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Нацыянальная бібліятэка Беларусі – галоўная бібліятэка 
краіны, яе буйнейшы інфармацыйны і культурны цэнтр. 
Заснаваная ў 1921 годзе, яна на працягу больш за 80 гадоў 
засяспечвае задавальненне інфармацыйных патрэб беларускага 
грамадства.  

Нацыянальная бібліятэка Беларусі сёння – гэта 8 мільёнаў  
адзінак захоўвання на розных носьбітах. Карыстальнікамі 
бібліятэкі з'яўляецца больш за 90 тысяч чалавек, якім штогод 
выдаецца 3,5 мільёны дакументаў. Штодня бібліятэку наведвае 
больш 2 200 чытачоў, якім выдаецца каля 12 тысяч дакументаў. 

16 чэрвеня адбылося ўрачыстае адкрыццё новага будынку 
Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Гэта 25-павярховы будынак у 
форме алмаза, размешчанага на стылабаце. Аўтары праекта, 
распрацаванага яшчэ ў 1980-я гады, – архітэктары М. К.Вінаградаў 
і В.В. Крамарэнка. 

 Будынак быў ўзведзены за 3 гады. Яго вышыня – 72 метры. У 
цэнтры будэнка – кнігасховішча на 14 млн. адзінак захоўвання, ад 
якога промнямі разыходзяцца чытальныя залы (20 штук, 
разлічаныя на 2 000 чытачоў адначасова), канферэнц-залы, музеі, 
выставачныя і службовыя памяшканні (штат супра- 
цоўнікаў – 1 000 чалавек). Наверсе – аглядная пляцоўка з відам 
на Мінск і наваколле. 
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Каждое лето историки-
второкурсники проходят 
архивную практику в 
документохранилищах Гродно: 
Национальном историческом 
архиве Беларуси и Государст-
венном архиве Гродненской об-
ласти. Мне посчастливилось 
попасть в НИАБ. Говорят, же-
лающих попасть на практику в 
этот архив –всегда больше, чем 
он может принять.  

С НИАБ я 
познакомилась еще до 
практики. Когда шла 
туда первый раз, было 
даже страшно. Но в то 
же время этот новый 
и неизведанный мною 
мир тянул и манил к 
себе.  

В архиве меня 
тогда встретила милая 
девушка-архивист 
Юлия, которая 
объяснила правила 
работы 
исследователей в 
читальном зале, 
помогла оформить необходи-
мую документацию и подобрать 
дела по теме моей курсовой ра-
боты. 

То первое знакомство с ар-
хивом прошло на «ура» также 
благодаря моему научному ру-
ководителю профессору 
В.Н.Черепице, который ввел 
меня в курс дела: как искать 
«ниточки» и «зацепочки», что-
бы работа не стояла на месте, 
познакомил с множеством инте-
ресных людей.  

За эти два года я неодно-
кратно работала в НИАБ, кото-
рый, можно сказать, стал мне 
родным домом. Поэтому и при-
шла сюда на практику, уже не 

испытывая страха перед новым 
и неизведанным. 

В первый же день архивной 
практики, получив от ее руко-
водителя указания на устано-
вочной конференции, мы погру-
зились в рабочую обстановку. В 
архиве первую неделю с нами 
работала Антонина Степановна 
Вербицкая – хороший специа-
лист и прекрасный человек, ко-

торый очень любит свою рабо-
ту. Для нее архив – не просто 
место работы, но частичка ее 
души.  

В непринужденной рабочей 
обстановке мы слушали ее лек-
ции, а также самостоятельно 
работали над делами фонда Бе-
лостокского уездного полицей-
ского управления. Мы как на-
стоящие архивисты проверяли 
дела, составляли именные и гео-
графические указатели. Работа 
эта – не из легких. Сложно ра-
зобраться в рукописях, когда 
почерк почти нечитабельный. 
Антонина Степановна всегда 
приходила на помощь.  

Мы посетили также Госу-
дарственный архив Гроднен-
ской области, Государственный 
архив общественных объедине-
ний Гродненской области. Мне 
очень понравилось в архиве и 
музее нашего университета. 
Это, наверное, потому, что они 
дали возможность по-новому 
посмотреть на своих преподава-
телей. Я в них увидела не про-

сто педагогов, 
которые обучают нас 
мастерству историка, 
но и бывших 
студентов, у которых, 
как и у нас, были в 
учебе взлеты и 
падения. Сужу об 
этом – по личным 
делам некоторых пре-
подавателей, по ко-
торым, как и по 
другим архивным де-
лам, я учусь читать 
между строк. 

