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Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (г. Мінск, Рэспубліка Беларусь) 

ГІСТОРЫК  У. І. ПІЧЭТА 
Ў  КАНТЭКСЦЕ  ПАЛІТЫЧНЫХ  ПЕРТУРБАЦЫЙ 

ПЕРШАЙ  ПАЛОВЫ  XX  СТАГОДДЗЯ 

Неабходна заўважыць, што падобная пастаноўка пытання не новая. 
Больш за тое, у мностве публікацый пра дарэвалюцыйны перыяд 
дзейнасці Уладзіміра Іванавіча як гісторыка яго навуковая спадчына і 
грамадская пазіцыя падаюцца менавіта з акцэнтам на палітычную заан-
гажаванасць і імкненне быць хутчэй нонканфармістам, чым лаяльным 
да ўлады. А вось літаральна амаль што ці не з першых дзён пасля 
перамогі рэвалюцыі вучоны з нейкім нават залішнім стараннем заняўся 
засваеннем многіх кірункаў, вызначаных адпаведнымі пастулатамі. 
Галоўнае ж, – не толькі засвойваў новае, афіцыйнае, але сам што раз 
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праяўляў ініцыятыву, рабіў сваю прафесійную справу не аднойчы праз 
«немагу». Тады, калі не было надзей на пазітыўны канчатковы вынік, 
калі вакол зашмат недобразычліўцаў чынілі ўсялякія перашкоды, калі 
катастрафічна не хапала фінансавання, матэрыяльнага забеспячэння.  

Атмасферу тых 1920-х гг. Уладзімір Іванавіч яскрава прадставіў у 
сваім «Моё общественно-политическое кредо», якое не так даўно 
ўдалося вылучыць з процьмы (каля 300) старонак ягонай «Асабістай 
справы», заведзенай следчымі ў часы зняволення «Заслужанага прафе-
сара БССР». Наш першы рэктар, узгадваючы сваю працу ў Беларусі на 
адказнай пасадзе, на другі дзень пасля свайго дня нараджэння – 
22 кастрычніка 1930 г. – ў засценках савецкіх карных органаў дазволіў 
сабе паразважаць над сэнсам жыцця ўвогуле і свайго ў прыватнасці. Ён 
пісаў эмацыянальна і далёка не заўсёды бясспрэчна. Асабліва з пункту 
гледжання нашых цяперашніх ведаў, перакананняў, маралі. Тэкст дае 
магчымасць узгадаць галоўныя вехі жыццёвай і творчай біяграфіі. Даз-
волю агучыць пэўныя адрыўкі з гэтага выдатнага тэксту: 

«Мое общественно-политическое кредо.  
В настоящее время, мне 51 год... Люди в таком зрелом возрасте уже 

представляют собой определенную моральную и общественно-
политическую физиономию. Их прошлая жизнь и общественная дея-
тельность является наилучшим показателем того, что они представляют 
собой в общественно-политическом отношении. Жизнь каждого из 
нас – результат воздействия той среды, и тех бытовых отношений, кото-
рые нас окружают. В эпоху формирования определенных социально-
экономических условий развитие каждого из нас идет более менее 
спорно, без всяких зигзагов, под влиянием среды, бытовой обстановки, 
но когда наступает эпоха революции, когда раскрываются глаза на то, 
что дальше так жить нельзя, то все желающие жить и работать должны 
отдать весь запас своих сил, умственной энергии новой эре и новым 
общественным отношениям и тем самым войти в самую гущу жизни. В 
противном случае, жизнь их или раздавит или отбросит в сторону, как 
ненужный элемент. Предоставленные самим себе такие элементы долж-
ны ждать физической смерти в социальном одиночестве, ибо нельзя 
повернуть назад кругобега жизни… 

Нет нужды загромождать мое кредо массой фактов, важны только 
самые главные, как отдельные эпизоды в моем общественно-
политическом развитии, в процессе моего духовного развития вообще и 
формирования моего морального облика, в частности.  
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Я окончил Московский Университет в 1901 г., когда уже блестели 
зарницы Революции и вдали гремел гром забастовок и рабочих выступ-
лений. Я хотел быть оставленным при университете, по кафедре рус-
ской истории, но меня не оставили, и я уехал учителем в учительскую 
семинарию в мест. Корастышев, Киевской губ…, я поехал в Москву 
искать работы, ибо меня властно тянула к себе наука, к которой я хотел 
идти своей дорогой... Я принимал видное участие в прогрессивной об-
щественно-политич. жизни Екатеринослава, я вносил много нового и 
свежего в жизнь школы... Я был единственный из педагогов, который 
принял активное участие в митинге-протесте по поводу избиения поли-
цией в Курске учащейся молодежи. Я отказался присутствовать на па-
нихиде по убитом Сергее Ал-дровиче, заявив в учительской, что я не 
желаю присутствовать «на торжестве величайшего лицемерия». Меня 
перевели в Бессарабию, в г. Болград, обучать молдаван русскому языку, 
отчего я отказался, уехал в Москву, где кипела революционная жизнь.  

