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Вільнюс. Плошча Гедыміна. Вежа Гедыміна. 

 

Ад рэдактара 
 

Для большасці студэнтаў-гісторыкаў Вільня, сталіца нашай гістарычнай 
дзяржавы, Вялікага княства Літоўскага, - гэта загадка. Нядаўна мне 
пашчасціла там пабываць і пабачыць многае з таго, што расказвалі выкладчыкі 
гісторыі Беларусі. Узброіўшыся відэа- і фотакамерай, я пайшоў на начную 
вандроўку па сталіцы цяперашняй Літоўскай Рэспублікі. За пяць гадзін 
абышоў гістарычны цэнтр. На плошчы Гедыміна астраномы праз тэлескопы, 
накіраваныя на вежу Гедыміна – сімвал Вільні, паказвалі начным 
вандроўнікам, такім як я, луну. Асветленыя ліхтарыкамі і моцнымі 
пражэктарамі гістарычныя пабудовы: Вострая Брама; жамчужына готыкі 
сабор святой Ганны, пра які яшчэ Напалеон казаў, што калі б мог, дык перанёс бы яго ў Парыж; 
Кафедальны сабор, княжацкі палац, Вільнюскі універсітэт, былы палац віленскага генерал-губернатара, 
а таксама помнікі Міндоўгу, Гедыміну, А.Міцкевічу і іншыя - робяць незабыўнае ўражанне. Назаўтра 
пачалася навуковая частка паездкі: бібліятэка Віленскага універсітэта, дзе працавалі многія знакамітыя 
мужы навукі; Дзяржаўны гістарычны архіў Літвы са шматлікімі дакументальнымі скарбамі па 
беларускай гісторыі. 

Для гісторыка – шчасце трапіць у Вільню, пахадзіць па яе плошчах і бруках, напоўненых духам 
сівой даўніны. У такі момант разумееш, што гісторыя – гэта не нейкая абстракцыя, пра якую пішуць у 
кнігах, а рэалія, у якой мы жывем. Вільня – гэта і наша гісторыя! З Літвы я ад’язджаў перапоўнены 
пачуццямі, натхненнем, адчуваннем годнасці беларускай гісторыі. 

Я кожнаму гісторыку жадаю пашпацыраваць па Вільні…і абавязкова ноччу! 
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Гісторыка-краязнаўчы 

гурток – равеснік гістарычнага 
факультэта. З нагоды 50-годдзя 
гуртка 30 ліпеня 2005 г. на 
факультэце была праведзена 
рэспубліканская навуковая 
канферэнцыя “Здзяйсненне 
мары апантаных”. Заяўкі на ўдзел 
у канферэнцыі падалі 41 чалавек. 
Гэта студэнты, аспіранты, 
магістранты, маладыя выкладчыкі 
ВНУ Беларусі: Гродзенскага 
дзяржаўнага універсітэта імя Янкі 
Купалы, Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта, Гомельскага 
дзяржаўнага універсітэта імя Фран-
цыска Скарыны, Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага 
універсітэта імя Максіма Танка, 
Акадэміі Міністэрства ўнутраных 
спраў Рэспублікі Беларусь, Гомель-
скага інжынернага інстытута 
Міністэрства па надзвычайных 
сітуацыях Рэспублікі Беларусь, 
Баранавіцкага дзяржаўнага 
універсітэта, Рэспубліканскага 
Інстытута вышэйшай школы, 
Магілёўскага дзяржаўнага 
універсітэта імя А.А. Куляшова, а 
таксама Варшаўскага універсітэта; 
выкладчык СШ № 3 г. Міёры і 
выпускнікі гісторыка-краязнаўчага 
гуртка: супрацоўнікі 
Рэспубліканскага музея гісторыі 
рэлігіі, Гродзенскага дзяржаўнага 
гісторыка-археалагічнага музея і 
іншых устаноў. 

На пленарным пасяджэнні 
выступілі загадчык кафедры 
гісторыі Беларусі, кіраўнік гуртка ў 
1990–2003 г. прафесар І.П.Крэнь, 
дэкан гістарычнага факультэта 
прафесар А.М.Нечухрын, прафесар 

кафедры гісторыі Беларусі, 
кіраўнік гуртка С.В.Марозава. 

Канферэнцыя працавала па 
наступным навуковым напрамкам:  
§ Студэнцкія і школьныя 

гістарычныя гурткі 
§ Актуальныя праблемы 

гісторыі Беларусі і 
гістарычнага краязнаўства: 

§ Гісторыя ад старажытнасці да 
сённяшняга дня 

§ Гістарыяграфія і 
крыніцазнаўства 

§ Канфесійная гісторыя. 
Гісторыя культуры 
На канферэнцыі прачытана 

38 дакладаў. Мяркуецца выданне 
яе матэрыялаў. Удзельнікам быў 
прадэманстраваны відэафільм пра 
гісторыка-краязнаўчы гурток 
(падрыхтаваў С. Марозаў).  