Вторую неделю 

основам профессии 
архивиста нас учила 

Ирина Брониславовна Рябухина. 
Под её руководством мы запол-
няли анкету исследователя, лист 
заказов, искали нужные дела по 
архивным путеводителям, по 
фондам и описям.  

И вот практика на исходе. 
Жаль. Я вынесла из нее много 
полезного: изучила некоторые 
дела по своей научной теме, по-
знакомилась с работой архивис-
тов. Благодаря практике, я по-
няла, чего я хочу в этой жизни, 
кем хочу стать и какое место в 
обществе занять. 

Галина Громыко, 
студентка ІІІ курса 
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 3 
Ëÿ âûòîêà¢ iäýi àäíàўëåííÿ Âÿëiêàãà êíÿñòâà Ëiòî¢ñêàãà 

ў áåëàðóñêiì ãðàìàäñêà-ïàëiòû÷íûì ðóõó 
 

У час адной з паездак у Маскву 
мне ўдалося знайсці ў Расійскім 
дзяржаўным архіве старажытных 
актаў цікавы дакумент па тэме маёй 
курсавой работы – пісьмо Эразма 
Тычынскага (Тышынскага – ў архіўнай 
справе дваякае напісанне яго 
прозвішча), датаванае чэрвенем 1811 
г.,  да Міхаіла Клеафаса Агінскага, 
аўтара вядомага праекта 
адраджэння Вялікага княства 
Літоўскага (1811 г.). Гэта пісьмо 
пралівае новае святло на ролю 
Агінскага ў авалодванні ідэяй 
аднаўлення княства беларускай і 
літоўскай грамадскай думкай пачатку 
ХІХ ст. і ярка характарызуе 
“расположение умов в Литве” на 
мяжы 1800 – 1810-х г. 

Хто такі Тышынскі – высветліць 
пакуль не ўдалося. З пісьма можна 
заключыць, што гэта ўраджэнец 
Вялікага княства Літоўскага 
(“Літвы”) і яго патрыёт. Тышынскі – 
ліцвін беларускага паходжання, бо 
гаворыць ад імя “літоўцаў”, якія 
насяляюць берагі Заходняй Дзвіны. Па 
сацыяльнаму статусу ён прадстаўляў 
“першынствуючую частку народа, 
якая карыстаецца неабмежаванай 
перавагай дваранскай годнасці”. 
Э.Тышынскі з’яўляўся адным з 
землякоў-аднадумцаў М.Агінскага, з 
якімі той дзяліўся сваёй ідэяй 
адраджэння ВКЛ.  

*** 
Пасля таго, як Вялікае княства 

Літоўскае знікла з карты Еўропы, 
палітычнае мысленне беларускай 
інтэлектуальнай і палітычнай эліты 
яшчэ доўгі час вярэдзіла думка аб 
аднаўленні сваёй дзяржавы. Першым 
гістарычна вядомым праектам 
адраджэння ВКЛ з’яўляюцца дзве 
запіскі, пададзеныя ў 1811 г. 
імператару Аляксандру І графам 
М.К.Агінскім. Буйны дзяржаўны дзеяч 
ВКЛ, дэпутат Вялікага сейма 1788–
1792 г., на якім падтрымаў 
Канстытуцыю 3 мая,  падскарбій ВКЛ 
у 1793–1794 г., удзельнік паўстання 
1794 г., ён пасля падаўлення паўстання 
быў вымушаны эміграваць за мяжу. 
Жыў у Вене, Венецыі, Парыжы. У 
1802 г. М.Агінскі вярнуўся на 
бацькаўшчыну, дзе яму вярнулі 
секвестраваныя ўладанні, і да 1806 г. 
жыў у сваім маёнтку Залессе ля 

Смаргоні. Ён карыстаўся сімпатыяй і 
ўдзячнасцю сваіх суайчыннікаў як 
вялікі патрыёт княства.  

