
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

XVI М1ЖНАРОДНАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ
«БЕЛАРУСЬ I ГЕРМАН1Я: Г1СТОРЫЯ I СУЧАСНАСЦЬ» У МДЛУ

14 красавка 2017 г. у Мшсюм дзяржауным лшгвютычным ушверктэце 
кафедрай псторый, сусветнай культуры i турызму i аддзелам ваеннай псторый 
Беларук 1нстытута гiсторыi НАН Беларусi праведзена XVI мiжнародная 
навуковая канферэнцыя «Беларусь i Германiя: гiсторыя i сучаснасць», 
удзельнiкамi якой сталi амаль 50 псторыкау, у тым лiку даследчыю 
з Беларусi (Брэст, Вiцебск, Гродна, Мшск, Полацк), Польшчы (Гданьск) 
i Расii (Арэнбург, Перм, Санкт-Пецярбург).

Адкрываючы канферэнцыю, прарэктар унiверсiтэта А. М. Гарлатау 
адзначыу, што гэта сустрэча праходзщь у адметны час у псторый Беларусi -  
75-годдзя стварэння Цэнтральнага i Беларускага штабоу партызанскага руху. 
Актыуны удзел у iм шматтысячнай армп народных мсщуцау пераутварыу 
беларускую тэрыторыю у вяршыню руху супрацiву усей Еуропы, замацавау 
за нашай краiнай гiстарычную назву рэспублкьпартызаню. Як бачна з 
праграмы, зварот удзельнiкау канферэнцыi да гэтай праблематыю праявiуся 
не толькi у асобных дакладах i выступленнях, а заняу цэнтральнае месца 
у час другога пленарнага пасяджэння. Нагадаем, што чарговая канферэнцыя 
праводзщца у рамках выканання Дзяржаунай праграмы навуковых дасле- 
даванняу на 2016-2020 гг. «Эканомка i гуманiтарнае развiцце беларускага 
грамадства» (навуковы кiраунiк -  член-карэспандэнт НАН Беларуси доктар 
гiстарычных навук, прафесар А. А. Каваленя). У яе рамках кафедра псторый, 
сусветнай культуры i турызму МДЛУ (навуковы юраунк -  кандыдат 
гiстарычных навук, дацэнт С. Я. Новкау) забяспечвае выкананне тэмы 
«Сацыяльна-эканамiчныя i грамадскiя змены на акупаванай тэрыторыi 
у адлюстраванш дакументальнай калекцыi Г енеральнага камкарыяту 
Беларусь. 1941-1944 гг.».

У заключных словах прарэктар унiверсiтэта выказау спадзяванш на тое, 
што у ходзе сустрэчы гiсторыкi зробяць важны крок у напрамку узбагачэння 
айчыннай пстарыяграфй новымi знаходкамi, цiкавымi не толью для шырокай 
навуковай грамадскасцi, але i для студэнтащ лiнгвiстычнага ушверктэта.

Правядзенне канферэнцыi праходзiла у фармаце пленарных пасяджэн- 
няу, абагульнiушых навуковыя даклады i паведамленнi у рамках трох 
праблемных палеу: 1) Эвакуацыя -  Тыл -  Перамога: новыя дакументальныя 
крынщы i даследчыцкiя падыходы; 2) Беларусь-партызанка: новыя факты, 
ацэню, высновы; 3) Беларусь i Гермашя у гiсторыка-культурнай прасторы: 
мiнулае, сучаснасць i перспектывы.

На пленарных пасяджэннях, яюя праходзiлi у Цэнтры беларускай мовы 
i культуры, вялiся пленныя дыскусii, iшла тэматычная размова з удзелам 
прафекяналау, пачынаючых даследчыкау, астрантау i саiскальнiкау, а такса-



ма апантаных аматарау ваеннай псторын Беларуси Кожнае з пленарных 
пасяджэнняу уяуляла сабой самастойную мшьканферэнцыю, у цэнтры якой 
знаходзшася актуальная пстарычная праблематыка.