На адрас гурткоўцаў і 
ўдзельнікаў канферэнцыі паступілі 
прывітальныя словы ад 
выпускнікоў гуртка акадэміка На-
цыянальнай акадэміі навук 
М.П.Касцюка і дырэктара Нацыя-
нальнага гістарычнага архіва 
Беларусі ў г.Гродна 
Т.Ю.Афанасьевай. Відэаздымкі 
падчас  работы канферэнцыі рабілі 
дырэктар універсітэцкага музея 
У.М.Сытых і рэспубліканскае тэле-
бачанне. У тэленавінах быў пака-
заны сюжэт пра гурток і яго канфе-
рэнцыю. Інфармацыя пра гурток і 
канферэнцыю была надрукавана ва 
універсітэцкай газеце і ў “Гродзен-
скай праўдзе”. 

 

 

Гістарычны каляндар 
на 2006 г. 

У гэтым годзе спаўняецца 
990 гадоў бітвы пад Любечам 
паміж дружынамі тураўскага 
князя Святаполка і 
наўгародскага князя Яраслава 
Мудрага (1016 год) 
940 гадоў захопу полацкім 
князем Усяславам Ноўгарада 
(1066 год) 
895 гадоў смерці полацкага 
князя Усяслава, мінскім князем 
стаў Глеб (1101 год) 
890 гадоў першага летапіснага 
ўпамінання Слуцка (1116 год) 
845 гадоў стварэння майстрам-
ювелірам Лазарам Богшам 
Крыжа Ефрасінні Полацкай 
(1161 год) 
800 гадоў паходу полацкай 
дружыны на крыжакоў (1206 
год) 
760 гадоў хрышчэння Міндоўга 
ў праваслаўе (1246 год) 
690 гадоў пачатку княжання 
вялікага князя літоўскага 
Гедыміна (1316 год) 
680 гадоў паходу беларуска-
літоўскага войска на чале з 
Давыдам Гарадзенскім на 
Брандэнбург і Франкфурт-на-
Одэры і трагічнай смерці 
Давыда (1326 год) 
620 гадоў выступлення 
полацкага князя Андрэя 
Альгердавіча супраць Крэўскай 
уніі (1386 год) 
615 гадоў надання Гародні 
права на самакіраванне паводле 
магдэбургскага права 
(няпоўнага) (1391 год) 
615 гадоў уступлення Вітаўта ў 
палітычны саюз з Маскоўскай 
дзяржавай (1391 год) 
595 гадоў заключэння Віленска-
Радамскай уніі (1401 год) 
560 гадоў стварэння 
беларускага-літоўскага летапісу 
– аднаго з першых летапісных 
зводаў па гісторыі Вялікага 
княства Літоўскага (1446 год) 

Здзяйсненне мары апантаных 
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В.Н.Черепица. История и повседневность в жизни агента пяти разведок 

Эдуарда Розенбаума: монография. – Гродно: ГрГУ, 2005. – 319 с. 
 

«В ноябре 1940 г. в маленьком 
западнобелорусском городке Лиде 
сотрудниками местного отдела 
НКВД по подозрению в связях с раз-
ведкой фашистской Германии был 
арестован недавно внедрившийся в 
советские органы госбезопасности 
агент Эдуард Розенбаум. Разумеется, 
о загадочном прошлом этого бывше-
го офицера царской и польской ар-
мии в горотделе уже знали, но в ту 
пору арестовывать его не было резо-
на, ибо, начиная с апреля того же 
года, от него регулярно поступала 
важная информация о деятельности 
в Лиде подпольной антисоветской 
организации «Союз польских пат-
риотов», одним из создателей кото-
рой и был сам осведомитель. Когда 
же в мае 1940 года начались аресты 
членов этой организации, то выяс-
нилось, что за щедрыми агентурны-
ми услугами Розенбаума стоит не 
только выполнение им задания не-
мецкой разведки с целью спровоци-
ровать недовольство горожан ре-
прессивными действиями советских 
властей, но и желание как можно 
быстрее заслужить к себе доверие 
НКВД, снять по отношению к сво-
ему прошлому всякие подозрения. 

В ходе первых же допросов  
Эдуарду Розенбауму стало ясно, что 
он глубоко заблуждался, недооцени-
вая  опыт и возможности …органов 
НКВД …». 

