
Лекцыі па курсу «Гісторыя навукі і тэхнікі» 

«Калі б Чалавецтва было ідэальным, то ва ўсякі час, нават ва ўмовах 

каменнага веку, — для яго было створана ўсё неабходнае для шчаслівага і  

дастатковага жыцця. Але, паколькі чалавек — далёкі ад ідэала, то вялікай 

палёгкай для яго ёсць навукова-тэхнічны прагрэс». 

 

Раздзел І. Прадмет гісторыі навукі і тэхнікі. 

Навуковыя веды, тэхніка і тэхналогіі ў перыяд да Новага часу. 

 

І.1. Уводзіны. Змест паняццяў. Пачатак навуковых ведаў і тэхнікі. 

 

1.1. Мэта і прадмет курсу гісторыі навукі і тэхнікі. 

 Багатыя і разнастайныя веды былі ў людзей ад самых старажытных часоў. 

Фактычна, з таго моманту, калі чалавек змог вырабляць нейкія першыя 

прылады і змог вучыць гэтаму іншых людзей — пачынаецца эра ведаў і ўласна 

чалавека як чалавека. Можа быць з таго самага няпэўнага моманту ў мінулым 

людзі займелі мову і гэта стала вялікім набыткам Чалавецтва. Цікава і важна 

тое, што старадаўнія міфы многіх народаў вялікае значэнне надавалі і сам 

пачатак чалавечага роду адносілі да моманту, калі нехта з першапродкаў альбо 

бог(богі) навучылі яго карыстацца агнём, засяваць палі, вырабляць прылады, 

будаваць будынкі, далі мову і веды. У такім сакралізаваным выглядзе 

Чалавецтва шанавала сваё нараджэнне. Між тым, у часы Еўрапейскага 

Рэнесансу з’явілася ўяўленне аб набыцці і прафесійным выкарыстанні ведаў як 

самадастатковай, важнай і паспяховай сферы чалавечых заняткаў. Так 

нарадзілася еўрапейская і сучасная навука. 

Вялікі англійскі філосаф Фрэнсіс Бэкан (Francis Bacon, 1561—1626) 

прапанаваў і зрабіў першасным у сваім жыцці прынцып «веды — гэта сіла». 

Ягоныя навуковыя поспехі ў вывучэнні прыроды, ягоны прынцып «веды — не 

дзеля саміх сябе, але дзеля адкрыццяў і вынаходніцтваў», — даводзілі правату 

Бэкана сучаснікам і наступным пакаленням1. Фрэнсіс Бэкан пісаў: «Здольнасці 

душы выдатна вядомыя: тое інтэлект, розум, уяўленне, памяць, захапленне, 

воля, нарэшце — усё тое, што займае логіку і этыку. Але ў вучэнні аб душы 

неабходна найперш даследаваць паходжанне гэтых здольнасцей з пункту 

гледжання фізыкі (прыроды)»2. Бэканаўскі імпэт абудзіў у Англіі і іншых 

краінах Еўропы пошук ведаў аб навакольным свеце. І ў 1660 г. у Лондане было 

заснавана Каралеўскае таварыства для развіцця ведаў аб прыродзе. Так 

з’явілася Брытанская Акадэмія навук. Веды шырока ўвайшлі ў масы, цяга да 

вынаходніцтва ахапіла многіх людзей. Так у Англіі з апошняй трэці XVII ст. 

распачаўся бум у тэхналогіях. Яны былі запатрабаваны ў вытворчасці, 

прадпрымальніцтве і прывялі да індустрыяльнай рэвалюцыі 1760-х — 1830-х 

                                                           
1 Бэкон, Фрэнсис. Сочинения: в 2-х т. / перев. с англ. М., 1977–1978. Т. 1. 1977. С.17–21. 
2 Бэкон, Фрэнсис. Сочинения. Т. 1. 1977. С.269. 



гг.3 З’явіліся ткацкія і прадзільныя станкі, паравы рухавік і чыгунка, фабрыкі і 

заводы, параходы і паравозы. Вытворчасць і спажыванне сталі масавымі, а свет 

даступным і адкрытым. Як вынік, прамысловы пераварот прывёў да цалкавітага 

пераўтварэння жыцця людзей у Англіі, Еўропе і свеце. Праз веды, навуку і 

тэхніку ХІХ ст. стала часам еўрапейскага трыумфу i заклала падмурак той 

сучаснасці, у якой мы зараз жывем. 

Зразумела, што неабходна ведаць сваё мінулае ў разрэзе гісторыі навукі і 

тэхнікі. Найперш таму, што так мы лепей зразумеем сябе і той свет, у якім 

жывем зараз. Так, ужо сучаснікі адчулі вялікую пераўтваральную сілу 

навуковых адкрыццяў і тэхнікі за часам індустрыяльнай рэвалюцыі. Таму яшчэ 

ў пачатку ХІХ ст. з’явіліся першыя працы па гісторыі навукі і тэхнікі. 

Напрыклад, праца Ёхана Бэкмана (1739—1811) «Гісторыя даследаванняў і 

адкрыццяў» 1804 г. у 4-х тамах4. Затым з’явілася нямала працаў па гэтай 

тэматыцы ў розных краінах. Адзначым славутыя імёны даследчыкаў розных 

сфер прыроды і чалавека, што надалі вялікую ўвагу асэнсаванню і 

папулярызыцыі навукі ў жыцці людзей: нямецкі географ і асветнік Аляксандр 

фон Гумбальд (Alexander von Humboldt, 1769—1859); нямецкі гісторык навукі 

Ганс Крамер (Hans Kraemer, 1870—1940); філосаф Георг-Вільгельм Гегель 

(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770—1831); французкі хімік і асветнік Гастон 

Тысандзьер (Gaston Tissandier, 1843—1899), што напісаў папулярную ў свой 

час кнігу «Мучанікі ў імя навукі» («Les martyrs de la science», 1879) і распачаў 

выданне славутага часопісу «La Nature» (1873); французскі географ Элізэ Рэклю 

(Elysee Reclus, 1830—1905) і інш. Гэтыя дзеячы ХІХ ст. шмат у чым працягвалі 

справу навукоўцаў і энцыклапедыстаў эпохі Асветніцтва ў Еўропе і Паўночнай 

Амерыцы XVIII ст. 

  З усяго даведзенага вышэй бачна, што зараз гісторыя навукі і тэхнікі 

стала самастойнай навуковай дысцыплінай.  

Яна вывучае альбо яе прадметам з’яўляюцца:  

 зараджэнне і далейшае развіццё навуковых ведаў і тэхнікі;  

 гістарычны (сацыяльны) і гісторыка-культурны кантэкст фарміравання 

і пашырэння навуковых ведаў, тэхнікі і тэхналогій; 

 узаемныя сувязі розных галін навуковых ведаў, канцэпцыі і ўяўленні аб 

свеце (прыродзе, чалавеку і грамадстве, сусвеце) і іх уплыў на жыццё людзей у 

гісторыі; 

 звесткі аб жыцці і творчасці навукоўцаў і вынаходнікаў тэхнікі; 

 звесткі аб дасягненнях і функцыянаванні навуковых асяродкаў і 

навукова-даследчых інстытутаў, тэхнічных цэнтраў (у т.л. кампаній);    

 канкрэтныя навуковыя веды, ідэі, тэхналогіі, тэхніка, што мелі істотнае 

значэнне ў жыцці людзей у мінулым, а таксама актуальныя для сучаснікаў; 

                                                           
3 Kameron, Rondo. A concise economic history of the world from Paleolithic Times to the Present. 

2 ed. New York — Oxford, 1993. / перев. на рус. М.: РОССПЭН, 2001. С.207–208. 
4 Упершыню выйшла ў Германіі па-нямецку: Beckman, Johan. Grundsatze der teutschen 

Landwirschaft. Sottingen, 1804. Затым у Англіі па-ангельску: Beckman, Johann. A History of 

Ingestion’s and Discoveries. 2ed. London, 1814.  



 асэнсаванне навукі і тэхнікі для жыцця людзей у гісторыі; 

 асэнсаванне актуальных патрэбаў і праблемаў, што паўставалі і 

паўстаюць праз навуку і тэхніку і вызначаюць лёс чалавека. 

 Як бачна, прадмет гісторыі навукі і тэхнікі акрэслены дастаткова 

шырока. Ён захоплівае сферы разумовай дзейнасці, належныя да іншых 

сацыяльных навук — філасофіі (асэнсаванне і эвалюцыя ўяўленне пра веды, 

канцэпты «навука», «тэхніка», «прагрэс», «навукова-тэхнічная рэвалюцыя» і 

інш.), этыкі і экалогіі (праблемы поспеху і кошту гэтага поспеху для Чалавецтва 

ў сувязі з дасягненнямі навукі і тэхнікі). Таксама непазбежна гісторыя навукі і 

тэхнікі датычыць прыродазнаўчых і тэхнічных навукаў (як тое гісторыя 

матэматыкі альбо фізікі, механікі альбо геаграфіі ў кантэксце іх найбольш 

важных дасягненняў і іх сацыяльнага ўплыву); транслюе найбольш агульныя 

веды па гісторыі медыцыны, мовазнаўства, эканомікі. Усё тое паказвае 

запатрабаванасць ведаў аб мінулым у асобных навуковых дысцыплінах, звяртае 

ўвагу на патрэбу ў агульнай ці сінтэтычнай гісторыі навукі і тэхнікі, і дазваляе 

яе вызначыць як мульты-дысцыпліну. 

 Мэта гісторыі навукі і тэхнікі — захаванне, накапленне, асэнсаванне 

ведаў аб навуцы (навуковых ведах) і тэхніцы ў гісторыі. 

 У адпаведнасці з мэтай вынікаюць наступныя задачы: 

 1) назапашванне і ўпарадкаванне ведаў аб стане і дасягненнях у навуцы 

(навуковых ведах) і тэхніцы, аб навукоўцах, навуковых і навукова-тэхнічных 

інстытуцыях/асяродках; 

 2) трасляцыя гэтых ведаў (у школе, універсіэтэце, грамадстве) у 

зручнай, даступнай і адэкватнай форме; 

 3)  асэнсаванне альбо агульная (генеральная) рэфлексія аб месцы і ролі 

навукі і тэхнікі ў гісторыі Чалавецтва; 

 4) непазбежнае асэнсаванне прагрэсу і яго значэння ў гісторыі.  

 Бачна, што дысцыпліна «гісторыі навукі і тэхнікі» ахоплівае вельмі 

складаныя і маштабныя сферы: назапашванне разнароднай інфармацыі аб 

мінулым і яе асэнсаванне, фарміраванне светапоглядных і агульна-

інтэлектуальных асноваў як сучаснага чалавека у цэлым, так і  студэнта 

(выпускніка ўніверсітэта) у прыватнасці. Не дзіўна, што справай вывучэння 

прадмета гісторыі навукі і тэхнікі займаюцца вялікія навуковыя калектывы, 

інстытуты і міжнародныя асацыяцыі. Пра апошніі будзе сказана пазней. 

 Сярод важнейшых сучасных выданняў па гісторыі навукі неабходна 

назваць «The Cambridge History of Science» у 8 тамах, што было выдадзена ў 

2006 г. і затым перавыдадзена ў 2008 г. Гэтае капітальнае выданне было 

ініцыявана ў 1992 г. Алексам Холзманам (Alex Holzman) і было ажыццёўлена 

пры ўдзеле звыш 120 навукоўцаў з Вялікабрытаніі, ЗША, Канады, Германіі, 

Італіі, Францыі. Папярэднікам гэтага выдання былі абагульняючыя працы 

бельгійскага гісторыка навукі Жоржа Сартана (George Satron, 1884—1956). Але 

менавіта ў 8-мі-томным выданні 2006(2008) г. увасобіліся актуальныя і 

найбольш поўныя веды па гісторыі навукі і тэхнікі ў Еўропе і Паўночнай 

Амерыцы, уключна з ведамі па навуцы і тэхніцы Старажытнага Ўсходу і 

Антычнасці (т.1) і Сярэдневечча (т.2). Зразумела, што акцэнт зроблены на 



Новым часе: XVI—XVII ст. (т.3) XVIII ст. (т.4) і «сучаснасці» (The Modern 

Sciences, ХІХ — пачатак ХХІ ст.) (т.5–8). Апроч таго, сусветнае прызнанне мае 

ўнёсак брытанскага гісторыка Ноэла Джозэфа Нідхэма (Noel Joseph Needham, 

1900—1995) у справе вывучэння гісторыі навукі і тэхнікі ў Кітаі.          

   

1.2. Паняцце «навука»/«натурфіласофія» ў гісторыі і разуменні чалавецтва 

Вызначэнне тэрміну «навука» застаецца як актуальная праблема філасофіі 

навукі. Выпрацавана нямала вызначэнняў таму, што ёсць «навука» і 

«навуковыя веды»5. Беларускі філосаф А.І. Зелянкоў прапаноўвае разумець 

навуку як сукупнасць: а) дзейнасць, б) веды, в) сацыяльны інстытут6. Звычайна 

разумеецца, што навука як веды — гэта толькі тыя, што адпавядаюць 

крытэрыям несупярэчлівасці, даказальнасці, аб’ектыўнасці і дакладнасці 

(магчымасць назіраць і падцвярджаць высновы на падставе прыроднай 

рэчаіснасці), сістэмнасці. Навуковыя веды — тыя, што можна шматразова 

падцвердзіць, што могуць прынесці матэрыяльную і духоўную карысць і не 

супярэчаць разумным уяўленням, адпавядаюць факту і закону. Пазначым, што 

факт (лац. factum) — тое, што адбылося і наяўна ў свеце прыроды і чалавека. 

Прычым навуковы факт — засведчаны шляхам вопытнага даследавання, 

падцверджаны і назіраемы. Закон навукі (лац. lex scientifica) — тое, што 

аб’ядноўвае ў сістэму і тлумачыць навуковыя факты.     

Канешне, разумныя і карысныя веды чалавецтва накоплівала здаўна.  Гэта 

сфера сацыяльнага вопыту — таго, што было засвоена чалавекам у выніку 

дзейнасці (думкі і працы) і магчымага для перадачы іншым людзям. Пэўны 

набор падобных ведаў быў яшчэ ў людзей каменнага веку. Больш дасканалымі і 

трывалымі становяцца падобныя веды з пераходам людзей да земляробства і 

жывёлагадоўлі і цывілізацыі. У першых развітых культур альбо цывілізацый 

(Старажытны Егіпет, Блізкі Ўсход, Кітай, Індыя) з’явіліся пісьмо, школы і 

асобныя людзі, што назапашвалі, упарадкоўвалі практычныя веды і перадавалі 

іх іншым людзям. Ужо аб гэтым часе можна гаварыць, што з’яўляюцца перад-

навуковыя веды. Яны ў шмат чым заставаліся нерацыянальнымі, заснаванымі 

на міфах, стыхійнымі і бессістэмнымі, і толькі ў V ст. да н.э. у Старажытнай 

Грэцыі яны зазналі пераўтварэнне ў першасныя навуковыя веды. З’явілася 

ўпарадкаваная мудрасць альбо філасофія Сакрата — даўнегрэчаскага мысляра, 

што тлумачыў свет. Затым, філосафы (з даўнегрэч. аматары мудрасці) Платон 

і Арыстоцель стварылі сістэму абгрунтаваных ведаў аб свеце. Пры гэтым яны 

парвалі з міфам, і лічылі неабходным тлумачыць гэты свет доказна і з апорай на 

розум. Праблемай аднак было, што гэтыя веды былі па сутнасці больш 

мудрасцю /філасофіяй/, і існавалі як занятак філосафаў для саміх філосафаў.          

Паводле брытанскага фізіка і гісторыка навукі Джона Бернала (John 

Desmond Bernal, 1901—1971) толькі ў XVI—XVII стст. у Еўропе навуковыя 

веды пераўтварыліся з накаплення вопыту і пэўнай мудрасці ў прафесійны 

                                                           
5 Философия и методология науки: учебн. пособ. / А.И. Зеленков [и др.]; под ред. А.И. 

Зеленкова; БГУ. Минск, 2007. С.92. 
6 Философия и методология науки. Минск, 2007. С.93. 



занятак асобаў-навукоўцаў і асаблівых вучоных аб’яднанняў (Акадэміяў) — 

сталі навуковай дзейнасцю і навуковым сацыяльным інстытутам, што атрымаў 

прызнане і пашану ў грамадстве7. Ужо гаварылася, пра ролю Ф.Бэкана ва 

ўзнікненні сучаснай навукі. Бэкан у свой час прапанаваў падзяліць сферу ведаў 

(у яго «філасофія») на 3 вучэнні — аб прыродзе, Богу і чалавеку. Даследаванне 

прыроды ён называў непасрэднай і першаснай крыніцай ведаў альбо «першай 

філасофіяй», «маці ўсіх навук»8. Ён жа прапанаваў вылучаць вучэнне аб 

прыродзе альбо натуральную філасофію, што ўключала фізыку, метафізіку і 

механіку. Апроч таго ён вылучаў «перша-філасофію» з раздзеламі 

прысвечанымі вывучэнню чалавека: стану цела і душы, сацыяльных і 

індывідуальных дабротаў, логікі, этыкі, дзяржавы і адносінаў людзей. 

Прапанаваў увесці і гісторыю навук9. 

Такім чынам, з XVI ст. натуральная філасофія перарасла межы 

Арыстоцелеўскай фізікі і стала галоўным рэчышчам пазнання свету. Вялікае 

значэнне ў яе развіцці мелі працы Рэнэ Дэкарта, Готфрыда Лейбніца, Ісака 

Ньютана і іх папярэднікаў (М. Капернік, Г. Галілей, І. Кеплер). І. Ньютан 

стварыў першае ўніверсальнае вучэнне аб свеце, што грунтавалася на законах 

механікі, альбо механістычную карціну свету. Гэтая падзея прывяла да якасна 

новай сітуацыі ў навуцы і культуры: на падмурку натурфіласофіі адбыўся 

бурны росквіт прыродазнаўчых навук у ХІХ і ХХ стст. 

Менавіта да ХІХ ст. адносіцца фарміраванне ўяўлення пра «навуковы 

метад» пазнання (сучасная навука). Ён прадугледжваў, што нельга кіравацца 

агульнымі ідэямі аб свеце, але патрэбна рабіць высновы і ўяўленні аб свеце так, 

каб мець падцверджанне ў самой гэтай назіраемай рэальнасці, каб можна было 

праверыць і паўтарыць вопыт, шматразова спраўдзіць выснову. У гэтым 

знайшлі развіццё прынцыпы Ф.Бэкана і натурфіласофіі. Зразумела, што 

галоўным чынам тое датычыла навук аб прыродзе, але паступова тыя ж 

прынцыпы пранікалі і ў гуманітарныя і сацыяльныя навукі.         

 

1.3. Паняцці «тэхніка», «тэхналогія», «прагрэс», «навукова-тэхнічны 

прагрэс».  

Панятак «тэхніка» — складаны для вызначэння, бо адлюстроўвае 

рэчаіснасць вельмі шырока. Тэрмін паходзіць аб грэч. technē і абазначае 

«ўменне, майтэрства, мастацтва, хітрасць». Разуменне тэхнікі як нейкай 

хітрасці і мастацтва адносіцца да тых часоў, калі ўменне каваля выплаўляць 

метал і рабіць з яго рэчы ўспрымалася навакольнымі як нешта надзвычайнае, 

нават як чараўніцтва. Менавіта як чараўнікі паўстаюць, да прыкладу, кавалі ў 

многіх беларускіх народных казках і паданнях, тое ж можна знайсці ў 

фальклоры многіх народаў. А напрыклад у многіх краінах Афрыкі і зараз 

можна адшукаць такія ўяўленні. Такім чынам, паняцце «тэхнікі» аб’ядноўвае 

                                                           
7 Бернал, Д.Д. Наука в истории человечества / перев. с анг.: Bernal J.D. Science in History. 1ed. 

London, 1954. М., 1956. С.15–22. 
8 Бэкон, Фрэнсис. Сочинения. Т. 1. 1977. С.199–200. 
9 Бэкон, Фрэнсис. Сочинения. Т. 1. 1977. С.528–529, дадатак. 



родныя прылады працы, інструменты, механізмы, прыстасаванні, пабудовы і 

канструкцыі, што служаць чалавеку. Пры гэтым, у адрозненне ад прадметаў 

мастацтва, яны патрэбны не для таго каб задаваляць эстэтычныя ці духоўныя 

патрэбы чалавека, а забяспечыць яго матэрыяльныя, пабытовыя ці ўтылітарныя 

патрэбы. Напрыклад, пра кошык які служыць як аздабленне з кветкамі на стале 

мы можам гаварыць як аб прадмеце мастацтва, а пра той жа кошык, што 

ўвогуле выкарыстоўваем (носім ці складваем нейкія рэчы), — як прадмеце 

тэхнікі. Мяжа тут дастаткова ўмоўная і паказвае, што любы выраблены 

чалавекам прадмет — гэта ёсць прадмет тэхнікі.  

Вельмі блізкі да панятку «тэхніка» тэрмін «машына». «Машына» 

паходзіць ад лац. machina — любы выраблены чалавекам прадмет альбо 

сродак, што здольны пераўтвараць матэрыял, энергію, інфармацыю. 

Напрыклад, простыя машыны — кола, рычаг, лук і інш. — вядомыя чалавеку з 

першабытнасці. Іншае слова «механізм» — паходзіць ад грэч. mechane і 

абазначала тое ж, што і машына. Аднак зараз прынята лічыць, што механізм — 

ёсць нейкая рухальная частка машыны. Агульна, машыны — гэта сукупнасць 

чалавечых вырабаў, вытваранага чалавекам і не-прыроднага, што служыць 

чалавеку і дазваляе яму асвойваць навакольны (прыродны) свет.  

Калі казаць пра сутнасць панятку «тэхніка», то ён ахоплівае не толькі 

машыны ў шырокім сэнсе, але таксама прыёмы і навыкі дзейнасці каб гэтыя 

машыны вынаходзіць, распрацоўваць, уласканальваць, выкарыстоўваць. У 

такім разуменні тэхніка паглынае як прадметы тэхнікі (машыны), так і 

тэхналогію. Тэхналогія — паходзіць ад грэч. technē і logos і абазначае «думка 

аб тым, як майстэрыць (тэхніку)». Тэрмін быў уведзены ў 1772 г. нямецкім 

механікам Й.Бэкманам з Гётытгену і абазначаў сукупнасць ведаў аб 

выкарыстанні і абслугоўванні тэхнікі. З удаскаланеннем ведаў у гэтай справе  

панятак стаў разумецца больш шырока. І зараз тэхналогія — навука, што 

займаецца вырабам, магчымасцямі і спосабамі выкарыстання ўсяго таго, з 

дапамогай чаго чалавек пераўстварае рэчы, матэрыю, энергію, інфармацыю. У 

такім сэнсе тэрмін пашырыўся, напрыклад, у Амерыцы, дзе ў 1861 г. быў 

заснаваны Масачусетскі Тэхналагічны інстытут. У еўрапейскай жа традыцыі 

пашырэнне атрымаў тэрмін тэхнічныя навукі, што паглынае тэхналогію. 

   З развіццём і ўдасканаленнем навукі і тэхнікі адбываецца якасны пераход 

грамадства на новы ўзровень. Сітуацыю, калі з дапамогай вынаходніцтваў і 

адкрыццяў у навуцы і тэхніцы адбываецца імклівы якасны пераход у 

грамадстве называецца навукова-тэхнічная рэвалюцыя  (НТР). У адрозненне 

ад НТР навукова-тэхнічная эвалюцыя — гэта змены, што адбываюцца, але не 

прыводзяць да рэзкай перамены ў грамадстве. Агульна працэс накаплення і 

прыдбання новага ў навуцы і тэхніцы — навукова-тэхнічны прагрэс. Можна 

асобна разглядаць прагрэс у тэхніцы ці навуцы. 

Як можна пабачыць з вышэйпрыведзенага, панятак «прагрэс» — вельмі 

важны ў гісторыі навукі і тэхнікі. Ён сведчыць аб дасягненнях і мэтазгоднасці 

чалавечай дзейнасці па ўадаскаланенню жыцця чалавека. Тэрмін «прагрэс» 

пахоціць ад лац. progressus і абазначае «рух наперад, дасягненне поспеху». У 

сучасным разуменні прагрэс — гэта пераход чалавека і грамадства ад больш 



нізкай стадыі развіцця да больш высокай; рух ад меншага да большага, ад 

горшага да лепшага; удаскаленне свету. У такім сэнсе тэрмін ўвайшоў у зварот 

у часы Асветы. Вынайшаў яго і асвяціў у сваёй кнізе 1737 г. французскі 

асветнік Шарль Сэн-П’ер (Charles de Sain-Pierre, 1658—1743). Панятак 

прагрэсу быў падхоплены асветнікамі і  навукоўцамі, бо ўвасабляў уласна 

мараль і мэту іх высілкаў. Мае свой вялікі сэнс ён і зараз. Зразумела, што 

назіраецца часам у гісторыі (напрыклад пасля заваёвы Рымскага свету 

варварамі) і зваротная з’ява або рэгрэс. Аднак разуменне прагрэсу і рэгрэсу 

дазваляе якасна тлумачыць перамены ў свеце і гісторыі Чалавецтва. Апошнім 

часам ёсць крытыка тэрміну «прагрэс» з боку розных скептыкаў, што лічаць 

яго ўласна еўрапейскай з’явай, яе лозунгам. Аднак гэтыя скептыкі выглядаюць 

цемрашаламі, калі адмаўляюцца ад ідэі прагрэсу і заклікаюць адмовіцца ад 

дабротаў навукі, тэхнікі і цывілізацыі.          

           

1.4. Прыклады перыядызацыі сусветнай гісторыі ў сувязі з прагрэсам 

навукі і тэхнікі. 

Вылучаюцца наступныя этапы ў развіцці навукі: 

1) этап перад-навуковых ведаў — ад з’яўлення чалавека і накаплення ім 

практычных ведаў ад свеце да V ст. да н.э., калі ў Даўняй Грэцыі праз развіццё 

філасофіі адбыўся пераход на новы ўзровень асэнсавання свету і чалавека; 

2) этап першасных навуковых ведаў — эпоха і сфера антычнай 

філософіі; спачатку датычыць толькі часткі свету (Антычны свет: Даўняя 

Грэцыя, эліністычныя грамадствы і дзяржавы, Старажытны Рым), але 

паступова пашыраецца ўслед за засваеннем ведаў і вопыту грамадстваў 

Еўрапейскай Антычнасці на арабскі свет і далей; V ст. да н.э. — XVI ст. н.э. 

Для многіх рэгіёнаў свету гэты этап накладаўся на папярэдні; 

3) этап натурфіласофіі — XVI—XVIІI стст., характарыстыка якога 

пададзена вышэй. У межах дадзенага этапу варта вылучаць перыд XVI—XVII 

стст. і перыяд Асветніцтва ў XVIII ст., калі навука праз развіццё ведаў у фізіцы, 

матэматыцы, хімііі і астраноміі выходзіць на якасна новы ўзровень, менавіта 

для гэтага этапа характэрна з’яўленне першай універсальнай навуковай карціны 

свету — механістычнай (з апорай на ідэі І.Ньютана); 

4) этап сучаснай навукі, што пачынаецца з развіццём трывалых 

уяўленняў аб навуковым метадзе, з вопытным пазнаннем і эвалюцыянізмам у 

ХІХ ст. Варта адзначаць пераходы на больш высокую ступень навукі, што 

адбыліся на этапе сучаснай навукі на мяжы ХІХ/ХХ стст. і ў апошняй траціне 

ХХ ст. Лічыцца, што праз моцны і ўсеахопны скачок у развіцці навук у 

сярэдзіне ХХ ст. адбылася карэнная перабудова чалавечага свету і гэты новы 

перыяд у сусветнай гісторыі называюць навукова-тэхнічнай рэвалюцыяй 

(НТР) у вузкім яе разуменні. Фактычна гэта адпавядала пераходу грамадства з 

індустрыяльнай на постіндустрыяльную стадыю развіцця. 

 Апроч таго, прапануецца разглядаць пачаткі навукі ў Еўропе і свеце з 

XVI—XVIІ стст. Тады вылучаюцца наступныя этапы ў развіцці навукі10: 
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1) класічная навука – з XVIІ ст. да пачатку ХХ ст.: характарызуецца 

пашырэннем механістычнай карціны свету, з’яўляюцца і пашыраюцца розныя 

навукі, у т.л. тэхнічныя, расце ўплыў навукі на ўсе бакі жыцця; 

2) неклассічная навука – з пачатку ХХ ст. да 60-х гг. ХХ ст. – 

праяўляецца ў пашырэнні рэлятывісцкай і квантавай тэорый у фізіцы, 

канцэпцыі нестацыянарнага Сусвету ў астраноміі, кібернетыкі і тэорыі сістэм; 

калі раней чалавек выключаўся з сістэмы канструявання навуковых ведаў, то на 

новым этапе яго чалавека суб’ектыўнае ўспрыманне стала уключацца ў сістэму 

канструявання навуковых ведаў аб рэчаіснасці; 

3) постнекласічная навука – з 60-х гг. ХХ ст. – пашыряецца ўяўленне аб 

адноснасці вынікаў навуковага назірання (М-тэорыя), назіраецца моцны 

міждысцыплінарны сінтэз і перагляд межаў навук, што склаліся раней. 

  Як бы тое ні было, захоўвае сваё значэнне разуменне навукова-тэхнічнага 

прагрэсу як галоўнага рухавіка ў развіцці Чалавецтва. У сувязі з гэтым шэраг 

мысляроў-сацыёлагаў прапанавалі падзялюць сусветную гісторыю на пэўныя 

этапы — ступені развіцця ведаў і тэхнікі.  

Трывалае ўяўленне аб прагрэсе чалавецтва ад ніжэйшай стадыі да больш 

высокай праз поспех навукі пашыраецца ў Еўропе ў сярэдзіне XVIІІ ст. 

дзякуючы працы выбітных французскіх і брытанскіх асветнікаў. Так, 

шатландскі гісторык Адам Фергюсан (Adam Ferguson, 1723—1816) у працы 

1767 г. вылучыў ступені развіцця народаў з прымітыўнымі ведамі і тэхнікай як 

«дзікунства» (дзяцінства чалавека) і «варварства (юнацтва чалавецтва), а 

развітое (ці «дарослае») грамадства вызначаў як «цывілізацыя». У наступным 

ужо амерыканскі антраполаг (этнолаг) Льюіс-Генры Морган (Lewis-Henri 

Morgan, 1818—1881) развіў гэтыя паняткі і прапанаваў перыядызацыю 

сусветнай гісторыі з трох этапаў: 

1) дзікунства — сярод людзей панавалі паляванне, рыбалоўства, 

збіральніцтва, панавала першабыная роўнасць, не было прыватнай уласнасці; 

2) варварства — прымітыўнае грамадства, з’яўляецца земляробства і 

жывёлагадоўля, уяўленні аб прыватнай уласнасці і сацыяльная іерархія; 

3) цывілізацыя — узнікненне дзяржавы, складанага грамадства, 

сацыяльных класаў, гарадоў і пісьменства.  

  Гэтая перыядызацыя, што бачыла ступені развіцця чалавецтва ў 

залежнасці ад стану тэхнікі і сацыяльных адносінаў атрымала папулярнасць. 

Аднак яшчэ асветнік Ж.Ж.Русо быў скептыкам датычна ідэй прагрэсу 

Чалавецтва. Так, Арнольд Тойнбі даводзіў у першай палове ХХ ст. уяўленне аб 

раўназначнасці розных культур (альбо ў яго — цывілізацый). Разам з тым 

відавочныя поспехі ў развіцці навук і тэхнікі, перамены ў грамадстве, 

падштурхоўвалі знаходзіць іншае разуменне гістарычных з’яў і працэсаў.  

Такім чынам амерыканскі сацыёлаг Даніэл Бел (Daniel Bell, 1919—2011) 

самімі гістарычнымі абставінамі быў пакліканы да іх асэнсавання, і ў 1973 г. 

выдаў працу «Будучае посіндустрыйнае грамадства», дзе прапанаваў 



наступныя «этапы узрастання Чалавецтва»11: 

1)  даіндустрыяльнае грамадства — яно ж аграрнае, з перавагай сельскай 

гаспадаркі ў эканоміцы, сялянства ў грамадстве, з засіллем традыцый і 

арыентацыяй на мінулае пры адказе на выклікі абставін; галоўным было 

здабыча неабходных рэсурсаў у прыроды; перамены ў грамадстве былі вельмі 

маруднымі, эфектыўнасць працы была нізкай; 

2) індустрыяльнае грамадства — чалавек пераходзіць ад непасрэднага 

ўзаемадзеяння з прыродай да апасродкаваннага — з дапамогай тэхнікі; 

прамысловасць становіцца галоўнай сферай гаспадаркі; галоўнымі 

сацыяльнымі групамі становяцца рабочыя і інжынеры; з апорай на эмпірычныя 

веды развіваюцца навукі і адбываецца магутнае пераўтварэнне навакольнага 

свету; 

3) постіндустрыяльнае грамадства — на змену пераважна машыннай 

тэхналогіі прыходзіць «інтэлектуальная тэхналогія» альбо інфармацыя, праз 

што гэтае грамадства называецца таксама інфармацыйным; навука становіцца 

замест капіталу і інвестыцый (як тое ў індустрыяльным грамадстве) важнейшай 

сілай грамадскага прагрэсу; важнейшымі інстітуцыямі ў грамадстве становяцца 

ўніверсітэт і навукова-даследчая лабараторыя, а ў грамадстве вядучае месца 

займаюць вучоныя і тэхнічныя прафесіяналы; прамысловасць саступае месца як 

асноўнаму ў грамадстве сектару паслуг (ахова здароўя, адукацыя, навука, 

кіраванне і інш. паслугі). 

  Даніэл Белл важнейшае месца ў гістарарычным прагрэсе Чалавецтва 

адводзіў тэхналагічнаму прагрэсу: менавіта развіццё тэхналогій неверагодна 

ўзмацніла вытворчасць усяго неабходнага чалавеку, сфарміравала клас 

інжынераў і тэхнікаў як рухавік прагрэсу, а таксама сфарміравала новыя –  

спосаб мыслення і рацыянальнасць, новыя магчымасці і сацыяльныя 

ўзаемасувязі, каштоўнасці і нават эстэтыка і мастацтва12.  

Такім чынам, галоўнае, што вызначае пашырэнне постіндустрыяльнага 

(інфармацыйнага) грамадства і прагрэс — гэта поспех навукі і адукацыі, 

падтрымка новых тэхналогій13.         

  

1.5. Праблема вытокаў і пачатку навукі і навуковых ведаў у гісторыі 

чалавецтва.  

Вышэй ужо было прадстаўлена агульнае ўяўленне пра навуку і тэхніку. 

Разам з тым, на сёння існуе некалькі пунктаў гледжання на пачаткі навукі ў 

сацыяльных навуках (у т.л. гісторыі): 

1) пазіцыя філосафаў, сацыёлагаў і гісторыкаў — пазітывістаў ХІХ ст. — 

першай трэці ХХ ст. (Герберт Спенсер, Агюст Конт, Жазэф Гарнье, Віктар 

Кузен): навука нарадзілася з развітага практычнага вопыту ў старажытнасці; 

2) шэраг аўтараў ХХ ст., марксістаў і прыхільнікаў матэрыялістычнай 

                                                           
11 Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозированния / 

перев. с англ. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Academia, 2004. – С.157–159. 
12 Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество... – М., 2004. – С.254–256. 
13 Белл, Д. Грядущее постиндустриальное общество... – М., 2004. – С.267, 358–359. 



дыялектыкі (Джон Бернал, Бертран Расел, Іван Ражанскі, Піама Гайдэнка): 

навука нарадзілася ў антычнай Грэцыі; 

3) прыхільнікі ўяўлення аб тым, што навука зарадзілася ў Позняе 

Сярэдневечча ХІІ—XIV стст. праз злучэнне практычных вопытаў (алхімікі, 

дактары, астраномы) і тэарэтычных высноваў аб свеце; 

4) найбольш пашыранае ўяўленне зараз аб тым, што пачаткі сучаснай 

навукі знаходзяцца ў XVI—XVII стст.14, як тое паказана вышэй.      

 Разам з тым, апошнім часам пад уплывам пазітывістаў і асабліва прац 

Н.Дж.Нідхэма пашыраецца ўяўленне аб даўняй «спецыфічнай навуцы» Ўсходу, 

альбо, дакладней, перад-навуковых і тэхнічных ведах па-за-Еўропай. 

Як бачна з вышэй пералічанага, складана вызначыцца з момантам пачатку 

навуковых ведаў. Напрыклад, астраномы старажытнага Вавілону стагоддзямі 

вялі назіранні за зорным небам і вялі запісы назіранняў. Гэта былі 

каштоўнейшыя звесткі, што дазвалялі рабіць высновы аб пэўнай паўторнасці 

з’яваў прыроды (сонечных і месячных зацьменнях, збліжэнні і разыходжанні 

планет Сонечнай сістэмы і т.п.), аднак галоўным заняткам вавілонскіх 

астраномаў стала распрацоўка астралогіі. Ці былі гэтыя веды навуковымі было 

сумніўна ўжо для антычных грэкаў, што пазычылі многія веды ў вавіланян і 

далі ім рацыянальную інтэрпрэтацыю.  

  

1.6. Разуменне навукі як сацыяльнага інстытуту.  

Першым навуковым існтытутам альбо аб’яднаннем навукоўцаў для 

даследавання свету і пашырэння ўяўленняў аб свеце варта назваць Брытанскую 

Акадэмію навук (1660 г.). Перад гэтым, у 1603—1651 гг. існавала т.зв. Акадэмія 

дэ Лічэі ў Рыме. Створаная па ініцыятыве князя Фрэдэрыка Чэзі, яна 

аб’ядноўвала вядомых вучоных (Г.Галілей і інш.), мела вялікую бібліятэку і 

забяспечвала да кніг доступ зацікаўленым. Разам з тым, менавіта ў межах 

Каралеўскага таварыства навук у Лондане былі не толькі паяднаны 

навукоўцы, але былі створаны ідэя і прынцыпы навуковага таварыства, 

вызначана яго месца і роля ў грамадстве. Так, дэвізам Брытанскай акадэміі 

сталі словы «nullius in verba» (альбо: ніякага даверу словам — толькі 

эксперыменту і фактычнаму доказу). Наступнай па часе стала Французская 

Акадэмія навук ў Парыжы (1666 г.), створаная па ініцыятыве французкага 

міністра і эканаміста Ж.Б.Кальбера. Акадэмія ў Парыжы не толькі паўтарала 

брытанскі вопыт, але ўнесла новае — узяла на сябе нагляд за навуковым 

жыццём і асветай у краіне. Затым па ініцыятыве доктара Й.Баўша і падрымцы 

імператара Леапольда І па брытанскаму ўзоры ўзнікла Германская Акадэмія 

натуралістаў альбо Леапольдына (1687 г.). У 1780 г. па ініцыятыве групы 

                                                           
14 Философия и методология науки. Минск, 2007. С.107–108. 



амерыканскіх вучоных — Акадэмія мастацтваў і навук ў Бостане (ЗША). У 

XVIII ст. па ініцыятыве Г.Лейбніца у Германіі ўзніклі таксама прапановы аб 

стварэнні акадэіі па французкаму ўзору. Так у 1701 г. у Берліне ўзнікла Пруская 

Акадэмія навук (з 2007 г. Германская Акадэмія навук). Затым у 1725 г. у 

Пецярбургу — Расійская Акадэмія навук, у 1759 г. у Мюнхене — Баварская, у 

1786 г. у Стакгольме — Шведская Акадэмія навук і інш. Апроч таго, што 

існавалі Кракаўскі, Віленскі і Кіева-Магілянскі ўніверсітэты, на землях былой 

Рэчы Паспалітай у ХІХ ст. таксама пачалі ўзнікаць і пашырацца навуковыя 

асяродкі. У 1815 г. узнікла Кракаўскае навуковае таварыства. У 1919 г. у 

Варшаве ўзнікла Польская Акадэмія ведаў. У лістападзе 1919 г. ў Кіеве па 

ініцыятыве вядомага біяхіміка Ўладзіміра Іванавіча Вярнадскага і ўкраінскага 

гетмана П.П.Скарападскага была заснавана Акадэмія навук Украіны. У студзені   

1929 г. была заснавана ў Мінску Беларуская Акадэмія навук (БАН). Асновай 

БАН стаў Інстытут беларускай культуры, што існаваў з лютага 1921 г.      

У межах гэтых аб’яднанняў навукоўцаў былі вызначаны спосабы 

матэрыяльнай і духоўнай падтрымкі вучоных, іх арганізацыя і правілы 

ўзаемадзеяння ўнутры асяродку і са светам, публікацыі навуковых твораў і 

азнаямлення грамадства з навуковымі дасягненнямі, прыцягнення інвестыцый і 

сувязі з эканомікай. Тое і ёсць навука як сацыяльны інстытут.  

На сённяшні час існуе шмат навуковых інстытутаў, лабараторый, акадэмій, 

аб’яднанняў. Болей таго, у ХХ ст. навука стала глабальнай з’явай. Напрыклад, 

заснаваны ў 1931 г. Міжнароны савет навуковых аб’яднанняў (International 

Council of scientific unions) у Парыжы, заснаваны ў 1949 г. пад эгідай ЮНЭСКА 

(сакратарыят у Парыжы) Міжнародны савет па філасофіі і гуманітарных 

даследаваннях (International Council for Philosophy and Humanistic Studies), а з 

1952 г. — Міжнародны савет сацыяльных навук (International Social Science 

Council), заснаваная ў 1950 г. (галоўны офіс зноў жа у Парыжы) Міжнародная 

асацыяцыя ўніверсітэтаў (Internation Association of Universities). Варта 

пералічыць таксама ўніверсітэты і інстытуты ў краінах, дзе знаходзяцца 

мацнейшыя асяродкі вывучэння гісторыі навукі і тэхнікі: універсітэты 

Вісконсін-Мэдысан, Прынстанскі, Каліфорнійскі (Берклі), Калумбійскі, 

Гарвардскі, Чыкага, Новага Арэгону, Масачусэтскі Тэхналагічны (ЗША), 

універсітэты Кэмбрыджа, Манчэстэра, Глазга, Каралеўскі Белфаста і Лонданскі 

Каледж (Вялікабрытанія), Трыніці-Каледж (Дублін, Ірландыя), універсітэт 

Таронта (Канада), Аддзел гісторыі навук Інстытута Макса Планка і Універсітэт 

А.Гумбальда (Берлін, Германія), універсітэты Сарбона і Нотр-Дам (Парыж, 

Францыя), універсітэт Salesiana ў Рыме (Ватыкан), універсітэты Архуса (Данія) 

і Утрэхта (Нідэрланды), Інстытут гісторыі навук Польскай Акадэміі навук 

(Instytut historii Nauki, Oświary i Techniki PAN), Інстытут гісторыі навукі і 



тэхнікі РАН (Расійскай акадэміі навук), Цэнтр даследаванняў імя Г.М. Даброва 

Нацыянальнай Акадэміі навук Украіны, Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 

Такійскі і Осакскі ўніверсітэты (Японія), Інстытут гісторыі прыродазнаўства 

АН КНР і Ўсходне-Кітайскі педагагічны ўніверсітэт у Шанхаі (Кітай), мн.інш. 

Адзначым, што сёння не меней 70% вынаходніцтваў у навукова-тэхнічнай 

сферы ажыццяўляецца ў прыватным сектары. Выключная роля буйнейшых 

кампаній у свеце ў галіне камп’ютарных і бія-тэхналогій, фармацэўтыкі і 

медыцыны, машынабудавання і металаапрацоўкі, электратэхнікі, хімічнай, 

касметычнай і харчовай прадукцыі, авіяцыйнай і вайсковай прамысловасцях. У 

мноства такіх кампаній ёсць уласныя навукова-даследчыя лабараторыя, 

інстытуты, навуковыя цэнтры. Сярод іх буйнейшыя ў свеце кампаніі ЗША 

(Apple, Microsoft, Google, IBA, Amgen, Dell, Cisco, Boeing, Tesla Motors, Gilead, 

Biogen, Dow Chemical, Hewlett-Packard, General Electric, DuPont і інш.), 

Еўрапейскага Саюза (BMW, Bayer, BASF, AXA, Daimler AG, Siemens, 

Volkswagen Group, Renault Group, Philips, EAPS і інш.), Швейцарыі (Nestle, 

Roche), Японіі (Tayota, Toshiba, Panasonic, Hitachi, Sony, Mitsubishi Group), 

Паўднёвай Карэі (Samsung, LG, Hyundai Motor), Кітая (Tencent, NEC, Sinopec, 

Lenovo, Huawei, ChemChina і інш.), Індыі (Biocon, GE, Infosys, Tata Motors), 

Ізраэля, Канады, Сінгапура, Тайваня (Foxconn). Апроч таго прыватныя фірмы 

фінансуюць у найразвітых краінах сучаснасці навуку, адукацыю і тэхналогіі 

праз венчурныя фонды, і маюць з таго істотныя палёгкі ў сплаце падаткаў.    

На сёння выдаецца нямала навуковых часопісаў, утым ліку ў 

элоектронным выглядзе. Вакол гэтых часопісаў таксама гуртуюцца навуковыя 

асяродкі, а значыць і навука. Так, у Бібліятэцы БДУ можна знайсці: выданні 

«Навука і інавацыі» і «Механіка машын, механізмаў і матэрыялаў» НАН 

Беларусі (htpp://innosfera.org; htpp://oim.by), штомесячнік РАН «Научно-

техническая информация», штомесячнік «Наука и жизнь» (htpp://nkj.ru), 

міжнародны часопіс «Наукові вісті» Кіеўскага палітэхнічнага інстытуту 

(htpp://bulletin.kpi.ua), «Веснік БДУ: Серыі 1, 2, 3 і 4» і інш.          

 

1.7. Пачатак тэхнікі у гісторыі чалавецтва і яе значэнне. 

Пачатак тэхнікі як штучна створанай чалавекам рэальнасці – адносіцца да 

самых першых праяваў чалавечай свядомай дзейнасці, культуры. Вядома, што 

яшчэ т.зв. «чалавек умелы» альбо Homo habilis у час блізу 2 млн гадоў таму 

вырабляў прадметы працы з дапамогай камянёў, касцей, дрэва. Праблему ж для 

навукі складае вызначэнне таго моманту ў гісторыі, калі Homo habilis пачаў не 

інстынктыўна, а свядома вырабляць прадметы працы па ўзоры тых, што былі 

раней зроблены ім. Ёсць меркаванні, што тое адносіцца да 800–600 тыс. год 



таму15. Па часе гэта супадае з познім этапам ашэльскай культурай папярэдніка 

Homo habilis, што блізу 800 тыс. год таму вырабляў першыя каменныя сякеры і, 

паводле знаходак у Гешэр-Бнот-Якаў (Ізраіль), пачаў рэгулярна карыстацца 

агнём16.  

Паводле ж амерыканскага археолага Льюіса Роберта Бінфорда тэхніка 

з’яўляецца блізу 40 тыс. год да н.э. – тады, калі Homo sapiens (альбо «чалавек 
сучаснага тыпу») пачаў мэтаскіравана з дапамогай камянёў трушчыць коскі 

жывёл каб здабыць пажыўны касцявы мозг17.    

Неабходна завярнуць увагу на тое, што прыведзеныя вышэй канцэпцыі 

зараджэння тэхнікі абапіраюцца толькі на археалагічныя знаходкі 

інструментаў – тых арудый працы, з дапамогай якіх чалавек непасрэдна 

ўздзейнічае на прадметы. Аднак чалавек мог скарыстоўваць скуры жывёл каб 

ляжаць на іх і накрывацца імі, захоўваць і піць з ракавін ці чарапахавыз 

панцыраў, інш. ваду і сок раслін, вырабляць і карыстанне нейкімі 

прымітыўнымі лекамі і ўпрагажэннямі. Аднак у адрозненні ад арудый з 

камянёў і костак іншыя вырабленыя чалакам рэчы не захаваліся. Таму можна 

гаварыць аб дастаткова ўмоўным храналагічным пачатку тэхнікі. Тое і не 

дзіўна, бо сучасныя вопыты паказалі, што шымпанзэ і інш. вышэйшыя прыматы 

– карыстаюцца камянямі і палкамі як арудыямі. Калі ж паставіць пытанне аб 

пачатку свядомага вырабу старажытнымі людзьмі прыладаў працы, то мы 

сутыкаемся з пытаннем аб пачатку свядомасці (таксама як і мовы і культуры) у 

чалавеку. Лічыцца, што праца  з дапамогай рук вяла развіцця мозгу чалавека, да 

зараджэння ў яго абстрактнага мышлення і мовы. 
Перадусім неабходна заўважыць, што ўласна гісторыя чалавека як 

разумнай істоты, што мае элементарнае ўяўленне аб сабе і здольна актыўна 

пераўтвараць свет навокал сябе, — ёсць гісторыя чалавека ў свеце тэхнікі. Гэты 

абшар тэхнікі — ёсць тое штучнае асяроддзе, што вылучае чалавека са  свету 

прыроды. Болей таго, стварыўшы тэхніку (першыя прылады працы і 

прыстасаванні) гамінід стварыў сябе як чалавека. Не дарэмна аб тым жа 

гавораць даўнія міфы аб продку-героі (Праметэі), што даў чалавеку вылучыцца 

з прыроды, спазнаць боскі дар ведаў і ў пэўным сэнсе ўзвысіцца над прыродай. 

Зразумець гэта можна і так, што чалавек праз веды (навука) і іх прымяненне 

(тэхніка) перамог у сабе звера (прыроду) і стаў чалавекам (альбо стварыў 

цывілізацыю і ўласна стаў цывілізаваным чалавекам). 

                                                           
15 Жарский, И.М. История науки и техники с древнейших времен до 70-х гг. ХІХ в.: учебн. 
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Федюкина. — СПб.: Политехника, 2007. — 23–24. Первые орудия труда [Электронный 

ресурс]: http://www.sciential.ru/inventions/primitive/03.html. 
16 Continual fire making by Hominins at Gesher Benot Ya’agov, Israel: Elsevier Ltd. 

[Электронный ресурс]: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027737910800. 
17 Лученкова, Е.С. История науки и техники: учебн. пособие / Е.С. Лученкова, А.П. Мядель. 

— Минск: Вышэйшая школа, 2014. — С.22. 



І.2. Навуковыя веды, тэхніка і тэхналогія на раннім 

(дацывілізацыйным) этапе гісторыі. 

 

1.2.1. Назапашванне ведаў і трансляцыя досведу ў дацывілізацыйных 

грамадствах.  

Ужо раней прыводзілася схема Адама Фергэсона і Льюіса-Генры Моргана 

аб тым, як чалавецтва ўзрастала ад дзікуства да варварства і затым да 

цывілізацыі. Гэтыя ўяўленні зарадзіліся ў часы Асветы, калі еўрапейскія 

даследчыкі адкрылі і апісалі жыццё многіх народаў ў розных частках планеты, 

што жылі прымітыўным простым жыццём, альбо знаходзіліся на 

дацыцвілізацыйным этапе гістарычнага развіцця. Цывілізацыя — гэта такі 

этап у развіцці чалавецтва, калі яно набывае такія якасна новыя рысы, як: 

пісьмо і пісьменнасць, гарадыі рамяство, дзяржава, дыферынцыяванае 

(класавае) грамадства, развітая рэлігія і мастацтва, манументальнае 

будаўніцтва; а сельская гаспадарка і гандаль — маюць больш хуткі прагрэч.  

Адзначым, што такія рысы як развітое земляробства, жывёлагадоўля, 

рамяство, гандаль, рэлігія – маглі быць і ў дацывілізацыйных народаў. Аднак 

пераважная большасць дацывіліцыйных народаў – не мелі пісьма, і 

вызначаюцца таму як дагістарычныя ці безпісьменныя. Таксама у іх не было, як 

правіла, гарадоў, дзяржавы, манументальнага будаўніцтва і развітога мастацтва, 

рэлігіі. У такіх дацывілізацыйных грамадствах не было яшчэ ўстойлівых класаў 

гандляроў, жрацоў, вайсковых і палітычных элітаў, прафесійных рамеснікаў, 

настаўнікаў, чыноўнікаў. Но такія грамадствы таксама назапашвалі веды, 

валодалі ўменнымі вырабляць розную тэхніку.  

Накопленныя веды і ўменні ў дацывілізацыйных грамадствах 

перадаваліся пераважна вусна. Прыкладам, шаманы добра ведалі лекавыя 

асаблівасці мноства раслін і перадавалі гэтыя веды сваім родзічам ці вучням. 

Падобным жа чынам пеерадавалі свае разнастайныя веды аб прыродзе і ўменні 

выжываць у ёй старэйшыя малодшым. З часам вопыт, што перадаваўся з 

пакалення ў пакалення, набываў паглыбленную асэнсаваную форму і 

сімвалічную форму. Так з’явіўся фальклор — вусная народная літаратура: 

розныя казкі, паданні, міфы, лягенды, песні, загадкі, прымаўкі і інш. Падобным 

жа чынам з’яўляліся танцы і рытуалы, магічныя заклінанні, арнаменты і т.п. – 

яны павінны былі вобразна і дзейсна паказаць сутнасць жыцця і паўплываць на 

яго. Накоплены быў ва ўсім свеце багаты і ўнікальны культурны вопыт.  

