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— Трэ ба пры знаць, што сён ня 
ёсць пэў ны ін фар ма цый ны го лад, які 
ты чыц ца по гля ду ай чын ных гіс то ры-
каў на тыя ці ін шыя праб ле мы, — лі-
чыць адзін з аў та раў ма на гра фіі, 
ды рэк тар Ін сты ту та гіс то рыі НАН 
Бе ла ру сі Вя ча слаў ДА НІ ЛО ВІЧ. — 
І, ві да воч на, на спе ла не аб ход насць 
вес ці раз мо ву пра зна ка выя ў на-
шай гіс то рыі па дзеі з бе ла рус ка га 
пунк ту гле джан ня. Га во ра чы аб ак ту-
аль нас ці па доб ных да сле да ван няў, 
мы вы дат на ўсве дам ля ем, што нам 
(у пер шую чар гу гіс то ры кам) не аб-
ход на зай маць сваю ні шу і ў пла не 
геа па лі тыч ных да сле да ван няў. Ме-
на ві та з гэ тай мэ тай мы ства ры лі ў 
ін сты ту це Цэнтр гіс то рыі геа па лі ты кі 
(упер шы ню ў ай чын най гіс та рыч най 
на ву цы). Да рэ чы, яго су пра цоў ні кі 
так са ма пры ма лі ўдзел у пад рых тоў-
цы гэ та га вы дан ня.

Грун тоў ная гіс та рыя гра фія праб-
ле мы рас па чы нае пер шы том ма-
на гра фіі. Па дзеі поль ска-са вец кай 
вай ны, што па пя рэд ні ча лі за клю чэн-
ню Рыж ска га мір на га да га во ра, сам 
да га вор, якім чы нам ад бы ва ла ся яго 
пад пі сан не, ча му не быў прад стаў-
ле ны на гэ тых пе ра мо вах бе ла рус кі 
бок — на ўсе пы тан ні ў гіс то ры каў 
ёсць ад ка зы. Пад ра бяз на раз гля да-
ец ца са цы яль на-эка на міч нае, гра-
мад ска-па лі тыч нае і ду хоў на-куль-
тур нае ста но ві шча на тэ ры то рыі За-
ход няй Бе ла ру сі. Дру гі том вяр тае 
ў па дзеі Дру гой су свет най вай ны, 
чы та чы быц цам ста но вяц ца свед ка-
мі зна ка вай да ты — уз' яд нан ня За-
ход няй Бе ла ру сі з БССР, са цы яль на-
куль тур ных, гра мад скіх, па лі тыч ных 
і кан фе сій ных пе ра ўтва рэн няў, якія 
ад бы ва ла ся на да лу ча ных тэ ры то ры-
ях, а так са ма па дзей Вя лі кай Ай чын-

най вай ны і пас ля ва ен на га ста но ві-
шча ў за ход ніх рэ гі ё нах БССР.

Вось, на прык лад, вы трым ка з 
да ку мен таль ных за пі саў 1919 го-
да, што свед чыць пра тую па лі ты-
ку, якую пра во дзі лі поль скія вой-
скі, ка лі за ня лі тэ ры то рыю Бе ла ру сі 
пад час поль ска-са вец кай вай ны: 
«Пры ўва хо дзе ў Ваў ка выск бы ло 
за га да на спы ніць афі цый ны зва-
рот да ўлад на бе ла рус кай, рус кай 
і ін шых мо вах, акра мя поль скай. 
За га да на бы ло зняць усе шыль-
ды на рус кай і бе ла рус кай мо вах, 
за мя ніць іх поль скі мі. За тым пры-
сту пі лі да вы шу ку ўсіх бе ла рус кіх 
па лі тыч ных і гра мад скіх дзея чаў. І 
не ўза ба ве ўсе пра ва слаў ныя бы лі 
арыш та ва ны і па са джа ны ў тур му... 
Для апраў дан ня арыш таў пры му сі лі 
ўсіх пад стра хам пры стаў ле на га да 
скро ні рэ валь ве ра даць пад піс ку ў 
тым, што яны баль ша ві кі...» А гэ та 
по гляд збо ку (з дак лад ной за піс кі 
па сла Фран цыі ў Поль шчы): «Пра-
цяг вае ажыц цяў ляц ца па лі ты ка 
па ла ні за цыі бе ла рус ка га на сель-
ніц тва, у асноў ным ка та ліц ка га. 
Вель мі жорст кая па зі цыя ўра да ў 
да чы нен ні да бе ла рус кіх ін тэ ле кту-
а лаў, не цер пяць ні я кай па лі тыч най 

