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НАВ1НЫ 

J 

Прысвоены 
вучоныя 
званш 

Атэстацыйиая кам1с)я пры-
своша вучонае званне дацэнта 
загадчыку вучэбна-метадыч-
нага аддзела Э. С. Ярмуаку 
(па кафедры rieropbii Белару-
c i ) , I . A . Болдак (па кафедры 
замежных моу) , Т .М. I30ci-
мавай (па кафедры шфарма-
тыю i выл!чальнай т э х н ш ) . 
Вшшуем! 

X. ВЕРБАВА, 
сакратар Вучонай рады 

ужвератэта. 

Паслуп 
будуць 

пашырацца 
На чарговым пасяджэнш 

рэктарата разгледжана пы-
танне аказання платных пас-
луг у адукацыйных i шшых 
вщах камерцыйнай дзейнасц). 
1нфармацыю зрабф прарэк-
тар В. П . Таранцей. У бягу-
чым годзе кола паслуг пашы-
раецца да 15—17 найменняу. 
1шла таксама размова аб 
адкрыцщ экстэрната па асоб-
ных спецыяльнасцях. 

Абмеркаваны таксама ход 
падрыхтоук! спецыялктау на 
беларускай мове. 

К. 1ВАНОУСК1. 

Лекцыю чытае 
бизнесмен 

Наш ушвератэт у апошж 
час акты^на супрацоушчае 
з замежным! ф1рмам1, на-
ладжвае кантакты з салщным! 
б1знесменам). Вось i нядауна 
У друп раз пабыва^ у нас 
прэздонт ф!рмы «Транспарт 
унд фертрыссерв!з» з Германп 
Экхарт Раабэ. Ён прапанавау 
выстушць з некальк1М1 лек-
цыям1 перад студэнтам1 па 
праблемах развщця малога 
6i3Hecy у Заходияй Еуропе. 

12 лютага адбылася пер-

шая лекцыя для студэнтау 
I курса факультета правазнау-
ства. Пан Раабэ расказау пра 
эканам]чныя i палпычныя 
праблемы Германп, яыя узш-
icni там пры аб 'яднаннь 

У су вяз i з адкрыццём 
у перспектыве факультета 
м)жнародных эканашчных ад-
носш частым! гасцям! у нас 
стануць за меж ны я камерсан-
ты, фжанасты, эканамкты, 
прадпрыймальн1к1. 

П. М1ХНЮК. 

Факультэт 
змяшу адрас 
Па новаму адрасу — Заха-

рава, 32 трэба цяпер шукаць 
факультэт пачатковага наву-
чання. Як вядома, у раней-
шым будынку па вушцы Дзяр-
жынскага з-за цеснаты нельга 
было па-сапрауднаму аргаш-
заваць навучальны працэс, 
аудиторную падрыхтоуку сту-
дэнтау. 

I вось з другога семестра 
студенты перасялшся у па-
мяшканне былога тэхшкума 
ф)'з1чнай культуры, дзе зараз 
размяшчаецца таксама адна-
йменны факультет ушвератэ-
та. 

Як паведамша рэдакцьп 
намеси к дэкана пачфака 
Р. Ц. Палубшская, умовы 
працы зараз значна палепшы-
л)ся. А у старым будынку 
засталкя вучыцца трэццякур-
сшю, знаходзяцца некаторыя 
кафедры. 

П. IBAHEHKA. 

Сустрэча была 
карыснай 

Як вядома, у нашым уж-
вератэце больш як 700 чала-
век займаюцца зараз за плату. 
Кошт навучання J сувяз1 
з шфляцыяй, на жаль, да-
водзщца павя.шчваць. Менав)-' 
та гэтай праблеме i была 
прысвечана сустрэча прарэк-
тара па м)жнародных сувязях 
i камерцыйнай рабоце В. П. 

Занятю 
сплеиным 

класе 
У апошж час ва ужвератэ-

це многае робщца па на-
быццю i укараненню новай 
тэхн1К1. Створана некалью 
камп 'ютарных класау, дзе са 
студентам) вядуць занятю 
вопытныя выкладчыю i спе-
цы ял i с ты вышчальнага изнт-
ра. 

Гэты здымак зроблены 
у дысплейным класе № 2 
(аул. 227). Занятю са сту-
дентам! право дз1ць шжынер-

праграмют, асктэнт кафедры 
шфарматьш i выш'чальнай 
тэхнш Алена Мжалаеуна Jli-
вак. 

Ф о т а У. CAPOK IHA . 

Таранцея i декана факультэта 
правазнауства I. В. Гушчына 
са студэнтам1, як1я вучацца на 
дагаворнай падставе,— пер-
шакурснжам1 i завочжкамь 
Размова iiuna пра сутнасць 
даплат, яюя трэба будзе 
зрабщь, пра палажэнж дага-
ворау, што заключаюцца са 
студентам!. 

Сустрэча была карыснай 
для абодвух бакоу, студэнты 
з разумением аднесшся да 
прадпрынятых фшансавых 
мер. 

В. ПЯТРОУ. 

Аргкам1тэт 
вызначыу 

задачы 
Як вядома, у красав!ку 

у рамках тыдня Навую будзе 
праходз)ць навукова-практы ч-
ная канферэнцыя выкладчы-
кау, асгарантау i саккальнжау 
на тэму «Праблемы штэнафь 
кацьм навучання студента^ 
ужвератэта». У вучэбна-мета-
дычны аддзел паступша 
110 заявак на удзел у гэтым 
мерапрыемстве, здадзены тэ-
асы дакладау для выдання ix 
асобным зборжкам. 

15 лютага адбылося па-
сяджэнне аргкам]тэта па пра-
вядзенню канферэнцы1, якое 
вёу яго старшыня прафе-
сар В. П. Таранцей. Створаны 
секцьп па наступных прабле-
мах: метадалап'чныя i тэарэ-
тычныя асновы удасканален-
ня вучэбнага працэсу; прабле-
мы арганзацы1 практик i сту-
дэнтау; гуман1тарызацыя пра-
цэсу навучання студента^; 
1нтэнс1^ныя метады навучан-
ня i ix роля ^ практыцы 
будучых спецыял1ста^; кам-
п 'ютарызацыя i выкарыстан-
не тэхн]'чных сродкау наву-
чання ^працэсе вучобы сту-
дэнтау. Вызначаны меры па 
якаснай падрыхтоуцы i пра-
вядзенню Дня навук!. 

Я. КАНДРАТОВ1Ч. 
метадыст вучэбна-мета-

дыннага аддзела. 

ЭКЗАМЕНЫ 
СТУКАЮЦЦА 

9 ДЗВЕРЫ 
Ва ун1верс1тэце пачалася падрыхтоука да новага навучальна-

га года. Галоуная задача, якая CTaiub перад нашым 
к1раун1цтвам,— забяспечыць якаснае папауненне студенцкай 
сям 'i. За каротю час, як1 застауся да уступных экзаменау, 
неабходна зацвердзщь план прыёму на першы курс, структуру 
прыёмных экзаменау, склад прыёмнай i прадметных экзамена-
цыйных камюй. 

Мног1я з гэтых пьгганняу стал! тэмай размовы на першым 
пасяджэнш прыёмнай KaMicii, якое адбылося 15 лютага. Вёу яго 
старшыня KaMicii прафесар А. В. Бадакоу. 

Прарэктар па вучэбнай рабоце даиэнт Я . А . Роуба пазнаём!у 
прысутных з планам прыёму, структурай уступных экзамена^, 
iHUiHMi важным) пытанням! падрыхтоук1 да гэтага важнага 
мерапрыемства. 

На пасяджэнш прыёмнай KaMicii зацверджаны план прыёму 
на дзённую i завочную формы навучання. 

Ул1чваючы щкавасць да л1чбау прыёму па асобных 
дысцыпл!нах i факультэтах, мы вырашыл1 надрукаваць i x : 

ф!з1чны факультэт — 50 чалавек; ф1лалаг1чны — 100 на 
дзённае i 25 на завочнае; факультет беларускай фшалоги 
i культуры — 100 i 50; ф!з1чнай культуры — 75 i 50; педагопк) 
i методык1 пачатковага навучання — 100 i 75; пстарычны — 
65 i 25; б1ялапчны—60 i 25; матэматычны—100 i 25; 
{нжьгаерны — 5 0 i 25 (вячэрняе аддзяленне); правазнауства — 
50 i 15; м!жнародныя эканам1чныя адносшы — 25 i 10. 

П Р А К А М Е Н Щ Р А В А Ц Ь П Л А Н П Р Ы ЕМУ НА I К У Р С 
1993—1994 Н А В У Ч А Л Ь Н А Г А Г О Д А М Ы П А П Р А С 1 Л 1 П Р А -
Р Э К Т А Р А ПА В У Ч Э Б Н А Й Р А Б О Ц Е Д А Ц Э Н Т А Я. А . 
РОУБУ. 

— План прыёму застауся тамм, як i у м1нулым годзе, 
за выключэннем факультэта правазнауства. План прыёму на 
гэты факультэт крыху зн1з1уся, бо, на нашу думку, 
забяспечанасць кадрам! прафесарска-выкл адчыцкага складу, 
а таксама плошчай не дазваляюць арган1заваць якасную 
падрыхтоуку спецыялктау у тых параметрах, што i у мжулым 
годзе. Па-другое, вопыт м1нулых гадоу паказвае, што 
прадпрыемствы, арган!зацы1 i нават асабкта грамадзяне 
заключаюць з ун1версп-этам дагаворы на падрыхтоуку на 
умовах частковай аплаты навучання звыш плана прыёму. 

А цяпер па структуры уступных экзаменау. Змены 
адбылкя у наступным. Па-першае, на факультэце пра-
вазнауства медал1сты будуць здаваць не адзж, а два 
экзамены, i абодва трэба вьггрымаць на «выдатна» . Чым гэта 
вышикана? Вялшм конкурсам. У ж о у м1нулым годзе 
некаторыя спецыяльнасщ фарм1равал1ся амаль што з адных 
медал1стау. Кожны год колькасць медал1стау узрастае. Новыя 
прав1пы прыёму у В НУ дазваляюць вызначаць парадак ix 
зал!чэння самастойна. Гэтым правам i карысталася прыёмная 
камк!я ун1верс1тэта. На астатжя спецыяльнасц! змен не 
адбылося. 