Многія даследчыкі дацывілізацыйных народаў раней і зараз адкрывалі і 

запазычвалі ў гэтых народаў вельмі карысныя і практычныя веды. Прыкладам 

яскравым таму могуць быць медыцынскія веды. Яны ўключалі як містычныя 

(заклінанні, загаворы, магічныя дзеянні), так і эмпірычныя сродкі. Так, ад 

індзейцаў еўрапейцы запазычылі хіну – эфектыўны сродак ад малярыі, кактус 

мандрагору і лісты кокі — болеспаталяльнік, кактус апунцыя – кроваспынны і 

супрацьзапаленчы сродак, эхінацэя — імунны стымулятар, супрацьзапаленчы і 

загойваючы сродак, сангвінарыя канадская – антыпрастуднае, антыдэпрэсант. 

 

1.2.2. Тэхніка ў людзей каменнага веку (палеаліт і мезаліт); макралітычная 



і мікралітычная тэхналогія.  

Найбольш старажытны час існавання Чалавецтва называецца каменным 

векам праз тое, што асноўнымі былі каменныя прылады працы.  

Каменны век адносіцца да часу 800 тысяч гадоў таму — IV тысячагоддзе 

да н.э., калі ён змяніўся бронзавым векам. Адпаведна ў бронзавы век (IV — ІІ 

тысячагоддзі да н.э.) спачатку прыходзяць медныя, а затым з ІІІ тысячагоддзя 

да н.э. бронзавыя (сплаў медзі і волава і т.п.) вырабы. Менавіта ў эпоху 

пашырэння прадметаў з медзі і бронзы развіліся і расквітнелі першыя 

цывілізацыі. На змену бронзаваму прыходзіць жалезны век – І тысячагоддзе да 

н.э. — IV ст. н.э. Пашыраюцца вырабы з жалеза, што карэнным чынам змяняла 

вобраз жыцця людзей. Нягледзячы на пэўную пераемнасць каменнага – 

бронзавага – жалезнага вякоў – пашырэнне вырабаў за каменю альбо металаў 

адбывалася нераўнамерна на Зямлі. Адпаведна рухомыя храналагічныя межы 

гэтых эпох для розных тэрыторый. Так, прапанаваная вышэй храналогія 

каменнага, бронзавага і жалезнага вякоў — адпавядае гістарычным з’явам ў 

Міжземнамор’і, на Блізкім Усходзе, тады як для Беларусі і сумежных рэгіёнаў 

Еўропы жалезны век — гэта час VII ст. да н.э. — Х ст. н.э., бронзавы век — ІІ 

тысячагоддзе да н.э. — VIII ст. да н.э., каменны век — ад 100 тыс. (для 

Беларусі) да 300 тыс. год таму і да ІІ тыс. да н.э. Прычыны таму відавочныя – 

геаграфічнае месцазнаходжанне Беларусі ў зоне апошняга еўрапейскага 

(вюрмскага) ледавіка (плейстацэнай ці чацьвярцічнай ледавіковай эпохі). Праз 

гэта нават верхняя мяжа прысутнасці чалавека на тэрыторыі Беларусі ўмоўная, 

бо першыя зафіксаваныя на тэрыторыі краіны стаянкі людзей адносяцца да 26–

24 тыс. гадоў таму. Адпаведна ж пазней у халодную, лясістую і забалочаную, 

раўнінную Беларусь прыходзілі бронзавы (медны) і жалезны вякі — разам з 

міграцыяй плямён індаеўрапейцаў. 

Адзначым, што многія народы планеты былі знойдзены вучонымі ў стане 

каменнага веку яшчэ і ў сярэдзіне ХХ ст. Напрыклад, абарыгены Аўстраліі, а 

таксама пігмеі і бушмены ў Афрыцы, індзейцы Амазоніі. У народаў Трапічнай 

Афрыкі адбыўся ў канцы І тысячагоддзя н.э. непасрэдны пераход з каменнага ў 

жалезны век. Пераважана з каменнымі прыладамі працы былі народы Амерыкі 

да еўрапейскай каланізацыі, у т.л. тыя, што стварылі цывілізацыі (майя, ацтэкі, 

сапатэкі і міштэкі, інкі).  

Каменны век — самы працяглы дацыявілізацыйны перыяд існавання 

амаль усіх народаў планеты. Гэты час падзяляецца на палеаліт (800 тыс. год 

таму — ХІІІ тыс. год да н.э.), мезаліт (ХІІІ — VI тыс. год да н.э.), неаліт (VI — 

IV тыс. год да н.э.)18. Позні каменны век альбо неаліт — выразна 

адрозніваецца па свайму характару і дасягненням чалавека ў той час, і таму 

павінен разглядацца асобна. Зноў звярнем увагу на тое, што на тэрыторыі 
Беларусі і суседніх землях гістарычныя эпохі прыходзілі з запазненнем: мезаліт 

– ІХ – V тысячагоддзі да н.э., неаліт — IV—ІІІ тысячагоддзі да н.э.  
Палеаліт альбо даўні каменны век — быў часам першай гістарычна 

                                                           
18 Жарский, И.М. История науки и техники с древнейших времен до 70-х гг. ХІХ в.: учебн. 
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тэхнікі ў людзей. Першыя прылады чалавека – масіўныя каменныя рубілы, а 

таксама разцы, адшчэпы і скрабкі. Рубілы мелі як правіла даўжыню 15–20 см і 

былі авальнай, міндалевіднай і ў наступным клінападобнай формы. Першыя па 

часе існавання рубілы былі знойдзены  археолагамі ва Ўсходняй Афрыцы, г.зн. 

там, дзе звычайна археолагі шукаюць прарадзіму чалавека, і адносяцца да часу 

болей 1 млн год таму. На тэрыторыі Еўропы першыя знойдзеныя рубілы 

адносяцца да часу блізу 600 тыс. год таму. Належалі яны неандэртальцам, альбо 

вымершаму віду людзей, што былі прыстасаваны да ўмоў ледавікоўя. Рубілы 

былі ў іх універсальным арудыямі. Блізу 100 тыс. год таму апрацоўка каменю 

ўдасканалілася і пачалі вырабляць рубілы меншага памеру (10–12 см) і  

трохвугольнай формы. Гэтыя прылады можна назваць «каменнымі сякерамі». Іх 

выраблялі і выкарыстоўвалі як неандэртальцы (Homo nenderthalensis) у Еўропе 

– прадстаўнікі мусцьерскай культуры, так і людзі сучаснага тыпу альбо 

краманьёнцы (Homo sapiens), два віды людзей, што жылі парадельна ў час 

100—30 тыс. год таму. Тады адбыўся пераход у апрацоўцы камянёў да новай 

тэхналогіі рэтушы: пачалі выкарыстоўваць камень як накавальню і адбіваць 

драўлянымі альбо каменнымі «клінамі». Так з’явіліся новыя прылады працы: 

адшчэпы, востраканечнікі, тонкія і рэтушаваныя скрэблы, наканечнікі коп’яў. 

Галоўнай тэхналогіяй у апрацоўцы камянёў у эпоху палеаліта 

макралітычная. Макраліты – гэта масіўныя груба абабітыя (рэтушаваныя)  

каменныя прылады. З часам тэхналогія рэтушы ўдасканальвалася. Апроч 

камянёў першабытныя людзі выкарыстоўвалі для вырабу прылад дрэва і косць. 

Вынаходніцтвам тут адрозніваўся чалавек сучаснага тыпу альбо крамацьёнец. 

Абставіны вымушалі яго быць больш вынаходдівым, чым неандэртальца. 

Прыкладна ж блізу 100 тыс. год таму краманьёнцы ў Паўночнай Афрыцы 

пачалі выкарыстоўваць драўляныя ручкі для рубілаў, насадзілі каменныя 

востраканечнікі на драўляныя калы і атрымалі кап’ё, а затым і гарпун. Першыя 

коп’і ў Еўропе з каменнымі наканечнікамі знойдзены для часу блізу 40 тыс. год 

таму. Арудыі з драўлянымі ручкамі вельмі ўзмацнілі іх ударную сілу пры 

выкарыстанні людзьмі, і вельмі перамянілі на карысць Homo sapiens 

узаемадычыненні з навакольным светам.  

 У час позняга палеаліту (40–13 тысяч год да н.э.) краманьёнцы вынайшлі 

свідраванне, шліфаванне, пляценне, каменныя нажы, чаўны, вуду і рыбалоўную 

сетку, коп’еметалку. Свідраванне стала вельмі важным адкрыццём: з дапамогай 

касцяной трубкі і сухажялляў можна было рабіць адтуліны ў каменных, 

касцяных і драўляных загатоўках, а значыць – рабіць стрэлы, наканечнікі 

коп’яў, гарпуноў, першыя матыгі, кіркі і інш. Гэта ж дазволіла рабіць першыя 

аздабленні са свідраваных каменьчыкаў (бусы, пацеркі, падвескі). Пляценне ж з 

жылаў жывёл, лубу дрэваў, скураных пасаў  і раслінных ніцяў – дазволіла 

рабіць сеткі, зшываць скуры ў адзенне і абутак.  

Таксама менавіта да часу позняга палеаліту, а менавіта 15–8 тыс. год да 

н.э., адносяцца знаходкі наскальных малюнкаў у пячоры Альтаміра ў 

Паўночнай Гішпаніі. Гэта выявы бізонаў, коней, кабаноў з дапамогай вохры і 

вуглю. Таксама тут знойдзены выявы чалавечых далоняў. Падобныя ж выявы – 

пачатак жывапісу ў сусветнай гісторыі – знойдзены ў пячорах Гішпаніі, Італіі, 



Францыі. Да больш ранняга часу адносяцца, 30–20 тыс. год да н.э., знаходкі 

першай скульптуры – т.зв. «палеалітычныя венеры» ў Цэнтральнай і Паўднёвай 

Еўропе, у т.л. ва Ўкраіне і Румыніі. Найдаўнейшая з іх – «Венера з Холефельс» 

з Германіі, 33 тыс. год да н.э.  

У эпоху мезаліту адбыўся пераход да новай тэхналогіі апрацоўкі камяню – 

мікралітычнай. Мікраліты – гэта тонкія каменныя пласцінкі 1,5–3 см з 

вострымі і роўнымі краямі, якія атрымоўвалі праз разшчапленне камянёў. У 

першую чаргу апрацоўваўся прыдатны для такой тэхналогіі крэмень. 

Мікраліты рознай формы (трохкутнікі, трапецыі, ромбы, серпападобныя 

палоскі і інш.) устаўлялі ў прорэзі ў драўляных і касцяных загатоўках і рабілі 

зборныя прылады – коп’і, стрэлы, дроцікі, сякеры і інш. Такія мікралітычныя 

прылады вырабляліся дастаткова хутка, былі больш лёгкімі і зручнымі, і значна 

павысілі прадуктыўнасці працы чалавека. 

Мезаліт стаў чысам пашырэння новага віду зброі – лука са стрэламі. 

Магчымасці да новага прыстасавання з’явіліся дзякуючы мікралітам: тонкія, 

трывалыя і вострыя каменныя пласцінкі былі лёгкімі і прыдатнымі для вырабу 

стрэлаў. Новы від зброі дазволіў нашмат павысіць эфектыўнасць палявання. 

Так, лук дазваляў страляць на адлегласць ад 80 да 450 м. і пры гэтым не траціць 

сілы на пераследаванне альбо загон здабычы. Падобна, што ў той жа час былі 

вынайдзены таксама бумеранг і рыбалоўная сетка19.      

 

1.2.3. Вынаходніцтвы позняга каменнага веку.   

Як ужо адзначалася, позні каменны век стаў часам хуткага вынаходніцтва 

новых прыладаў і прыстасаванняў. У гэты прамежах часу (40–10 тыс. год да 

н.э.) былі вынайдзены: свідраванне, шліфаванне, мікралітычная тэхналогія, 

човен, рыбалоўная вуда і сетка, адзенне і абутак, лук са стрэламі, жывапіс і 

скульптура. Па часе гэта супала з выміраннем неандэтальцаў і імклівым 

пашырэннем у свеце чалавека сучаснага тыпу альбо краманьёнца. Прыкладна 

блізу 20 тыс. год таму краманьёнцы не толькі пачалі рабіць насценныя роспісы 

у пячорах, дзе жылі здаўна, але і распачалі (у Еўропе) будаваць паселішчы з 

наземным жытлом. Часцей тое былі сезонныя паляўнічыя і рыбалавецкія 

селішчы з надземных буданоў ці паўзямлянкі (складзеныя ў прамавугольнікі 

жэрдкі пакрываліся скурамі і галлём). У канцы мезаліту паселішчы становяцца 

больш буйнымі, таксама як і жылыя пабудовы. Археолагі падчас раскопак такіх 

селішчаў у жылых пабудовах таго часу знаходзяць ачагі з камянёў, падзел 

будынкаў на пакоі. Мяркуецца, што такога тыпу жытло належала ўжо аседламу 

насельніцтву, наяўнасць жа пакояў паказвае вылучэнне сям’і. У такіх 

пасяленнях позняга мезаліту і новага каменнага веку (неаліту) знаходзяць 

таксама рэшткі першай рамеснай дзейнасці. Відаць, у той час сфарміравалася 

рода-племянная арганізацыя грамадства, устойлівыя рэлігійныя ўяўленні і 

міфалогія, першыя мовы і кроўна-культурныя супольнасці — этнасы. 
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1.2.4. Неалітычная рэвалюцыя і яе набыткі. Пачатак рамяства, 

жывёлагадоўлі, земляробства, рэлігійных культаў, культавага і гарадскога 

дойлідства.    

 Поўнае сваё раскрыццё тэхналагічны прагрэс і пераход на новую ступень 

грамадскай арганізацыі спазнала чалавецтва ў перыяд поздняга каменнага веку 

альбо неаліту. Тады дасягнула свайго росквіту мікралітычная тэхналогія 

вырабу каменных прыладаў. У сувязі з высокай патрэбай у новых каменных 

прыладах з’явіліся першыя шахты: людзі здабывалі крэмень, абсідыян, 

вулканічнае шкло і іншыя прыдатныя для выпрацоўкі мікралітаў камяні. Тады 

ж, у эпоху неаліту, з’явілася кераміка: посуд ляпілі з гліны рукамі. Лічыцца, 

што кераміка з’яўляецца прыкметай новай эпохі. Гэта стала магчымым у сувязі 

з пераходам людзей да працяглага аседлага жыцця на адным месцы. Ужо ў ІV 

тысячагоддзі да н.э. посуд з гліны ў Міжземнамор’і дасягную высокай 

дасканаласці: правільныя формы, прыгожы і рознакаляровы сюжэтны роспіс. З 

ІІІ—ІІ тысячагодзяў да н.э. кераміка вядома і ва Ўсходняй Еўропе. 

Выкарыстанне керамікі радыкальна змяніла магчымасці чалавека: ён змог 

варыць і захоўваць ежу, перамяшчаць яе ў зручнай да сябе форме. Разам з тым, 

менавіта ў эпожу неаліту адбыліся моцныя перамены ў занятках і побыце 

людзей альбо неалітычная рэвалюцыя.    

Неалітычная рэвалюцыя — пашырэнне ў грамадствах замест гаспадаркі, 

што прысвойвала дары прыроды (паляванне, збіральніцтва, рыбалоўства), 

новай вытворчай, сельскай гаспадаркі, якая была заснавана на земляробстве і 

жывёлагадоўлі. У сувязі з далейшым развіццём усяго таго людзі вынайшлі і 

развівала рамяство, пісьмо, стварыла першае заканадаўства і дзяржавы, рэлігіі.  

Пераход ад збіральніцтва і палявання да земляробства і жывёлагадоўлі быў 

арганічным: людзі знайшлі магчымым высяваць насенне карысных ім раслін, а 

таксама гадаваць маладнык адлоўленых ім жывёл. Лічыцца, што блізу 15 тыс. 

год таму чалавек прыручыў воўка і вывеў першую хатнюю тварыну — сабаку, 

што дапамагах чалавеку на паляванні. Затым, Х тыс. год таму на сучасным 

Блізкім Усходзе (Турцыя, Іран, Ірак, Сірыя) чалавек прыручыў авечак і козаў, а 

таксама свіней. І менавіта таму ўзнікла жывёлагадоўля як род дзейнасці. Затым, 

VIII тысяч год таму на паўднёвым-усходзе сучаснай Турцыі былі прыручаны 

каровы. Тады ж, незалежна ад Блізкага Ўсходу свінні былі адамашнены ў Кітаі. 

У V тысячагоддзе да н.э. гадоўля кароў, авечак, козаў і свінней — пашырылася 

ў Еўропу, Афрыку, Азію. У той жа час у Індыі і Індакітаі былі праручаны 

буйвалы і зебу, а ў Егіпце – асёл. У ІV тысячагоддзі да н.э. стэпавымі народамі 

Еўразіі былі адамашнены коні, а жыхарамі Аравіі – вярблюд. У ІІІ тысячагоддзі 

да н.э. у Індыі ці Індакітаі пачалі гадаваць курэй і гусей, сланоў. У ІІ 

тысячагоддзі жыхары Еўропы і Кітаю пачалі гадаваць качак, пчолаў, завялі 

курэй і гусей.    

Вынікі раскопак пасялення Гебеклі-Тэпе, Чаяню-Тэпесі (Х—ІХ 

тысячагоддзяў да н.э.) у Малой Азіі (сучасная Турцыя), а таксама ў Іерыхоне 

(Ізраіль) — даводзяць, што менавіта іх насельнікі пачалі першымі ў свеце 

разводзіць пшаніцу і ячмень, а таксама гарох, чачавіцу, віку, бабы і лён. У той 



жа час іх насельнікі першымі прыручылі кошку, што ахоўвала запасы зерня ад 

мышэй. У VIIІ тысячагоддзі да н.э. земляробчыя культуры пашырыліся на 

Блізкім Усходзе; менавіта яе носьбіты пачалі гадаваць хатніх жывёл. Пазней, у 

VII тысячагоддзі да н.э. земляробства прыйшло ў Еўропу (на Балканы і ў 

Прыкарпацкія раёны) і Паўночна-Ўсходнюю Афрыку (Егіпет, Эрытрэя, 

Эфіопія). З Міжземнамор’я, хучэй за ўсё з ІV тысячагоддзя да н.э., паходзяць 

авёс, вінаград, капуста, морква, гарчыца, кроп, пятрушка і інш. Пазней як на 

Блізкім Усходзе, але крыху раней чым у Еўропе, у VII тысячагоддзі да н.э. 

даўнія жыхары Паўднёва-Ўсходняй Азіі пачалі вырошчваць рыс. Так пачалося 

земляробства на Далёкім Усходзе. У V тысячагоддзі да н.э. земляробства 

прыйшло ў Кітай. У ІІІ тысячагоддзі да н.э. тут пачалі вырошчваць проса, сою, 

мандарын, грэчку; пазней — чай, тутавае дрэва, шаўкавіцу, чумізу, гаалян і мн. 

інш. Шмат раслін паходзіць з Індыі: у ІІІ—ІІ тысячагоддзях да н.э. пачалі 

разводзіць цукровы трыснёг, лімон, баклажан, апельсін, манга, бавоўну і інш. 

Нягледзячы на тое, што чалавек пранік на тэрыторыю Амерыкі адносна 

позна — блізу 40—20 тысяч год таму, калі існаваў сухапутны мост у раёне 

сучаснага Берынгава праліва, земляробства там з’явілася незалежна і 

дастаткова рана. Так, знаходкі культурнай кукурузы (маісу) археолагі 

знаходзяці блізу Пуэбла ў Мексіцы, і адносяцца яны да VII тысячагоддзя да н.э. 

ці нават ранейшага часу. Кукуруза стала важнейшай сельскагаспадарчай 

культурай дакалумбавай Амерыкі і досыць хутка пашырылася ў спрыяльных 

для яе вырошчавання раёнах. Ужо ў V тысячагоддзі да н.э. кукуруза прыйшла 

на тэрыторыю сучаснага Перу. Там жа і прыкладна ў той жа час пачалі 

вырошчваць бульбу, пазней – памідоры, арахіс, ананас. Разам з тым, вялікія 

абшары Амерыкі (Амазонія, раўніны Бразіліі, Паўночнай Амерыкі), Азіі, 

Афрыкі, Аўстраліі, Акеаніі, нават Еўропы доўга не ведалі агракультуры.  

Да часу неалітычнай рэвалюцыі, што праходзіла ў розных рэгіёнах зямлі 

нераўнамерна, адносіцца пачатак гарадоў, дзяржавы і развітой культуры. Так, у 

згаданым вышэй Гебеклі-Тэпе знайшлі найдаўнейшы каменны храмавы 

комплекс. Тут знойдзены 4 масіўныя каменныя будынкі з дыяметрам 10–30 м., 

масіўныя 9-метровыя калоны, што былі выцесаныя з каменных глыбаў. 

Знойдзены каменныя барэльефы розных жывёл (ільвы, кабаны, алені, лісы, 

змеі, грыфы), скульптуры кабаноў і лісаў. У адрозненні ад Гебеклі-Тэпе, 

размешчаннае побач Чаяню-Тэпесі было паселішчам, дзе знойдзены каменныя 

жылыя пабудовы, рэшткі культурных раслін, земляробчых арудый, а таксама 

сведчанні першых спроб чалавека выплаўляць металы з VIII тысячагоддзя да 

н.э. Яшчэ ў ІХ тысячагоддзі быў заснаваны найдаўнейшы ў свеце горад 

Іерыхон (на іўрыце «горад пальмаў»), што ўжо тады быў ахаваны першай 

каменнай сцяной. Яе жыхары вырошчвалі пшаніцу, ячмень, бабы, разводзілі 

авечак, карысталіся каменнымі прыладамі працы і посудам. У V тысячагоддзі 

да н.э. у Іерыхоне з’яўляюцца новыя жыхары, што выраблялі гліняны посуд. 

Яны абнеслі горад магутнай сцяной з неабпаленай цэглы, развялі вінаграднікі, 



сады, плённа займаліся рамяством і гандалявалі20.  

Лічыцца, што з пераходам да сельскай гаспадаркі чалавек атрымаў больш 

запасаў ежы. Апроч таго ён атрымаў стабільную крыніцу харчавання ад 

уласнай працы і стаў менш залежным ад навакольнага асяроддзя. Тое стварыла 

яму вольны час, які чалавек, што прызвычаіўся працаваць на зямлі, выкарыстаў 

для ўдасканалення ўменняў апрацоўкі розных рэчываў (каменю, гліны, дрэва, 

раслінных валокнаў і скураў жывёл, металаў). 

Вядома, што першыя адзнакі рамеснай альбо дробнай ручной вытворчасці 

арудый і прадметаў можна аднесці яшчэ да палеаліту. Але такі выраб рэчаў 

стаў сталым і прафесійным заняткам часткі насельніцтва толькі ў часы неаліта, 

да якога і адносіцца пачатак рамяства. Напачатку гэта хатняе рамяство, але з 

часам вялікі попыт на вырабы майстроў-рамеснікаў (посуд – ганчарства, 

вырабу з металаў – кавальства, тканіны – ткацтва, адзенне – кравецтва  і інш.) 

прывёў да іх адасаблення ад іншага насельніцтва і ўзнікнення першых гарадоў. 

Рамеснікі працавалі на заказ ці для рынку. Першыя такія рамеснікі жылі ў 

Іерыхоне, а таксама ў Чатал-Гуюке, Дамаску, Бібле (VII тысячагоддзе да н.э.). 

Жыхары гэтых першых гарадоў вялі актыўны гандаль з іншымі раёнамі, і 

менавіта ў іх маглі вылучыцца першая праслойка прафесійных гандляроў. 

Напрыклад, Чатал-Гуюк уяўляў сабой значнае па плошчы паселішча (13–20 га), 

дзе аднапавярховыя дамы з неабпаленай глінянай цэглы (сырцовая цэгла) 

шчыльна прымыкалі адзн да аднаго і ўтваралі глухую знешнюю сцяну. 

Уваходы ў дамы былі на стрэхах, па стрэхах жа адбывалася перамяшчэнне 

ўнутры паселішча.  Цікава, што ў ваколіцах гэтага даўняга пасялення не было 

радовішч ні крэменю, ні медных рудаў, ні лясоў, тады як знойдзены пабудовы і 

рэчы з іх. І гэта можа сведчыць аб найбольш старажытным гандлёвым абмене 

жыхароў Чатал-Гуюка, якім даводзілася, напрыклал, дастаўляць медныя руды з 

Армянскага нагор’я, крэмень і дрэва — з унутраных раёнаў Малой Азіі.  

Знойдзены таксама будынкі храмаў з каштоўнымі і па-майстэрску 

зробленымі рэчамі, упрыгажэннямі, скульптурай, і тое сведчыць аб наяўнасці ў 

іх сталых рэлігійных культаў. Магчыма, што менавіта тут зарадзілася і 

праслойка прафесійных жрацоў. Гэтыя людзі маглі першымі свядома 

накопліваць і перадаваць веды і ўяўленні аб сусвеце. Пэўна, альбо даўнейшым 

жрацам, альбо гандлярам, альбо племянным старэйшынам, альбо рамеснікам — 

спатрэбілася фіксаваць звесткі ў выглядзе малюнкаў з пэўным сэнсам. Так 

магло з’явілася першае піктаграфічнае пісьмо, што фіксуецца ў ІV тысячагоддзі 

да н.э. у Міжрэччы альбо даліне- рэк Еўфрат і Тыгр (Ірак). 

Такім чынам, нават ва ўмовах, калі прадметы працы заставаліся яшчэ 

каменнымі і драўлянымі, на Блізкім Усходзе і затым у іншых асобных раёнах 

Зямлі (Індыя, Індакітай, Кітай, Мексіка, Перу) — адбыўся пераход да новага 

спосабу жыццязабеспячэння, ладу жыцця і магчымасцяў, што вынікла з 

пераходу чалавека да вытворчай сельскай гаспадаркі. Адбылася неалітычная 
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рэвалюцыя, калі чалавек пачаў карміць сябе сам, а не карміцца наўпрост з 

прыроды, і тое заклала падмурак цывілізацыі.     

 

1.2.5. Пачатак і развіццё апрацоўкі металаў: медзь, бронза, жалеза. 

Неалітычная рэвалюцыя на Блізкім Усходзе распачалася яшчэ да пачатку 

шырокага выкарыстання чалавекам металаў. Для большасці раёнаў Еўропы, 

Азіі і Афрыкі распаўсюджанне набыткаў новай эпохі суправаджалася 

з’яўленнем і пашырэннем выкарыстання металаў: спачатку медзі і бронзы 

(Міжземнамор’е, Сярэдняя Азія, Кітай), а затым (у пераважнай большасці 

рэгіёнаў) жалеза. Першыя прыкметы выкарыстанне чалавекам медзі знойдзены 

ў згаданым вышэй Чаяню-Тэпесі (Турцыя) і адносяцца яшчэ да VIII 

тысячагоддзя да н.э. Гэта была коўка меднага самародка альбо «халодная 

коўка». Затым, у VI тысячагоддзі да н.э. насельнікі Чатал-Гуюка пачалі 

першымі выплаўляць медзь з руды і адліваць з яе ўпрыгажэнні. Гэта супала па 

часе са з’яўленнем у жыхароў Чатал-Гуюка абпаленага глінянага посуду. 

Верагодна, жыхары навучыліся абпальваць ляпны гліняны посуд у кухонных 

печах, а затым зразумелі, што падобным жа чынам можна плавіць медную руду. 

Напрыклад, выплаўляць медзь з вокісных рудаў (купрыт) можна пры 

тэмпературы 800 0С. Нягледзячы на тое, што медзь мяккая і рэчы з яе 

(прыкладам нажы, сякеры) хутка гублялі форму, іх можна было пераплаўляць і 

рабіць новыя ці награваць і перакоўваць. Каменныя ж прылады ж нельга было 

так проста замяніць. Выраб прадметаў з медзі пашыраўся на Блізкім Усходзе. 

Ужо ў V тыс. до н.э. выраб медных арудый пачаўся ў Егіпце (Афрыка) і на 

Балканах (Еўропа), у Кітаі. 

У ІІІ тысячагоддзі да н.э. на змену медзі прыйшла бронза. Бронза — гэта 

сплаў медзі з волавам. Нават невялікая прымесь волава у 10 і болей разоў 

пашала трываласць рэчаў на аснове сплаву медзі і волава. Бронза таксама 

дастаткова цвёрдая і менш паддаецца карозіі. Выплаўленныя з яе рэчы нашмат 

больш трывалыя, чым медныя. Першыя бронзавыя рэчы былі выраблены ў 

сярэдзіне  ІV тысячагоддзі да н.э. на паўднёвым беразе Чорнага мора. Да тога ж 

часу адносяцца знаходкі даўнейшых прадметаў з бронзы на тэрыторыі 

Таіланду, даліны ракі Інд, для часу ІІІ тысячагоддзя знойдзены першыя 

бронзавыя рэчы на тэрыторыі Кітаю. Аднак, у адрозненні ад Далёкага Ўсходу, 

на Блізкім Усходзе і Балканах, у Міжземнамор’і і Каўказе выкарыстанне 

бронзы імкліва пашыраецца ў III тысячагоддзі да н.э. Гэта прывяло да хуткага 

пераўтварэння ўсяго вобразу жыцця народаў Еўропы і Пярэдняй Азіі (Блізкага 

Ўсходу). Многія з іх перайшлі да цывілізацыі. Выплаўка і апрацоўка бронзы 

патрабавала вялікага ўмення. Бронзавыя арудыі, зброя — давалі вялікую 

перавагу іх уласнікам. Гэта паўсюдна спрыяла ўмацаванню прыватнай 

уласнасці, сацыяльнаму расслаенню, фарміраванню іерархічнага грамадства, 

перад-дзяржаўных аб’яднаннняў і дзяржаваў. Таксама тое значна павыліла 

прадуктыўнасць земляробства і апрацоўкі самых розных матэрыялаў. 

Развіваліся рамёствы, а рамеснікі вылучаліся ў стабільную і адасобленную 

катэгорыю насельніцтва. Паколькі залежы рудаў (медзі, волава, срэбра, інш.) 

ёсць не паўсюдна, то ўзнікла вострая неабходнасць у абмене прадуктамі працы 



(металічныя вырабы ўзамен на харчовыя прадукты, тканіны, каштоўныя камяні, 

марскія ракавіны) і гэта вяло да фарміравання асобнай групы насельніцтва, 

асноўным заняткам якой станавіўся гандаль. Адзначым, што гэтыя працэсы на 

Далёкім Усходзе адбываліся непараўнальна больш павольна. Да прыкладу, 

Кітай яшчэ і напачатку н.э. пераважна знаходзіўся ў бронзавай эры, тады як не 

толькі цывілізаваная частка Еўропы (Рымскі свет), але і «абшары варвараў» 

Цэтральнай і Ўсходняй Еўропе перайшлі ўжо ў жалезны век.  

Як ужо гаварылася, у ІІІ тысячагоддзі да н.э. сфарміраваліся першыя 

горна-металургічныя вобласці ў свеце, дзе адбывалася спецыялізаваная 

вытворчасць металічных вырабаў: Каўказ, Малая Азія, Балканы, агулам – 

горныя раёны вакол Чорнага і Міжземнага мора. Носьбіты культуры бронзавых 

рэчаў утварылі першыя дзяржавы і распачалі масштабную каланізацыю новых 

тэрыторый, што былі населены больш адсталымі ў гаспадарчым і кульутрынм 

сэнсе народамі. Яшчэ больш выразна тое праявілася пры пераходзе да 

жалезнага веку. Гэта заўважалі яшчэ антычныя аўтары. Так, рымскі пісьменнік 

Ціт Лукрэцый Кар (І ст. н.э.) пісаў аб трох вяках — каменным, бронзавым і 

жалезным — што паслядоўна змянялі адзін аднога. Аказалася, што ў канцы ІІ 

тысячагоддзя да н.э. у даўнім свеце цывілізацыі былі вычарпаны вядомыя тады 

запасы волава. Гэта прывяло да «цёмных вякоў» — упадку ці знікнення многіх 

старажытных дзяржаваў і гарадоў (Мітані, Угарыт, Сярэдняе царства Егіпта, 

Крыта-Мікенская цывілізацыя і інш.) з-за нападу т.зв. «народаў мора», што 

авалодалі жалезам. 

Упершыню пачалі перакоўваць мэтэарытнае жалеза (альбо сідэрыс, лац. 

sideris ці «зорнае цела») яшчэ ў IV тысячагоддзі да н.э. на тэрыторыі сённяшніх 

Ірану, Іраку і Егіпту. Пазней і ў іншых краях. Аднак тады гэтае рэдкае жалеза 

выкарыстоўвалі толькі для ўпрыгажэнняў. Нягледзячы на тое, што жалезныя 

руды больш шырока распаўсюджаны, доўга выплаўляць з іх жалеза не маглі з-

за высокай тэмпературы плаўлення гэтага металу. 

Упершыню выплаўляць яго навучыліся жыхары Хецкага царства ў Малой 

Азіі ў ХХІІ стагоддзі да н.э. Верагодна, што яны першымі пачалі 

выкарыстоўваць для гэтага сырадутны горн — невялікая заглыбленная ў зямлю 

печка з камянёў і гліны, куды слаямі закладалі драўляны вугаль і жалязняк і 

праз спецыяльныя гліняныя трубы ўдзімалі паветра. Горн быў невялікі, з 

чалавечы рост. Досыць высокая (блізу 1000 0С) тэмпература ў ім 

патдрымоўвагася дзякуючы невялікім памерам і вялікай цяге паветра. Унутры 

печы быў жолаб, праз які расплаўлены шлак сцякаў і больш цяжкая крыца з 

высокім утрыманнем жалеза асядала ўнізу. Затым гэтую крыцу, што была 

крохкая з-за вялікага ўтрымання прымесяў, пераплаўлялі і атрымлівалі сталь. 

Яе награвалі, пры гэтым гарэнне рэшткаў шлаку падымала тэмпературу да 1500 
0С і дазваляў атрымліваць сталь, што асядала ў напаўрасплаўленным стане, і 

затым выраблялі неабходныя прылады, рэчы.  

Нягледзячы на з’яўленне такога сырадутнага горну ў хетаў, пашырыўся ён 

пазней, у І тысячагоддзі да н.э. Прычынай таго магло быць, што першае жалеза 

было мяккім і вырабленныя з яго прылады, зброя і інструменты хутка 

псаваліся. Толькі блізу VIII ст. да н.э. была знойдзена тэхналогія гартавання 



жалеза, і гэта дазволіла вырабляць трывалую сталь, а значыць і жалезныя 

прылады. У свой час тое дала вялікую перавагу асірыйцам, персам, грэкам, 

рымлянам і кельтам, што займалі і каланізавалі новыя землі ў Азіі і Еўропе.          

                      

1.2.6. Трансляцыя набыткаў неалітычнай рэвалюцыі ў Еўропе.  

Першыя медныя рэчы пачалі вырабляць на Балканах яшчэ ў V 

тысячагоддзі да н.э. Затым вялікі росквіт назіраўся ў ІІІ тысячагоддзі да н.э. ва 

Ўсходнім Міжземнамор’і, дзе на востре Крыт, а таксама Пелапанескім 

паўвостраве (сучасная Грэцыя) ўзнікла цывілізацыя на аснове земляробства, 

жывёлагадоўлі і рамяства, а таксама тэхналогій выплаўкі і вырабу бронзавых 

рэчаў. Аднак для большасці раёнаў Еўропы пераход на новую ступень развіцця 

быў звязаны з рассяляннем на яе абшарах індаеўрапейцаў. Гэтая супольнасць 

сформіравалася на абшарах Малой Азіі і на поўнач ад Чорнага і Каспійскага 

мораў у ІV тысячагодзі да н.э. Пэўна, яны ўжо ведалі жывёлагадоўлю і 

земляробства, успрынялі выплаўку медзі, бронзы і выраб з іх рэчаў, прыручылі 

коней і пачалі выкарыстоўваць іх як цяглую сілу і для верхавой язды. Лічыцца, 

што яны вынайшлі кола і колавую павозку. Гэта зрабіла іх вельмі мабільнымі і 

дазволіла рушыць на захад у Еўропу і паўднёвы ўсход у бок Індыі ў канцы ІІІ 

тысячагодзя да н.э. абшары ад Карпатаў да Атлантыкі засялілі прадстаўнікі т.зв. 

дунайскіх культур. Яны ўжо маглі будаваць каменныя і драўляныя ўмацаванні, 

выраблялі гліняны посуд з лінейна-лентачнымі ўзорамі, разводзілі жывёлу 

(каровы, авечкі, козы, свінні) і апрацоўвалі невялікія палі блізу паселішчаў, 

выраблялі і карысталіся бронзавымі сякерамі-матыгамі, што атрымалі назву 

кельта. Верагодна, да канца ІІ тысячагоддзя да н.э. гэтая супольнасць 

распадаецца на асобныя группы народаў. Гэта супала па часе з большым 

пашырэннем земляробства і вырабу бронзавых рэчаў сярод гэтых народаў. Яны 

пачалі развівацца вельмі нераўнамерна. Так, на паўднёвым усходзе даўнія грэкі 

ў другой палове ІІ тысячагоддзя да н.э. стварылі Мінойскую цывілізацыю, тады 

як іншыя народы знаходзіліся яшчэ на дацывілізацыйнай ступені. У VI ст. да 

н.э. грэкі заснавалі гарады на ўзбярэжжы Чорнага мора: Ольвія, Херсанес, Ціра, 

Феадосія, Пантыкапей, — першыя ачагі цывілізацыі на ўсходзе Еўропы. 

Асаблівай увагі заслугоўвае горад-дзяржава Ольвія (http://olbio.ochakiv.info).     

Новая дынаміка назіралася ў І тысячагоддзі да н.э., калі ў цэнтральнай і 

заходняй Еўропе распаўсюдзіліся кельты, якія асвоілі выраб жалезных рэчаў. 

Кельты сфарміравалі латэнскую і гальштацкую культуру, што ў V ст. да н.э. — 

IV ст. н.э. (ад Атлантачнага мора да Балкан і Карпат). Амаль тады ж на ўсход ад 

кельтаў авалодалі тэхналогіяй апрацоўкі жалеза народы скіфаў і сарматаў, 

фракійцы, а на поўначы ад іх — германцы і славяне.            

 

1.2.7. Першыя адзнакі навуковых ведаў і рэшткі тэхнікі на тэрыторыі 

Беларусі і сумежных абшараў. 

Першыя пасяленні на тэрыторыі Беларусі адносяцца да 24 тысячагоддзя да 

н.э. Гэта стаянка краманьёнцаў блізу в. Юравічы ў Калінкавіцкім раёне 

(Гомельская вобл.) Беларусі. Знойдзены былі скрабкі, разцы і каменныя нажы з 

крэменю, а таксама косткі буйных жывёлін. Апошнія таксама маглі 



выкарыстоўвацца для вырабу прымітыўных прылад21. Пасля зыходу апошняга 

ледавіка (14 тысяч гадоў таму) краманьёнцы пранікаюць з поўдня на поўнач 

Беларусі. Насельнікі позняга палеалітычнага часу на тэрыторыі краіны 

захаваліся і ў наступны перыяд мезаліту. Археолагі прасочваюць іх 

пераемнасць у пабытовай культуры. А таксама адзначаюць міграцыю ў 

Прыбалтыку і на паўночны-ўсход у вярхоўі р. Волга22. У паўднёвай часцы 

краіны пражывала насельніцтва яніславіцкай археалагічнай культуры, што 

засялалася таксама цэнтральную частку Польшчы. У іх былі спецыфічныя 

прылады з крэменю: вострыя рэтушаваныя трозкутнікі і ланцэтападобныя 

наканечнікі дзідаў з крэменю23. Тагачасныя жыхары Беларусі сяліліся на 

высокіх берагах рэк і будавалі невялікія сезонныя паселішчы (да 10 хацін). 

Хацінкі (3 ці 5 м на 2,5 м у дыметры) рабіліся з жэрдак, абцягнутых скурамі. У 

іх маглі жыць сем’і ў 5—7 чал. Заняткамі людзей былі паляванне, збіральніцтва 

і лоўля рыбы. Істотныя перамены распачаліся пазней, з пераходам да неаліту, 

новай эпохі ў культурным развіцці чалавецтва.  

 У адрозненне ад суседніх раёнаў Прыбалтыкі ў часы мезаліту, даўнія 

насельнікі Беларусі не ўмелі шліфаваць каменныя прылады. Тое ж пазней 

прыходзяць на абшары Беларусі і праявы новага каменнага веку. Так, гэта была 

т.зв. днепра-данецкая культура з выкарыстаннем мікралітаў (ці мікралітычная). 

У ІІІ тысячагоддзі да н.э. прадстаўнікі гэтай культуры пачалі вырабляць 

гліняны посуд з выявамі ліній, ромбаў, трох- і прамавугольнікаў. Да тога ж часу 

адносіцца выява чалавека і качкі на адным з гаршкоў, што знойдзены побач са 

згаданымі вышэй Юравічамі24. 

У той час, як насельніцтва поўначы краіны было больш адсталым і 

захоўвала побыт мезалітычных часоў, то на захадзе краіны ў часы неаліту 

пражывала больш развітая т.зв. неалітычная культура. Яна выяўляла 

падабенства з насельнікамі неалітычнай Польшчы і Літвы. Так, у IV 

тысячагоддзі да н.э. у іх пашыраецца выкарыстанне невялікіх трохкутныя і 

лістападобных стрэлы з адшчэпаў пласцін крэменю. Болей таго, у ІІІ 

тысячагоддзі да н.э. на берагах р. Рось блізу сучасных Чырвонасельска і Росі 

былі заснаваны даўнейшыя ў Беларусі і на Ўсходзе Еўропы шахты па здабычы 

крэменю. Яны існавалі ў другой палове ІІІ—ІІ тысячагоддзі да н.э. Агулам 

археолагамі выяўлена і вывучана звыш 600 такіх шахт. Гэта заглыбленыя ў 

крэдава-пяшчаныя берагі ракі калонцы глыбінёй у 3–5 м з бакавымі нішамі і 

адводамі. Выяўлена, што даўнія здабыўцы крэмню выкарстоўвалі лучыны для 

асвятлення, далакопы з рагоў, дрэва і камню. Побач жа з шахтамі былі вялікія 

для таго часу сталыя пасяленні, дзе вялася апрацоўка крэмню і выраб з яго 

прылад. Прадстаўнікі нёманскай культуры засноўвалі групы паселішчаў па 

                                                           
21 Гісторыя Беларусі / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) і інш.: у 6 т. — Т. 1: Старажытная 

Беларусь: Ад першапачатковага засялення да сярэдзіны ХІІІ ст. / В. Вяргей, Г. Ганецкая, М. 

Гурын і інш. – Мінск: Экаперспектыва, 2007. — С. 26. 
22 Гісторыя Беларусі: у 6 т. — Т. 1: Старажытная Беларусь. – Мінск, 2007. — С. 29—33. 
23 Гісторыя Беларусі: у 6 т. — Т. 1: Старажытная Беларусь. – Мінск, 2007. — С. 34. 
24 Гісторыя Беларусі: у 6 т. — Т. 1: Старажытная Беларусь. – Мінск, 2007. — С. 34, 36, 39. 



берагах рэк, што магло сведчыць аб пачатку ў іх племянной арганізацыі25. 

Затым, з канца ІІІ тысячагоддзя да н.э. з захаду ў гэты арэал прыходзіць 

культура шарападобных амфараў. Носьбіты гэтай культуры засялялі абшары 

Польшчы, усходняй Германіі, паўночна-заходняй Украіны, і засвоілі 

жывёлагадоўлю і самае прымітыўнае земляробства. Да пачатку ІІ тысячагоддзя 

да н.э. адносіцца знаходка касцей быкоў, авечак, свіней і каня на стаянцы блізу 

Чырвонасельска26. У ІІ тысячагоддзі да н.э. прадстаўнікі гэтай культуры 

(першыя індаеўрапейцы) занялі амаль усю тэрыторыю Беларусі за 

выключэннем яе паўночных ускраін.  

Высокі ўзровень развіцця зафіксаваны даследчыкамі для т.зв. 

трыпольскай культуры, што з сярэдзіны V і да ІІ тысячагоддзя да н.э. 

развівалася на тэрыторыі усходняй Румыніі, Малдовы і Украіны. Носьбіты 

гэтай культуры прыйшлі з Балкан у басейн р. Днестр і затым рассяліліся на 

ўсход ад Карпат. Трыпольцы ведалі земляробства (пшаніца, ячмень, гарох, 

жыта), жывёлагадоўлю (каровы, авечкі, свінні, козы), выраб керамікі, ткацтва і 

апрацоўку медзі. Верагодна, што ў ІІІ тысячагоддзі да н.э. яны засвоілі 

развядзенне коней і колавую павозку. Металургію дадзеная культура 

ўспрыняла ад роднасных ёй плямён на Балканах, але толькі ў канцы IV 

тысячагоддзя да н.э. трыпольцы распачалі перапрацоўку мясцовай меднай руды 

з Карпат. У ІІІ тысячагоддзі да н.э. трыпольцы пачалі выкарыстоўваць не толькі 

матыгу, але і запрэжнае драўлянае рала для апрацоўкі палёў. Тое выклікала 

росквіт: вядомая трыпольская «маляваная» кераміка і гліняныя фігуркі жанчын 

і жывёл, багатыя курганы-магілы з прадметамі працы, посудам і 

ўпрыгажэннямі, дазволіла стварыць некалькі вялікіх пасяленняў (200—400 га) з 

глінабітнымі наземнымі прамавугольнымі дамамі і паўзямлянкамі. У такіх 

паселішчах было ад 1,5 да 2,5 тысяч дамоў і магло жыць 10–20 тысяч жыхароў. 

Паселішчы (Майданецкае ў Чаркаскай вобл. Украіны і інш.) мелі форму авала і 

былі абкружаныя ровам, чаму іх часам лічаць першымі гарадамі. У канцы ІІІ 

тысячагоддзя да н.э. трыпольцы зазналі нашэсце індаеўрапейскіх плямёнаў 

(арыяў), што ўжо авалодалі бронзай. Індаеўрапейцы, напэўна, змяшаліся і 

паглынулі трыпольцаў (іх частку), але тыя пакінулі элементы сваёй культуры 

(сюжэты арнаменту) ва ўкраінцаў27.                         

Такім чынам, новы этап у старадаўнім развіцці Цэнтральнай і Ўсходняй 

Еўропы пачынаецца ў XVIII–XIV стст. да н.э., калі з поўдня ўздоўж Дняпра, 

Віслы і Дуная распаўсюджваецца культура шнуравой керамікі — розныя 

індаерапейскія плямёны. Яны трывала валодалі жывёлагадоўляй і 

земляробствам і прынеслі першыя бронзавыя рэчы, упрыгажэнні і інструменты, 

пачалі будаваць вялікія групы паселішчаў з дастаткова буйнымі жылымі 

зямлянкамі і паў-зямлянкамі, хавалі сваіх нябожчыкаў у курганах пасля абрадаў 

са спаленнем целаў, выраблялі вельмі багата аранаменатаваны посуд. 
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Жывёлагадоўля ў іх заўважна пераважала над земляробствам28. Відаць, што 

падобная сітуацыя захоўвалася да Х ст. н.э. і нават пазней. 

  На тэрыторыю Беларусі, як і у суседнія вобласці Сярэдняй Еўропы 

металургія прыходзіла з істотным запазненнем, у адрозненне ад тых жа 

Балканаў, паўднёвых Карпатаў і Каўказа, дзе пашырэнне керамікі, новай 

вытворчай гаспадаркі (жывёлагадоўля і земляробства) і апрацоўка металаў 

адбывалася амаль сінхронна. Як ужо гаварылася, культура шнуравой керамікі 

(канец ІІІ — сярэдзіна ІІ  тысячагоддзя да н.э.) прынесла набыткі неалітычнай 

рэвалюцыі на прасторы Еўропы ад Паўночнага мора на захадзе да р. Волга на 

ўсходзе, ад паўднёвай ускраіны Скандынавіі на поўначы да горных масіваў 

Карпат і Альпаў на поўдні. Але яна не была аднароднай. Для гісторыі Беларусі і 

Ўкраіны важная т.зв. сярэднедняпроўская культура, што ў абазначана вышэй 

час займала абшары Беларускага Падняпроўся, Поўнач Украіны і некаторыя 

суседнія раёны Расіі. Прадстаўнікі гэтай культуры будавалі наземныя 

драўляныя хаты, карысталіся каменнымі зернацёркамі і долатамі, выраблялі 

упрыгажэнні з бурштыну і медзі, апрацоўвалі металы (медзь і бронзу). Хутчэй 

за ўсё менавіта носьбіты гэтай культуры з Беларусі (могільнікі Страліца і 

Ходасавічы ў Веткаўскім і Рагачоўскім раёнах Гомельскай вобласці) першымі ў 

Еўропе ў канцы ІІ тысячагоддзя да н.э. пачалі адліваць наканечнікі коп’яў і 

сякеры-кельты са сляпой утулкай29.  

 Падобна ж, на тэрыторыю Беларусі ў другой чвэрці І тысячагоддзя да н.э. 

на поўдні краіны, а затым у другой палове І тысячагоддзя да н.э. у Цэнтральнай 

і Паўночнай Беларусі пашырылася апрацоўка жалеза30. Прынесла яе т.зв. 

мілаградская культура альбо палеская культура, што існавала ў цячэнні рэк 

Беразіна, Прыпяць і сярэднім цячэнні Дняпра ва Ўкраіне і Беларусі ў VIII—І 

стст. да н.э. Носьбіты гэтай культуры пачалі будаваць умацаваныя драўляныя 

паселішчы альбо гарадзішчы на пагорках каля рэк і балотаў. Ад аднаго з такіх 

гарадзішчаў ля в. Мілаград у Рэчыцкім раёне Гомельскай вобл. паходзіць самая 

назва культуры. Гарадзішчы былі ўмацаваны ровам, валам і адным ці некальмі 

радамі ўкапаных у зямлю бярвёнаў. З укапаных у зямлю слупоў будавалі 

мілаградцы таксама наземныя хаціны і паўзямлянкі. Жытло будавалі побач з 

гарадзішчамі, некаторая частка хацін будавалася ўздоўж сцен унутры 

гарадзішчаў. Цікава, што мілаградцы пакідалі ўнутры гарадзішчаў вялікія 

пляцоўкі, куды відаць зганялі ў час небяспекі свойскую жывёлу. Апошняя, 

відаць, мела важнейшае гаспадарчае значэнне. Археолагі знайшлі мноства 

гліняных фігурак коней у мілаградцаў. Таксама знойдзена вялікая колькасць 

жалезных наканечнікаў стрэлаў і дзідаў, сярпоў, сякер, матык, нажоў, 

упрыгажэнняў (грыўні, пярсцёнкі, скроневыя кольцы, засцёжкі для вопраткі). 

Цікава, што прадстаўнікі гэтай культуры пачалі будаваць хлявы і нешта 

кшталту скляпоў. У іх першых на тэрыторыі Беларусі можна знайці сацыяльнае 
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раслаенне і гандаль. На месцы мілаградцаў узнікла зарубінецкая культура 

(існавала да ІІ ст. н.э.), носьбіты якой пачалі будаваць каменныя печы замест 

каменных агнішчаў31.  

Мілаградская (пасля зарубінецкая) культура магла належаць як славянам, 

так і балтам, аб чым вядуцца спрэчкі сярод даследчыкаў. Разам з тым, гэта 

першая культура ранняга жалезнага веку, што ў Беларусі і на суседніх абшарах 

працягваўся агульна да ІХ ст. н.э., калі ўзніклі першыя княствы і адбыўся 

адпаведна пераход на ступень цывілізацыі. У ІІ—ІІІ стст. н.э. на паўднёвы захад 

Беларусі і затым на поўдзень да Чорнага мора рушыла германскае племя готаў. 

Ужо ў другой палове ІІІ ст. гоцкі кароль Філімер стварыў дзяржаву Аўём 

(Aujom, «краіна водаў») ад Палескіх балот і р. Вісла да р. Днестр, і ў 70-я гг. ІІІ 

ст. захапіў рымскую правінцыю Дакія (сучасная Румынія). Затым у IV ст. готы 

ўспрынялі хрысціянства і епіскап Ульфіла (Wulfila) стварыў гоцкае пісьмо. У 

падпарадкаванні готаў маглі быць і першыя славянскія плямёны Беларусі і 

Ўкраіны, рэшткі прысутнасці якіх многія археолагі ўпэўненна адносяць да ІІ—

V стст. у палескіх раёнах Беларусі і Украіны. У 70-я гг. IV ст. гоцкі кароль 

Германарых быў разбіты качэўнікамі з усходу — гунамі, і готам давялося ў 376 

г. перасяліцца за р. Дунай у межы Рымскай імперыі. Распачалося Вялікае 

перасяленне народаў.                

 

1.2.8. Агульная характарыстыка стану ведаў і тэхнікі ў прымітыўных 

народаў гістарычнага (пісьмовага) часу.  

З таго моманту, як у ІІІ тысячагоддзе да н.э. частка свету перайшла на 

ўзровень цывілізацыі, заўжды існавала вялікая, ці не пераважная частка 

айкумены (заселенай чалавекам прасторы), што знаходзілася на 

дацывілізацыйным узроўні развіцця. У большасцi сваёй тое былі народы, што 

надоўга засталіся на ўзроўні ранняга жалезнага веку. Што характэрна, няшмат з 

гэтых народаў мелі пісьмо, тады як цывілізаваныя народы занатоўвалі гісторыю 

і свае культурныя набыткі ў пісьмовых помніках. Менавіта з іх даследчыкі 

гісторыі ведаюць збольшага лёс чалавецтва; навуку аб культуры і гісторыі 

нецывілізаваных народаў называюць этналогіяй.  

