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Уні каль ныя кар та гра фіч ныя 

ма тэ ры я лы і та па гра фіч нае 

аб ста ля ван не мож на ўба-

чыць у БДУ. Ка лек цыі раз ме-

шча ны на ба зе фа куль тэ та 

геа гра фіі і геа ін фар ма ты кі.

Та па гра фіч ная вы стаў ка ад-

люст роў вае эва лю цыю тэх ніч-

ных ха рак та рыс тык геа дэз іч на га 

аб ста ля ван ня, па чы на ю чы з 

XX ста год дзя. Гэ тыя пры бо ры ў 

роз ны час вы ка рыс тоў ва лі ся для 

та па гра фіч най здым кі пры скла-

дан ні пла наў і кар таў. Са мым ра-

ры тэт ным з'яў ля ец ца вы мя раль-

ны пры бор тэ а да літ, вы пу шча ны 

на ра сій скай фір ме Ф. Шва бэ ў 

па чат ку ХХ ста год дзя. Уся го да-

та ва ных гэ тым пе ры я дам пры бо-

раў на ліч ва ец ца ка ля 1650 штук. 

А кан крэт на гэ ты тэ а да літ вы ка-

рыс тоў ваў ся для вы мя рэн ня га-

ры зан таль ных і вер ты каль ных 

вуг лоў, а так са ма маг ніт ных азі-

му таў на прам каў на мяс цо вас ці. 

Ме на ві та гэ тае аб ста ля ван не пад-

ня ло ге а дэ зіч ныя здым кі на но вы 

ўзро вень з больш вы со кай дак-

лад нас цю вы мя рэн няў.

У рам ках экс па зі цыі прад стаў-

ле на больш за 30 геа дэз іч ных 

пры бо раў. Акра мя та го, вы стаў-

ле ны чар цёж ныя пры ла ды і ру-

ка піс ныя ары гі на лы зды мак. Ха-

рак тэр на, што ўсё аб ста ля ван не 

зна хо дзіц ца ў ра бо чым ста не і бу-

дзе за дзей ні ча на пры вы ву чэн ні 

дыс цып лі ны «геа дэз іч нае ін стру-

мен та вод ства».

Кар та гра фіч ная вы стаў ка дэ-

ман струе раз віц цё гэ тай га лі ны 

ў Бе ла ру сі за 95-га до вы пе ры яд. 

Ай чын ная кар то гра фа-геа дэз іч-

ная вы твор часць вя дзе свой ад лік 

з 1923 го да, ка лі бы ло ство ра на 

Бе ла рус кае геа дэз іч нае ўпраў лен-

не ў па сёл ку На ва бе лі ца па блі зу 

Го ме ля, на ба зе яко га ў 1934 го-

дзе ад кры ла ся Бе ла рус кая кар-

та гра фіч ная фаб ры ка. Ужо ў 

1936 го дзе яна бы ла пе ра ве дзе на 

ў ста лі цу і ця пер яе пра ва пе ра ем-

ні кам з'яў ля ец ца Мін ская дру кар-

ская фаб ры ка Дзярж зна ка.

Ся род экс па на таў прад стаў ле-

ны больш за 150 геа гра фіч ных 

ат ла саў і роз ных па тэ ма ты цы 

кар таў. Уні каль ны мі вы дан ня мі 

на кар та гра фіч най вы стаў цы 

з'яў ля юц ца «Andrees Handatlas» 

(1899 год) Вя лі кі Су свет ны на-

столь ны Ат лас Марк са (СПб.: вы-

да вец тва А. Ф. Маркс, 1906 год), 

«Клі ма тыч ны Атляс Бе ла ру-

сі» (1927 год), «Ат лас афі цэ ра 

РСЧА» (1938 год), Вя лі кі са вец-

кі ат лас све ту (1939 год). Ёсць 

у лі ку экс па на таў «Ат лас све ту» 

(1954 год), «Ат лас Бе ла рус кай 

ССР» (1958 год), шмат том ныя 

вы дан ні Мар ско га ат ла са і Ат ла са 

акі я наў, на цы я наль ныя ат ла сы Ку-

бы і Ман голь скай На род най Рэс-

пуб лі кі, а так са ма комп лекс ныя 

ат ла сы са юз ных рэс пуб лік СССР, 

су час ныя кар та гра фіч ныя вы дан-

ні Укра і ны, Поль шчы і Ра сіі. Акра-

мя та го, прад стаў ле ны су час ныя 

«Геа гра фіч ны ат лас на стаў ні ка» і 

«Вя лі кі гіс та рыч ны ат лас Бе ла ру-

сі» ў ча ты рох та мах і ін шае.