Я приехал в Москву в начале Октября 1905 г., у меня не было ника-
кого места, но я был молод и чувствовал себя сильным. Я стремился 
окунуться в революционную стихию... сознавать активным участником 
процесса строительства новой жизни и разрушения старого мира... Ре-
волюция изменила мою историко-философскую идеологию. Я со всем 
моим темпераментом и духовной энергией отдался изучению марксиз-
ма, читал и изучал Маркса и Энгельса... Я, не оставленный при Ун-те, 
стал приват-доцентом Московского Университета. Но я был после толь-
ко два месяца. Я не мог оставаться в университете и работать под поли-
цейским надзором, и я оставил университет, куда меня вернула только 
Октябрьская Революция... Я в течение 1905-6 гг. развил широкую про-
светительную работу среди рабочих типографии Сытина, я преподавал 
на известных Причистенских курсах для рабочих, пока меня оттуда не 
выгнал приказ директора народных училищ, уже в эпоху наступившей 
реакции. Я много читал лекций в провинции, в народных университе-
тах, пока эти лекции не были мне запрещены. Я читал лекции на разных 
курсах для учителей, но это мне было запрещено. Московская админи-
страция не позволила мне выступить в Москве на юбилее по поводу 40-
летия смерти украинского писателя Шевченко, ибо я как украинец, 
идеологически им был опасен...  

Годы реакции не изменили меня. В 1912 г. на торжественном акте 
Практической Академии Наук, в присутствии попечителя Академии – 
генерала Джунковского, в разгар официальных торжеств, я читаю речь о 
Бородине, где называю Бородинское сражение – поражением Русской 
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армии, и только в одном Английском журнале я мог напечатать свой 
доклад… Когда пришла Октябрьская революция, я пошел навстречу 
ей…, я поступил все-таки на Советскую службу, в архив сначала в каче-
стве инспектора, потом главного инспектора, и под моим влиянием бы-
ла проведена реформа архива...  

Я принимал участие в качестве эксперта на Польско-Советской кон-
ференции в Риге осенью 1921 г., и думаю, я оправдал доверие со сторо-
ны Соввласти. С 1921 г. по 1929 г. в течении 8-ми лет я был ректором 
Белорусского Гос. Университета, который был мною создан, под руко-
водством партии и правительства, на пустом месте, без денег и в здани-
ях с разбитыми стеклами… Я исполнил поручение правительства и соз-
дал высшую школу в Белоруссии... Я развил в университете широкую 
общественную деятельность и научную работу, я поставил на прочный 
фундамент изучение экономики, истории и культуры Белоруссии. Я сам 
очень много работал и под моим руководством продолжали работать 
более молодые люди...  

Наконец, меня почтили высоким званием академика и я думаю, что я 
оправдал своей научной работой это высокое звание… 

Сила характера человека и целого народа выражается не тогда, когда 
живется хорошо, а когда живется плохо, и я верный этому правилу, ста-
рался быть твердым и идти по той дороге, по которой меня повела Ок-
тябрьская революция. 22/X 1930 г. /ПИЧЕТА/» [1, арк. 258–263; 20, 
арк. 17–25].  

Гэтая лапідарная аўтабіяграфія-споведзь была напісана ў 
ленінградскіх «Крестах». Яна, калі прыняць да ўвагі мноства іншых 
крыніц, у якіх распавядаецца аб жыцці і творчасці Уладзіміра Іванавіча, 
дастаткова аб’ектыўная, шчырая.  