Можна сказаць, што першыя цывілізаваныя народы былі на прыцягу 

тысячагоддзяў абкружаны рознымі варварскімі народамі. Першыя нататкі аб 

розных варварскіх народах пакідалі яшчэ старажытныя егіпецкія, 

месапатамскія, кітайскія, індыйскія, фінікійскія аўтары. Да нашага часу 

захаваліся апісанні розных народаў варвараў (з грэч. і лацін. «чужынцаў», 

«дзікуноў») антычных гісторыкаў, георафаў, післьменнікаў, падарожнікаў: 

Герадот, Страбон, Палібій, Ксенафон, Тацыт, Ціт Лукрэцый Кар, Пліній 

Старэйшы, Клаўдый Пталемей і інш. У Сярэднія вякі шмат напісалі аб 

падобных народах арабскія купцы-падарожнікі: аль-Якубі, аль-Масудзі, ібн 

Фадлан, аль-Ідрысі. Але ў той жа час да часоў Асветніцтва ў Еўропе, панавалі 

самыя фантастычныя і дзіўныя ўяўленні аб мностве народаў. Асабліва шмат 

дакладных і сістэматызаваных, навукова асэнсаваных звестак аб іншых народах 
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атрымалі еўрапейцы з пачаткам Вялікіх геаграфічных адкрыццяў32. Асаблівы 

навуковы плён далі даследчыкі-навукоўцы XVIII—ХХ стст. Выявілася, што 

немала народаў валодалі вельмі карыснымі і па-свойму глыбокімі ведамі аб 

свеце, прыродзе і чалавеку, а таксама ўмелі вырабляць самыя розныя зручныя і 

карысныя тэхнічныя прыстасаванні. Важна заўважыць, што і дагэтуль амаль усе 

дапаможнікі, падручнікі і манаграфіі аб гісторыі навукі і тэхнікі ігнаруюць 

веды і вопыт у тэхналогіях такіх народаў.  

Сапраўды, мноства народаў на дацывілізацыйнай стадыі моцна 

адрозніваюцца ад вядомага еўрапейцам вобразу жыцця і мыслення. Так, многія 

падобныя народы, што займаюцца паляваннем і збіральніцтвам, па прыкладу 

абарыгенаў Аўстраліі падтрымоўвалі строгі экалагічны баланас з навакольным 

асяроддзем. Але дасягалі гэтага за кошт забойства немаўлят (якіх нават людзьмі 

не лічылі) і старых33. Падобна ж у эскімосы Канадскай Арктыкі мелі звычай 

забойства немаўлят-дзеўчынак34. Іншае, калі ў многіх народаў існавалі звычаі 

па ўзоры індзейцаў з паўночна-заходняга ўзбярэжжа Паўночнай Амерыкі: 

багацеі падчас свята потлач шчодра раздавалі сваю маёмасць супляменнікам, а 

рэшту знішчалі35. Так падтрымоўвалі адносную сацыяльную роўнасць, хоць і за 

кошт знішчэння накапленняў. Разам з тым, у народаў з прымітыўным ручным 

земляробствам высока шанавалася жанчына, бо ён належалі асноўныя высілкі 

па апрацоўцы глебы і вырошчванні ўраджаю. Менавіта таму ў народаў ашанці ў 

Трапічнай Афрыцы і іракезаў у Паўночнай Амерыцы род вёўся па жаночай лініі 

і жанчыны ж ім кіравалі36. У той жа час у народаў Блізкага Ўсходу здаўна 

існаваў звычай курдах — жанчыны адасоблены ад мужчын і ва ўсім ім жорстка 

падпарадкаваныя37.         

 Агульна, у дацывілізацыйных народаў няма унутраннай еднасці — гэта 

многа народаў са сваімі заняткамі (паляўнічыя і збіральнікі, рыбаловы і 

здабыўцы дароў мора, матыжныя земляробы, качавыя жывёлаводы, плужныя 

аседлыя земляробы, альбо качавыя жывёлаводы з элементамі земляробства і 

інш.), сваім вельмі рознымі мовамі і культурай. Як правіла ў такіх народаў няма 

пісьменства і веды перадаюцца вусна. Толькі асобныя з іх мелі пачаткі пісьма з 

выкарыстаннем малюнкаў істот і прадметаў (піктаграмы). Разам з тым у многіх 

такіх народаў ёсць багаты фальклор — вусныя аповяды, казкі, лягенды, 

гераічныя эпасы і т.д. Вельмі розны побыт гэтых народаў, калі ўмовы прыроды, 

клімату і мясцовасці вызначалі вобраз жыцця, думак і побыту, міжчалавечых 
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адносінаў38. Так, даволі дасканалымі ведамі аб руху нябесных цел (Сонца, 

Месяца і зорак), надвор’і і глебах валодалі земляробчыя народы. Яны ж 

выраблялі тэхніку, што адрознівалася ад інструментаў і прыстасаванняў 

качавых жывёлаводаў. Наадварот, качэўнікі досыць добра ведалі вялікія 

абшары і шляхі праз іх, маглі арыентавацца па зорках у небе, мелі ўяўленне аб 

суседніх народах, бо ім часцей даводзілася кантактаваць з імі і гандляваць. 

Агульна, каб атрымаць больш-менш аб’ёмнае ўяўленне аб стане ведаў і тэхнікі 

ў дацывілізацыйных народаў неабходна разгледзіць некалькі прыкладаў 

народаў з адрозным ладам жыцця.       

 

1.2.9 Асобныя прыклады: ненцы (лапландцы) і эскімосы, атабаскі і эвенкі, 

бушмены, наваха, масаі, папуасы Новай Гвінеі. 

У неспрыяльных умовах арктычнага і субарктычнага клімату пражывае 

немалая колькасць традыцыйных народаў Еўразіі і Амерыкі. Тут холадна, 

кароткае лета, вечная мерзлата і балоцістая вільгаць улетку, працяглая лютая 

зіма, мала Сонца і расліннасці (арктычная пустыня, тундра, лесатундра). Адным 

словам, вельмі няпроста выжываць у такіх умовах. Тым не меней, у такіх 

умовах здаўна пражываюць саамі альбо лапландцы, ненцы — на Поўначы 

Еўропы і Азіі, эскімосы — у прыпаляр’і Паўночнай Амерыкі. 

 Саамі альбо лопі недзе з І тысячагоддзя да н.э. пражываюць на Поўначы 

Еўропы. Поруч з імі на ўсходзе недзе з таго ж часу пражывалі блізкія ім па 

вобразу жыцця ненцы альбо самаеды рускіх летапісаў. У ІХ—ХІІ стст. яны 

былі выцеснуты нарманамі, фінамі (квенамі) і рускімі з берагоў Батнічнага 

заліва, Белага мора, Анежскага і Ладажскага азёраў на поўнач у суровыя 

запалярныя раёны. Саамі засялілі паўночныя вобласці Скандынавіі, Кольскі 

паўвостраў, а ненцы — паўночныя раёны Расіі ад Белага мора да Таймыру. 

Саамі і ненцы захавалі многія рысы традыцыйнага вобразу жыцця. Спрыялі 

таму адасоблены лад іх жыцця і аддаленасць вобласці іх пражывання. 

  Галоўны занятак саамі і ненцаў — аленеводства, паляванне і рыбная 

лоўля. У заходніх раёнах клімат быў больш мяккі і таму лопі жылі больш 

аседла. Яны будавалі невялікія зiмнія і летнія драўляныя хацінкі — вежы. Гэта 

ўсечаныя пірамідальныя і 6-цівугольныя збудаванні з бярвёнаў (да 2,5 м. 

вышыні і плошчаў 9 м3). Невялікія памеры дазвалялі добра захоўваць цяпло. 

Саамі ж будавалі «хацінкі Бабы Ягі на курыных ножках» — тое былі драўляныя 

свіраны для захавання прыпасаў на высокіх бярвёнах-сваях. Апроч таго пры 

летніх перакачоўках выкарыстоўвалі куваксу, што нагадвае вынайдзенае 

ненцамі жытло — чум. Чум быў вядомы ненцам здаўна. Гэта конусападобнае 

збудаванне з жэрдак, што пакрытыя звонку аленевымі скурамі. Чум мог 

дамягаць 8 м у дыяметры і ў ім магла пражываць вялікая сям’я ў 20 чалавек. 

Пасярэдзіне чума знаходзіцца стоўб сімза і вогнішча. Дым выходзіў праз 

адтуліну наверсе конуса чума, і нярэдка моцна задымляў памяшканне, што 

вельмі дарэчы было ўлетку каб выганяць стаі камароў. Зручны, каб досыць 
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хутка разабраць і перавезці на іншае месца, даволі кампактны і цёплы, чум 

аказаўся выдатным вынаходніцтвам для Поўначы. 

Алені былі галоўным скарбам ненцаў і саамі. Паўкачавым і качавым 

аленеводствам яны займаюцца блізу 3 тысячы гадоў. Такім чынам, можна 

меркаваць, што распаўсюджанне аленеводства адбывалася ў І тысячагоддзі да 

н.э. поруч з міграцыямі даўніх продкаў саамі, ненцаў і роднасных ім народаў. 

Па-свойму тое была паўночная неалітычная рэвалюцыя, што дазволіла гэтым 

народам засяліць бязмежныя арктычныя прасторы Еўразіі. Паўночны алень 

(Rangifer tarandus) забяспечвае чалавека ежай, вопраткай, жытлом і 

транспартам. Хутчэй за ўсё адразу пасля праручэння паўночнага аленя быў 

вынайдзены нарты — лёгкая запрэжка-сані для аленяў. На нартах ездзілі і 

ўзімку і ўлетку. Гэта аказалася вельмі зручнае прыстасаванне для падарожжаў 

па паўночнай тундры і лесатундры. Можна казаць аб тым, што і дагэтуль 

лепшага наземнага сродка для язды ў Арктыцы чалавек не вынайшаў. Для блізу 

30 народаў сучаснага свету паўночны алень застаецца асновай гаспадарчага і 

культурна-духоўнага жыцця. У ХХ ст. з-за прамысловага асваення паўночных 

раёнаў,  асабліва з-за калектывізацыі ў Савецкім Саюзе ў 1930-я гг. народам 

Поўначы быў нанесены вялізарны ўрон. Падвяргаліся разбурэнню трацыйны 

лад жыцця і гаспадарка. Так, ужо з пачатку нашай эры ненцы і саамі праз 

абмены мелі і карысталіся жалезнымі прадметамі. Вядома, што мінімум 

апошнія гадоў 500 яны ўмелі апрацоўваць жалеза самастойна. Аднак менавіта ў 

сучасны момант нафтагазавая прамысловасць ставіць на мяжу знікнення 

карэнных насельнікаў Ямалу і іншых раёнаў Расіі. У той час як паўночныя 

народы ў СССР гублялі статкі аленяў, саамі Нарвегіі і Швецыі паставілі свой 

традыцыйны занятак на сучасную аснову і сталі паспяховымі вытворцамі 

аленіны на рынак39.  

 Інтарэс для сучаснікаў могуць уяўляць прадметы традыцыйнага ўжытку 

саамі і ненцаў. Так, у іх бытавала і дагэтуль паспяхам карыстаецца верхняя 

вопратка — торк у саамі альбо маліца ў ненцаў. Гэта сшытая са скураў куртка 

мехам унутр, з капюшонам (сава) і мехавымі рукавічкамі (нгоба). Расшытая 

выдатнымі каляровымі ўзорамі, гэтая вопратка не толькі выдатна прыстасавана 

для захавання цяпла ў зімніх умовах, але і вельмі эстэтычная. Апроч таго, саамі 

вывелі т.зв. ненецкую лайку альбо аленегонны шпіца. Гэта выдатна 

прыставаныя для Арктыкі парода сабак, што вядомая з позняга палеаліту ў 

Еўропе і ёсць адной з найбольш даўніх свойскіх жывёл у свеце. Яна здаўна 

дапамагі на паляванні, а затым выдатна дапамагала пасьвіць аленяў, ахоўвалі 

статкі. Да ненцаў гэтыя сабакі патрапілі ад саамі. 

Эскімосы  — досыць шматлікі (блізу 100 тыс. чал.) народ, што жыве ў 

Грэнландыі, на арктычным узбярэжжы Паўночнай Амерыкі (Канада, ЗША) і 

ўсходнім беразе Чукоткі (Расія). Да паловы эскімосаў жыве на в. Грэнландыя, 
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дзе яны вылучыліся ў асобны народ калаалет ці грэндландцы. Эскімосаў 

называюць таксама інуіты альбо «тоя, хто ядуць сырую рыбу» на мове 

індзейцаў-атабаскаў. Сапраўды, падобна да саамі і ненцаў, іншых паўночных 

народаў, эскімосы ядуць сырую рыбу. Таксама ўжываюць сырую кроў і мяса 

аленей і інш. жывёл. Тое дазваляе ім ва ўмовах Поўначы падтрымоўваць баланс 

вітамінаў (асабліва D і B) і пазбягаць такіх захворванняў як цынга, малакроўе і 

інш. Для эскімосаў тое было асабліва актуальным, бо іх галоўным заняткам 

было паляванне на марскіх звяроў (цюлені, маржы) і рыбная лоўля. 

Дапаможным заняткам быў летні збор ягад, грыбоў і карысных раслінаў. 

Гледзячы па тым, што эскімосы з’явіліся ў Грэнландыі ў ХІІІ ст. і за два 

стагоддзі паглынулі мясцовых нарманаў, што жылі там з Х ст. І з таго вынікае 

выдатная прыстасаванасць інуітаў да палярных умоў жыцця.  

Продкі інуітаў рассяліцца на вялікіх праторах арктычнай Амерыкі ў І 

тысячагоддзі н.э. Да таго яны жылі на Чукотцы, адкуль у сярэдзіне ІІІ 

тысячагоддзя да н.э. праніклі на тэрыторыю Паўночнай Амерыкі праз Берынгаў 

праліў. Амаль увесь час тое была культура каменнага веку (мезаліту). 

Нягледзячы на гэта, тое аказалася добра прыстасаваная да арктычных халадоў і 

ўмоў жыцця, вельмі ўстойлівая культура. Чалавецтва запазычыла ад інуітаў 

шмат цікавых узораў тэхнікі і ведаў аб Поўначы40.  

Так, у мовах інуітаў ёсць шмат словаў для абазначэння снегу ў розных 

станах («снег, што падае», «снег, што ляжыць», «снег завеі», «сугроб») і стану 

надвор’я. Гэта было часткай іх паўсядзённых назіранняўі можа быць карысна і 

сучаснаму даследчыку. Падобна ж і іншыя народы Поўначы, напрыклад саамі, 

што мелі звыш 150 слоў для абазначэння рознага снегу і ільду. Яны мелі 

зручнае традыцыйнае жытло ярангу, падобнае да чуму, але больш складанае. 

Так, яранга складалася з дзвух паловаў: цёплай ці жылой насупроць уваходу, і 

халоднай ці кладоўкі. Апроч таго яны вынайшлі спецыфічна эскімоскае зімняе 

жытло — іглу. Іглу — канічныя хацінкі са снегу ці ільду (2 м вышыні і 

дыяметрам да 4 м). Тое выдатны сродак перажыць зімовую сцюжу і пры гэтым 

абыйсціся без дарагіх матэрыялаў. Эскімосам належыць таксама вынаходніцтва 

лёгкай лодкі для 1–3 чалавек: абцягнутая скурамі марскіх жывёл драўляная 

аснова добра трымаецца на вадзе, дазваляе плыць нават па ручаях, не прапускае 

вады, лёгка выцягваецца на сушу ці лёд і пераносіцца. Тое было і застаецца 

вельмі зручным прыстасаваннем. Падобна ж выдатным паляўнічым 

прыстасаваннем быў інуіцкі гарпун з паваротным наканечнікам41.  

У больш паўднёвых абшарах паўночнаамерыканскай і еўразійскай тайгі 

(паўночны хвойных лясных масіваў) пражывалі народы, што таксама 

выпрацавалі сваю па-свойму выдатную тэхніку, накапілі цікавыя веды. Умовы 

мясцовасці фарміравалі пэўны тып заняткаў і досьвед жыцця, што адбівалася не 

толькі ў матэрыяльнай, але духоўнай культуры. Суровы прыродны свет 

прымушаў паўночныя народы больш шчыльна і дасціпна адаптавацца да 

ўмоваў існавання; быць непараўнальна больш вынаходлівымі, чулымі да 
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экалогіі, чым насельнікі больш паўднёвых мясцовасцей42. Прыкладамі такіх 

народаў лясной Поўначы ёсць атабаскі і эвенкі. 

Атабаскі — група індзейскіх плямёнаў, што мае падабенства па мове, і 

засяляе вялікія абшары заходняй часткі Паўночнай Амерыкі ад Арктыкі на 

поўначы да стэпаў на поўдні. Але першаснай зонай пражывання і фарміравання 

культуры былі таёжныя вобласці заходняй Канады. Галоўным іх заняткамі былі 

паляванне на лясных звяроў, а таксама рыбная лоўля і лясное збіральніцтва. Па-

колькі апошні ледавік вызваліў гэтыя абшары толькі ў V тысячагодзі да н.э., то 

чалавек з’явіўся там досыць позна. Хутчэй за ўсё на ранніх этапах продкі 

атабаскаў і эскімосаў жылі поруч на Алясцы, адкуль у атабаскаў атрымаў 

пашырэнне каяк43. Апошні быў зручны пры хадзе па мелкаводным і бурным 

горным рэкам Кардыльераў. Высокай эфектыўнасцю адрозніваўся рыбалоўны 

промысел атабаскаў. Тое ім дазвалялі шырокія веды аб мностве відаў рыб, іх 

паводзінах і звычках, а таксама вынаходніцтва. Так, атабаскі вынайшлі т.зв. 

«рыбалоўнае кола»: кола мацуецца на восі з апорай на берагу і невялікім плоце 

і вычэрпвае рыбу на пратоцы з хуткай і мутнай вадой. Атабаскі таксама пачалі 

вырабляць лёгкія каякі з берасты, зручныя сабачыя нарты. Умовы прымусілі іх 

міграваць услед за звярамі (карыбу, чорныя мядзведзі, амерыканскі алень, 

лось). У атабаскаў была суровая экалагічная мараль: нельга было паляваць на 

маладых жывёл, секчы маладыя дрэўцы, забіваць звяроў і не скарыстацца са 

здабычы44. Да сустрэчы з еўрапейцамі яны мелі пераважна каменныя прылады 

працы.                               

 Эвенкі альбо тунгусы — карэнны народ Сібіры, што засяляе вялікія 

абшары ад р. Енісей да Ахоцкага мора і р. Амур. Народ жыве ва ўмовах вельмі 

падобных да амерыканскіх атабаскаў. У сярэдзіне І тысячагодзя н.э. ад больш 

паўднёвых суседзяў-качэўнікаў яны запазычылі развядзенне аленей і коней. 

Узніклі розныя групы эвенкаў паляўнічых, аленеводаў і коневодаў. Аднак 

развядзенне аленяў не набыло таго ж значэння, што і ў ненцаў. Займаюцца 

пераважна лясным паляваннем. Гэта абумовіла высокую мабільнасць эвенкаў і 

тлумачыць іх шырокае рассяленне ў Сібіры. Хутчэй за ўсё эвенкі першымі 

пачалі нарыхтоўку кедравых арэхаў, вынайшлі т.зв. летнія чумы (замест скур і 

хпакрывалі карой дрэваў), губны музыкальны інструмент варган; стварылі 

багаты фальклор і дзіўныя арнаменты. 

Падобна да паўночных раёнаў у абласцях з сухім і пераўвільготненным 

трапічным кліматам доўгі час многія народы перабывалі ў варварстве. 

Здзіўляюць сярод такіх народаў бушмены — людзі з эпохі мезаліту.  

Бушмены — група народаў на паўднёвым-захадзе Афрыкі, што лічацца 

самым даўнім этнасам ў свеце. Пераважнымі заняткамі бушменаў былі 

паляванне і збіральніцтва. Жывуць яны здаўна (болей 30 тысяч гадоў) у цяжкіх 

умовах пустыні Калахары, да якіх няблага прыстасаваліся. Ім былі вядомыя 

толькі каменныя прылады працы. Яны таксама вельмі берагуць навакольнае 

                                                           
42 Файнберг, Л.А. Охотники Американского Севера... — М., 1991. — С. 9—10, 50.    
43 Файнберг, Л.А. Охотники Американского Севера ... — М., 1991. — С. 12—15, 92.    
44 Файнберг, Л.А. Охотники Американского Севера ... — М., 1991. — С. 97—103.    



асяроддзе: нават калі забіваюць звера на паляванні, то абавязаны аддзячыць яго 

ў танцы. У іх вельмі старажытны фальклор, у т.л. «лячэбныя» песні і танцы. 

Яны адкрылі многа лячэбных раслін, напр. кактус худзія Роберта Гордана, які 

паказаў сябе як выдатны сродак для пахудзення.       

Наваха — этнас, роднасны атабаскам, што прыйшоў у ХІ ст. з Аляскі ў 

сучасны раёны Нью-Мехіко (ЗША). Тут яны ўспрынялі ад суседняга народа 

пуэбла каменнае будаўніцтва, ганчарства і земляробства. У XVІI ст. яны 

запазычылі ад гішпанскіх каланістаў у Мексіцы жывёлагадоўлю, што стала іх 

асноўным заняткам. Яны вынайшлі хоган — заглыбленная ў зямлю невялікая 

пабудова з драўлянай канструкцыяй абмазанай глінай. Знакаміты выдатны 

посуд наваха, а таксама іх маляўнічыя тканіны і дываны. Вядома, што наваха 

ўмеюць з дапамогай сваіх малюнкаў лекаваць хваробы. Паспяховае засваенне 

дасягненняў зрабіла наваха буйнейшым індзейскім народам сучасных ЗША45.         

Масаі — дастаткова вялікі народ ва Ўсходняй Афрыцы (да 1 млн чал.), 

што займаецца жывёлагадоўляй. Масаі — ваяўнічыя качэўнікі, што да гэтага 

часу зберагаюць сваё традыцыйнае жыццё. Гэта найбольш высокі народ у 

свеце. Да сёння ў іх захоўваюцца даўнія звычаі, вераванні і фальклор46. 

Галоўным заняткам масаяў ёсць развядзенне кароваў (зебу) і козаў. Масаі 

жывуць у дастаткова складаных умовах паўпустыні і выкарысоўваюць ад сваіх 

жывёл усё: ядуць мяса, малако і нават кроў, а гной выкарыстоўваюць для 

будавання жытла. Цікава, што яны заўжды змагаліся з рабаўладаннем.        

Папуасы Новай Гвінеі — карэннае насельніцтва в. Новая Гвінея ў Акеаніі. 

Папуасы жывуць у невялікіх вёсках пасярод джунгляў і займаюцца 

земляробствам. Апрацоўваюць зямлю ўручную драўлянымі прыладамі. 

Разводзяць ямс, таро, бананы. Таксама разводзяць свіней і сабак, якіх ядуць. Да 

сустрэчы з еўрапейцамі папуасы мелі толькі каменныя прылады. Хаця яшчэ 10 

тысяч гадоў таму яны засвоілі вырошчванне ямсу і таро. Між тым, гэтыя 

культуры вельмі пажыўныя — утрымоўваюць шмат крухмалаў, а дагляд за імі 

пры гэтым не вельмі абцяжарваў папуасаў. Аднак тое вяло да вельмі працяглай 

летаргіі ў тэхнічным прагрэсе папуасаў: яны ўжывалі багатую вугляводамі ежу, 

аднак не мелі дастаткова бялкоў і тлушчоў у рацыёне, таксама ўплывала моцна 

і маларухомая форма іх гаспадаркі. Як вынік, еўрапейскія даследчыкі ў ХІХ ст. 

знайшлі ў Новай Гвінеі гаспадарчую і сацыяльна-культурную сістэму, што 

амаль не змянілася за 10 тысяч год.    

                                                           
45 Матэрыялы сайту: «Navajo People — The Diné» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу: 

http://navajopeople.org/navajo-culture.htm.    
46 Матэрыялы сайту: «Traditional Music & Cultures of Kenya. Copyright Jens Finke» 

[Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу: http://www.bluegecko.org/kenya/index.htm.    



І.3. Навуковыя веды і тэхніка на Старажытным Усходзе. 

 

1.2.1. Паняцце «цывілізацыі». Вытокі і першыя арэалы цывілізацыі ў свеце. 

Панятак «цівылізацыя» быў уведзены французскім філосафам графам 

Вікторам дэ Мірабо ў 1756 г., што разумеў як цывілізацыю — заснаваная на 

прынцыпах разумнасці і справядлівасці грамадства. Сам тэрмін паходзіў ад 

лацінскага civilis — «грамадскі, агульны, дзяржаўны». Затым, як ужо раней 

гаварылася, шатландскі гісторык Адам Фергюсан у сваёй кнізе 1767 г. 

абазначыў словам «цывілізацыя» больш высокі ўзровень чалавецтва, ступень яе 

зрэласці. Адзнакамі стадыі цывілізацыі ёсць: земляробства, рамёствы, 

іерархічнае альбо класавае грамадства, дзяржава, гарады, гандаль, развітое 

мастацтва і развітая рэлігія. У такім сэнсе панятак «цывілізацыі» застаецца 

найбольш зразумелым і пашыраным у свеце. 

У ХІХ ст. праз пашырэнне ведаў еўрапейскіх вучоных аб народах 

астатняга свету стала бачна, што стадыя цывілізацыі істотна адрознівалася ў 

розных часцінах планеты. Аб тым жа сведчылі многія археалагічныя знаходкі. 

Так з’явіліся перадумовы для вызначэння лакальных цывілізацый, прызнанне іх 

разнастайнасці і шматлікасці.У 1853 г. французскі гісторык Жазэф Габіно 

вылучыў 10 адрозных цывілізацый.  З’явіліся думкі аб тым, што рознасць 

цывілізацый не абазначае іх няроўнасці, як аб гэтым пісалі расійскі філосаф-

сацыёлаг Мікалай Данілеўскі (Nikolay Danilevsky, 1869 г.), нямецкі філосаф-

культуролаг Освальд Шпенглер (Oswald Spengler, 1918 г.) і інш. Затым англійскі 

гісторык Арнольд Джозэф Тойнбі (Arnold Joseph Toynbee) выдаў 12-томную 

працу «Зразуменне гісторыі» («A Study of History», 1934—1961 гг.). У гэтай 

працы ён вылучыў 21 цывілізацыю ў сучасным яму свеце і тыя, што былі ў 

ранейшы, гістарычны час: заходняя, далёкаўсходняя, арабская, егіпецкая, 

шумерская, старажытнакітайская, індская, вавілонская, элінская, і інш. Паводле 

Тойнбі цывілізацыі — гэта ўстойлівыя ў прасторы і часе культурныя 

супольнасці, што здольны да самаразвіцця і могуць узаемна ўплываць на 

ваколішні свет. Паводле яго, кожная цывілізацыя перажывае стадыі ўзнікнення, 

росту, надлому і знікнення — накшталт раслін альбо жывёлін. Гэтая ідэя 

атрымала нямалую падтрымку ў свеце, аднак па-ранейшаму не адмяняе таго 

вызначэння цывілізацыі, што даў Адам Фергюсан. Па вялікаму рахунку 

вызначэнне цывілізацыі як стадыі ў развіічі чалавека — сапраўды 

ўніверсальнае. Так, вызначэнне цывілізацыі па Тойнбі прадугледжвае пэўную 

замнёнасць, самадастатковасць кожнай лакальнай цывілізацыі, і праз тое 

ўнікальнасць кожнай асобна ўзятай цывілізацыі перавялічваецца. Насамрэч, 

паміж здабыткамі многіх народаў у розныя часы назіраецца пераемнасць і 

абмен разнастайнымі ведамі і рэчамі.   

Вытокі цывілізацыі чалавецтва, кожнай асобнай лакальнай цывілізацыі, 

палягаюць у засваенні набыткаў неалітычнай рэвалюцыі і іх развіцці. 

Фактычна, калі грамадства становіцца падзеленым на сялян і гаражан, калі 

вылучаюцца сацыяльныя слаі (класы) пануючыя і падпарадкаваныя, калі 

ўзнікаюць рэлігійныя культы з храмамі і жрацамі, пісьменства, літаратура, 

развітое рамяство і мастацтва — маем справу з цывілізацый, а не дзікасцю. 



Найбольш даўнія арэялы цывілізацыі (альбо лакальныя цывілізацыі) 

адносяцца да сярэдзіны IV—ІI тысячагоддзя да н.э. Яны развіліся ў басейнах 

буйных рэк: у нізоўях ракі Ніл — Старажытны Егіпет, у міжрэччы рэк Еўфрат і 

Тыгр — Даўняя Месапатамія, у басейне ракі Інд — Даўнеіндская цывілізацыя, у 

басейнге ракі Хуанхэ — Старажытны Кітай. Таксама да арэялу даўнейшай 

цывілізацыі арэял найдаўнейшай неалітычнай рэвалюцыі — Блізкі Ўсход альбо 

«краіны ўрадлівага паўмесяца». Гэта усходнія берагі Міжземнага мора ад 

Турцыі да Палестыны і Егіпта на поўдні. Прымыкалі да яго прыморскія 

вобласці, як Грэцыя і Эфіопія, горныя — Іран і Арменія.                 

 

1.2.2. Навуковыя веды, тэхніка і тэхналогіі ў Старажытным Егіпце. 

У ніжнім цячэнні р. Ніл на паўднёва-ўсходняй ускраіне Афрыкі ўзнікла 

найдаўнейшы ачаг цывілізацыі ў свеце. Краіну гэтую яго жыхары (семіта-

берберскія плямёны) называлі «чорная зямля» з-за рачнога ілу, што асядаў на 

берагах Ніла і рабіў палі вельмі ўрадлівымі. Аднак існавала патрэба ў 

рэгуляванні вод Ніла — дамбы каб не дапускаць затаплення палёў і каналы — 

каб арашаць палі. І тое патрабавала зладжанай працы вялікі груп людзей, ях 

аргані зацыі, што прыскорыла фарміраванне старажытнаегіпецкай культуры, 

дзяржавы і цывілізацыі. Напачатку ўзніклі невялікія царствы  — номы, з якіх у 

сярэдзіне IV тысячаг. утварыліся 2 царствы ў Верхнім (Белым) і Ніжнім 

(Чырвоным) Егіпце. У канцы IV тычячагоддзя да н.э. Егіпет быў аб’яднаны і 

існаваў да заваёвы персамі ў 541 г. да н.э. 

Старажытны Егіпет вельмі доўга захоўваў сваю самабытнасць, стварыў 

шмат культурных каштоўнасцяў, якія ўспрынялі іншыя народы. Ужо з ІІІ 

тысячагоддзя да н.э. існавала егіпецкае іерагліфічные пісьмо. Доўгі час уменне 

разумець яго было страчаная, пакуль у 1822 г. французскі гісторык і мовазнавец 

Франсуа Шампальён не раскрыў тайну даўнеегіпецкага пісьма. Пасля гэтага 

свету былі адкрыты набыткі старажытнаегіпецкай цывілізацыі. 

Даўнія егіпцяне стварылі цывілізацыю з меднымі і каменнымі арудыямі 

працы. Патрабавалася вялізарная церпялівасць даўнегіпецкіх рамеснікаў, што 

рабілі каменны посуд і прадметы штодзённага ужытку. У Егіпце было мала 

лесу, але гэта не перашкаджала яго жыхарам весці манументальнае будаўніцтва 

з вялізных каменных глыб (10—30 м3), што яны высякалі ў гарах. З гэтых 

глыбаў старажытныя егіпцяне пабудавалі своеасаблівыя грабніцы сваіх 

фараонаў — піраміды. Яны будаваліся ў часы ІІІ—V-й і ХІІ-й дынастыі 

фараонаў (27—24 і 19 ст.ст. да н.э.) і лічацца сапраўдным цудам чалавека да 

гэтага часу. Найдаўнейшая піраміда была збудавана для першага фараона ІІІ 

дынастыі Джосера. Гэты фараон заваяваў Сінайскі паўвостраў з багатымі 

радовішчамі медзі, што дазволіла ўзмацніць Егіпет. Апроч таго былі захоплена 

шмат рабоў і накіравана на будаўніцтва піраміды, што мусіла ўвасабляць веліч 

фараона. Кіраваў будаўніцтвам пераміды Імхатэп (Imhotep ці Immutef; 27 ст. да 

н.э.) — першы вядомы гісторыі архітэктар і навуковец. Ён спраектаваў піраміду 

Джосера, што складалася з прамавугольных ступеняў, кожная наступная з якіх 

была меньшага памеру і базавалася на папярэдняй. Агульная вышыня піраміды 

дасягала 61 м., аснова пабудовы складала 125 м. у даўжыню і 115 м. у шырыню. 



Піраміда Джосера была збудавана не з сырцовай цэглы, а высечаных 

каменных прамавугольных глыбаў. Унутры знаходзіліся карыдоры з 

пахавальнымі камерамі для фараона і членаў яго сям’і. Побач з пірамідай 

Джосера было пабудавана некалькі храмаў і вялікае зернесховішча, дамы для 

будаўнікоў. 

Пераміда Джосера, нягледзячы на даўнасць, добра захавалася. Яна была 

першай падобнай пабудовай і паслужыла прыкладам для будаўнікоў у 

наступным. Найбольш вядомыя велічныя піраміды фараонаў Хеопса, Хефрэна, 

Мікерына і Снофру. Самая вялікая і сапраўднае цуда свету — піраміда Хеопса 

альбо Хуфу (сярэдзіна 26 ст. да н.э.). Яе вышыня перавышала 146 м. і зараз 

складае 138,75 м., а аснова складае 5,3 га альбо 230,33 на 225 м. Агульны аб’ём 

піраміды перавышае 2,5 млн м3. Піраміда строга зарыентавана сваімі гранямі на 

4-х старонах свету. Яна складаецца з 2,3 млн высечаных з вапняку 

прамавугольных глыбаў, сярэдняя вага якіх складае 2,5 т. Піраміда Хеопса — 

самая высокая сярод іншых і была самым высокім будынкам у свеце да 1311 г. 

Сярод іншых уражваюць піраміды Хафра (другая па велічыні і вышыні, шта 

складае 144 м., сярэдзіна 26 ст. да н.э.), ружовая і “ламаная” піраміда Снофру 

(105 м. у вышыню, перш. пал. 27 ст. да н.э.), з якіх 1-я была найбуйнейшай да 

пабудовы піраміды Хеопса.  

   Ад часоў фараона Хафра захавалася, апроч піраміды, велічная 

манументальная скульптура Вялікага Сфінкса (сярэдзіна 26 ст. да н.э.) — 

высечаная з цэлай скалы вапняку фігура ільва з галавой фараона Хафра. 

Вышыня яго складае 22,22 м., даўжыня 73,5 м. і шырыня 19,3 м. Гэта найбольш 

даўняя вядомая ў свеце манументальная скульптура. Таксама вядомыя ансамблі 

храмаў пры пірамідзе Джосера, што ў свой час былі пабудаваны пад 

кіраўніцтвам Імхатэпа, а таксама храмы Амона-Ра ў Карнаке і Луксоры (16 ст. 

да н.э.), гарадская і храмавая забудова ў Мемфісе і Фівах.  

 Першым вядомым архітэктарам у свеце, а адначасна пачынальнікам 

праектавання і будаўніцтва пірамід быў Імхатэп (2630—2611 гг. да н.э.). Ён 

лічыцца таксама заснавальнікам старажытнаегіпецкай медыцыны, астраноміі і 

першым вучоным. Лічыцца, што пры будаўніцтве храма Хора ў Эдфу ён  

вынайшаў і увёў у практыку будаўніцтва калоны (егіпецкага ўзору). З часам 

Імхатэпа пачалі ў Старажытным Егіпце абагаўляць і лічылі сынам багіні 

Семхет, богам лекарскай справы і апекуном мастацтва. У наступным, 

верагодна, даўнія грэкі атаясамлялі яго з богам медыцыны Асклепіем.  

Маштабнае будаўніцтва патрабавала ад егіпцян развіцця матэматычных 

ведаў. Найбольш даўні папірус Ахмеса, што захаваўся і ўтрымлівае 84 

матэматычныя задачы, адносіцца да 1650 г. да н.э. Ён паказвае, што ў егіпцян 

была 10-рычнае злічэнне з абазначэннем разрадаў лічбаў, яны разлічвалі 

сярэдняе арыфметычнае, арыфметычную прагрэсію і рашалі простыя ўраўненні 

з адным невядомым. Таксама ведалі яны простыя дробныя лічбы: тыпу 1/n, дзе 

n — больш за 0. Як бачна з даўнеегіпецкіх дакументаў, старажытныя егіпцяне 

не вылучалі асобных кірункаў у матэматыцы і лічылі разлікі часткай 

вырашэння асобных практычных задач (вымярэнне і размежаванне палёў, 

будаўнічыя разлікі і т.п.). Менавіта з практыкі будаўніцтва егіпцяне вызначылі 



эталон т.зв. егіпецкага трохвугольніка — прамавугольнага трохвугольніка з 

суадносінамі старон 3 : 4 : 5,  

З іншых галін ведаў і практыкі, што атрымалі развіццё ў Старажытным 

Егіпце, была медыцына. Яна таксама грунтавалася на практычных патрэбах. Аб 

медыцыне старажытных егіпцян сведчыць папірус Сміта, што захаваўся ад 16 

ст. да н.э. і некаторыя іншыя пазнейшыя. Вядома, што егіпяцяне лічылі 

прычынай захворванняў дрэнную ежу і побытавыя ўмовы, а таксама злых духаў 

памерлых. Даўнія егіпцяне ведалі некаторыя прыёмы хірургіі, лячылі хворых 

настоямі траваў, мінералаў, мазямі. Напрыклад, ведалі яны якасці опіўму, 

касторавага масла. Папірус Эберса дае звесткі аб амаль 1000 лекавых сродках 

для разнастайных захворванняў. Егіпцянамі был апісаны сімптомы і прыёмы 

лекавання звыш 200 хваробаў. Даўнеегіпецкія дактары ўмелі выдаляць хворыя 

зубы і вочы, рабіць ампутацыю канечнасцей, сшываць раны. Поруч з тым, 

шырока практыкавалі магічныя дзеянні, выкарыстоўвалі амулеты і абярэгі, што 

было звычайна для ўсяго даўняга свету. Да гэтага часу загадкавае майстэрства 

егіпцян муміфікаваць людзей і жывёл.  

     

1.2.3 Навуковыя веды, тэхніка і тэхналогіі ў Старажытнай Месапатаміі і 

Леванце (Фінікія і яе калоніі, Ізраіль і Іўдэя). 

Поруч са Старажытным Егіптам ачагом цывілізацыі ў свеце была 

Старажытная Месапатамія. Гэта вобласць у міжрэччы Еўфрата і Тыгру, зараз на 

тэрыторыі Іраку. З другой паловы IV тысячагоддзя да н.э. тут існавалі адны з 

найбольш старажытных гарадоў і дзяржаваў у свеце. Па вялікаму рахунку, тое 

быў вынік развіцця чалавечых супольнасцей ў арэяле найбольш даўняй 

неалітычнай рэвалюцыі. Прымыкаў кульутурна і гсітарычна ў гэтым дачыненні 

да Месапатаміі рэгіён старадаўнягя Леванта. Пад Левантам разумеюцца краіны 

на ўсход ад Міжземнага мора (гістарычныя Сірыя, Ханаан альбо Палестына, 

Фінікія альбо Ліван, таксама Ізраіль, Турцыя, Арменія і нек. інш.). Іншае 

абазначэнне гэтай часткі свету — Пярэдняя Азія. 

У 28—27 ст.ст. да н.э. народ шумераў, які засяляў паўднёвуя частку 

Месапатаміі, занаваў горады Кіш і Урук, Ур, Лагаш і Ніпур і інш. Край меў 

урадлівую глебу, што арашалася рэкамі і прыносі неверагодна вялікія для ўмоў 

старажытнасці ўраджаі. Аднак, як і ў Егіпце, патрабавалася арганізацыя працы 

людзей. Усё гэта стварала ўмовы для ўзнікнення і росквіту даўнейшых культур 

і дзяржаў Месапатаміі. Вакол буйных храмаў мясцовых бостваў ствараліся 

зернасховішчы і рамесныя майстэрні. Затым, дзеля мэт абароны (храмы 

служылі крэпасцямі), будаўніцтва і рамонту каналаў узнікалі пасяленні новага 

тыпу альбо гарады, што падначальвалі вясковую ваколіцу. Так узнікалі першыя 

гарады-дзяржавы Шумера. Пасля гэтага ў 25—23 стст. да н.э. у Месапатамію 

прыйшоў народ акадцаў (семіты за паходжаннем, маглі быць роднасным 

шумерам народам), які пераняў эстафету цывілізацыйнага будаўніцтва ў 

рэгіёне. Затым прыйшоў роднасны акадцам народ амарэяў у 21—20 ст.ст. да 

н.э. Іх нашчадкі стварылі велічныя гарады-дзяржавы, дзе квітнелі гандаль, 

рамяство, будаўніцтва, мастацтвы, пісьменства. Увасабленнем горада ў 

старажытныя часы і яго сімвалам стаў Вавілон (“вароты багоў” з акадскага). 



Горад існаваў з ІІІ тысячагоддзя да н.э. і стаў важнейшым культурным і 

палітычным цэнтрам свету ў свой час (да заваяванняў Аляксандра 

Македонскага і ўзвышэння горада Александрыі ў ІІІ ст. да. н.э., заснаванай у 

331 г. да н.э. на егіпецкім узбярэжжы). 

Адным з важнейшых культурных здабыткаў Старажытнай Месапатаміі 

стаў клінапіс. Найбольш даўнія клінапісныя тэксты (наносіліся на гліняныя 

таблічкі) адносяцца да шумерскіх часоў. Затым, у 27—25 стст. да н.э. клінапіс 

пашырыўся па ўсім старажытным Блізкім Усходзе. Гэта быў пераход ад 

піктаграфічнага і, затым, іерагліфічнага пісьма да больш дасканалага слогавага. 

Кожны знак клінапісу адпавядаў пэўнаму слогу. З часам колькасць знакаў 

скарачалася і пісьмо станавілася больш сістэматызаваным: ад 2000 да 400 у 

сярэдзіне І тысячагоддзя да н.э. Яшчэ напачатку І тысячагоддзя да н.э. замест 

гліняных таблічак сталі выкарыстоўваць пакрытыя воскам драўляныя таблічкі, 

што затым сшываліся ў «кнігі». Вавілонкі клінапіс стаў у той час мовай 

высокай культуры на Блізкім Усходзе. З заваяваннем Вавілона і ўсёй 

Старажытнай Месапатаміі ў 331 г. Аляксандрам Македонскім многія грэкі 

захапіліся вывучэннем вавілонскага клінапісу і перакладамі на грэчаскую мову 

вавілонскія тэксты з літаратуры і розных ведаў. У наступным, з рымскімі 

заваяваннямі ў І ст. н.э. клінапіс быў забыты.  

Чалавецтва наноў адкрыла для сябе багатую клінапісную культуру 

Старажытнай Месапатаміі ў ХІХ ст. Так, брытанскі археолаг-аматар Осцін 

Генры Лэйярд знайшоў на беразе р. Еўфрат (паўночны-захад Ірака) старажытны 

горад Ніневію (дагэтуль вядомага толькі з Бібліі), а затым у 1849 г. — палац і 

вялізную бібліятэку даўняга асірыйскага цара Ашурбаніпала (VII ст. да н.э.). 

Як ведама з клінапісных тэкстаў, у свой час гэты цар прагнуў засяродзіць у 

сваёй бібліятэцы ўсе веды свету. Клінапісцы скапіравалі па яго загаду мноства 

даўніх шумерскіх і акадскіх, вавілонскіх і асірыйскіх тэкстаў. У бібліятэцы 

збераглося да 25 тыс. тэкстаў. Яны былі вывезены ў Брытанскі музей і сталі 

апрацоўвацца даследчыкамі. Ужо ў 50-я гг. ХІХ ст. клінапіс быў прачытаны і 

свет пачаў адкрываць для сябе Старажытную Месапатамію. Затым былі 

адкрытыя і іншыя старажытныя зборы клінапісных тэкстаў (з Ніпура, Вавілона, 

Мары, Мітані і інш. старажытных гарадоў). 

Даўнія жыхары Месапатаміі валодалі вялікімі і разнастайнымі ведамі, 

пакінулі мноства ўражваючых помнікаў культуры, будаўніцтва і тэхнікі. На 

працягу ІІ і І тысячагоддзяў да н.э. Вавілон быў культурнай сталіцай 

Старажытнага Блізкага Ўсходу. Па апісанню, што зрабіў яшчэ Герадот, Вавілон 

у часы свайго найвялікшага росквіту ўяўляў вялікі горад прамавугольнай 

формы, кожны з бакоў якога складаў 22 км. Горад быў абнесены 3 магутнымі 

сценамі (да 8 м. у шырыню і 12 м. у вышыню). У Вавілоне знаходзілася шмат 

храмаў, што рабілі яго буйнейшым рэлігійным цэнтрам Месапатаміі. Пры цары 

Навухаданосары ІІ (630—562 гг. да н.э.) старажытны Вавілон быў 

перабудаваны па сістэмнаму плану. Замест пабудоваў з абпаленай на сонцы 

цэглы была выкарыстана якасная абпаленая ў печах цэгла. Так паўстаў горад, 

што доўгі час ўражаў людзей сваёй веліччу і быў названы «Залаты Вавілон». У 

горадзе паўсталі 2 царскіх палацы і шэраг храмаў. Так, пры Навухаданосары ІІ 



была дабудаваны высокі храм ці зікурат Этэменанкі альбо з вавілонск. «дом, 

дзе зыходзяцца нябёсы і зямля». Зікурат дасягаў 91 м. у вышыню і складаўся з 7 

масіўных паверхаў-ярусаў, з якіх ніжэйшы складаў 91,5 на 91,5 м. Паданне аб 

Этэменанкі метафарычна ўвайшло ў Біблію як знакамітая Вавілонская вежа. 

Адным з 7 вялікіх цудаў свету ў старажытнасці лічыліся Вісячыя сады 

Семіраміды. Гэта была масіўная 4-х-ярусная пабудова па тыпу зікурата. Ярусы 

былі вялізнымі квадратнымі платформамі ад 42 да 34 м., што утрымліваўся на 

магутных калонах у 25 м. вышынёй. На кожным ярусе была насыпана глеба і 

насаджаны сады, што паліваліся вадой з Еўфрата. Сярод іншых пабудоў 

уражвалі царскія палацы Вавілона і іншых гарадоў Месапатаміі. 

 Даўнія жыхары Месапатаміі накапілі багатыя веды ў астраноміі, 

матэматыцы, медыцыне і будаўнічым майстэрстве.  

Высокай ступені развіцця дасягнула матэматыка яшчэ ў шумерскія часы. 

Разлікі былі неабходны для вымярэння палёў, пракладцы каналаў і шляхоў, 

будаўніцтве і пры назіранні за астранамічнымі з’явамі. Шумеры і затым 

вавілонцы выкарыстоўвалі 60-рычную сістэму злічэння. Вавілоняне падзялілі 

нябесны гарызонт на 360 доляў, што і зараз вядомы як мінуты. Ад вавілонскай 

сістэмы ліку паходзіць дзяленне акружнасці на 360 градусаў, градуса на 60 

мінутаў, а 1 мінуты — на 60 секундаў. Адсюль жа вядомае нам выхначэнне 

часу: у 1 гадзіне — 60 хвілін, у 1 хвіліне — 60 секундаў. Дагэтуль разлік вуглоў 

вядзецца ў 60-рычнай сістэме ліку. Яны ж разлічылі лік π=3,125. Вавілоняне 

ведалі і разлічвалі арыфметычныя і геметрычныя прагрэсіі, лінейныя, а таксама 

квадратныя і кубічныя ўраўненні, разлічвалі 2 і 3 ступені кораня лічбаў, а 

таксама ўзвядзенне лічбаў у ступені і лагарыфмы. Былі знойдзены табліцы 

множання і зваротных велічынь. Яна ўмелі разлічваць плошчы 

многавугольнікаў і ведалі аналаг будучай тэарэмы Піфагора. Менавіта ў 

Вавілоне пачалі выкарыстоўваць лічбу не як нейкую велічыню канкрэтных 

прадметаў, а як абстактную (алгебраічную) велічыню. Лічба разлядала ў шэрагу 

з’яваў нейкай вышэйшай рэчаіснасці. Аднак гэтым матэматычным ведам не 

хапала сістэмнасці і доказнасці; яны былі наборам звестак, што завучваліся без 

доказу як набо рэцэптаў. Разам з тым, матэматыка дасягнула ў вавіланян 

найбольшай ступені развіцця ў старажытным да-антычным свеце. Многія яе 

дасягненні запазычылі грэкі.  

Напэўна, найбольш высокага ўзроўню ў Вавілоне дасягнула сярод галін 

ведаў астраномія. Зікураты яшчэ ад часоў акадцаў і шумераў служылі як 

абсерваторыі для назірання за нябеснымі свяціламі і з’явамі. Фактычна 

вавілонскія астраномы-жрацы зафіксавалі ўсё тое, што можна было назіраць у 

небе няўзроеным вокам. Вавілонянам належыць адкрыццё 12 сузор’яў Задыяка, 

прычым з тымі ж назвамі, што і зараз. Імі было адкрыта 5 планет сонечнай 

сістэме (Меркурый, Венера, Марс, Юпітар, Нептун), што так і заставалася да 

вынаходніцтва телескопу ў XVII ст. Вавілонскія жрацы вялі руплівыя назіранні 

за Месяцам, Сонцам і Венерай. Яны мелі календар з 12 месяцаў у адпаведнасці 

з астранамічным становішчам Месяца, вызначаліся новыя луны і поўні. Кожны 

месяц складаўся з 30 (як першы, нісан ці сакавік) ці 29 дзён (як другі, айру ці 

красавік). Для пакрыцця розніцы астранамічнага году час ад часу ўводзіўся 



дадатковы месяц, а менавіта па прапанове астранома Кідэнаса ў IV ст. да н.э. 1 

раз у 19-гадовы цыкл. Год у вавілонян складаўся з 365 дзён, а дзень падзяляўня 

на 12 гадзін, гадзіна — на 30 хвілін. Выкарыстоўваўся тыдзень з 7 дзён.  

У Вавілоне на працягу VIІІ—IV стст. да н.э. вяліся рэгулярныя запісы 

назіранняў за рухам нябесных целаў. Упершыню вавілонскімі астраномамі неба 

было падзелена на 36 частак па 100 з пазначэннем каардынат руху нябесных 

целаў. Запісы, што пакінулі вавілоняне, адрозніваліся высокай дакладнасцю. Да 

прыкладу, яны вызначылі і фіксавалі 6 параметраў Месяца (час паміж 

заходам/узыходам Сонца і ўзыходам/заходам Месяца перад і пасля навалуння і 

поўні). Адзначаліся зацменні Месяца, Сонца, Венеры, рух камет. Існавалі 

табліцы з фіксацыяй руху 5 планет сонечнай сістэмы. Вядома, што такія вялікія 

высілкі вавілонскія астраномы-жрацы рабілі дзеля складання гараскопу і 

прадказанняў. Астраномія як навука ў Вавілоне была падпарадкавана 

астралогіі. Яны верылі ў залежнасць лёсаў ад нябесных цел. 

  З іншых ведаў у даўняй Месапатаміі развіцця набыла медыцына. Хваробы 

лічыліся наваджэннямі злых духаў альбо вынікам шкоднай магіі; і  вавілонскія 

дактары займалі пераважна в чарадзейства. Яны, аднак, ведалі і выкарстоўвалі 

шмат лекаў: карысныя якасці мноства раслін, мінералаў і жывёльных рэчываў. 

Захаваланя нямала клінапісных тэкстаў з медыцынскімі ведамі вавілонян. 

Вядома, напрыклад, што вавілонскія дактары рыхтавалі лекавыя настоі, мазі, 

свечы, выкарыстоўвалі лячэбны масаж і гімнастыку. Вялікім майстэстрвам 

валодалі вавілонскія хірургі, што ўмелі здымаць бяльмо з вачэй, змацоўваць 

пашкоджаныя косці, выдаляць пухліны. Яны выкарыстоўвалі розныя 

хірургічныя інструменты з бронцы: нажы, пінцэты, пілы, іголкі, напільнікі і 

інш. З першага ў свеце зводу законаў Хамурапі (ХVІІІ ст. да н.э.) вядома, што 

вавілонскія лекары неслі суровую адказнасць за сваіх пацыентаў, і за няўдалае 

лячэнне іх маглі пакараць нават смерцю. 

Старажытная Месапатамія пакінула ў гсітарычную скарбонку шмат 

вынаходніцтваў. Так, у Вавілоне былі вынайдзены вадзяныя і пясочныя 

гадзіннікі. Адсюль жа паходзіць найбольш даўні вядомя звод законаў. Да IV 

тысячагоддзя да н.э. адносіцца таксама вынаходніцтва кола. У той жа час у 

Старажытнай Месапатаміі з’віліся плуг і меч, рэгулярная армія, ганчарнае кола, 

вапна і яе выкарыстанне ў будаўніцтве. Агульна, культурная спадчына 

Месапатаміі адыграла вялікую гістарычную ролю ў гісторыі. 