Па-другое, на фйпалапчныя спецыяльнасц1 павял(чылася 
колькасць экзаменау, уведзены экзамены па г1сторы1 
i замежнай мове. 

Мне здаецца, прычыны гэтых змен няцяжка зразумець, 
яны выкл!каны тым) пераменам1, што адбыл!ся у нашым 
жыццК Пацвярджэннем гэтага з яуляецца i увядзенне 
экзамена па !нфарматыцы i вьин'чальнай тэхн!цы на 
матэматычным факультэце. 

У заключэнне дадам, што у пачатку сакав1ка у нашай 
газеце мы надрукуем поуны cnic уступных экзаменау. 

Слаунаму сыну 
беларускага народа 

Грамадскасць рэспубл1к1 з 

пачуццём гонару за свайго 

слаунага сына адзначыла 

13 лютага 75-ю гадав!ну з дня 

нараджэння Пятра MipoHaei-

ча Машэрава. Гэты чалавек 

пакшуУ значны след у памяц! 

кожнага б ел ару с а. Знаходзя-

чыся на працягу мнопх гадоу 

на чале рэспублЫ, Пётр 

М!ронав)ч шмат 3pa6iy для 

pocKBiTy яе эканомш, культу-

ры, народнай асветы. Д л я яго 

за^сёды галоунай фц-урай у 
жыцш з я^ляуся рабочы ча-
лавек, сумленны працаун1к. 

3 нагоды 75-годдзя П. М. 
Машэрава $ зале факультэта 
будынка беларускай фшалогн 
i культуры адбЫ^ся вечар 
памящ. 3 успам)нам! аб вы-
датным дзеячы нашай дзяр-
жавы, нацыянальным repoi 
Беларус1 выступш) тыя, хто 
добра веда^ яго, працавау пад 
яго к]раун1цтвам. 

К. Ml ХАЙЛА?. 
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3—5 лютага. бягучага года у М1нску 
працавау Усебеларусю кангрэс псторыкау. 
Пачынау ён сваю работу як канферэнцыя, 
а завяршыуся кангрэсам. Такога пра-
дстаушчага форуму псторыю рэспублш не 
ведаш з I960 года. У рабоце кангрэса 
прынял! удзел вучоныя з навукова-да-
следчых шстытутау i цэнтрау Беларуси, 
вНУ, выкладчыю гюторы! з тэхнжумау, 
вучьипшчау, агульнаадукацыйных школ, 
асшранты, шматлшя rocui з бл1зкага 
i далёкага замежжа, усяго 340 чалавек. 

Кангрэс працавау на базе пстарычнага 
факультэта Белдзяржуш вератэта, MiHic-
тэрства замежных спрау Беларуа i навуко-
ва-даследчага цэнтра дакументацы! i рэт-
рашфармацьп. Праведзены два пленарныя 
тасяджэнш, круглы стол, плённа працавал! 

j 10 секцый. Увесь ход кангрэса аб 'ядноу-
| зауся тэмай «Пстарычная навука i г!ста-
i рычная адукацыя у Рэспубл1ЦЫ Беларусь 

(новыя канцэпцьп i падыходы)». Karri 
I падсумаваць i абагульмць думю удзельикау 
! кангрэсу у адносщах пстарычнай навукц то 
: яны прышл! да высновы, што суверэннай 

беяарускай дзяржаве патрэбна свая, са-
мастойная, Hi ад каго не залежная навуко-
вая псторыя. Бо так ужо склалася, што 
псторыя беларускага народа за невялж!м 
выключэннем Hi ко л i не гасалася з вольных, 
самастойных пазщый. На працягу апошшх 
стагоддзяу спачатку польская, затым ра-
сшская i савецкая п.старыяграфп, закра-

• наючы псторыю Беларуа, асветлял! яе 
! ' кожная у сваим накфунку, з у л! кам ceaix 

штарэсау. t j 

Аб 'ектцуна адлюстраваць пстарычнае 
мшулае i ^сучаснасць можна толью пры 
сумленньм падыходах i ацэнках даследчы-
кау, ix неЪалежнасщ ад зададзенай щэалогп, 
ущ'ску пал Зычных партый, рухау Ц1 аргаш-
зацый, ад кан 'юнктурных меркаванняу. 
Таму настала пара адмовщца ад выка-
рыстання у якасщ метадалапчнай асновы 
толыа марказма-лешшзма, асабл! ва тых 
яго палажэнняу, яюя адаергнуты жыццём 
(класавы падыход, аднапартыйнасць, дык-
татура пралета'рыяту i шш.), ды i ад 

I рашэнняу партыйных i савецюх органау 
! розных узроуняу, а абащрацца i на шшыя 

тэарэтычныя плыш, у тым лжу i на тыя, што 
| у свой час супрацьстаял! im, больш шырока 

выкарыстоуваюць тэарэтычную думку на 
I Беларуа — фшасофскую, рэлтйную, атэк-
j тычную i iHmyro. Крытэрыем так!х кры-
t тычных адносш можа быць параунанне 
' тэарэтычна-практычных падыходау з жыц-

цём, гютарычным вопытам, яюя мы цяпер 
j ведаем значна лепш, чым раней. 
j Сучасны стан пстарычнай навую на 

! Беларуа патрабуе, не забываючыся пра 
нядрэнна распрацаваныя сацыяльна-экана-
М1чныя праблемы, большую увагу надаваць 
пал1тычнай псторы i, даследаваць у ёй 
недаследаванае па розных паштычных 
абставшах, не зшжаючы увап да псторьп 
беларускага народа у найноушы час (са-
вецю перыяд), дзе таксама многае трэба 
пераасэнсаваць i нават напюаць занава, 
больш сш сканцэнтраваць на дасавецкай 
псторьп. 1менна у ёй навуковыя даследа-
ванн1 штучна звужат'ся i засталося шмат 
праблем i тэм, яюя зуам не асветлены ц! 
падавал!ся з пазщый афщыйнай польскай, 

расшскай i савецкай пстарыяграфп. Гэта 
дапаможа зраб!ць нашу псторыю больш 
поунай i аб 'ектыунай. 

Для вьфашэння названых i жшых 
праблем неабходна глыбей i шырэй паг-
лядзець на пстарычны працэс, ул!чыць 
геапал!тычнае станов1шча Беларуа i ролю 
геапал!тычнага фактару, спалучьщь фарма-
цыйны, цывшзацыйны i культуралапчны 
падыходы, што дасць магчымасць пра-
сочваць з явы сацыяльна-эканам!чнага, 
грамадска-пал!тычнага i культурнага па-
радку. На вялшх адрэзках часу больш 
грунтоуна i дакладна дазвол1ць разгледзець 
псторыю беларускага народа у кантэксце 
славянскай, еурапейскай i сусветнай цывьп-
зацый, паказаць яго уздзеянне на ix 
культуру, уклад у яе. Тольы нацыянальным! 
межам) абмяжоувацца проста немагчыма, 
бо любая навука, у тым л]ку пстарычная, па 
прыродзе i характеру м!жнародная, штэрна-
цыянальная. 

Вядома, што навуковая канцэпцыя 
псторы]' Bejiapyci не можа не зыходзщь 
з нацыянальных паз1цьш беларускага наро-
да, патрыятычных адносш да сваёй Баць-
каушчыны. Г)старычныя даследаванн! бела-
pycxix навукоуцау i краязнауцау пав>нны 
быць прасякнуты пачуццём нацыянальнай 
годнасщ, адказных аднос!н да нашай 
мшуушчыны. [Пстарычная свядомасць можа 
i п;1В1нна стаць неад 'емнай рысай менталь 
тэту беларускага народа, яю шырока 
прызнаны i высока ацэнены у свеце. 

Натуралы[а, што нельга абыйсщся без 
пошуку i выкарыстання новых дакументау 
па ycix перыядах пстарычнага разгацця 
нашага народа, без пераасэнсавання раней 
выкарыстаных у навукова-даследчым працэ-
се, больш крытычнай ацэню усёй даку-
ментальнай базы, уведзенай у навуковае 
абарачэнне у савецюх выданнях. Неабходна 
перастаць /гнараваць беларускую дыяспару, 
неад 'емную частку беларускага народа, 
уключыць яе у нашу псторыю. 

Неабходна i распрацоуха новых метадау 
г!старычных даследаванняу, прымяненне 
у працы псторыкау статыстыка-матэма-
тычных падыходау i магчымасцей камп 'ю-
тарнай тэхшю, не выключаючы, вядома, 
i традыцыйных метадау (г1старызму, па-
раунальнага анализу, рэтраспектыунага, 
структурна-с1стэмнага i 1нш.). 

Рэал1зацыя гэтых падыходау i нак1-
рункау да стварэння нацыянальнай навуко-
вай школы i выпрацоую навуковай канцэп-
цы! псторы i Бел аруci, ix дапауненне, 
паглыбленне i пашырэнне дазвол1ць ства-

рыць працы, яюя змогуць адлюстраваць 
самабытную, непауторную, багатую, ге-
ра1чную i трапчную псторыю беларускага 
народа. -

Што тычыцца гктарычн&й адукацы1, то 
абмеркаванне яе праблем праходзша у сек-
цьи «Метадалапчныя праблемы ricTopHi 
i методыю выкладання пстарычных дыс-
цыпл^н», а таксама у секцыях, дзе аб-
мяркоувал!ся гтытанн! разв)'цця навук] па 
псторыi Pacii i усеагульнай псторы!, на 
радзе 1ншых секцый. Дыскусн был! вельм! 
вострым!, але да згоды прыйшл] у на-
ступным: 

а) Трэба неадкладна дапрацаваць кан-
цэпцыю нацыянальнай пстарычнай адука-
цы) для сярэдняй школы i распрацаваць яе 
для вышэйшай школы Бел ару ci. Распра-
цоука апошняй толькi пачынаецца. А гэтая 
праца узаемасувязная i узаемазалежная. 
Прытым, кал1 мы хачам падняцца да 
сусветнага узроуню, то у канцэпцы! на-

цыянальнай адукацьп па псторы1 пав!нен 
ул1чвацца вопыт вядучых KpaiH Еуропы, 
Азп, Амерыю. 