Праз час была напісана не адна афіцыйная аўтабіяграфія. І ў кожнай 
можна прасочыць зварот Пічэты да логікі дадзена напісанага ў экстры-
мальных умовах тэксту. У Архіве РАН, напрыклад, маецца такая ягоная 
аўтабіяграфія, у якой пададзены факты дзейнасці пасля «Акадэмічнай 
справы» і пасля зняволення і высылкі ў Вятку ды Варонеж. У ёй мност-
ва фактаў слова ў слова паўтараюць інфармацыю «Крэда». Але шмат і 
ўдакладненняў (асабліва па «савецкаму перыяду» жыцця гісторыка). 
Некаторыя зноў жа працытую: 

«Краткая автобиография... – в 1926 г., во время сильнейшей оппози-
ции за границей по отношению к Советскому Союзу, по просьбе нашего 
посольства в Праге, в «О-ве сближения Чехословакии с СССР» прочел 
доклад о БССР и советском строительстве.  
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Тогда же в Праге я прочел лекцию на белорусском языке белорус-
ским студентам – выходцам из Западной Белоруссии, среди которых 
было немало враждебных СССР.  

В октябре 1925 г. был командирован ЦИКом БССР на съезд поль-
ских историков в Познани, как представитель БССР.  

В 1926 г. я был командирован ЦИКом БССР в Польшу для научных 
занятий на 2 месяца и работал в Варшаве и Кракове. В Варшаве, когда 
Польша проводила политику сближения с СССР, по поручению нашего 
посла т. Войкова посетил ряд польских профессоров в означенных целях.  

В июне 1927 г. был командирован ЦИКом СССР на международный 
съезд историков в Осло… 

Принимал участие с речами в политических выступлениях против 
агрессивной политики Польши. Писал статьи в белорусских газетах 
против польской политики в Зап. Белоруссии. Выступал на съезде науч-
ных работников в Москве с протестом против поляков во время процес-
са «Громады».  

С 1921 по 1930 г. был членом съезда Советов Белоруссии и несколь-
ко раз членом Президиума, а также ЦИКа БССР.  

С 1922 по 1930 г. состоял членом Минского горсовета.  
Был президентом Общества Безбожников – в Бел. Гос. Университете, 

выступал на Всебелорусском съезде безбожников...» [2, арк. 1, 1 зв., 2, 2 зв.].  
Асабістага паходжання дакументы дазваляюць у каторы раз звяр-

нуцца да няпростых тэм, стаўшых у гістарыяграфіі апошніх гадоў 
відавочна папулярнымі – «гісторык і ўлада»», «гістарычная навука ў 
атачэнні палітычнай неабходнасці», «гісторыя – аб’ектыўнае прачытан-
не мінулага ці гісторыя як сродак зададзенай лініі інтэрпрэтацыі фактаў 
і парадыгм грамадска-палітычнага развіцця», і інш. Спробы гісторыкаў 
знайсці адказы на «вечныя пытанні» асабліва ў апошні час парадзілі 
зашмат выдатных прац, напісаных з розных падыходаў і з рознымі 
ацэнкамі і высновамі [гл., напрыклад: 7; 10; 16; 23; 12; і інш.].  

Калі ж паставіць за мэту прасачыць, як метафарычна выказаўся сам 
Уладзімір Іванавіч, грамадска-палітычныя абставіны «кругобега жизни» 
першага рэктара Беларусі, то прыдзецца пісаць не адзін том, ні адну 
дысертацыю (для прыкладу, часткова гэта выдатна зрабіла па асобных 
напрамках былая аспірантка кафедры гісторыі Расіі гістфака БДУ Алена 
Баранава [3].  

З агучанага «Крэда» можна вылучыць некалькі момантаў, праз якія 
магчыма асэнсаваць пазіцыю Пічэты ў жорсткіх палітычных пертурба-
цыях часу, які выпаў на яго долю.  
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Па-першае, заўвага наконт таго, што «я поставил на прочный фун-
дамент изучение экономики, истории и культуры Белоруссии», мае 
відавочную рацыю. Яшчэ наперадзе грунтоўны аналіз друкаванай і 
рукапіснай навуковай спадчыны гісторыка. Абмяжуемся некалькімі 
момантамі. Сам навуковец ужо ў 1922 г. выказаў сваю пазіцыю наконт 
беларускай гісторыі. Ён падкрэсліў, што асноўным пытаннем для 
беларускіх гісторыкаў з’яўляецца «...вопрос о том, можно ли говорить 
и писать об истории белорусского народа, как о самостоятельном це-
лом, а не только как соответствующей части Киевской державы», а 
потым ВКЛ, Рэчы Паспалітай, Расійскай імперыі? Гэта значыць, дадаў 
ён, «...более значительных государственных комплексов». І сам даў ад-
каз на такое вострае пытанне: маецца «...логическое основание говорить 
и писать об истории белорусского народа, как совершенно самостоя-
тельном индивидуальном целом, имеющем самодавлеющее значение» [5, 
с. 31–32].  