ак тыў нас ці з іх бо ку, а мяс цо вай 
ад мі ніст ра цыі не да зво ле на ра біць 
па слаб лен няў...»

Аў та ры ма на гра фіі пра па ноў-
ва юць па гля дзець на не ка то рыя 
гіс та рыч ныя рэа ліі па-но ва му. На-
прык лад, кра са моў ная дэ таль, што 
свед чыць пра па зі цыю ўра да БНР, 
які ў той час уз на чаль ваў В. Лас-
тоў скі. З ліс та пер ша га нар ка ма па 
за меж ных спра вах СССР Г. Чы чэ ры-
на: «У ін та рэ сах спры яль на га зы хо ду 
пле біс цы таў лі тоў скі ўрад увай шоў 
у па гад нен не з ура дам БНР ліс том 
ад 20 снеж ня (1920 го да. — Аўт.). 
Лас тоў скі за явіў, што да Са вец кай 
Бе ла рус кай Рэс пуб лі кі яго ўрад хо ча 
за ха ваць сяб роў скія ад но сі ны». Ці 
не ці ка вы мо мант? Атрым лі ва ец ца, 
што фак тыч на ўрад БНР пры зна ваў 
са вец кі ўрад Бе ла ру сі і быў га то вы 
за хоў ваць сяб роў скія ад но сі ны.

Не сак рэт, што іс на ван ню бе ла-
рус кай мо вы мы аба вя за ны прос та-
му на ро ду, які на су пе рак уся ля кім 
за ба ро нам, маг чы ма, толь кі ў ме жах 
сва ёй ха ты або на по лі, але раз маў-
ляў на род най мо ве. І ёсць гэ та му 
да ку мен таль нае па цвяр джэн не. «Ся-
ля не раз маў ля юць на са праўд най бе-
ла рус кай мо ве. Пры чым ужы ва юць 
шмат слоў, аб якіх нас тут за пэў ні ва-
лі, што яны нац дэ маў скія і вы ду ма-
ныя...» (з ліс та пер ша га сак ра та ра 
ЦК КПБ П. Па на ма рэн кі І. Ста лі ну 
пра ста но ві шча ў За ход няй Бе ла ру сі, 
25 ве рас ня 1939 го да).

На дум ку ад на го з аў та раў ма на-
гра фіі, за гад чы ка ад дзе ла на вей-
шай гіс то рыі Бе ла ру сі Ін сты ту та 
гіс то рыі Сяр гея ТРАЦ ЦЯ КА, рыж-
ска му мі ру не вель мі па шчас ці ла, 
бо ён заў сё ды зна хо дзіў ся дзесь ці ў 
це ні. «У 1920 — 1930-я га ды ў Са вец-
кім Са ю зе пра яго не ўспа мі на лі, — 
га во рыць кан ды дат гіс та рыч ных 
на вук. — Больш за тое, яго спра-
ба ва лі па ка заць як пе ра мо гу са вец-
кай па лі ты кі і дып ла ма тыі ва ен на га 

мас тац тва. Пас ля 1945 го да гэ тую 
па дзею імк ну лі ся не ўзгад ваць, бо 
Поль шча ста ла сяб рам і са юз ні кам. 
І толь кі ў 1990-я га ды атры ма ла ся 
так, што мір ны да га вор, за клю ча ны 
ў Ры зе ў 1921 го дзе, зноў ста но віц-
ца ак ту аль най з'я вай па лі тыч на га 
жыц ця. Урэш це ме на ві та дэ нан са-
цыя Рыж ска га мі ру і на цы я наль нае 
ўз'яд нан не Бе ла ру сі, якое ад бы ло ся 
ў ве рас ні — ліс та па дзе 1939 го да, 
зра бі лі на шу кра і ну та кой, якой яна 
з'яў ля ец ца — моц най дзяр жа вай 
Цэнт раль най Еў ро пы. На цы я наль нае 
адзін ства ўма ца ва ла бе ла ру саў як 
адзін з трох вя лі кіх на ро даў, на якіх 
тры маў ся ўвесь Са вец кі Са юз».