Та по гра фа-геа дэз іч нае аб-

ста ля ван не і кар та гра фіч ныя ма-

тэ ры я лы са бра ны ка лек ты вам 

ка фед ры геа дэз іі і кос ма а э ра-

кар таг ра фіі як з фон ду фа куль-

тэ та, так і з аса біс тых ка лек цый 

су пра цоў ні каў. Экс па зі цыі бу дуць 

дзей ні чаць на па ста ян най асно ве 

і вы ка рыс тоў вац ца пры пад рых-

тоў цы спе цы я ліс таў па кар то гра-

фа-геа дэз іч най дзей нас ці.

На дзея НІКАЛАЕВА.

Ужо ў дзя цін стве Ан то ній — на-

шча дак лі вон ска га ро ду, што асеў 

на Бе ла ру сі, — вы лу чаў ся ся род 

та ва ры шаў па ву чо бе ў Ві лен скай 

езу іц кай шко ле. Ня ўрымс лі вы і 

дзейс ны юнак з цяж кас цю пра хо-

дзіў на ву чан не. Бур лі вая на ту ра 

не да зва ля ла яму за ся ро дзіц ца на 

ад ным за ня тку. Кніг чы таць ён не 

лю біў, маў ляў, у яго свой ад мет-

ны ро зум, а та му не цяр пеў чу жо га 

мер ка ван ня. Упэў не насць у сва іх 

не звы чай ных здоль нас цях і сі лах 

штур ха ла яго на вя лі кія спра вы.

На да лей шы лёс Ты зен гаў за 

вель мі паў плы ва ла сяб роў ства з 

бу ду чым ка ра лём Ста ні сла вам 

Аў гус там Па ня тоў скім, ка лі яны 

зна хо дзі лі ся ў Воў чы не пры два ры 

ўплы во вых кня зёў Чар та рый скіх. 

Юна коў зблі жа ла шчы рае жа дан не 

вы со ка га слу жэн ня Ай чы не, шмат 

ка за ла ся пра бя дот ны стан дзяр жа-

вы і не аб ход насць рэ фор маў.

Але да па ры да ча су абод вум 

да во дзі ла ся пры лад коў вац ца да 

та га час на га дзяр жаў на га жыц ця. 

Кож ны ішоў сва ім шля хам. Ста ні-

слаў Аў густ апы нуў ся ў Пе цяр бур гу 

як па сол Рэ чы Па спа лі тай і не ўза-

ба ве стаў па лю боў ні кам ра сій скай 

ім пе ра тры цы Ка ця ры ны ІІ. Ка лі ў 

1764 го дзе ім пе ра тры ца за ха це ла 

ўзвес ці на ка ра леў скі па сад Па ня-

тоў ска га, Ан то ній Ты зен гаўз, на той 

час уся го толь кі га ра дзен скі пад-

ста рос та і ве лі ка кня жац кі пі сар, 

шчы ра пад тры маў яго кан ды да-

ту ру. Стаў шы ка ра лём, Ста ні слаў 

Аў густ ад дзя чыў сяб ру — уз на га-

ро дзіў ор дэ нам свя то га Ста ні сла ва, 

на даў па са ды га ра дзен ска га ста-

рос ты і га лоў на га пад скар бія лі тоў-

ска га (мі ніст ра фі нан саў), а яшчэ 

зра біў кі раў ні ком ве лі ка кня жац кіх 

эка но мій (гас па дар чых ула дан няў). 

Ка роль пад тры маў Ты зен гаў за ў 

яго пла нах эка на міч на га рэ фар-

ма ван ня гас па дар чых ула дан няў. 

Свое асаб лі вым вы пра ба валь ным 

па лі го нам ста ла Га род ня. Тут Ты-

зен гаўз пра па на ваў ства рыць буй-

ны эка на міч ны і куль тур ны цэнтр, 

па сут нас ці зра біць «ка ра леў скі го-

рад» са праў ды ка ра леў скім.