Немалыя дасягненні  былі зроблены ў іншых раёнах Блізкага Ўсходу. Так, 

хетам належыць вынаходніцтва ў сярэдзіне ІІ тысячагоддзя да н.э. выплаўкі 

жалеза ў домне і выраб жалезнай зброі. Узнікла магутная Хецкая дзяржава, што 

ахоплівала Малую Азію і прылеглыя з усходу вобласці. Жалезная зброя давала 

хетам істотную перавагу ў баях з воінамі іншых старажытных дзяржаў. што 

знаходзіліся яшчэ ў бронзавым веку. Аднак у 1280 г. да н.э. пасля бітвы пры 

Кадзешы егіпцяне супынілі наступ хетаў. Апошнім не дапамагла перавага ва 

ўзраенні і баявых калясніцах (магутная тактычная зброя тых часоў). Таму быў 

заключаны першы вядомы ў гісторыі мірны дагавор між хетамі і Егіптам. Пасля 

гэтага Хекцая царства пачало слабець, на яго абрынуліся «народы мора» і 

міжусобіцы. Па часе тое супала з т.зв. «катасрофай бронзавага веку»: у ХІІІ—



ХІІ стст. да н.э. на усходняе Міжземнамор’е (дзяржавы хетаў, Егіпет, 

Вавілонію, Асірыю, царствы Мікенскай Грэцыі і інш.) абрынуліся ваяўнічыя 

народы варвараў з поўначы. Гэтыя «народы мора» (дарыйцы і ахейцы — даўнія 

грэкі, фрыгійцы, мушкі, сарды-шардана, філістымляне, скіфы і інш.) пачалі 

шырока выкарыстоўваць жалеза для вырабу зброі. Частка з іх перапраўлялася 

праз Міжземнае мора ітаму атрымала ў пісьмовых помніках Егіпту, Вавілоніі і 

інш. цывілізаваных краях назву «народы мора». Іншыя ж, падобна да 

качэўнікаў персаў, скіфаў, сарматаў і інш. — нападалі па сушы. Яны заваёўвалі, 

перамагалі і разбуралі даўнія цывілізацыі Блізкага Ўсходу, што (за 

выключэннем хетаў) выраблялі сваі рэчы з бронзы, тады як у ХІІ ст. да н.э. 

вычарпаліся запасы волава — неабходнага кампаненту бронзавай вытворчасці. 

З вялікай цяжкасцю егіпцяне, асірыйцы і вавіланяне адбілі гэты напад. Пры 

гэтым яны ўспрынялі конегадоўлю, жалезную зброю (мячы, дзіды, інш.) і 

перайшлі ў жалезны век.    

Значную гістырачную спадчыну пакінулі жыхары даўняй Фінікіі альбо 

«краіна пурпуру» з даўнегрэч. Фінікійцы ў XV ст. да н.э. вынайшлі алфавіт — 

першую фанетычную сістэму пісьма з 22 знакаў. Гэты алфавіт мог быць 

адначасна і даўнеяўрэйскім. Ён быў пакладзены ў аснову грэчаскага, 

лацінскага, арабскага і інш. алфавітаў свету. Фінікійцы стварылі магутныя 

гарады-дзяржавы (Сідон, Бібл, Тыр і інш.), у якіх квітнеў гандаль і рамёствы. 

Фінікійцы праславіліся як караблебудаўнікі і мараходы. Яны заснавалі на 

берагах Міжземнага мора шэраг гарадоў-калоній (Карфаген, Кадыс, Кірэны, 

Танжэр, Палерма, Картахена і інш.), што былі важнымі цэтрамі гандлю і 

рамяства. Менавіта фінікійцы першымі заснавалі вялікія майстэрні, што 

выраблялі тканіны, металічныя і неметалічныя вырабы на продаж; мітусіліся ў 

пошуку новых рынкаў. Па паданні, у пачатку VІІ ст. яны абагнулі Афрыку.      

Пакінулі свой важкі след у гісторыі даўнія яўрэі. Паводле падання, 

прабацька яўрэяў Аўраам выйшаў з горада халдзеяў Ур і стаў са сваёй сям’ёй 

(родам) качэўнікам. У наступным, у ХІІІ ст. да н.э. яўрэі авалодалі Палестынай, 

дзе ў ХІ ст. узнікла Ізраільскае царства. Апошняе падзялілася на два царствы  

— Ізраіль і Іўдэю, з якіх Іўдэя існавала да канца VI ст. да н.э. і была адроджана 

пасля вавілонскага і сірыйскага панавання ў ІІ—І стст. да н.э. Яўрэі былі 

вядомыя тым, што склалі Біблію — важнейшую кнігу ў гісторыі і прызнаную 

крыніцу гістарычных і светапоглядных ведаў многіх народаў. Менавіта іўдэі, 

услед за Аўраамам, першымі вызналі веру ў адзінага Бога, трымаліся строгай 

маралі і гуманнасці. Яны склалі збор кніг «Святых Пісанняў» («Закон», 

«Прарокі», «Пісанні»), альбо па-грэчаску «Біблія» (ці «Кнігі») і пашырылі іх у 

свеце. Цікава, што шмат выбітных дзеячаў культуры і навукі паходзілі з яўрэяў 

(Барух Спіноза, Зігмунд Фрэйд, Альберт Энштэйн, Франц Кафка, Марк Шагал і 

мн.інш.). Да «вынаходніцтваў» яўрэяў можна залічыць спецыяльныя дні 

адпачынку ў тыдні, скасаванне рабства (у Ізраілі суайчыннікаў забаранялася 

няволіць, а пазыкі касавалі на 7 і 50 год), агульнае Пісанне, ідэю еднасці свету.     

 

1.2.4. Навуковыя веды, тэхніка і тэхналогіі ў Старажытнай Індыі. 

Старажытная Індыя — адзін з даўнейшых ачагоў цывілізацыі. 



Першапачаткова, у ІІІ — сярэдзіне ІІ тысячаг. да н.э. у басейне р. Інд існавала 

т.зв. Індская цывілізацыя. Зараз гэта тэрыторыя пайночна-заходняй Індыі і 

Пакістана. Цэтрамі гэтай цывілізацыі былі гарады Харапа і Махенджа-Дара і 

інш. Навука не ведала аб Індскай цывілізацыі, пакуль у 1920-я гг. брытанскія 

археолагі не адкрылі Харапу і Махенджа-Дара. Гэта былі буйныя, умацаваныя 

магутнай сцяной, гарады з адзнакамі высокай культуры. У Махеджа-Дара, 

напрыклад, знойдзена старажытная гарадская каналізацыя. Гарадя падзяляліся 

на аднолькавыя па памерах кварталы, мелі правільную планіроўку. Знойдзена 

нямала бронзавых і керамічных фігурак, прадметаў побыту. Ад Індскай 

цывілізацыі захавалася помнікі пісьмства, што не разгаданы дагэтуль. 

Мяркуецца, што індкая культура належала драідам, што ў сярэдзіне ІІ 

тысячагод. да н.э. вымушаны былі зыходзіць углыб паўвасотрава Індастан. Да 

гэтага іх змушала апустыньванне даліны Інда (разворванне палёў, вялікі выпас 

жывёлы) і націск арыеў-ндаеўрапейцаў. На працягу XVII ст. да н.э. даўнія 

індскія гарады былі адначасна пакінуты. 

На працягу XVI — V стст да н.э. у гісторыі Індыі быў ведыйскі перыяд – 

час, калі арыі асвойваліся на поўначы Індыі і паступова пранікалі ў  

цэнтральную Індыю. Ведыйскі перыяд вядомы гісторыкам амаль выключна 

паводле Ведаў (альбо збор найдаўнейшых сакральных тэкстаў індуізму на 

санскрыце). Арыі былі блізкія па культуры і мове старажытным іранцам 

(персам), але з часам набылі шэраг арозных індыйскіх рысаў. Да прыкладу, 

мова санскрыт. На ім гаварылі святары індуізму – брахманы, якія цягам 

стагоддзяў стварылі зборы Рыгведа, Самаведа і інш. Тады у недрах ведыйскай 

культуры была сфарміраван каставая сістэма, парэшткі якой моцна уплываюць 

на жыццё Індыі дагэтуль. Вылучаліся 4 варны – брахманаў (святароў), кшатрыі 

(ваяры, правіцелі, чыноўнікі), вайш’і (вольныя вясковыя абшчыннікі, рамеснікі 

і гандляры), шчудры альбо «слугі» (сяляне, рамеснікі, нявольныя людзі). Толькі 

3 вышэйшыя варны маглі слухаць і засвойваць Веды, а шчудрам, жанчынам і 

інш. тое забаранялася. Ведыйская культура стварыла арыгінальную сістэму 

светапогляду і рэлігію індуізму. 

У V ст. да н.э. у даўняй ведыйскай Індыі узніклі шматлікія княствы, што 

вялі працяглыя войны паміжсобку. Наогул, Індыя на працягу вякоў свайго 

існвання нікол не была краінай адной дзяржавы. У ІІІ–ІІ стст. да н.э. большая 

частка Індыі была аб’яднана царамі роду Маур’я. Самы вяломы з іх Ашока 

(сярэдзіна ІІІ ст. да н.э.), які спрыяў пашырэнню новай рэлігіі – будызму. 

Будызм парваў з каставымі традыцыямі ведыйскага часу. Ашока праводзіў 

дзяржаўную палітыку з апорай на верацярпімасць, імкненне да сацыяльнай 

справядлівасці і маральнасць. Паводле даўніх будыйскіх тэкстаў, ён прыняў 

будызм і надзвычай шмат зрабіў для яго пашырэння. Хутка пасля Ашокі 

дзяржава Маур’яў распалася і зноў большую частку даўняй Індыі 

падпарадкаваў род цароў Гуптаў у ІV—VI стст. Аб тым часе засталося паданне 

як «залатым веку» Індыі: сфарміраваліся асноўныя сучасныя кірункі ў індуізме, 

вялікіх поспехаў дасягнулі веды і рамяство індыйцаў. 

Ад даўняй Індыі засталіся велічныя помнікі будаўніцтва: будыйскія храмы 

ў Аджанці і Карме (І ст. да н.э.), індуіскія храмы эпохі Гуптаў у Элоры і інш. 



Гэтыя храмы ўяўлялі сабой вялізныя пячорныя пабудовы, што был багата 

аздоблены жывапісам і скульптурай. У часы ж Гутпаў дасягнуоа росквіту 

даўнеіндыйская літаратура. Вядомы творы драматурга Калідасы (ІV–V стст., 

яго драма «Шакунтала» і інш.), зборнік «Панчатантра» і др.  

Значны ўнёсак зрабіла Даўняя Індыя ў галіне ведаў. Так, у часы Гуптаў 

індыйцы вынайшл лічбавую сістэму запісу, што ў Х ст. успрынялі арабы і раз іх 

у ХІІІ ст. і еўрапейцы. У т.л. быў знак 0 ці пустэчы, які даўнія індыйцы 

называлі “шунья”. Ад тых часоў свет карыстаецца т.зв. арабскімі лічбамі, што 

асамрэч паходзяць з Індыі. Выдатным індыйкім матэматыкам і астраномам быў 

Ар’ябхата (V—VI стст). Ён вылічвай квадратны і кубічны корань, квадратныя 

ўраўненні, гіпатэнузу прамавугольнага трохвугольніка і інш. Менавіта 

Ар’ябхата ўпарадкаваў дзесяцірычую сістэму пазіцыйнага запісу лічбаў, што 

была пазней успрынята арабамі. Быў вядомы ён і як астраном, што перадаў 

астранамічная веды даўняй Ідыі. Так, Ар’ябхата лічыў, што планеты і Сонца 

рухаюцца вакол Зямлі па эліптычных арбітах. Адным з першых спрабаваў ён 

таксама вылічыць акружнасць Зямлі і Месяца.  

Значнага узроўнб дасягнула ў Даўняй Індыі медыцына. Яна развівалася як 

практычны кірунак філасофіі Аюрведы — г.зн. «навукі аб даўгалецці». 

Аюрведа змае мноства сваіх прыхільнікаў і дагэтуль. Апроч таго індыйскія 

дактары добра ведалі будову чалавечага цела, умелі ставіць дыягназы з 

выкарыстанне цэлага шэрагу паказнікаў (пульс, тэмпература, стан скуры і 

розных чалавечых выдзяленняў). Індыйскія дактары выкарыстоўвалі звыш 120 

хірургічных інструмнтаў і маглі праводзіць такія складагыя аперацыі, як 

трэпанацыя чэрапа, кесарава сячэнне, ампутацыя канечнасцей. Яшчэ ў часы 

Гуптаў яны ўмелі змянаяць форму носа і вушэй, і такім чынам ёсць 

пачынальнікамі пластычнай хірургіі.  

 Індыйцы лічылі, што свет складаецца з атамаў ці «ану», і рознасць 

рэчываў складалася ў адрозным характары злучэння гэтых «ану». Індыйцы 

ведалі якасці розных металаў, мінералаў, сплаваў, арганічных рэчаваў. Яны 

выраблялі мноства лекаў, сплаваў, араматычных рэчываў, фарбаў, ядаў, інш.    

        
1.2.5. Навуковыя веды, тэхніка і тэхналогіі ў Старажытным Кітаі.  

Старажытны Кітай — цывілізацыя і краіна, што ўзнікла ў басейне ракі 

Хуанхэ. У бронзавы век у сярэднім цячэнні р. Хуанхэ ў пачатку ІІ тысячагоддзя 

да н.э. узніклі першыя дзяржавы Старажытнага Кітая (Шан, Інь). На працягу 

ХІ—ІІІ стст. да н.э. даўнія кітайскія дзяржавы (басейн р. Хуанхэ) былі 

аб’яднаны ў дзяржаве Чжоу. Мяркуюць, што тады фарміруецца даўнекітайскі 

этнас47. Затым — перыяд распаду дзяржавы Чжоу і эпоха варагуючых царстваў 

(V—ІІІ стст. да н.э.). У гэты час пашырылася выкарыстанне жалеза, з’явілася і 
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шырока ўвайшла ў ужытак манета, пашырыўся гандаль48. У 221 г. да н.э. 

правіцель царства Цынь аб’яднаў праз шэраг войнаў Старажытны Кітай і 

вядомы як 1-ы кітайскі імператар Цынь Шыхуандзі. Уся краіна была падзелена 

ім на 36 правінцый, што у сваю чаргу дзяліліся на паветы, воласці і абшчыны. 

Таксама ўвёў адзіныя законы, манету, меры вагі49. У 215—205 гг. да н.э. па волі 

кітайскага імператара было ажыццёўлена будаўніцтва Вялікай кітайскай 

сцяны — буйнейшы помнік архітэктуры ў гісторыі чалавецтва. Яе даўжыня 

складала 8,8 тыс. км. Шырыня сцяны складала ў сярэднім 7 м., а вышыня 8 м. 

Праз кожныя 200 м. былі збудаваны вежы. Будаўніцтва было сапраўды 

грандыёзным. Па ацэнках, на яго было прыцягнута звыш 2 млн чал. Умовы 

будаўніцтва былі надзвычай цяжкімі, а парадкі правіцеля Цынь — вельмі 

жорсткія, і праз тое адбыліся паўстанні, што прывялі да падзення дынастыі 

Цынь. Пасля гэтага краіну ачоліла дынастыя Хань (206 г. да н.э. — 220 г.).     

Эпоха Хань стала часам росквіту канфуцыянства, што паяднала народ і 

ўвайшла ў светапогляд ханьцаў (тое ж, што і кітайцы). Падчас Хань была 

дабудавана і падоўжана Вялікая кітайская сцяна, што дасягнула 10 тыс. км. 

Поспех гаспадаркі і культуры кітайцаў у тыя часы прывёў да ўзнікнення 

Вялікага шоўкавага шляху. Гэты шлях паядноўваў Кітайскую і Рымскую 

імперыю і па ім ажыццяўляліся пастаўкі кітайскага шоўку на захад.Час ІІ ст. да 

н.э. — ІІ ст. н.э. перыяд росквіту рамяства, будаўнічага майстэрства, ведаў.  

Яшчэ ў эпоху Чжоў узнікла кітайскае іерагліфічнае пісьмо, што захавалася 

дагэтуль. Кожны іерогліф абазначае нейкі панятак, што разумеецца 

асацыятыўна. У эпоху Хань было 9350 іерогліфаў. Яна падзяляліся на 6 

катэгорый: выяўленчыя, указальныя, ідэаграмы, амонімы і сінонімы, 

фанетычныя іерогліфы (для запазычанных словаў). Цікава, што яшчэ з IV ст. да 

н.э. і да нашага часу дайшой настарэйшы зборнік кітайскіх вершаў «Шыцзін».  

У часы варагуючых царстваў адбыўся магутны штуршок у развіцці навук і 

філасофіі ў Кітаі. У тыя часы жыў і пісаў сваі працы Канфуцый (Kǒngzǐ ці 

Confucius, 551—479 гг. да н.э.). Ён распрацаваў вучэнне аб гуманнасці (жэнь), 

павазе да старэйшых (сяо), этыцы адносінаў і звычаях ці рытуале (лі), 

справядлівасці (і), здаровым сэнсе (чжы), дабрачыннасці (цзынь). Канфуцый 

напісаў шэраг кніг, у ліку якіх «Бяседы і суджэнні» (Лунь юй). Да яго эпохі 

належыць таксама філасофскі трактат «Кніга перамен», працы філосафаў 

Старажытнага Кітаю Мо-цзы і Лао-цзы. Адбыўся істотны прагрэс у ведах. 

У ІІ ст. да н.э. быў складзена матэматычная энцыклапедыя «Суаньшу» у 9 

кнігах. Яе склаў фінансавы чыноўнік Чжан Цан. Суаньшу ўтрымлівала 246 

задач і спосабам рашэння. У тым ліку вымярэнне аб’ёму  розных 

шматвугольных фігур, шара, круга і інш., вылічэнне квадратнага і кубічнага 

каранёў, лінейных ураўненняў. 9-я кніга Гоў гу апісвала вылічэнне, што было 

аналагічна прымяненню тэарэмы Піфагора. У наступным гэтую кнігу 
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дапаўнялі, шырока выкарыстоўвалі і неаднаразова перавыдавалі ў Кітаі. 

Істотнымі былі дасягненні кітайцаў у астраноміі. Так, у IV ст. да н.э. былі 

напісаныя трактаты «Гань Дэ» і «Шы Шэнь» па імёнах меркаваных іх аўтарах. 

У іх былі пададзены адны з надаўнейшых у сусветнай гісторыі каталогаў 

зорнага неба. У Шы Шэнь меліся звесткі аб звыш як 800 зорках. Астраномія 

была развітой навукай у Даўнім Кітаі, бо яе звесткі шырока выкарстоўваліся 

для складання прынятага ў Кітаі луннага календара, пры складанні 

рэкамендацый для сельскагаспадарчых і іншых працаў.  

Немалыя дасягненні кітайскіх географаў. Так, легендарнаму кітайскаму 

правіцелю Юю (ХХІІІ ст. да н.э.) прыпісваецца ўнікальны геаграфічны трактат 

«Кніга гор і мораў» (Шань хай цзын), дзе апісаны многія месцы Усходняй Азіі. 

Вялікіх поспехаў дасягнула кітайская медыцына. Легендарнаму Бянь Цюэ 

VI ст. да н.э. прыпісваецца аднайменны медыцынскі трактат. Пазней яго 

абагавілі як апекуна доктараў і аптэкараў, уяўлялі як цудадзейную птушку.  

Вялікія былі дасягненні. як ужо казалася вышэй, былі ў філасофіі і 

гуміанітарных галінах думкі. Прыдворны гісторык дынастыі Хань Сыма Цянь 

(І ст. да н.э.) склаў «Гістарычныя запіскі» ці Шы Цзы ў 9 тамах. У гэтай працы 

са 130 главаў пададзена гісторыя Кітая за 2 тысячы гадоў. Апроч таго Сыма 

Цянь быў выбітным астраномам.  

 

1.2.6. Навуковыя веды і тэхніка ў альмекаў (пачатак цывілізацыі ў 

Амерыцы).      

 Альмекі былі найбольш старажытным народам у Амерыцы, што дайшоў 

да ўзроўню цывілізацыі. Альмекі, альбо «людзі краіны каўчуку», пражывалі на 

паўднёвым беразе Мексіканскага заліва ў ІІІ — сяр. І тысячаг. да н.э. Яны 

засвоілі культуру кукурузы, што давала да 3 ураджаяў у год, вырошчвалі бабы і 

авакада. Гаспадарчы поспех спрыяў росквіту культуры, ведаў і тэхналогій. Так, 

археолагі адкрылі ў месцішчы Сан-Ларэнца даўнейшы горад на Амерыканскім 

кантыненце, што існаваў у другой палове ІІ тыс. да н.э. Тут знойдзена масіўная 

каменная піраміда з шматлікімі выявамі ягуараў, 10 вялікіх каменных галоваў 

дыметрам у 7 м. з базальту, палац і шэраг каменных будынкаў на асобных 

насыпах. Некалькі пірамідаў таго ж часу было знойдзена ў іншым цэнтры 

альмекаў Ла-Венце. Тут знойдзены каменныя мазаічныя плошчы і стэлы.  

Альмекі стварылі першыя гарады і дзяржавы, пісьмо і развітую культуру ў 

Амерыцы. Так, вядома, што ў альмекаў было іерагліфічнае пісьмо. Яны 

вынайшлі і карысталіся досыць дакладным календаром. Досыць развітая 

астраномія суправаджалася развіццём матэматыкі. Важна заўважыць, што 

пазней пісьмо і каляндар, культуру кукурузы і агародніны, стылі і прыёмы 

каменнага будаўніцтва ўспадкавалі ацтэкі, майя і інш. народы Цэнтральнай 

Амерыкі, і таму культура альмекаў называецца там «маці культураў». Да гэтага 

часу загадкавыя апрацоўка альмекамі каменю і іх скульптура, будынкі. 

Напрыклад, чаму альмекскія «галовы» маюць негроідныя рысы твару.    



І.4. Навуковыя веды і тэхніка ў грамадствах Антычнасці. 

Антычнасць была самым выбітным часам росквіту ведаў, тэхналогій, 

культуры і чалавека за ўсе часы да Новага часу Еўропы. Самія вытокі 

сучаснасці палягаюць у набытках Антычнасці, чыім вытворам мы ёсць. 

Да антычнай навукі і культуры адносяцца феномены, што ўзніклі ў Даўняй 

Грэцыі і Рыме ў VI ст. да н.э. — V ст. н.э. Вылучаюцца этапы: іанійскі (VI ст. 

да н.э.), афінскі (V—IV стст. да н.э.), александрыйскі ці эліністычны (III—II 

стст. да н.э.) і рымскі (I ст. да н.э. — V ст. н.э.)50. 

 

1.4.1. Крыта-Мікенская цывілізацыя і архаічная Грэцыя: набыткі і вытокі 

Грэцыі класічнага часу.  

На паўднёва-ўсходняй ускраіне Еўропы, на астравах Эгейскага мора 

знаходзілася Старажытная Грэцыя — Элада. Першы ачаг цывілізацыі ўзнік тут 

яшчэ ў сярэдзіне ІІІ тысячагоддзя да н.э. Лічыцца, што яшчэ ў сярэдзіне IV 

тысячагоддзя да н.э. з Малой Азіі на востраў Крыт і бліжэйшыя астравы 

перасялілся прадстаўнікі культуры Halaf, што былі нашчадкамі культуры 

першых земляробаў на поўдні Анатоліі. Затым пад націскам продкаў даўніх 

шумераў яны мусілі зыйсці на захад. Так патрапілі на Крыт, дзе сутыкнуліся з 

пеласгамі — старажытнымі жыхарамі Грэцыі (паводле Герадота), што жылі там 

да прыходу ўласна даўніх грэкаў (ахейцы, дарыйцы). Прышэльцы з усходу 

прынеслі апрацоўку металаў, ганчарнае майстэрства, развітое будаўніцтва, 

земляробства і жывёлагадоўлю. Пры іх узаемадзеянні з мясцовымі пеласгамі 

ўзнікла арыгінальная Крыцкая або Мінойская цывілізацыя (сярэдзіна ІІІ 

тысячаг. — 1400 г. да н.э.).  Мінойскай яна была названа ў гонар легендарнаца 

першага цара Крыта — Мінаса. Мінас лічыўся сынам бога Зеўса і скрадзенай ім 

фінікійскай царэўны Еўропы. Каб выкрасці апошнюю Зеўсу давялося 

пераўтварыцца ў быка. Адсюль паходзіць культ быка ў даўніх крыцян і 

наступных жыхароў Міжземнамор’я. Па ўсім бачна, што гэты культ увасабляў 

ролю гадоўлі кароў і быкоў у даўніх жыхароў Анатоліі і быў прынесены адтуль 

на Крыт. Апроч таго, у мінойцаў быў культ багіні са змеямі. Падобна ў іх былі 

паданні аб багіні-маці (Геі), што спарадзіла багоў, герояў і з’явы свету, — праз 

крыцян тое ўспрынялі антычная міфалогія, але выходзяць яны з Малой Азіі.   

Адтуль жа маглі паходзіць уяўленні аб галоўным богу-грамавержцы, якім 

быў Зеўс, а таксама іншыя міфалагічныя ўяўленні аб паходжанні багоў, герояў і 

з’яў свету ад нейкай багіні-мацеры. Ад мінойцаў гэтыя ўяўленні як і культ 

Зеўса як галоўнага бога пантэону (сонму грэчаскіх багоў, Алімпа) мог быць 

успрыняны грэкамі. Напрыклад, міф аб Мінатаўры — чалавека-быку, якога 

спарадзіла жонка цара Мінаса Пасіфея ад быка, і які жыў у Лабірынце — 

прасторным скляпенні царскага палацу Мінаса з мноствам заблытаных хадоў. 

Мінатаўру рэгулярна прыносілі ў ахвяру маладых людзей, што адсылалі на 

Крыт падпарадкаваныя таму жыхары Грэцыі, пакуль малады царэвіч Афін 
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Тэзэй здолеў забіць пачваранага жыхара Лабірынту. Відаць, у паданні адбілася 

гісторыя адасаблення Афін і Грэцыі ад Мінойскага царства. 

Як бы тое ні было, Мінас і яго нашадкі стварылі магутнае царства-

цывілізацыю на Крыце. Цэнтрам гэтай дзяржавы быў вялікі каменны палац у 

Кносе. Гэта архітэктурнае цуда свету, паводле падання, пабудаваў афінянін 

Дзедал, сябра і госць цара Мінаса і выдатны мастак, вынаходнік і будаўнік, што 

пазней быў абагаўлёны ў грэчаскай міфалогіі. У 1900 г. адкрыў і часткова 

рэканструяваў Кносскі палац брытанскі археолаг Артур Эванс. Гэты палац 

займаў вялікую плошчу (24 тыс. м2) і налічваў звыш 1000 пакояў. Здзіўляе тое, 

што складаная ў планіроўцы пабудова з 5 паверахаў была збудавана і існавала ў 

вельмі даўнія часы (1900—1450 гг. да н.э.). Тут была цэнтралізаваная 

каналізацыя, вадаток, мноства калон і лесвіц. Палац быў адміністрацыйна-

гаспадарчым цэнтрам вялікага горада, што яго атачаў. Сцены палаца былі 

аздоблены цудоўнымі фрэскамі, разнакаляровыя фарбы якіх захоўвалі сваю 

свежасць і на пачатак ХХІ ст. н.э. Тут жа знайшлі цудоўны гліняны посуд: ад 

невялікіх да буйных у чалавечы рост піфасаў. Сімвалам развітой мінойскай 

культуры лічыцца лабрыс — рытуальная сякера з двума шырокімі лязамі. 

Устаноўлена таксама, што мінойцы ажыццяўлялі шырокую гандлёвую дзенасць 

на Міжземным моры, мелі цесныя сувязі са Старажытным Егіптам. Што важна, 

паводле даўнегрэчаскіх аўтараў, легендарны Лабірынт Мінатаўра быў 

пабудаваны Дзедалам па ўзоры егіпецкай пабудовы.  

 У мінойцаў на працягу ІІ тысячагоддзя да н.э. адбылася эвалюцыя пісьма 

ад іерагліфічнага да слогавага, што называецца лінейнае пісьмо А і не 

расшыфравана дагэтуль. Устаноўлена, што мінойцы мелі неіндаеўрапейскую 

мову, невядомую і не прачытаную дагэтуль. Поруч з тым, пасля шэрагу 

магутных землетрусаў, вывяржэння вулкана на в. Фера ў 1450 г. да н.э. і 

выкліканых імі разбурэнняў мінойская цывілізацыя заняпала. Крыт заваявалі 

ахейцы — продкі даўніх грэкаў. Яны стварылі Мікенскую цывілізацыю 

(1400—1200 гг. да н.э.). Яе прадстаўнікі шмат у чым успрынялі мінойскую 

культуру. Напрыклад, пры палацах ахейскіх цароў у Мікенах, Тырынфе, 

Афінах, Фівах, Піласе і інш. Крыцкае пісьмо было перапрацавана ахейцамі і 

вядома як лінейнае пісьмо В. У 1950—1953 гг. яго расшыфравалі англійскія 

філолагі Майкл Вентрыс і Джон Чэдвік. Высветлілася, што гэтае пісьмо 

выкарыстоўвалі пісцы мінойскага паходжання для ўліку гаспадарчых і 

адміністрацыйных спраў пры ахейскіх царах, а мінойская мова і мова даўніх 

грэкаў — не былі роднасныя. Пазней, калі ў ХІІ ст. да н.э. Мікенская 

цывілізацыя заняпала, гэтае крыцкае пісьмо было цалкам забытае.  

Прадстаўнікі мікенскай культуры (на паўвостраве Пелапанэс) успрынялі ад 

мінойцаў шмат з мастацтва, міфалогіі, суднабудаўніцтва. Ад гэтай культуры 

захаваліся магутныя каменныя палацы-цытадэлі і грабніцы яе цароў у Мікенах, 

Тырынфе і нек.інш. месцах. Напрыклад, грабніца мікенскага цара Атрэя з 

вялізных каменных глыбаў (цыклапічнай кладка, часам глыбы засягалі вагі ў 

10—12 тон) вышынёй 14 м. Важнай яе адметнасцю, апроч агульнай для 

мікенцаў «цыклапічнай кладкі», было выкарыстанне ў практыцы арачнага 

зводу. Тое было выбітнае дасягненне даўніх мікенскіх будаўнікоў, што яны далі 



свету. Іншым выдатным помнікам архітэктуры Мікен ёсць т.зв. Ільвіныя 

вароты, што вялі ў мікенскі акропаль (умацаваны цэнтр грэч. горада). 

Уражваюць мастацкі вырабленыя посуд і ўпрыгажэнні з золата, што выраблялі 

мікенскія майстры, бронзавыя мячы і даспехі. Напрыклад, шэдэўрам з’яўляецца 

залатая маска цара Агамемнана. У гэтыя часы Даўняя Грэцыя ўспрыняла 

ганчарнае кола і баявыя калясніцы з усходу. У Мікен, Тырынфа, Піласа, Мілета 

і інш. гарадоў-царстваў мікенскай Грэцыі існавалі цесныя гандлёвыя і 

культурныя сувязі з Егіптам, падобна як раней у Мінойскай цывілізацыі. 

Напрыклад, шмат рэчаў мікенцаў знаходзяць у Ахетатоне, сталіцы Егіпту 

фараона-рэфарматара Эхнатона. 

Мікенская цывілізацыя складалася з шэрагу царстваў, якія былі вельмі 

ваяўнічыя, пашыралі гандаль і заваёвы па Міжземным моры. Так, да ХІІ ст. да 

н.э. адносіцца апавяданне аб заваёве ахейцамі магутнага горада Троі на 

ўсходнім беразе Эгейскага мора. Аднак вельмі хутка ўслед за гэтым пад’ёмам 

мікенская цывілізацыя знікла ў выніку т.зв. «катастрофы бронзавага веку» 

альбо «цёмных вякоў» (у Грэцыі). Справа ў тым, што у ХІІ ст. да н.э. назіралася 

вычарпанне запасаў волава і заняпала выплаўка бронзы. Бронзавых рэчаў, а 

асабліва зброі, стала востра не хапаць. Як вынік, заняпалі рамёствы і гандаль. 

Напачатку тое выклікала экспансію ахейцаў (вайна з Трояй якраз увасабляла 

гэта этап), а затым прыйшлі менш развітыя народы з пойначы Грэцыі — 

плямены дарыйцаў, што заваёўваюць мікенскі свет. Гэта прывяло да заняпаду 

гарадоў-дзяржаў, рамяства, гандлю, культуры. 

 Наступіла эпоха ў гісторыі Старажытнай Грэцыі вядомая як Цёмныя 

вякі, што ахопліваюць час XI—IХ ст.ст. да н.э. Таксама гэты час называецца 

Гамераўскай Грэцыяй. У гэты перыяд назіраўся заняпад гарадоў мікенскай 

эпохі, рэзка скарацілася насельніцтва Грэцыі, заняпалі рамёствы, будаўніцтва і 

гандаль, а ў побыце дамінавала вясковае жыццё. Закончваюцца Цёмныя вякі 

ўздымам даўнегрэчаскіх гарадоў — полісаў у VIІI/VIІ ст. да н.э. Ад 

папярэднікаў дарыйцы запазычылі культуру вінаграда, аліваў, 

караблебудаўніцтва, асноўны пласт міфалогіі, а самі прынеслі ў Даўнюю 

Грэцыю апрацоўку жалеза і выраб жалезных прылад працы і зброі. Галоўныя 

звесткі аб перыядзе вядомы з паэм «Іліяда» і «Адысея» Гамера. Гамер быў 

выдатным паэтам у гісторыі Чалавецтва, але асоба яго магла быць міфічнай.      

 

1.4.2. Міф, міфалагічнае мысленне, феномен даўнегрэчаскага міфу. 

Міф з даўнегрэч. mifos «паданне, аповяд, казка». Звычайна ў міфе 

распавядаецца пра паходжанне свету і пэўных з’яваў, рэчаў. Раней яны 

фарміравалі аснову ўяўленняў аб свеце, светапогляд, і ўласна былі складовымі 

рэлігійных поглядаў людей.  

Як вынік свайго ўплыву на людзей, міфы фарміравалі міфалагічнае 

мысленне — асобны тып разумення свету і ўсведамлення сябе і іншых людзей у 

свеце, дзе паходжанне і сэнс усяго тлумачыўся з дапамогай міфаў. Чалавек у 

рамках міфалагічнага светаўяўленне не вылучаў сябе з навакольнага асяроддзя, 

паколькі і сам чалавек (Чалавецтва), і прырода, і нават самі богі былі вытворам 

нейкіх першасных абставін, зразумелых больш інтуітыўна і алегарычна, чым 



разумова. Асаблівасцю міфалагічнага светабачання ёсць таксама цыклічнае 

разуменне часу: мінулае, цяперашняе і будучае там звязаныя і існуюць як бы 

паралельна.  

Вылучаюць міфы па сюжэту: касмаганічныя — гавораць аб пачатках свету, 

этыалагічныя — тлумачаць з’яўленне розных прыродных з’яў і рэчаў, 

антрапаганічныя — гавораць пра з’яўленне людзей, народаў і т.п.; апроч таго 

вылучаюцца гераічныя міфы — апавядаюць пра дзеянні нейкага героя, з чым 

павязана з’яўленне розных рэалій і якасцей людзей і свету.  

У Даўняй Грэцыі (асабліва ў Гамераўскі час) вельмі пашыраны былі 

менавіта гераічныя міфы — пра Геракла і яго 12 подзвігаў, пра майстроў Ікара і 

Дзедала, пра цара Ітакі і марскога падарожніка Адысея, пра тытана Праметэя, 

аб багах даўнегрэцкага пантэону — збору багоў альбо Алімпу, інш. Гамер у 

VIII ст. да н.э. у паэмах «Іліяда» і «Адысея» і затым Гесіёд у VII ст. да н.э. у 

«Тэагоніі» («Радавод багоў») акрэслілі вобразы багоў, што па вобліку, пачуцям 

і перажывання нагадвалі звычайных людзей, адное што былі несмяротнымі. 

Галоўным богам лічыўся Зеўс, галоўны бог і «бацька людзей і багоў», гаспадар 

маланкі і неба, альбо нават як вогненны пачатак ясяго; Пасейдон — гаспадар 

мора і марскіх стыхій; Аід — валадар падземнага царства памерлых; Гера — 

багіня зямлі і ўрадлівасці; Дземетра — багіня ўраджаю, шлюбу, хлебу; Гестыя 

— багіня агню і апякунка хатняга ачага; Афіна — багіня абарончай вайны, 

апякунка мудрасці, рамёстваў і вайсковых уменняў; Афрадыта — багіня 

прыгажосці і кахання; Апалон — апякун мастацтваў і музыкі, бог лекавання;   

Артэміда — багіня і апякунка жывёл і раслін; Гефест — бог агню і кавальскай 

справы; Арэс — бог вайны і ваяўнічай жарсці. Былі і інш. багі, мойры, німфы, 

музы і др. міфалагічныя асобы. Напрыклад, тры сястры-мойры ткалі ніці лёсу і 

вызначалі з дапамогай жэрабя лёс людзей і нават багоў. Так яны абаранялі 

сусветны парадак і нават старэйшы бог Алімпу Зеўс даслухаўваўся мойраў. 

Асобна варта згадаць 9 музаў. Яны былі дачкамі Зеўса і адказвалі за 

розныя сферы мастацкай дзейнасці: Каліёпа — эпічная паэзія, Эўтэрпа — 

лірыка і музыка, Мельпамена — трагедыя, Талія — камедыя, Эрата — паэзія аб 

каханні, Палігімнія — пантаміма (тэатральнае мастацтва з выкарыстаннем 

мімікі) і гімны, Тэрпсіхора — танцы, Кліа — гісторыя, Уранія — астраномія. 

Даўнегрэчаская міфалогія, яе вобразы і сюжэты ўвайшлі ў скарбніцу 

сусветнай і еўрапейскай культуры. Яны былі вельмі развітыя і яркія, таму 

ахвотна ўспрымаліся суседзямі, былі ўспрыняты рымлянамі, а праз іх 

еўрапейскімі культурамі. У вобразнай форме яны тлумачылі быццё свету і 

чалавека. Адрознівалі іх высокія мастацкія якасці, праз што задавалі эталоны 

этычнага і мастацкага ўспрымання ў свеце і да сённяшняга дня. Асабліва варта 

звярнуць на міфы грэкаў аб героях — смелы, адчайны, вынаходлівы, магутны 

чалавек-герой у гэтых аповядах не баіцца нават кінуць выклік несмяротным 

багам, а тыя з людзьмі лічацца і мусяць змагацца за прыхільнасць людзей.      

 

14.3. Навуковыя веды, тэхніка і тэхналогіі антычнай Грэцыі.  

Спецыфічнае міфілагічнае мысленне грэкаў — гераічнае — давала ім 

імпульс і смеласць да спасціжэння свету. Пачатак антычнай навукі адносіцца да 



VI ст. да н.э., калі ў даўнегрэчаскім горадзе Мілет (на ўсходнім узбярэжжы 

Эгейскага мора) мясцовыя мысляры паспрабавалі знайсці адказ на пытанне аб 

тым, як і з чаго створаны свет, чым ён трымаецца і рухаецца.  

У VII—VI стст. да н.э. жылі выдатныя сем грэчаскіх мудрацоў: Фалес з 

Мілету, Салон з Афін, Біянта з Прыены, Хілон са Спарты, Клеабул з Родаса, 

Перыяндр з Карынфа, Пітак з Міцілены. Апроч пошукаў вытокаў быцця і 

універсальных асноў для яго разумнай арганізацыі, гэтам мудрацам належаць 

максімы-выказванні (запісаныя на стэлах важнейшага ў Даўней Грэцыі храма 

Апалона ў Дэльфах): «спазнай (найперш) самога сябе» (Хілон); «нічога 

празмернага» (Салон); «лепей за ўсё — ведаць меру» (Клеабул); «беражы меру» 

(Фалес); «цяга да нажывы — не спаталаяемая» (Пітак) і інш. Уласна ж пачатак 

антычнай навуковай думкі можна адносіць да VI ст. да н.э. Тады ў г. Мілет (на 

ўсходнім беразе Эгейскага мора) і ў прылеглых месцах жылі і працавалі 

выбітныя даследчыкі: Фалес (пачынальнік Мілецкай навуковай школы), 

Анаксімандр, Анаксімен, Піфагор, Гіпадам, Геракліт з Эфесу.   

  Фалес з Мілета (сяр. VII — сяр. VI ст. да н.э.) — магчыма фінікіец па 

паходжанні; філосаф, матэматык, астраном; заснавальнік 1-й вядомай у свеце 

навуковай школы ў Мілеце, першы з 7 вялікіх грэчаскіх мудрацоў, заснавальнік 

філософіі і навукі у Даўняй Грэцыі. Аб ім вядома, што ён першым у Грэцыі 

пачаў праводзіць астранамічныя назіранні і прадказаў сонечнае зацьменне 28 

мая 585 г. да н.э. Ён жа першым пачаў строгі паслядоўны доказ матэматычных 

заканамернасцей — тэарэм. Фалес вядомы як пачынальнік доказнай геаметрыі. 

Вядомыя яго тэарэмы: 1) калі A, B і C ёсць кропкамі на акружнасці і адрэзак AC 

— дыяметр акружнасці, то тады вугал ABC — прамы; 2) паралельныя прамыя, 

што перасякаюць дзве прамыя а і b, адсякаюць на іх прапарцыянальныя адрэзкі. 

Фалес разлічыў год у 365 дзён, адкрыў рух зорак адносна Сонца. Ён выказаў 

думку, што ўсе целы ў свеце маюць душу, якая задае рух і рухомасць (=жыццё). 

Гэтае вучэнне (гілазаізм, ад грэч. «матэрыі жыццё»; ранні грэчаскі пантэізм) 

было ўспрынята яго вучнямі і легла ў аснову Мілецкай школы. Паводле Фалеса 

ў аснове ўсяго ў свеце ляжыць вада; і вада — пачатак (архэ) усяго ў свеце. 

Анаксімандр з Мілета (610—546 г. да н.э.) — філосаф, астраном і 

матэматык. Ён першым меў думку аб бясконцасці Сусвету, адкрыў кругавы рух 

зорак. Зямлю Анаксімандр уяўляў як плоскі цылінд, вакол якой абарочваюцца 

па 3-х сферах (паслядоўна) зоркі, Месяц і Солнца. Ён стварыў перую 

геацэнтрычную мадэль свету і першым зрабіў дапушчэнне, што сусвет 

развіваецца сам па сабе (па нейкіх сваіх унутранных законах), незалежна ад 

волі багоў. Анаксімандр увёў у навуку панятак «апейрон» — нейкае першаснае 

рэчыва; нейкае першарэчыва без пэўных якасцей, прамежкавае паміж паветрам, 

вадой, агнём і зямлёй. Апейрон уяўляўся як першарэчыва, бясконцае і тое, што 

знаходзіцца ў вечным руху, выяўляючы цяпло і холад і ўсё існае. Тое ж 

Анаксімандр першым выказаў думку, што Сусвет развіваецца як жывая істота 

— нараджаецца, расце, становіцца дарослым і затым старэе, а затым знікае, каб 

нарадзіцца ізноў. Ён жа першым у Грэцыі па ўзоры вавілонскіх асраномаў 

пабудаў і выкарыстоўваў для назіраннем за небам гноман (стэла ці жэрдка, што 

дазваляе сачыць за ценем ад сонца). 



 Анаксімен з Мілету (VI ст. да н.э.) — філосаф і астраном, вучань 

Анаксімандра. Ён быў прыхільнікам геацэнтрычнай мадэлі сусвету, але 

перайначыў парадак сфер Анаксімандра — Месяц, Сонца, зоркі. Анаксімен 

адкрыў, што назіраемыя ў небе зоркі і планеты — адрозныя (апошнія ён лічыў 

прадуктам выпарэнняў Зямлі). Ён жа дарусціў, што Сонца ёсць аналагічнае 

Зямлі цела, што разгарэлася ад хуткага руху. Ён развіў ідэі аб першапачатку 

ўсяго існага Фалеса і апейроне Анаксімандра, і лічыў перша-рэчывам паветра.  

Паводле Анаксімена, свет узніка з бязмежнага паветра, ад згусткаў і праяў 

якога паходзіць уся раснастайнасць рэчаў свету. 

Піфагор з Самосы (570—490 гг. да н.э.) — паходзіў з вострава Самос ля 

берагоў Малой Азіі ў Эгейскім моры; выбітны філосаф і матэматык. Яшчэ 

Герадот называў яго «выдатнейшым грэчаскім мудрацом». Яго нараджэнне 

было прадказана жрыцай-піфіяй храму Апалона ў Дэльфах, адкуль паходзіць 

яго імя «той, аб кім абвясціла Піфія». Паходзіў са знатнай сям’і, што дазволіла 

яму атрымаць найлепшую адукацыю, якую тады было магчыма атрымаць у 

Грэцыі. Цікава, што ў даўняй Грэцыі яго лічылі сынам бога Апалона. З працы 

грэчаскага пісьменніка Ямвлеха вядома, што па парадзе Фалеса Піфагор 20 

гадоў пражыў у Егіпце і навучаўся, жрацы Мемфіса адкрылі яму свае 

таямнічыя веды; пазней, па заваёве Егіпта персідскім царом Камбізам ІІ, 

Піфагор патрапіў як палонны ў Вавілон, дзе засвоіў веды вавілонскіх мудрацоў. 

З часам, калі ён павярнуўся на Самос і набыў вялікую вядомасць, яму давялося 

ў 530 г. да н.э. выехаць у г. Кротан (грэчаская калонія-порт у Паўднёвай Італіі, 

у Калабрыі). Тут у Кротане Піфагор стварыў сваю школу-гетэрыю (адначасна 

школа і таемная арганізацыя прыхільнікаў) і вучэнне. Ён першыя назваў сябе 

філосафам — значыць, не мудрацом, але толькі «тым, хто любіць мудрасць»; 

увёў панятак «філасофія». Ён жа першым назваў Сусвет Космасам, якому 

ўласцівая ўпарадкаванасць, а не стыхійнасць. Паводле Піфагора, Сусвет ёсць 

шарападобным і складаецца з 10 сфераў, а ўсярэдзіне ўсяго — нябачны 

ўсёрухаючы агонь. Зямля ёсць толькі адна са сфераў, што абарачаецца вакол 

гэтага агню. Кожная сфера мае пэўнае, адпаведнае ёй, выражэнне ў лічбе і гук. 

Космас у цэлым уяўляе сабой гарманічны хор з гэтых гукаў (музыку).  

Наогул, паводле Піфагора, Космас выяўляе сусветны вечны закон — 

гармонію; і гэты закон ёсць Богам. 

Піфагор і яго вучні сакралізавалі лічбы і, як вынік, матэматыку. Паводле 

іх, усё ў Сусвеце і сам сусвет выражаюцца як лічбы і сінтэз лічбаў (прапорцыя). 

Вядомая тэарэма Піфагора: у прамавугольным трохвугольніку квадрат даўжыні 

гіпатэнузы роўны суме квадратаў даўжынь катэтаў (a2 + b2 = c2). Піфагарэйцы 

далі вызначэнне цотных і няцотных, простых і састаўных лікаў. Вядома, што 

Піфагор і яго вучні верылі ў кругазварот душаў, у вызваленне душы і вяртанні 

яе ў неба праз маральна дасканалае жыццё. 

Гіпадам з Мілета (498—408 гг. да н.э.) — філосаф, матэматык і 

архітэктар. Па даўніх звестках, Гіпадам напісаў некалькі цікавых філасофскіх 

трактатаў, але ў гісторыі застаўся вядомым менавіта як архітэктар-наватар. Ён 

прапанаваў сістэму забудовы антычных гарадоў, што была названа ў яго гонар. 

Гіпадамава сістэма забудовы — раўнамерныя прамавугольныя кварталы 



(100*40 м), што арыентаваліся па перпендыкулярным восям — вуліцам па 

бакам свету. У сетцы горада кварталы чаргаваліся такімі ж прамавугольнымі па 

форме ўчасткамі пад грамадскія будынкі, рынкі, плошчы. У 443 г. па праекту 

Гіпадама за дапамогай афінян быў пабудаваны грэчаскі г. Фурыя ў Калабрыі 

(Пд. Італія), што складаўся ў 12 кварталаў па гіпадамавай сістэме. У 446 г. да.н. 

Гіпадам па запрашэнні афінскага стратэга Перыкла забудаваў г. Пірэй — марскі 

горад-порт. Пірэй быў злучаны «доўгімі сценамі» з Афінамі, што дазваляла 

зберагаць сувязі пры асадзе. 

Геракліт з Эфесу (535(?)—475(?) гг. да н. э) — вядомы грэчаскі філосаф, 

пачынальнік дыялектыкі. Першаасновай усяго існага ён лічыў агонь. Так, 

паводле яго, Космас перыядычна згарае, каб ізноў адрадзіцца. Яму належыць 

выказванне, што ўсё ў гэтым свеце цячэ, усё змяняецца (лац. Omnia fluunt, 

omnia mutantur). Геракліт даводзіў, што гэтая пераменлівасць ёсць усеагульная 

заканамернасць пераўтварэння сусвету, які трымаецца на сувязі процілежнага. 

Так, паводле яго, адныя і тыя ж рэсы выяўляюць супрацьлеглыя якасць 

(напрыклад, дзень і ноч, гарачае і халоднае — выяўляюць заўжды 

ўзаемазвязаныя супрацьлегласці і існуюць толькі так). Разам з тым, Геракліт 

лічыў пазнанне свету адкрытым і належным чалавеку.  

 Нярэдка даўнегрэчаскіх філосафаў у ХХ ст. менавалі «стыхійнымі 

матэрыялістамі», бо яны з часоў Фалеса парывалі з уласна міфалагічным 

светабачаннем і шукалі першапачатак усяго існуючага (архэ) у той альбо іншай 

форме матэрыі. Так, Фалес лічыў першаэлементам ваду, Анаксімен — паветра, 

Геракліт — агонь. Усяго грэкам было вядома 4 асноўныя творчыя стыхіі 

(аналаг бхуты ў ведыйскай філасофіі): агонь, зямля, паветра, вада. Арыстоцель 

дадаў да таго пазней панятак эфіру. Пры ўсёй супярэчлівасці пошукаў грэчаскіх 

мысляроў, неабходна прызнаць за імі вялікія дасягненні ў развіцці матэматыкі, 

астраноміі, геаметрыі, пазнанні чалавека, грамадства і прыроды. Яны заклалі 

падмурак грэчаскай класічнай філасофіі і навукі. 

Вялікае значэнне для будучыні сусветнага прагрэсу мела сістэма 

школьнага навучання, што склалася ў Афінах у VI ст. да н.э. Тут узніклі 

гімнасіі — месцы, дзе вялося навучанне дзяцей пісьму, чытанню, ведам і 

праводзілася фізічная і разумовая загартоўка грэчаскай моладзі. 

Першапачаткова гімнасіі былі створаны для хлопчыкаў; вялікаў увага ў іх 

прыдзялялася фізічнай падрыхтойцы будучых мужчын, грамадзян і ваяроў у 

палестрах. Палестрай называлі месцы для гімнастычных практыкаванняў 

(барацьба, бег, скокі, кіданне кап’я і дыска). Упарадкаванне сістэмы гімнасій як 

грамадскага інстытута адбылося ў Афінах пры Салоне (90-я гг. VI ст. да н.э.). 

Пры ім жа склалася такая сістэма сацыяльна-палітычнай арганізацыі грэчаскага 

поліса (горад як сувакупнасць грамадзян) як дэмакратыя. У Афінах з’явілася 

ратацыя чыноўнікаў, даступнасць і адказназць дзяржаўных служачых перад 

грамадзянамі, фармальная роўнасць у правах, грамадзянскасць. Гэта вельмі 

садзейнічала росквіту антычнай цывілізацыі. 

Развіццё школьнай справы, спецыфічная грамадская арганізацыя (поліс, 

дэмакратыя), умовы антычнай Грэцыі (канкурэнцыя полісаў, геаграфічныя 

абставіны, што адкрывалі грэкаў мору і вынаходніцтваў) — садзейнічалі 



равіццю тэхналогій і вынаходніцтву новай тэхнікі. Так, яшчэ ў ІІІ ст. да н.э. 