Праз два гады Уладзімір Іванавіч яшчэ больш упэўнена і нават 
некалькі рэзка пісаў аб «вельмі стракатай у нацыянальных адносінах 
тэрыторыі Расійскай дзяржавы», у якой палітыкай ранейшых улад 
спрабавалі зацвердзіць ва ўсіх сферах, у тым ліку навуковай, перакана-
насць у «...адзінстве нацыянальнага палітычнага арганізму, у каторым 
велікаруская люднасць займала пераважнае месца», а Беларусь з пачат-
ку XIX ст. аб’яўлялася «...краем «исконно-русским»», але захопленым 
польска-жыдоўскім уплывам». І падобная палітыка «...павінна была 
ўбачыць у беларусе толькі заходняга руса», ішоў «...прымусовы зварот 
Беларусі ў «Западнорусский-Северо-Западный край»», што перашкаджа-
ла беларусам «... выяўленню свайго нацыянальнага твару» [24, с. 142–
143]. Не памылюся, калі скажу, што гэтыя пытанні і растаўленыя акцэн-
ты актуальныя і сёння.  

Між тым дазволю сабе зноў акцэнтаваць увагу на дакладным, а між 
тым характэрным факце, які прывёў Уладзімір Іванавіч у сваім «Крэда». 
Гэта аб артыкуле пра Барадзінскую бітву, які быў надрукаваны ў 
англійскім выданні. Цікава, што яго не згадвалі ў 1920-я гг. «пічэтаўскія 
гістарыёграфы»: ні А. А. Савіч, ні В. Д. Дружчыц [17; 8].  

А яны ж не раз давалі агляды навуковай спадчыны свайго калегі. Той 
жа Аляксандр Антонавіч абмежаваўся толькі заўвагай, што Пічэта 
з’яўляецца аўтарам шэрагу артыкулаў, «затрагивающих ряд тем по ис-
тории XIX в.» [17, с. 183]. Да апошняга часу не было згадак аб такой 
працы і ў іншых даследчыкаў, і ў самога Пічэты (за выключэннем запісу 
1925 г. у адным з «Curriculum vitae», калі Уладзімір Іванавіч сярод дак-
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ладных 153 назваў сваіх навуковых прац асобна пад № 124 проста 
запісаў – «Бородино» [13, арк. 15]. Праўда, значна пазней пад пазіцыяй 
№ 64 гэты артыкул пададзены складальнікамі біябібліяграфічнага 
даведніка [6, с. 27]. Але гэты адмысловы даведнік складаўся ўжо з наго-
ды 100-годдзя з дня нараджэння рэктара БДУ.  

Між тым указаны артыкул удалося знайсці (пасля немалых 
намаганняў) толькі ў бібліятэцы лонданскага ўніверсітэцкага коледжа 
(University College London, UCL), а дакладней – у біліятэцы ягонай ка-
федры славянскай гісторыі. Артыкул змяшчае даволі спрошчанае па-
данне ваеннай дыспазіцыі напярэдадні сутыкнення двух армій пад 
Барадзіно. А вось наконт «апазіцыйнасці» у навуцы і да ўстановак улад, 
што так падкрэсліваў Пічэта, седзячы ў адзіночнай камеры № 73 «Кре-
стов», можна гаварыць толькі ў сувязі са зместам высноў артыкула. Ха-
ця, калі быць уважлівым і прыдзірлівым, то і высновы не нясуць у сябе 
нешта такога, што б зусім разыходзілася з напрацоўкамі тагачаснай 
расійскай гістарыяграфіі (а тым больш на пачатак 1930 гг.). Праўда, 
нельга забываць палітычны ажыатаж 1912 г. вакол правядзення 
юбілейных мерапрыемстваў. Таму грамадзянская, як і навуковая, сме-
ласць Пічэты вызывае павагу. Працытую высновы таго артыкулу 
Уладзіміра Іванавіча ва ўласным перакладзе на беларускую мову: 