З улас ці вай яму энер гі яй і са-

ма ўпэў не нас цю Ан то ній узяў ся за 

спра ву. Пры ўсіх яго не да хо пах 

нель га не ад зна чыць пе ра ка на-

насць Ты зен гаў за ў па трэ бе аду-

ка цыі для на ро да, бо, на яго дум-

ку, роск віт кра і ны і яе ма гут насць 

на ўпрост за ле жа лі ад увя дзен ня 

асве ты і аду ка ва нас ці гра ма дзян. 

Ад но ён не мог зра зу мець, што гэ та 

не маг чы ма ў Рэ чы Па спа лі тай, якая 

раз ва лі ла ся на част кі ад шля хец кай 

воль нас ці і па гру зі ла ся ў рэ лі гій ны 

міс ты цызм на ўзор Ся рэд ня веч ча. 

Са мо гра мад ства, якое зна хо дзі ла-

ся ў ча дзе бы лой ве лі чы, ба я ла ся 

ўся кіх пе ра ўтва рэн няў. І ня хай Ты-

зен гаўз не ве даў ад па чын ку, спаў 

па пяць га дзін, ір ваў жы лы, але яму 

ад на му бы ло не па сі лах зру шыць 

на пе рад гру васт кую дзяр жаў ную 

ма шы ну. Хоць яго да сяг нен ні ўраж-

ва юць: за сна ваў больш за 20 фаб-

рык, за во даў і ма ну фак тур, на якіх 

вы раб ля лі сук но, шоўк, ак са міт, за-

ла тыя ўпры га жэн ні, ка рэ ты, цві кі, 

за мкі, зброю і шмат ін ша га. Ка ля 

трох ты сяч май строў і ра бо чых пра-

ца ва ла там — але ра бо чыя бы лі 

не воль ныя, а пры гон ныя ся ля не, 

пра ца ва лі пад пры му сам на гляд-

чы каў, а зна чыць, і пра ца іх бы ла 

ма ла эфек тыў ная, а то і ўво гу ле 

страт ная. Праз сваю ўпар тасць 

Ты зен гаўз не за кры ваў страт ныя 

прад пры ем ствы. «Я не звык ся кі-

даць па ча тую спра ву».

Сва ёй дзей нас цю Ан то ній Ты-

зен гаўз ха цеў аха піць усе сфе ры 

жыц ця — эка на міч ную, куль тур-

ную, гра мад скую і па лі тыч ную. Па 

яго пла не быў ачы шча ны Нё ман 

ад Га род ні і аж да Ві ліі, вы ка па ны 

ка нал, які злу чаў Віс лу з Дняп ром 

праз Му ха вец і Пі ну. У Га род ні бы лі 

за сна ва ны ве тэ ры нар ная шко ла, 

ме ды ка-хі рур гіч ная ака дэ мія, бух-

гал тар ская ву чэль ня, ка дэц кі кор-

пус, ня дзель ная школ ка для ра бо-

чых. Вя до мы фран цуз скі ву чо ны 

Жан Жы лі бер за ла жыў сла ву ты 

ба та ніч ны сад. Вы хо дзі ла пер шая 

ў Бе ла ру сі «Га ра дзен ская га зе-

та». Дзей ні чаў тэ атр з ар кест рам 

і ба лет най тру пай, а ў пла нах бы-

ло ад крыц цё аб сер ва то рыі і на ват 

ака дэ міі на вук. Ад на ча со ва Ты зен-

гаўз вер ха во дзіў па лі тыч ным жыц-

цём у кра і не на ча ле ство ра най ім 

ка ра леў скай пар тыі. Ця пер се сіі 

Тры бу на ла (най вы шэй ша га су да 

ВКЛ) і па ся джэн ні скар ба вай ка-

мі сіі ад бы ва лі ся ў Га род ні. Ка роль 

быў за да во ле ны дзей нас цю Ты зен-

гаў за, які за бяс печ ваў ка ра леў скі 

двор усім не аб ход ным і па лі тыч на 

пад трым лі ваў яго. Але за ка рот кі 

час усё аб ры ну ла ся.

Дзей насць Ты зен гаў за вы клі-

ка ла зра зу ме лую тры во гу Пру сіі і 

Ра сіі, якія ўся ляк пе ра шка джа лі пе-

ра ўтва рэн ням у Рэ чы Па спа лі тай. 