 
Так пачынаецца напісаная ў 

жанры гісторыі паўсядзённасці  
манаграфія прафесара 
В.М.Чарапіцы, якая апавядае пра 
шпіёнска-дыверсійную дзейнасць ва 
ўлонні пяці разведак чалавека, чыё 
імя яшчэ ні разу не з’яўлялася на 
старонках друку. Будучы агентам, 
што называецца другога ўзроўню, 
Эдуард Разенбаум эфектыўна вёў 
барацьбу з усімі праявамі 
рэвалюцыйнасці не толькі ў Расіі, 
але ў Польшчы і Беларусі на працягу 
амаль 40 год. Прыгавораны за 
некалькі дзён да нападу фашысцкай 
Германіі на СССР ваенным 
трыбуналам НКУС па сукупнасці 

злачынстваў да вышэйшай меры 
пакарання – расстрэлу, ён загадкава 
знік.  

 Пры ўсіх адмоўных адносінах 
аўтара кнігі да Эдуарда Разенбаума 
як тыпу, у паўсядзённым жыцці 
апошняга можна знайсці шмат 
цікавага і павучальнага. Кніга 
напісана на аснове унікальных 
архіўных дакументаў, якія 
ўпершыню ўводзяцца ў навуковы 
ўжытак. 

 
Гісторыка-краязнаўчы гурток 

прыняў удзел у прэзентацыі новай 
кнігі прафесара В.М.Чарапіцы, якая 
адбылася на факультэце 17 
лістапада. 

 
Міхалас Петраускас, 

гуртковец, студэнт ІІІ курса: 
Сапраўднай сенсацыяй у свеце 

навуковай літаратуры стала 
з'яўленне манаграфіі “История и по-
вседневность в жизни агента пяти 
разведок Эдуарда Розенбаума”. 
Навуковы характар даследавання, 
якое асноўваецца на каштоўнейшых 
архіўных матэрыялах, ніяк не 
супярэчыць наяўнасці дынамічнага і 
пазнавальнага сюжэта, што, 
безумоўна, выклікала цікавасць не 
толькі з боку  прафесіянальных 
гісторыкаў, але і шматлікіх аматараў 

дэтэктыўнага і прыгодніцкага 
жанраў. 

Прэзентацыя новай кнігі 
прафесара В.М.Чарапіцы праходзіла 
ў незвычайным для падобных 
мерапрыемстваў фармаце: дыялог 
чытачоў з аўтарам адбываўся ў 
форме адкрытай гутаркі, што 
выключала якую бы то ні было долю 
фармалізму і дазваляла закрануць 
самы шырокі спетр пытанняў, якія 
датычыліся гісторыі стварэння 
манаграфіі.  

Па словах Валерыя 
Мікалаевіча, ідэя напісаць працу пра 
агентурную дзейнасць амаль 
невядомага да сённяшняга дня 
чалавека ўзнікла  ў працэсе 
знаёмства з сямю тамамі следчай 
справы і двума тамамі ўласнаручных 
прызнанняў Разенбаума, якія 
захоўваюцца ў архіве Камітэта 
дзяржбяспекі Гродзенскай вобласці.  
Аўтар расказаў, як амаль выпадкова 
ўзнікла магчымасць правядзення 
такога роду даследавання. 

Эдуард Разенбаум быў 
агентам, што называецца, другога 
ўзроўню. Таму адгалоскаў аб яго 
існаванні і дзейнасці захавалася 
няшмат. Але той факт, што гэты 
чалавек працаваў на пяць разведак, 
дазволіў аўтару на аснове 
знойдзеных матэрыялаў праліць 
святло на некаторыя аспекты  
дзейнасці органаў дзяржбяспекі ў 
справе выяўлення правакатараў і 
шпіёнаў. Вельмі важным з’яўляецца 
тое, што аўтар праз жыццё 
Разенбаўма ўвёў у навуковы абарот 
шмат новых і цікавых крыніц па 
гісторыі Беларусі. 

 
Прафесар В.М.Чарапіца:  
Моя цель была не вознести 

агента Розенбаума в какой-то осо-
бый ранг или, наоборот, показать: 
«Вот какое ничтожество!». Я хотел с 
позиции нового жанра истории по-
вседневности посмотреть на значи-
тельные события нашей истории гла-
зами человека подобной профессио-
нальной ориентации». 

 

Навінкі літаратуры 
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С.А.Габрусевіч, С.В.Марозава. Прафесар Ігнат Анацэвіч. Жыццё. Спадчына. 

– Гродна: ГрдУ, 2005. – 216 с. 
 

Кніга прысвечана 
выдатнаму беларускаму 
гісторыку першай паловы ХІХ 
ст., прафесару Віленскага 
універсітэта Ігнату Анацэвічу, 
вядомаму сучаснікам таксама пад 
псеўданімам Жэгота з Малой 
Бераставіцы. Ён, як адзначаецца ў 
кнізе, з’яўляецца яркім 
прадстаўніком віленскай прафесуры 
беларускага паходжання 20-х гадоў 
ХІХ ст., якая стаяла ля вытокаў 
беларускай нацыянальнай 
гістарыяграфіі. Яго лічаць 
“сваім” польскія, літоўскія, 
рускія гісторыкі. На радзіме 
яго постаць, на жаль, 
малавядомая. Аўтары кнігі 
паставілі перад сабой мэту 
пазнаёміць беларускага чытача 
з жыццёвым шляхам, з 
педагагічнай і даследчыцкай 
дзейнасцю, з гістарычнымі 
поглядамі і навуковай 
спадчынай гэтага вучонага – 
ураджэнца Гродзеншчыны. 