згадваецца «кола Перахора», якім было кола вадзянога млына, першага на 

зямлі. Раней, у класічны перыяд антычнай Грэцыі (VІ—IV стст. да н.э.), былі 

вынайдзены: агоны (суперніцтва, што пранізвала жыццё антычных грэкаў, бо 

яны прысвячалі багам спаборніцтвы ў спевах, музыцы, спорце, паэзіі і інш.)51, 

падобна — тэатр як сацыяльная з’ява і спецыяльны будынак, а таксама 

драматургія як кірунак літаратуры (V ст. на н.э., Афіны). На востраве Самас і ў 

Афінах пабудавалі акведукі, першыя маякі (раней распаленыя вогнішчы на 

ўзгорках і горах пры моры), манеты (з VІ ст. да н.э. у Лідыі і суседніх іаянійскіх 

гарадах), карабельныя якары з каменю і металу, будзільнік (паданне прыпісвае 

яго філосафу Платону), катапульты і балісты (V ст. да н.э.), у Афінах быў 

зроблены ваныя з падагрэвам вады і падлогі. Вялікую перавагу давлі грэкам 

караблі, што дазвалялі ім гандляваць і асвойваць новыя землі, перавозіць грузы 

і ваяваць. Яшчэ ў архаічны перыяд грэкаі будавалі пентэканторы (вёсельны 

карабель 30*4 м з 25 веслярамі), затым была вынайдзена бірэма (карабль 

павялічваўся ў 2 разы, дабудоўваўся таран на носе, у склад каманды ўвайшло 20 

ваяроў-гоплітаў), а затым яшчэ больш магутная трыера (ужо мела 2 ярусы; 2 

мачты, што здымаліся). Вядома, што ачольваны Афінамі Дэласкі саюз полісаў 

меў да 400 трыер. Немало было вынаходніцтваў грэкаў класічнага перыяду ў 

вайсковай справе. Напрыклад, Спарта са сваім своеасаблівым мілітарызаваным 

ладам жыцця. Між тым, найбольш высокай ступенню развіцця навук і 

тэхналогій у антычнай Грэцыі і свеце стаў эліністычны перыяд, калі грэчаская 

культура пашырылася ў межах дзяржавы Аляксандра Македонскага (праз 

заваёвы ахапіла Егіпет, Блізкі Ўсход да р. Інд і гор Паміра на усходзе.  

               

1.4.4. Грэчаскія філосафы і пачатак навук.  

Вялікі ўнёсак у развіццё чалавецтва антычных грэчаскіх вучоных, 

філосафаў. Так, дагэтуль вядомыя імёны Сакрата, Платона, Арыстоцеля, 

Піфагора і інш. Сярод іх, што да класічнага перыяду Даўняй Грэцыі, вялікі 

прыклад лекара і заснавальніка медыцыны Гіпакрата. 

Гіпакрат (460—370 гг. да н.э.) нарадзіўся на в. Кос, дзе дапамагаў бацьку, 

які быў лекарам і адначасна служкам эксліпіёна (храпа Эскулапу). Усё сваё 

жыццё Гіпакрат прысвяціў лекаванню (дапамозе) людзей. Лічыцца, што ён 

стварыў Corpus Hippocraticum з болей як 40 прац, што фактычна былі зборам 

медыцынскага досведу антычнага свету. Хучэй за ўсё, уласна Гіпакрату з гэтага 

корпусу належыць блізу 20 прац, а іншыя былі злучаны ў корпус медыцынсткіх 

трактатаў у пазнейшы час у Александрыйскай бібліятэцы. Гіпакрату належыць 

прысяга дактароў, іх этычны кодэкс, які дагэтуль ужываюць медыкі. 

Сапраўды рэвалюцыйны ўздым даўнегрэцкай філасофіі адбыўся ў V ст. да 

н.э., калі ў Афінах працавалі такія мысляры як Сакрат і Пратон, а затым 

Арыстоцель — класікі альбо узорныя (classicus) філосафы у гісторыі думкі. 

Прынята называць вучоных Даўняй Грэцыі папярэдняга часу дасакратыкамі 

                                                           
51 Винничук, Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима / Л. Винничук; перев. с 

польск. — Москва: Выс. школа, 1988. — 496 с. — С. 379.    



(Фалес з Мілету, Анаксімен, Геракліт і інш.), тады як з Сакрата пачынаецца 

новы ўзровень асэнсавання свету, прыроды, месца і ролі чалавека ў Сусвеце. 

Сакрат (др. пал. V ст. да н.э.) як аўтар не пакінуў ніводнага пісьмовага 

твора і ягоныя дымкі і жыццё вядомыя ў асноўным са слоў яго выбітнага вучня 

Платона. Калі раней мудрасць перадавалі сваім вучням настаўнікі-сафісты, то 

Сакрат першым пачаў праводзіць публічныя размовы на вуліцах Афін. Ён быў 

аскетам, не браў са сваіх вучняў платы за навучанне і ў жыцці задаваляўся 

толькі мінімальна неабходным, распрацоўваў і пашыраў строгія этычныя 

прынцыпы. Так, паводле Сакрата, сапраўдная маральнасць — разуменне таго, 

што ёсць добрае, прыгожае і карыснае людзям. Таму ён развіў вучэнне і 

практыку майэфтыкі (або «павівальнае мастацтва» на даўнегрэч.) — 

прабуджэнне асобы да пошуку ісціны (праўды) праз пастаноўку пытанняў. Між 

тым, як асоба Сакрат быў досыць эксцэнтрычны і часам вельмі дапякаў сваімі 

пытаннямі. Ён даводзіў, што прыродныя з’явы (навальніцы, дождж і інш.) і 

падзеі ў жыцці людзей адбываюцца праз бачныя і зразумелыя прычыны, а не 

ўмяшальніцтва багоў. Сакрат быў засуджаны і пакончыў з жыццём. 

Платон (427—347 гг. да н.э.) — адзін з найвыбітнейшых філосафаў у 

сусветнай гісторыі, заснаваў Акадэмію альбо школу навук у Афінах. Паходзіў з 

арытакратычнай афінскай сям’і і атрымаў выдатнейшую адукацыю для свайго 

часу. Ён захапляўся драматургіяй і збіраўся ўдзельнічаць у агоне (спаборніцтве) 

аўтраў трагедый (жанр у тэатры), калі пачуў Сакрата. Пасля таго мэтай яго 

жыцця стала філасофія («любоў да мудрасці»). Пасля смерці Сакрата Платон 

шмат падарожнічаў. Пабываў у многіх грэчаскіх гарадах-дзяржавах (полісах), 

Егіпце, Фінікіі, Вавілоне. Дарэчы, ён вывучаў астраномію ў вавілонскіх 

мудрацоў. Пасля Платон вярнуўся ў Афіны, выкупіў будынкі з садам побач з 

магілай міфічнага героя Акадэма (прадмесце Афін), дзе ў 385 г. да н.э. заснаваў 

сваю школу філосафаў, што была названа Акадэміяй і стала ўзорнай для свету. 

Паводле задуму вучні Платонаўскай Акадэміі павінны былі стаць сапраўднымі 

мудрацамі, якія маглі б кіраваць дзяржавай (паволе яго ідэалістычных і 

прыхільных да арыстакратычнага ладу праўлення ўяўленняў). Платон 

сфармуляваў і пачаў выкладаць такія дасцыпліны ці навукі як філасофія, 

дыялектыка, метадалогія, індукцыя і дэдукцыя. Менавіта для навучання ў 

Акадэміі ім была напісана нізка трактатаў аб навуках альбо «Дыялогі». Школа 

Платона мела славу і ў яе пацягнулася найлепшая адукаваная моладзь Грэцыі 

(Арыстоцель, Еўдокс Кнідскі і інш., і нават упершыню — жанчыны). 

Акадэмія павінна была рыхтаваць філосафаў для кіравання полісамі, сам 

Платон распрацоўваў вучэнне аб формах кіравання (палітыка) і найлепшым 

яго ажыццяўленні. Па запрашэнні Дыёна, правіцеля поліса Сіракузы на 

востраве Сіцылія ў сярэдзіне IV ст. да н.э., ён двойчы ў 367/366 і 361 гг. да н.э. 

спрабаваў увасобіць сваі задумы ў жыццё. Аднак яму давялося пераканацца, 

што тыранія (а Дыён быў менавіта тыранам) глухая да навукі.  

Як філосаф, што асэнсоўваў свет і яго асновы, Платон заснаваў ідэалізм: 

паколькі ў гэтым свеце ўсё змяняецца і самое пазанне гэтага свету чалавекам з 

яго зменлівымі адчуваннямі — то дзейснае пазанне можна атрымаць толькі з 

дапамогай ідэй ці эйдасаў (даўнегрэч. «вобраз, сутнасць, мэта, намер»). Гэта 



значыць, што ёсць нейкі гранічны стан рэчаў, што ўяўляюцца чалавекам і 

адлюстраваны ў матэматычным аб’екце (ці пазнаванага праз матэматыку). 

Бачна, што Платон развіваў вучэнне Піфагора і стварыў уласна ідэалізм. 

Паводле Платона, ідэі (эйдасы) існуюць вечна, іх ніхто і нішто не народжвае, 

толькі яны (а не зменлівы свет рэчаў) ёсць нязменныя. Сам свет, які мы ведаем, 

паводле Платона ёсць толькі адбіццём ці ценем свету эйдасаў. 

Платону прыпісваецца аўтарства вялікага корпусу пісьмовых работ, з якіх 

да нашага часу збераглося 36 трактатаў, у т.л. «Дыялогі», «Апалогія» (зн. 

«Апраўданне», аб Сакраце), «Федон», пісьмы, «Парменід».  

 

1.4.5. Арыстоцель, яго працы і роля ў гісторыі навукі.  

Магчыма, самым выбітным філосафам, эрудытам і энцыклапедыстам, 

бацькам многіх навук, — быў Арытоцель. На сусветна вядомай карціне 

італьянскага мастака Рафаэля «Школа ў Афінах» («School of Athens») сярод 

збору найвыдатнейшых вучоных у гісторыі свету ў цэнтры стаяць менавіта 

Платон і Арыстоцель. На 38-й сесіі Генеральнай Канферэнцыі ЮНЭСКА у 

Парыжы (лістапад 2015 г.) 2016 г. быў названы «годам Арыстоцеля»52. Ён 

лічыцца найбольш вядомым, значным і уплывовым вучоным і філосафам у 

сусветнай гісторыі; стварыў фармальную логіку, пачаў навуковую думку. 

Арыстоцель (384—322 гг. да н.э.) нарадзіўся ў сям’і доктара і эсклепіядаў, 

зн. нібыта нашчадкаў Эсклепія, што служылі ў яго храмах. Бацька Арыстоцеля 

быў вядомым доктарам і служыў пры македонскага цара Амінты, дзеда 

Аляксандра Македонскага; ён быў адукаваным чалавекам і першым 

настаўнікам сына ў навуках. Працяглы час Арыстоцель навучаўся ў Акадэміі 

Платона. Ён не падзяляў ідэалізму Платона і развіў філасофскую і навуковую 

думку т.зв. антычнага рэалізму. Менавіта Арыстоцель зрабіў першую 

дасканалую сістэматызацыю навук, а філасофію ўчыніў сістэмай навуковых 

ведаў.  Паводле яго асноўнай сферай пазнання з’яўляецца быццё, якое 

недастаткова спасцігаць яго з апорай на адчуванні (вопыт), бо ўсе рэчы быцця 

маюць пераменлівы і праходзячы характар. Таму чалавечы розум спасцігае 

сутнасці рэчаў і залучае рэчы як адзінкавую з’яву ў нешта агульнае, 

заканамернае, альбо выяўляе ў панятку ці выснове. Фарміраванне паняткаў мае 

быць правільным і абапіраецца на логіку (навука аб законах і спосабах 

мышлення) альбо фармальную логіку. Вучні Арыстоцеля зберагалі працы 

настаўніка і склалі з 6 яго трактатаў аб логіцы «Арганон» (40 г. да н.э.). 

Арыстоцель быў настаўнікам у Аляксандра Македонскага. Вядома, што 

славуты вучань захапляўся грэчаскай літаратурай і філасофіяй, а «Іліяда» нават 

стала той кнігай, што заўжды была з ім. Пасля Арыстоцель занаваў у Афінах 

школу — Лікей (334 г. да н.э.). Вучняў яго школы і паслядоўнікаў яго філасофіі 

называлі перыпатэтыкамі (даўнегрэч. «тыя, хто прагульваюцца»). Сярод вучняў 

Лікею былі вядомыя даўнегрэчаскія вучоныя Тэафраст, Эўдэм Радоскі і др. 

Арыстоцель напісаў шэраг трактатаў аб ведах (найперш для выкладання ў 
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Лікеі), якія затым былі апублікаваныя. Агульна гэта вельмі разнастайныя па 

свайму зместу творы. Вядомы Арыстоцелеўскі корпус — Corpus Aristotelicum: 

6 кніг «Логікі» альбо «Арганон» (“Катэгорыі”, “Аб інтэрпрэтацыі”, “Першасны 

аналіз”, “Наступны (пост-першасны) аналіз”, “Топікі”, “Сафізмы”), «Фізіка» 

(“Аб небе”, “Аб свеце”, “Аб душы”, “Механіка” і інш., усяго 30 трактатаў), 

«Метафізіка», «Этыка і паэтыка» (5 трактатаў), «Рыторыка і паэтыка»53. 

Да Новага часу працы Арытоцеля былі асновай ведаў; каштоўныя яны і сёння. 

Выключнае значэнне Corpus Aristotelicum як агульнай энцыклапедыі 

ведаў аб свеце, чалавеку і грамадстве. Ён паклаў пачатак фізіцы як навуцы аб 

матэрыі.  Паводле Арыстоцеля ўсё ў свеце ёсць камбінацыяй 5 элементаў: вада 

(спалучэнне процілеглага — халоднага і вільготнага), агонь (спалучэнне: 

цёплае і сухое), паветра (цёплае і вільготнае), зямля (халоднае і сухое), эфір 

(дасканалы элемент). Змена якасці элементу вядзе да пераходу яго ў іншы стан: 

напрыклад, вада, калі халоднае ў ім замяняецца на сухое, пераўтвараецца ў пар. 

Сам жа рух у прыродзе ён тлумачыў імкненнем таго ці іншага элемента 

звярнуцца да свайго першаснага стану. Паводле Арыстоцеля свет быў цэльным 

і ўзаемазвязаным (сістэмай). Аднак ён адкінуў геліяцэнтрычныя мадэлі свайго 

часу і вызнаваў рух Сонца вакол Зямлі. На жаль, гэта думка моцна ўплынула на 

наступнікаў і дамінавала аж да XVІI ст. 

З раней выкладзеных поглядаў Арыстоцеля на пазанне зразумела, што 

фізіка ў яго была першым этапам, затым ішла метафізіка — асэнсаванне свету 

на больш высокім узроўні, на ўзроўні катэгорый. Ён супрацьпастаўляў 

назіраемае і спасцігаемае быццё (матэрыя, форма і рух) і сферу ідэй. Паводле 

яго ёсць менавіта канктрэтныя рэчы, а ўжо аб іх у нас узнікаюць уяўленні, а 

затым паняткі ў пазнанні. Аднак над усім стаіць універсальная агульная і 

глыбінная мэта руху (энтэлехія ці “рух да завершанасці” даўнегр.). 

Арыстоцель вылучаў 6 форм руху: узнікненне, знішчэнне, змена (якасцей), 

павелічэнне, змяншэнне, перамяшчэнне. Менавіта з дапамогай руху форма і 

матэрыя паядноўваюцца ў быцці. Гэтае быццё мы можам адчуваць (перша-

пазнаваць) менавіта як «моманты быцця». А затым вызначаем і асэнсоўваем у 

катэгорыях (сутнасць, якасць, адносіны, месца, час, становішча, дзеянне, 

адпаведнасць якасці і дзеянню). Вялікае значэнне Арыстоцеля, што выказаў 

думкі аб еднасці ўсіх жывых арганізмаў у іх якасцях і развіцці. Вялікае месца ў 

гісторыі маюць яго працы «Палітыка», «Эстэтыка», «Паэтыка». Менавіта 

Арыстоцель стварыў логіку як навуку аб законах правільнага пазнання.    

    

1.4.6. Навуковыя веды, тэхніка і тэхналогіі эліністычнага свету. 

Вяршыняй развіцця антычнай навукі і тэхнікі (тэхналогій) стаў 

эліністычны перыяд III—II стст. да н.э. альбо александрыйскі, бо Александрыя 

ў Егіпце была тады сапраўднай сталіцай ведаў і тэхналогій. З 1830-х гг. так 

называюць перыяд у гісторыі чалавецтва, падчас якога грэчаская культура і 

мова выйшлі за межы полісаў і гістарычнай Грэцыі і шырока праніклі на Блізкі 
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Ўсход, у Егіпет; пашырыліся ў «айкумене». Па сутнасці, тое быў вынік 

заваёўных паходаў 334—325 гг. да н.э. македона-грэчаскага цара Аляксандра 

Македонскага (356—323 гг. да н.э.). Пры ім былі не толькі заваяваныя 

прасторы ад ад Грэцыі на захадзе да р. Інд і гор Паміру на усходзе, але з’явіўся 

шэраг грэчаскіх гарадоў з каланістамі на ўсходзе: звыш 20 гарадоў, у т.л. 

Александрыя ў Егіпце (333 г. да н.э.), Александрыі ў Арыяне і Арахозіі (зараз 

Герат і Кандагар, 330 г. да н.э.), Александрыя Букефала (зараз Джалалпур, 326 

г. да н.э.). Пасля смерці Аляксандра Македонскага яго імперыя распалася і 

палкаводцы, дыядохі, стварылі сваі вялікія дзяржавы на Усходзе (Селеўк у Азіі, 

Пталемей у Егіпце). Яны абапіраліся на грэка-македонскіх ваяроў-каланістаў, 

купцоў, вучоных. Так грэкі сталі элітай і прыносілі на новыя землі сваі парадкі, 

культуру, мову, веды і філасофію. Апроч таго яны самі засвойвалі элементы 

культуры, веды і тэхналогіі ўсходніх народаў, якія, у сваю чаргу, успрымалі 

грэчаскую. Адбываўся надзвычай шырокі сінтэз культур. Адбыліся змены ў 

менталітэце: замест грамадзянскай этыкі поліса прыйшоў індывідуалізм, 

прыярытэт асабістага шчасця і ўдасканалення, але і вялікая смеласць думкі. 

Новыя эліністычныя дзяржавы вымушаны былі ствараць новую 

эліністычную культуру для з’яднання сваіх адрозных народаў, развіваць 

тэхналогіі і гандаль. Так, недзе ў 220 г. да н.э. Грэка-Бактрыйская дзяржава 

(усходняя частка дзяржавы Селеўка, у Сярэдняй Азіі і Афганістане, узнікла ў 

сяр. ІІІ ст. да н.э.) першай усталявала трывалыя кантакты з Кітаем на ўсходзе, і 

тады ж узнік Вялікі Шаўковы шлях.  Гандаль у час эліністычных дзяржаў 

набыў небачнай да таго шырыні: праз сістэму абменаў дасягненні Захаду і 

Ўсходу сустракаліся і ўласна стваралі эліністычны вобраз жыцця. Сухапутныя 

шляхі абапіраліся на ўмацаваныя гарады-калоніі грэкаў, дзе размяшчаліся 

склады, кірмашы, гатэлі і пастаялыя двары, гарнізоны для аховы шляхоў. 

Гандаль даваў вялікія багацці эліністычным царам і элітам. Асабліве развіццё і 

займеў марскі гандаль. Былі пабудаваныя новыя вялікія парты з карабельнымі 

майстэрнямі і складамі, маякі (у т.л. Александрыйскі маяк), пачалі будавацца 

вялізныя (па меркам актуальным аж да ХІХ ст.) караблі. Так, у канцы ІІІ ст. да 

н.э. па пректу Архімеда быў пабудаваны карабель «Сіракузія» з 3-ма парусамі і 

грузапад’ёмнасцю 1800 тон і камандай у 200 чал. Для Пталемееўскага Егіпту ў 

Александрыі пачалі будаваць тэтрэмы (квадрырэмы) і квінквірэмы. Ёсць згадкі, 

нібыта ў канцы ІІІ ст. да н.э. быў пабудаваны карабель з 40 радамі вёсел, 

даўжынёй 130,5 м., каманда ў 7,2 тыс. чал. Звычайныя ж караблі тады мелі 

грузапад’ёмнасць 400 тон і ўсяго 1 парус, 20–30 чал. каманды54.  

Асабліва вялікае значэнне набыло ў эпоху элінізму развіццё ваеннай 

справы. Былі вынайдзены і шырока ўведзены ва ўжытак катапульта: гэта была 

простая катапульта з IV ст. да н.э., што страляла вялікай стралой, у ІІІ ст. да н.э. 

з’явіліся балісты з рычажным механізмам, удасканаленыя катапульты — 

палібала, мананкон (анагр). Адбілася тое і ў будаўніцтве гарадоў. Падобна да 

Грэцыі, яны пачалі забудоўвацца па сістэматычнаму плану: складаўся з 
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правільных квадратаў і прамавугольнікаў кварталаў, меў прамыя вуліцы і 

праспекты, плошчы для гандлю і храмаў, агоры для грамадскіх сходаў; 

будаваліся магутныя сцены з вежамі. Упершыню на Ўсход былі прынесены 

грэкамі стадыёны, гімнасіі, тэатры, грэчаскія храмы.                

Вялікае значэнне правіцелі эліністычных дзяржаў надавалі адукацыі і 

навуцы. Былі пабудаваныя школы, мусейоны і вялікія бібліятэкі, у т.л. сусветна 

вядомыя ў Александрыі, Пергаме, Афінах. Так, да 529 г. працягвала дзейнасць 

Акадэмія ў Афінах, якую заснаваў яшчэ Платон (385 г. да н.э.). важна звярнуць 

увагу, што ў эпоху элінізму назіраўся росквіт антычнай філасофіі. Так, вучні 

Платона (Антыёх з Аскалону, Пасідоній і інш.), платонікі, развілі яго вучэнне 

ў І ст. да н.э. у напрамку больш катэгарычнага ідэалізму, што спрычынілася да 

ўзнікнення неаплатанізму ў ІІ—ІІІ ст. н.э. Яны вызнавалі наяўнасці 

бесцялеснай і бесмяротнай душы ў чалавека, дзякуючы чаму чалавек і пранікае 

ў свет ідэй. Паводле неаплатонікаў быццё, матэрыяльны свет, — цёмны і 

няпэўны, таму яны надалі важнае значэнне містычнаму пазнанню. Вучні 

Арыстоцеля стварылі школу перыпатэтыкаў (Тэафраст, Стратон і інш.). Яны 

засяроджваліся вакол Лікею, пакуль той не быў знішчаны ў 86 г. да н.э., аднак 

працы і думкі Арыстоцеля зберагаліся і былі перададзены антычным светам 

еўрапейскім схаластам і арабскім вучоным часоў Сярэдневечча. Апроч таго 

вучні Сакрата заснавалі некалькі філасофскіх школ: кінікі (адмаўлялі рэлігію і 

агульнапрынятую культуру, шукалі свабоды чалавека, які і быў нормай быцця), 

кірэнаікі (вызнавалі асабістую насалоду сэнсам жыцця), мегарская школа 

(развівалі вучэнне аб агульным дабры і ідэі Сакрата і Платона).  

Апроч таго, элінізаваны нашчадак фінікійскіх купцоў Зянон Кіційскі 

(334—262 гг. да н.э.) заснаваў у 308(?) г. да н.э. у Афінах філасофскую школу 

стоікаў. Стаіцызм стаў адным з найбольш папулярных вучэнняў эпохі элінізму 

і Антычнасці. Зянон пэўны час быў кінікам, але затым адмежаваўся ад тых і 

стварыў філасофскую школу, якая развівала цэльнае светабачанне з такіх 

элементаў, як фізіка (вучэнне аб свеце), логіка (пазнанне і мышленне) і этыка 

(належнае жыццё). Тое ж свет імі бачыўся як цэльная сістэма, што развіваецца; 

і ў свеце ёсць нейкая жыватворчая сіла і энергія, Логас, што праяўляе сябе ў 

законах існага. Стоікі вызнавалі, што ў чалавека ёсць бесмяротная душа, што 

ёсць часткай Логасу(Бога) і злучаецца з тым урэшце рэшт. Паколькі 

першапачатак і рухаючая сіла свету — адзіны Логас, то ўсе людзі ёсць 

супольнікі нейкай такой сабе сусветнай дзяржавы, Космасу. Заўважым, што 

гэтая ідэя вельмі добра накладалася на характар эліністычных дзяржаў, а затым 

Рымскай імперыі, што ўтваралі сабой вялікія супольнасці з мноства народаў. 

Апроч таго, стоікі адстойвалі думкі аб неабходнасці маральнага жыцця, 

паколькі так чалавек мог адпавядаць вечным законам прыроды, свету і Логасу. 

Сярод стоікаў было нямала выдатных вучоных, творцаў і грамадскіх дзеячоў, у 

т.л. рымскі сенатар і філосаф Сенэка, рымскі імператар і філосаф Марк Аўрэлій.  

Іншы філосаф Эпікур Самоскі (342—271 гг. да н.э.) стварыў вучэнне 

эпікурэйцаў. Эпікурэйцы прагнулі пазбавіцца страху перад смерцю і багамі, як і 

кірэнаікі вызнавалі асоду мэтай жыцця, якой дасягалі праз пазбяганне 

незадаволення і пакут. Разам з тым, Эпікур заклікаў да задавалення толькі 



прыродных, а не надуманых патрэб, і не адмаўляў ідэалу маральнага жыцця як 

датрымання меры ва ўсім. Мудрацом, паводле Эпікура, быў не пустэльнік, але 

знаўца жыцця, што ўмее належна праяўляць сваю волю ў сутыкненні з жыццём, 

а не хаваецца ад яго. Эпікурэйская школа думкі, падобна стоікам, набыла 

вялікай папулярнасці як у эпоху элінізму, так і пазней, у Рымскай імперыі. 

Яшчэ адной школай філосафаў таго часу быў скептыцызм. Вучань 

Арыстоцеля Пірон (360—270 гг. да н.э.) дайшоў высновы, што нішто ў 

рэчаіснасці не ёсць ні добрым і ні дрэнным, ні прыгожым і не брыдкім, а ёсць 

няпэўным, таму варта ўстрымлівацца ад любых суджэнняў. На гэтай аснове 

ўзнікла школа скептыкаў, што даказвалі адвольнасць любых высноў, але разам 

з тым заклікалі знайсці праўдзівы ўнутраны свет чалавека і вызваліць яго ад 

ціску непазбежнага знешняга. Вынікам павінна была стаць атараксія, ці 

«незварушлівасць» даўнегрэч., унутраны спакой і бясстраснасць. Цікава, што 

вучэнне Пірона было ўспрынята не толькі скептыкамі, але і шмат у чым 

увайшло ў сістэму поглядаў стоікаў і эпікурэйцаў, іншых школ Антычнасці.  

Развіццё думкі ў эпоху элінізма, прэстыж і дапамога навукам і школам з 

боку эліністычных правіцеляў, практычныя патрэбы эпохі, — спрыялі развіццю 

літаратуры, тэатру, мастацтваў, а таксама матэматыкі, астраноміі, геаграфіі, 

фізікі, пачаткаў хіміі і інш. навук, штрухалі ўздым тэхналогій. Сапраўднай 

сталіцай ведаў, прыстанішчам для мноства выбітных вучоных, асяродкам 

навуковых школ, вітрынай навінак тэхнікі, а таксама ўзорам новай гарадской 

культуры эпохі, — стала Александрыя. Цяжка пераацаніць дасягненні таго 

часу. Яны, як можна пабачыць раней з апісання філасофскіх школ і іх ідэй, 

актуальныя дагэтуль. Так, І.Д. Ражанскі і мн.др. вучоныя лічылі эпоху элінізму 

вяршыняй развіцця ў навуцы і тэхніцы Антычнасці, што па-свойму 

папярэднічала сучаснасці (эпоха НТР). Аднак, калі зараз навука і тэхніка цесна 

звязаны паміж сабой, а таксама з прагрэсам, то тады яны збольшага былі нечым 

кшталту забавы для купкі філосафаў і вучоных.                                                     

 

1.4.7. Александрыйская бібліятэка і акадэмія, дасягненні навуковай школы.  

Асяродкам інтэлектуалаў эпохі элінізму і Антычнасці, адпаведнік якой 

цяжка знайсці ў гісторыі Чалавецтва55, была Александрыйская бібліятэка і 

Мусейён («храм муз», даўнегрэч.), пры якім уласна бібліятэка і існавала. 

Заснавальнікам Мусейона і Бібліятэкі быў правіцель Егіпта (323—282 гг. да 

н.э.) Пталемей І Сатэр. Ён быў целаахоўнікам і даверанай асобай Аляксандра 

Македонскага; праявіў сябе як выдатны палкаводзец, асабліва падчас паходу ў 

Індыю. Пталемей з вялікай увагай ставіўся да адукацыі і культуры, напісаў 

гістарычныя запіскі аб Аляксандры Македонскім. Ён заахвочваў вучоных 

прыязджаць у Александрыю, сярод якіх быў Дэметрый Фалерскі (350—283 гг. 

да н.э.). Дэметрый быў вучнем Лікея Арыстоцеля і нейкі час (317—307 гг. да 

н.э.) правіў у Афінах. Пазней ён вымушаны быў вымушаны збегчы да Пталемея 

і стаў найбліжэйшым з яго дарадцаў. Менавіта Дэметрый прапанаваў заснаваць 

                                                           
55 Рожанский, И.Д. История естествознания… 1988. С. 389.  



у Александрыі Мусейён і грандыёзную Бібліятэку. Мусейён быў новым храмам 

муз і асяродкам навукі і творчасці па ўзоры таго, што раней быў заснаваны 

Платонам у Афінах. Па-свойму Мусейён (ды і самая Александрыя) увасабляла 

ідэальны горад паводле Арыстоцеля. Асяродак інтэлектуалаў павінен быў 

займацца выхаваннем правіцелыў і асвечанай арыстакратыі, якой належала 

мудра кіраваць краінай. Зразумела, што Дземетрый, а затым і яго наступнікі на 

чале Мусейона, былі настаўнікамі егіпецкіх царэвічаў. Агулам, Мусейон уяўляў 

сабой асобны квартал горада на беразе мора: храмы, паркі, гімнасіі, бібліятэкі, 

жылыя і гаспадарчыя будынкі, што прымыкалі да царскага палацу. Уласна 

Бібліятэка складалася з 2-х частак: асноўная у царскім палацы і дапаможная ў 

храме Серапіса ў Мусейёне. Дземетрый Фалерскі паставіў за мэту, каб у 

Бібліятэцы сабраць усе кнігі свету: як на грэчаскай мове, так і перакладзеныя на 

грэчаскую з іншых моў. Каласальныя сродкі для папаўнення Бібліятэкі і 

прыцягнення вучоных да працы ў Александрыі выдаткоўваў цар Егіпта (285—

245 гг. да н.э.) Пталемей ІІ Філадэльф. Ён быў вучнем даўнегрэчаскага фізіка 

і філосафа Стратона (340—268 гг. да н.э.), вучня Арыстоцеля. Пры Плалемеі 

ІІ Бібліятэка налічвала ўжо 0,5 млн кніг (максімальная лічба кніг у ёй 

ацэньваецца ў 0,7 млн адзінак). Пры ім былі пабудавана астранамічная 

абсерваторыя, 1-ыя ў свеце заапарк, батанічны сад і анатамічная выстава. Пры 

ім жа быў пабудаваны на прылеглым да порту Александрыі востраве Фарос 

маяк (Фароскі маяк), што стаў адным з 7-мі цудаў свету. Вышыня маяка 

дасягала 135 м. і рассейвала свет на звыш 60 км. Тут жа былі зманціраваны 

такія тэхнічныя навінкі як механічны гадзіннік і флюгер-барометр на вежы, 

абсерваторыя. Менавіта па ініцыятыве Пталемея ІІ былі вызвалены з рабства 

100 тыс. яўрэяў у Егіпце, а кансіліўм з 70(72) перакладчыкаў звёў і пераклаў на 

грэчаскую мову Біблію (Стары Запавет), вядомы як Септуагінта.  

Пры Александрыйскім Мусейоне ўзнік вялікі асяродак выдатных вучоных 

і літаратараў. Так, тут працаваў выдатны даўнегрэчаскі матэматык Еўклід (IV 

ст. да н.э.), астраном і матэматык Арыстарх Самоскі (310—230 гг. да н.э.), 

матэматык і інжынер-вынаходнік Архімед (287—217 гг. да н.э.), матэматык і 

вынаходнік тэхнікі Герон (І ст. н.э.); выдатныя дактары Герафіл (335—280 гг. 

да н.э.) і Эрасістрат (304—250 гг. да н.э.); выдатныя паэты і філолагі Зенадот 

Эфескі (325—260 гг. да н.э., быў 1-м захавальнікам Александрыйскай 

Бібліятэкі), Калімах (310—240 гг. да н.э.), Феакрыт (300—260 гг. да н.э.), 

Арыстарх Самафракійскі (216—144 гг. да н.э.), а таксама філолаг, паэт і 

географ, астраном Эратасфен Кірэнскі (276—194 гг. да н.э.), астраном-

астролаг, матэматык і інжынер Клаўдзій Пталемей (100—170? гг.).  

Пталемей ІІ з разуменнем ставіўся да развіцця навук. З яго дазволу 

Герафіл і Эрасістрат першымі пачалі праводзіць ускрыццё трупаў і апісанне 

анатоміі і фізіялогіі чалавечага арганізму. Выдатных поспехаў дасягнула ў 

Александрыі мовазнаўства і літаратура; тут узнікла і існавала аж да VI ст. н.э. 

выдатная школа паэзіі, драматургіі, граматыкі. Александрыйская школа 

вучоных адрознівалася шматбаковай энцыклапедычнай падрыхтоўкай, таму 

вучоныя з Александрыі былі выдатнымі эрудытамі і першаадкрывальнікамі ў 

многіх галінах ведаў. Так, выдатны паэт Калімах (адмовіўся ад вялікіх эпічных 



паэм і заклікаў пісаць малыя па форме, але яркія па выражэнню аўтарскай ідэі 

творы) і адначасна распрацаваў т.зв. «Табліцы» ці каталог кніг 

Александрыйскай бібліятэкі і біяграфічны даведнік вучоных і літаратараў у 

120 тамах (не збярогся). Феакрыт вынайшаў літаратурны жанр пастухоўскіх 

ідылій, буколік, дзе паказваў жыццё простых людзей, сялян, а не цароў і 

арыстакратыі, што сюжэтна дамінавала раней. Арыстарх Самафракійскі 

заснаваў навуковае літаратуразназства; вядомы яго каментар да паэм Гамера. 

Нельга пераацаніць унёсак у сусветную навуку матэматыкаў, фізікаў, 

інжынераў і астраномаў-географаў з Александрыі. Менавіта тут Еўклід напісаў 

«Пачаткі» (300 г. да н.э.), што да гэтага часу ёсць падручнікам па асновам 

геаметрыі (планіметрыя і стэарыметрыя) і арыфметыцы. Выдатнейшым 

вучоным і вынаходнікам у гісторыі Чалавецтва быў Архімед. Ён адкрыў лічбу 

π альбо матэматычную канстанту адносін даўжыні кола l да яго дыяметра d, 

прапанаваў метады геаметрычнага аблічэння, што вялі ад дыферэнцыяльнага і 

інтэгральнага вылічэння, давёў бясконцасць драблення натуральных лічбаў, 

вынайшаў асноўны закон гідрастатыкі (Закон Архімеда) і інш. Вядомыя яго 

тэхнічныя вынаходніцтвы: архімедаў вінт (1-ы ў свеце механічны вінтавы ці 

шнэкавы насос), адаметр (механічны вымяральнік пройдзенага транспартным 

сродкам шляху). Арыстарх Самоскі першым распрацаваў геліяцэнтрычную 

мадэль Сонечнай сістэмы, прапанаваў сваі разлікі вымярэння паверхні Зямлі і 

Месяца і адлегласці ад іх да Сонца; даў навуковае тлумачэнне шарападобнасці 

Месяца, а таксама прычын сонечнага зацьмення. З апорай на метады разлікаў 

Арыстарха Самоскага пазней Гіпарх Нікейскі (190—120 гг. да н.э.), што жыў і 

працаваў на в. Родас, адкрыў прэцэсію — паступовае змяшчэнне вясеннягя і 

асенняга раўнадзенстваў, а таксама вылічыў адлегласць ад Зямлі да Месяца як 

67—73 і да Сонца як 490 зямных радыўсаў, што ў першым выпадку (69 

радыўсаў) фактычна адпавядае рэчаіснасці. Адным з выдатнейшым 

вынаходнікам у гісторыі лічыцца Герон. Ён прапанаваў спосаб вылічэння 

плошчы трохкутніка па яго 3-х старанах (Формула Герона), у яго творы 

«Механіка» фактычна была запачаткавана як галіна ведаў пнеўматыка і 

аўтаматыка, адкрыта залатое правіла механікі (колькі механізм дае выйгрыш у 

сіле, настолькі саступае ў адлегласці). Зрабіў вялікі ўнёсак Герон таксама ў 

развіццё оптыкі: так, ён адкрыў правіла, што прамень свету праходзіць 

найбольш кароткім з усіх магчымых шляхоў. Выдатнейшым географам і 

астраномам быў Эратасфен. Вядома, што працяглы ён узначальваў 

Александрыйскую Бібліятэку, што пры ім спазнала свой 2-і ўздым. Эратасфен 

вядомы сваім каталогам з апісаннем 700 нябесных цел, а таксама сваімі працамі 

па геаграфіі (зберагліся ўрыўкі). Так, ён пачаў вылічаць адлегласці і 

каардынаты геаграфічных аб’ектаў, а таксама першым разлічыў акружнасць 

Зямлі — 252 тыс. стадыяў, што дае блізкія да сучасных разлікаў (=39690 км). 

Эратасфен — заснавальнік геаграфіі як навукі. 

Александрыя як навуковы цэнтр развівалася не толькі ў эліністычны 

перыяд, але і пазней — да сярэдзіны III ст. да н.э., хаця асяродкі літаратуры, 

граматыкі і філасофіі існавалі тут да VІI ст., зн. да арабскага заваявання. Так, у 

IV—VI стст. тут існавала вядомая Александрыйская школа багасловаў. 



Асяродак жа вучоных — фізікаў, астраномаў, матэматыкаў, географаў — 

плённа працаваў тут да сярэдзіны ІІІ ст. да н.э. і перадаў сваі набыткі вучоным 

эпохі Рымскай імперыі. Напрыклад, тут працаваў выдатны астраном і географ 

Клаўдзій Пталемей, які ўвасабляў ужо рымскі перыяд навукі. 

 

1.4.8. Вынаходніцтвы эпохі элінізму. 

Вышэй ужо быў акрэслены вялікі ўнёсак вучоных і вынаходнікаў эпохі 

элінізму ў развіццё навукі і тэхналогій. Аднак неабходна асобна разгледзіць 

значэнне тэхнічных навацый гэтага перыяду і іх ролю ў сусветнай гісторыі.  

Выдатная развіццё школы матэматыкі ў Александрыі дала моцны штуршок 

для пошуку новых рашэнняў і вынаходніцтва тэхнікі. Тое ж спрыяла 

ўдасканаленню ўжо вядомых тэхнічных прыстасаванняў і механізмаў, 

дазваляла вырабляць больш дасканалыя і вялікія (ці малыя) па памерах 

прылады і канструкцыі. Так, у Александрыі існавала сапраўдная школа 

інжынераў-вынаходнікаў гідраўлічных і пнеўматычных прыстасаванняў. 

Першыя выкарыстоўвалі сілу вады, другія — паветра і пары. Так, вядомым 

інжынерам быў Філон Візантыйскі (ІІІ ст. да н.э.), асноўная праца якога 

«Пнеўматыка» збераглася дагэтуль дякуючы арабскаму перакладу. Тут ён дае 

апісанне шэрагу цікавых вынаходак, такіх як карданаў падвес — канструкцыя з 

трох спалучаных металічных колаў (вялікае, сярэдняе і меншае па памерах), 

пры гэтым у цэнтры знаходзіцца шарнірная апора і калі прымацаваць да яе 

аб’ект, то незалежна ад хістанняў канструкцыі гэтае цела зберажэ становішча.  

Іншым выдатным вынаходнікам-інжынерам той эпохі быў Ктэсебій (ІІІ ст. 

да н.э.), што зрабіў 1-ы арган — вадзяны арган ці гідраўлас (насос удзьмухаў 

паветра ўнутр металічнага шару, што быў пагружаны ў ваду, і выціскаў з яго 

ваду, а рэшту паветра перадаваў на трубкі зверху спалучаныя з металічным 

шарам і праз розніцу трубак дасягаліся розныя гукі), 2-х-поршневыя насосы, 

вадзяныя гадзіннікі (клепсідры) і шэраг ваенных прыстасаванняў. Заўважым, 

што вынаходніцтва гідраўласа можа належыць Герону. Вядома, што ў рымскую 

эпоху вадзяныя арганы шырока выкарыстоўваліся пры музычным 

суправаджэнні тэатральных выступленняў, гладыятарскіх баях, на грамадскіх 

сходах. Вялікая колькасць вынаходніцтваў належала Герону. Так, ён зрабіў і 

прысяніў для землемернай справы дыёптр — прыстасаванне для замеру вуглоў 

на паверхні з дапамогай прамавугольных планшэтаў і адначасна папярэдніца 

сучасных тэадаліта і секстанта; яму ж належаў шар Эола — нешта тыпу 1-й 

паравой турбіны і рухавіка, Геронаў фантан — механічны пажарны насос 

бяспыннага дзеяння,  эфектыўную масляную лямпу, сістэму люстэрак для 

перадачы светавога сігналу. Сваім трактатам «Механіка» ён фактычна 

распачаў новую галіну ведаў, апісаў 5 асноўных простых механізмаў — 

рычаг, клін, блок, верацяно і вінт. Ужо гаварылася пра выдатныя 

вынаходніцтвы Архімеда. Так, архімедаў вінт выкарыстоўваўся і дагэтуль у 

Егіпце для арашэння палёў. Асновай гэтага прыстасавання быў вінтавы вал ці 

шнэк, які змяшчаўся унутры цэльнай полай трубкі і пераганяў ваду ўверх. Гэты 

вінт таксама называецца бясконцым ці Архімедавым. Яму належаў шэраг 

рычажна-блочных механізмаў, якія меді (паводле гістраычных апісанняў) 



высокую эфектыўнасць. Сярод яго ваенных механізмаў была канструкцыя з 

сістэмай бронзавых люстэрак, якая магла запальваць варожыя караблі на 

адлегласці. Апошняе, верагодней за ўсё, было міфам, але паказвае смеласць 

задумаў выдатнага антычнага вучонага і інжынера. Так, паказальна і цікава, 

што Архімеда называлі «найвыдатнейшым матэматыкам XVII ст.»56. Тое ж 

датычыць ідэй вучоных эпохі не толькі ў галіне фізікі, матэматыкі, астраноміі, 

геаграфіі, але і філасофіі, гуманітарных навуках (так, стоікі мелі панятак 

пнеўмы, што можа адпавядаць сучаснаму разуменню хваляў).  

Важна адзначыць практычны характар набыткаў таго часу. Менавіта ў 

эліністычны перыяд даўнегрэчаскі тэатр з асноўнымі сваімі жанрамі (трагедыя, 

камедыя, драма) набыў завершаную і вытанчаную форму. Трывала замацаваліся 

каноны будаўніцтва тэатральных будынкаў, сцэны і напісання дтвораў 

траматургіі. Тое ж датычыць літаратуры, асноўныя віды ці жанры якой 

сістэматызаваў у свой час Арыстоцель. Тая эпоха дала асноўныя класы ваенных 

і гандлёвых караблёў вялікага танажу, з дапамогай якіх пасля квітнела Рымская 

імперыя і міжнародны гандаль. Менавіта эліністычная эпоха ўнядрыла сістэмы 

правільнага і плануемага антычнага горадабудаўніцтва, якое дасягнула росківту 

таксама ў рымскі час і захоўвае сваё значэнне дагэтуль. У межах эліністычных 

гарадоў і дзяржаў фарміравалася новая касмапалітычныя культура, а таксама 

развілася сістэма права, што дазваляла досыць паспяхова суіснаваць і 

развівацца мультыкультурным супольнасцям. Так, да эліністычных можна 

аднесці культуру Ольвійскай дзяржавы (поўдзень Украіны), Баспорскага 

царства (Крым) і Пантыйскага царства, што прыносілі набыткі антычнай 

цывілізацыі ў Паўночнае Прычарнамор’е (Паўднёвую Украіну). У гэтых 

краінах, што з І—ІІІ стст. сталі часткай Рымскай імперыі, сфарміраваліся воблік 

гораду, побыту і паўсядзённасці, дзе грэкі, рымляне і т.зв. «варвары» (скіфы, 

сарматы і інш.) шукалі ўзаемапаразуменне і будавалі мульты-культурны лад. 

 

1.4.9. Навуковыя веды, тэхніка і тэхналогіі антычнага Рыму.  

Рымскі перыяд у гісторыі антычнай цывілізацыі ахоплівае перыяд з 30 г. да 

н.э. да V ст. н.э. Ёсць меркаванне аб тым, што рымляне адрозніваліся 

практычным характарам і засвоілі, за невялікім выняткам, з грэчаскай 

культуры, яе прагматычна карысную частку, а не тэарэтычныя веды. Так, 

паводле І.Д. Ражанскага, неўспрымальнай была для рымлян тэарэрычная 

філасофія грэкаў, затое блізкая — практычная філасофія (мараль, палітыка, 

фізіка, т.д.)57.  Прыкладам, рымскі сенатар і консул Марк Порцый Катон 

Старэйшы (234—149 гг. да н.э.) называецца заснавальнікам навукі і філасофіі ў 

Рыме. Вядома, што Катон выступаў ў абарону virtus ці рымскіх цнотаў (pietas, 

fides, gravitas, constantia: пабожнасць вернасць, цвярозасць розуму, 

вытрываласць) і супраць уплываў іншаземцаў, у т.л. грэкаў, як тых, што 
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разбэшчвалі58. Разам з тым, пасля 168 г. да н.э., калі Рым разграміў 

Македонскае царства, вялікая колькасць грэчаскіх вучоных, дактароў, музыкаў, 

паэтаў і трагікаў, купцоў, архітэктараў і будаўнікоў, — пераехала ў Рым ці 

стала рымскімі падданымі. Пасля далучэння Пталемееўскага Егіпту ў 30 г. да 

н.э. адбыўся магутны сінтэз Рыма і эліністычнай культуры, якому рымляне 

надалі сацыяльны, сістэмны і трывалы характар. Так, Рым з насельніцтвам на 

мяжы І ст. да н.э. і І ст. н.э. больш 1—1,2 млн чал. — пераўтварыўся ў 

інтэлектуальны, культурны, палітычны, эканамічны цэнтр Антычнага свету. 

Поруч з тым захоўвалі сваё значэнне і развіваліся культурныя і інтэлектуальныя 

цэнтры як ранейшыя (Александрыя, Афіны, Пергам, Мілет і інш.), так і новыя 

(Медыяланум-Мілан, Канстанцінопаль, Эфес і інш.). Так, у І—ІІІ стст. н.э., калі 

Рымская імперыя знаходзілася на піку сваёй моцы, яна ахоплівала Поўдзень 

Еўропы да рэк Рэйн і Дунай, Днестр і гораў Карпаты на поўначы, ад 

Атлантычнага акеану (укл. Англію) да р. Еўфрат і Аравійскай пустыні на 

ўсходзе; ахоплівала паўночнае узбярэжжа Афрыкі, паўночныя берагі Чорнага 

мора і Крым, Арменію. Агульная колькасць насельніцтва гэтай 

шматнацыянальнай дзяржавы перавышала 55–60 млн. чал., але яна была 

звязана сеткай рымскіх дарог, агульная працягласць якіх перавышала 80 тыс. 

км. Гэтыя дарогі будаваліся па адзінаму ўзору і плану, і сапраўды «ўсе ішлі ў 

Рым». Многія з гэтых даўнерымскіх шляхоў (для гандлю, транспарціроўкі 

войска, пошты і падарожнікаў) выкарыстоўваюцца ў краінах Міжземнамор’я 

дагэтуль. У рымскую эпоху сфарміравалася сістэма гарадоў і культуры, права, 

веды і тэхналогіі, — што захоўваюць значэнне да сённяшняга дня.  

Асабліва вялікага росквіту ў Рымскую эпоху дасягнулі веды ў галіне 

правазнаўства і этыкі, прыродазнаўства і медыцыны, эканомікі і інжынернай 

справе. Вялізнымі былі дасягненні рымскіх інжынераў у будаўніцтве, вырабе 

ваенна-тэхнічных механізмаў і вырабе прадметаў са шкла і металаў.  

Сярод рымлян было шмат адукаваных людзей. Пад уплывам знатных 

фамілій (Сцыпіёны, Катоны, Пампеі, Юліі і інш.) ужо з ІІ ст. да н.э. адукацыя і 

літаратура, мастацтва і навука былі ў пашане; прычым, многія з рымскіх 

вучоных былі выдатнымі энцыклапедыстамі. Так, згаданы раней Марк Порцый 

Катон Старэйшы быў палітыкам, пісьменнікам, правазнаўцам, гісторыкам 

(аўтар працы «Origines» ці «Пачаткі»), а таксама аўтарам трактату «Пра 

земляробства» («De agri cultura»), дзе пададзены веды аб раслінах, жывёлах, 

глебах, клімаце, вядзенні селькай гаспадаркі і арганізацыі таварнай 

рабаўласніцкай вілы. Наступнікамі Катона былі яго праўнук Марк Порцый 

Катон Малодшы (І ст. да н.э., вядомы палітык, прыхільнік рэспубліканскага 

ладу) і вучоны-энцыклапедыст Марк Тэрэнцый Варро. 

Марк Тэрэнцый Варро (Marcus Terentius Varro; 116 г. да н.э. — 27 г. н.э.) 

быў рымскім палітыкам і філосафам-стоікам, вядомым пісьменнікам, 

гісторыкам і філолагам. Ён вучыў, што філасофія — гэта вучэнне аб 

правільным вобразе жыцця. Варро належыў збор з 9 трактатаў «Disciplinae» 

(«Навукі»), дзе прадстаўлены: граматыка, дыялектыка, рыторыка, 
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геаметрыя, арыфметыка, астраномія, музыка, медыцына і архітэктура. 

Такі набор прадметаў стаў класічным для рымскай адукацыі, а затым у 

выглядзе 7 свабодных навук (septem artēs līberālēs; за выключ. музыкі і 

архітэктуры) сталі асновай навучання ва ўніверсітэтах Еўропы ў 

Сярэдневечча. Ён таксама напісаў працы аб развіцці лацінскай мовы, гісторыі 

алфавіту, гісторыі рымскага народу і выдатных дзеячах даўняй Грэцыі і Рыму, 

працу «Аб сельскай гаспадарцы» («Rerum rusticarum libri tres»). У наступным 

быў вядомы ў свой час твор «Аб сельскай гаспадарцы» («De re rustica») Луцыя 

Юнія Калумелы (Lucius Junius Columella; І ст. н.э.).   

Выдатным рымскім паэтам і філосафам быў Ціт Лукрэцый Кар (Titus 

Lucretius Carus; 99—55 гг. да н.э.). Ён быў паслядоўнікам філасофіі Эпікура і 

напісаў вядомую філасофскую паэму «Аб прыродзе рэчаў» («De rerum natura»), 

найбольш поўную і сістэмную працу аб філасофіі эпікурэйцаў, што збераглася. 

Ён даводзіў, між іншага, што матэрыя — вечная і складаецца з атамаў, а мэтай 

філасофіі ёсць шчасце чалавека ў тым, каб пазнаць законы прыроды. Тут жа ён 

падаваў нарысы гістарычнай эвалюцыі Чалавецтва.  

Сучаснікам Кара і Варро быў выбітны рымскі аратар, юрыст, палітык, паэт 

і філосаф-стоік Марк Тулій Цыцэрон (106—43 гг. да н.э.). Менавіта ён даў 

вызначэнне «правільнай» дзяржаве як res publica ці «справа народу», што мае 

абапірацца на прававую роўнасць грамадзян краіны. Таксама ён ужывае 

панятак ratio naturale альбо «прыроднае (натуральнае) права» — закон, што 

агульны і для людзей і багоў, і закладзены ў самой прыродзе.  

Выдатнымі філосафамі-стоікамі былі сенатар Луцый Анэй Сенэка (І ст.), 

імператар Марк Аўрэлій Антанін (ІІ ст.). Вялікае значэнне рымляне надавалі 

гісторыі як крыніцы маральнага навучання і практычнага досьведу. Вядомы 

шэраг рымскіх гісторыкаў: Піліній Старэйшы, Дыядор Сіцылійскі, Гай Юлій 

Цэзар, Ціт Лівій, Плутарх, Карнэлій Тацыт, Іосіф Флафій і шэраг інш. Цікава, 

што Плутарх маў грэчаскае паходжанне, а Іосіф Флафій — яўрэйскае. Сярод 

згаданых рымскіх гісторыкаў варта вылучыць Плінія Старэйшага альбо Гая 

Плінія Секунда (І ст.), аўтара «Натуральнай гісторыі» («Naturalis historia») — 

энцыклапедыі з 37 кніг аб прыродных з’явах, геаграфіі, раслінах і жывёлах, 

леках і мінералах. Вядома, што ў 79 г. да н.э. ён загінуў падчас вывярджэння 

вулкана Везувій, за якім тады вёў назіранні і дапамагаў пацярпелым. Трэба 

адзначыць, што выдатных поспехаў дасягнула ў Рымскай імперыі медыцына. 