На прус кія гро шы (200 000 та ле раў) 

утрым лі ва ла ся ва яў ні чая пар тыя 

во ра гаў Ты зен гаў за. Іх пад трым-

лі ваў ра сій скі па сол Шта кель берг, 

які ха цеў пры браць лі тоў ска га пад-

скар бія. Пад та кім ціс кам, ка лі на 

Ты зен гаў за па сы па лі ся аб ві на вач-

ван ні ў зло ўжы ван нях і са мых роз-

ных гра хах, сла ба воль ны ка роль 

вы даў яго на рас пра ву во ра гам. 

Ста но ві шча ста ла ка та стра фіч ным, 

ка лі на моў ле ныя па слом бан кі ры 

ад мо ві лі Ты зен гаў зу ў крэ ды тах. 

Па вод ле сак рэт на га дэ крэ та ка ра-

ля, эка но міі пе ра хо дзі лі ў кі ра ван-

не Фран ціш ку Ржа вус ка му. А той, 

за ха піў шы з ура да вы мі вой ска мі 

Га род ню, па сут нас ці раз ра ба ваў 

прад пры ем ствы, зні шчыў да ку-

мен ты. Ты зен гаўз так і не да мог ся 

спра вяд лі вас ці ні ў Тры бу на ле, ні 

на сой мах. Яго аб ві на ва ці лі ў зня-

ва зе «ка ра леў скай год нас ці», за 

што на ват па са дзі лі пад арышт на 

шэсць тыд няў, «стра це скар бу», 

«не па рад ках у гас па дар стве», на-

лі чы лі страт на 600 ты сяч зло тых. 

Толь кі ка ра леў скае за ступ ніц тва 

вы ра та ва ла яго ад смя рот на га па-

ка ран ня.

Свой век Ты зен гаўз, па збаў ле-

ны ўсіх па сад, да жы ваў у бед нас ці 

і адзі но це, зна хо дзя чы ўце ху ў кні-

гах, якіх не ка лі так цу раў ся...

Толь кі ка лі па ла Рэч Па спа лі-

тая, ста ла зра зу ме ла, на коль кі па-

трэб ная бы ла дзей насць Ан то нія 

Ты зен гаў за. «Быў гэ та са праўд ны 

мі ністр, яко га край наш па тра ба-

ваў, быў гэ та ге ній, яко га пу шча 

Літ вы ўзрас ці ла», — гэ тыя сло вы 

поль ска га пісь мен ні ка і гіс то ры ка 

Юлія Ня мцэ ві ча гу чаць як эпі та фія 

па га ра дзен скім рэ фар ма та ру.

Пісь мен ні ка Мі ко лу Чар няў-

ска га ама та рам лі та ра ту ры 

прад стаў ляць асаб лі вай па трэ-

бы ня ма. Ён — аў тар шмат лі кіх 

кніг паэ зіі і про зы, уга на ра ва ны 

вы со кі мі прэ мі я мі і ўзна га ро да-

мі, а ня даў на па ра да ваў пры хіль-

ні каў сва ёй твор час ці чар го вай 

кні гай. У вы да вец тве «На род ная 

асве та» па за ка зе і пры фі нан-

са вай пад трым цы Мі ніс тэр ства 

ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

уба чыў свет збор нік лі та ра тур-

ных парт рэ таў «На па ро зе да-

бры ні і бо лю».