«...Якімі сталі вынікі бітвы пры Барадзіно для рускіх? Тыя, хто 
прынялі ўдзел у бітве, аддаючы гонар храбрасці рускай арміі, аднадуш-
на называлі Барадзіно перамогай Напалеона. З другога боку, некаторыя 
рускія, якія жылі ў тыя часы, у тым ліку ўрад, аставілі перамогу за 
Расіяй і разглядалі Барадзіно як першы крок у адступленні французскай 
арміі. На чыім баку праўда і што думаў на гэты конт сам Кутузаў? Яго 
даклад імператару быў вельмі падрабязны. Ён не ўтойваў беспарадку ў 
рускай арміі і не сказаў ніводнага слова аб перамозе. Не яго віна, калі 
дадзены даклад вытлумачылі як перамогу, і ён быў па-другому прыпад-
несены народу; але ў той жа час здаецца, што ў сэрцы ён не быў 
упэўнены ў паражэнні. У любым выпадку, усе ключавыя пазіцыі 
засталіся ў руках саперніка... Больш за тое, бітва не знясіліла ці 
прыпыніла французскую армію; аж да самой Масквы яна захавала 
ідэальны парадак...» [26].  

Такім чынам, Уладзімір Іванавіч у сваіх высновах сумясціў амаль 
што ўсе на той час падыходы і ацэнкі вынікаў Барадзінскай бітвы. Не 
будзем забываць, што тэкст дакладу быў агучаны перад і студэнцкай, і 
саноўнай аўдыторыяй Масквы, перад самім генерал-губернатарам. А 
тое, што друкаваны варыянт пабачыў свет аж у Англіі, то гэта толькі 
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сцішыла магчымыя «меры ўздзеяння» на смелага гісторыка. А там спала 
хваля юбілейнай эйфарыі.  

Можна казаць, што падзеямі 1812 г. гісторык пасля юбілейнага 1912 г. 
больш не займаўся, бо не надрукаваў на гэты конт нічога. Але калі ў 
1939 г. з’явіўся зборнік «Против исторической концепции М. Н. По-
кровского» [19], то ў ім Уладзімір Іванавіч змясціў «актуальны» для тых 
гадоў артыкул пад назвай «М. Н. Покровский о войне 1812 года». І не 
дзіўна, бо аўтар, зноў увайшоўшы ў кола не тое што лаяльных, а неабход-
ных уладзе гісторыкаў. І быў вымушаны падпарадкавацца новаму прачы-
танню не толькі падзей 1812 г. Адначасова прыйшлося дастаткова востра 
пакрытыкаваць свайго памерлага калегу. Гісторык у адным сказе 
аб’яднаў і сваю новую пазіцыю аб выніках той бітвы, і непрыймальнасць 
ацэнак Пакроўскага: «Бородинское сражение было победой русской ар-
мии, а не поражением, и Кутузов имел полное основание послать в Пе-
тербург столь неприятный Покровскому рапорт». Больша за тое – у 
складаны і ў каторы раз пераломны час, цяпер ужо такім для беларусаў 
стаў 1939 год, нядаўні ссыльны палічыў неабходным (з нагоды бягучых 
палітычных падзей) больш актуалізаваць негатыў ва ўспрыняцці Расіяй і 
цяпер ужо СССР іх заходніх суседзяў: «Панская Польша и Литва вначале 
встретили «победителя» Наполеона криками радости и восторга и сде-
лались его вассалами…» [19, с. 287, 291].  

Калі прадоўжыць гэта аспект творчай біяграфіі вучонага, то 
заўважым, што ён у перадваенны і ваенны час шчыльна распрацоўваў 
тэму расійска-польска-літоўскіх узаемаадносін. Гэта і так не надрукава-
ная манаграфія (асабісты фонд Пічэты ў архіве РАН (Ф. 1548) «Поль-
ский вопрос в международных отношениях (1795–1848)» [25, с. 38.], і 
ўдел Пічэты з канца 1930-х гг. у якасці супрацоўніка Інстытута гісторыі 
АН БССР у марных калектыўных намаганнях стварыць узорную і 
паліткарэктную «Гісторыю Белорусскай ССР» (аб гэтым аўтар 
надрукаваў не адзін артыкул), у якой гісторык напісаў частку ад «упадка 
Польско-Литовского государства». Як адзін з вынікаў такой напружанай 
працы – разгром напісанага, што ўчыніў сакратар ЦК КП(б)Б Панце-
ляймон Панамарэнка ў выступленні ў кастрычніку 1946 г. Акадэмік 
двух акадэмій быў абвінавачаны ў тым, што гісторыя беларускага наро-
да «проходила в борьбе с Россией <...>, как будто бы Белоруссия в про-
шлом непрерывно воевала с Россией». І, заключыў партыйны лідар, – 
Пічэта «и далее, очевидно, продолжал бы “войны с Москвой”».  