М.Агінскі вярнуўся з эміграцыі з 
ідэяй адраджэння ВКЛ. Словы, 
прамовы, напамін М.Агінскага, як 
сведчыць ліст Э.Тышынскага, запалілі 
душы ўсіх тых беларусаў і літоўцаў, 
хто не змірыўся са стратай сваёй 
дзяржавы. З таго часу гэта ідэя 
“зрабілася ўсеагульным прадметам 
бясед, размоў і меркаванняў ва ўсіх 
ніжніх прыватных і публічных 
сходах”. Выразнік гэтых настрояў 
Э.Тышынскі пераконвае сенатара (з 
1810 г.) Агінскага, які “перасяліўся ў 
сталіцу судзіць аб справах імперыі”, у 
неадкладнасці справы вяртання 
ліцвінам іх дзяржавы, бо інакш гэта 
пагражае Расійскай імперыі 
катастрофай.  

“У літоўцаў, – пісаў Э.Тышынскі 
М.Агінскаму пра настроі эліты 
Беларусі і Літвы, – дагэтуль … 
агульныя правілы – біцца за айчыну і 
закон, агульны характар – грэбаваць 
дастаткам і чынамі, а падтрымаць 
права і незалежнасць. … У літоўцаў 
яшчэ айчынай – Літва, законам – 
Статут, заканадаўчай уладай – сейм”. 
А тых, хто думае інакш, – “малая 
колькасць”. 

Пісьмо Тышынскага адлюстроўвае 
ўстойлівае імкненне беларускай і 
літоўскай шляхты да 
адміністрацыйнай і прававой 
самастойнасці краю. Ва ўмовах 
некаторай лібералізацыі царскай 
палітыкі ў заходніх губернях з мэтай 
нейтралізацыі пранапалеонаўскіх 
настрояў мясцовай шляхты Тышынскі 
з аднадумцамі ўскладаюць надзеі ва 
ўзнаўленні ВКЛ на Аляксандра І. 
“Берагі Заходняй Дзвіны, населеныя 
ўдзячнымі да яго літоўцамі”, маглі бы, 
пры ўмове вяртання ім Аляксандрам І 
адміністрацыйнай і прававой 
самастойнасці, стаць мацнейшым 
аплотам для Расійскай імперыі. 
Утварэнне Напалеонам Варшаўскага 
герцагства, паводле аўтара пісьма, 
якое дае палякам надзею на 
аднаўленне скасаванага каралеўства, 
не можа не хваляваць насельніцтва 
тых зямель, якія яшчэ нядаўна жылі 
разам з імі ў адной дзяржаве (Рэчы 
Паспалітай). 

“Літоўцы, – пісаў Тышынскі, – 
ашалела любяць незалежнасць сваёй 
краіны, свае законы і звычаі, любяць 
углядацца ў прыклады сваіх продкаў, 
любяць пераймаць ім …у 
грамадзянскіх і вайсковых подзвігах… 
Ад 15-гадовага юнака да 60-гадовага 
старца няма ў Літве ніводнага 
шляхціца, які б не палаў жаданнем … 
або абараняць грудзямі свае карэнныя 
законы і перавагі, або радзіць аб 
справах айчынных і аб справах 
дзяржавы”. Бяздзеянне, як сцвярджае 
Тышынскі, уганяе яго суайчыннікаў ў 
маркоту або адчай. Адчай адных 
прымушае да эміграцыі і да службы 
чужым інтарэсам. Туга пераўтварае 
іншых у цяжар сабе і іх ураду. 

“Калі б уладкаваць Літву, якая 
доўгі час знаходзілася ў саюзе з 
Польшчай, але якая заўсёды зберагала 
ўдзельнасць і незалежнасць сваёй 
нацыі, на больш выгодных, супраць 
Варшаўскага герцагства, правілах, – 
лічыць Тышынскі, – гэта спыніць 
незадавальненне, запальчывасць і 
парыў тых, хто спакушаецца і 
спакусіўся пустымі надзеямі, але яшчэ 
і прывабіць на бок тутэйшага ўраду 
вельмі многіх з-за мяжы. Літоўцы 
загінуць без хуткай і рашучай 
пастановы аб іх долі”. 

Досвед адраджэння  Напалеонам 
польскай дзяржаўнасці, паводле 
пераканання Э.Тышынскага, вельмі 
спакуслівы для літоўцаў. Тры гады 
існуе Варшаўскае герцагства, і 
“варшаўцы” “штодня крадуць сэрцы 
[ліцвінаў – С.П.], адданейшыя 
ўсерасійскаму скіпетру”. “Цяперашняе 
становішча літоўцаў … небяспечнае 
для імперыі,” – папярэджвае аўтар 
ліста. Чорная хмара, паводле яго слоў, 
якую мы ўгледзелі, можа абярнуцца 
жахлівай навальніцай, хваляваннямі і 
канчатковым разбурэннем карабля.  