Ігнат Анацэвіч 
нарадзіўся ў 1780 г. у вёсцы 
Малая Бераставіца ў сям’і 
уніяцкага святара. Вучыўся ў 
Ваўкавыскім вучылішчы, 
Гродзенскай акруговай школе, 
потым – у настаўніцкай 
семінарыі ў Элку, на 
філасофскім факультэце 
Кёнігсбергскага універсітэта і 
на юрыдычным факультэце 
Віленскага універсітэта. У час 
вучобы зацікавіўся гісторыяй і 
даследаваннем мінулага сваёй 
радзімы – Вялікага княства 
Літоўскага. Жыццёвым крэда 
І.Анацэвіча стала: “Праўда, толькі 
праўда, нічога, акрамя праўды”. 
Праўдзівасць, працавітасць, 
інтэлект, грамадзянская пазіцыя, 
разам з прываблівай знешнасцю, 
зрабілі нашага земляка папулярным 
чалавекам сярод нямецкіх вучоных, 
а потым – сярод віленскай публікі  і 
студэнцтва. Але за тое, што заўсёды 

гаварыў ў вочы праўду многія яго 
не любілі. 

У час працы ў Беластоцкай 
гімназіі пачаў выкладаць сваю 
любімую гісторыю, імкнуўся 
прышчапіць вучням любоў да 
“чароўнай Кліо”.  Знаёмства з 
Іаахімам Лялевелем, прафесарам 
гісторыі Віленскага універсітэта, 
перарасло ў перапіску, сяброўства і 
навуковае супрацоўніцтва.  
 

У 1818 г. Савет Віленскага 
універсітэта запрасіў І.Анацэвіча на 
пасаду намесніка прафесара 
кафедры ўсеагульнай гісторыі. 
Жэгота з малой Бераставіцы, як 
назвала яго віленскае акружэнне 
(Жэгота – вобраз аканома з паэмы 
А.Міцкевіча “Дзяды”), стаў аздобай 
юрыдычнага факультэта і адным са 
слупоў гуманітарных навук ва 
універсітэце. Яго лекцыі 
карысталіся поспехам сярод 
студэнтаў, якія, аднак, спачатку, 

пасля знакамітага Лялевеля, 
сустрэлі яго холадна.  

І.Анацэвіч па ўласнай 
ініцыятыве распрацаваў і чытаў 
першы універсітэцкі курс гісторыі 
Вялікага княства Літоўскага, гэта 
значыць гісторыі Беларусі і Літвы. 
Менавіта І.Анацэвічу абавязаны 
адкрыццём айчыннай гісторыі Адам 
Міцкевіч,  Юльюш Славацкі, 
Канстанцін Незабытоўскі, 
Канстанцін Тышкевіч, якія пазней 

праявілі сябе ў гістарычнай 
навуцы або ў гістарычным 
жанры літаратуры. Некаторыя 
даследчыкі лічаць, што менавіта 
Анацэвіч “апладатварыў” 
А.Міцкевіча задумай 
“Гражыны” і “Конрада 
Валенрода”.  

20-я гады – найбольш 
плённы перыяд навуковай 
творчасці І.Анацэвіча. Вядомы 
сваімі радыкальнымі 
выказваннямі, ён цудам уцалеў 
падчас разгрому таварыства 
філаматаў. Выкрыццё ў 1828 г. 
новага студэнцкага таварыства 
“Племя сарматаў”, або 
“Патрыёты Айчыны”, стала 
падставай для расправы з 
няўгодным прафесарам. Ён быў 
высланы на жыхарства ў Малую 
Бераставіцу, а за спробу 
адстаяць сябе і пакараных 
“сарматаў” быў аддадзены пад 
суд. Судовы працэс доўжыўся 8 

гадоў. Справа апальнага прафесара 
разглядалася Гродзенскім гродскім 
судом і Гродзенскай крымінальнай 
палатай, віленскім губернатарам, 
Сенатам, Дзяржаўным саветам, 
імператарам. У пачатку 1836 г. 
вучоны быў апраўданы. З 1834 г. 
І.Анацэвіч жыў у Пецярбургу, 
працаваў у Пецярбургскай 
археаграфічнай камісіі і займаўся 
пошукамі дакументаў па гісторыі 
ВКЛ у сталічных архівах і 
бібліятэках.  