б ) Распрацаваць навучальныя планы 
i прафамы па курсу псторы) Бел ару ci для 
агульнаадукацыйнай i прафеЫянальнай, 
сярэдняй спецыяльнай i вышэйшай школ. 
Такая работа ужо !дзе, але 1дзе марудна, яе 
трэба як мага хутчэй фарЫраваць, аб 'яд-
наушы намаганн! вучоных-акадэм1стау i вя-
дучых ВНУ рэспублш, ix пстарычных 
факультэтау i кафедр. 

в) Выданне падручн!кау па псторы! 
Benapyci для пстарычнага i няпрофшьных 
факультэта^, па псторьн Pacii, усеагульнай 
псторыц дапаможных пстарычных дысцып-
л]'н. Вырашана актыв!заваць працу ужо 
створаных ayTapcKix калектывау па падрых-
тоуцы pyxanicay падручнжау i стварыць 
новыя аутарск!я калектывы з лепшых 
спецыял!стау-псторыкау i метадыстау. 

г ) Перавыдаць хрэстаматы1 i зборнЫ 
дакументау па псторы), пазбав)ушы ix 
у першую чаргу ад класавага падыходу 
i партыйна-пал!тычнай арыентаванасц) бы-
лых аутарау пры падборцы дакументау i ix 
трактоуцы. Тут можна абысщся выпраулен-
нем i дапауненнем, а таму пара прыступ1ць 
да працы неадкладна, паклаушы у яе аснову 
толыа навуку. 

д ) У сщ'слыя тэрм1ны распрацаваць 
с!лам1 пстарычных кафедр i выдаць для 
унутрывузаускага карыстання студэнтам!, 
выкладчыкам! (настаун1кам1 школ) тэксты 
лекцый па ricTOpHi, у першую чаргу псторы) 
Беларусь Такая праца у мнопх ВНУ ужо 

пачалася i яе трэба паскорыць. I тут паустае 
пытанне аб неабходнасщ псторы кам рэс-
пу&п\к\ хутчэй прыйсщ да паразумення па 
пьгганнях аб перы ядызацы1 разв1цдя чалаве-
чага грамадства на Беларусй. Без гэтага 
практична немагчыма распрацаваць Hi 
навуковую канцэпцыю пстарычнай адука-
цы1, Hi навучальныя планы i праграмы, Hi 
выданне i перавыданне навучальна-ме-
тадычнай i навукова-метадычнай л1таратуры 
па . псторы!' для студэнтау ycix форм 
навучання з улжам новай цывш^зацыйна-
фармацыйнай яе перыядызацы! (пажадана 
па курсах i пстарычных перыядах, ул1чваю-
чы магчымасш i правы выдавецтвау ВНУ ) . 

е ) Абмяняцца праграмам1 па спецкурсах 
i спецсемшарах пам1'ж асобным1 кафедрам]' 
i пстарычным! факультэтам) ВНУ рэспубл!-
ю. 

ж ) Смял ей уключаць у навучальны 
працэс, звязаны з «выкладаннем курса у 
ricTopni i дапаможных пстарычных дыс-
цыпл)н, ТСН, у першую чаргу камп 'ютар. 
Увядзенне j? навучальныя планы пста-
рычных факультэтау курса пстарычнай 
шфарматыю не талый дазвол1ць рэзка 
1нтэнс1ф1цыраваць навучальны працэс, паз-
бавщь выкладчыкау псторы! вышэйшых 
навучальных устаноу (школ, пмназ!й, Л1-
цэяу, педвучыл!шчау, ПТВ, тэхн!кумау) ад 
рушннай працы, аблегчыць засваенне сту-
дэнтам! новай пстарычнай тэрмшалогп, 
кантроль за ix ведам1, умацуе сам! веды 
студэнтау па предмету. Больш таго, кам-
п 'ютарызацыя навучання дазваляе весш 

-выкладанне псторы! на сучасным узроуш 
гютарычнай навук!. Распрацоука камп 'ю-
тарных праграм узбагачае веды i самога 
выкладчыка. Ён глыбей вывучае тэму, 
праблему, !снуючыя пункты гледжання на 
яе. 

Дамовшся, што уся праца навукоуцау 
i метадыстау паганна быць сарыентавана 
i праводз:цца з улжам переходу пстарычнай 
адукацы! на шматузроуневую с!стэму пад-
рыхтоук]' спецыялктау, гуман!зацы1 i гума" t 
нггарызацы! адукацы!, аб 'яднанш нама-
ганняу гютарычных кафедр ВНУ пры S i 
прыярьггэце кафедр г!старычнага факультэ-
та Белдзяржутвератэта. 

На заключным пасяджэню кангрэса 
прыняты зварот да псторыкау рэспублЫ 
i зварот да беларускага народа з нагоды 
75-годдзя утварэння БНР. Вырашана у бл!-
жэйшы час уключыць у вучэбныя планы 
курс «Псторыя i культура малых народа^ 
Беларус)», правесщ навучальныя канфе-
рэнцыi, прысвечаныя этнагенезу беларусау, 
рэл!п! i царкве, пстарыяграф!]' ricTOprei 
Беларус!, apMii Краёвай i яе рол! у га)»1 
Вял!кай Айчыннай вайны, м1жкафедральны 
калокв!ум па праблемах Рас!йскай ricTopbji 
i ]'нш., выдаць новы падручшк па ricTa-
рыяграфм Бeлapyci у двух частеах. Выра-
шыл! праводзщь усебеларусюя кангрэсы 
псторыкау кожныя пяць гадоу. 

Створана асацыяцыя псторыкау Белару-
ci, выбраны яе к!руючыя органы. У с к лай 
рады асацыяцьп псторыкау абраны прафе-' 
сары I. П. Крэнь i В. М. Чарашца, 
дацэнт Д. У . Карау. ил 

I. КРЭНЬ, ) 
прафесар, загадчык кафедры Нсторы! 

Беларус!. 

gv да гтгтпркта ЯКАЯ I 1Ц1 ОгЫЯ 
Н А М T T A T P ^ I K H A ? 
n / v I V l 1 I /V 1 г J D r l A i 

Нататк1 з Усебеларускага кангрэса псторыкау 

Кам адсутшчае парадак 
Стаб!льнасць вучэбных занят-

кау ва уюверстце (аргаизацыя, 
змее , метадычны узровень) пра-
ма залежыць ад якасщ вучэбна-
метадычнай дакументацы!, якая 
распрацоуваецца на кафедрах 
i факультэтах. Гэта агульнавядо-
ма. Па рэкамендацы! рэктарата 
шспектарская група вывучыла 
якасць яе распрацоую на факуль-
тэтах фiзiчнaй культуры, пра-
вазнауства, б!ялоп!, nwarorixi 
i методыю пачатковага навучання. 

Як гэта не здаецца дз]'уным, 
у нашым ушвератэце да апошня-
га часу няма адз1нага разумения 
таго, што л!чыць, напрыклад, 
вучэбным планам курса, рабочай 
праграмай, тэматыкай лекцый 
i практичных заняткау, метадыч-
най распрацоукай i г. д. 

Мнопя выкладчыю факультэ-
та б1ялоп1, педагопю i методыю 
пачатковага навучання складаюць 
тэматыку лекцыйных i практыч-
ных заняткау, а не рабочую 
праграму, некаторыя зустм не 
указваюць л!таратуру. 

Пры складанш вучэбна-ме-
тадычнай дакументацы! на ycix 
кафедрах нспазбежна узнжаюць 
унутрыпрадметныя i м]'ждысцып-
л)нарныя сувяз1'. Так, курсы ана-
TOMii ! ф!з!ялоп! чалавека адпа-
ведная кафедра б1яфака забяс-
печвае на ceaiM факультэце, на 
факультэтах ф!з!чнай культуры, 
педагопю i методык1 пачатковага 
навучання. Па сутнасщ, гэта — 
розныя вучэбныя курсы, хаця 
i маюць агульную назву i, безу-
моуна, мйжпрадметныя сувяз! 
своеасабл!выя. 

Да ' таго ж гэтыя курсы, але 
ужо з шшай задачай, на факуль-
тэце M i M n H вядзе кафедра 

медыцынскай падрыхтоую. I тут 
не варта дапускаць дубл!равання, 
накладак. Прыкладна тое ж самае 
можна сказаць пра м1жпрадмет-
ныя сувяз! пам!ж фшасофйяй, 
вывучэннем моу, псторы! i куль-
туры Рэспублш Беларусь i сус-
ветнай культуры. 

3 вучэбнай дакументацы! аса-
бл!вую заклапочанасць выкл!ка-
юць вучэбныя планы факультэтау. 
Нельга не зауважыць, што на ycix 
факультэтах яны не стабшьныя, 
да таго ж — перагружаны аба-
вязковым! заняткамк Цыклы ву-
чэбных прадметау па спецыяль-
насц! не заусёды сбалансаваны 
i не маюць навукова-дыдактычна-
га абгрунтавання. 

Гэтыя i шшыя пытан Hi заць 
каулена i востра абмяркоувал!ся 
на пасяджэнн! !нспектарскай тру-
пы ушвератэта. На ]'м был! 
зроблены некатормя рэкаменда-
цы! па удасканаленню вучэбна-
метадычнай дакументацы! ва уш-
вератэце: 

— рэкамендаваць вучэбнаму 
аддзелу npaeecui кампетэнтную 
навуковую экспертизу вучэбных 
планау на ycix факультэтах; 

— вучэбна-метадычнаму ад-
дзелу распрацаваць абгрунтава-
ныя адзшыя патрабаванн! да 
розных вщау вучэбнай даку-
ментацьп; 

— на ycix кафедрах распра-
цаваць микпрадметныя сувяз) па 
ceaix вучэбных прадметах; 

— на факультэтах распраца-
ваць праграму практычнай пад-
рыхтоук i с пены ял 1стау з yHiBepci-
тэцкай адукацыяй. 