Трэ ба ад зна чыць, што да во лі 

раз гор ну тыя лі та ра тур ныя парт-

рэ ты на пра ця гу апош ніх га доў 

аў тар дру ка ваў у ча со пі се «По лы-

мя» і што тыд нё ві ку «Лі та ра ту ра 

і мас тац тва», і яны не бы лі аб-

дзе ле ны ўва гай чы та чоў. І вось 

ця пер, са бра ныя пад ад ной вок-

лад кай, вя до ма ж, на доў га збе ра-

гуць па мяць пра тых, хто ра да ваў 

сва ім лі та ра тур ным да рам, ву чыў 

лю бо ві да Ра дзі мы, жыц цё вай 

муд рас ці і да бры ні. Бо да стат ко-

ва на га даць проз ві шчы тых прад-

стаў ні коў пры го жа га пісь мен ства, 

пра якіх згад вае Чар няў скі, каб 

пе ра ка нац ца ў гэ тым. А яму па-

шчас ці ла су стра кац ца, быць бліз-

ка зна ё мым, твор ча су пра цоў ні-

чаць і сяб ра ваць з Ян кам Маў рам, 

Ар ту рам Воль скім, Ва сі лём Віт-

кам, Ула дзі мі рам Ду боў кам, Ста-

ні сла вам Шуш ке ві чам, Ры го рам 

Ба ра ду лі ным, Ана то лем Гра ча ні-

ка вым... Хоць, зда ва ла ся б, і доб-

ра ве даў я бія гра фіі і твор часць 

ге ро яў лі та ра тур ных парт рэ таў, 

ад нак дзя ку ю чы Мі ко лу Чар няў-

ска му ад крыў для ся бе шмат ча го 

но ва га і ці ка ва га. Ну хоць бы, на-

прык лад, ча му Ула дзі мір Ду боў ка, 

які стаў ах вя рай ста лін скіх рэ прэ-

сій і шмат га доў пра вёў у Сі бі ры, 

пас ля вы зва лен ня не вяр нуў ся ў 

Мінск, а вы ра шыў жыць у Маск ве. 

Гэ ты крок сам Ду боў ка рас тлу ма-

чыў так: у Мін ску шмат сяб роў, 

яны бу дуць ха дзіць да ця бе ў гос-

ці, ты па ві нен бу дзеш ха дзіць да 

іх... Ці ж да ра бо ты бу дзе? А за-

ду ма на вель мі шмат. У Маск ве ці-

шэй, спа кай ней, ні хто не ад ры вае 

ад ста ла...

Зрэш ты, Ула дзі мір Ду боў ка 

час та на вед ваў ся ў Мінск, дзе ў 

яго рэ гу ляр на дру ка ва лі ся тво ры 

ў ча со пі сах, вы хо дзі лі асоб ны мі 

кні га мі ў вы да вец твах. Мі ко ла 

Чар няў скі вель мі цёп ла згад вае 

пра су стрэ чы з пісь мен ні кам ня-

прос та га, цяж ка га лё су.

Ка лі ж ён не ка то рых лі та ра та-

раў на зы вае сва і мі на стаў ні ка мі 

ў лі та ра ту ры, а ме на ві та Але ся 

Паль чэў ска га і Мі ха ся Да ні лен ку, 

то гэ так са ма ма гу ска заць пра іх і 

я. Сваё пер шае апа вя дан не я на-

дру ка ваў у ча со пі се «Вя сёл ка», а 

па спры яў гэ та му Алесь Во сі па віч. 

По тым я, ву чань на той час, за хо-

дзіў у рэ дак цыю, дзе па зна ё міў ся 

з ім блі жэй, а пе рад гэ тым па клаў 

на стол вод гук на яго  кні гу «Да-

не ўцы — на шы зна ё мыя», які на-

дру ка ваў у ра га чоў скай ра ён най 

га зе це. У той жа дзень уба чыў у 

ка бі не це Паль чэў ска га Ва сі ля Віт-

ку і Сяр гея Гра хоў ска га.

Што да Мі ха ся Да ні лен кі, то по-

бач з ім я пра жыў у Го ме лі амаль 

со рак га доў. Заў сё ды пры слу хоў-

ваў ся да яго  па рад. Сё ле та на 

дзе вя нос та сё мым го дзе жыц ця 

Мі ха ся Пят ро ві ча не ста ла...

З-пад пя ра Мі ко лы Чар няў ска га 

вый шла кні га-рэт ра. Яна вы му шае 

чы та ча вяр нуц ца на зад, у мі ну лае, 

дзе жы лі і тва ры лі на па ро зе да-

бры ні і бо лю са праўд ныя лю дзі, 

які мі сён ня мы га на рым ся.

Упэў не ны, кні га лі та ра тур ных 

парт рэ таў Мі ко лы Чар няў ска га 

«На па ро зе да бры ні і бо лю» ста-

не ка рыс ным да па мож ні кам для 

вы клад чы каў ВНУ, сту дэн таў, 

школь ні каў, а так са ма для ўсіх, 

хто ці ка віц ца бе ла рус кай лі та ра-

ту рай, яе ўча раш нім і сён няш нім 

днём. Яна на пі са на жы вой гу-

тар ко вай мо вай, не па збаў ле на 

гу ма ру і пры год, ад крые чы та чу 

шмат но ва га, са праў ды ці ка ва га 

і па зна валь на га.

Ва сіль ТКА ЧОЎ.

Лі та ра тур ныя парт рэ тыЛі та ра тур ныя парт рэ ты
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