“Я не асмелюся прасціраць свае 
разважанні далей; мы ўнізе не столькі 
бачым, колькі могуць спасцігнуць 
позіркі людзей, што стаяць наверсе 
стырна… Ваша справа, князь, 
меркаваць па праўдзе ” – завяршае 
Э.Тышынскі сваю “кароткую, але 
верную карціну цяперашніх настрояў у 
Літве”. 

Сяргей Марозаў, 
 студэнт V курса 

 

 

Áåëàðóñêàÿ äçÿðæà¢íàñöü 
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Свята сярэднявечнай культуры  

 

Фэст сярэднявечнай 
культуры – адна з самых яркіх і 
відовішчных падзеяў на 
Навагрудчыне. Трапіўшы на яго, 
гледачы і ўдзельнікі могуць у 
поўнай меры адчуць дух 
сярэднявечча, уласнымі вачыма 
пабачыць тое, аб чым дагэтуль 
чыталі толькі ў падручніках 
гісторыі: 

• Рыцарскія турніры, на 
якіх адважныя ваяры спабор–
нічаюць ва ўменні валодаць 
зброяй; 

• Балі, на якіх 
вышмянітыя 

паненкі 
звабліваюць сэрцы 
сваіх прыхільнікаў; 

• Пірышчы – 
каб забыць 
стомленасць і 
атрымаць асалоду 
адпачынку і 
забавы; 

• Сцэны з 
сярэднявечнага 

жыцця, быт 
простых людзей і 

рыцарства; 
• Паўсядзённыя і святоч–

ныя справы, працу і адпачынак – 
тое, з чаго складалася жыццё 
сотні гадоў таму. 

Месцам правядзення сярэд–
нявечных фэстаў 
Навагрудак абраны не 
выпадкова. Гэта – 
першая сталіца 
Вялікага княства 
Літоўскага, месца 
каранацыі першага 
караля ліцвінаў. 

У горадзе 
захавалася 
сярэднявечная 
планіроўка і старая 
забудова, багаты 
гарадскі ландшафт і 
Замкавая гара з руінамі 
старажытнага замка.  

Сонечныя дні ў тыя 
ліпеньскія выходныя разгарнулі 
над гісторыяй яркае сіняе неба. 
Цёплае паветра сушыла не толькі 
брук, але і цела, распаляла смагу. 
Дарога да плошчы з кожным 
маім крокам паўнела 
гаманлівымі турыстамі.  

На старой рынкавай плошчы 
віравала людскімі патокамі 
жыццё. Там, дзе раней кавалі і 
прадавалі зброю, а сяляне – 
жыта, сучасныя турысты 
“паядалі вачыма” медныя 
бранзалеты, запіваючы думкі 
кока-колай. Тое, што было 
зроблена рукамі чалавека, які 
жыў стагоддзяў сем таму, па 
сілах і чалавеку сучаснаму. 
Вырабы, узноўленыя ў 
адпаведнасці з захаванымі да 
сёння ўзорамі, ёсць двайнікамі 
прадметаў вайны, быту і 
раскошы, з якімі меў справу твой 
пра…прадзед! Усе гэтыя рэчы, 
бачныя ад краю скверу да 
помніка Адаму Міцкевічу, 
зробленыя ўручную. Кожны 
зігзаг на пярсцёнку, самы 

маленькі сцяжок на ўбранні – ва 
ўсім гэтым ёсць часцінка 
чалавечай працы.  

Вакол, ужо і легендай 
забытых, двухпавярховых дамоў 
наваградскіх ювеліраў за крок ад 
Замкавай гары лямантавалі 
ганчары, кавалі, разбяры. Але 
галоўнымі асобамі ў 
старажытным і святочным 
горадзе былі рыцары.  

 

Ñÿðýäíÿâå÷÷à “âÿðíóëàñÿ” ¢ 
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У Навагрудку 
 

Раней рыцары неслі смерць 
на сваіх мячах і не баяліся такой 
спадарожніцы. Цяпер яны зноў 
вярнуліся на Замкавую гару, 
разбіўшы паходнае рыцарскае 
жытло, поўнае начыння. 
Касцюмы, даспехі, зброя, 
антураж вабілі сваёй 
старажытнай прыгажосцю і 
незвычайнасцю. Толькі красоўкі 
ў рыцараў сучасныя былі.  

