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КАЗІМІР АДАМАВІЧ РЭВЯКА
12 ліпеня 

2012 г. пасля 
цяжкай хва-
ро бы, якая не 
дазваляла яму 
пра цаваць не-
калькі апошніх 
га доў, пайшоў 
з жыцця вя до-
мы да след чык 
антычнасці, док-
тар гіс та рыч ных 
на вук, пра фе-
сар ка фед ры 
гiс то рыi ста ра-
жыт нага све ту 
i ся рэд нiх вя-

коў Казімір Адамавіч Рэвяка.
К. А. Рэвяка нарадзіўся 9 жніўня 1937 г. 

у вёсцы Смалянікі Баранавіцкага па вета 
Наваг рудскага ваяводства (зараз – Ля ха віц кі 
раён Брэсцкай вобласці). У 1955 г. скон чыў 
сярэд нюю школу, затым паступiў у бiб лiятэчны 
тэхнiкум, па заканчэнні якога атрымаў дып-
лом з адзнакай. Але захапленне гiс то рыяй 
ан тыч насцi прывяло юнака на гiстарычны 
фа куль тэт БДУ, які Казімір Адамавіч скончыў 
у 1962 г. Потым з 1962 па 1967 г. працаваў 
вык лад чыкам у вясковай Сiнкевiцкай школе 
(Лу ні нецкі раён), затым у Чырвонабярэжскiм 
сель гас тэхнiкуме (Жлобінскі раён). Гэта былі 
гады не толькі выкладчыцкай працы, але 
і сур’ёзных навуковых даследаванняў па 
старажытнарымскай гісторыі пад кі раў ніц-
твам прафесара Ф. М. Нячая. Стаўшы ас пі-
ран там, К. А. Рэвяка даволі хутка падрыхтаваў 
да аба роны кандыдацкую дысертацыю «Ро-
ля рымс кага i iталiйскага плебса ў дру гой 
Пунiчнай вайне». Дысертацыя бы ла аба-

ро не на ў 1973 г., апанентам выс тупаў адзін 
з самых вядомых савецкіх ан ты  ка знаў-
цаў А. Г. Бакшчанін. У сваёй ды сер тацыі 
К. А. Рэвяка здолеў раскрыць прычыны хут-
ка га аднаўлення рымскай арміі пасля яе поў-
на га разгрому Ганібалам пры Канах, і яго вы-
ва ды зараз сталі палажэннямі падручнікаў 
і да па можнікаў для студэнтаў.

З 1972 г. К. А. Рэвяка працаваў на ка фед-
ры гiсторыi старажытнага свету i сярэднiх 
вя коў, спачатку выкладчыкам, затым – да-
цэн там, а з 2002 г. – прафесарам. У 2001 г. 
аба раніў доктарскую дысертацыю на тэму 
«Ба рацьба Рыма i Карфагена за сусвет-
нае панаванне». Апублiкаваны 3 ма наг-
рафii: «Пунiчныя войны» (1988), «Войны 
Ры ма з Карфагенам: асноўныя тэндэнцыi 
i на кi рункi гiстарыяграфii» (2001), «Антыч-
ная спадчына на Беларусi» (2000) i больш за 
100 артыкулаў i тэзiсаў дакладаў навуковых 
кан ферэнцый. Манаграфія К. А. Рэвякі «Пу-
ніч ныя войны» да гэтага часу з’яўляецца адзі-
най абагульняючай працай па гісторыі ўсіх 
трох Пунічных войнаў Рыма з Карфагенам 
не толькі ў беларускім, але і ва ўсім пост са-
вецкім (а раней – савецкім і расійскім) анты-
казнаўстве. Яна ўключана ў спіс абавязковай 
лі таратуры па курсу гісторыі антычнасці не 
толькі для ўніверсітэтаў Беларусі, але і іншых 
краін (напрыклад, у Маскоўскім уні версітэце).

У 1996 г. з вучоным Паўднёва-Чэшскага 
ўнiверсiтэта I. А. Лiсавым К. А. Рэвяка вы-
даў кнiгу «Антычнасць у iмёнах, тэрмiнах 
i наз вах» – першы навуковы даведнiк па 
ан тыч насці ў СНД. Па пытаннях антычнай 
культу ры ў тым жа суаўтарстве апублiкавана 
кнiга «Слодыч мудрых рэчаў» (1993). Ра-
зам з I. А. Лiсавым апублiкаваны ў 1993 г. 
«Уводзiны ў гiсторыю старажытнага Рыма». 
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Артыкулы К. А. Рэвякі публiкавалiся ў Расii, 
Казахстане, на Украiне, Чэхii i iнш.

Вялікай заслугай К. А. Рэвякі з’яўляецца 
яго актыўны ўдзел у стварэнні першых 
беларускіх школьных падручнікаў па 
гісторыі. Ён – адзін з аўтараў падручнiка для 
сярэдняй школы па гiсторыi старажытнага 
свету, шэрагу вучэбных дапаможнiкаў. 
Створаны ім і вучэбныя дапаможнікі для 
ўніверсітэтаў, адзiн з якiх – «Антычнасць на 
Беларусi» (1999).

Шмат гадоў К. А. Рэвяка курыраваў 
работу студэнцкага навуковага гуртка 
кафедры «Антычнасць i сучаснасць», якi 
iснуе ўжо каля 30 гадоў. Любоў кіраўніка 

да антычнай гісторыі перадалася многім 
студэнтам-гурткоўцам, і зараз нямала бы-
лых гурткоўцаў маюць ужо навуковыя сту-
пенi. К. А. Рэвяка вызначаўся высокiм 
уз роў нем прафесiяналiзму, выключнай пра-
ца здольнасцю, надзвычай сумленнымі ад но-
сi намі да працы. Яго вельмі паважалі і лю білі 
калегі-выкладчыкі і студэнты.

Светлая па мяць аб добрым, інтэлігентным 
чалавеку і ву чо ным назаўсёды захаваецца 
ў сэрцах тых, хто яго ведаў асабіста і па яго 
кнігах. Па ха ваны Казімір Адамавіч у той 
самай вёсцы, дзе некалі скончыў школу 
і выправіўся ў доўгую жыццёвую дарогу за 
ведамі для сябе і іншых людзей.
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