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ПАДРЫХТОЎКА ПЕДАГАГІЧНЫХ І НАВУКОВЫХ 
КАДРАЎ ГІСТОРЫКАЎ У БССР (1919–1941) У 
АСВЯТЛЕННІ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ 
ГІСТОРЫЯГРАФІІ 

Гісторыя падрыхтоўкі педагагічных і 
навуковых кадраў у Беларусі з’яўляецца важнай 
гістарычнай праблемай, якая ў апошні час становіцца 
актуальнай. Тэме былі прысвечаны многія 
даследаванні беларускай гісторыяграфіі 1950–1980 г., 
але па вядомых прычынах на ёй ляжала пячатка 
ідэалагічнага табу. Дадзенаму пытанню прысвяцілі 
свае даследаванні, разглядзеўшы праблему з 
сучасных падыходаў і прадставіўшы яе ў новым 
вобразе, апублікаваўшы іх у артыкулах і асобных 
выданнях, такія гісторыкі, як Г.У.Карзенка, 
В.Ц.Леанавец, П.А.Лойка, С.М.Ходзін, А.А.Яноўскі і 
інш. 

Беларуская савецкая гісторыяграфія 
разглядала развіццё гістарычнай адукацыі і навукі ў 
БССР (1917–1941 г.), як прагрэсіўны, лінейны 
працэсс, вытокі якога бралі свой пачатак з моманту 
заснавання БДУ. Сучасная беларуская гістарычная 
навука выдзяляе чатыры этапа падрыхтоўкі 
педагагічных і навуковых кадраў гісторыкаў, якія 
ўпершыню былі дакладна акрэслены ў сборніку 
«Народная адукацыя і педагагічная думка ў Беларусі 
ў 1920-30-я г.» (1993 г.) [1]. Першы этап навукоўцы 
адносяць да дзейнасці ФГН у 1921–1922 г. Другі этап 
гісторыкі звязваюць з адкрыццём у 1922 г. педфака 
БДУ і падрыхтоўкай на яго сацыяльна-гістарычным 
аддзяленні адпаведных кадраў. Трэці этап беларуская 
гістарыяграфія адносіць да пачатку 1930-х г. – 
перыяду рэарганізацыі вышэйшай адукацыі ў БССР. 
Крызіс гістарычнай адукацыі гэтага перыяда 
А.А.Яноўскі прапанаваў разглядаць неразрыўна з 
агульным крызісам навукова-вучэбнай дзейнасці 
БДУ [2]. 

Чацвёрты этап, які суадносіцца з адкрыццём і 
дзейнасцю гістфака БДУ, сучасныя даследчыкі 
разглядаюць двухбакова. Дадзены перыяд у працах 
навукоўцаў характарызуецца развіццём гістарычнай 
адукацыі і навукі, стварэннем беларускай 
гістарычнай школы, найбольшыя поспехі якой былі 
звязаны з даследаваннямі па праблемах сацыяльна-
эканамічнай гісторыі і культурнага жыцця ВКЛ эпохі 
Адраджэння, распрацоўцы «Скарыніяны», працамі па 
гісторыяграфіі, крыніцазнаўству і г.д. З другога боку 
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гісторыкі ўсебакова даследавалі і асвяцілі 
негатыўныя вынікі ўсталявання манаполіі 
марксісцка-ленінскай метадалогіі і сталінскіх 
палітычных рэпрэсій. «Гісторыкі павінны былі стаяць 
на пярэдніх рубяжах абароны ад «тлетворного» 
уплыву Захаду, адстойваць ідэйныя ўстаноўкі 
кіруючых органаў і падводзіць пад іх навуковы 
грунт» [3; 34]. 

Працягвуючы даследаванні беларускай 
савецкай гістарыяграфіі пасляваенных часоў па 
праблемах падрыхтоўцы педагагічных кадраў 
гісторыкаў у БССР, якая, дарэчы, разглядала 
дадзеныя пытанні пераважна ў межах БДУ, сучасныя 
гісторыкі вызначылі даволі значную ролю ў гэтым 
працэсе педагагічных і настаўніцкіх інстытутаў 
Савецкай Беларусі, а таксама адзначылі станоўчае 
значэнне сістэмы завочнай і вячэрняй вышэйшай 
гістарычнай адукацыі і дзейнасці Інстытутаў 
павышэння кваліфікацыі [1]. М.П.Касцюк 
даследуючы дзейнасць Інстытута гістарычных навук 
БелАН падкрэсліў яго даволі значнае месца у 
навуковым гістарычным жыцці і працэсе падрыхтоўкі 
гістарычных навуковых кадраў рэспублікі [4; 5–8]. 

Даследуючы структурны склад аспірантуры 
перыяда 1920–30-х г., В.Ц.Леанавец прыйшоў да 
кардынальна новых высноў па дадзенаму пытанню: 
1) у беларускай гістарычнай навуцы наглядалася 
вялікая сацыяльная мабільнасць; 2) згортванне 
палітыкі беларусізацыі абумовіла зніжэнне ўдзельнай 
вагі беларусаў у навуцы; 3) адметнасцю часу сталі 
чысткі ад «классова чуждых элементов» [5; 6]. 
Г.У.Карзенка, выдзяліў тэндэнцыю згортвання 
аспірантуры ў БССР з 1934 г., у сувязі з яе 
структурнай рэарганізацыяй і вынікамі сталінскіх 
палітычных рэпрэсій [6; 304]. 

Падводзячы вынікі, сучасная беларуская 
гісторыяграфія адзначае, што у 1920–30-х г. быў 
закладзены фундамент падрыхтоўкі педагагічных і 
навуковых гістарычных кадраў, склалася беларуская 
савецкая гістарычная школа. Аднак сістэма 
прафесійнай падрыхтоўкі не аказала значнага ўплыву 
на рост кадравага патанцыяла. Як вынік гэтага, 
адзначаўся пастаянны дэфіцыт гісторыкаў, 
абумоўлены непаслядоўнасцю і супярэчлівай 
кадравай палітыкай дзяржавы ў галіне гістарычнай 
навукі і адукацыі, а таксама сталінскімі палітычнымі 
рэпрэсіямі і ідэалагічным ціскам, што значна аслабіла 
першае савецкае беларускае пакаленне педагагічных і 
навуковых гістарычных кадраў. 
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