Рыцары паказалі сябе з 
розных бакоў. Яны занялі замак. 
Замкавы роў поўніўся ваярамі: 

страляніна з лукаў, конны 
рыцарскі турнір, вікінгскія 
гульні, пешы рыцарскі турнір. 
Усё гэта з’яўлялася фонам для 
галоўнай імпрэзы – інсцэніроўкі 
штурму замка войскам 
Тэўтонскага ордэна. Штурм 
адбываўся перад галоўным 
фасадам Фарнага касцёла – 
аднаго з нешматлікіх добра 
захаваных гістарычных 
будынкаў Навагрудка.  

Шпаркі рыцар з 
паўліным 
пер’ем на 
шаломе 
выязджае на 
ўскраіну Замка  
і захоплівае 
непаўнагадовую 
дзяўчыну. За ім 
падышла група 
“тэўтонаў” з 
нашыўкамі 
крыжа на 
ўбранні. А 
зверху на іх 
пазіраюць вясёлыя хлопцы з 
лукамі!  

… І пачалася “крывавая” 
ліпеньская нядзеля! Страляніна з 
чатырох гармат… Першыя 
забітыя… Ой, Божачкі!...  

А трэцяй гадзіне 
высветлілася, што захапіць замак 
тэўтонам так і не ўдалося.  

Агульную атмасферу свята 
дапаўняла архаічная музыка, 
якую вецер разносіў у шматлікія 
куткі старога горада. Гук дуды 
беражліва кранаў пальцамі 
тонкія ўнутраныя стрункі душы. 
Менавіта музыка пакінула 
найпрыемнейшы ўспамін ад 
свята. 
Бурдонаўска
я фольк-
музыка 
надала яму 
багацейшы 
каларыт.  
Канешне, 
гэта былі не 
сярэднявечн
ыя вулічныя 
музыкі і не 
менестрэлі, 
але яны гралі 
не кепска, 
яны гралі 

лепш! Песня “Чорна кура, якая 
перайшла сцежку вандроўніку” 
львоўскага гурта, венгерскі 
танец, музыка румынскай 
Малдавіі прымушалі кроў хутчэй 
бегчы па целе, … а пасля так 
запалілі, што, здавалася, сэрца, 
пачало таньчыць… Цеплыня 
радасці напаўняла думкі!... 

 
Антон Кінковіч, 

 студэнт ІІІ курса 
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Ñîô'i Ãàëüøàíñêàé � 600 ãàäîў      500-ãîääçå áiòâû ïàä Êëåöêàì 

 

 

 
Соф'я Гальшанская (1405? – 21.09.1461) – 

прадстаўніца старажытнага і ўплывовага роду князёў 
Гальшанскіх. У 1422 г. ва ўзросце 17-ці гадоў яна стала 
жонкай польскага караля Ягайлы, якому ў то час было 
больш за 70. Менавіта яна падарыла Ягайле, які лічыўся 
бяздзетным, сыноў Уладзіслава і Казіміра, якія сталі 
польскімі каралямі, а Казімір – яшчэ і вялікім князем 
літоўскім (1440–1492). Такім чынам, Соф'я Гальшанская 
стала заснавальніцай дынастыі Ягелонаў, вядомай і ў 
Польшчы, і на землях Вялікага княства Літоўскага, 
Рускага і Жамойцкага. 

У Гальшанах Ашмянскага раёна, на цэнтральнай 
плошчы быў усталяваны памятны знак Соф'і Гальшан-
скай. Ён уяўляе сабой мясцовы прыродны валун цёмна-
вішнёвага колеру вышынёй прыкладна два метры і 
шырынёй каля метра. На пярэднім паліраваным баку 
каменя ўсталяваны барэльеф з выявай 17-гадовай 
князёўны. Справа ад яго выбітыя словы: "Соф’і 
Гальшанскай – дачцы зямлі беларускай, роданачальніцы 
дынастыі Ягелонаў". Памятны знак выраблены мінскім 
скульптарам Аляксандрам Крохалевым. Урачыстае 
адкрыццё помніка адбылося ў верасні ў рамках 
правядзення міжнароднай канферэнцыі "Ягелоны: 
дынастыя, эпоха, спадчына", прысвечанай 600-годдзю 
нараджэння Соф'і Гальшанскай. 