 

 

Навінкі літаратуры 
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У выніку пошукаў крыніц у дакумента- і кнігасховішчах шасці 
краін (Беларусь, Літва, Прусія, Польшча, Расія, Латвія), І.Анацэвіч сабраў 
багатую калекцыю унікальных гістарычных дакументаў, якая яшчэ пры 
яго жыцці хвалявала вучоных. Навуковы свет Усходняй і Цэнтральнай 
Еўропы чакаў ад прафесара капітальнай працы па гісторыі ВКЛ, 
матэрыялы для якой ён збіраў усё сваё жыццё. Ён даў перыядызацыю 
гісторыі ВКЛ, распрацаваў класіфікацыю крыніц, прааналізаваў працы 
сваіх папярэднікаў і стварыў арыгінальную навуковую карціну гісторыі 
ВКЛ ад старажытнасці да канца ХVI ст. Аднак задуманую капітальную 
працу, грунтаваную на магутнай базе крыніц, так і не стварыў. Апала, у 
якую папаў вучоны, разам з маніяй калекцыяніравання гістарычных 
дакументаў, у масе якіх ён “патануў”, не дазволілі гэта зрабіць.  

У першай палове ХІХ ст. беларусы і літоўцы, дзякуючы руплівай 
працы прафесара І.Анацэвіча, былі недалёкія да таго, каб займець сваю 
гісторыю. У тым, што гэтага не адбылося, І.Анацэвіч, як выказаўся адзін 
з яго сучаснікаў, вінаваты перад сваім краем і большай часткай 
адукаванай Еўропы. 

У кнізе гродзенскіх даследчыкаў змешчаны выбраныя працы з 
навуковай спадчыны вучонага. 
********************************************************* 

Гурток прыняў удзел у сустрэчы з гісторыкам прафесарам 
Вільнюскага універсітэта Альфрэдам Бумблаускасам, аўтарам 
“Старажытнай гісторыі Літвы (1009–1795 г.)” (Вільнюс, 2005), які 23 
лістапада выступіў перад выкладчыкамі і студэнтамі факультэта з 
лекцыяй на тэму “Новае ў літоўскай гістарыяграфіі ў поглядах на 
гісторыю Вялікага княства Літоўскага”. 

 

 
Гістарычны каляндар 

на 2006 г. 
520 гадоў першага ўпамінання ў 
пісьмовых крыніцах мястэчка 
Астравец (1486 год) 
455 гадоў таму памёр 
Францішак Скарына (каля 1551 
года) 
510 гадоў надання гораду 
Гродна поўнага магдэбургскага 
права (1496 год) 
505 гадоў заключэння 
Мельніцкай уніі (1501 год) 
500 гадоў утварэння Віцебскага 
ваяводства (1506 год) 
500 гадоў разгрома крымскіх 
татар ў бітве пад Клецкам (1506 
год) 
500 гадоў пачатку будаўніцтва 
Мірскага замка (1506 год) 
500 гадоў прыходу да ўлады ў 
Вялікім княстве Літоўскім 
Жыгімонта І Старога (1506 год) 
495 гадоў атрымання 
Навагрудкам магдэбургскага 
права (1511 год) 
485 гадоў таму Мікола Гусоўскі 
прыступіў да стварэння ліра-
эпічнай паэмы “Песня пра 
зубра” (1521 год)  
475 гадоў атрымання Слонімам 
магдэбургскага права (1531 год) 
465 гадоў з часу стварэння 
паляўнічага заказніка 
Белавежская пушча – першага 
на тэрыторыі Цэнтральнай і 
Усходняй Еўропы (1541 год) 
440 гадоў адміністрацыйна-
тэрытарыяльнай рэформы ў 
ВКЛ (1565–1566 гады) 
440 гадоў зацвярджэння другога 
Статута ВКЛ (1566 год) 
425 гадоў утварэння Галоўнага 
трыбунала ВКЛ (1581 год) 
410 гадоў заключэння 
Берасцейскай царкоўнай уніі 
(1596 год) 
 

 

 

Навінкі літаратуры 
 

Карта “ВКЛ часоў Вітаўта” з кнігі А.Бумблаускаса 
“Senosios Lietuvos Istorija (1009–1795 m.)” (Vilnius, 2005) 
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Подготовка педагогических и научных кадров историков  

и развитие исторической науки в Беларуси / Под ред. Е.А. Ровбы, А.Н. Нечухрина, И.П. 
Креня. – Гродно: ГрГУ, 2005. – 404 с. 

 

Гістарычны каляндар 
на 2006 г. 