Між тым Панамарэнка не мог забыць выдатную ролю, якую адыграў 
Уладзімір Іванавіч у час падзелу паміж савецкімі Украінай і Беларуссю 
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звернутых у 1939 г. тэрыторый. На гэты конт маецца цікавы дакумент 
(дакладней – некалькі яго варыянтаў): запіска Пічэты з характэрнай на-
звай «К вопросу о южной границе БССР». Гэты тэкст на 15 старонках 
Уладзімір Іванавіч падрыхтаваў у сярэдзіне лістапада 1939 г., несум-
ненна, па прамому ўказанню з ЦК КП(б)Б. І, мабыць, таму, што ён меў 
вопыт адстойвання доказаў пры размежаванні Беларусі з Польшчай пад 
час заключэння Рыжскага пагаднення 1921 г. Згадаю, што аб тых 
абставінах Уладзімір Іванавіч пісаў у артыкуле, які быў надрукаваны ў 
трох нумарах часопіса «Полымы» за 1928 г. [18]. Даручэнне зыходзіла і 
з-за таго, што Пічэта меў зашмат прац якраз пра гістарычныя 
перакрыжаванні лёсаў беларусах, украінцаў, палякаў, рускіх. Ды 
дзяржаўна-этнічных межаў паміж імі.  

Абставіны даследаваў мой калега Міхаіл Федаравіч Шумейка. Дэталі 
той сітуацыі, пад умоўным пазначэннем «як Сталін у прысутнасці 
Хрушчова і Панамэрэнкі дзяліў далучаныя тэрыторыі», можна знайсці і 
па іншых сведчаннях. Галоўнае ж тое, што менавіта пічэтаўскія 
абгрунтаванні рэальна былі прынятыя да ўвагі. Канцэнтравана яны 
зафіксаваны ў трэцім, пятым і апошні дзевятым пункце яго высноў: 
«3. В экономическом и историческом отношениях вся территория Бе-
лоруссии с Брестом, Кобрином, Пинском представляла одно целое... 
5. В основу разграничения УССР и БССР должны быть положены ста-
рые административные границы, хотя не охватывающие всего бело-
русского населения, но в целом правильно устанавливавшие этнографи-
ческую белорусско-украинскую границу... 9. Белоруссия в старых адми-
нистративных границах после воссоединения всех братьев-белоруссов 
охватывает исторически и этнографически всю Белоруссию» [15, 
арк. 14–15].  

Гэты тэкст сёння захаваўся ў некалькіх архіўных варыянтах, якія 
ўтрымліваюць розныя справы 4-п фонда НАРБ [14]. Друкаваныя 
рукапісы з шматлікімі праўкамі чарніламі маюць уласныя подпісы 
Уладзіміра Іванавіча і за 16, і за 18 лістапада. Такая карпатлівасць 
з’яўляецца сведчаннем і павышанай увагі з боку беларускага 
палітычнага кіраўніцтва да пытання, і адказнасці самаго Пічэты за наву-
ковую дасканаласць сваіх доказаў. Вынікам сталі пастанова Прэзідыума 
ВС БССР «Аб размежаванні абласцей паміж БССР і УССР» ад 
29 лістапада 1939 г. [21, с. 50] і Указ ВС СССР «Аб размежаванні аблас-
цей паміж Украінскай ССР і Беларускай ССР» ад 4 снежня 1939 г. [22, 
с. 26–27]. Абставіны прыняцця рашэння аб размежаванні пададзены ва 
ўспамінах самаго Панамарэнкі. Вось толькі ён у вострых спрэчках з 
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Хрушчовым спасылаўся не на Пічэту, а на тое, што «...предложения, 
которые мы вносим, составили члены ЦК Компартии Белоруссии» [11, 
с. 298–300].  

Застаецца толькі схіліць галаву перад украінцам Пічэтай, які ў скла-
данай палітычнай сітуацыі застаўся адданым навуковай аб’ектыўнасці і 
беларускай гісторыі.  