Вядомы рымскі доктар і філосаф-энцыклапедыст Аўл Карнэлій Цэльс 

(Aulus Cornelius Celsus; 25 г. да н.э. — 50 г. н.э.) напісаў энцыклапедыю «Artes» 

(«Мастацтвы») па розных галінах ведах, сярод якіх галоўным быў радзел «Пра 

медыцыну» («De medicina») з 8 кніг. Многія з выкладзеных у гэтай працы 

звестак засноўваліся на асабістым досьведзе Цэльса як доктара. Ведала рымская 

гісторыя немала выдатных дактароў і ў пазнейшы час. Сярод іх вялікае 

значэнне меў Цэлій Аўрэліян (V ст.), аўтар шэрагу медычных прац.       

Варта заўважыць, што працягвалі плённа працаваць інтэлектуальныя 

асяродкі па-за межамі Рыма. Так, у Александрыі захоўвалася навуковая школа. 

Тут працаваў астраном, матэматык і географ Антычнасці Клаўдзій Пталемей, 

матэматык і інжынер Пап Александрыйскі. Клаўдзій Пталемей (87—165 гг.) 



напісаў вядомыя ў гісторыі даведнік па астраноміі і астралогіі «Альмагест» (зн. 

«Вялікая Пабудова») і працу «Геаграфія». У «Альмагесце» ён прадставіў 

каталог зорнага небу (самы поўны да XVI ст.), геацэнтрычную мадэль 

Сонечнай сістэмы, што дамінавала ў навуцы аж да сярэдзіны XVI ст., а таксама 

тэорыю руху планет і спосабы разліку іх руху. Яго трактат аб геаграфіі апісваў 

вядомыя жыхарам Рымскай імперыі землі, але быў забыты на доўгі час пасля 

падзення Рыму ў 476 г. Пап Александрыйскі (ІІІ ст.) пакінуў працу 

«Матэматычны збор» з 8 кніг (частак) як падручнік па геаметрыі. Тут 

абагульняюцца матэматычныя веды эпохі і разглядаюцца ў іх прымяненні да 

пабудовы механізмаў. Так, пададзены 2 тэарэмы аб абяртанні целаў (што 

названы імем Папія). У Пергаме працаваў вядомейшы вучоны-медык рымскай 

эпохі Гален (ІІ ст.). У свой час ён навучаўся ў Александрыі, пасля чаго 

працаваў доктарам у школе гладыятараў у Пергаме, дзе нарадзіўся і жыў. 

Некаторы час ён быў лекарам імператара і філосафа Марка Аўрэлія. Гален 

вядомы тым, што стаў заснавальнікам эксперыментальнай медыцыны і 

фармакалогіі як навукі. Яму належыла звыш 120 прац па медыцыне. Яго лекі 

былі эфектыўнымі, таму дагэтуль у медыкаў ёсць «галенавы прэпараты».   

З канца ІІІ ст. Рымская імперыя адчула магутны націск варвараў з поўначы 

і ўсходу. Адначасна назіраўся шэраг крызісных з’яў у антычным свеце. У IV ст. 

хрысціянства стала дзяржаўнай рэлігіяй. Тое прывяло да глыбокіх культурных і 

сацыяльных перамен. Так, са скепсісам і адмаўленнем паставіліся многія да 

філасофіі і ведаў. Як вынік, навука і тэхналогіі заняпалі.  

 

1.4.10. Рымская архітэктура і горадабудаўніцтва.  

Рымляне з даўніх часоў выраблялі і выкарыстоўвалі бетон (будаўнічая 

сумесь пяску, вапны, камянёў і вады). У Рыме вынайшлі ўдасканаленне гэтага 

матэрыялу — дадатак вулканічнага попелу, што рабіў рымскі бетон альбо 

caementicium надзвычай трывалым і даўгавечным будматэрыялам. Дасціпная 

праца і ўпартая праца рымскіх архітэктараў і будаўнікоў (акведукі, дарогі і 

сцены-лімесы ў правінцыях часта будавалі рымскія легіянеры) стварала 

шэдэўры сусветнага будаўнічага майстэрства. Так, дагэтуль у краінах Еўропы 

выкарыстоўваюцца многія з акведукаў (“вадаправодаў” лац.) і дарог (via/viae). 

Першая стандартная рымская дарога (195 км) — Via Appia (Апіева дарога) — 

была пабудавана ў 312 г. да н.э. для спалучэння Рыма з г. Капуя на поўдні і 

затым у канцы ІІ ст. да н.э. была працягнута да горада-порта Брындзызі на 

Адрыятычным моры. Дарогі праектаваліся так, каб яны праходзілі па найбольш 

прамому і кароткаму напрамку паміж канечнымі нуктамі з магчымых. 

Звычайная шырыня дарогі складала ад 2,45 і да 12 м. адпаведна. Пры яе 

будаўніцтве верхні слой здымаўся да скальных пародаў, і затым на гэтай аснове 

закладаліся 4 слаі дарогі: першы (30–60 см) з плоскіх камянёў змацаваных 

глінай, затым 20 см. шчыльны слой дробных каменьчыкаў і 30–60 см 

утрамбаванага пяску, паверх якога закладаліся шырокія каменныя пліты ці 

гравій. Дарога мела выгіб уверх да цэнтру і каляі для колаў стандартнай павозкі 

ў 2,45 см шырынёй, а таксама адмостку, тратуары для пешаходаў і канавы для 



стоку вады ўздоўж59. Вядомы, апроч Апіевай, наступныя рымскія дарогі: 

Фламініева (канец ІІІ ст. да н.э.) — злучала Рым з Рыміні (поўнач Італіі), 

Даміцыева (канец ІІ ст. да н.э.) — злучала Рым з Нарбонай у Гішпаніі, 

Агрыпіева (сяр. І ст.) — злучала Рым з Ліёнам у Галіі, Вія Ігнацыя (сяр. ІІ ст.) — 

злучала Італію з Візантыем. Агульная колькасць рымскіх шляхоў у ІІІ ст. 

перавышала 80 тыс. км. Камунікацыі былі зручнымі і досыць бяспечнымі. У 

канцы ІІІ ст. была складзена падарожная кніга ці Інтэрарый аўгуста Антаніна. 

Выдатным помнікам рымская архітэктуры былі масты і акведукі. Дагэтуль 

зберагліся і выкарыстоўваюцца масты Ангела і Фабрычыё ІІ і І стст. да н.э. у 

Рыме, пазнейшыя масты Тыберыя ў Рыміні і Св. Марціна ў мястэчку Понт-Сан-

Мартэн блізу Турына (Італія), мост Траяна ў Алькантары (Гішпанія), Стары 

мост праз р. Мозель у Трыры і інш. Гэта былі каменныя сіметрычныя пабудовы 

з апорай на кругавыя аркі і цыліндрычныя зводы на масіўных каменных 

стаўпах. Самым доўгім мастом Антычнасці быў мост Траяна пабудаваны ў 

105 г. праз р. Дунай у мясцовасці Жалезныя вароты (мяжа Румыніі і Сербіі). 

Канструктарам маста быў вядомы архітэктар Апаладор Дамаскі (60—130 гг.), 

якому належыць таксама будаўніцтва выдатнейшага будынка храму эпохі — 

Пантэона (126 г.) у Рыме. Мост налічваў 21 масіўную арку праз раку і 

абапіраўся на 20 стаўпоў у рацэ. Агульная даўжыня маста дасягала 1100 м, а 

шырыня 15 м. Мост быў разбураны ў 118 г. каб не дапусціць нечаканай 

пераправы па ім варвараў. Выдатным помнікам рымскага дойлідства сталі 

акведукі: найстарэйшыя Aqua Appia і Anio Vetus ці Стары Аніо (312 і 272 гг. да 

н.э.) у Рыме, Пон-дзю-Гар ці «Мост праз Гардонь» (19 г. н.э.), Акведук Сеговіі 

(мяжа І/ІІ стст. н.э.) і інш. Першы акведук Aqua Appia складаў 16,5 км і стаў 

важнай крыніцай чыстай пітной вады ў Рыме. Другі акведук Стары Аніо 

складаў ужо 64 км і дзеля буспекі амаль цалкам праходзіў пад зямлёй. Пон-дзю-

Гар працягласцю 50 км быў пабудаваны для забеспячэння вадой горада Нім на 

поўдні Францыі. Акведук Сеговіі ёсць найбуйнейшым у Еўропе, працягласці яго 

складае 17 км і значэнне яго было такім вялікім, што акведук змешчаны на 

гербе Сеговіі. Акведукі дастаўлялі ў гарады чыстую пітную ваду, якая цякла па 

свінцовых трубах ці па бетаніраваных стоках. Многія з іх працуюць да сёння. 

Велічная і даўгавечная архітэктура рымскіх гарадоў. Рым быў адным з 

буйнейшых гарадоў у гісторыі: у час росквіту ў І—ІІ стст. горад займаў плошчу 

ў 14—15 км2. і налічваў звыш 1,2 млн жыхароў. У гэты час былі пабудаваны 

такія велічныя будынкі, як Калізей (70—80 гг.), Пантэон (118—125 гг.), 

маўзалей Адрыяна (130-е гг.), тэрмы Траяна, тэрмы Каракалы і інш. Калізей 

быў буйнейшым амфітэатрам («вакол сцэны» грэч.) у гістрыі Антычнасці; быў 

збудаваны пры імператарах Веспасіяне і Ціце Флавіях, таму мае другую назву 

Амфітэатра Флавіяў. Калізей быў вялізным авальным будынкам (дыяметр 524 

м.) з 4-х ярусаў, што змяшчаў больш 50 тыс. гледачоў. Амфітэатр меў 80 варот, 

76 лесвіц і праходаў; уся маса наведвальнікаў магла патрапіць да сваіх месц і 

пакінуць іх пры неабходнасці за 15 хвілін. Дагэтуль пры будаўніцтве стадыёнаў 

выкарыстоўваецца мадэль Калізея. Пантэон як «храм усіх бакоў» быў 
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пабудаваны па ініцыятыве імператара Адрыяна (правіў у 117—138 гг.) і па 

праекту архітэктара Апаладора Дамаскага. Пантэон — гэта выдатнейшая 

ратонда (круглая ў плане пабудова) з буйнейшым у гісторыі архітэктуры 

купалам дыяметрам 43,5 м — да пабудовы базілікі Св. Пятра ў XVI ст. Па 

загаду ж імператара Ардыяна быў пабудаваны велічны і агромністы маўзалей 

Адрыяна для пахавання імператараў. У свой час гэта быў самы вялікі і высокі 

будынак у Рыме. У канцы ІІІ ст. па перыметру маўзалея узвялі сцены і ён 

ператварыўся ў замак, што вядомы з 590 г. як Замак Анёла. Адметнасцю Рыма і 

рымскіх гарадоў былі вялікія грамадскія бані — тэрмы. Упершыню тэрмы 

Агрыпы ў сярэдзіне І ст. да н.э. былі збудаваны як комплекс гарачых і 

халодных бань (кальдарыі і фрыгідарыі), залаў для спорту (палестры) і 

адпачынку, — як важная грамадская установа. Былі вядомыя такія лазні ў 

Рыме: тэрмы Ціта (80 г.), тэрмы Траяна (105—109 гг.) і па ўзоры апошніх 

тэрмы Каракалы (212—217 гг.); пазней былі пабудаваны тэрмы Дыялектыяна 

(298—305 гг.). Апошнія былі проста агромністым комплексам — займалі 13 га і 

маглі змясціць 3 тыс. чал., мелі сваю бібліятэку і сады з фантанамі.  

Па ўсёй Рымскай імперыі гарады забудоўваліся на ўзор Рыма: з рэгулярнай 

правільнай планіроўкай, тэрмамі, форумам (месцам грамадскіх сходаў), 

кірмашамі, будынкамі муніцыпіяў (гарадскога самакіравання) і судоў, храмамі, 

бібліятэкамі, складамі, лагерамі легіянераў, турмамі і інш. Вялікае значэнне 

адводзілі рымляне сістэме забеспячэння парадку і бяспецы шляхоў зносін. На 

межах імперыі ўзводзілі т.зв. лімес — «мяжа ці памежны шлях»: сістэма дарог, 

старажавых вежаў (burges), валоў (vallum), мураваных ці драўляных сцен, рвоў і 

ваенных лагероў (castra і castellum), якія абаранялі мяжу ад знешняга (найперш, 

варварскага) уварвання. Да прыкладу, пры імператары Адрыяне быў 

пабудавана 120 км каменная сцяна з вежамі Адрыянава валу (117—138 гг.) для 

абароны рымскай Брытаніі. За часамі імператара Траяна (98—117 гг.) уздоўж 

Дуная была пракладзены сістэма земляных насыпаў з драўлянымі вежамі, 

Траянаў вал. Пры ім жа быў адноўлены судаходны канал паміж Чырвоным 

морам і р. Ніл (fossa Traiana). На працягу 83—260 гг. быў пабудаваны 

Германскі лімес (Limes Germanicus) — ад Паўночнага мора да р. Дунай уздоўж 

р. Рэйн; усяго да 570 км земляных валоў з вежамі і ўчасткамі каменных сцен, 

умацаванымі лагерамі легіянераў. Апроч таго, пасля працяглага перыяду 

развіцця гораду Рыма без знешняй ахоўнай сцяны, пры імператары Аўрэліяне 

(270—275 гг.) была ўзведзена магутная 19 км з 380 вежамі Сцяна Аўрэліяна 

(Mura aureliane), што ахоўвала горад плошчай у 13,7 км2. Сцены (вышынёй 8 м, 

а затым 16 м) і вежы былі ўзведзены з бетону і абліцаваныя чырвонай цэглай і 

складалі 3,5 м  таўшчыні. Сцяна Аўрэліяна надзейна ахоўвала Рым аж да 1870 г.     

 

1.4.11. Рымскія тэхнічныя навацыі. 

Рымскія вучоныя, будаўнікі, інжынеры, рамеснікі і майстры — зрабілі 

шэраг тэхнічных вынаходніцтваў. Так, рымлянам належыла вынаходніцтва 

бетону — сaementum — своеасаблівы «штучны камень» з рошчыну марскога 

будаўнічага пяску, вапны, вады і напаўняльнікаў (каменная крошка і т.п.) у 

суадносінах: 2*1*1/2*(1). Вялікую трываласць рымскаму «цэменту» надавала 



выкарыстанне вулканічнага каменю (туфу) і попелу (тэфра). Дзякуючы гэтым 

матэрыялам рымскі бетон быў як адносна лёгкім, так і вельмі вытрывалым. 

Цікава, што пасля падзення Рыму ў канцы V ст. у т.зв. Цёмныя вякі тэхналогія 

вырабу бетону была забытая і адкрытая зноў толькі ў XVII ст.  

Рымляне развілі сістэму абагрэву дамоў гіпакоўст («падагрэў» грэч.): па 

трубах цёплае паветра (альбо вада), што награвалася ад печы, цяркулявала пад 

падлогай будынку і награвала яго. Вядома, што ўсе рымскія тэрмы, мноства 

палацаў і віл абагравалася з дапамогай гіпакоўсту. У Цёмныя вякі, як і бетон, 

сістэма рымскага абагрэву дамоў была забытая, за выключэннем того, што яе 

мадыфікацыі зберагліся ў Гішпаніі, Італіі і Паўночнай Афрыцы.  

Выдатнага ўзоўню дасягнула вытворчасць шкла і шкляных вырабаў у 

рымскую эпоху, хаця шкло з ІІІ тысячагоддзя да н.э. было вядома ў Егіпце. 

Рымляне навучыліся ў І ст. выдуваць з гарачай шкляной масы самы розны па 

форме посуд і ўпрыгажэнні. Шкло шырока выкарыстоўвалася для вырабу 

пабытовых рэчаў. Болей таго, менавіта рымляне першымі пачалі вырабляць 

шыбы на вокны, рабілі разнакаляровыя шкляныя вітражы. Яны ж не толькі 

дасягнулі поспеху ў вырабе шкла рознага колеру і якасцей (авалодалі нават 

тэхналогіяй паўторнага выкарыстання шкла), але і вопытным шляхам адкрылі 

празрыстае шкло (вынік дабаўкі сурмы і марганцу). Выдатных поспехаў 

дасягнулі рымляне ў керамічнай вытворчасці, апрацоўцы металаў, каменю, 

дрэва і скураў. Менавіта ў рымлян з’явілася масавая вытворчасць 

чырвоналакіраванай керамікі на рынак: рабіліся гіпсавыя злепкі неабходных 

пасудзін, што штампаваліся і абпальваліся ў печах. Цікава, што ў буйных 

рымскіх майстэрнях І—ІІІ стст. выкарыстоўваўся падзел працы майстрамі. 

Выдатных поспехаў дасягнула медацына часоў Рымскай імперыі: былі 

спецыялізаваныя вайсковыя лекары (у т.л. спецыялізаваныя на хірургіі, 

санітарыі), лекары для жанчын і дзяцей, зубныя дактары, лекары-дыетолагі. 

Напрыклад, медыцынскія інструменты рымскіх хірургаў не саступаюць па 

якасці выканання і функцыянальнай эфектыўнасці сучасным. Вялікія поспехі 

былі ў рымскіх інжынераў. Так, самы вядомы рымскія інжынер Вітрувій (І ст. 

да н.э.) напісаў 10 кніг аб архітэктуры, дзе выклаў прынцыпы будаўніцтва і 

розныя механізмы, сярод якіх — ветраныя і вадзяныя млыны і рухавікі, у т.л. 

для караблёў (лібурна, ваеннае судна з 2-ма радамі вёсел, з 3-мя механічнымі 

лопасцевымі коламі). Ён жа першым даў вызначэнне панятку «машына».                   

 

1.4.12. Роля і месца Антычнасці ў гісторыі чалавецтва.     

Несумненна, роля Антычнасці ў гісторыі Чалавецтва — выключнае. 

Антычныя дзяржавы далі ўзор права і мультукультурных сучасных краін; 

менавіта тады былі зроблены адкрыцці, што ўплываюць да сёння. У 318—325 

гг. хрысціянства стала афіцыйнай рэлігіяй Рымская імперыі. У супярэчках 

унутры рэлігіі (т.зв. «артадоксы», пурытане-данатысты, арыяне і інш.), а 

таксама яе з культурай позняй Антычнасці адбываўся новы сінтэз культур. 

Бачым, што ў абставінах IV—VI стст. падала цікавасць да антычнай вучонасці, 

што была набыткам і справай вузкага кола «філосафаў», да адукацыі і ведаў. 

Адбываўся ўпадак антычнай гарадской культуры, гандлю, сацыяльных, 



эканамічных і палітычных інстытутаў. У канцы ІІІ ст. Рымская імперыя 

сфарміравала палітычную сістэму, калі імператар стаў царом-тыранам, апорай 

якога сталі выключна вайскоўцы, якія склалі асобнае саслоўе, што затым стала 

кіруючым слоем феадалаў эпохі Сярэдневечча. У часы позняй імперыі тая ўжо 

не магла сабе дазволіць пашырэння межаў. Меў месца крызіс росту: новыя 

землі і народы не маглі эфектыўна ўпісацца ў сістэму абменаў і камунікацый 

Рымскай дзяржавы; болей таго, новыя тэрыторыі і іх грамады не маглі добра 

кіравацца. Асаблівае значэнне мела тая акалічнасць, што вельмі расцягнуліся 

межы Рымскай імперыі і іх абарона станавілася непасільным цяжарам для гэтай 

дзяржавы. Адпаведна, з сярэдзіны ІІІ ст. рымскія правіцелі (імператары ад лац. 

imperātor — «правіцель»; цэзар, аўгуст) сталі закладнікамі свавольства ваенных 

правадыроў (т.зв. салдацкія імператары). Дзеля задавальнення амбіцый і 

апетытаў легіянераў і іх палкаводцаў (асабліва прэтарыянскай гвардыі — 

адборных войск для аховы цэзара) сістэма дзяржаўнай улады разбурала 

прававую сістэму, злоўжывала сцягваннем падаткаў і кантрыбуцый з 

насельніцтва. Ад гэтага вельмі цярпеў гандаль, масавая вытворчасць, давер 

унутры грамадства; знікаў сам прынцып антычнай грамадзянскасці (civitas).  

Вялікі ўплыў мела нашэсце ў межы Рымскай імперыі варвараў. Спачатку, у 

ІІІ—IV стст. па суседству ўзнікалі краіны варвараў, якія мелі цесныя стасункі з 

Рымам і дзе праз тое ўзнікалі варварска-антычныя культуры. Прыкладам, на 

тэрыторыі сучасных Украіны і Румыніі існавала ў 270-я гг.—370-я гг. Гоцкая 

дзяржава, што прыняла хрысціянства (арыянства) і мн. элементы культуры ад 

Рыма. Аднак у сярэдзіне IV ст. з усходу прыйшлі гуны, качавы народ з глыбінь 

Дзікага Стэпу. У 375 г. гуны разграмілі готаў і ўварваліся ў Еўропу. Пад іх 

знішчальным націскам пачалася эпоха вялікага перасялення народаў: вест- і 

остготы рушылі на Дунай і ў кастрычніку 382 г. рымскі імператар Феадосій І 

дазволіў ім пасяляцца ў межах імперыі на ўмовах федэратаў (нясення ваеннай 

службы Рыму); у 400—410 гг. праз р. Рэйн прарваліся германскія плямёны 

(алеманы, свевы, франкі, вандалы) і праз 10 год вандалы дайшлі ўжо да 

Афрыкі. Пад ціскам розных абставін у 395 г. Рымская імперыя падзялілася на 

заходнюю і ўсходнюю часткі. У 40-я гг. V ст. спусташальны паход у межы 

былой Рымскай імперыі пачалі гуны. У 451 г. рымляне і вестготы супольнымі 

высілкамі здолелі разграміць гунаў, аднак аслабленны Рым стаў здабычай 

саюзнікаў-готаў. Яшчэ ў 411 гг. вестготы захапілі Рым, а пазней стварылі сваё 

каралеўства ў Гішпаніі і Паўднёвай Францыі; у 476 г. адзін з правадыроў 

наёмнікаў-варвараў Адаакр падняў мяцеж супраць імператара і захапіў Рым. 

Так пала Рымская імперыя. На змену ёй у Італіі прыйшло каралеўства остготаў. 

У новых абставінах рымская культура, веды і тэхніка гублялі сваю ролю. 

Перыяд VІ—ІX стст. называецца «цёмнымі вякамі»: гарады і гандлёвы абмен 

антычнага часу занепадаюць, пашыраецца культура сялян; нарастаюць 

супярэчнасці і варожасць плыняў унутры хрысціянства, што змянялася ў 

кірунку мілітарнага і феадальнага характару. Усходняя частка Рымскай імперыі 

ці Візантыя зберагалася, але з часам губляла антычны характар. Садзейнічалі 

таму націск варвараў (славян, булгар, інш.) з поўначы і арабаў з усходу. Апроч 

таго, развіццё там займела рэгіянальная (грэчаская) форма Антычнасці.                             



І.5. Навуковыя веды, тэхніка і тэхналогіі ў Сярэдневечным свеце. 

 

1.5.1. Веды, тэхналогіі і тэхніка ў раннесярэдневечныя часы Еўропы: ад 

жалезнага веку варвараў да засваення часткі набыткаў антычнасці. 

Большасць з народаў, што ўварваліся ў межы Рымскай імпперыі і 

дамінавалі ў Еўропе ў пачатку вялікага перасялення народаў (ІV—ХI стст.) 

знаходзілася на ўзроўні развіцця позняга жалезнага веку. Готы, франкі, славяне-

анты і інш. народы эпохі знаходзілі на ўзроўні варварства і пераходу да 

цывілізацыі. Напэўна, готы найбольш хутка ішлі па шляху засваення набыткаў 

антычнай цывілізацыі і развіцця ўласных высокіх форм сацыяльнай арганізацыі 

(дзяржава, гарады, сістэма права) і культуры. У гэты перыяд антычная 

вытворчасць шкляных і металічных вырабаў, архітэктура, навука і тэхніка былі 

забытыя і незапатрабаваныя ў грамадстве, калі ваенныя напады пагражалі 

штодня і жыццё наблізілася да ўзроўню да-антычнага.  Гарады былі і 

заставаліся дробнымі і страцілі той характар, што мелі раней, хаця ў 

Міжземнамор’і часткова памяталі і выкарыстоўвалі рымскае права, акведукі, 

дарогі, будынкі і кнігі. Дамінавала ў жыцці Еўропы вёска і сельская гаспадарка. 

Вяскоўцы ж жылі амаль натуральнай гаспадаркай і архаічнымі звычаямі. 

Кіруючым у грамадстве стаў ваенна-феадальны слой, які развіваў рыцарскую 

культуру. Вялікае значэнне ў жыцці людзей мела хрысціянства і царква. У 

часы, калі адукацыя і навука былі ў заняпадзе, менавіта манастыры і рэзідэнцыі 

царкоўных іерархаў (біскупаў і арцыбіскупаў) на вякі сталі тымі цэнтрамі, дзе 

зберагаліся кнігі, вялося навучанне і інтэлектуальнае жыццё.  

Агулам, перыяд ў гісторыі Еўропы з 476 г. па канец XV ст. (1492 г.; 1453 

г.) / XVI ст. вызначаецца як Сярэднія вякі. У межах Сярэдневечча перыяд да 

ХІ ст. вызначаецца як Ранняя Сярэднявечча, ХІІ—ХІІІ стст. як Высокае 

(класічнае), а XIV—XV стст. — Поздняе. Прычым Цёмнымі вякамі забыцця 

антычнай спадчыны зараз лічыцца не ўвесь час Сярэдневечча, а менавіта 

перыяд да ІХ ст. Менавіта ў гэты час ібера-рымляне, гала-рымляне, італійцы ў 

працэсе цеснага ўзаемадзеяння з германцамі станавіліся сярэдневечнымі 

народнасцямі Еўропы. Асаблівасцю эпохі было, што веды зберагаліся і 

пашыраліся менавіта царкоўнымі дзеячамі. Найбольш вядомымі вучонымі-

манахамі былі Ісідор Сівільскі, Беда Высокашаноўны і Павел Дыякан. Так, 

Ісідор Сівільскі (560—636 гг.) склаў «Этымалогіі» ў 20 кнігах, дзе выкладае 7 

свабодных навук, геаграфію, гісторыю і прыродазнаўства. Разам з тым, ён 

апісваў розных фантастычных істот (драконаў, васіліскаў і інш.). Што важна, у 

сваіх кнігах Ісідор Сівільскі шырока запазычаў звесткі з энцыклапедычных 

працаў антычнага часу (Пліній Старэйшы, Калумела і інш.). Па вялікаму 

рахунку, ён акрэсліваў гарызонт ведаў еўрапейскіх вучоных да XIV ст. Так 

адбылося яшчэ і таму, што кнігі ранейшых часоў у масе сваёй былі знішчаны, а 

самыя буйныя манастырскія бібліятэкі эпохі налічвалі не больш 200 кніг. Аднак 

з Х ст., калі ў Заходняй Еўропе ўсталявалася Свяшчэнная Рымская імперыя 

германскай нацыі, цікавасць да антычнай спадчыны пачала расці. Назіраўся 

эканамічны рост, паскарэнне прагрэсу соцыўму. Спрыялі таксама новыя 

культурныя кантакты з Усходам і змена ролі феадалаў у ХІ—ХІІІ стст.                      



1.5.2. Візантыйская культура: антычная спадчына, пазнейшыя дасягненні і 

заняпад. 

У 395 г. у выніку падзелу Рымскай імперыі ўзнікла Візантыя. Пасля 476 г. 

Візантыя нейкі час зберагала антычную спадчыну, а дакладней — сінтэз 

культуры позняй антычнай культуры і хрысціянства. Хаця самі жыхары гэтай 

дзяржавы называлі сябе рамеямі (рымлянамі), аднак тут дамінавалі грэчаская 

мова і эліназаваная культура. Напачатку поруч з грэчаскай пашыранай мовай 

культуры была латынь, аднак з сярэдзіны VII ст. мовай Візантыі стала 

грэчаская. Як і Заходняя Рымская імперыя, Візантыя падвяргалася нашэсцю 

варвараў. Да прыкладу, у VI—VIІI стст. на Балканы ўварваліся і рассяляліся 

славяне. Тым не меней, напачатку ў Візантыі ацалелі ачагі антычнай гарадской 

культуры: буйнейшам горадам быў Канстанцінопаль, а таксама Афіны, да 

арабскага заваявання ў сярэдзіне VII ст. — Антыёхія і Эфес у Малой Азіі, 

Александрыя ў Егіпце. Тут зберагаліся: гарадское самакіраванне, шырокія 

гандлёвыя сувязі, масавая вытворчасць рамесных вырабаў, асяродкі адукацыі, 

ведаў і культуры. Так, у Канстанцінопале і др. візантыйскіх гарадах па-

ранейшаму было шмат адукаваных людзей сярод розных пластоў грамадства. 

Тут зберагалася цяга да літаратуры і навуковых трактатаў Антычнасці, але ўсё 

большы ўплыў на грамадства рабіла хрысціянства. І стаўленне да навукі і ведаў 

Антычнасці з боку хрысціянскіх аўтарытэтаў у Візантыі станавілася ўсё больш 

ваяўнічымі. Так, у 415 г. у Александрыі група хрысціян-фанатыкаў 

расправілася з Гіпатыяй, філосафам і матэматыкам. У 529 г. па загадзе 

імператара Юстыніяна І была разгромлена Платонаўская Акадэмія і 

філасофскія школы ў Афінах. Дамаскіс, апошні глава Акадэміі, як і шэраг 

апошніх антычных філосафаў, змушаны быў збегчы ў Персію. Тады ж жорсткім 

пераследам былі падвергнуты розныя рэлігійныя дысідэнты, а разам з тым 

этнасы не-грэкаў (армяне, копты-егіпцяне, сірыйцы, яўрэі і інш.).          

Цікава і характэрна, што шматлікія візантыйскія хранографы і даведнікі 

ўтрымлівалі шмат фантастычных звестак і былі спрошчаным пераказам 

антычных тэкстаў. Найбольш вядомым візантыйскімі вучонымі былі Іяан 

Дамаскін (675—749 гг.), Леў Матэматык (790—870 гг.), патрыярхі Фоцій І і 

Іяан VII Граматык (ІХ ст.). Ад самага пачатку ў візантыйскай вучонасці 

дамінавала багаслоўе, а з часам нават узрастала роля містыцызму. Так, Іяан 

Дамаскін вядомы як багаслоў і гімнограф. Разам з тым ён напісаў працу 

«Крыніца ведаў» з 3-х кніг, 1-я з якіх называецца «Дыялектыка» і выкладае 

Арыстоцелеву логіку. Іншыя кнігі «Крыніцы ведаў» былі прысвечаны 

багаслоўскім пытанням. Падобна, Фоцій І у першую чаргу быў багасловам. Ён 

напісаў «Бібліятэку» — набор кароткіх нарысаў аб антычных і пазнейшых 

вучоных, аб панятках веры і прыроды, але таксама жыціі святых. Іяан VII 

Граматык таксама найперш быў святаром і багасловам. Аднак, калі Фоцій 

апраўдваў іконапакланенне, то Іяан VII адмаўляў тое як ерась. Іяан быў вядомы 

адукаванасцю, яле яго творы былі знішчаны царкоўнымі апанентамі.  

Выдатнейшым візантыйскім вучоным быў Леў Матэматык. Ён быў па 

паходжанню армянінам, але навучаўся і працяглы час жыў і працаваў у 

Канстанцінопалі. Некаторы час ён быў епіскапам у Фесалоніках, аднак з-за 



непрыхільнасці да ікон быў змешчаны з епархіі і засяродзіўся на навуках і 

асвеце. У Канстанцінопалі ў 856 г. ён заснаваў вышэйшую школу навук па 

ўзоры лепшых з антычных часоў — Магнарвская філасофская школа, што 

існавала да 1204 г. і рыхтавала адукаваных чыноўнікаў60. Лічыцца, што Леў 

Матэматык вынайшаў шэраг механізмаў, што служылі забавай прыдворных 

візантыйскага імператара. Таксама яму прыпісваецца вынаходніцтва сістэмы 

першага светавога тэлеграфу: промень святла перасылаўся паміж вартавымі 

вежамі і фіксаваў пэўныя сігналы папераджэння. Вучнямі Льва Матэматыка 

былі згаданы Фоцій І і Кірыл (Канстанцін) Філосаф, асветнік славян. 

Як бачым, навука і асвета ў Візантыі была глыбока прасякнута 

рэлігійнасцю, як тое было тады і ў Заходняй Еўропе. Аднак тут вялікія 

праблемы стварала жорсткая цэнтралізацыя ўлады і абагаўленне ўладаў і асобы 

візантыйскага імператара. Спецыфіка Візантыі вяла да таго, што ўлада 

імкнулася да татальнага кантролю за жыццём падданых, а фактычна пазбаўляла 

іх індывідуальнасці і элементарных правоў. У такіх абставінах пісьмовая 

візантыйская культура і мова — стала далёкай ад масы жыхароў і з ХІІ ст. ў 

масе сваёй была для іх незразумелай. У той жа час пашыраўся культурны 

ўплыў італьянцаў і французаў, а таксама турак і арабаў.  

Вялікі ўдар на развіцці Візантыі, як пераемніцы антычнай спадчыны, 

нанеслі арабскія заваяванні VII ст. Фактычна, з улікам нашэсця славян і цюрак-

булгар з поўначы, да сярэдзіны VII ст. адзіным вялікім цэнтрам візантыйскай 

культуры застаўся сам Канстанцінопаль (з ваколіцамі). Болей таго, у 673—678 

гг. Канстанцінопаль нават падвергся пяцігадовай асадзе арабамі. Тады 

Візантыю ўратавала вынаходніцтва грэчаскага агню —запальная сумесь, 

магчыма нафта з дамешкам серы, якая выдзімалася з трубаў і гарэла нават на 

паверхні вады. Вынаходнікам лічыцца нейкі Калінік. Візантыйцы 

выкарыстоўвалі гэты сродак з 673 г. па 1204 г., пакуль ён не быў забыты пасля 

узяцця сталіцы Візантыі падчас IV крыжовага паходу. Дарэчы, у 1204 г. у 

Канстанцінопаль рыцары-крыжакі ўвайшлі па запрашэнні самога імператара 

(базілеўса) Аляксея IV. Трэба сказаць, што шматвекавы націск мусульманаў 

(арабаў, а затым туркаў-сельджукаў) стаў вызначальным для Візантыі: яна не 

змагла супрацьстаяць гэтаму націску і жыхары зямель былой усходняй часткі 

імперыі падвяргаліся хуткай ісламізацыі і абтурэчванню. 

Такім чынам, візантыйская культура яшчэ ў VIІ ст. страціла значэнне як 

захавальніца антычнай спадчыны, болей таго, Візантыя гэтую спадчыну 

занядбала. Яшчэ падчас імператара Юстыніяна І (сяр. VI ст.) выявілася, што 

Візантыя згубіла рысы антычнай мультыкультурнай дзяржавы. Назіраўся 

паступовы ўпадак Візантыі. Так, у 681 г. узнікла самастойнае Балгарскае 

царства, затым у Х ст. узніклі Сербскае княства і Харвацкае каралеўства, у 1080 

г. дасягнула незалежнасці Армянская дзяржава. Як вынік, у маі 1453 г. туркі 

захапілі Канстанцінопаль, які на той час і быў Візантыяй. Гэтая дата, 1453 г., 

лічыцца адным з канечных пунктаў Сярэдневечча.                                                          
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1.5.3. Навуковыя веды ў Еўропе ад часоў Алкуіна і Каралінгскага 

адраджэння да Рэнесанса.  

Агульнай рысай, што паядноўвала развіццё Еўропы, Азіі і іншых частак 

свету ў эпоху Сярэдневечча, было тое, што тут, няхай і не раўнамерна, але 

адбыўся пераход (ІІІ—ХІ стст.) да феадалізму. Пры гэтым грамадскім ладзе 

феадалы авалодалі зямлёй і змусілі сялян выконваць на іх карысць павіннасці, 

самі ж такім чынам атрымоўвалі феадальную рэнту61. Класічны ўзор такіх 

парадкаў дэманстравала як раз Еўропа; і свайго ўзорнага ці класічнага развіцця 

такія парадкі дасягнулі ў Еўропе ў перыяд Высокага Сярэдневечча (ХІІ—ХІІІ 

стст.). Што да апошняга, то варта мець на ўвазе, што Высокае Сярэдневечча (як 

і Поздняе) храналагічна не было аднолькавым для розных рэгіёнаў Еўропы і 

свету. Найперш класічны варынт стасуецца Францыі, Германіі, Англіі і Італіі. 

Для жыхароў зямель сучаснай Беларусі і яе суседзяў гэты сацыяльны пераход 

быў і пазнейшы, і больш працяглы па часе. Прычым свой вялікі ўплыў тут мела 

больш хуткая сацыяльная эвалюцыя заходніх суседніх краін (Польшчы, 

Венгрыі і Чэхіі), якія перадавалі свой вопыт княствам Русі, Каралеўству Русі 

(Галіцка-Валынская дзяржава) і Вялікаму княству Літоўскаму (ВКЛ). Мелі 

таксама сваё значэнне сувязі, падарожжы і абмен нашых продкаў з Візантыяй, 

Германіяй і Швецыяй. 

Як ведама, у час Ранняга Сярэдневечча назіраўся культурны і сацыяльны 

ўпадак Еўропы. У ІХ ст. пачынаецца паступовы этап аднаўлення: перастаюць 

занепадаць старыя і з’яўляюцца новыя гарады, расце значэнне гандлю, 

рамяства, духоўнай культуры, назіраецца прагрэс у сельскай гаспадарцы. З ІХ 

ст. зноў запатрабаваныя майстры-інжынеры, з’яўляюцца тэхнічныя 

вынаходніцтвы, што асабліва заўважна ў XIII—XV стст.62 Апошняе было 

звязана з вялікім уздымам і значэннем гарадоў, што займелі самастойнае 

становішча ў краінах Еўропы, у т.л. у Беларусі ў часы ВКЛ. Але галоўнай 

культурнай сілай і асновай Сярэдневечча былі феадалы, што стварылі і 

развівалі рыцарскую культуру, а таксама царква з царкоўнай культурай. Сяляне 

былі найбольшым саслоўем феадальнага грамадства, ды і самое грамадства па 

занятку асноўнай масы людзей тады называецца Аграрным, аднак сялянства 

было вельмі неаднастайным, архаічным і непісьменным слоем, хаця і валодала 

скарбамі т.зв. народных ведаў і культуры. Хаця пачаткі саслоўя свецкіх 

феадалаў, рыцарства, у Еўропе можна адносіць яшчэ да часоў позняй 

Антычнасці, аднак менавіта ў VIII—ХІ стст. яно склалася ва ўстойлівую 

супольнасць, якая валодала пэўным наборам правоў і ўяўленняў. Яны 

прысвячалі жыццё ваеннай службе і шукалі подзвігаў і славы. Адначасна яны 

пераўтварыся ў поўных гаспадароў дараваных ім за службу населеных сялянамі 

(і гараджанамі) зямель, маглі судзіць сваіх падданых і збіраць з іх падаткі, 

абавязваць павінасцямі. Сяляне пры тым не былі рабамі, але мелі сваі 
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зямельныя надзелы і гаспадаркі, — не мелі правоў вольна распараджацца 

ўласнасцю і сваёй асобай — толькі па волі феадала. Рыцары ж у ваю чаргу 

утваралі сістэму феадальнага падпарадкавання на чале з каралём. Замест 

апошняга з часам, калі еўрапейскія краіны спазналі перыяд феадальнай 

раздробленасці, сэзеренам маглі быць буйныя федалы (графы, бароны і інш.), 

царкоўныя іерархі (епіскапы) і нават гарады. Рыцарская культура, што 

складалася ў Еўропе, надавала пэўнае значэнне ведам і тэхналогіям (для патрэб 

вайны), а таксама літаратуры (гераічныя сагі, куртуазныя паэмы). 

 Як ужо адзначалася, галоўным інтэлектуальным і наватарскім слоем эпохі 

было духавенства. Манастыры і епіскапскія кафедры былі асяродкам асветы і 

навукі ў абставінах таго часу. З часам падобную функцыю ў іх запазычылі 

каралі, буйныя свецкія феадалы (царква таксама была феадалам) і гарады. Што 

да апошніх, то з ХІ ст. вялікае значэнне набываюць гараджане, рамеснікі і 

гандляры, што фарміруюць цэхі і вядуць гарады да вызвалення ад ўлады 

феадалаў. Спачатку сталі свабоднымі гарады ў Паўночнай Італіі (ХІ ст.), а 

затым у Францыі, Германіі (ХІ—ХІІІ ст.) і інш. краінах Еўропы. Развіваецца 

гарадское самакіраванне і права, бюргерская культура. У ХІІІ—ХV стст. з 

Германіі гэта з’ява пашыраецца ў Польшчы, а ў XIV—XVI стст. у ВКЛ 

(Украіна, Беларусь, Літва). Значэнне гарадоў з часам усё расло.  

Значным штуршком для развіцця ведаў у Сярэднедвечнай Еўропе стала 

Каралінгскае Адраджэнне: кароль Карл І Вялікі (768—814) выдаткоўваў 

сродкі на адкрыццё новых школ і стварыў у 782 г. пры сваім двары ў Ахене 

своеасаблівую «Акадэмію», дзе працавалі інтэлектуалы таго часу. Уласна 

«Акадэмія Карла І» узнікла працамі англійскага філосафа, паэта, эрудыта і 

манаха-бенедыктынца Алкуіна (735—804). Ён стаў дарадцам Карла І і 

запрапанаваў таму праект адраджэння рымскай школы (вядомай у свой час як 

школа рытараў) і напісаў на гэту тэму трактат «Аб сапраўднай філасофіі». Як 

вынік, па загаду Карла І у 789 г. была заснавана сетка школаў пры кожным 

манастыры і епіскапскай кафедры. Алкуін жа ў Ахене (а затым пры 

манастырскай школе ў г. Тур) пачаў выкладаць 7 свабодных навук і напісаў 

падручнікі для іх выкладання. Заўважым, што навучанне тады і да XVIII ст. 

вялося ў Еўропе на латыні. Справу Алкуіна пры спадкаемцах Карла І у ІХ ст. 

працягваў немец Рабан Маўр, манах-бенедыктынец, філосаф і паэт, а таксама 

ірландзец Іяан Скот Эўрыгена, святар, філосаф і перакладчык. Рабан Маўр 

напісаў даведнік «Аб прыродзе» з 7 частак, што адпавядалі 7 свабодным 

навукам: граматыка, рыторыка, дыялектыка — трывіум; арыфметыка, 

геаметрыя, астраномія, музыка — квадрывіум. Эўрыгена ж набыў вядомасць 

як «першы бацька схаластыкі» і перакладчык.  

Схаластыка — гэта мадэль навучання (школення) і філасофія эпохі 

Сярэдневечча, што спрабавала вытлумачыць сутнасць існага з апорай на 

антычную філасофію Арыстоцеля і Платона і на багаслоўе. У асноўным гэта 

была спрэчка паміж рэалістамі (вызначаліся як паслядоўнікі Платона, 

ідэалісты) і наміналітамі (спрэчна вызначаліся як паслядоўнікі Арыстоцеля). 

Наміналісты вызнавалі, што існуюць менавіта адзінкавыя праявы, рэчы гэтага 

свету, тады як агульныя ці ўніверсальныя паняткі аб іх — ёсць толькі знакі ці 



імёны, што вымалёўвае наш розум. Крайнія наміналісты даводзілі нават, што 

імёны — гэта ілюзія нашага розуму (нашай істоты). Рэалісты ж наадварот, 

вызнавалі сапраўднасць усяго існага і ўяўляемага. Сярод рэалістаў былі плыні 

крайніх (уласна ідэалісты, вызнавалі рэальнасць ідэй) і ўмераных (як тое сам 

Арыстоцель, вызнавалі існаванне агульнага ў канкрэтным).  

Алкуін і яго наступнікі паштурхнулі Еўропу да ведаў і асветы, вярнулі 

цікавасць да антычнай філасофіі і тэкстаў. Але разам з тым да канца XIV ст. і 

пачатку Рэнесансу досьвед быў абмежаваны схаластыкай. Асаблівасцю эпохі ў 

навуцы і адукацыі было тое, што яны падпарадкоўваліся тэалогіі і патрэбам 

царквы. Між тым, найбольшымі вучонымі Еўропы тады былі: італьянец манах-

бенедыктынец Ансельм Кентарберыйскі (1033—1109), французкі рыцар і 

канонік П’ер Абеляр (1079—1142), італьянец манах-дамініканец Фама 

Аквінскі (1225—1274), шатландзец манах-францішканін Іяан Дунс Скот 

(1266—1308), англічанін манах-францішканін Вільям Оккам (1300—1350). 

Яны былі філосафамі і тэолагамі, выкладалі ў манастырскіх школах, а Фама 

Аквінскі, Вільям Оккам, Іяан Дунс Скот — у Парыжскім універсітэце (Дунс 

Скот працаваў таксама ў Оксфардзе).  

Ансельм Кентарберыйскі быў найбольш вядомым адэптам рэалізму ў 

схаластыцы; ён вядомы сваім выразам «верую, каб разумець». Рэалістам, але 

ўмераным, быў філосаф і «Doctor Universalis» Фама Аквінскі. Ён напісаў 

вядомую энцыклапедыю «Сума тэалогіі» («Summa theologiae»), дзе даводзіў, 

што ёсць ісціна розуму (у філасофіі) і ісціна веры (альбо адкрыццё звыш у 

тэалогіі), але прыярытэт належыць веры, бо не ўсё можна давесці розумам. 

Уплыў Фамы Аквінскага быў вельмі вялікі ў гісторыі еўрапейскай думкі. 

Моцная школа тамістаў склалася ў Парыжскім універсітэце. Як апанент 

тамістаў выступіў Іяан Дунс Скот, што быў блізкі да наміналізму. Ён вядомы 

сваімі каментарамі да працаў Арыстоцеля, дзе даводзіў вялікае значэнне 

непасрэднага ці эмпірычнага вопыту ў спасціжэнні існага. Вучнем Дунса Скота 

быў Вільям Оккам — выдатны прадстаўнік наміналізму ў схаластыцы. Ён 

даказаў, што калі мы скіроўваем свае думкі да нечага абстрактнага, то 

інтуітыўна ўжо ведаем аб тым, бо будуем прадмет сваіх думак з вядомага нам ў 

непасрэдным вопыце. Спалучаў рэалізм і наміналізм П’ер Абеляр. У працы 

«Так і не» («Sic et non») ён паказваў супярэчлівасць думак айцоў царквы і 

следаваў прынцыпу «разумець, каб верыць». Абеляра лічаць заснавальнікам 

трэццяй плыні ў схаластыцы — канцэптуалізму. Вядома, што П’ер Абеляр 

пераследаваўся за свае думкі і мусіў часта пераязжаць, аднак мноства людзей, 

што прагнулі ведаў, следавалі за ім, каб слухаць яго выступы-лекцыі.    

 

1.5.4. Першыя ўніверсітэты і іх роля ў станаўленні еўрапейскай навукі. 

Вядома, што разам з вызваленнем гарадоў з пад улады свецкіх і царкоўных 

феадалаў, фарміраваўся вольны гарадскі асяродак. Апроч таго, па роду сваёй 

дзейнасці гараджане патрабавалі ведаў і мелі сродкі, каб падтрымліваць 

адукацыю. Таму ў ХІ ст. у гарадах з’явіліся на аснове кафедральных школ 

studia generalia ці агульныя школы, дзе апроч 7 свабодных навук выкладалі 

тую ці іншую спецыяльную дысцыпліну (тэалогія, права, медыцына). 



Напрыклад, вядомай была медыцынская агульная школа ў Салерна (Поўдзень 

Італіі), школы права ў Балоніі, Парме, Падуі (Поўнач Італіі), школы тэалогіі ў 

Парыжы і Оксфардзе. У ХІІ ст. на аснове гэтых studia generalia фарміруюцца 

першыя ўніверсітэты. Універсітэт паходзіць ад лац. universitas — 

«карпарацыя», «з’яднанне», што па сутнасці былі аналагам цэхаў, але толькі 

цэхам ці прафесійным саюзам інтэлектуалаў. Лічыцца, што першым 

універсітэтам у Еўропе быў Балонскі, заснаваны ў 1088 г., затым у 1200 г. (ці 

нават яшчэ ў 1150 г.) узнік Парыжскі ўніверсітэт; у 1200 г. узнік унівеверсітэт у 

Оксфардзе і ў 1209 (1214) г. — у Кембрыджы63.      

Балонскі і Парыжскі ўніверсітэты ўвасаблялі 2 мадэлі вышэйшай 

навучальнай установы ў тагачаснай Еўропе: 1) у Балоніі ўніверсітэт узнік як 

саюз шкаляроў, што самі выбіралі рэктара (кіраўніка ўніверсітэта), наймалі 

выкладчыкаў і вызначалі парадак лекцый; 2) у Парыжы ўніверсітэт узнік як 

саюз выкладчыкаў (магістраў), якія выбіралі рэктара, вызначалі навучальны 

працэс і кіравалі ўніверсітэтам. У Парыжы выкладчыкі аб’ядноўваліся ў 4 

карпарацыі (свабодных мастацтваў, тэалогіі, права, медацыны), што сталі 

першымі факультэтамі на чале з дэканамі. Асаблівасцю ўніверсітэтаў у Ангіі 

(Оксфард, Кембрыдж) было тое, што яны складаліся з асобных дамоў-

коледжаў, якія толькі намінальна былі злучаны агульнай радай універсітэта. 

Апроч таго, у ХІІІ ст. пры ўніверсітэтах узнікаюць аўтаномныя навучальныя 

ўстановы — калегіўмы: у 1257 г. Сарбона ў Парыжы, затым цэлы шэраг 

калегіўмаў ці каледжаў у Оксфардзе і Кембрыджы, пасля і ў іншых гарадах. 

Калі факультэт свабодных мастацтваў (ці артыстычны) быў малодшым ці 

падрыхтоўчым, то астатнія лічыліся асноўнымі. Падчас навучання на 

артыстычным факультэце шкаляры (мусілі пры паступленні ўмець пісаць і 

чытані на латыні) праходзілі адпаведна цыклы трывіўму і квардывіўму. Пасля 

засваення 7 свабодных навук студэнты маглі навучацца не 1-м з 3-х асноўных 

факультэтаў, дзе вывучалі антычныя і пазнейшыя працы па тэалогіі, праву, 

медыцыне. Найбольш прэстыжнай тады была тэалогія. Значэнне ўніверсітэтаў 

было адразу настолькі важнае ў грамадстве, што, напрыклад, у 1215 г. 

Парыжскі ўніверсітэт быў падначалены непасрэдна Папе Рымскаму і атрымаў 

самакіраванне як асобная краіна. Падобна вялікм было значэнне ўніверсітэтаў у 

Балоніі, Оксфардзе, Кембрыджы, дзе яны былі нечым падобным у правах да 

самастойных гарадоў. Разам з тым, царква працягвала кантраляваць навучанне, 

ды і самі выкладчыкі тады былі клірыкамі-манахамі. Аднак, калі магутным быў 

уплыў царкоўных іерархаў у Парыжскім універсітэце, то свецкія ўлады часта 

спрыялі адноснай свободзе ў іншых універсітэтах (прыкладам, пад апекай 

германскіх імператараў быў універсітэт Балоніі). Патрэба ў адукаваных 

святарах, чыноўніках, юрыстах, доктарах хутка ўзрастала, таму расла колькасць 

універсітэтаў. Выпускнікі з Балоніі заснавалі ў ХІІІ ст. універсітэты ў шэрагу 

свабодных гарадоў (найперш у Паўночнай Італіі): універсітэты ў Фларэнцыі 

(1321), Падуі (1222), Сіене (1240) і інш.; са згоды Пап Рымскіх ў 1229 г. быў 

заснаваны ўніверсітэт у Тулузе, а ў 1235 г. — у Арлеане (Францыя), затым у 
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Рыме (1303) і Пізе (1343); па ініцыятыве германскіх імператараў былі 

заснаваныя ўніверсітэты ў Неапалі (1224) і Вене (1365), падобна да таго яшчэ ў 

1254 г. кастыльскі кароль Альфонса ІХ заснаваў універсітэт у Саламанцы 

(першы ў Гішпаніі), затым чэшскі кароль Карл IV у 1348 г. заснаваў універсітэт 

у Праге, а ў маі 1364 г. польскім каралём Казімірам ІІІ быў заснаваны 

ўніверсітэт у Кракаве. 

Роля ўніверсітэтаў у развіцці еўрапейскай навукі была велізарная, бо яны 

не толькі зберагалі і перадавалі веды, але і адкрывалі новае. Так, Фларэнційскі 

ўніверсітэт у XIV ст. стаў цэнтрам перакладу на латынь твораў антычных 

вучоных і пісьменнікаў, а таксама засяроджаннем свабоднай думкі і навуковых 

пошукаў. Менавіта тут з’явіліся і працавалі многія выдатныя гуманісты, што 

запачаткавалі новую эпоху ў гісторыі Еўропы — Рэнесанс.                                  

  

1.5.5. Тэхніка і тэхналогіі ў Заходняй і Цэнтральнай Еўропе VIII—ХV стст.      

Грамадства Еўропы ў Сярэднія Вякі было аграрным. Аднак, калі на 

поўначы сяляне выкарыстоўвалі прылады і тэхналогіі жалезнага веку, то на 

поўдні зберагаліся некаторыя набыткі эпохі Рымскай імперыі. Разам з тым, 

былі і ў паўночнай варварскай частцы Еўропы свае вынаходніцтвы. Так, яшчэ з 

ІІ ст. і да ХІІ ст. у Скандынавіі выкарыстоўваліся асаблівы алфавіт — руны; а ў 

IV—VI стст. існавала роднаснае рунічнаму гоцкае пісьмо. Апроч таго 

скандынавы (вікінгі, нарманы) былі выдатнымі мараходамі: умелі выдатна 

арыентавацца ў моры і будавалі караблі — дракары і кноры. Дракар (нарвежск. 