У ходзе першага пасяджэння «Эвакуацыя -  Тыл -  Перамога: новыя 
дакументальныя крынщы i даследчыцюя падыходы» быш прадстаулены 
навуковыя даклады айчынных i замежных даследчыкау, у тым лiку: 
Ю. З. Кантар (Санкт-Пецярбург), А. В. Шаркова (Мшск), М. П. Трафiмава 
(Перм), I. М. Кузняцова (Мшск) i Э. Р. 1офе (Мiнск), а таксама паведамленш 
Ю. Б. Дзямiдзенкi (Санкт-Пецярбург), I. А. i Ю. I. Лггвшоусюх (Мiнск), 
В. Лукашуна (Гданьск), Д. Панцьё (Гданьск), Р. Р. Хюамутдзшавай (Арэн- 
бург), А. Г. Цымбала (Мiнск) i А. А. Шарковай (Мiнск).

Прадстауленыя навуковыя матэрыялы i iх абмеркаванне яшчэ раз 
пераканалi удзельшкау у тым, што па цяперашш час даследчыкi актыуна 
працуюць, выяуляюць новыя дакументальныя крынiцы, яюя адразу ж 
уключаюцца у навуковы дыскурс. Напрыклад, Ю. З. Кантар звярнулася да 
раней невядомых тсьмау супрацоушкау Свярдлоускага фiлiяла Эрмiтажу 
i выхаванцау iнтэрната у Молатаускай вобласщ, падкрэслiла iх значэнне пры 
вывучэнш малавядомых аспектау гiсторыi эвакуацыi частк экспазiцыi 
Эрмiтажа на Урал. Аб турэмных установах, створаных пасля далучэння 
беларускiх зямель да Расiйскай iмперыi, распавядау А. В. Шаркоу. Ён нагадау, 
што з гэтай мэтай тут будавалюя спецыяльныя турэмныя замк цi крэпасцi, 
частка з яюх дайшла да нашых дзён. Пра формы музеяфшацьн гiсторыi 
палiтычных рэпрэсш у СССР на прыкладзе аднаго з былых аб’ектау у перад- 
уральскiм горадзе Перм, дзе на цяперашш час дзейшчае установа культуры -  
былая выпрауленча-працоуная калонiя, расказау М. П. Трафiмау. Аб наступ- 
ствах правядзення «польскай» аперацыi НКУС БССР напярэдаднi Вялiкай 
Айчыннай вайны на тэрыторыi заходнiх абласцей Беларуш пасля iх уз’яд- 
нання з БССР на працягу часу з верасня 1939 г. i па чэрвень 1941 г. распавёу 
I. М. Кузняцоу. Завяршальны даклад быу зроблены Э. Р. 1офе, яю паспрабавау 
паказаць прычыны перамогi Чырвонай армii над вермахтам, раскрыць апера- 
тыуна-тактычнае майстэрства савецкiх камандзiрау на канкрэтных прыкладах 
вядзення баявых дзеянняу з удзелам савецкiх i нямецюх военачальнiкау.

Сярод паведамленняу першага пасяджэння выклiкалi асаблiвы iнтарэс 
наступныя тэмы: «Археалагiчныя знаходкi аб першых расстрэлах i паха- 
ваннях Савецкай улады на тэрыторыi Петрапаулаускай крэпасцi» Ю. Б. Дзя- 
мiдзенкi (Санкт-Пецярбург), «Савецю Саюз i германскае пытанне у 
пачатковы перыяд Вялiкай Айчыннай вайны (чэрвень 1941 г. -  лютапад 
1942 г.)» I. А. i Ю. I. Лiтвiноускiх, «Адносiны да нацыянальных меншасцяу у 
радах Армн Краёвай (1941-1944 гг.)» В. Лукашуна (Гданьск), «Партызаны- 
казахi у еурапейсюм руху Супрацiву (на тэрыторыi II Рэчы Паспалiтай)» 
Д. Панцьё (Гданьск), «Патрыятычны уклад мусульман Пауднёвага Урала 
у перамогу над фашысцкай Германiяй» Р. Р. Хюамутдзшавай (Арэнбург), 
«Палессе у палiтыцы польсюх улад (1921-1939 гг.) у сучаснай польскай 
пстарыяграфн» А. Г. Цымбала, «Стварэнне першых выхавауча-выпраулен- 
чых калонш на тэрыторыi Беларусi» А. А. Шарковай.