 
6 жніўня споўнілася 500 

гадоў бітвы пад Клецкам 
войска Вялікага княства 
Літоўскага з крымскімі 
татарамі, якую трыумфальна 
выйграў князь Міхаіл Глінскі.  

Улетку 1506 г. 30-
тысячнае татарскае войска 
напала на Беларусь. Супраць іх 
выйшла 7 тысяч воінаў 
наваградскага, менскага і 
гарадзенскага рушання на чале 
з князем Міхаілам Глінскім. 6 
жніўня яны нечакана атакавалі 
ворагаў і ўшчэнт разбілі іх, 
вызваліўшы 40 тысяч 
палонных. 

Рэшткі разбітага татар–
скага войска былі знішчаны 
каля Капыля, Слуцка, 
Петрыкава. Пасля гэтай бітвы 
буйныя напады татараў на 
Беларусь фактычна спыніліся, 
парадзелі напады дробных 
атрадаў. 

У Клецку прайшла наву-
кова-практычная канфэрэнцыя, 
прысвечаная славутай перамозе 
войска ВКЛ над крымскімі 
татарамі ў 1506 годзе. 

 
 

 

Юбілейная манета, выпушчаная ў Беларусі да 600-годдзя Соф’і Гальшанскай 
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Ярмусик Э.С. Католический Костел в Беларуси в 1945–1990 годах. – Гродно: ГрГУ, 2006. – 568 с. 

 
“Упершыню за постсавецкі час з’явілася манаграфія, якая прэтэндуе на поўнае даследаванне 

становішча Каталіцкага Касцёлу і жыцця каталікоў за савецкім часам. Папярэднія працы тычыліся 
толькі адзінкавых фактаў або феноменаў існавання Касцёлу ў БССР. Трэба падкрэсліць, што раней 
аўтар ужо выдаў манаграфію, прысвечаную лёсу Каталіцкага Касцёлу падчас Другой сусветнае вайны, 
таму разгляданую кнігу выпадае лічыць працягам вывучэньня гісторыі Касцёлу на тэрыторыі 
Беларусі...” 

Аўген Усошын. Зьнішчэньне і ўваскрасеньне беларускага Касьцёлу // ARHE. 2006. № 10. 
 
 
Черепица В.Н. Город-крепость Гродно в годы первой мировой войны: мероприятия граж-

данских и военных властей по обеспечению обороноспособности и жизнедеятельности. – Гродно: 
ГрГУ, 2006. – 536 с. 

 
В монографии, написанной в жанре истории повседневности, повествуется о самых разнообраз-

ных мероприятиях гражданских и военных властей города-крепости Гродно в годы Первой мировой 
войны, делаются попытки осмысления связи между историческим процессом и повседневным бытом. 

 
 
Заходні рэгіён Беларусі вачыма гісторыкаў і краязнаўцаў: Зборнік навуковых артыкулаў / 

Рэдкалегія: І.П. Крэнь, У.І. Навіцкі, В.А. Белазаровіч (адк. рэдактары). – Гродна: ГрДУ, 2006. – 422 с. 
 

 
***************************************************************************** 

Інфармацыя пра навуковыя канферэнцыі 
(кастрычнік-лістапад 2006 г.) 

 
VI міжнародная навуковая канферэнцыя маладых вучоных “Молодежь в науке – 2006” – 16–18 

кастрычніка, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі. 
 
Міжнародная навуковая канферэнцыя “Европейский союз и восточнославянский мир на ру-

беже ХХ–ХХІ веков” – 19 кастрычніка, Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы, кафедра 
сусветнай гісторыі. 

 
Міжнародная навуковая канферэнцыя “Проблемы методологии исследований истории Бела-

руси” – 26–27 кастрычніка, Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі 
 
Міжнародная навуковая канферэнцыя “Шлях да ўзаемнасці” – 26–27 кастрычніка, арганізатары 

канферэнцыі: Камітэт па справах рэлігій і нацыянальнасцей  пры Савеце Міністраў,  Беларускае 
грамадска-культурнае таварыства ў Польшчы, Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы і інш. 

 
Рэспубліканская навуковая канферэнцыя “Гарады Беларусі ў кантэксце палітыкі, эканомікі, 

культуры” – 3 лістапада, Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы, кафедра гісторыі 
Беларусі. 