«карабль-дракон»)  быў доўгім вузкім чоўнам (10–20 м. * 2,5 м.) з высокім 

носам і кармой. Ён меў вялікі парус (80–90 м2) і мог таксама ісці на вёслах; быў 

адносна лёгкім і каманда (100–150 чал.) магла перацягваць човен волакам. 

Дракар будаваўся з дрэва розных парод, што стваралі дужы выгіб па карме і тое 

дазваляла развіваць высокую хуткасць (да 20 км/г.). Калі дракары былі 

караблямі ваенных паходаў, то меншыя ў 2 разы і аб’ёмнейшыя кноры 

выкарыстоўваліся як грузавыя караблі і чоўны для дальніх падарожжаў. Пэўна, 

дзякуючы такім караблям вікінгі ў VIII—XI стст. рабілі сваі вядомыя ў гісторыі 

знішчальныя набегі ад Брытаніі і Ірландыі да Італіі і Візантыі, а таксама зрабілі 

шэраг геаграфічных адкрыццяў. Так, у 874 г. вікінгі адкрылі Ісландыю, а ў 985 

г. Эйрык Руды — Грэнландыю, а ў 1000 г. яго сын Лейф Эрыксан адкрыў 

поўночна-ўсходняе ўзбярэжжа Паўночнай Амерыкі. 

Знешняй адметнасцю пасля-рымскай часткі Еўропы было шырокае 

каменнае будаўніцтва, што не перапынілася і ў час варварскіх каралеўстваў 

пасля 476 г. Многія гарады, такія як Вена, Парыж, Лондан, Кёльн, Ліён, Клуж-

Напока, Таледа, Мэрыда, Сафія, Бардо і інш., — былі заснаваны яшчэ 

рымлянамі. У часы Карла І пачалося будаўніцтва новых гарадоў, а таксама 

была збудавана сетка каменных замкаў для аховы шляхоў і як адмініст-

рацыйныя цэнтры. Затым па ўзоры гэтых замкаў развіваецца раманскі стыль у 

архітэктуры, а феадалы паўсюдна ў Еўропе будуюць сабе рэзідэнцыі-замкі. У 

Х—ХІІІ стст. бурнае каменнае будаўніцтва ахоплівае Германію, Італію, 

Скандынавію, Польшчу, Чэхію, Венгрыю і інш. Будаўніцтва замкаў было 

своеасаблівым знешнім сведчаннем пашырэння і развіцця феадалізму. Што да 



каменнага гарадскога будаўніцтва, то мураваныя вежы сімвалізавалі развіццё 

правоў і свабоды гарадскіх камун. Архітэктура ІХ—ХІІІ стст. па-свойму 

адпавядала простай, грубай і суровай рэчаіснасці эпохі ваяўнічых феадалаў. 

Але ў 40-я гг. ХІІІ ст. тое дапамагло адбіць нашэсце мангол у Еўропу. У ХІІІ—

XV стст. на змену раманскаму сталю прыйшла гатычна архітэктура. З’явіліся 

высокія аркі-капітэлі, стромкія вежы, шматкаляровыя шкляныя вітражы, 

багатае скульптурнае аздабленне фасадаў. Усё гэта патрабавала склаладаных 

матэматычных разлікаў, праекціроўкі і засведчыла новы этап у развіцці ведаў і 

культуры ў Еўропе. Па часе з’яўленне готыкі супала з вынікненнем першых 

універсітэтаў і пашырэннем гарадскіх вольнасцей. Найбольш выдатнымі 

помнікамі готыкі сталі: саборы Нотр-Дам у Парыжы (XII—XIV стст.) і Рэймсе 

(ХІІІ ст.), Дуома ў Мілане (XIV— XVI? стст.), Св.Пятра ў Кёльне (ХІІІ—XV? 

стст.), Хрыста ў Кентрберы (ХІІ—XV? стст.), Дзевы Марыі ў Лінкальне (ХІІ—

XІV стст.) і др. Выдатнымі ўзорамі такога будаўніцтва быў сабор у Лінкальне, 

шпіль цэнтральнай вежы якога дасягаў 160 м. і таму 250 год гэты сабор быў 

найвышэйшым будынкам у свеце, а таксама Кёльнскі сабор, наймаштабнейшы 

будынак у свой час і адзін з буйнейшых у свеце. Кёльнскі сабор таксама быў 

нейкі час найвышэйшым будынкам Зямлі. Апроч таго, выдатнымі помнікамі 

ХІІІ—XV стст. ёсць храмы, замкі, палацы і гарадскія будынкі Чэхіі, асабліва 

т.зв. Новае Места Карла ІV у Праге.  

Адзнакай прагрэсу стала вынаходніцтва і выраб кафлі. У ХІ ст. майстры з 

Фларэнцыі вырабілі глазур для посуду (маёліку), што была вельмі трывалай і 

рознакаляровай64. На гэтай аснове ганчары ў Італіі пачалі вырабляць фаянс, а 

таксама кафлю для абліцоўкі камінаў, печаў і сценаў. 

  Калі раней назіраўся адкат у тэхналогіях сельскай гаспадаркі, то ў Х—

ХІІІ стст. у гэтай найважнейшай на той час сферы назіраўся прагрэс, 

пашыраецца трохполле. У VIII ст. яго сталі прымяняць у маёнтках Францыі, а 

ўжо ў ХІ ст. яно прыходзіць у Германію і Англію, Італію, а ў ХІІІ ст. у 

Польшчу, Чэхію, Гішпанію. Тады ж пачалі замест драўляных сох ужываць 

цяжкі жалезны калёсны плуг (з ХІ ст. вядомы ў Нідэрландах),  вывелі новыя 

дужыя пароды рабочых коней (нарманская, дацкая і інш.), з ХІІ/ХІІІ стст. 

пачалі праводзіць асушэнне забалочаных палёў (Нідэрланды), а ў манастырскіх 

гаспадарках Францыі (Х/ХІ ст.) пачалі ўгнойваць палі. Цікава, што многія 

вядомыя да цяпер сыры, маркі віна і піва, шампанскае і інш., — упершыню 

вырабілі каталіцкія манахі ў сваіх гаспадарках. Яны цікавіліся ведамі антычных 

аўтараў; напрыклад, шырока застасоўвалі працы Калумелы.   

Праз патрэбы феадалаў на поўнач пашыраюцца культуры вінаграду, 

аліваў, хмелю, грэцкі гарэх і фруктовыя дрэвы. А ў ХІІ—XV стст. развіццё 

гарадоў і гандлёвага абмену паспрыяла з’яўленню палёў з тэхнічнымі 

культурамі: лён, каноплі, а таксама фарбавальнікі (крап, варсянка, вайда, 

шафран і інш.). Адначасна ішло развіццё рамеснай вытворчасці; і, агулам, з ХІІ 

ст. у Еўропе хутка расце значэнне гандлёвага абмену і гарадоў. Асабліва 

шырока развіваюць міжнародны гандаль такія вольныя гарады Паўночнай 

                                                           
64 Виргинский, В.С. Очерки истории науки и техники... — М., 1993. — С. 216.    



Італіі, як Генуя і Венецыя, якія стварылі сваі магутныя рэспублікі з шэрагам 

умацаваных гандлёвых фортаў у Міжземнамор’і. На поўначы, для гандлю ў 

Балтыйскім і Паўночным марах, у ХІІІ ст. узнік саюз гарадоў Ганза.       

Вядома, што запыты феадалаў, царквы і гарадоў стымулявалі развіццё 

металаапрацоўчай сферы, адукацыі, сельскай гаспадаркі, а тасама вялі да 

ўдасканалення грашовай сістэмы і ўзнікнення банкаў і бірж. Як вынік, у 

Гішпаніі сталі зноў запатрбаваныя муфельныя жалезаплавільныя печы, 

тэхналогія якіх была вядомая там з рымскіх часоў, а ў ХІІІ ст. у Штырыі 

(Германія) была вынайдзена больш эфектыўная плавільная печ штукофен. 

Вялікая патрэба ў металах прывяла да таго, што ў XIV ст. горназдабываючая 

сфера стала таварнай галіной з пошукам новых лепшых тэхналогій65. Тут жа 

пачалі прымяняць новыя механізмы, у т.л. ветраныя і вадзяныя млыны, што ў 

ХІІ—XIV стст. пашыраюцца ў Еўропе як запазычванне з арабскай Гішпаніі. 

Падобныя ж з’явы назіраліся ў гарадах у сувязі з ростам масавага попыту на 

тканіны і развіццём цэхавага ткацтва. У гэтай галіне ўпершыню ў Паўночнай 

Італіі ў cярэдзіне XIV ст. узнікаюць суконныя і шоўкавыя мануфактуры, і гэта 

ўсё адкрыла новую эпоху, больш мабільнай і эфектыўнай вытворчасці .                 

 

1.5.6. Навуковыя веды і тэхніка на беларускіх землях і ў сумежных краях 

Х—ХV стст. 

Жыхары даўняй Беларусі, як і суседніх рэгіёнаў Еўропы, перажывалі 

працяглы жалезны век, ад якога непасрэдна перакрочылі ў Ранняе 

Сярэдневечча ў Х ст. У І тысячагоддзі н.э. на тэрыторыі Беларусі жылі 

пераважна плямёны-этнасы балтаў (банцараўская і калочынская культуры), у 

той час як на поўдні, у Палессі — славяне (пражская культура ці анты і із 

нашадкі). У балтаў дамінавала падсечна-агнявое (ляднае) земляробства і 

жывёлагадоўля, але вялікім было значэнне палявання і збору дароў лесу. І ў 

балтаў і ў славян былі драўляныя гарадзішчы, што сведчыла аб складванні 

трывалых племянных аб’яднаннях. Разам з тым, славяне мелі адзнакі больш 

развітой культуры: у ІХ ст. яны ўжо ведалі ганчарнае кола і выраблялі шмат 

посуду, мелі больш развітыя земляробства (знаходзяць жалезныя наральнікі на 

рала, мноства жалезных сярпоў, нажоў, сякер), гандаль і рамёствы. Па ўсім 

бачна, што плямёны славян на поўдзень ад р. Прыпяць (дрыгавічы, драўляне, 

валыняне, паляне, нек.інш.) ужо ў ІХ ст. перайшлі да суседскай абшчыны ад 

рода-племянной: у іх зямлёй распараджаліся асобныя сем’і, а не родавыя вёскі. 

У іх ужо ў VI—VII стст. выдзелілася знаць (князі, старэйшыя і дружыннікі), 

слой рамеснікаў і гандляроў, вяскоўцаў-сялян, былі і рабы66. У VIII ст. славяне 

рушылі на поўнач у Падняпроўе, затым у ІХ ст. у Падзвінне. Вынікам змяшанне 

славян і балтаў сталі плямёны-этнасы кравічоў і радзімічаў, а таксама часткі 

дрыгавічоў на поўнач ад р. Прыпяць. Такім чынам, вытокі беларускай 

народнасці (ХІІІ—ХVI стст.) палягалі ў ранейшым балта-славянскім сінтэзе, 

памяць аб чым жыве дасюль ў літоўскай мове. Як вынік, у ІХ ст. у Беларускім 
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Падзвінні ўзнікла Полацкае княства, што доўгі час было самастойнай 

дзяржавай і толькі кароткія прамежкі часу (980—1003, 1067—1071, 1127—1132 

гг.) патрапляла ў падпарадкаванне да Кіеўскай Русі. У 1101 г. па смерці 

вялікага князя Усяслава (1044—1101) Полацкая зямля пераходзіць да этапу 

ўдзельная, а затым і феадальнай раздробленасці ХІІ—ХІІІ стст. Узніклі 

Менскае (цэнтр горад Мінск, з ХІ ст.), Ізяслаўскае (Заслаўль, з канца ІХ ст.), 

Віцебскае (Віцебск, з Х ст.), Друцкае (Друцк, з ХІ ст.), Лагойскае (Лагойск, з ХІ 

ст.) і інш. княствы. Гэтыя княствы захоўвалі кааліцыю і трывалае ўяўленне аб 

самастойнасці Полацкай дзяржавы, тады як іншыя славянскія землі на ўсходзе 

Еўропы з ІХ ст. гуртаваліся вакол Кіева і ўтваралі Кіеўскую Русь, якая 

рэпрэзентавала палітычныя традыцыі ранейшых племянных саюзаў антаў, 

дулебаў (валынян) і палян. Пасля таго як Кіеўская Русь у канцы ХІ ст. 

перайшла да ўдзельнай і затым феадальнай раздробленнасці, у ХІІ ст. 

вылучыліся новыя дзяржаўныя і этна-палітычныя цэнтры ў межах колішняй 

Русі. Сярод іх была Растова-Суздальскае (затым Уладзімірскае) княства на 

землях, дзе адбываўся сінтэз фіна-ўгорскіх плямён і часткі славянаў (вяцічы). 

Поруч з тым вылучаліся Наўгародская зямля, Смаленскае і Чарнігаўскае, 

Валынскае княствы і інш. Раёны па ўсходзе Беларусі знаходзіліся пад 

кантролем Смаленскага і Чарнігаўскага княстваў, а на поўдні — Кіеўскага, а з 

ХІІ ст. — Валынскага. Палітычным і культурныя ядром ўкраінскага народнасці 

стала магутнае Галіцка-Валынскае княства (канец ХІІ — сяр. XIV ст.). Галіцкі і 

валынскі князь Даніла І стаў у 1240 г. вялікім кіеўскім князем, а ў 1253 г. 

каралём Русі (той яе часткі, што не падпарадкоўвалася манголам). Так узнікла 

Каралеўства Русі, што пасля згасання дынастыі Данілы ў 1340 г. было 

падзелена паміж Каралеўствам Польшча і Вялікім княствам Літоўскім (ВКЛ). 

Беларускія і літоўскія землі ў сяр. ХІІІ — пач. XIV стст. аб’ядналіся ў ВКЛ. 

Гэтае княства ў 1360-я гг. разграміла ардынцаў (качавых заваёўнікаў, што на 

чале з манголамі ў 1238—1240 гг. заваявалі Русь) і аб’яднала землі аж да 

Чорнага мора. ВКЛ у XIV— XVI стст. стала супольнай дзяржавай беларусаў, 

украінцаў і літоўцаў, якія ў той час шырока засвоілі культурныя набыткі 

Еўропы і цесна з ёй інтэграваліся. Тады ж на поўначы развілася Наўгародская 

зямля: ад сваіх вытокаў (ІХ с.) яна засноўвалася на цесных гандлёвых і 

культурных сувязях скандынаваў, часткі славян і фіна-вуграў, і ў ХІІ— XV 

стст. утварыла разлеглую і адметную феадальную рэспубліку, пакуль не была ў 

70-я гг. XV ст. захоплена Маскоўскім княствам. Апошняе было нашчадкам 

Уладзімірскага княства і вынікам цесных палітычных і культурных 

узаемадачыненняў яго жыхароў з насельнікамі Залатой Арды (найперш 

паволжскімі татарамі). Маскоўскае княства стала ядром фарміравання т.зв. 

вялікарускай ці расійскай народнасці. Яно мела жорсткую ваенна-палітычную 

арганізацыю на ўзор ўсходніх ханстваў. У 1480 г. адбіла вялікі паход ардынцаў 

і вызвалілася з пад іх іга, а затым ў канцы XV ст. само перайшла да 

шматвекавой экспансіі ва ўсе бакі. Поруч з тым, у XV—XVIІ стст. Маскоўская 

ці Расійская дзяржава (царства) заставалася досыць адсталым і ўспрыняла 

многія рысы Ўсходу. У той жа час народы і землі ВКЛ, якія моцна цярпелі ад 

расійскай і турэцка-татарскай ваеннай экспансіі, па ўзроўні свайго развіцця 



адпавядалі іншым еўрапейскім народам той пары.  

На першым этапе развіцця (да канца ІХ ст.) на жыхароў Беларусі і Украіны 

значны культурны ўплыў аказваўся з розных бакоў: і скандынавы, і візантыйцы, 

і прадстаўнікі Заходняй Еўропы, і раней стаўшыя часткай Захаду роднасныя 

народы Польшчы і Чэхіі. У Х—ХІІІ стст. дамінаваў культурны уплыў з 

Візантыі, што было звязана з пашырэннем візантыйскай версіі хрысціянства ў 

землях Русі. Ад тых часоў засталося немала помнікаў архітэктуры, храмавага 

жывапісу (іконы), літаратуры, што рэпрэзентуюць гэты ўплыў у цэлым. Болей 

таго, самое пісьменства было ўспрынята па ўзоры распрацаваным Кліментам і 

Мяфодзіем з балгара-візантыйскай Салонікі ў сярэдзіне ІХ ст. Але з ХІ ст. 

пачынаецца насычэнне балгара-візантыйскай культурнай спадчыны мясцовымі 

элементамі (напрыклад, у будынках Сафійскага і Успенскага сабораў у Кіеве), 

апроч таго з ХІІ ст. вядомыя помнікі раманскага стылю ў Беларусі (Каложская 

царква у Гродна, Белая вежа ў Камянцы ХІІІ ст.) і Украіне (Середнянскі замак 

ХІІ ст. у Закарпацці, замак у Дубна ХІІІ ст. і раманскія рысы архітэктуры 

Валыні). Яшчэ Галіцка-Валынскія землі ў другой палове ХІІІ ст., а затым у 

XIV—XV стст. усе беларускія і ўкраінскія землі ВКЛ успрынялі рыцарскую і 

бюргерскую культуру Германіі. У 1411 г. (Гарадзельскі акт) феадалы ВКЛ 

ўспрынялі развітыя заходнееўрапейскія прававыя і культурныя нормы, адбыўся 

пераход да развітога ці Высокага Сярэдневечча. Хутка, ужо ў XVI ст. народы 

ВКЛ засвойваюць культурныя набыткі, веды і тэхналогіі Новага Часу і 

Рэнесансу. Значыць ужо ў XV— XVІ стст. ВКЛ было Новай Сярэдняй Еўропай.  

Да сярэдзіны ХХ ст. у Беларусі сярод заняткаў насельніцтва дамінавала 

сельская гаспадарка. У часы Сярэдневечча сяляне былі асноўным слоем 

насельніцтва, што складала звыш 9/10 ад усіх жыхароў краіны. Узровень 

тэхналогій у вяскоўцаў адпавядаў таму, што склаўся яшчэ ў VІІІ—ІХ стст. 

Большасць гаспадарчых арудый тады выраблялася з дрэва, толькі асобныя 

элементы (наральнікі) і катэгорыі прылад (сярпы, матыгі, сякеры, косы) 

вырабляліся з крычнага жалеза. Менавіта з крычнага жалеза, як тое было яшчэ 

ў І тысячагоддзі да н.э., выраблялася большасць прылад працы, рамеснага 

інструменту, а таксама зброя мясцовай вытворчасці.  

У Х—ХІІІ стст. адбылося замяшчэнне рала сахой, што суправаджалася 

пераходам ад пераложнай да папарнай сістэмы з двухполлем ці нават 

трохполлем. Тады на палях Беларусі звычайна сеялі жыта і проса, як і раней, 

аднак пашыраліся пасевы льну і каноплі, а з ХІ ст. грэчкі. У ХІІ—ХІІІ стст. 

больш увагі надаецца садовым і агародным культурам, з’яўляюцца ў Беларусі 

вішні і слівы67. Іншай адметнасцю перыяду стала павелічэнне ролі 

жывёлагадоўлі ў гаспадарцы мясцовых сялян і падзенне ролі палявання. 

Таксама вельмі вырасла ў ХІ—ХІІІ стст. значэнне хатняга прадзення і ткацтва. 

Калі ў ІХ—Х стст. ўзнікшыя тады гарады мелі значэнне як гандлёвыя і ваенна-

стратэгічныя цэнтры на гандлёвых шляхах, то пазней яны набываюць значэнне 

найперш як рамесна-гандлёвыя і культурна-палітычныя цэнтры. Гэта сведчыла 

аб развіцці грамадства і феадальнага ладу. Для Полацкай зямлі, Менскага, 
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Гарадзенскага і Заслаўскага княстваў важнае значэнне мела стварэнне гарадоў 

як драўляных замкаў на зямлях балтаў. У ХІ—ХІІІ стст. тое адлюстроўвала 

працяг ранейшага славяна-балтыйскага сінтэзу, вынікам якога стала ВКЛ і 

самая беларуская народнасць. У той жа час гарады станавіліся цэнтрамі 

кавальства, ювелірства і агулам металаапрацоўкі, а таксама апрацоўкі скур, 

каменю і ганчарства: у гэтых сферах вясковае насельніцтва не мела дастаткова 

часу і ўменняў, каб забяспечыць свае патрэбы хатнім рамяством. Болей таго, 

знаходкі археолагаў сведчаць, што ў ХІІ—XIV стст. у Беларусь дастаўляліся 

тавары гэтых галін з Заходняй Еўропы, узамен жа ішлі найперш футры, мёд, 

воск, смалу, лён68. З часам, у XIV—XV стст., калі ўмацавалася залежнасць 

сялян ад феадалаў, узмацняецца таксама гаспадарчая спецыялізацыя вёскі і 

горада і рэгіёнаў69. Болей таго, у XV ст. складаецца агульнадзяржаўны рынак 

ВКЛ (у Маскоўскай дзяржаве тое адбылося ў др. пал. XVII ст. ці нават пазней). 

Калі раней рамеснікі ў гарадах Беларусі (з ХІ ст.) аб’ядноўваліся ў пэўныя 

брацтвы, то з канца XIV ст. з’яўляюцца цэхі. Тое супала са з’яўленнем 

магдэбурскага права: у 1390 г. Брэст, у 1391 г. Гродна, у 1441 г. Слуцк, у 1498 г. 

Полацк (да 1563 г. буйнейшы горад ВКЛ), у 1499 г. Мінск і інш. Вядома, што 

ўжо ў 1287 г. карысталіся падобным правам буйнейшыя гарады Галіцка-

Валынскай Русі Львоў, Луцк, Уладзімір-Валынскі, а ў XIV ст. яго ўжо мелі 

шэраг гарадоў Закарпацця і Галіччыны, што былі нададзены каралямі Венгрыі і 

Польшчы. У XV ст. такія правы займеў Кіеў і др. гарады. 

Выключную ролю ва ўмовах Сярэдневечча ў пашырэнні ведаў і перадавых 

культурных дасягненняў, у т.л. тэхнікі, выконвала царква. Вядома, што доўгі 

час вясковае насельніцтва захоўвала соеасаблівае двоевер’е і прынамсі да канца 

XIII ст. язычніцкія звычаі ў яго пераважалі. У той жа час феадалы і гарады, 

разам са святарамі і манахамі хрысціянтсва сталі праваднікамі новай культуры. 

У ХІІ ст. пры храмах і манастырах пры падтрымцы з боку князёў у Полацкім і 

інш. княствах пашырыліся школы, якія напэўна былі вядомы як адзінкавыя 

выпадкі з ІХ ст. тады ж з’яўляюцца бібліятэкі. Вядомая роля як асветнікаў 

прадстаўнікоў княжаскіх дынастый: Ефрасінні Полацкай у ХІІ ст., Уладзіміра 

Васількавіча (Валынь) у ХІІІ ст. Таксама вялікая роль асветнікаў-царкоўнікаў: 

епіскап Кірыла Тураўскі і мітрапаліт Клімент Смаляціч (ХІІ ст.), а пазней 

мітрапаліт Кіпріян (1375—1406), што ў канцы XIV ст. спрабаваў рэалізаваць 

царкоўную вунію ў ВКЛ. Вядомым пісьменнікам і асветнікам быў кіеўскі і 

літоўскі мітрапаліт Грыгорый Цамблак (1415—1420), па паходжянні валах 

(румын). Падобна да Кіпрыяна, ён адмаўляў падпарадкаванне Залатой Ардзе і 

падтрымліваў існаванне асобнай ад Масквы (што была залежная ад Арды) 

мітраполіі ВКЛ. Быў прыхільнікам царкоўнай уніі (уз’яднання хрысціянства), 

аб чым напісаў 2 прамовы і выступіў на Канстанцкім Саборы ў 1418 г.  

XIV ст. стала часам, калі ў Беларусі будуюцца замкі-кастэлі па ўзоры 

заходнееўрапейскіх (Крэва, Ліда, Гродна, Навагрудак), а таксама гатычныя 
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храмы (в. Ішкалдзь ля сучасных Баранавіч, в. Усялюб ля Навагрудка, Гродна) і 

раманізаваныя мураваныя цэрквы ВКЛ XV/XVI ст. (в.Сынкавічы ля Зальвы, в. 

Мураванка ля Шчучына, нек. храмаў Вільні і інш.)70. Прычым у храмах ужо 

праяўляліся рысы Рэнесансу (знешні дэкор фасаду і вежаў з нішаў) і былі 

гатычныя вокны. Тыя ж рысы шырока праяўляліля і ва Украіне XIV ст. 

Вялікае значэнне для пачаткаў навукі і адукацыі і іх развіцця ў ВКЛ, на 

украінскіх і беларускіх землях, мела заснаванне Пражскага (1348) і Кракаўскага 

(12 мая 1364 г.) універсітэтаў. Асаблівае значэнне меў Кракаўскі ўніверсітэт. 

Вядома, што ў 1370—1380 гг., калі каралём Польшчы і Венгрыі адначасна быў 

венгерскі кароль Людовік І, Кракаўскі ўніверсітэт заняпаў і быў адроджаны ў 

1400 г. па ініцыятые польскай каралевы Ядвігі і караля і вялікага князя ВКЛ 

Ягайлы. Кракаўскі альбо Ягелонскі ўніверсітэт стаў месцам прыцягнення 

адуккаванай моладзі з ВКЛ і Польшчы. У XV— XVI стст. кралеўскі ўніверсітэт 

у Кракаве перыжываў свой росквіт. Вядома, што ў сярэдзіне XV ст. тут 

навучаўся і выкладаў астаномію і матэматыку Марцін Русін. Ён паходзіў з 

сялянскай сям’і з-пад Перымышля, навучаўся ў Кракаве, Празе і Балоніі. У 

Болоніі Марцін Русін атрымаў ступень доктара медыцыны і выкладаў 

астраномію. Ён быў заснавальнікам школы астраномаў у Кракаўскім 

універсітэце, з якой выйшаў астраном-наватар Мікалай Капернік. Прычым 

настаўнікам Каперніка быў іншы выхадзец з Галіччыны Юры Драгобыч 

(1450—1494). Юры паходзіў з сям’і салявара з г. Драгобыч. Ён скончыў 

мясцовую праваслаўную царкоўную школу, дзе засвоіў латынь і змог паступіць 

у Ягелонскі ўніверсітэт (1368), дзе стаў бакалаўрам і магістрам (1473). Затым ён 

паехаў да Балонскага ўніверсітэта, дзе стаў доктарам філасофіі і медыцыны, а 

таксама выкладаў астраномію. У 1481—1482 гг. Юры Драгобыч быў рэктарам 

Балонскага ўніверсітэта, а пазней ён пераехаў у Кракаў і выкладаў там 

медыцыну і астраномію. Вядома, што ён першым вызначыў геаграфічныя 

каардынаты Вільні і Львова. Выпускніком Ягелонскага ўніверсітэту быў 

таксама вядомы паэт Ян Вісліцкі (1485—1520). Ян паходзіў з ваколіц Пінска, 

навучаўся ў Кракаве, дзе затым выкладаў як магістр свабодных мастацтваў 

філасофію і рыторыку. Ён вядомы сваімі вершамі, якія пісаў ужо не на латыні, а 

па-польску. І тое была ўжо аднака новай эпохі ў развіцці літаратуры і навукі — 

эпохі Рэнесанса. Падобна выпускніком Ягелонскага ўніверсітэта быў іншы 

выдатны паэт эпохі Мікола Гусоўскі (1470—1533). Ён паходзіў з Беларусі і 

вядомы сваёй паэмай «Песня пра зубра» 1523 г. на латыні. Тут ён паэтычна 

прадстаўляе свету прыроду, гісторыю і людзей Беларусі, і заклікае да згоды і 

сяброўства розных народаў і хрысціянскіх веравызнань Еўропы. 

Такім чынам, можна пабачыць як ураджэнцы з Беларусі і Украіны ўжо ў 

XV ст. выязджалі на навучанне ў еўрапейскія краіны. Пры гэтым базавыя 

неабходныя для гэтага веды яны маглі атрымаць у царкоўных школах на 

Радзіме. Канешне, назравала неабходнасць у развіцці свецкай адукацыі, што 

з’яўляецца на землях ВКЛ ужо ў новую эпоху і ў новых абставінах у XVІ ст. 

Калі б не абставіны ўсходняга еўрапейскага франціра, то буйнейшыя і 
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багацейшыя гарады на землях ВКЛ таксама маглі б стаць фундатарамі 

ўніверсітэтаў. Зрэшты, так і сталася ў XVІІ ст. датычна Кіева-Магілянскай 

акадэміі, а патэнцыяльна магло стацца і ў Полацку. Ініцыятыва ў развіцці 

адукацыі, навукі і тэхналогій у тыя часы ў Еўропе таксама належыла феадалам. 

Вядомымі мецынатамі асветы і мастацтва ў XІV ст. былі князі Карыятавічы на 

Падоллі, у XV ст. князі Алелькавічы ў Слуцку, Гаштольды і Радзівілы ў Вільні і 

сваіх маёнтках, інш. Відаць, што ўжо тады ў замках заможных магнатаў 

збіраліся кнігі і вялося добрае выкладанне навук. Разам з тым, засваенне 

перадавых ведаў і тэхналогій ішло павольна. Феадальнае саслоўе засвойвала 

рыцарскую літаратуру (свецкія паэмы «Александрыя», «Гісторыя пра Трою» і 

інш.), саслоўнае права, даспехі і гарматы, геральдыку, формы і віды халоднай і 

першай агнястрэльнай зброі, кафлю і інш. элементы побыту. Іншай крыніцай 

інавацый станавіліся з 30-х гг. XІV ст. грамады гараджан-яўрэяў, што з’явіліся 

ў Брэсце і Гродна, а затым у інш. гарадах. Яны пераязджалі з Германіі і 

прывозілі новыя веды і тэхналогіі. Падобным жа чынам яшчэ з ХІІІ ст. у 

Галіччыне, а з XІV ст. у ВКЛ і на Валыні з’явіліся немцы (бюргеры і купцы, 

сяляне і рыцары), што пасяляліся па запрашэнні князёў у гарадах і вёсках і 

прыносілі туды новы досьвед. Аб значнасці гэтых уплываў, напрыклад, 

сведчыць мноства нямецкіх слоў у беларускай мове.              

 

1.5.7. Навуковыя веды і тэхніка араба-ісламскага свету часоў 

Сярэдневечча.  

У VII—IX стст. існаваў Арабскі халіфат, што ахопліваў землі ад 

Атлантычнага акеану на захадзе да Індыі на ўсходзе. Фактычна, гэтую дзяржаву 

заснаваў прарок Мухамад, які з’яднаў арабаў і прынес ім новае веравызнанне — 

іслам. На працягу стагоддзя арабы пакарылі многія землі: Поўнач Афрыкі і 

Левант, Каўказ, Сярэдняя Азія, Іран, Іберыйскій паўвостраў і астравы 

Міжземнага мора (Крыт, Кіпр, Сіцылія, Сардынія і інш.). У межах Арабскага 

халіфату пашыралася арабская  мова, культура і іслам і ўзнік па-свойму 

ўнікальны сінтэз культур, які дагэтуль існуе як ісламскі свет. Арабы-

мусульмане праяўлялі палітычную і культурную гібкасць і хутка засвойвалі 

найлепшыя дасягненні матэрыяльнай і духоўнай культуры падначаленых ім 

народаў. Апроч таго гістарычныя абставіны і досьвед, а таксама маштабы гэтай 

дзяржавы, — вялі да развіцця вялікага культурнага і гандлёвага абмену. 

Вяршыняй развіцця Арабскага халіфату быў перыяд Абасідаў (750—945 гг.). 

Што цікава, тады правіцелі-халіфы падтрымлівалі роўнасць магчымасцяў 

мусульман, незалежна ад таго, былі яны арабамі ці не былі. У такім сэнсе 

халіфы з Абасідаў засталіся духоўнымі лідэрамі мусульманскага свету нават 

пасля таго, як халіфат распаўся і яго сталіца Багдад была пакорана туркамі-

сельджукамі (ХІ—ХІІІ стст.) — да мангольскага нашэсця ў сярэдзіне ХІІІ ст. 

Арабскі халіф з дынастыі Абасідаў Харун аль-Мамун быў дапытлівым 

чалавекам, цікавіўся астраноміяй і гісторыяй, і ў 820-я гг. заснаваў т.зв. «Дом 

мудрасці» ў Багдадзе пры сваім двары. Тут ён збіраў выдатнейшых 

інтэлектуалаў свайго часу, а таксама ініцыяваў масштабную справу па 

перакладу на арабскую мову прац антычных вучоных, асабліва па медыцыне і 



астаноміі, матэматыцы і прыродазнаўству, філасофскіх трактатаў. Пры «Доме 

мудрасці», а затым і пры мностве медрэсэ (мусульманскіх школ пры мячэцях) 

былі створаны бібліятэкі. На арабскую мову былі перакладзены многія працы 

Арыстоцеля, Платона, Гіпакрата, Галена, «Альмагест» Клаўдзія Пталемея, 

Еўкліда і інш. Важна, што многія працы антычных вучоных дайшлі да нашага 

часу толькі дзякуючы арабскім перакладам і праз іх. Апроч таго, аль-Мамун 

заснаваў абсерваторыю і ініцыяваў геадэзічныя вымярэнні. Дзякуючы яму 

ўзнікла традыцыя падтрымкі адукацыі і вучоных сырод мусульманскіх 

правіцеляў, і тое прывяло да «залатога веку іслама» IX—XIII стст. Перарвала 

гэту эпоху заваёва Блізкага Ўсходу манголамі ў сяр. ХІІІ ст. 

Выдатнымі вучонымі ісламскага свету былі: матэматык і географ Абу 

Джафар аль-Харэзмі (ІХ ст.), астраном і географ Ахмад аль-Фергані (ІХ ст.), 

філосаф, прыродазнавец і географ Абу Рэйхан аль-Біруні (973—1048), філосаф, 

паэт і доктар Абу Алі Хусейн ібн Сіна (Авіцэна; 980—1037), матэматык, 

астраном і інжынер Насір ад-Дзін Тусі (ХІІІ ст.), паэт, матэматык і філосаф 

Амар Хайям (1048—1131) і мн. інш. Звяртае ўвагу, што многія з выдатных 

ісламскіх вучоных паходзілі з Персіі і Харэзму. Апорай у іх дзейнасці былі 

медрэсэ з вялікімі бібліятэкамі, што былі створаны правіцелямі ў такіх гарадах 

як Багдад, Каір, Ісфахан, Кордава, Ургенч, Мераг, Самарканд. Асабліва 

праславіліся абсерваторыі і школы вучоных, матэматыкаў і астраномаў у 

Кордаве і Самаркандзе. Так, у Самаркандзе садзейнічаў развіццю ведаў і навукі 

ў XV ст. тамашні правіцель Улугбек. Разам з дзейнасцю навуковага цэнтра ў 

Кордаве ХІІ—ХІІІ стст., гэта быў пэўны працяг «залатога веку» ў гісторыі 

мусульманскай навукі і культуры.  

Арабскія вучоныя засвоілі матэматычныя і астранамічныя, фізічныя і 

хімічныя, геаграфічныя і прыродазнаўчыя веды папярэднікаў з Антычнасці, а 

таксама Індыі і Кітаю, — і прывялі веды ў гэтых галінах на больш высокі 

ўзровень. Так, праз арабаў Еўропа атрамала індыйскія лічбы, сферычную 

трыгінаметрыю і дзесяцічныя дробі, астранамічныя каталогі (зіджы), 

геаграфічныя апісанні і зручныя разлікі руху нябесных цел. Аль-Харэзмі 

фактычна стварыў алгебру як самастойную навуку (аб метадах рашэння 

лінейных і квадраных ураўненнях), увёў індыёскія лічбы і матэматычныя веды 

ў сваі матэматычныя разлікі, а таксама на падставе назіранняў папярэднікаў (у 

т.л. індыйскіх астраномаў) і уласных пачаў складаць зіджы. Аль-Фергані 

працягнуў складанне зіджаў, сканстуряваў астралябію, разлічыў акружнасць і 

мерыдыян Зямлі. Выдатнейшам вучоным-энцыклапедыстам быў аль-Біруні. Ён 

напісаў вядомую кнігу «»Канон Масуда па астраноміі і зоркам», дзе падаў 

багатыя звесткі па астраноміі і матэматыцы, у т.л. сваі высновы аб надзвычай 

вялікай велічыні зорак (Сонца) у параўнанні іх памерамі Зямлі і руху апошняй 

вакол Сонца. Апроч таго ён быў выдатным знаўцам моў і падарожнікам. Ім 

былі напісаны вялікія трактаты аб Індыі і навуковых ведах індыйцаў, аб 

мінералах і леках. Цікава, што аль-Біруні вёў навуковую перапіску з Авіцэнай і 

перадаў таму сваі філасофскія погляды. Ібн Сіна ці Авіцэна, перс па 

паходжанні, быў найбольш вядомым і аўтарытэтным вучоным, што паходзіў з 

мусульманскіх краін. Авіцэна вядомы найперш сваімі медыцынскімі 



энцыклапедыямі «Кніга лячэння» і «Канон лекарскай навукі», дзе ўпершыню 

апісаў лячэнне і прыкметы многіх хвароб, прапанаваў карантын як сродак 

барацьбы з хваробамі, а таксама даследаваў пульс. Як паслядоўнік філасофіі 

Арыстоцеля, ён склаў вялікі навуковы даведнік «Кніга ацалення». Вядома, што 

ён меў рацыяналістычныя погляды і адмаўляў астралогію, што была вядучай 

навукай сярод ісламскіх вучоных і таму падвяргаўся нападкам і нават на нейкі 

час патрапіў у турму. Займаўся ён таксама хімічнымі вопытамі і распачаў 

перагонку эфірных алеяў. Апроч таго ібн Сіна вядомы як выдатны паэт. 

Вядомым персідскім філосафам і вучоным быў ад-Дзін Тусі: вядомыя яго 

трактыты па матэматыцы, астраноміі, механіцы і оптыцы, філасофіі і 

багаслоўю. Трыганаметрыя была вылучана Тусі як асобная матэматычная 

навука. Магчыма, найбольш выдатным поруч з Авіцэнай, быў персідскі вучоны 

і паэт Амар Хаям. Між тым, вядомы сваім сучаснікам як паэт і вальнадумец 

Хаям быў забыты пасля аж да сярэдзіны ХІХ ст., пакуль яго вершы не знайшоў 

і не пераклаў англійскі паэт і перакладчык Э.Фіцжэральд. Як вучоны ён быў 

вядомы трактамі з класіфікацыяй ураўненняў алгебры, каментарамі да Езкліда і 

тым, што пад яго кіраўніцтвам у Ісфахане быў распрацаваны ў 1070-я гг. новы 

сонечны календар, які адрозніваўся выдатнай астранамічнай дакладнасцю. 

Значны быў унёсак арабскіх вучоных у развіццё хіміі. Аны развілі 

спецыфічны кірунак гэтай навукі — алхімію. Алхімія была вучэннем аб 

пераўварэнні рэчываў і майстэрствам такіх пераўтварэнняў, у т.л. за дапамогай 

магіі. Пачынальнікам яе ў арабскім свеце быў Гебер ці Джабір ібн Хаян (VIII 

с.), які вядомы таксама як матэматык, астраном і доктар. Ён склаў даведнік аб 

металах і мінералах, дзе прапанаваў т.зв. ртутна-серную тэорыю. Паводле 

гэтай тэорыі ўсе металы складаюцца з «ртуці» і «серы» ў розных суадносінах. 

Ён жа даводзіў, што ртуць і сера ёсць эквівалентам і ўвасабленнем якасцей 

першаэлементаў, таму з іх дапамогай можна ўсё вырабіць  і вылекаваць, а 

значыць зрабіць найдасканалейшы метал (золата) і найдасканалейшы лек 

(элексір жыцця). У ХІІІ ст. алхімія праз пераклады прац прыйшла ў Еўропу і да 

XVII ст. тэорыя Гебера дамінавала ў хіміі. 

 

1.5.8. Месца і роля культуры мусульманскай Гішпаніі ў трансляцыі 

антычных набыткаў Еўропе. 

Ужо гаварылася аб тым, што Арабскі халіфат паяднаў у свой час многія 

народы і стварыў шырокія гандлёвыя сувязі. Важна яго гістарычная роля і як 

асяроддзя, дзе былі захаваны, сінтэзаваны, развіты і перададзены навуковыя 

веды і тэхналогіі, якія раней былі даступны лакальна ці нават страчваліся. 

Напрыклад, праз арабаў з Індыі ў Міжземнамор’е і ў свет патрапілі з Індыі не 

толькі пэўныя навуковыя веды і лічбы, таксама рыс, кавун, цукровы трыснёг, 

бавоўна, апельсіны і лімоны, перац і інш. спецыі з Далёкага Усходу, з Кітаю — 

шоўкавыя вусені, папера, фарфор, порах. Асаблівае значэнне пры тым мела тое, 

што па суседству ў VIII—XV стст. існавала мусульманская Гішпанія, Аль-

Андалус. Яшчэ ў 711 г. на Іберыйскі паўвостраў уварваліся арбскія заваёнікі і 

разграмілі Вестгоцкае каралеўства. За выключэннем паўночных раёнаў у гарах 

Пірынеі увесь паўвостраў стаў часткай Арабскага халіфата. Болей таго, арабы 



хацелі рушыць далей, але былі разгромлены франкамі ў бітве пры Пуцье ў 732 

г. Нягледзячы на гэта арабы надоўга замацаваліся ў Іберыі і стварылі там шэраг 

сваіх дзяржаў: Кордаўскі эмірат (халіфат) (VIII —ХІ стст.), Гранадскі і інш. 

эміраты (ХІІІ—XV стст.). Хрысціянскія каралеўствы поўначы (Леон, Кастылія, 

Арагон) вялі адваёву Іберыйскага паўвострава ў мусульман (Рэканкіста), але 

пры гэтым мелі з тымі шырокія кантакты і запазычылі з часам шмат карыснага.  

Аль-Андалус дасягнуў вялікіх эканамічных і культурных поспехаў. 

Асабліва значны ўздым навукі і адукацыі, тэхналогій і гаспадаркі там назіраўся 

ў Х—ХІІІ стст. Тады Кордава стала адным з буйнейшых гарадоў свету (1 млн 

чал.), прэтэндавала на ролю сталіцы ўсіх мусульман, а таксама была вядомым 

цэнтрам навукі і горадам з бліскучай архітэктурай і мастацтвам. Так, цудоўным 

помнікам аль-андалузскай архітэктуры былі: саборная мячэць Мескіта ў 

Кордаве, у Х—ХІІІ стст. найбольшая ў свеце (22 тыс. м2), вытанчаны палац 

эміраў Альхамбра ў Гранадзе (ХІІІ—XIV стст.). У Ал-Андалусе працавалі 

выдатныя вучоныя свайго часу: астраном Ібрахім аз-Заркалі (ХІ ст.), філосаф, 

матэматык і астраном ібн Рушд ці Авероэс (1126—1198), філосаф і доктар 

Машэ бен Маймон (Майманід; 1135—1204) і інш. Аз-Заркалі складаў зіджы і 

сканстуряваў новую і зручную люстарную асралябію. Авероэс пераклаў шэраг 

прац Арыстоцеля і напісаў каментары да іх. Апошнія пазней сталі вельмі 

папулярнымі ў еўрапейцаў, і Авероэс нават называўся Каментатарам. Вядома, 

што філосаф быў рацыяналістычных поглядаў і за тое пераследаваўся 

мусульманскімі ўладамі. Майманід быў багасловам, але вядомы таксама як 

перакладчык і аўтар прац па медыцыне.  

У канцы ХІ ст. хрысціяне адваявалі буйны горад Таледа, дзе знайшлі 

выдатную бібліятэку і культурныя набыткі арабаў. Гэтыя дасягненні 

(інжынерныя канструкцыі для ірыгацыі палёў і цудоўныя будынкі, кнігі) 

выклікалі цікавасць. Яшчэ ў ХІІ ст. пачаліся пераклады прац па матэматыцы, 

астраноміі, медыцыне, фізіцы і механіцы з арабскай мовы на латынь. А ў 

сярэдзіне ХІІІ ст. па ініцыятыве караля Альфонса Х Мудрага ў Таледа з’явілася 

нават «Акадэмія перакладаў» антычных (Арыстоцель) і арабскіх (Авероэс) 

працаў. Гэтыя кнігі былі патрэбны ўніверсітэтам і вучоным, былі хутка 

засвоены і падштурхулі да росту ведаў у Еўропе, найперш у Італіі. Ёсць 

меркаванне, што роля Гішпаніі ва ўспрыманні еўрапейцамі культурных 

набыткаў і ведаў з Усходу было большым, чым у выніку Крыжовых паходаў 

ХІ—ХІІІ стст., а ў вяртанні антычнай спадчыны — большым, чым Візантыі. 

Цікава, што тады ж у ХІІІ ст. еўрапейцы запазычылі ў Іберыі ад мусульман 

паперу, ксілаграфію, ветраныя млыны, вадзяныя колы для механізмаў, у т.л. па 

іх ўзоры пачалі вырабляць паперу і порах, вырошчваць рыс, лімоны і інш.     

 

1.5.9. Навуковыя веды і тэхніка сярэдневечнага Кітаю, Японіі, Манголіі. 

Кітай заставаўся вялікай краінай на працягу некалькі тысяч гадоў; ён 

стварыў сваю адметную і культурна багатую цывілізацыю, якая дала свету 

немала навуковых ведаў і цікавых тэхналогій, выдатных тэхнічных аб’ектаў. 

Падобна да Рымскай імперыі на захадзе, Кітай спазнаў пасля падзення 

дынастыі Хань нашэсце варвараў і свае Цёмныя вякі (IV—VI стст.). Тады Кітай 



уяўляў сабой шэраг царстваў, у якіх на поўначы правілі варвары. Падобна да 

хрысціянства ў Еўропе, у Кітаі ў тыя часы пашыраецца будызм. У пачатку  VII 

ст. Кітай быў зноў аб’яднаны кітайскай дынастыяй Тан (VII—Х стст.). У час 

дынастыі Тан сфарміраваўся культурны эталон сярэдневечнага Кітаю, а 

культура і навука дасягнулі свайго ўздыму. У Кітаі вынікла іерархічная, 

падобная да феадальнай у Еўропе, сістэма саслоўяў (гуань — дзяржаўныя 

служачыя і падначаленыя ім земляробы, рамеснікі і гандляры).   

Сталіца Чанань была тады найбольшым горадам свету з больш як 1 млн 

жыхароў і безлічам цудоўных пабудоў (агульнае насельніцтва Кітаю тады 

налічвала да 50 млн чал.). Сталіца Чанань была збудавана на месцы некалькі 

пасяленняў і ўяўляла сабой квадрат з радамі кварталаў квадратнай і 

прамавугольнай формы. Былі арганізаваныя каналізацыя, вадаправод, сетка 

кірмашоў і школ. Чанань быў вядомы сваёй архітэктурай (Вялікая і Малая 

пагады дзікіх гусей), і на стагоддзі сталіца Тан (ды і сама кітайская культура і 

арганізацыя грамадства) стала ўзорам для краін і народаў Далёкага Ўсхода. 

Правіцелі Кітаю кіраваліся канфуцыянскім вучэннем цзін цзі: падтрымліваць 

гармонію ў свеце і краіне (залатой сярэдзіны) дзеля дабра народу і свету. У 

сваім праўленні імператар павінен быў абапірацца на чыноўнікаў, якія 

навучаліся ў Акадэміі Ханьлінь ці іншых вышэйшых школах і праходзілі 

спецыяльныя экзамены (кэцзюй). Усё гэта спрыяла развіццю культуры і ведаў. 

У эпоху Тан кітайцамі былі вынайдзены фарфор, пачалі вырошчваць тутавыя 

гаі і вусеняй-шаўкапрадаў і вырабляць шоўк, шырока застасоўвацца вадзяныя 

млыны, у т.л. для масавага вырабу паперы і ксілаграфічны друк. Тады ж пачалі 

шырока вырошчваць і спажываць чай, цукровы трыснёг, рабілі вядомыя 

кітайскія лакі для дрэва, выкарыстоўвалі вексель ці т.зв. «лятучыя грошы». У 

VIIІ ст. быў адноўлены Вялікі Шоўкавы шлях, па якому праз арабскіх купцоў 

кітайскія вырабы зноў патрапілі на Блізкі Ўсход і ў Еўропу. 

Далейшае развіццё Кітаю адбывалася пры дынастыі Сун (Х—ХІІІ стст.). У 

гэты час у Кітаі быў вынайдзены компас, наборныя друкавальныя дошкі, 

папяровыя грошы, порах і гарматы, ракеты, выраблены першыя стрэльбы. 

Вядомым канфуцыянскім філосафам, чыноўніка і паэтам эпохі Сун быў Ван 

Аньшы. Ён быў прызначаны канцлерам і правёў у 70-я гг. ХІ ст. рэформы: 

замест натуральных павіннасцей уводзіўся грашовы падатак, уводзілася сістэма 

бао цзя (кругавая парука вёсак у выкананні дзяржаўных павіннасцей, аналаг 

прыгоннага права), уведзена дзяржаўная сістэма рэгульвання цэн і страхавання 

ўраджаю для сялян. У ХІІІ ст. вучоны-канфуцыянец і пісьменнік Чжу Сі 

стварыў вучэнне неаканфуцынства: кожная рэч у свеце мае процілеглыя 

пачаткі цы і лі, якія калеблюцца з пераўтварэннем у нейкі адзін з 5 элементаў 

(агонь, вада, дрэва, метал, зямля), у чалавеку ж цы ўвасабляе дрэнны, а лі — 

добры пачатак, і неабходна ачысціць чалавека ад цы праз маральнасць і 

гармонію чалавека і Сусвету. Чжу Сі склаў канон прац Канфуцыя для 

навучання і іспытаў кітайскіх чыноўнікаў, што (з дапаўненнямі) дзейнічаў да 

1911 г. Трэба сказаць, што развіццё гаспадаркі, культуры і навукі ў часы Сун 

дасягнула вялікіх поспехаў. Дагэтуль вядомы кітайскі жывапіс і паэзія той 

эпохі. Вялікімі былі тады дасягненні кітайскіх вучоных у матэматыцы, 



медыцыне, астраноміі, прыродазнаўстве, механіцы. Так, вядомым вучоным быў 

Шэнь Куа (ХІ ст.), аўтар прац па астраноміі, фармакалогіі, геаграфіі, 

вынаходнік кантрукцый для дрэнажу, які прапанаваў выкарыстоўваць рачны 

мул як угнаенне. Выдатным матэматыкам быў Цынь Цзюшаа (ХІІІ ст.), які 

пачаў рашаць ўраўненні вышэйшага парадку і ўпершыню ў Кітаі выкарыстаў 

лічбу нуль. Вядомым медыкам быў Лі Гао (ХІІІ ст.), аўтар прац па лячэнні 

многіх хвароб травамі. Развіццё ў эпоху Сун здабыла таксама акупунтура; былі 

сфармуляваны яе асноўныя прынцыпы.  

Перарвала паступальнае развіццё Кітаю нашэсце качэўнікаў-манголаў з 

поўначы і ўнутраныя сацыяльныя крызісы ў XIII ст. Да 1368 г. Кітай патрапіў 

пад мангольскае іга. Пасля ўсталёўваецца дынастыя Мін (XIV—XVII стст.), 

калі адбываецца новы культуры і сацыяльны ўздым Кітаю. Аднак, пры 

дынастыі Мін узрасла роля адзінаасобнага праўлення імператараў, больш 

жорсткімі сталі законы і кантроль над саслоўямі, якія пераўтварыліся ў 

замкнутыя слаі. Гэтая палітыка ўрэшце прывяла да дзяржаўнай манаполіі на 

знешні гандаль, а затым і да самаізаляцыі Кітаю, што праводзілася з 20-х гг. 

XVІ ст. Адначасна ўзмацніўся знешні ціск: з мора на ўсходзе пагражалі 

японскія і кітайскія піраты, а са стэпаў на поўначы — манголы і маньчжуры. 

Пры гэтым Кітай моцна цярпеў ад сацыяльных канфліктаў унутры краіны. 

Урэшце пасля працягліх войн тое прывяло да ўсталявання новай дынастыі Цын 

(1645—1911), калі маньчжуры захапілі ўладу і сталі кіруючым саслоўем. 

Напачатку маньчжуры падтрымлівалі кантакты з іншаземцамі, але з 1756 г. і 

яны звярнуліся да палітыкі самаізаляцыі. Хаця пры Цын і назіраўся пэўны 

сацыяльны прагрэс, але Кітай станавіўся ўсё больш адсталай краінай. 