На друпм пленарным пасяджэнш прагучал1 даклады У. К. Коршука 
(Мшск), А. М. Лггвша (Мшск), С. В. Кулшка (Мшск), В. А. Латышавай 
i Д. М. Бузуна (Мшск), С. Я. Новжава (Мшск).

Заслужаны работнiк адукацыi Рэспублiкi Беларусь, прафесар БДУ 
У. К. Коршук звярнууся да псторый узшкнення, фармiравання структуры 
i дзейнасцi Беларускага штаба партызанскага руху, у чарговы раз адзначыу 
вялiкае гiстарычнае значэнне гэтага палНычнага i ваенна-аператыунага 
органа. Юраушк аддзела ваеннай гiсторыi Беларусi НАН Беларус прафесар 
А. М. Лiтвiн спышуся на пытаннi аб падрыхтоуцы ваенна-паветраных апе- 
рацый Чырвонай Армii у зонах дзеянняу беларускiх партызан у 1943-1944 гг. 
Загадчык аддзела шфармацый i навуковага выкарыстання дакументау Бела
рускага дзяржаунага архiва навукова-тэхнiчнай шфармацый С. В. Кулiнок 
звярнууся да псторый дзейнасцi нямецкiх разведвальна-дыверсiйных школ 
у Беларус у 1941-1944 гг., зрабiушы аналiз дакументальных крынiц БШПР. 
Дацэнт кафедры крынщазнауства БДУ В. А. Латышава разам з загадчыкам 
лабараторыi беларускай нацыянальнай культуры БДУ Д. М. Бузуном 
раскрыьш для удзельшкау канферэнцыi змест iнфармацыйна-даведачнай базы 
ваеннаслужачых i партызан Беларусi, яюя загiнулi цi знiклi без звестак у гады 
Другой сусветнай вайны. Сустаршыня аргкамiтэта С. Я. Новжау пазнаёмiу 
аудыторыю з вынiкамi аналiзу сучаснай германскай гiстарыяграфii, акцэн- 
туючы увагу на найноушых тэндэнцыях, канцэпцыях i атрыманых здабытках, 
характэрных для нямецюх даследаванняу па гiсторыi германскай акупацый 
Беларусi 1941-1944 гг.

У паведамленнях, заслуханых на другiм пленарным пасяджэнш, звяр- 
талася увага на новыя дакументальныя знаходкi, гiстарыяграфiчныя факты i 
даследчыцкiя ацэнкi малавядомых старонак псторый Беларусi у гады Вялшай 
Айчыннай вайны. У ходзе пасяджэння прагучалi паведамленнi, якiя закраналi 
наступную тэматыку: «Трэблшка i Трасцянец у нацысцкай сiстэме знiшчэння 
(1942-1944): параунаучы аналiз» (Г. П. Багданава), «Эвалюцыя стварэння 
i стратэгii паводзiн паслярэвалюцыйнай эмiграцыi у гады Вялiкай Айчыннай 
вайны» (В. В. Брыгадзша), «Прадстаунш беларускага народа у складзе 
дальнеусходняй групоукi савецкiх войскау (1941-1945 гг.)» (I. Ю. Варан- 
кова), «Паусядзённыя службовыя практыкi палiцэйскiх у перыяд нацысцкай 
акупацыi Беларусi» (Я. А. Грэбень), «Гродзенсю рэгiён як аб’ект дасле- 
давання ‘̂ яархеалогй” (1941-1945)» (Д. Г. Юенка), «Партызаны Беларусi -  
Героi Савецкага Саюза» (Д. А. Козел), «Гiстарыяграфiя узаемадзеяння парты- 
зансюх фармiраванняу Беларусi i Латвii» (А. А. Крыварот), «Роля авiяцыi 
у сютэме эвакуацыi раненых i хворых партызан у савецю тыл (1941-1944)» 
(Ю. У. Матусевiч), «Партызанскi рух на тэрыторый Пiнскай вобласцi 
у гады Вялжай Айчыннай вайны» (Л. А. Восшава i Г. С. Хадасевiч), 
«Фольксдойчэ Беларусi у Вялшай Айчыннай вайне (1941-1945)» (У. В. Тугай 
i С. П. Кубека), «Стан вышэйшай школы рэспублiкi у гады Вялiкай Айчын
най вайны» (Г. С. Хадасевiч), «Мерапрыемствы германсюх улад па кiраваннi 
эканомiкай акупаванай Беларус (па дакументах Генеральнага камюарыяту 
Беларусь)» (А. Г. Цымбал), «Дзейнасць органау дзяржаунай бяспекi па дэма- 
ралiзацыi працiунiка (1941-1944)» (Н. М. Шыманская).