405 гадоў атрымання горадам 
Масты магдэбургскага права (1601 
год) 
400 гадоў паўстання гараджан 
Магілёва пад кіраўніцтвам 
Стахора Мітковіча (1606 год) 
375 гадоў выдання ў Куцеінскай 
друкарні аднаго з першых у 
Беларусі “Буквароў” (падрыхтаваў 
Спірыдон Собаль) (1631 год) 
310 гадоў пастановы 
канфедэрацыі аб пераводзе 
справаводства ў ВКЛ на польскую 
мову (1696 год) 
300 гадоў Гродзенскай аперацыі ў 
Паўночнай вайне (1706 год) 
300 гадоў спалення шведскім 
войскам Навагрудка (1706 год) 
300 гадоў разбурэння шведамі 
Лідскага замка (1706 год) 
270 гадоў стварэння Слуцкай 
мануфактуры шаўковых паясоў 
(1736 год) 
260 гадоў нараджэння Тадэвуша 
Касцюшкі (1746 год) 
230 гадоў пачатку выдання 
“Газеты Гродзеньскай” (1776 год) 
215 гадоў прыняцця Вялікім 
сеймам Рэчы Паспалітай 
Канстытуцыі 3 мая 1791 года 
205 гадоў утварэння Гродзенскай 
губерні (1801 год) 
200 гадоў нараджэння Канстанціна 
Тышкевіча – аднаго з 
заснавальнікаў навуковай 
археалогіі на Беларусі (1806 год) 
180 гадоў стварэння ў Віцебску 
Беларускага вольнага 
эканамічнага таварыства (1826 
год) 
175 гадоў вызваленчага паўстання 
ў Польшчы, на Беларусі і Літве 
(1831 год) 
175 гадоў скасавання дзейнасці 
Статута ВКЛ 1588 года ў 
Віцебскай і Магілёўскай губернях 
(1831 год) 

Так называецца выдадзеная 
восенню 2005 г. універсітэцкім 
выдавецтвам кніга, у аснову якой 
ляглі даклады і паведамленні 
рэспубліканскай навукова-
практычнай канферэнцыі, прыс-
вечанай 50-годдзю нашага 
гістарычнага факультэта.  

 
У гэтым зборніку надрука-

ваны даклад прафесара І.П. Крэня, 
артыкулы 11 гурткоўцаў, якія 
выступалі на секцыі “Падрыхтоўка 
педагагічных і навуковых кадраў 
гісторыкаў у Гродзенскім 
дзяржаўным універсітэце імя Янкі 
Купалы”. Гэта артыкулы Сяргея 
Занеўскага “Я.Н.Мараш: жыццёвы 
шлях вучонага”, Юліі Каспер 
“Выпускнікі факультэта: Міхаіл 
Касцюк”, Наталлі Каспяровіч “Вы-
пускники исторического факультета  
Гродненского государственного 
университета в архивах Гродно”, 
Вольгі Сарочык “Выпуск 1977 го-
да”, Андрэя Шпакава “Навуковыя 
інтарэсы выкладчыкў гістарычнага 
факультэта”, Алены Макрушыч 
“Научные интересы студентов ис-
торического факультета (на мате-
риале кафедры истории Беларуси)”, 
Аляксандра Скілондзя “Междуна-
родные связи исторического фа-
культета ГрГУ имени Янки Ку-
палы”, Людмілы Мозаль “Исто-
рико-краеведческий кружок – ро-

весник факультета”, Дзмітрыя Чар-
нэля “Студэнт гістфака ў святле 
статыстыкі” і інш. Прапануем ва-
шай увазе фрагменты з апошняга 
артыкула. 

Д.Чарнэль, выпускнік 
гістарычнага факультэта 2005 года, 
сёння – студэнт Львоўскай 
багаслоўскай акадэміі, 
прааналізаваў дадзеныя пра 
студэнтаў факультэта другога-пя-
тага курсаў спецыяльнасці гісторыя 
і гісторыя з замежнай мовай па ста-
ну на верасень 2004 года. 

Удакладнім, цяпер студэнты 
другога курса – ўжо трэцякурснікі, 
трэцяга – чацверакурснікі, чацвёр-
тага – пяцікурснікі. Студэнты пя-
тага курса – гэта выпускнікі 2005 
года. Такім чынам, слова Дзмітрыю 
Чарнэлю. 

Далейшыя дадзеныя будуць 
тычыцца толькі 2-5 курсаў дзённага 
аддзялення па спецыяльнасцях 
гісторыі і гісторыі/замежнай мовы. 
Па палавому саставу дадзеныя кур-
сы на 52 % мужчынскія. 

Найбольшая колькасць 
хлопцаў на 2 курсе - 62 %, наймен-
шая на пятым - 42 %. Увогуле 5 
курс з'яўляецца адзіным, дзе коль-
касць дзяўчат перавышае колькасць 
хлопцаў. (3 - 51/49, 4 - 54/46). 