А што напрыканцы кароткага экскурсу творчых намаганняў і жыц-
цёвых калізій рэктара БДУ? Натуральна спаслацца на некаторыя думкі, 
якія ён выказаў... . для сябе самаго. Не для чытача, а для фіксавання 
свайго ўнутранага свету і таго, што лічыў максімальна аб’ектыўным, у 
адрозненне ад публічных тэкстаў, якія павінны былі прэтэндаваць на не 
толькі навуковасць, а і на задавольванне «власть предержащих» ды 
«палітычнай неабходнасці». Гэтыя «Дневниковые записи» былі надру-
каваныя ў нашым факультэцкім навуковым зборніку «Российские и сла-
вянские исследования» (№ 4 за 2009 г.). І сталі даступнымі, дзякуючы 
апантанасці маскоўскага даследчыка Л. І. Уткінай.  

Уладзімір Іванавіч палічыў неабходным зафіксаваць некаторыя 
прынцыповыя свае погляды на жыццё, навуку, рэчаіснасць. І пачаў гэта 
рабіць напрыканцы 1944 г., але змог за апошнія два гады свайго жыцця 
асіліць толькі 32 невялікіх лісточкі. Тэкст-споведзь патрэбна ўважліва 
чытаць, каб хаця б злёгку зразумець гэтага неардынарнага чалавека. 
Можна прывесці некалькі цытат, сэнс якіх раскрываецца пры умове 
больш-менш паглыбленага ведання біяграфіі вучонага. Напрыклад, вы-
сновы агульнага кшталту і з відавочным палітычным ухілам: 

«В жизни я совершил много ошибок...», «…я говорил не то, что ду-
мал…», «…я стыдился своей слабости…», «Работал я для блага народа 
в будущем, а теперь продолжаю работать для будущего «социалистиче-
ского рая», которого никогда не будет», «Мы все великие молчальни-
ки», «Нам разрешено петь «аллилуйя» и «осанна», но Боже сохрани ска-
зать правду…», «Жизнь в Германии строилась на поклонении фюреру, а 
у нас – «вождю», «Горжусь, что никому не сделал никакой «гадости.  

Ці тыя, якія тычацца дакладна прафесійнай дзейнасці: «Надо быть 
честным, объективно-беспристрастным в науке», «Я все дальше и 
дальше уходил от абсолютной догмы», «Прошло 34 года, а мои взгляды 
на польский вопрос остались неизменными..., моё полонофильство оп-
равдывается жизнью», «Я смерти не боюсь: только бы скорее перепеча-
тать мою «Историю Польши»», «...все равно моей работы никто не оце-
нит», «... почтенных академиков, даже малограмотных, не рекомендует-
ся трогать», «... у нее (аспиратки Пичеты. – А. Я.) нет организованности 
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труда, и в этом ее несчастье», «Сегодня читал лекцию «Борьба славян с 
немецкой агрессией»..., и надо признать – плохо» [4, с. 333–337].  

Зразумела, цяжка ўзгадаць нават галоўныя вехі жыццядзейнасці ча-
лавека і вучонага такога маштабу. А тым больш паглыбіцца ў грамад-
ска-палітычны кантэкст таго часу, што прыйшоўся на лёс У. І. Пічэты. 
Лёс, які з усёй моцай паўплываў на яго. Аднак відавочна праглядаецца 
адна абставіна: Уладзімір Іванавіч так і застаўся адданым сваім навуко-
вым поглядам і перакананням наконт унікальнасці і самадастатковасці 
беларускай гісторыі ва ўсіх яе кампанентах – дзяржаўна-палітычным, 
культурным, эканамічным, ментальным. Нават перспектыву пераадоль-
вання недастатковасці «беларусізацыі беларусаў» мудры вучоны і, без 
перабольшвання, палітык ужо ў 1944 г. бачыў «вследствие изменивших-
ся условий жизни» [9, с. 49]. Вось толькі не пазначыў, калі гэтыя ўмовы 
зменяцца...  

На гэтых мурах ён і будаваў БДУ! І гэта яго найважнейшая спадчына 
для нас – беларусаў. Вось толькі нам яе яшчэ патрэбна ўдумліва 
спасцігнуць, кіруючыся тым, што толькі ў адносінах да Беларусі 
Уладзімір Іванавіч заўседы заставаўся непахісным у поглядах і ацэнках, 
адданым той справе, якую ён выконваў – з часоў напісання сваіх дысер-
тацый і да канца жыцця.  
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