I. ПРАКОП ЕУ, 
намесн!к старшын! Ыспектар-

скай групы, дацэнт. 

Юрыдычная кансультацыя 

Уласнасць, дзяржава i ВНУ 
Павел!чэнне колькасц! суб е-

ктау гаспадарання недзяржаунай 
формы уласнасц! ва умовах ад-
ставання у фарм!раванш' неаб-
ходнай нарматыуна-прававой ба-
зы суправаджаецца ростам пару-
шэнняу ф!нансавай дысцыпл!ны, 
гаспадарчых i службовых зла-
чынствау. Работа! кам! MHorix 
прадпрыемствау, устаноу i apraHi-
зацый нездавальняюча арган1за-
ваны ул!к i захаванасць грашовых 
сродкау i матэрыяльных каштоу-
насцяу, не захоуваюцца патраба-
ванн! падаткавага заканадауства. 
Усё гэта дэстабЫзуе сацыяльную 
i эканам!чную с!туацыю у рэспуб-
лщы. 

3 мэтай павышэння адказнас-
щ юраунжоу прадпрыемствау, 
устаноу, аргашзацый i органау 
дзяржаунага к]равання за суп-
рацьпрауную дзейнасць, а такса-
ма эфектыунага рэгулявання i 
кантралявання дзейнасщ суб 'ек-
тау гаспадарання 25 лктапада 
1992 г. Савет MiHicTpay Рэспубл!-
ю Беларусь прыняу пастанову 
№ 711 «Аб дадатковых мерах па 
дзяржаунаму рэгуляванню i кант-
раляванню дзейнасщ суб 'ектау 
гаспадарання». 

М|шстэрствы, ведамствы, 1н-
шыя рэспубл)'кансюя органы 
дзяржаунага i мясцовага к!ра-
вання павшны выйсц! з л!ку 
заснавальнкау камерцыйных бан-
кау i прадпрыемствау, яюя зай-
маюцца паерэдшцкай i гандлёва-
закупачнай дзейнасцю, за выклю-
чэннем спецыяльна створаных 
для гэтых мэт. Што датычыць 
дзяржауных прадпрыемствау, то 

яны абавязаны у тыднёвы тэрм1н 
з даты прыняцця рашэння аб 
заснаванш суб 'екта гаспадаран-
ня паведамляць у адпаведныя 
органы па юраванню дзяржаунай 
маёмасцю звестк! аб складзе 
i памерах укладу у статутныя 
фонды гэтага суб 'екта. 

Miшстэрствам адукацы! Рэс-
публ!к! Беларусь для забеспя-
чэння кантрол» за выкарьктан-
нем дзяржаунай маёмасц! су-
б 'ектам! гаспадарання, адным 
з заснавалып'кау (удзельикау) 
яюх з 'яуляюцца навучальныя 
установы, у тым л!ку у ВНУ, 
створана рабочая група пад ю-
payHiuTBaM намеешка MiHicT-
ра А. У . Казул1на. 

3 мэтай рэал!зацы1 названай 
пастановы усе МП, адным з за-
снавальшкау яюх з 'яуляецца 
ГрДзУ !мя Я. Купалы, пав]'нны 
прайсу да 1 caxaBixa 1993 г. пера-
рэпстрацыю з цаведамленнем аб 
гэтым MiHicT3pcTBa адукацы)'. 
У выпадку, Kani указания су-
б 'екты гаспадарання ва уста-
новлены тэпм] н не пройдуць яе, ix 
дзейнасць забараняецца, а дахо-
ды, атрыманыя ад дзейнасц], 
спаганяюцца праз гаспадарчы суд 
i накфоуваюцца у мясцовы бк>-
джэт. 

Указанием Ммстэрства аду-
кацы! № 143 ад 28.12.1992 г. рэк-
тары ВНУ пры заснаванш (пера-
рэпстрацыО суб 'ектау гаспада-
рання недзяржаунай формы улас-
Hacni абавязаны прадстауляць 
у м|'н!стэрства для узгаднення 
устаноучыя дагаворы i статуты 
гэтых суб 'ектау. 

Пастановай СМ РБ № 711 от 
27.11.92 г. забаронена служачым 
дзяржаунага апарату, выканко-
мау мясцовых Саветау народных 
дэпутатау, KipayHiKaM, ix намесн!-
кам ) галоуным спецыял!стам 
дзяржауных прадпрыемствау, ус-
таноу i арган^зацый: > 

займацца прадпрыймальшц-
кай дзейнасцю, акрамя асобай 
формы прадпрыймальнщтва, 
ажыццяуляемага юраунжам! 
дзяржауных прадпрыемствау на 
аснове кантракта; 

аказваць любое непрадугле-
джанае законам садзейшчанне 
ф!з!чным i юрыдычным асобам 
у прадпрыймальшцкай дзейнасц]' 
з выкарыстаннем свайго службо-
вага станов!шча i атрымл1ваць за 
гэта узнагароджанне, паслуг! i 
шьготы; 

выконваць i ншую аплачвае-
мую работу на умовах сумя-
шчальшцтва, акрамя навуковай 
i выкладчыцкай дзейнасц); 

без узгаднення з вышэйстая-
чым органам юравання самастой-
на або праз прадстаунжа прымаць 
удзел у юраванш акцыянерным! 
таварыствам!, таварыствам)' з аб-
межаванай адказнасцю або ш-
шым! суб 'ектам! гаспадарання. 

Запарушэнне указаных патра-
баванняу гэтыя асобы у адпа-
веднасц] з дзеючым заканадауст-
вам прыцягваюцца да адказнасц! 
аж да вызвалення ад займаемай 
пасады. 

А. БЕЛАВУСАУ, 
начальны аддзела межнарод-

ных сувязяу, маркетингу i права. 
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Пад такой назвай прайшла на друпм курсе 
пстарычнага факультэта в>вэбная канферэнцыя. 
Успомнщь падзе! 1812 года трэба было не тольк1 
з пагоды 180-годдзя Айчыннай вайны. Гэта наша 
пстарычная памяць. Хочам мы гэтагасёння ui не, але 
сам беларуск! народ, як частка насельнщтва 
Расжскай iMnepui, л)чыу вайну 1812 года айчыннай 
i барату сваю хату, сям ю, Радз1му. Сённяшжя 
спрэчкi у газетах «Звязда» , «Чырвоная змена» 
i шшых выданнях (дарэчы, аутары у асноуным не 

ricropHKi) аб тым, ui была вайна 1812 года 
для беларусау айчыннай, мне здаюцца больш 
пал(тычным1, а не гктарычнымь Няхай чытач сам 
разбярэцца, прачытаушы некаторыя матэрыялы на 
гэтай старонцы. 

Усяго на канферэнцьп было заслухана восем 
дакладау: «Польская карта Напалеона» (М. Фядо-
сава) , «Французом акупацыйны рэжым у Беларуси 
(У . Яскулд) , «JliToycKi часовы урад» (Т . Аудзей-
чык), «Гродна у 1812 г . » ( I . Засецкая), «С . М. Ланс-

Ki — герой 1812 г. » ( С Зайко), « Д . Давыдау — 
вызвалщель Гродна ад французау» (В . 1лына, 
В. Сабалеуская), «U,i была Айчыннай вайна 
1812 г. для беларусау» ( Н. Жук ) , «Беларусы у pycKix 
i напалеонаусюх войсках» ( А . Сяргейка). 

СупрацоунЫ б(бл!ятэю К- П. Жураулёва i 
Г. М. Ьырда пыдрыхтавал! да канферэнцьм выставу 
кмг «1812. ВялЫ год Pacii», што дазволша 
студэнтам блЬкэй пазнаёмщца з публшацыям) па 
тэматыцы канферэнцык 

в. швед, 
дацэнт кафедры ricropui славянски дзяржау. 

Гродна у 1812 годзе 
На вял1знай тэрыторьп Гро-

дзенскай губ ер Hi напярэдадш на-
палеонаускага нашэсця был) 
сканцэнтраваны вял!юя ваенныя 
сшы. Невыпадкова 5 мая 1812 го-
да Аляксандр I некалью гадзш 
прабыу у Гродне. Губерня мела 
стратэпчнае становшча, адсюль 
вывозЫся хлеб i жывёла для 
apMii. У чэрвеш 1812 г. цар 
загадау гродзенскаму губернатару 
Ланскому вывесщ з горада у 
Пскоу усе каштоунасц! даку-
менты. 4 чэрвеня у сакрэтным 
рапарце Лггоускаму ваеннаму гу-
бернатару Лансы павёдамляу аб 
мерах, што прыняты па пера-
возцы apxieay з Гродна i Брэста, 
медыкаментау на некальк) соцень 
тысяч рублёу з казённай ваеннай 
аптэю, наяуных грошай, рызы 

A i шшай каштоунасщ з цэрквау. 
ш> Вырашыушы ваяваць з Рааяй, 

Ш Напалеон разгарнуу дзейнасць 
тайнай разведи. Пры csaiM штабе 
ён сфарм>равау асобае развед-
вальнае бюро. Агенты вербавал1ся 
з розных пластоу насельнщтва — 
ад лакеяу да чыноун)кау. 

Ноччу 12 (24) чэрвеня 
1812 г. без абвяшчэння вайны 
apMifl Напалеона пачала перапра-
ву праз Нёман. На Гродзеншчыне 
павшей быу па задуме Напалеона 
рырашыцца лес ваеннага i nani-
> ячнага прэстыжу Францыи Раз-
Ыушы Багращёна, Напалеон пла-
навау спышцца у Смаленску 
i MiHCKy i заз!маваць у Лггве. 