— Усё, што мы ма ем сён ня, — да-
сяг нен не бе ла рус ка га на ро да, што 
здо леў вы ста яць і за ха вац ца ў са мыя 
цяж кія ча сы на шай гіс то рыі, — пе-
ра ка на ны Вя ча слаў Да ні ло віч. — 
Мы зна хо дзім ся на геа па лі тыч ным 
пе ра кры жа ван ні: па між за ход няй і 
ўсход няй цы ві лі за цы я мі. Та му ўвесь 
час ад чу ва ем, як ад бі ваў ся на нас 
ціск ін шых на ро даў. Шмат лі кія вой-
ны пра хо дзі лі праз на шу тэ ры то рыю, 
але бе ла рус кі на род ака заў ся на-
столь кі жыц ця здоль ным, што за ха-
ваў сваю ад мет насць, ха рак тэр ныя 
толь кі для яго ры сы. Зра зу ме ла, ён 
ува браў неш та і ад сва іх су се дзяў, 
але не рас тва рыў ся ў іх. І гэ та ста ла 
маг чы мым дзя ку ю чы стой кас ці і мо-
цы ду ху на шых прод каў.

Ці ка вая струк ту ра са мо га вы дан-
ня: ана лі тыч ны ма тэ ры ял кож на га 
раз дзе ла пад ма цоў ва ец ца ілюст ра-
цы я мі, най больш зна ка вы мі з гіс та-
рыч на га пунк ту гле джан ня ар хіў ны-
мі да ку мен та мі па гэ тай праб ле ма-
ты цы. Тут прад стаў ле ны не толь кі 
да ку мен ты бе ла рус кіх ар хі ваў, але 
і Дзяр жаў на га ар хі ва Ра сій скай Фе-
дэ ра цыі, Ра сій ска га дзяр жаў на га 
ар хі ва са цы яль на-па лі тыч най гіс то-
рыі, Поль ска га ар хі ва но вых ак таў і 
ін шых. Вы дан не на ўмыс на пад рых та-
ва на на рус кай мо ве дзе ля пры цяг-
нен ня больш шы ро кай аў ды то рыі, у 
тым лі ку за мя жой. А там, як пры-
зна лі ся аў та ры, ці ка васць да тво ра 
ўжо ёсць.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА
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РЫЖ СКІ МІР: БЕ ЛА РУС КІ ПО ГЛЯД
Тэ ма, якая не ка то ры час за моўч ва ла ся і бы ла не за слу жа на ад су-
ну та ўбок, на рэш це, у поў най ме ры ад люст ра ва на ў двух том ным 
да сле да ван ні. Аж но 17 аў та раў да лу чы ла ся да вя лі кай спра вы, у 
вы ні ку якой вый шла ка лек тыў ная ма на гра фія «Рыж скі мір у лё се 
бе ла рус ка га на ро да». Ву чо ныя На цы я наль най ака дэ міі на вук, гіс то-
ры кі бе ла рус кіх ВНУ і су пра цоў ні кі Ін сты ту та на цы я наль най бяс пе кі 
раз ва жа юць пра сут насць і зна чэн не Рыж ска га мір на га да га во ра 
для кра і ны, апіс ва юць па дзеі, што яму па пя рэд ні ча лі, пры вод зяць 
ма ла вя до мыя, але вель мі ці ка выя фак ты.

Рыж ска му мі ру не вель мі 
па шчас ці ла, бо ён заў сё ды 
зна хо дзіў ся дзесь ці ў це ні.