У час правядзення трэцяга пленарнага пасяджэння был1 заслуханы 
даклады i паведамленш, у яюх аутары звярталюя да таюх важных аспекту 
псторый, як беларуска-нямецюя узаемадачыненш у гiсторыка-культурнай 
сферы. Адкрывау пасяджэнне даклад доктара культуралогй А. А. Павiльча на 
тэму «Кампаратыуныя даследаваннi культуры у нямецкай пстарыяграфй 
(першая палова ХХ стагоддзя)». Аб ролi нямецкага архiтэктара Я. С. Бекера 
у развiццi барочна-класщыстычнай стылiстыкi беларускага дойлiдства 
распавядау прафесар кафедры псторый, сусветнай культуры i турызму 
А. М. Кушнярэвiч. Вядучы навуковы супрацоушк 1нстытута гiсторыi НАН 
Беларус В. Г. Мазец прааналiзавау беларускi перыядычны друк i кшга- 
выдавецкую дзейнасць у перыяд германскай акупацыi (1916-1918 гг.). 
Прафесар Брэсцкага дзяржаунага тэхнiчнага ушверсггэта М. В. Стралец 
пазнаёмiу удзельшкау з фундаментальнай працай М. М. Мязгi «Мiж навукай 
i палiтыкай: савецка-польскiя адносшы у гiстарыяграфii Расii i Польшчы 
1918 -1941 гг.». Пытаннi па увекавечванш памяцi аб загшуушых вошах пры 
вызваленнi Полацка у 1944 г. на прыкладзе брацкiх могшак абмяркоувала 
загадчык кафедры гiсторыi i турызму Полацкага дзяржаунага унiверсiтэта 
дацэнт А. I. Корсак.

У паведамленнях, прадстауленых падчас трэцяга пленарнага пася- 
джэння, даследчыю закраналi розныя аспекты не толью ваеннай псторый, але 
i шшыя пытаннi найноушай гiсторыi СССР, у тым лiку Беларусi i Г ерманй, 
палiтыкi, эканомiкi, культуры i г.д., якiя былi адлюстраваны у выступленнях 
А. I. Ажыгулавай (Арэнбург) -  «Насельнщтва пауднёвага Урала у 1930-я гады», 
А. А. Ахрамовiч «Крушэнне Бярлiнскай сцяны: дзве дзяржавы -  адна нацыя», 
С. М. Васовiча «Беларуска-германскiя сумесныя прадпрыемствы свабоднай 
эканамiчнай зоны “Брэст”», В. П. Дзмггрыевай i У. У. Кунщкага -  «Помнiкi 
беларуска-лiтоускiх губерняу у гады Першай сусветнай вайны», Д. А. М^уна -  
«Канферэнцыя у Лакарна i германска-беларускiя адносiны у 20-я гады 
ХХ стагоддзя», Л. А. Осшавай «Мiнск: адраджэнне да жыцця пасля нямецка- 
фашысцкай акупацый», I. А. Саракавiка -  «Веймарская рэспублка i СССР: 
суадносiны агульнага i адметнага», М. М. Смальяншава -  «Да пытання 
аб удзеле жаночага батальёна смерцi у баях на беларускай зямлi (лiпень 
1917 г.)», У. В. Тугая -  «Этшчнае мшулае готау-гудау у Беларусй»

У заключэнне былi падведзены вынш канферэнцыi, удзельнiкi якой 
адзначылi, што мiжнароднае навуковае супрацоунiцтва на цяперашш час 
неабходна разглядаць у якасщ надзейнага падмурка для правядзення 
наступных сустрэч у МДЛУ. Добрай шматгадовай традыцыяй з’яуляецца 
таксама рэгулярнае выданне матэрыялау мiжнароднай навуковай канферэнцыi 
«Беларусь i Г ерманiя: гiсторыя i сучаснасць».

Сяргей Новжау,
сустаршыня аргкамггэта канферэнцыi, 

кандыдат гiстарычных навук,
дацэнт