У напрамку Гродна дэейшчала 
правае крыло войск Напалеона 
у складэе трох пяхотных i аднаго 
кавалерыйскага корпусу пад ка-
мандаваннем брата Напалеона 

„ Жарома Банапарта. Пад нащскам 
удвая больших см праццгшка 
арм!я Напалеона пачала адсту-
паць за межы Гродзенскай гу-
берш, каб аб 'яднацда з imiibiMi 
pycKiMi войскам!. Яна рухалася 
праз Гродна i выходзша на дарогу 
Гродна-Bayкавыск. Па пятах )шла 
75-тысячная арм^я Жарома Бана-
парта. Размешчаны у Гродне 
корпус генерала Платава павшей 
быу ахоуваць пераправу праз 
Нёман, затрымаць наступление 
французау i даць магчымасць 
эваку1раваць гор ад. Платау зага-
дау гродзенкаму палщмейстару 
Высочыну зшшчыць мост праз 
Нёман. Спробы паубатальёна уну-
транай аховы пад камандаваннем 
прапаршчыка Пушына затрымаць 
французау бьин няудалыя, а сам 
Пушын быу заб1ты. Атрад Плата-
ва адстушу праз Бераставщу, 
Шчучын, Лщу. Разам з )м эва-
ку1равал1ся жыхары горада, гу-
бернатар, чыноушы, арх!вы. 

10 (30) чэрвеня 1812 года 

у Гродна увайшоу Банапарт, як! 
павшен быу дзейшчаць супраць 
2-й apMii Багращёна з тылу, але 
У Гродне ён прабыу 5 сутак i тым 
самым страшу магчымасць навя-
заць Багращёну бггву. 

3 падзеннем Гродна была 
завершана Нёман-Вшенская апе-
рацыя французскага камандаван-
ня, але асноуны план Напа-
леона — зшшчыць арм!Ю Багра-
щёна — выкананы не быу. 

Адступленне русюх войск суп-
раваджалася суровым! сутычкам1 
з непрыяцелем пад Кобрынам, 
MipaM, Гарадзечна. У першай 
буйной 6iTBe войск генерала 
Платава з французам) ля мястэч-
ка Mip вызначылася «кавалерыст-
дзяучына» Надзея Андрэеуна Ду-
рава—першая у Раей жанчына-
аф]цэр. 

Захашушы Гродзенскую гу-
берню, французы ycTaHaeini тут 
сваё прауленне. У Гродне была 
арган1завана адмшктрацыйная 
кам1С1я, а ва уездах — прадпрэ-
фектуры, як)я павшны быт да-
стауляць apMii Напалеона, па 
словах французскага маршала 
Даву, прадукты. 

19 л т еня быу утеораны Часо-
вы урад Вялжага княства Л ь 
тоускага, якое складалася з Bi-
ленскай, М)нскай, Гродзенскай 
губерняу i Беластоцкай вобласщ. 

Гарадское (мун1цыпальнае) 
упрауленне складалася з 4 аддзя-
ленняу: палщэйскага, ф]нансавага 
i прав!янцкага, кватэр-мейстэрс-
кага ) богаугодных спрау. Узна-
чальвау гарадское упрауленне мэр 
горада, пасаду якога з першых 
дзён акупацы! займау памешчык 
Мучынск1, «яснавяльможны шля-
хщч, жыхар Гродна, дэпутат 
двух сеймау». 

Насельнщтва Гродна, як i усёй 
губерш павшна было плащць 
шмат падаткау: падаходны у па-
меры 1/7 частю атрымлшаемага 
даходу; на HaniTKi (нават на 
воцат); на жывёлу, мяса, масла, 
тытунь i imuae. Акрамя таго, 
выконваць розныя работы — пад-
водную, забяспечваць армио фу-
ражом i харчам1 i г. д. 

Вял1юх намаганняу насеяь-
н1цтву каштавала забеспячэнне 
напалеонаускай apMii прадуктам)' 
харчавання. 22 лшеня у Гродне 
быу адкрыты магаз1н на 500 ты-
сяч порцый хлеба, ялавчыны, 
гарэлш i зеляшны. Французы 
абакрал1 1'езу1цк1 касцёл, Саф|йсю 
праваслауны сабор ператьарыш 
у склад сена i ауса. За 5 месяцау 
акупацьп насельн1цтва губерш 
было HacTOjibKi даведзена да 
галечы, што 1 снежня 1812 года 
Часовае прауленне спецыяльнай 

пастановаи загадала мясцовым 
уладам шостую частку украдзенай 
маёмасш прыняць у кошт па-
даткау. 

Агульныя страты, нанесеныя 
вайной 1812 года насел ьнщтву 
Гродзенскай губерш, па аф]цый-
ных дадзеных, ацэньвал1ся у 
32,5 мшьёна рублёу, было заб!та 
4 тысячы м]рных грамадзян, 
зн!шчана 650 дамоу. 

Насельшцтва губерн! варожа 
сустрэла акупантау. Сяляне iuuii 
у лясы, аказвал] дапамогу рускай 
apMii, за што мнопя жыхары 
Гродзеншчыны удастошся па-
дзяк ад рускага камандавання. 
Так, Кутузау i Багращён узнага-
родз1л! за садзейн1чанне армИ 
чыноунжау Бумарына i Швы-
коускага. Падзяку генерала Да-
хтурава атрымаов настаунш i вуч-
Hi Св1слацкай пмназЛ. На тэрыто-
ры! ry6epHi дзейшчау партызанс Ki 
атрад былога лясшчага I. Пара-
доускага. Партызаны трымал) су-
вязь з рускай армгяй i за-
бяспечвал) яе звесткам) аб пра-
щун1ку. 8 жн!уня атрад nepaxaniy 
кур 'ерау, яюя спяшалкя з Маг-
дэбурга у Гродна з ваенным! 
дакументам!. Гэтыя даку менты 
был) затым дастаулены русюм 
генералам Войнаву i Дахтураву, 
а I. Парадоуск) прадстаулены да 
узнагароды. 

Планам) Кутузава вызваленне 
Гродна ускладвалася на генерала-
ад 'ютанта Ажароускага, як) ру-
ха5?ся на Гродна з боку Лщы. 
У выпадку, кал) б атрад Ажа-
роускага затрымауся каля Л1ды, 
партызанск1я часц) Д. Давыдава 
пав)нны был\ прыйсщ на дапамо-
гу. Ажароуск1 падыйшоу да гора-
да у канцы лгстапада. У гэты час 
там знаходз>уся тысячны атрад 
аустрыйск1х войск генерала Фрэй-
л1ха. На прапанову здацца той 
адказау адмоуна. Але хутка да 
горада падытшп часш Давыдава, 
i авангардны полк палкоун!ка 
Чачэнскага здолеу пераканаць 
Фрэйл)ха пак1нуць горад, не 
зшшчаючы прав1янту i ваенных 
запасау. 9 снежня 1812 года 
у горад ycTyniy Д. Давыдау. 

Аднак станов1шча у горадзе 
заставалася напружаным. Прыз-
наушы начальшкам горада пал-
коун)ка Храпа hi цкага, Д. Давыдау 
выдау распараджэнне жыхарам 
на працягу двух гадз)'н здаць усю 
зброю. Был) складзены сп)сы тых, 
хто супрацоун)чау з акупантам). 
Мясцовым дваранам прадшевала-
ся забяспечваць атрад Давыдава 
правГянтам i фуражом. 13— 
14 снежня 1812 г. рэштю фран-
цузск)х войск был! выгнаны з усёй 
Гродзенскай губерш. 

1рына ЗАСЕЦКАЯ. 

Пытанне «Беларусь i Айчын-
ная вайна 1812 года» дастаткова 
шматграннае, бо няма яснасц) 
у вызначэнш аднос)н да Напа-
леона рускага ) беларускага наро-
дау. Перад знешняи небяспекай 
pycxi народ — ад царскага двара 
да самага беднага селянша — быу 
аднадушны у непрыняцщ няпро-
шаных гасцей... У Беларус) i Л ггве 
значная частка дваранства i духа-
венства спачатку eiTana Напа-
леона, ад якога атрымала згоду на 
аднауленне былога Вял1кага княс-
тва Л)тоускага. Беларуск)я пали 
был) i у Раайскаи i напа-
леонаускай арм)ях. Тлумачылася 
гэта пэуным) пстарычным) пры-

ная тэрыторыя Польшчы у той 
час не уваходзйла у склад Ра-
с)йскай )мперьп). Кожны полк 
меу тысячны склад — 500 чалавек 
шляхты ) 500 радавых (шараго-
вых). 

У 1807 годзе ад рэкруцк)х 
наборау была ^ызвалена Укра>на, 
затым Латв>я, Эстон1я, Бессара- 1 
б>я. Вызвалял)ся таксама яурэ), Ц 
сем "\ духавенства i ганаровых ь 

грамадзян, калашеты. Так>м чы-
нам, рэгулярная арм)я Pacii камп- I 
лектавалася галоуным чынам > 
з pycicix i беларусау. Гэтаму 
садзейшчала i сходнасць моу 
i веравызнання. 

У адрозненне ад занятых 

Беларусь! у арм1ях 
Pacii i Напалеона 

чынам). 
У apMii Напалеона, акрамя 

саксонцау, прусакоу, галандцау, 
аустрыйцау, Ьальянцау i iHm., 
змагал>ся паляк) i частка бела-
рускага дваранства. 3 ix быу 
сфарм1раваны пяты корпус, на-
чале якога стау плямяннк апош-
няга караля Рэчы Паспал!тай 
князь Юзэф Панятоуск1. Гэты 
чалавек, якога у Еуропе называл! 
«польск! Баярд» ) яю заваявау 
велгзарную папулярнасць у суай-
чынн1кау, перарастаушую у культ 
асобы, без х>станняу стау на бок 
Напалеона. У корпус Панятоуска-
га уваходзш дыв1з11 Заёнчыка, 
Дамброускага i Князев]ча, усяго 
36 400 чалавек. Акрамя таго, 
у склйдзе французск!х войск 
дзейн1чау шляхецк i кавалерыйск1 
полк генерала Канопк), асобны 
шляхецкй эскадрон, эскадрон так 
званай шляхты - мусульман-бе-
ларуск)х татар пад камандаван-
нем Ахматов!ча, конна-erepcRi 
полк 1гната Манюшю i шшыя 
падраздзяленн1, HKi^ складвал1ся 
пераважна з мясцовай шляхты 
Гродзенскай i часткова Мшскай 
губерш. 

