «Вя сёл-

ка» Ула дзі мі ра ЛІП СКА ГА. 

У пад за га лоў ку вы дан ня: 

«Зай маль ныя ванд роў кі па 

Бе ла ру сі».

Вя до мы дзі ця чы пісь мен нік, 
які пра цуе ў бе ла рус кай лі та ра-
ту ры ці не пяць дзя сят га доў, на 
асно ве ба га та га па зна валь на га, 
до сыць ці ка ва га ма тэ ры я лу рас-
каз вае пра роз ныя ад ра сы на-
шай Баць каў шчы ны. Рас каз вае 
пра тое, што «бе ла ру сы здаў на 
жы вуць муд ры мі за па ве та мі пра-
шчу раў», на гад вае, што «Мая 
Бе ла русь... Гэ та — трыц цаць 
ты сяч рэк. Тут не ка лі пра хо дзіў 
шлях з «ва ра гаў у грэ кі». Гэ та — 
азёр ны край... Гэ та — свя ты Ку-
пал ле, Гу кан не вяс ны, Да жын кі. 
Гэ та — зуб ры ў Бе ла веж скай пу-
шчы. Гэ та — баб ры, мядз ве дзі ў 
Бя рэ зін скім за па вед ні ку...» Пісь-
мен нік за пра шае ў са праўд нае 
па да рож жа па Бе ла ру сі, не за-
бы вае лі та раль на ні пра адзін 
ку то чак кра і ны, за пра шае з мэ-
тай, каб дзе ці, юныя чы та чы лю-
боў да род най зям лі спа лу чы лі з 
ад крыц цём гіс то рыі, геа гра фіі, 
края ві даў, спад чы ны, з ад крыц-
цём ці ка вых лю дзей Бе ла ру сі — 
сва ёй Ра дзі мы.

Лі та ра тур ныя каз кі пісь мен-
ні ка спа лу ча юц ца на ста рон ках 
кні гі «Я тут жы ву...» з рэ бу са мі-
за гад ка мі, ма ляў ні чай кар тай 
«Ка зач ная Бе ла русь». У апо ве-
дзе пра на шу кра і ну Ула дзі мір 
Ліп скі вы ка рыс тоў вае гуль ню, 
інт ры гуе чы та ча ці ка вы мі, не спа-
дзя ва ны мі пы тан ня мі. Пісь мен нік 
за дае юным чы та чам шмат роз-
ных за га дак. Ча сам, каб знай сці 
ад ка зы на іх, трэ ба за зір нуць і 
ў ін шыя кні гі аль бо пры га даць 
школь ныя ўро кі. Да рэ чы, з кні гай 
«Я тут жы ву: зай маль ныя ванд-
роў кі па Бе ла ру сі» як раз мож на 
сме ла пры хо дзіць на школь ныя 
ўро кі. Па гіс то рыі, геа гра фіі, лі та-
ра ту ры. Най перш — зра зу ме ла, 
на ўро кі ў па чат ко вую шко лу, бо 
кні га ство ра на з ад ра са ван нем 
зу сім юным чы та чам. Доб ра бы-
ло б, каб яе ўзя лі ў ру кі баць кі. 
Кні га, акра мя ўся го ас тат ня га, і 
ба га та ілюст ра ва ная. Най перш 
дзя ку ю чы руп лі вас ці та кіх вя-
до мых кніж ных гра фі каў, як 
І. Ліп скі, І. Пуш кар, А. Арак чэ е ва, 
В. Ду да рэн ка.

Па да рож нае зай маль нае вы-
дан не па ба чы ла свет у вы да вец-
тве «Аду ка цыя і вы ха ван не». Ты-
раж — 1000 эк зэмп ля раў. Але, 
не су мнен на, кні га шы ро ка ра-
зый дзец ца па біб лі я тэ ках і шко-
лах кра і ны. І бу дуць у яе — но-
выя, бо лей ты раж ныя вы дан ні.

Іг нат ПАЎ ЛАЎ.
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