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Таблица 1
Тираж периодических изданий на белорусском и русском языках в БССР (1950–1955 гг.)

Язык тыс. экз. (1950 г.) % (1950 г.) тыс. экз. (1955 г.) % (1955 г.)
Белорусский 592 62,45 817 62,17
Русский 356 37,55 497 37,83
Итого 948 100 1314 100

В редакциях газет и типографиях не хватало квалифицированных сотрудников, часть из 
них погибла в период войны в действующей армии партизанских отрядов. Возобновление рабо-
ты наркоматов и учреждений требовало большого количества мелкопечатной продукции. Глав-
лит организовывал выезд на места своих доверенных лиц, проводил инструктивные совещания, 
рассылал письма и указания. Особое внимание уделялось пограничным областям (Брестская, 
Барановичская, Гродненская), районам, где находились крупные промышленные предприятия . 
Особые отношения существовали у Главлита и Белорусского телеграфного агентства (БелТА).
Сообщения или опровержения, сделанные в печати от имени этих телеграфных агентств, не 
подлежали прямой цензуре. Если встречались  ошибки, опечатки, технические погрешности  
или неудачные  выражения, представители Главлита не имели возможности  из исправить. 
В таких случаях необходимо было прежде связаться с БелТА. Если сомнения признавались обо-
снованными, то по всем редакциям рассылали исправленную версию, и только так можно было 
внести изменения [1, с. 70].

Таким образом, в первое послевоенное десятилетие в условиях разрухи, голода, нехват-
ки материальных средств, страна поднималась из руин, залечивала раны, нанесенные войной. 
Моральная поддержка населения была необходима. Частично эту миссию выполняли средства 
массовой информации. Вместе с тем на защите политических устоев советской власти и партии 
находились контролирующие органы , в первую очередь Главлит. 
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КУЛЬТУРНАЕ РАЗВІЦЦЁ  ВКЛ У СУЧАСНАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ
А. Ю. Галубковіч, 2 курс, гістарычны ф-т, БДПУ, Мiнск

              навук. кір. – А. М. Люты, доктар гістарычных навук, прафесар, БДПУ

На сучасным этапе дасягненні беларускіх даследчыкаў у вывучэнні матэрыяльнай і ду-
хоўнай культуры Беларусі відавочныя.  Перыядызацыя культурна-гістарычнага працэсу па ком-
плексных крытэрыях не  паддаецца вырашенню з-за недахопу пісьмовых і наратыўных крыніц. 
Адной з прычын таксама з’яўляецца запозненае развіццё ў Беларусі сярэднявечнай археалогіі па 
помніках  XІІІ–XVІ ст. Публікацыі па гісторыі культуры Беларусі – найбольш шматлікія з усіх гі-
старычных даследаванняў. Аднак розныя сферы і напрамкі гісторыі духоўнай культуры Беларусі 
вельмі дыферэнцыраваны па колькасці і навуковым узроўні даследаванняў.

Прыкметныя поспехі дасягнуты ў вывучэнні старажытнай беларускай мовы, літаратуры, 
пісьменнасці, традыцыйнай народнай культуры, мастацкай спадчыны. Сярод матэрыяльнай куль-
туры  найбольш яскрава прадстаўлены даследванні па гісторыі народнай і манументальнай цар-
коўнай[1], палацава-замкавай архітэктуры і дойлідства [2, 3]. Цікавая праца Кушнярэвіча А. М. 
«Архітэктурныя і мастацкія сродкі прэзентацыі гістарычнай памяці магнацкіх родаў ВКЛ 
у XVII–XVIII стст.», дзе аўтар даследуе архітэктуру сядзіб і маёнткаў буйных магнатаў [4]. Пра-
цы па даследванню архітэктурнай спадчыны можна назваць наватарскімі, бо яны абапіраюцца 
на папярэднія даследванні, а таксама на вывучэнне канкрэтных захаваных помнікаў.
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Варта адзначыць, што найбольш яскрава даследаваным застаецца пытанне царквы і рэлігіі, 
якое вывучаецца і  сёння. З усёй Усходняй і Цэнтральнай Еўропы ВКЛ вызначалася асабліваа 
складанай царкоўна-канфесійнай сістэмай. Канфесійныя ўплывы і традыцыі асноўных этніч-
ных груп насельніцтва Беларусі і ўсяго ВКЛ, а таксама ўзаемаадносіны каталіцтва і праваслаўя 
надаюць даследаванням гэтай сферы нацыянальна-палітычнае адценне [5, 6]. З усіх хрысціян-
скіх канфесій беларускімі даследчыкамі лепш вывучаецца гісторыя каталіцкай царквы. Гэта 
абуслоўлена тым, што тэрыторыя Беларусі належала Віленскаму біскупству[7, 8]. Таксама вы-
вучаюцца пытанні язычніцтва ў ВКЛ. Сярод грунтоўных прац па гэтай тэме варта адзнацыць 
даследванне  Кудраўцавай С. А. «Язычніцтва ў грамадскім жыцці насельніцтва ВКЛ у канцы 
XIV–пачатку XV ст.» [9], у якім аўтар асвятляе праблему панавання язычніцтва ВКЛ і яго ролю 
для насельніцтва. Трэба зазначыць, што гісторыя манаскіх ордэнаў менавіта на трыторыі Бела-
русі даследавана павярхова, сярод найбольш цікавых прац – даследванне Карнілавай Л.А. «Ка-
толические монашеские ордена в ареале культурной традиции восточно-славянских народов 
ВКЛ (XVI―XVIII вв.)» [7].