— Мі ну лы Год гас цін нас ці быў шчод рым 
на па дзеі, — рас ка заў на шай га зе це Ана толь 
Ана толь е віч. — Мы, на пэў на, яшчэ не ады-
шлі ад ста ту су куль тур най ста лі цы, га на ро-
вае зван не якой на сі лі па за ле тась. Ад бы ло ся 
шмат кан цэр таў, фес ты ва ляў, вы стаў. Пры-
ем на, што куль ту ра ады гра ла вя лі кую ро лю ў 
эка на міч ным пла не. Вель мі шмат ін вес та раў 
прый шло ме на ві та та му, што Ма гі лёў меў ста-
тус куль тур най ста лі цы.

— А якія пла ны на сё лет ні Год мо ла дзі?
— Бу дзем пра цяг ваць тыя ак цыі, якія па-

чы на лі ле тась. Па куль яны пра вод зяц ца ад 
вы пад ку да вы пад ку. На ба зе аб лас но га ме-
та дыч на га цэнт ра на род най твор час ці і куль-
тур на-асвет ніц кай пра цы мы ства ра ем ма ла-
дзёж ны цэнтр, ку ды кож ны юнак ці дзяў чы на 
змо жа прый сці са сва і мі на ва тар скі мі дум ка мі. 
Пры БРСМ ство ра ны са вет, які бу дзе спры яць 
раз віц цю твор чых па чат каў на шых та лен таў. 
Ак цэнт так са ма ста віц ца на раз віц цё ру ху сту-
дэнц кіх атра даў. Ужо ёсць ка ля 5 ты сяч ах вот-
ні каў пры няць удзел. Ёсць за дум ка, што мо-
ладзь да па мо жа якой-не будзь ар га ні за цыі.

На огул на ступ ны год бу дзе на сы ча ны 
на куль тур ныя па дзеі — гэ та фэст «Алек-

санд рыя збі рае сяб роў», тэ ат раль ны фо рум 
«М.@рт.кан такт», фес ты валь кла січ най му зы-
кі «Ма гут ны Бо жа»; з лю та га пач нуц ца кан цэр-
ты «За ла то га шля ге ра».

— На рэс пуб лі кан скім уз роў ні ня даў на 
раз гля да ла ся кан цэп цыя пра вя дзен ня ку-
паль ска га фэс ту ў Алек санд рыі. Што ча-
каць ці ка ва га?

— Асо бых за ўваг па на шай кан цэп цыі не 
бы ло. Ак цэнт зноў-та кі зроб ле ны на мо ладзь. 
Збі ра ем ся па ка заць наш ва лан цёр скі рух, як 
ён пра цуе з ін шы мі кра і на мі. За про сім у гос ці 
ра сі ян, укра ін цаў. Ле тась вя лі кі пос пех ме ла 
пля цоў ка ад пра ек та «Бард-ры бал ка», яна бу-
дзе пра ца ваць і сё ле та. Больш ці ка вай ста не 
вы ста ва да сяг нен няў жы вё ла га доў лі, ар га-
ні за та рам якой з'яў ля ец ца аб лас ны Ка мі тэт 
па сель скай гас па дар цы і хар ча-
ван ні. Пла ну ем зра біць пра гра-
му вы ста вы больш ві до вішч най, 
ар га ні за ваць гу сі ныя і па ра ся чыя 
гон кі. Ак тыў ны ўдзел пры муць 
на ву чаль ныя ўста но вы, шы рэй 
бу дзе прад стаў ле на іх су ве нір ная 
пра дук цыя. Бу дуць пра ца ваць 
ма лая і вя лі кая му зыч ныя пля-
цоў кі. Пла ну ем паставіць мю зікл. 
Гэ тым за раз зай ма ец ца тэ ле ка-
нал АНТ. На дру гі дзень свя та 
па тра ды цыі ад бу дзец ца ўша-
на ван не пе ра да ві коў сель скай 
гас па дар кі і кан цэрт з удзе лам 
«зо рак» эст ра ды. Бу дуць пра ца-
ваць пад вор'і, ра мес ні кі і на род-
ныя май стры. Ган даль пла нуе па-
шы рыць коль касць па са дач ных 
мес цаў у вы яз ных ка вяр нях да 

5 ты сяч. Увесь фэст бу дзе пра сяк ну ты тэ май 
Ку пал ля. Гэ та асноў ны стры жань, на якім ён 
тры ма ец ца.