Цяпер аб прычынах. 
Уз яднанне Беларус) з Рааяй 

адбылося у вын)ку падзелу Рэчы 
Паспал1таи, а таксама Ц1льз1 цка-
га м>ру, пасля якога да Pacii 
перайшла ад npycii Беластоцкая 
акруга са значнай колькасцю 
беларускага насельнщтва. У гэты 
час у Беларус1 пражывала 4 м!ль-
ёны чалавек (1/9 частка насель-
н)цтва Pacii). Змяшлася стано-
в1шча еялян. За 1772—1800 гг. 
рускш памешчыкам было ад-
дадзена у карыстанне 208 550 душ 
мужчынскага полу. Ул1чваючы ix 
жонак i дзяцей. гэта складала 
больш як мшьён чалавек. Тысячы 
людзей падвергл1ся рэпрэс)ям, 
напрыклад, саддаты былой арм)') 
ВКЛ, якая была распушчана 
(гэта каля 30 тысяч чалавек). 
Цяжк1м1 бьин i устаноуленыя 
падатк i. 

Недальнабачная пал)тыка ца-
рызму ускладн!ла атуацыю i рых-
тавала глебу для незадаваль-
нення, сеяла недавер пам)ж бела-
русам) i русим)'. Был! уведзены 
рэкруцюя наборы,, яюх раней 
Беларусь не ведала. 3 беларусюх 
i лп-оуск)х ураджэнцау был) ство-
раны палю: конны л1тоусю, конны 
татарск! i конны польею (этн)'ч-

pycKix абласцей i Латв!]', дзе 
дзейшчала акупацыйная адм1н)ст-

Еацыя, Беларусь ) Л)'тва л)чыл)'ся 
[апалеонам «вызваленым) ад рус-

кага ярма». У В)льш на трэш 
дзень пасля уступлення у горад 
французск1х войск са згоды 1'мпе-
ратара утварылася Камюя часо-
вага урада ВКЛ, якая прысягнула 
Напалеону. Ад яе патрабавалася 
адно: пастаук1 фуражу, прадук-
тау, грошай i ваенных падраздзя-
ленняу (не менш як 10СГ тысяч 
чалавек). 

3. дваранскай студанцкай мо-
ладз)' быу створаны лёгкаконны 
полк пад камандаваннем ура-
джэнца Слошма генерала Ка-
нопк). Гэты полк Напалеон заль 
чыу да {мператарскай гварды1 
i пак)нуу у Беларус! для дзеянняу 
супраць apMii Тормасава. 

Акрамя таго, з беларусау 
i л1тоуцау была створана артыле-
рыйская батарэя, якая увайшла 
у корпус Панятоускага, а да 
палку Канота далучыуся эскад-
рон беларуск1х татар пад ка-
мандаваннем Ахматов)ча. У лжу 
беларуска -л1тоуск)х падраздзя-
ленняу, што чнаходз1л!ся у Напа-
леона^ быу i трохтысячны полк 
уланау, сфарм>раваны Радз1в1лам. 

Невялж]м энтуз1язмам у адно-
ci нах да Напалеона вызначалася 
i беларуская шляхта, мяшчанства. 
Спачатку яны спрабавал) падтры-
маць француза^, але пасля пара-
жэння nanbCKix уланау i францу-
зау пад MipoM i саксонцау пад 
Кобрынам )х запал зменшыуся. 
Шляхта з помпай адзначала 
15 жн1уня дзень нараджэння 
Напалеона. Але усё гэта мала 
падмацоувалася справам). 3 
23-тысячнай армп, створанай у 
Беларуа, у оаявых дзеянняи 
прыняло удзел менш чвэрщ. 

Лёс MHorix людзей склауся 
драматычна. Гвардзейсю полк 
генерала Канопю у 6ai пал 
Слон! мам стращу 230 чалавек, 
астатшя уцякл! у Навафудак 
i пазней далучылся да шшых 
беларуск!х часцей, што пак!нул! 
Радз)му разам з французам!. 
22-i пяхотны i 18-ы уланск! палы 
был! разбкы пад М)нскам войска-
Mi 3-й apMii. 1ншыя пяхотныя 
палы адступш у Польшчу. У цэ-
лым, большасць беларусы'х сал-
дат, прызваных магнацкай вяр-
хушкаи на службу да Напалеона, 
ваявал! i пнул) 3yciM бязмэтава — 
за чужыя штарэсы i на чужой 
ЗЯМЛ). 

Алена СЯРГЕЙКА. 

С. М. Ланей — наш зямляк 
Герояу вайны 1812 года ве-

даюць, бадай, усе... Кутузау, 
Барклай дэ Тол!, Багращён, Пла-
тау, Давыдау. Але сёння мала хто 
прыпомн!ць, што еярод актыуных 
змагароу было н ям ал а ураджэн-
цау Беларус!. Адным з ix 
быу С. М. Лансю. Звесты пра яго 
вельм) скупыя. Пахаваны ён 
у нашым горадзе на праваслауных 
моплках. 

Хто ж таш С. М. Лансю? Па 
пстарычных матэрыялах «Ваен-
най галярэ! 1812 года», выдадзе-
най у Санкт-Пецярбурзе у 
1912 годзе i Рускага б!яфаф]чна-
га слоушка установлена, што 
С. М. Ланск! нарадз1уся у 1779 го-
дзе. (Але у Ваеннай энцыклапе-
ды!, выдадзенай у 1914 г., сказана, 
што ён нарадз!уся у 1774 г.). Па 
некаторых дадзеных, Ланск! 
з яуляецца ураджэнцам Наваг-
рудскага павета Гродзенскай гу-
берш. Атрымау хатняе выхаванне. 

быу яшчэ малым зап!саны у лейб-
гварды! 1змайлаусы полк. Службу 
пачау у 14 год у чыне прапаршчы-
ка, а у 1800 г. быу ужо штабс-
кап!танам. 3 гэтага часу ён 
пераходз1Ць у кавалерыю i пра-
служыу з адным перапынкам да 
апошняга дня жыцця. Перапынак 
гэты быу звязаны з пераводам яго 
у 1802 годзе у калепю замежных 
спрау i з пасылкай з дыплама-
тычнай м1с!яй у Парыж. Але 
ужо f жшуш 1805 г. ён вярнууся 
на ваенную службу, як п а л к о у ш к 
Марыупальскага палка i прымае 
Удзел у ванне 1805—1807 г.г. 
У ноч на 26 студзеня 1807 г. яго 
полк вёу бой пад Ландсбергам, 
а праз два дш — пад Прэйаш-
Эйлау. 

У Mai 1807 г. яго назначаюць 
камандз!рам Коннапольскага пал-
ка (раней стаяу у Гродне), яы 
знаходз!уся на мяжы з Усход-
няй Прус!яй. С. Лансю атрымау 

Георпеуск! аф1цэрсы крыж, а у 
1810 г. станов!цца генерал-маё-
рам. 3 жшуня 1810 г. С. М. Лансю 
быу назначены шэфам Беларуска-
га гусарскага палка, сфарм!рава-
нага у 1803 г. у асноуным 
з ураджэнцау беларусюх губер-
няу. 

У пачатку Айчыннай вайны 
полк стаяу на левым фронце 
1-й Заходняй apMii Барклая дэ 
Тол)', недалёка ад Гродна. Разам 
з войскам! корпуса Вгггенштэйна 
полк прыкрывау адыход арми да 
Заходняй Дзвшы, а затым — 
у прыкрыцщ дароп на Пецярбург. 

У пачатку снежня кавале-
рысты Ланскога разам з парты-
зансюм атрадам Сяслев!на сме-
лым! атакам! вызвалйл! В1'льню. 
1 студзеня 1813 г. галоуныя с!лы 
рускай apMii пад к!раун1цтвам 
Кутузава перайшл! дзяржауную 
мяжу. Авангардам камандавау 
генерал Ф. Ф. Вшценгеродзе, 

наперадзе якога iiuoy асобы атрад 
Ланскога. Пасля вызвалення Гро-
дна у яго увайшоу атрад Дзяш'са 
Давыдава. Апошн! у ceaix ваен-
ных зап!сах так сказау пра 
Ланскога: «Столь же красивый 
наружностью, столь блистатель-
ный мужеством». 

У пачатку лютага атрад Ланс-
кога авалодау горадам Калшам 
(Польшча), за што быу узнага-
роджаны орданам святога Уладз!-
Mipa 2-й ступеш. 

У л!стападзе 1813 г. Лансы 
стау генера л-лейтэ нантам. Ён 
прымау удзел у грандыёзнай 
«б!тве народау» пад Лейпцыгам 
16—19 кастрычн!ка 1813 года, 
якая закончылася паражэннем 
французау. Саюзныя войсю вый-
шл! да межау Францы!, а затым 
перайшл! ix. Французы супра-
щулял!ся яшчэ вельм! упарта. 

Апошняй для Ланскага была 

б!тва пад Краонам 23 лютага 
(7 сакавша) 1814 года. Каля 
гэтага невял!чкага гарадка у 
Шампан! руск!я войск! стойка 
трымалкя да 2 гадз)н дня супраць 
тройчы мацнейшых войск пра-
щушка, яюм! Kipaeay сам Напа-
леон. Тады Ланск! быу цяжка 
паранены, а затым праз тры тыдш 
памёр. За баявыя заслуп Ланск! 
быу узнагароджаны ордэнам! свя-
той Ганны 2-га класа, Георпя 
3-га i 4-га класау, залатой шабляй 
«За храбрасць». Генерал вызна-
чауся дробрым! адноо'нам! да 
салдат. Таварышы перавезл! цела 
у Гродна i пахавал) тут. Можа 
таму, што ён нарадз!уся у На-
вагрудсюм павеце, а можа таму, 
што з 1803 г.г. па 1813 год 
губернатарам у Гродне быу Вааль 
Сяргеев!ч Ланск! (магчыма ро-
дз!ч), ni проста пахавал! у пер-
шым прыграшчным горадзе. 