Нацыянальны склад 2-5 
курсаў наступны: беларусы - 74 % 
(223), палякі - 19 % (56), рускія - 5% 
(15), украінцы - 0,7 % (2), армяне - 
0,7 % (2), татары - 0,3 % (1). Па кур-
сах маем такія дадзеныя. 2 курс: 
беларусы - 66 % (48), палякі - 27 % 
(20), рускія - 4 % (3), украінцы - 
1,4% (1), армяне - 1,4 % (1). 3 курс: 
беларусы - 77 % (45), палякі - 21 % 
(12), рускія - 2 % (1). 4 курс: бела-
русы - 75 % (66), палякі - 17 % (15), 
рускія - 7 % (6), армяне - 1 % (1). 5 
курс: беларусы - 81 % (64), палякі -
11% (9), рускія - 6 % (5), украінцы -
1 % (1), татары - 1 % (1). Най-
большы працэнт беларусаў - 81 % -
на 5 курсе, найменшы - 67 % - на 
другім. 

 

Студэнтаў “палічылі” 
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Сацыяльны склад 
вызначым месцам працы бацькоў. 
Тут трэба адзначыць, што ў 
абсалютнай большасці студэнтаў 
бацькі занятыя ў розных сферах. 
Такім чынам, найбольшая 
колькасць - гэта працоўныя (43 %), 
далей ідуць службоўцы (23 %), 
інтэлігенцыя (16 %), 
прадпрымальнікі - 1 %, ваенныя - 
3%, беспрацоўныя - 17 %, пен-
сіянеры - 3 %. Найбольшы працэнт 
працоўных на 3 курсе - 47 %, 
найменшы - на чацвёртым (38 %). 
Найбольшы працэнт службоўцаў 
на пятым - 30 %, найменшы - на 
трэцім (15 %). Інтэлігенцыя - 4 
курс (25 %), 5 курс (8 %). 

Прадпрымальнікі - 2 курс 
(1,9 %), 4 курс (0,7 %). Ваенныя -4 
курс (6 %), 3 курс (0 %). 
Беспрацоўныя - 3 курс (19 %), 4 
курс (7 %). Няпоўныя сем'і ў 11 % 
студэнтаў. 33 % студэнтаў - 
выхадцы з Гродна. Найбольшы 
працэнт гродзенцаў на трэцім 
курсе - 42 %, найменшы - на другім 
(25 %). 

Цяпер разгледзім дадзеныя, 
якую адукацыю студэнты мелі пры 
паступленні. Па чатырох дадзеных 
курсах 58 % скончылі гарадскія 
школы, 31 % вясковыя, 8 % 
гімназіі ці ліцэі, 3 % СНУ. 
Сітуацыя па курсах: другі - 57 % 
гарадскія, 39 % вясковыя. 4 % 
гімназіі/ліцэі; трэці - 57 % 
гарадскія, 29 % вясковыя, 9 % 
гімназіі/ліцэі, 6 % СНУ; пяты - 62 

% гарадскія, 26 % вясковыя, 8 % 
гімназіі/ліцэі, 4 % СНУ. 

Паспрабуем стварыць 
сярэднестатыстычны вобраз 
студэнта па кожным курсе і 
факультэце ўвогуле. Такім чынам, 
на 2 курсе вучацца пераважна 
хлопцы, большасць скончылі 
гарадскія школы, па 
нацыянальным складзе на 2/3 
беларусы, на 1/4 палякі, бацькі на 
2/5 працоўныя, на 1/4 службоўцы, 
трэць студэнтаў з Гродна. На 3 
курсе пароўну хлопцаў і дзяўчат, 
большая палова скончыла 
гарадскія школы, на З/4 беларусы, 
1/5 палякі, палова бацькоў 
працоўныя, па 1/7 службоўцы і 

інтэлігенцыя, 1/5 беспрацоўных, 
таксама 1/3 гродзенцаў. Чацвёрты 
курс мае пароўну хлопцаў і 
дзяўчат, палова скончылі гарадскія 
школы, трэць вясковыя, 3/5 
беларусы, 1/6 палякі, 2/5 бацькоў 
працоўныя, 1/4 інтэлігенцыя, 1/6 
службоўцы, 2/5 выхадцы з Гродна. 
На 5 курсе 3/5 складаюць 
дзяўчаты, 3/5 скончылі гарадскія 
школы, 1/4 вясковыя, 4/5 беларусы, 
1/10 палякі. Палова бацькоў 
працоўныя, трэць – службоўцы, 1/3 
студэнтаў з Гродна. 

I адным сказам пра ўвесь 
гістфак: пароўну хлопцаў і дзяўчат, 
большая палова скончыла 
гарадскія школы, трэць - вясковыя, 
3/4 беларусы, 1/5 палякі, 2/5 
бацькоў працоўныя, ¼ - 
службоўцы, 1/6 - інтэлігенцыя, 
трэць студэнтаў з Гродна. 

 

Гістарычны каляндар 
на 2006 г. 