— Што б вы па ра і лі на ве даць на Ма гі лёў-
шчы не за меж ным гас цям?

— Лю бы ра ён ны цэнтр мо жа неш та па ка-
заць, у кож ным свая «ра зы на чка». Для мя не, 
на прык лад, ці ка вы Мсці слаў, там шмат ча го 
мож на па гля дзець. Жам чу жы на Кі раў ска га 
ра ё на — па ла ца ва-пар ка вы ан самбль Бул га-
каў у Жы лі чах. Спа дзя ю ся, што да 2016 го да 
там цал кам за вер ша цца ра монт ныя ра бо-
ты. У Кры ча ве мож на на ве даць па лац кня зя 
Па цём кі на. На Кас цю коў шчы не на вы со кім 
уз роў ні пра во дзіц ца свя та паэ зіі і аў тар скай 
пес ні «Пісь мян коў луг». У Крас на пол лі пра цуе 
ці ка вы на род ны тэ атр, яко му ле тась споў ні ла-

ся 100 га доў. Ён па ста ян ны ўдзель нік фес ты-
ва лю на цы я наль най дра ма тур гіі імя Ду ні на-
Мар цін ке ві ча. Чэ ры каў — край кры ніц, дзе 
за хоў ва юц ца ста ра даў нія тра ды цыі і аб ра ды. 
Асі по ві чы аса цы ю юц ца з па ля ван нем. У Клі-
ча ва ба га тая гіс то рыя і так са ма іс ну юць усе 
ўмо вы для па ля ван ня. Там вель мі лю бяць ад-
па чы ваць за меж ныя ту рыс ты. У Слаў га ра дзе 
вя до мая да лё ка за ме жа мі кра і ны Бла кіт ная 
кры ні ца. А які там ла дзяць фес ты валь сы ру! 
На огул, ка лі ў ра ё не ёсць гас па дар, ён мо жа 
зра біць яго пры ваб ным для ін шых. У нас доб-
рая пры ро да, ма ляў ні чыя мяс ці ны. Ка лі пры-
яз джа юць сяб ры з да лё ка га за меж жа, мне не 
пры хо дзіц ца ла маць га ла ву, што ім па ка заць.

Я ня даў на быў на на ву ко вай кан фе рэн цыі ў 
Кі е ве «Куль ту ра Еў ра са ю за, фі нан сы і ўсход няе 

парт нёр ства». Ка лі рых та ваў ся да 
вы ступ лен ня, мя не па пя рэ дзі лі, што 
аў ды то рыя бу дзе скла да ная. Але ча-
го мне хва ля вац ца, ка лі на шы фес-
ты ва лі, а іх у воб лас ці ка ля 100, на 
60% на вед ва юць жы ха ры за меж ных 
кра ін. Куль ту ра сён ня — са мы вя лі-
кі па лі тык у зно сі нах і сяб роў стве. 
На прык лад, у апош нім на шым між-
на род ным фес ты ва лі на род най твор-
час ці «Вя нок друж бы» ў Баб руй ску 
пры ма лі ўдзел 15 кра ін. А прад стаў-
ні ца Вя лі ка бры та ніі, якая пры еха ла 
на фес ты валь па ке ра мі цы «Арт-Жы-
жаль», здзіў ля ла ся, што да гэ туль ні-
чо га не ве да ла пра на шу кра і ну. Яна 
па кі да ла нас са сло ва мі ўдзяч нас ці і 
на дзе яй зноў вяр нуц ца.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ

�

Мер ка ван неМер ка ван не  ��

«КУЛЬ ТУ РА — НАШ ГА ЛОЎ НЫ ПА ЛІ ТЫК»
Лі чыць на чаль нік 

га лоў на га 
ўпраў лен ня 

ідэа ла гіч най 
ра бо ты, 

куль ту ры і па 
спра вах мо ла дзі 

Ма гі лёў ска га 
абл вы кан ка ма 

Ана толь СІН КА ВЕЦ.

Выдадзена ў Выдавецкім доме 
«Звязда».