Святлана ЗАЙКО. 
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«Унылы голоси, пониче весе-
лие. трубы трубят городеньс-
кии»,— так1М1 сумным! радкам) 
увайщла у шэдэУр сусветнай 
лггаратуры — «Слова аб палку 
1гаравым» звестка аб нашым 
горадзе, дакладней аб я го дружы-
не Ц] жыхарах, яюя смуткуюць 
у сувяз! з папбеялю свайго князя 
1зяслава Василька вша. На думку 
даследчыкау Л. В. Салауева i 
М. М. Варонша, сумненш, што 
выказваюцца наконт геаграф!чнай 
канкрэтнасщ тэрмжа «городеньс-
кии», не маюць падстау. 

Нашсанае па гарачых слядах 
падзей 1185 г.— трапчным па 
сва!м вышкам для Pyci сутыкнен-
ш дружын ноугарад-северскага 
князя Irapa з полауцам)',— ге-
шяльнае «Слова» было добра 
вядома сучаснжам, неадн ара зова 

у «Слове* вытою свайго на-
тхнення, працягваючы тым самым 
жыццё, самому помшку. У пере-
кладах асобных урыукау «Слова» 
М. Багданов1чам, а паз ней цэлага 
твора Я. Купа лам, М. Гарэцюм, 
Р. Барадулшым, I. Чыгрынавым 
раскрылся новыя гран) гучання 
твора для беларускага чытача. 

Вакол «Слова» пастаянна за-
пальваюцца дыскусп. Што Hi 
дэесящгоддэе з 'яуляюцца новыя 
трактовки ппотэзы, адкрыцщ. 
Гэта натуральна, бо бессмяротны 
твор ставщь праблемы, сучасныя 
для чалавека любой anoxi: любоу 
да Рад31 мы i любоу да бл>жняга, 
гонар i ганьба, доуг i права. 

Навуковыя пошук) час ад часу 
выводзяць даследчыкау «Слова» 
на Беларусь. Так, адна з ппотэз 
прытсвае аутарства гэтага твора 

i смутак, яи1М) адазвалася у на-
шых краях папбель 1зяслава 
Вас!лькав!ча. у «Слове» щзе зна-
ками^ заклж да нашчадкау Ярас-
лава i Усяслава да згоды i яднан-
ня супраць княск1х усоб)Ц, яю 
вечаиым звонам прагу чау у другой 
палове 80-х гадоу X I I ст. на Pyci: 
«Ярославе и вси внуци Всеславли! 
Уже поклоните стяги свои, вло-
жите в ножны мечи свои повреж-
денные, ибо лишились вы славы 
дедов. Своими крамолами начали 
вы наводить поганых на землю 
Русскую, на достояние Всеслава. 
Из-за усобиц ведь пошло насилие 
от земли Половецкой! 

У кражею л)нгв)ст i m тара-
тар Я. А. Пауленка выказау 
нядауна новую вераю аутарства 
i месцазнаходжання «Слова». Яе 
падтрымау i данёс да беларускага 

выдав!ча (1116—1141), першага 
вядомага нам па легапгсах князя 
гарадзенскага, у княстве правЫ 
яго сыны Барыс, Глеб i Мсцклау. 
3 скупых леташсных паведамлен-
няу нельга даведацца, ui сядзел! 
Усе нашчадю Усеваладк! у Га-
родш, утвараючы свайго роду 
трыумфвграт, щ мел) уласныя 
гарады i удзелы. Можна думаць, 
што пасля 1169 г., кал1 Барыс 
i Глеб зшкаюць са старонак 
леташеау i выступав адзш Мсщс-
лау, старэйшыя браты ужо па-
мерль Магчыма i imnae мерка-
ванне, што малодшы Мсшслау 
бы у яшчэ пры жыцц! аднаго ui 
абодвух братоу юраунком знеш-
непал>тычных мерапрыемствау 
княства i узначальвау далёк in 
i бл>зюя паходы. Мсщслау 
удзельшчау у шматлпих вайско-

«Слова аб палку 1гаравым»: 
новае прачытанне 

цытавалася у леташеах, л>тара-
турных i пушпцыстычных творах 
XI I I — X V I ст. Потым амаль на 
два з паловай стагоддз) яно 
адыходзщь у нябыт, зшкае з га-
рызонта паэтау i псторыкау. 
Адзшы cnic «Слова», зроблены 
у XV I ст., быу знрйдзены зб!раль-
нжам стара жытнасцей графам 
А. I. МуЫным-Пушюным у 
1795 г. На няп'оуных 20 год гэты 
адзшы pyKanjt з 'яв!уся на свет, 
каб згарэць^у Маскве у пажары 
1812 г. 

Радок паэмы, што датычыць 
старажытнай Гародш, добра вя-
домы нам сёння. Ягп з гордасцю 
цытуюць краяз:.<Упд "> замша-
ваннем выма"'"" 'щь ix-аво-
ды. Але ui задумваемся м ,, чаму 
таленав1ты паэт канца X i l ст., яю 
не пастав1у сваё )мя пад выдатным 
творам, згадау расмешчанае на 
далёкай ускраше усходнеславянс-
юх зямель Гарадзенскае княства? 
Гэта месца «Слова» патрабуе 
асабл1ва уважл1вага разгляду, на 
што звярнуу увагу М. Ермалов)'ч 
у ceaiM артыкуле «Сведчанга 
«Слова...» (Спадчына. 1990. 
№ 2). 

Паэма, якая ста]ць ля вытокау 
лггаратуры украшскага, беларус-
кага i рускага народау, якая 
узбагац!ла залаты фонд сусветнай 
лггаратуры, поуная загадак i 
таямшц. Намёк]', напам1ны, 1нша-
сказы, !мёны i паняцш, з пауслова 
зразумелыя людзям X I I ст., сёння 
патрабуюць спецыяльных камен-
тарыяу, уважлйвай расшыфроукЬ 
Прыходз1цца тальк) шкадаваць, 
што аутар не падумау пра на-
шчадкау. I в ось ужо на працягу 
двух стагоддзяу cOTHi вучоных 
у розных крашах свету pyruiiea 
разб)раюць кожную фразу, кож-
пае слова паэмы, разгадваюць 
значэнне яе алегорый, спрабуюць 
пран1кнуць у сапраудны сэнс яе 
намёкау. А перакладчыю вядуць 
высокароднае спаборн!цтва, хто 
з ix больш дакладна i маляушча 
леракладзе паэму на суча сную 
мову. Знакамщейшыя мастак), 
кампазйтары, тсьменшю мшу лага 
\ нашы cywacHiKi знаходзяць 

гасьменнжу ) царкоунаму дзеячу 
старажытнай Беларус] Ю'рыле 
Тураускаму. I, в1даць, не выпадко-
ва то адз1н, то друп вучоны 
выходз)ць у ceaiM даследаванн] 
«Слова» на гродзенскую п'сторыю 
i князёу. 

У партрэтнай галерэ1 самых 
выдатных дзеячау нашай м)нуу-
шчыны, паказаных у паэме — 
вобраз Усяслава Полацкага 
(1044—1101), да якога аутар 
адносщца з ампатыяй. Магутна-
му Усяславу супрацьпастаулены 
яго здрабнелыя унук), што, як 
i ynyKi Яраслава Мудрага, вялжа-
га юеускага князя (1019—1054), 
пагразл) у бясконцых усобщах. 
А гэта прывяло да сумных 
вын)кау як К)еускую, так i По-
лацкую земл). Раздоры наклжал! 
«нас)лле» дружын язычн1цкага 
(паганскага) племяш л)тоуцау на 
Полацкае княства, прывял) да 
таго, што «Двина болотом течет 
оным. грозным полочаном под 
кликом поганых». 

Увагу аутара паэмы прыцяг-
нуу невядомы нашым сучасшкам 
i загадкавы для псторыкау 1зяс-
лау Вас)лькав)ч, князь гарадзенс-
к), як) «адз)н тольк)» притрепа» 
(падтрыма^, nepa6iy) славу дзеда 
свайго Усяслава, «позвони своими 
острыми мечи о шеломы ли-
товския». Але сам ён «под червле-
ными щитами на кровавой траве 
литовскими мечами прибит», а 
дружыну яго «крылья птиц прио-
дели, а звери кровь полизали». 
«Не было тут брата Брячислава. 
ни другого — В-.еволода — пра-
цягвае паэт.— Так в одиночестве 
изронил жемчужную душу из 
храброго тела через золотое 
ожерелье. Унылы голоси, пониче 
веселье, трубя трубят городень-
скии». Менавп а у г акtм кантэксце 
прыведзена у «Слове» добра 
вядомая нам фраза. 1зяслау 
Васшькав)ч, праунук Усяслава 
Полацкага, прощп астаулены у 
творы яго астатн!м нашчадкам, 
яюя не сумел!, ды й не захацел) 
мфна падзял]ць бацькоускую спа-
дчыну i пачал) сварк). 

Услед за згадкай пра трывогу 

чытача даследчык з Benapyci, 
кандыдат фшалапчных навук А 
К атэрл! у ceaiM артыкуле «Немиги 
кровавые берега...» (Беларуская 
думка. 1992. № 10). 

На думку Я. А. Пауленк], 
славуты помн)к старажытнай ус-
ходнеславянскай л)таратуры 
з 'яуляецца н) чым шшым... як 
nicbMOM... гродзенскага князя 1зя-
слава Вас1лькав)ча. 3 Галича гэты 
князь п!ша ceaiM братам Бра-
чыславу i Усеваладу у Гарадзен: 
«Не лучше ли нам будет, 
братья...». У шсьме ён расказвае 
аб сваёй б]тве з лпоусюм]' палкам! 
i аб ceaiM паражэнн! («... сам под 
червлеными щитами на кровавой 
траве литовскими мечами при-
бит» ) , У гэтым шсьме 1зяслау 
Ваалькав1ч задаецца пытаннем, 
што прывяло да такога плачэуна-
га стану i княства Полацкае, i усю 
Русь. Толью пра сваю штву 
з jiiToyuaMi гарадзенск! князь 
гаворыць у трэцяй асобе (такая 
форма апавядання добра вядома 
у л]'таратурных творах). Сутык-
нуушыся з грозным воранам — 
л1тоуцам1, 1зяслау Васмлькав1ч 
к часу нап1сання «Слова» выму-
шаны быу эм)грыраваць у Гал)ч, 
адкуль i nima сваё шсьмо братам. 
Пры чым, як выткае з тэксту 
твора, гэта шсьмо было w 
першае, а трэцяе. 