145 гадоў адмены прыгоннага 
права ў Расійскай імперыі (1861 
год) 
135 гадоў афіцыйнага адкрыцця 
Беларускай чыгункі (1871 год) 
130 гадоў заснавання настаўніцкай 
семінарыі ў мястэчку Свіслач 
(1876 год) 
125 гадоў забойства беларускім 
рэвалюцыянерам Ігнатам 
Грынявіцкім расійскага імператара 
Аляксандра ІІ (1881 год) 
120 гадоў заснавання газеты 
“Минский листок” – першай на 
Беларусі легальнай прыватнай 
грамадска-палітычнай і 
літаратурнай газеты (1886 год) 
115 гадоў з дня нараджэння 
Максіма Багдановіча (1891 год) 
100 гадоў пачатку выхаду газеты 
“Наша ніва” (1906 год) 
100 гадоў пачатку сталыпінскай 
аграрнай рэформы (1906 год) 
90 гадоў заснавання Беларускай 
настаўніцкай семінарыі ў г. 
Свіслач (1916 год) 
85 гадоў Рыжскага мірнага 
дагавора (1921 год) 
85 гадоў адкрыцця Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта (1921 
год) 
80 гадоў стварэння першага 
беларускага мастацкага фільма 
“Лясная быль” (1926 год) 
65 гадоў вераломнага нападу 
гітлераўскай Германіі на СССР, 
гераічнай абароны Брэсцкай 
крэпасці, абароны Магілёва  (1941 
год) 
20 гадоў аварыі на Чарнобыльскай 
АЭС (1986 год) 
15 гадоў атрымання незалежнасці 
Рэспублікай Беларусь (1991 год) 
15 гадоў Белавежскіх пагадненняў 
аб стварэнні Садружнасці 
Незалежных Дзяржаў (1991 год) 
10 гадоў дагавора паміж Расійскай 
Федэрацыяй і Рэспублікай 
Беларусь аб стварэнні Супольнасці 
суверэнных рэспублік (1996 год) 

 

 

Студэнтаў “палічылі” 
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“Народ, калі не слухаецца голасу гэтай навукі…” 

 

Историк – это вспять повернутый 
пророк, 
Что ищет в прошлом объясненье 
сущего, 
Пророк – это историк для грядуще-
го. 
                                В.И.Курбатов 
 
История – не больше 
как картина 
преступлений и 
бедствий. 
                      А.Вольтер 
 
Достаточно лишь 
переписать историю, 
чтобы изменилось 
представление о 
прошлом. С его 
изменением меняется и 
отношение к 
настоящему, а ведь 
именно из него 
вызревает будущее. 
                 В.И.Курбатов 
 
Прошлое – лучший 
урок для настоящего 
                        Д.Байрон 
 
История не терпит 
скачков и мстит за 
всякое насилие над 
собой. Революции – 
эти, как говорилось, 
локомотивы истории, 
на деле оказываются 
просто 
железнодорожными 
катастрофами. 
                              В.И.Курбатов 
 

История никого не наделяет моно-
польным правом высказываться от 
ее имени. Те, кто присваивает себе 
это право – не больше, чем само-
званцы истории.  
                                   А.С.Панарин 
 

Обывателю кажется, что весь мир 
рождается вместе с ним и вместе с 
ним заканчивает свое существова-
ние. Отсюда его безапелляцион-
ность в отношении к опыту про-
шлого. Для него он просто не су-
ществует. Тут срабатывает своеоб-
разный принцип субъективного 

обывательского 
идеализма: если я чего-
то не знаю, так этого 
нет, не было и быть не 
может. 
                   В.И.Курбатов 
 
Увидеть историю «такой 
как она есть» 
чрезвычайно сложно. 
Всякий раз возникает 
вопрос о том, чья точка 
зрения выражена в 

историческом 
свидетельстве, через 
призму каких интересов 
преломились описанные 
события. 

Е.В.Золотухина-
Аболина 

 
 
Мы часто помним не то, 
что «было на самом 
деле», а то, как оно 
предстало в глазах 
общества. 

Е.В.Золотухина-
Аболина 

 
История не только 

откровение Бога, но и ответное от-
кровение человека Богу. 
                                       Н.А.Бердяев 
 

Заснавальнік: студэнцкі гісторыка-    Рэдактар, а таксама       Кантактны адрас: 
 краязныўчы гурток   дызайн, набор, вёрстка:    Гродна, 230003, вул. Шчорса, 38-70 
       Сяргей Марозаў banifacyj@mail.ru; www.banifacyj.narod.ru 
Размножана на тэхніцы Установы адукацыі                 Падпісана да друку 27 снежня, 2005 
    “Гродзенскі дзяржаўны універсітэт                 Наклад 50 паасобнікаў 
     імя Янкі Купалы”.   Электронны варыянт глядзіце на сайце: 
                 www.gurtok.narod.ru             Распаўсюджваецца бясплатна 
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