 
Рэспубліканская навукова-тэарэтычная канферэнцыя “Беларусь у эпоху рэвалюцыйных 

узрушэнняў: Да 100-годдзя  выхаду ў свет газеты “Наша ніва” – 10 лістапада, Беларускі дзяржаўны 
педагагічны універсітэт імя Максіма Танка. 

 
 

Íîâûÿ êí³ã³. Êàíôåðýíöû³ 
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Вы ніколі не задумваліся, 
чаму вайскоўцы, вітаючыся, 
прыкладваюць руку да казырка 
шапкі? І чаму гэты жэст 
прапісаны не толькі ў статуце 
нашага войска, але ўласцівы як 
знак вітання войскам усяго 
свету? … Але служылыя часам 
не здагадваюцца, што аддаючы 
чэсць адзін аднаму, яны 
дакладна паўтараюць рухі 
сярэдневяковых рыцараў, якія 
ўзнімалі забралы сваіх шлемаў і 
абавязкова фіксавалі той 
момант, калі іх твары былі 
поўнасцю адкрытыя адзін 
аднаму… 

Як з’ява рыцарства 
з’явілася ў пачатку 
сярэднявечча ў Цэнтральнай і 
Заходняй Еўропе. Праз нейкі 
час яно сфарміравалася і ў нас – 
на землях Вялікага княства 
Літоўскага…  

Дык вось, сучасны 
агульнавайсковы статут – 
непасрэдная спадчына 
рыцарскага права… А карані 
рыцарскага права – у рыцарскім 
кодэксе, які прынялі рыцары 
той пары. Таму нічога дзіўнага ў 
тым, што вайскоўцы розных 
краін аднолькава вітаюць адзін 
аднаго, няма. Нязменнымі 
засталіся правілы і форма зносін 
ніжэйшых чыноў з вышэйшымі 
(стаяць прама, рукі па швах, 
безагаворачнае падпарадка–
ванне), адданасць прысязе, 
сцягу. І нават незразумелая 
штацкім асобам любоў 
вайскоўцаў да ордэнаў-медалёў, 
шэўронаў і бліскучых бляхаў на 

рамянях – адтуль, з той пары, 
калі неначышчаныя латы з-за 
звычайнай іржы маглі зрабіцца 
прычынай пагібелі ў баі або 
паражэння ў турніры. А 
адсутнасць герба на шчыце 
гаварыла аб непрыналежнасці 
байца да асобнай вайсковай 
касты – рыцарства.  

 
Асобная размова аб 

рыцарскім гонары. Згодна з 
кодэксам, гонар – гэта галоўнае 
багацце рыцара. І запляміць яго 
– вялікая ганьба. З-за 
найменшай абразы словам ці 
ўчынкам рыцар, паводле 
кодэкса, абавязаны быў 
выклікаць крыўдзіцеля на бой, 

каб даказаць сваю слушнасць 
або загінуць. Але з гонарам.  

У час дуэлей гінула і 
калечылася, відаць, не меней 
вояў, чым у баях. … Карацей, 
закон [Статут ВКЛ 1588 г.] 
забараняў дуэлі, а за 
непадпарадкаванне – “у 
зняволенні ў замку нашым 
Віленскім верхнім паўгода 
сядзець”, а за забойства на дуэлі 
– “крывёю сваёю заплаціць”. 
Жорстка, між іншым. 

На сучасных жа рыцарскіх 
турнірах “дуэлі” не забаронены. 
Але ўсё роўна напярэдадні 
“бою” трэба абавязкова 
звярнуцца ў “суд”, агаварыць 
правілы і толькі пасля гэтага 
біцца па ўсіх законах 
рыцарскага кодэкса. І не варта 
ўсё таго ж рыцарскага гонару 
біць саперніка ў спіну, дабіваць 
таго, хто ўпаў, ці бяззбройнага. 
… Цяпер ужо казкай падаецца 
той час, калі вынік усяго бою 
мог вырашыць паядынак двух 
волатаў, калі можна было 
праводзіць рыцарскія турніры  ў 
час асады замкаў паміж тымі, 
хто асаджваў, і тымі, каго 
асаджвалі, калі слова “рыцар” 
часцяком аказвалася 
мацнейшым за тую сталь, з якой 
была выкавана яго шабля… 

 
З артыкула Ігара Міхна, 

(кіраўнік Міжнароднай сярэдневяковай 
лігі, прадзюсер фестываляў, прысвечаных 
культуры сярэднявечча), змешчанага ў 
кнізе “Мы - беларусы”. Мн., 2003. С. 113) 
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