Не усё нам здаецца перака-
н а у ч ы м у г э т а й eepc i i i н е у с ё 
укладваецца у ланцужок наших 
ранейшых ведау аб старажытнай 
п'сторы! Гродзеншчыны. 3 пры-
ведзеных урыукау в1даць, што 
1зяслау наказаны у «Слове» як 
князь, што менав1та 3ariHyy у ба-
рацьбе з Л1тоуцам1, а не толью 
пацярпеу паражэнне. Як у таюм 
выпадку мог ён nicaub сваё 
nicbMO? Каментары!. да выданняу 
«Слова аб палку 1гаравым» назы-
ваюць (зяслава Васшькав1ча по-
лацюм i гродзенсюм князем. 
3 курсу ж псторш Benapyci 
вядома пра Усяслава Вас1лькав)'-
ча, як) npaeiy у Полацку у 
1162—1186 г. i запнуУ у 1186 г. у 
барацьбе з лггоуцамк; 

Пасля смерщ Усеваладю' Да-

вых мерапрыемствах, арган)зава-
ных KieycKiMi князям), у ба-
рацьбе розных прэтэндэнтау за 
KieycKi пасад: у 1170 i 1184 гг. ён 
хадз)'у на полауцау, у 1174 г. дапа-
магау Андрэю Багалюбскаму за-
xaniub вялжакняею трон. Таюм 
чынам, Мсц1слау Усеваладкав)ч 
яшчэ У 1184 г. адстойвау угульна-
рускш 1нтарэсы, абараняючы пау-
днёвыя межы Pyci, а ужо праз 
год-два князем у Гародш названы 
1зяслау Ваалькаыч. Узн)каюць 
пытаннк як ён апынууся у нашым 
горадзе? Чаму перарвалася ды-
настыя Усеналадкав!чау? I 1ншыя. 

Мсщслау Гарадзенсю', магчы-
ма, таксама папау на староню 
«Слова». Па меркаванню А. В. Са-
лауёва, менав1та яго мае на увазе 
аутар паэмы. Тут ён названы 
побач з валынсюм князем Рама-
нам, яю шмат i паспяхова ваявау 
з яцвягам1 i л1твой. Абодва княз! 
выступаюць у «Слове» выразн1ка-
Mi агулънаруск]х 1нтарзсау. 

Што датычыць месцазнахо-
джання «Слова», то, на думку 
Я. А. Пауленк!, да таго, як nanacui 
у рую зб!ральн]ка старажытнас-
цей Мус!на-Пушк!на, яно за-
хоувалася у Гродна. Як вядома, 
граф пасылау у «багатыя гарады» 
спецыяльных кам1с!янерау, яюя 
усюды знаходзш i ахвотна прада-
eani яму усяляюя старажытнасц)'. 
У 1793 г. у Гродна адбыуся друг! 
падзел Рэчы Паспал]'тай, у 
1795 г. сам горад быу уключаны 
У склад Расжскай iMnepHi. У гэ-
тым жа годзе было знойдзена 
«Слова». Можа, на самай справе 
гэта не выпадковае супадзенне? 
Сам Мус!н-Пушк)н nicay у «За-
nicKax для б!яграф!]», што у 
Польшчы знайшоу многа рэдюх 
кн!г. Больш таго, а/Ыны cnic 
«Слова», выяулены $ канцы XVI I I 
ст., як адзначае paciftcxi ricro-
рык К. Ф. Калайдсшч, быу «писан 
в лист белорусским почерком». 

Навуковы пошук працягваец-
ца. На гэты раз ён прывёу 
у Гродна... 

С. ПАЛУЦКАЯ, 
дацэнт кафедры гкторьн Бе-

ларусь 

Cvf<. и 
Шг'ir 

Першыя 
календари 
У XVI I стагоддз! у еура-

neKKix xpaiHax багатыя людз) 
ужо карысталгся календарам!, 
яюя выраблял! з дрэва ! вешал! 
у парадных пакоях над кам)намк 

Невял!к1я драуляныя календа-
ры мел! форму квадрата, на 
кожным баку яго пазначауся 
трехмесячны перыяд года. На-
рэзю, яюя абазначал1 дш, за 
выключэннем нядзел!, был! ад-
нолькавай вел1чыя>. Для нядзел! 
рысачка была больш тоустая 
1 доугая. Святы абазначал]ся 
спецыялькым) знакам). Некато-
рыя каяендары был! аздоблены 
багатым1 упрыгожванням! i каш-
тавал! аельм)' дорага. 

3 гкторы! 
рэчау 

Праз 
акуляры 

Акуляры могуць быць свет ль 
Mi або цёмным1, могуць быи 
фасону «л!муз]н» або «баб< 
та», або ультра-ci у выглядэ 
нажнщ або крылау матылька. 
Адным словам, акуляры знаёмы 
yciM, але не кожны з нас веда< 
што гэтым «прыстасаванням дл 
паляпшэння зроку звыш 70 
гадоу! 

Калумбам, ям вынайшау аку 
ляры, быу нейкй фларэнцше! 
манах. Адбылася гэта падзея кал 
1280 года i насша, мабыщ 
выпадковы ха(иктар. Уласщвас) 
вока (як жывога аптычнага при 
бора) 6ыл1 вывучаны значн 
пазней, ужо f 16 стагодд; 
астраномам Кеплерам. Тым са 
мым Кеплерам, як! адкрыу закс 
ны руху планет вакол Сонц 
! вынайшау немалаважную дэтал 
у acipaHOMii — тэлескоп. 

1мя фларэнц!йскага манах 
невядома, а вось англшею фше 
саф Фрэнс!с Бэкон цягнууся д 
заняткау оптыкай — факт дакла 
дны. I, магчыма, тое, што MI 
зараз называем акулярам!, вынай 
шау менав!та ён. Але хто б н 
3pa6iy гэта, спатрэб]Л1ся цэлы. 
стагоддз!, каб навучыцца ума 
цоуваць шкло у аправе. 

У еярэдневяковай 1талй аку 
ляры прымацоувал!ся да кра 
капялюша. Прытрымл1ваючы ка 
пялюш, вы м а Ы убачыць тое, шп 
дэфект зроку хавау ад вас 
Акуляры кпанскага караля Ф!л ) 
па II прымацоувал! на плосюэ 
драуляным кл!не, востры кане! 
якога хавауся таксама пад капя 
люш. 

Першае пенсне ахапляла нос 
як вял!кая прышчапка для бя 
Л1зны. Гэта замшала, напрыклад 
дамам-прыгажуням. Акрамя таге 
гэта прыстасаванне, магчыма 
замшала дыханню, нос набуха; 
i станав!уся ад гэтага трошк 
С1НЮШНЫМ... 

На царкоунай фрэсцы у !таль 
янсюм горадзе CieHa паказаль 
падслепаваты д ябал, яки n V 
шчурыушыся, глядзеу на свет 
у як)м яму трэба было адшукащ 
грэшн!кау. Дарэчы, яго акулярь 
ужо можна л!чыць амаль су 
часным!, xi6a што тольк! вельм 
маленьюм!. Наогул, гэта справ: 
моды... 

У канцы 17 стагоддзя у мода 
увайшл! акуляры, тасёмю яюя 
завязвал)ся на патыл!цы банщ-
кам. У !ншым варыянце янь 
трымалгся з дапамогай груза н' 
кончьках вяровачак, заведзены. 
за вушы. Галоуны недахоп гэтагс 
прыстасавання — небяспечнг 
крущць галавой, таму што вы-
падкова можна стук ну ць сябс 
грузам па твары. I толью у 18 ста-
годдз! з 'явился акуляры, як!» 
крыху нагадваюць цяперашн!я. 

У Pacii акуляры был)' вядомь 
з 17 стагоддзя. Для таго, каб 
стаць уладальшкам акулярау, ак-
рамя дрэннага зроку, патрэбна 
немалое багацце (каштавал! янь 
вельм! дорага) i адукацыю. 

У «Расходнай кшзе грашовай 
навую» цара Mixauia Фёдарав!ча 
у першы ж год яго царавання 
з р о б л е н ы 3anic п р а т о е , ш т о 
19 лйстапада 1614 года для цара 
куплены у маскоускага госця 
купца Mixalna Смывалава «ачки 
хруста льны с одное стороны 
гранены, а с другую глазки, что 
в них смотря, много кажется». 
Першых аптычных спрау майст-
рам на Pyci быу 1ван Efliceey 
Бяляеу — ён i заснавау аптычную 
палату пры !мператарскай акадэ-
Mii навук. Яго старынныя акуляры 
захоуваюида зараз у Аружэйнай 
палаце. 

Л. 1ГУМНАВА. 

• Люблю мой край, старо!Л?ггэту... Ш uTtfTr; 
Фота У. С А Р О К 1 Н А . 

Ус1м, каго цжавщь псторыя i культура г. Гродна, польская 
л)'таратура i творчасць 3. Налкоускай, прапануем кшгу «Зофье 
Налковской пасвящается». У ёй прадстаулены матэрыялы навуковай 
канфэрэнцы! «Творчасць 3. Налкоускай i славянскш л!таратуры», якая 
адбылася 16—18 мая 1989 г. у Гродзенсюм дзяржауным ушвератэце 
!мя Яши Купалы. 

Набыць кн!гу Вы можаце у каб!неце польскай фшалоп). 
(аУд. 330) з 10.00 да 17.00. 
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