Нельга не закрануць даследванні, якія датычацца этнічнага пытання. Этнічная гісторыя 
менавіта Беларусі ў гэты перыяд – адна з тых нешматлікіх сфер гістарычных даследванняў, якая 
ўзнікла пераважна ў канцы XІX–XX ст. і распрацавана галоўным чынам беларускімі этногра-
фамі. На жаль, сучасная гістарыяграфія дадзенай праблемы абмежавана эмпірычнымі распра-
цоўкамі. Дзве асноўныя праблемы – зараджэнне беларускага этнасу і фарміраванне «беларускай 
народнасці» і па сённяшні дзень застаюцца спрэчнымі. Сярод даследванняў пытання этнічнай 
прыналежнасці варта адзначыць працы: Урбан П. «Да пытання этнічнай прыналежнасьці ста-
ражытных ліцьвіноў» [10], Левшун Л. В. «Концепт «литвины» в этнокультурном самосознании 
белорусов: свидетельства письменных источников XIV―XVII веков» [11].

Яшчэ адной найбольш даследаванай тэмай застаецца развіццё літаратуры. Выдатная праца 
Нікалаева М. В. «Кніжная культура Вялікага Княства Літоўскага» [12], у якой аўтар асвятляе 
асноўныя выданні і напрамкі ў літаратурным свеце перыяду ВКЛ. У даследванні Кавалёва С.В. 
«Шматмоўная паэзія Вялікага Княства Літоўскага эпохі Рэнесансу» [13] асвятляюцца асаблівас-
ці развіцця пазіі як літаратурнага жанру перыяду Адраджэння.

У навейшай гістарыяграфіі вывучаецца і тэма мастацтва і музыкі эпохі ВКЛ. Гэтай тэме 
прысвечаны яскравыя працы Борсук  Л. І. «На скрыжаванні музыкі і філасофіі: палемічная му-
зычна-эстэтычная думка Беларусі ў трактатах XVII стагоддзя» [14] і праца Інстытута мастацт-
вазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы «Барока ў беларускай культуры і мастацтве».

У сучаснай гістарыяграфіі больш дасканала даследваюцца пытанні грашовай і прававой 
культуры. У даследаванні прававой культуры асноўны ўплыў  на тэмы і пытанні даследчыкаў 
робяць Статуты ВКЛ. Менавіта гэтай тэме прысвечаны працы Ключко Р. Н. «Принципы уголов-
но-правового регулирования в нормах Статута Великого княжества Литовского 1588 г.» [15], 
Праневіча Г. М. «Літоўскія Статуты і духоўная спадчына Льва Сапегі ў літаратуры і грамад-
ска-палітычнай думцы Беларусі XIX – першай трэці XX стст.» [16], Землянінавай Е. А. «Ста-
тут Великого княжества Литовского как социально-интегративный документ» [17]. Грашовыя 
адносіны і наогул грашовы зварот на трыторыі ВКЛ асветлены у шматлікіх грунтоўных пра-
цах сучасных даследчыкаў. Найбольш цікавымі тэмамі з’яўляюцца манетныя справы, скарбы, 
а таксама «Шірокія» грошы літоўскія 1535–1536 гадоў Жігімонта Старога».[18, 19, 20, 21, 22]. 

Хацелася б адзначыць, што на сучасным этапе даследвання культурнага жыцця ВКЛ знач-
ны ўклад уносяць польскія, рускія і ўкраінскія даследчыкі. Але асноўным недахопам даследван-
няў замежных гісторыкаў з’яўляецца замкнёнасць на сваёй нацыянальнай гісторыі.

Асвятляючы працы сучасных даследчыкаў варта адзначыць, што з цягам часу нават куль-
турнае развіццё як беларускіх зямель, так і ўсяго ВКЛ разглядаецца больш з боку палітычных 
абставін таго перыяду, якія мелі значны ўплыў на развіццё этна - канфесійных адносін, грашо-
вую і прававую культуру. Таксама вялікая роля і ўвага надаецца ўздзеянню Рэнесанса на куль-
туру ВКЛ.
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О. А. Гончарова, 10 «А» класс, ГУО «Средняя школа № 187 г. Минска»
науч. рук. – Л. А. Руцкая, учитель истории ГУО «Средняя школа № 187 г. Минска»

Тема моей исследовательской работы «Роль Свято-Марии-Магдалининской церкви 
в жизни жителей г. Минска» выбрана не просто так. Она интересна и актуальна, потому что наше 
неспокойное время ознаменовалось тем, что люди возвращаются в лоно православной веры. 
Время, в которое мы живем – исключительное. После 70-летнего молчания народ возвращается 
к духовной жизни. Заповеди, которые проповедуют в церквях и храмах сплачивают людей в горе 
и в радости, становятся основным источником нравственности на фоне общей бездуховности.

Данная работа нацелена на обобщение сведений, содержащихся в различных источниках 
о Свято-Марии-Магдалининской церкви, ее истории,  роли в жизни населения нашего г.Минска. 
Работая над данной темой, я посетила несколько храмов, в том числе и Марии Магдалины, 
изучила имеющуюся литературу, исторические документы, записи воспоминаний старожилов, 
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