Найбольшага поспеху кітайская навука і тэхналогіі часоў Сярэдневечча 

дасягнула пры імператары з дынастыі Мін Юнь-Лэ (1403—1424). Пры ім быў 

адноўлены і пашыраны Вялікі Кітайскі канал (VII—ХІІІ стст.), што злучаў 

Хуанхэ і Янцзы, буйнешыя рэкі Кітаю. Пры Юн-Лэ на месцы колішняй сталіцы 

мангольскай дынастыі быў пабудаваны горад Бэйцзін («Паўночная сталіца», 

Пекін) і Гугун ці Забаронены горад, самы буйны палацавы комплекс у свеце, 

плошча якога перавышае 720 тыс. м2. Над праектам Забароненага горада 

працавала цэлая кагорта выдатных архітэктараў, якія стварылі шэдэўр 

сусветнай архітэктуры. Вядома, што ва ўсім Гугуне (да 1000 прыгожых  

будынкаў) была агульная сістэма ацяплення падлог. Апроч таго, пры Юн-Лэ 

тысяча вучоных з Акадэміі Ханьлінь стварыла ў 1408 гг. энцыклапедыю Юнлэ 

Дадзянь з 11,1 тыс. тамоў, буйнейшая да ХХІ ст. у свеце. Таксама ў тыя часы 

адмірал Чжэн Хэ (1371—1435) ажыццявіў к 1405—1407 гг. з флотам у 100 ці 

300 вялікіх караблёў марскую экспедыцыю ў Індыю і да 1434 г. яшчэ 6 вялікіх 

падарожжаў да ўсходніх берагоў Афрыкі (яго 3 апошнія падарожжы ў 1416—

1422 і 1430—1434 гг.), да Індыі і Аравіі. Вядома, што Чжэн Хэ быў адначасна і 

даследчыкам і дыпламатам, які ўсталёўваў стасункі Кітаю з заморскімі 

краінамі. Аднак эканамічнай карысці ад экспедыцый было мала, таму міністры і 

саветнікі Юн-Лэ даводзілі іх  немэтазгоднасць і ўжо 7-ю экспедыцыю ледзьве 

пагадзілі ў Бэйцзіне. Вядома што агулам вынікі экспедыцый выклікалі 

расчараванне ў Кітаі. Калі пры Юн-Лэ Кітай разгарнуў масштабнае будаўніцтва 



марскіх судзен (так, для падарожжаў Чжэн Хэ былі пабудаваны парусныя 

караблі з дрэва да 150 м. даўжыні і 50 м. шырыні, ці пад’ёмнасцю звыш 15 тыс. 

тон грузу), то адразу пасля яго смерці справа была закінутая. Самія апісанні 

падарожжаў былі знішчаны, а згадкі аб падарожжах забытыя яшчэ ў сярэдзіне 

XV ст. Так, Кітай заглыбляўся ў ізаляцыю і крызіс. 

Іншымі вялікімі краінамі Ўсходняй Азіі ў Сярэднія Вякі былі Японія і 

Манголія. Жыхары Японіі ўзышлі да стадыі цывілізацыі  і наладзілі сувязі з 

Кітаем недзе ў І ст. н.э., а ў VI ст. узнікла Японская дзяржава. Доўгі час яна 

развівалася пад культурным уплывам Кітаю. Так, у VI ст. з Кітаю ў Японію 

патрапіў будызм і іерагліфічнае пісьмо, пазней адаптаваныя японцамі. У VIІІ 

ст. з’явіліся японскія летапісы і літаратура, а таксама зводы законаў, у т.л. закон 

743 г. аб вечнай прыватнай уласнасці асоб на распрацаваныя тымі пусткі.  

Так абазначылася сябе своеасаблівасць далейшага гістарычнага развіцця 

Японіі. Паступова ў краіне вельмі вырасла значэнне феадальных кланаў, што ў 

канцы ХІІ ст. прывяло да ўзнікнення рыцарскага саслоўя самураяў і 

ўсталявання сістэмы ваенных правіцеляў сёгунаў. Да 1867 г. сёгуны і самураі 

вызначалі жыццё Японіі. Падобна да рыцарскай культуры ў Еўропе, у Японіі 

складалася культура самураяў. У 1274 і 1281 гг. японцы здолелі адбіць напад 

манголаў. Затым, асабліва ў XVI ст., нягледзячы на бяспынныя міжусобныя 

феадальныя войны, японцы хутка запазычвалі веды і тэхналогіі звонку, актыўна 

развівалі міжнародны гандаль. З’явіліся магутныя саюзы купцоў, развіваюцца 

гандлёвыя і рамесныя цэнтры, такія як Осака, Фукуока, Нагасакі і інш., якія з 

часам займелі гарадское самакіраванне. У 1540-я г. у Японію прыбылі 

еўрапейскія купцы і місіянеры, партугальцы і гішпанцы, якія пазнаёмілі 

японцаў з агнястрэльнай зброяй, і хутка тыя самі пачалі яе вырабляць. Разам з 

тым, еўрапейцы прынеслі ў Японію веды і тэхнічныя дасягненні, якія японцы 

досыць хутка і ахвотна засвойвалі. Аднак калі ў Японіі ўсталяваўся сёгунат 

Такугава (1603—1867), то цэнтральная ўлада вырашыла перарваць сувязі 

правінцыйнага самурайства з еўрапейцамі і ў 1641 г. увяло палітыку 

самаізаляцыі краіны, што дзейнічала да 1853 г. 

  Манголы, качавы народ з Цэнтральнай Азіі, які стварыў вялізную 

Мангольскую імперыю ХІІІ— ХІV стст. Апошняя ахоплівала землі ад Ціхага 

акеану на ўсходзе да Чорнага і Міжземнага мора і межаў ВКЛ на захадзе. 

Манголы былі качавым народам варвараў, які стварыў сістэму жорскіх законаў 

(Яса) і вялікае коннае войска з вельмі суровай дысцыплінай. З часам яны 

здолелі засвоіць некаторыя набыткі цывізізацыі пакоранных імі народаў. У 

Цэнтральнай Азіі самі па сабе манголы заставаліся адсталым народам, аднак 

яны прынеслі асобныя кітайскія адкрыцці (чай, порах) у Еўропу.                                  

 

1.5.10. Навуковыя веды, тэхніка і тэхналогіі сярэдневечнай Індыі, Эфіопіі і 

дзяржаў Заходняй Афрыкі. 

Тая частка свету, што называецца ўсходнімі народамі, Усходам, — вельмі 

вялікая, шматлюдная і стракатая. Тут, у Азіі і Афрыцы, да ХХ ст. поруч з 

цывілізаванымі рэгіёнамі існавалі тыя, дзе бытаваў жалезны век і нават былі 

этнасы, што жылі ва ўмовах каменнага веку. Даўнім і самадастатковым ачагом 



цывілізацыі ў Паўднёвай Азіі была Індыя. Але ў Сярэневечча тут, як і ў 

Афрыцы — пашыраўся іслам, арабская мова і культура. На ўсходнім 

узбярэжжы і ў Сахары тое прывяло да змешаных культурных з’яў (суахілі, 

самалійцы, суданцы). Аднак пасля арабскіх заваёў у Афрыцы заставаўся і 

самабытны ачаг цывілізацыі — Эфіопія. Пазней, у ХІ—ХVІ стст., яе дапоўнілі 

краіны Заходняй Афрыкі (Канем, Малі, Сангаі) і Ангола на поўдзень ад Сахары.  

 Залатой парой у самабытным развіцці цывілізацыі Індыі стала эпоха 

Гуптаў у ІV—VI стст. Затым Індыя спазнала націск качавых народаў, у т.л.  VII 

ст. у яе паўночна-заходнія вобласці ўрываюцца арабы-мусульмане. З гэтага 

моманту і да пачатку еўрапейскай каланізацыі ў ХVI ст. вялікі ўплыў на 

гістарычные і культурнае развіццё Індыі атрымаў рух мусульман на ўсход. У 

ХІІІ—ХVI стст. на поўначы Індыі ўсталяваўся Дэлійскі султанат на чале з 

мусульманскімі элітамі, цюркамі і персамі. Адбылося пашырэнне ісламу ў 

даліне р. Інд і ў Бенгаліі і ісламскага ўплыву на культуру індыйцаў. Тады ж у 

Індыі была насаджана феадальная сістэма па ўзору Ірана. Аднак менавіта праз 

заваёнікаў Індыя шырока ўцягнулася ў гандлёвы і культурны абмен са светам, і 

праз арабаў набыткі індыйскай навукі трапляюць у Еўропу і нават у Кітай. 

Пазней, на змену Дэлійскаму султанату прыйшла Імперыя вялікіх маголаў 

(ХVI—ХІХ стст.). У ёй працягваліся тыя ж працэсы пры панаванні 

мусульманскіх элітаў, аднак ўзрасла цікавасці да ўласна індыйскай культуры і 

адбываўся яе сінтэз з іслама-персідскай. Вядома, што правіцель Імперыі вялікіх 

маголаў Акбар (др. пал. ХVI ст.) нават сам перакладаў на персідскую мову 

выдатныя творы індыйскай літаратуры. Між тым, на поўдні Індастану 

працягвалі існаваць індуісцкія дзяржавы, што супрацьстаялі ісламскім 

заваёўнікам: Чола (ІХ—ХІІІ стст.), Віджаянагара (ХІV—ХVII стст.), Маратха 

(ХVII — пачатак ХІХ стст.). У часы Чола былі пабудаваны велічныя індуіскія 

храмы, сетка дарог і асушальных каналаў, актыўна развіваўся марскі гандаль. У 

часы Віджаянагара яе сталіца Хампі была сярод буйнейшых гарадоў свету, мела 

багатую архітэктуру. Агулам, сярэдневечная Індыя вядома найперш сваёй 

мастацкай культурай, архітэктурай, рамеснай вытворчасцю. Пэўна, развіццё 

навукі і тэхнікі ў Індыі было абмежаванна догмамі ісламу і індуізму. 

Гістарычнае і культурнае развіццё Афрыкі ў сярэдневечныя часу (і 

дагэтуль) адбывалася ва ўмовах экспансіі ісламскай (арабскай) культуры. Яшчэ 

ў І тысячаг. да н.э. на тэрыторыі Эфіопскага нагор’я (паўночны ўсход Афрыкі) 

узніклі першыя царствы, якія ў І ст. н.э. пераўтварыліся ў адзіную дзяржаву 

Аксум, ад якой уласна і паходзіць сучасная Эфіопія. Аксум меў шырокія 

гандлёвыя і культурныя кантакты з эліністычным Егіптам, Рымскай імперыяй, 

Візантыяй і Індыяй. У IV ст. эфіопы ад коптаў-егіпцян прымаюць хрысціянства. 

З VІІ ст. эфіопам давялося супрацьстаяць ісламскай экспансіі. Апошняе мела 

вырашальнае значэнне для краіны. Супыніць мусульманскі націск эфіопы 

змаглі ў ХVІ ст. з дапамогай партугальцаў: тыя даслалі зброю, салдатаў і 

місіянераў. Аднак з 1636 г. Эфіопія перайшла да самаізаляцыі і хутка патрапіла 

ў палон феадальнай анархіі. Яшчэ з часоў Аксума збераглася мова і пісьмо геэз, 

на якую былі перакладзены многія (у т.л. забытыя) творы Антычнасці і 

Сярэдневечча. Выдатным помнікам будаўніцтва ёсць горад Лалібела ХІІ/ХІІІ 



ст. з шэрагам высечаных у цэльнай скале храмаў эфіопскай царквы, а таксама 

ёсць адмысловая даўняя сістэма падачы артэзіянскай вады. Вядома, што пасля 

захопу мусульманамі Іерусаліма ў 1187 г. Лалібела мусіла стаць «Новым 

Іеруслімам». Яшчэ больш моцнаму ўздзеянню мусульман падвяргаліся даўнія 

дзяржавы Заходняй Афрыкі. Ужо ў ХІ ст. створаныя мясцовымі негрыцянскімі 

народамі царствы Гана і Канем былі пакораныя мусульманамі і іх эліты 

прынялі іслам, хаця народныя масы заставаліся язычнікамі. Гэты дзяржавы 

існавалі дзякуючы гандлёвым шляхам і багатым залатым радовішчам. 

Асаблівай вядомасці дасягунулі дзяржавы Малі (ХІІ—ХV стст.) і Сангаі (ХV— 

ХVІ стст.). У тыя часы квітнеў за кошт гандлю золатам, соллю і рабамі горад 

Тымбукту на р. Нігер, дзе існавала багатая бібліятэка і медрэсэ Санкорэ, 

працавалі вучоныя з усяго ісламскага свету. З тых часоў зберагліся помнікі 

арыгінальнай глінабітнай малійскай архітэктуры (будынак Санкорэ, мэчэць у 

Джэнэ і інш.). Вядома, што зусім невялікае войска мараканцаў у 1591 г. 

разграмілі з дапамогай ружжаў і гармат шматлікае войска Сангаі і захапіла 

Тымбукту, і гэта прывяло да знішчэння Санкорэ.  

Агулам, афрыканскія краіны адставалі ў сваім развіцці, зберагалі архаічны 

воблік і моцна залежылі ад араба-ісламскай культуры.   

  

1.5.11. Навуковыя веды, тэхніка і тэхналогіі ў дакалумбавай Мезаамерыцы 

і Андах: майя, ацтэкі, інкі.   

Незалежны ачаг цывілізацыі сфарміраваўся ў Амерыцы: на паўвостраве 

Юкатан існавалі гарады-дзяржавы народа майя (І тысячагоддзе да н.э. — ХVІ 

ст.), у цэнтральнай Мексіцы — дзяржавы ацтэкаў (XIV—XVI стст.), а перад 

тым міштэкаў (VII—XV стст.) і сапатэкаў (з І тысячагоддзя да н.э.); на поўдні, у 

гарах Перу і Балівіі існавала імперыя інкаў (XV—XVI стст.), а перад тым 

царства Чыму (ХІІ—XIV стст.) і ранейшыя развітыя культуры. Вялікія 

перамены ў гісторыі ўсёй Амерыкі прынесла адкрыццё генуэзскім купцом і 

гішпанскім першаадкрывальнікам Хрыстафорам Калумбам 12 кастрычніка 

1492 г. Амерыкі. Услед за тым Х. Калумб і іншыя гішпанскія і партугальскія, а 

затым французскія, галандскія і англійскія экспедыцыі вывучылі і каланізавалі 

Новы Свет. Жыццё індзейскіх народаў перамянілася. 

Папярэднікамі майя маглі быць альмекі. Ужо ў сяэдзіне І тысячагоддзя да 

н.э. у іх існавалі гарады-дзяржавы. Майя займаліся амаль выключна 

земляробствам: вырошчвалі кукурузу, фасолю, гарбузы, хлебнае дрэва (рамон), 

памідоры, тытунь, какава, батат, авакада, перац і інш. Усе яны ў XVI ст. праз 

гішпанскіх канкістадораў патрапілі ў Еўропу і свет. Вельмі цанілася майя 

какава для вырабу лячэбнага і сакральнага напою (чампурада). Базавай 

харчовай культурай у іх была кукуруза, ураджайная і скараспелая культура, 

якой яны вывелі некалькі вельмі адрозных па якасцях сартоў. Праз высокую 

прадуктыўнасць сімбіёзу пасеваў кукурузы і фасолі, што практыкавалі майя, — 

яны здолелі стварыці развітую цывілізацыю, нягледзячы на тое, што 

практыкавалі прымітыўную падсечна-агнявую сістэму і не ведалі гужавога 

транспарту, выкарыстоўвалі толькі каменныя прылады працы. У майя ўзніклі 

шматлікія царствы, цэнтрамі якіх былі гарады як храмавыя цэнтры. У І—XVI 



стст. магутнейшымі гарадамі былі: Тыкаль, Калакмуль, Паленке, Капан, Чычэн 

Іца, Маяпан. Аднак перыядычна глебы спусташаліся і майя даводзілася 

пераносіць гарады і палі на новае месца. Вялікі крызіс майя перажывалі з ХІ ст., 

а ў 1520-я гг. з’явіліся гішпанцы, якія пакарылі майя да канца XVIІ ст. Між 

тым, да сёння існуе народ майя на поўдні Мексікі і нек. суседніх краінах 

Цэнтральнай Амерыкі, які зберагае сваю адметнасць і мову. 

Вядома арыгінальная архітэктура і ерагліфічнае пісьмо майя. Найбольш 

яны выкарыстоўвалі (ва ўмовах Юкатана) для будоўлі блокі з вапняку і 

змацоўвалі іх вапнавым растворам. Яны выпрацавалі эфектыўныя спосабы 

каменнай кладкі і будавалі вялізныя палацы і пірамідальныя храмы з 

пляцоўкамі-абсерваторыямі. Фасады будынкаў былі багата дэкарыраваны 

скульптурнымі формамі. Вялікім культурным набыткам і вынаходніцтвам майя 

былі таксама іх пісьмо і календар. Асабліва цікавы апошні, паколькі ў майя 

былі накоплены багатыя астранамічныя назіранні. Календар засноўваўся на 20-

цірычнай сістэме ліку, якім карысталіся і майя і іншыя народы Цэнтральнай 

Амерыкі. У календары майя налічвалася 260-дзённыя і 365-дзённыя цыклы, 

што складаліся з 18-ці і 20-дзённых цыклаў-«месяцаў». Пры накладанні гэтых 

сістэм яны вылічвалі 52-гадывыя цыклы. Былі і іншыя сістэмы календарнага 

ўліку, што, як лічыцца, мала вялікую астранамічную дакладнасць. 

Найбольш даўнім цывілізаваным народам у Цэнтральнай Мексіцы былі 

сапатэкі. Магчыма ім належыў яшчэ старажытны горад Монтэ-Альбан XIV—V 

ст. да н.э. у даліне Аахака. Пазней, у VІIІ ст. ад сапатэкаў вылучыліся міштэкі, а 

ў XIV ст. і міштэкі і сапатэкі падвергліся нападу і заваяванням з боку ацтэкаў. 

Яны вялі цяжкія войны з ацтэкамі, а затым у 1521 г. былі пакораныя гішпанскім 

заваёўнікам Эранам Картэсам. Між тым, у свой час, у XIV ст. — пачатку XVI 

ст. ацтэкі стварылі сваю дзяржаву ў Мексіцы. Іх сталіцай быў горад 

Тэначтытлан ў возеры Тэскока. Па стану на пач. XVI ст. яго насельніцтва 

магло дасягаць 300-500 тыс. жыхароў і тое быў адзін з буйнейшых гарадоў 

планеты. Горад складаўся з 4 кварталаў на мностве астравоў, меў агромністыя 

будынкі, такія як 30-метровыя пірамідальныя храмы Уіцылапочтлі і Тлалока, 

бостваў вайны (Сонца) і ўраджаю (дажджу). Падобна да мая, ацтэкі вырошчвалі 

кукурузу, фасолю, гарбузы і інш. Пры гэтым яны выкарыстоўвалі 

своеасаблівую сістэму чынампаў — штучных астравоў з трысняговых вязанак, 

зямлі, азёрнага глею і водных раслін. Чынампы ўвесь час абнаўляліся і давалі 

вельмі высокія ўраджаі. Апроч земляробства, яны разводзілі птушак (індыкоў, 

качак) і пчол. Карысталіся выключна каменнымі прыладамі (абсідыян, 

крэмень), але ўмелі апрацоўваць медзь і інш. каляровыя металы, з якіх рабілі 

ўпрыгажэнні. Ацтэкі былі ваяўнічым народам і канібаламі, што наводзілі жах 

крывавымі рытуаламі. У жніўні 1521 г. вялізная армія ацтэкаў была разбітая, а 

іх сталіца Тэначцітлан знішчана атрадам гішпанскага двараніна Э. Картэса.  

  Самую вялікую па тэрыторыі і магутную імперыю індзейцаў у 

Дакалумбавы час стварыў народ інкаў ці кечуа у Андах на захадзе Паўднёвай 

Амерыкі. Зараз гэта тэрыторыя шэрагу амерыканскіх краін (найперш, Перу і 

Балівія). Гэтая дзяржава назвалася Таўантынсую ці «Краіна чатырох бакоў 

свету» і адрознівала спецыфічным грамадскім ладам. У 1526—1533 гг., 



падобна да Мексікі, гішпанскі атрад на чале з Франсіска Пісара разгарміў інкаў 

і падпарадкаваў іх дзяржаву Гішпаніі. Інкі стварылі цывілізацыю са строгай 

іерархіяй, што падначальвалася іх правіцелю, Сапа Інка. Сваякі Галоўнага Інка 

фарміравалі царскі двор і займалі галоўныя пасады ў дзяржаве. Асноўная ж 

маса насельніцтва складалася са свабодных вясковых абшчыннікаў, якія 

абавязаны былі выконваць шэраг грамадскіх павіннасцей (міта). Грамадства 

была вельмі цэнтралізаваным, нават прадукты збіраліся на склады і 

размяркоўваліся праз чыноўнікаў. Адпаведна, у Таўантынсую існавала вялікае і 

разгалінаванае саслоўе чыноўнікаў. Апроч таго з ХІІ ст. існавала рэгулярнае 

войска, а вайскоўцы фарміравалі асобнае саслоўе.  

Інкі рабілі палі-тэрасы на схілах гор і вырошчвалі: бульбу (250 сартоў), 

кукурузу (20 сартоў), фасолю, кіноа, ананасы, гарбузы, арахіс, какаву, кусты 

кокі, агаву і інш. Апроч таго, яны разводзілі марскіх свінак, лам і альпакаў. Лам 

выкарыстоўвалі для перавозкі грузаў. У адрозненне ад інш. народаў, інкі 

выплаўлялі бронзу і рабілі з яе прылады працы (матыкі, нажы, сякеры і інш.), 

хаця камень таксама шырока імі выкарыстоўваўся. Інкі вялі маштабнае 

каменнае будаўніцтва: вядомыя іх гарады Куска (сталіца), Кіта, Мачу-Пікчу і 

інш. У гарадах існавала разгалінаваная сістэма водазабеспячэння. Вядомыя 

таксама масіўныя крэпасці і вялікая сетка дарог інкаў. Будаўніцтва вялося 

сухой цыклапічнай кладкай, што мела надзвычай высокую якасць. Інкамі была 

пракладзена сетка каменных дарог працягласцю звыш 20 тыс. км, з якіх да 

сёння ацалела 6,6 тыс. км. На ўсёй працягласці дарог меліся ўказальныя 

стаўпы, паштовыя станцыя і падарожныя дамы. Была наладжаная дзяржаўная 

сістэма пошты (выкарыстоўваліся бегуны, часкі). У інкаў была свая 

непаўторная сістэма вузелковага пісьма кіпу. Вядома, што з дапамогай кіпу 

праводзіліся агульныя перапісы і была наладжаная падрабязная сістэма ўліку 

павіннасцей і даходаў. Вядома, што ў інкаў была сетка школ і нават 

своеасаблівая Акадэмія для знатных людзей (касікаў) у Куска. Досыць высокага 

развіцця ў інкаў дасягнула матэматыка і астраномія. Вядома, што ў інкаў 

бытаваў сонечны календар, які меў 365 дзён з 12 месяцаў па 30 дзён і 5 ці 6 

«заключных дзён». Высокага ўзроўню ў іх дасягнула медыцына: яны праводзілі 

такія аперацыі, як трэпанацыя чэрапа і ампутацыя канечнасцей. Інкі выраблялі 

мноства эфектыўных лекаў з раслін, удала лячылі зубы.                              



ІІ. Раздзел ІІ. Навука і тэхніка ў Новы час: ад Рэнесансу  

і гуманізму да навукова-тэхнічнай рэвалюцыі (НТР)  

і постіндустрыяльнага (інфармацыйнага) грамадства. 
 

ІІ.1. Рэнесанс: культурная і інтэлектуальная рэвалюцыя ў Еўропе. 

 

2.1.1. Паняцце Рэнесансу і яго інтэлектуальна-культурнае вымярэнне для 

сучаснага чалавека. 

Эпоха Рэнесанса XIV—XVI стст. лічыцца пераходам ад Сярэдневечча да 

Новага часу ў гісторыі Еўропы і ўсяго свету. Тэрмін Рэнесанс паходзіць ад 

франц. Renaissance; таксама вядомыя тэрміны Рысарджымента (ад італ. 

Rinascimento) і Адраджэнне. Рэнесанс — эпоха ў Еўропе, калі ўзмацняецца 

цікавасць да Антычнасці, што суправаджалася распаўсюджаннем гуманізму і 

антрапацэнтрызму; таксама пашырэнне свецкай культуры і свядомасці пры 

звужэнні ўплыву царквы ў грамадстве. Менавіта ў гэтую эпоху адбывалася 

станаўленне нацыянальных культур, моў і краін, што існуюць да сёння.  

Яскравай ажметнасцю Рэнесансу ў гісторыі Еўропы стала фаріраванне 

гуманізму. Гуманізм — ад лац. humanus — «чалавечны», новы еўрапейскі 

светапогляд, які вызнае чалавечую асобу як найвышэйшую каштоўнасць. 

Галоўнай адметнасцю гэтай асобы, паводле Эразма Ратэрдамскага, была 

свабодная воля, добрае выхаванне і адукацыя, адмова ад насілля (вайны). 

Агулам, гуманізм меў свае вытокі ў хрысціянскай і іўдэйскай традыцыі. 

Напрыклад, у Біблііі ёсць запавет «не забій», а таксама ўказанне на тое, што 

«чалавек створаны па вобразу і падабенству Божаму», прытым жывая і 

несмяротная душа была як дыханне Бога нададзена звыш. З гэтага прама 

вынікала вялікая каштоўнасць такой істоты і стварэння як чалавек. Адсюль жа, 

па сутнасці, вынікала і ўнікальнасць, асаблівасць кожнага чалавека, фармальная 

роўнасць людзей (пры розных здольнасцях і знешнім выглядзе ва ўсіх ёсць 

адзіны спосаб жыццядзейнасці праз душу і сувязь с Творцам). 

Асаблівасцю Рэнесансу стала тое, што вучоныя (дзеячы) Адраджэння 

засяродзіліся на вывучэнні чалавека, у адрозненні ад вучоных ранейшага часу, 

якія засяроджваліся на багаслоўі (divina studia)71. Знешне гэты працэс часта 

суправаджаўся вялікай увагай да часоў Антычнасці, да антычных ведаў і 

вучоных; і таму як бы назіралася павяртанне Антычнасці, хаця насамрэч 

адбывалася нараджэнне еўрапейскай навукі і культуры Новага часу. Варта 

заўважыць і тое, што ў першую чаргу Рэнесанс (Адраджэнне) датычыўся сферы 

мастацтва і культуры, напачатку якімі і былі скіраваны навуковыя пошукі. Але 

з часам, ужо з пераходам у Новы час у XVI—XVII стст., навука стала асобнай і 

самадастатковай сферай грамадства. Адметнасцю эпохі Рэнесанса было, 

падобна да Антычнасці, цесная сувязь мастацтваў і навукі; аднак асаблівасцю 

вучоных і мастакоў Рэнесанса было тое, што яны падобна да цэхавых майстроў 

сярэдневечных гарадоў, былі маэстра ў сваёй справе.                   
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2.1.2. Гуманісты і гуманізм — адкрыццё новага свету і часу. 

Як ужо адзначалася, гуманізм стаў пашыраным светапоглядам у эпоху 

Рэнесансу. Гуманістычны светапогляд пашыраўся ў свеце і ўпітваўся рознымі 

культурамі свайго часу. Праз збег гістарычных абставін гуманісты часта 

выступалі як своеасаблівыя праціўнікі рэлігійнай дагматыкі і засілля царквы ў 

грамадстве, як паборнікі свецкай культуры і грамадства. Поруч з тым, апошняе 

было не абавязкова так, бо часта царкоўныя іерархі і дзеячы падтрымлівалі 

творчасць гуманістаў і самі пашыралі гуманізм на хрысцянскай глебе ў Еўропе і 

свеце. У гэтым рэалізавалася як новая адкрытая сутнасць і пакліканне Еўропы і 

еўрапейцаў у гісторыі Чалавецтва. Можна сказаць і тое, што ранейшая няпэўная 

Айкумена мінулага стала тады Чалавецтвам.  

 Да таго, менавіта ў гэты час адбываецца пераход у Еўропе ад феадальнай 

раздробленасці да нацыянальных краін з саслоўна-прадстаўнічымі 

парламентамі, ад паўсюднай і агульнай латыні ў адукацыі і навуцы да 

нацыянальных моваў і літаратур, ад свету рукапісаў да свету друкаваных кніг. 

Выдатным паэтам і пачынальніка нацыянальнай італьянскай літаратуры быў 

гуманіст і адкрывальнік гуманізму Франчэска Петрарка (1304—1374), які 

першым пачаў пісаць вершы на народнай мове, апяваў пачуцці і пошукі 

чалавечай асобы, паказаў яе чалавечую прыгажосць і годнасць. Персанажы 

твораў Петраркі смелыя, самадастатковыя і прыгожыя людзі, якія крытычна 

ставяцца да сучасных ім парадкаў. Цікава і паказальна, што праз захапленне 

творчасцю антычнага паэта Вергілія Петрарка падвяргаўся пераследам з боку 

царквы як «чараўнік». Падтрымку і прытулак ён знайшоў у Фларэнцыі і 

Венецыі, дзе ацанілі паэта і мысляра. Між тым, выдатным гуманістам, 

філосафам і паэтам, быў таксама дамініканскі манах і святар з Італіі Джардана 

Бруна (1548—1600), што спачатку праз ідэі рацыяналізму пакінуў манаства і 

царкву, дайшоў думкі ад мностве нябесных цел падобных Зямлі, выкрываў 

цемрашальства і насільствы царкоўных улад; і ў лютым 1600 г. быў асуджаны 

на смерць, у т.л. за навуковыя погляды. 

  Важнай якасцю дзеячоў эпохі Адраджэння было тое, што яны даказалі 

неабходнасць пасціжэння чалавека, яго самадастатковую ролю і магчымасці. 

Ачагом пашырэння свецкай культуры Рэнесансу, мастацтваў і навукі, 

гуманістычнага светапогляду сталі вольныя гарады ў Італіі. Лічыцца, што 

свайго росквіту Адраджэнне дасягнула ў XV ст., калі яно ахапіла практычна 

ўсю Еўропу і засягнула межаў Асманскай імперыі і Вялікай Арды на ўсходзе. 

Тады цэнтрам Адраджэння, апроч Паўночай Італіі, сталі таксама Германія, 

Нідэрланды і Францыя. Выдатны вучоным і гуманістам, які вызначаў сутнасць 

эпохі стаў Эразм Ратэрдамскі (1469—1536). Пры ім гуманізм якраз і дасягнуў 

прызнання ў грамадстве. Напрыклад, вялікім мецэнатам мастацтва Рэнесансу 

былі папа рымскі Юлій ІІ і германскі імператар Карл V. Найвядомейшым 

творам Э.Ратэрдамскагам стала сатыра «Пахвала Дурасці» (1509), дзе ён 

высмейваў ляноту і самападман людзей, і заклікаў чалавека да таго, каб жыць у 

гармоніі з розумам, прыродай і прыгажосцю. Важна і тое, што тут ён паказвае 

адказнасць чалавека за жыццё паводле здаровага сэнсу.                        



 

2.1.3. Зараджэнне навук, навукоўцы рэнесанснай Еўропы. Эразм 

Ратэрдамскі.  

Яшчэ Петрарка заклікаў у сваіх творах займацца не схаластыкай, а 

вывучаць сапраўднага чалавека і свет (studia humanitatis). Ад самага пачатку 

гуманісты надавалі вялікае значэнне ў выхаванні і пазнанні чалавека 

літаратуры. Уласна, многія выдатныя гуманісты былі паэтамі і пісьменнікамі: 

Дантэ, Франчэска Петрарка, Джавані Бакачо, Леанарда да Вінчы, Тамаза 

Кампанэла і інш. у Італіі; Франсуа Рабле, Мішэль Мантэнь і П’ер дэ Рансар у 

Францыі; Ульрых фон Гутэн, Іяган Рэйхлін, Себасцьян Бранд, Марцін Лютэр і 

мн. інш. у Германіі; Эразм Ратэрдамскі, Йонс ван дэр Вондэл і інш. у 

Нідэрландах; Мігель Сервантэс і Лопэ дэ Вэга ў Гішпаніі; Уільям Шэкспір, 

Томас Мор і інш. у Англіі; Ян Каханоўскі, Мікалай Рэй, Марцін Чэховіч, Ян 

Ласкі, Анджэй Фрыч Маджэўскі, Пётр Скарга і інш. у Польшчы; Францыск 

Скарына, Андрэй Рымша, Сымон Будны, Анджэй Волан, Васіль Цяпінскі ў 

Беларусі72; Станіслаў Арыхоўскі, Пётр Русін, Іван Вышэнскі і інш. з Украіны.  

У эпоху Рэнесансу, калі літаратары і мастакі выяўлялі веліч, прыгажосць і 

годнасць чалавека, яго волі, розуму і магчымасці, з’яўляюцца таксама навукі як 

спецыялізаваныя сферы пазнання свету ў сучасным сэнсе. У сваіх дуках дзеячы 

Рэнесансу кіраваліся выразам ad fontes — зн. на латыні «да крыніц; да карнёў», 

альбо адначасна і зварот да антычнай спадчыны, адкуль вытокі ведаў, і зварот у 

тлумачэнні з’яў свету да іх сутнасці і ўважнівага непасрэднага вывучэння. 

Вядома ж гэты покліч часоў Рэнесансу спрыяў Рэфармацыі ў духоўным жыцці 

Еўропы. Таму ў XVI ст. многія дзеячы Адраджэння былі адначасна актыўнымі 

ўдзельнікамі Рэфармацыі хрысціянства, як тое: Мікалай Рэй, Ян Ласкі, Сымон 

Будны, Анджэй Волан і інш. у Рэчы Паспалітай. У пэўны сэнсе яны ўвасаблялі 

пераход падчас т.зв. другой хвалі Рэнесансу да нацыянальнай мовы ў 

пісьменстве і культуры.  

Дзеячы гуманізму (увасаблялі сабой першую хвалю Рэнесансу) амаль 

заўжды былі людзьмі мастацтва і літаратуры, але і вучонымі, — тымі, каго 

называюць асобамі вольных прафесіяў. У часы Адраджэння яны былі ўжо не 

проста рамеснікі і майстры, як раней, але сапраўдныя прафесіяналы, што 

дасканала ведалі і развівалі сваё мастацтва, былі вучонымі-ўніверсаламі. Яны 

вызнавалі розум вялікім дарам звыш, які дазваляе заглыбіцца ў тайны 

светабудовы і зрабіць жыццё і саміх людзей лепшымі і дасканалейшымі. Аднак, 

калі напачатку ключом да ведаў і дасканаласці былі класічныя мовы (латынь і 

грэчаская), што адкрывалі антычныя веды і мастацтва, то ў наступным, у XVI 

ст., яны звярнуліся да вывучэння сваіх народаў і моваў. Таксама значэнне мела 

запатрабаванасць творчасці і новых ведаў у гарадах-рэспубліках Паўночнай 

Італіі ўжо ў XIV ст. Напрыклад, у Фларэнцыі асвета, навука і мастацтвы 

знаходзілі магутную падтрымку ў правіцеляў з роду Медзічы. Затым 

мецэнатамі былі князі Сфорца ў Мілане, многія каралеўскія і арыстакратычныя 

фаміліі ў Еўропе (Радзівілы, Кішкі і Астрожскія ў ВКЛ).  
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Вядома, што ў 1462 г. па ўзоры Акадэміі Платона Казіма Медзічы заснаваў 

акадэмію на сваёй віле ў Карэджы. Гэта была супольнасць вучоных, літаратараў 

і перакладчыкаў, якія атрымалі ад мецэната бібліятэку і сродкі. Падобныя 

акадэміі ўзніклі ў сэр. XV ст. таксама ў Рыме і Неапалі. Але да ўзнікнення ў 

сяр. XVIІ ст. Брытанскай і Французскай Акадэмій папярэднія больш нагадвалі 

клубы вучоных пры прыватных бібліятэках. Агулам, навуку ў часы Рэнесансу 

ўвасаблялі асобныя выбітныя вучоныя, якія часта працавалі ва ўніверсітэтах і 

адтуль паходзілі. Менавіта ў тыя часы высілкамі Андрэаса Везалія і інш. 

дактароў-анатамаў сапраўднай навукай ізноў стала медыцына, працамі Мікалая 

Каперніка, Джардана Бруна і Галілеа Галілея — астраномія, а бліскучая 

творчасць Леанарда да Вінчы дала пачатак сучаснай механіцы (інжынернай 

справе), Міколы Макіявелі, Томаса Мора і Мікалая Кузанскага  — паліталогіі і 

сацыялогіі, Ларэнца Вала — гістарычнага крыніцазнаўства. 

             

2.1.4. Інтэлектуалы і творцы эпохі Рэнесансу: Піка дэла Мірандола, 

Леанард да Вінчы, Джардана Бруна, Галілеа Галілей, Андрэа Везалій і інш.  

Выдатнейшымі вучонымі эпохі Рэнесанса былі: бельгійскі медык Анрэа 

Везалій, нямецкі філосаф і матэматык Мікола Кузанскі, польскі астраном 

Мікалай Капернік, італьянскія мастак, філосаф і канструктар Леанарда да 

Вінчы, філосаф і астраном Джардана Бруна, астраном і матэматык Галілеа 

Галілей, філосаф Піка дэ Мірандола, і шэраг іншых. Большасць з гэтых 

вучоных нарадзіліся ці працавала ў Італіі, праз што роля Паўночнай Італіі ў 

гісторыі навукі і тэхнікі эпохі Ренесанса — выключная. 

Джавані Піка дэ Мірандола (Giovanni Pico della Mirandola, 1463—1494) 

паходзіў з арыстакратычнага італьянскага роду з пад Балоніі. Яшчэ юнаком ён 

скончыў Балонскі ўніверсітэт. Пасля навучання ён прадставіў «Прамову пра 

годнасць чалавека» (1486), дзе абараняў 900 тэзісаў сваёй філасофскай і 

светапогляднай думкі. За смелыя погляды дэ Мірандола быў абвешчаны 

ератыком, быў арыштаваны, але вызвалены праз заступніцтва ўплывовага 

палітыка Ларэнца Медзічы і пераехаў у Фларэнцыю. Тут вучоны змог 

працягнуць сваю працу ў Акадэміі Карэджы, дзе працавала немала масткоў, 

паэтаў і вучоных, якія знайшлі падтрымку і разуменне ў правіцеля Фларэнцыі. 

Вядома, што Піка дэ Мірандола спрабаваў спалучыць філасофію Платона і 

Арыстоцеля, чаму была прысвечана яго праца «Аб існым і адзіным» (1492), дзе 

ён зноў даказваў цэнтральнае месца чалавека ў сістэме пазнання і Сусвету.  

Мікола Макіявелі (Niccolo di Machiavelli, 1469—1527) паходзіў з 

Фларэнцыі, быў вядомым палітыкам, дыпламатам і філосафам. Ён вядомы як 

аўтар працы «Гасудар» (1532), дзе заклаў асновы паліталогіі яе навукі. Пры 

гэтым М.Макіявелі вялікую ўвагу прыдзяляў вывучэнню гісторыі і права 

антычнага Рыма — менавіта ў перыяд, калі той быў рэспублікай.  

  Леанарда да Вінчы (Leonardo da Vinci, 1452—1519) з’яўляецца адным з 

найбольш выдатных і загадкавых вучоных у гісторыі Чалавецтва. Ён вядомы як 

неверагодна эрудыраваны чалавек, бліскучы мастак, скульптар, выдатны 

інжынер і вынаходнік, медык, натураліст і філосаф. Ленарда паходзіў з ваколіц 

Фларэнцыі, навучанне і большая частка яго жыцця прайшлі ў гэтым горадзе. 



Апроч таго ён працаваў у Мілане, Рыме, а апошнія 3 гады жыцця правёў у 

Францыі, дзе стаў прыдворным мастаком, архітэктарам і механікам караля 

Францыска І. Нягледзячы на вядомасць яго як мастака, Леанарда да Вінчы 

найперш быў вучоным і даследчыкам. Яму належыць дакладнае апісанне 

будовы чалавечага вока і шэрагу органаў чалавека, а таксама будовы раслін і 

жывёл. Яму належыць ідэя самалёта, падводнага карабля, танка і шэраг інш.; ён 

жа быў вынаходнікам калёснага замку для ружжаў і пісталетаў, што істотна 

паўплывала на развіццё вайсковай справы ў XVI ст.  

 Джардана Бруна (Giordana Bruno, 1548—1600) паходзіў з ваколіц 

Неапаля. Ён быў манахам-дамініканцам і быў пасвечаны ў святары. Аднак 

Дж.Бруна быў звінавачаны ў чытанні забароненых філасофскіх кніг; праз гэта 

ён пакінуў дамініканаскі ордэн і мусіў выехаць у Швейцарыю, дзе паступіў ва 

ўніверсітэт Жэневы. Пасля пераехаў у Францыю і працаваў выкладчыкам 

філасофіі ў Тулузскім універсітэце і Сарбоне. Пазней ён жыў і працаваў у 

Лондане і кароткі час у Оксфардзе. У 1584 г. у Лондане Дж.Бруна выдаў кнігу 

«Аб бясконцасці, Сусвеце і мностве сусветаў», дзе адстойваў погляды 

польскага вучонага Мікалая Каперніка аб геліяцэнтрычнай сістэме руху планет. 

Вядома, што яго погляды не былі прынятыя тады ні ў Англіі, ні ў Францыі, ні ў 

многіх месцах Германіі, куды ён прыязджаў працаваць. У лютэранскім 

Вітэнбергу згаданыя вышэй погляды Каперніка і Бруна былі ўспрынятыя, і ён 2 

гады выкладаў у мясцовым універсітэце (1586—1588). Аднак затым Дж.Бруна 

мусіў пакінуць Вітэнберг73. У 1588 г. ён пераехаў у Прагу і выдаў працу «160 

тэзісаў супраць матэматыкаў і філосафаў нашага часу», дзе выкладаў 

перадавыя навуковыя погляды сваёй эпохі. Між тым, у Праге Бруна захапіўся 

вывучэннем магіі і тое адштурхнула ад яго многіх людзей. Пазней, калі ён 

пераехаў у Венецыю, то хутка быў схоплены тут інквізіцыяй і амаль 7 год 

(1593—1600) правёў у турме Рыма, пакуль над ім адбываўся царкоўны 

трыбунал. Дж.Бруна заставаўся цвёрдым прыхільнікам сваіх перакананняў, у 

т.л. аб геліяцэнтрычнай сістэме, і быў спалены на вогнішчы як ератык.                                   

 Галілеа Галілей (Galileo Galilei, 1564—1642) — выдатны італьянскі 

астраном, фізік і матэматык, што звязвае эпоху Рэнесансу з Новым часам. 

Падчас навучання ў Пізанскім універсітэце Г.Галілей пазнаёміўся з тэорыяй 

М.Каперніка і пачаў праводзіць астранамічныя даследаванні. Ён вынайшаў і 

першым выкарытаў тэлескоп для назіранняў за небам (1609). Поруч тым 

аб’ектам яго цікавасці стала матэматыка і фізіка. Вядома, што Г.Галілей ўвесь 

праводзіў фізічныя вопыты і займаўся канструяваннем прылад і машын для 

даследаванняў. Адначасна ён працаваў выкладчыкам матэматыкі ў Пізанскім, а 

затым доўнія гады выкладаў у Падуанскім універсітэце. Падуя тады пры 

падтрымцы Венецыянскай рэспублікі стала цэнтрам навукі ў Італіі. З дапамогай 

тэлескопа ім былі адкрытыя горы на Месяцы, плямы на Сонцы, спадарожнікі 

Юпітэра і інш. Гэтыя адкрыцці здзіўлялі сучаснікаў, якія параўноўвалі 

Г.Галілея з Калумбам у навуцы. У 1613 г. ён выпусціў кнігу «Пісьмы аб 
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плямах на Сонцы», дзе распавядаў аб сваіх адкрыццях і абараняў 

геліяцэнтрычную сістэма М.Каперніка. Болей таго, ён даводзіў, што навука і 

рэлігія займаюцца рознымі аб’ектамі — прыродай альбо душой. Думкі Галілеа 

Галілея былі абвешчаны ерассю, аднак вучоны здолеў працаваць у Фларэнцыі 

пад апекай роду Медзічы. Ён упарта спрабаваў аргументаваць сваі погляды і 

выдаў у 1632 г. кнігу «Дыялог аб дзвух галоўнейшых сістэмах». Пасля гэтага 

Г.Галілей апынуўся ў турме як падазроны ў ерасі. Пагроза расправы змусіла яго 

публічна адрачыся ад поглядаў, у т.л. ад канцэпцыі М.Каперніка.  

Вядома, што надалей да канца жыцця вучоны заставаўся пад наглядам 

інквізіцыі Тады ж у каталіцкіх краінах (найперш поўдзень Еўропы), у Італіі, 

перадавое навуковае жыццё сталася абмежаваным царквой, і перамесцілася ў 

Англію, Францыю, Германію і інш. краіны на поўначы Еўропы, дзе 

Рэфармацыя тады давала большыя магчымасці навуцы.                 

 Андрэа Везалій (Andreas Vesalius, 1514—1564) быў адным з 

найвыдатнейшых вучоных эпохі Адраджэння. Ён паходзіў з сям’і медыкаў з 

Брусэля. А.Везалій скончыў Падуанскі ўніверсітэт, дзе атрымаў ступень 

доктара медыцыны (Падуя была славутая сваёй школай медыкаў). У 1539 г. ён 

падрыхтаваў і выдаў у Венецыі першы анатамічны атлас у свеце, які 

перавыдаў у дапоўненым і пашыраным выглядзе ў 1543 г. у Базэлі. Везалій 

грунтаваў сваю працу на прэпарацыі трупаў, што было забаронена царквой ад 

часоў позняй Антычнасці. Між тым, якасць гравюр у анатамічным атласе 

Везалія была такая высокая, што атлас не згубіў актуальнасці і ёсць выдатны 

дапаможнік па анатоміі чалавека. Між тым, праца гэтая выклікала вялікую 

палеміку ў грамадстве і вучоны пераследаваўся, як і інш. медыкі той пары.  

Так, вядомым даследчыкам анатоміі быў француз Шарль Эсцьен, які 

падвяргаўся пераследам як смелы анатам і гугенот (кальвініст), і скончыў 

жыццё ў турме ў 1564 г. Вядомым вучоным, медыкам і астраномам, быў 

гішпанец Мігель Сервет. Ён адкрыў малое кола кровазвароту, праводзіў 

ускрыцці трупаў і апісваў анатомію чалавека. Апроч таго, падчас яго 

выкладання ў Парыжкім універсітэце Сервет выказваў новыя думкі па геаграфіі 

і астраноміі. Вядома, што Мігель Сервет стаў антытрынітарыем і шырока 

крытыкаваў погляды хрысціянаў, як прыхільнікаў Рэфармацыі, так і католікаў. 

У выніку, яму давялося стаць вандроўным доктарам, а ў 1553 г. ён быў спалены 

на вогнішчы ў Жэневе як ератык па наказу кальвінісцкага суду. 

Нягледзячы на пераследы з боку царквы і свецкіх уладаў, навуковыя 

дасягненні вучоных эпохі Рэнесансу знаходзілі сваё пашырэнне ў грамадстве. 

Самое развіццё грамадства ў Еўропе патрабавала новых ведаў, развіцця асветы і 

навуковых даследаванняў. Вялікія змены прыносіла і новая тэхніка.             

   

2.1.5. Тэхнічныя навацыі Рэнесансу ў Еўропе.  

Ужо раней гаварылася, што ў ХІІІ ст. еўрапейцы запазычылі ў жыхароў 

Аль-Андалуса шэраг тэхнічных навацый. Ужо з VIII ст. на Блізкім Усходзе 

ведалі ветраныя млыны, з Х ст. пачаўся выраб паперы (яна патрапіла туды ад 

кітайцаў), а ў ХІ ст. гэтыя вынаходніцтвы праз Іберыю патрапілі ў Еўропу. У 

ХІІІ ст. партугальцы пачалі будаваць па ўзоры арабскіх новы тып ветразевых 



караблёў. У адрозненні ад ранейшых, гэтыя караблі прыводзіліся ў рух 

высокімі касымі ветразямі, у іх з’явіўся таксама навясны рухомы руль (раней 

судны кіраваліся вёсламі). Поруч з тым, у адрозненне ад арабскіх, еўрапейцы 

будавалі сваі караблі не даўгімі, а ў строгай прапорцыі 4 : 1, рабілі высокую 

карму, — і таму мелі больш устойлівы карабель з адносна вялікай, на свой час, 

грузапад’ёмнасцю. Удасканалены ў XV ст. гэты тып карабля (будавалі ўжо не 

2, а 3 мачты з прамавугольнымі і трохкутнымі ветразямі, вырас аб’ём карабля) 

атрымаў назву каравела, што ўласна і сімвалізуе эпоху Вялікіх геаграфічных 

адкрыццяў. У XV ст. быў пабудаваны (упершыню ў Партугаліі) буйнейшы 

варыянт каравелы для акеанаў — карака. Менавіта да гэтага тыпу караблёў 

належыла судна «Вікторыя», што ў складзе экспедыцыі Ф.Магелана і пад 

кіраўніцтвам паплечніка адважнага мараплаўцы Хуана Себасцьяна Элькана 

(1476—1526) 6 верасня 1522 г. ажыццявіла 1-е кругасветнае плаванне. Каракі 

былі найбольш пашыранымі ў XVI—XVII стст. Яны мелі добрыя навігацыйныя 

якасці і грузапад’ёмнасць (каля 1000 т.). З 1500 г. на іх пачалі застасоўваць 

спецыяльныя гарматныя парты; тады ж у XVІ ст. пачалі будаваць фрэгаты — 

лёгкія ваенныя караблі, што апроч ветразяў мелі і вёсельнае кіраванне.  

У ХІІІ ст. еўрапейцы пачалі выкарыстоўваць для марскіх падарожжаў 

(найперш у Італіі, генуэзцы і венецыянцы) партуланы і компасы. Партулан — 

гэта асаблівая марская карта, што выкарыстоўвалася ў ХІІІ— XVI стст.; на ёй 

схематычна паказваліся берагі, а мора разлінейвалася па 16(32) румбах — 

геаграфічных кірунках, прама ідучы па якіх можна было досыць дакладна 

разлічваць шляхі марскіх падарожжаў. Цікава, што партуланы ад еўрапейцаў 

хутка ўспрынялі арабы і туркі. Так, на падставе вядомых на пачатак XVI ст. 

адкрыццяў (найперш еўрапейскіх) турэцкі адмірал Піры Рэйс склаў «Кнігу 

мораў» альбо атлас з 200-300 партуланаў. Іншым тэхнічным сродкам, які ў сваю 

чаргу еўрапейцы ў ХІІІ ст. маглі запазычыць у арабаў, стаў прасцейшы 

магнітны компас (магнітная стрэлка на драўлянай трэсцы ў місе з вадой). 

Аднак уражаны расповядамі Марка Пола аб кітайскай тэхніцы жыхар 

невялікага італьянскага гарадка Амальфі (ля Неапаля) Флавіо Джойя (Flavio 

Gioia; 1250—1300) ўпершыню зрабіў бусоль (компас сучаснага тыпу): рухомая 

магнітная стрэлка прымацавана да стрыжня пасярэдзіне круга, што разбіты на 

румбы, як тое было на партуланах. Вельмі спрыяла еўрапейцам у марскіх (і не 

толькі) падарожжах астралябія, круглае прыстасаванне з дзяленнямі для 

вызначэння геаграфічнай шыраты. У ХІІІ ст. астралябія была ўспрынята ад 

арабаў, хаця гэтае прыстасаванне ведалі яшчэ ў Антычнасці. У эпоху Рэнесанса 

астралябія была ўдасканалена і стала вельмі папулярнай у Еўропе. 

Сапраўдным адкрыццём і ўвасабленнем тэхналагічнага прагрэсу Еўропы 

стала вынаходніцтва і выраб усё больш дасканалых і складаных механічных 

гадзіннікаў. Ужо ў ХІІІ ст. выраблялі механічныя гадзіннікі на вежах гарадскіх 

ратуш са складанай сістэмай перадатачных зубчастых колаў і шпіндэлем. 

Гадзіннікі павінны былі рэгуляваць шматстайнае жыццё горада, і таму мелі 

быць дакладнымі. Затым, у XIV ст. з’явіўся больш эфектыўны спружынны 

механізм такіх гадзіннікаў. Важна, што цягам XIV—XV стст. поруч з 

пашырэннем Рэнесансу ў Еўропе распаўсюджваліся і новыя гарадскія 



гадзіннікі, што задавалі рытм для ўваходжання Еўропы і свету ў Новы час. А ў 

30-я гг. XVI ст. Г.Галілей спраектаваў першы маятнікавы гадзіннік.  

Як бачым, нягледзячы на тое, што першымі на пачатку VIII ст. механічны 

гадзінік зрабілі кітайцы, але незалежна ад іх гэты механізм быў адкрыты ў 

Еўропе, дзе атрымаў асаблівае значэнне і развіццё. Падобна, у XIV ст. 

пашырэнне атрымаў порах і агнястрэльнай зброя; тэхналогіі апошняй у Еўропе 

імкліва развіваліся, у той час як прымяненне пораху ў Кітаі было абмежаваным. 

Тады ж у Еўропе паўсюдна пачалі ўжываць вадзяныя і ветраныя рухавікі. Ужо 

ў ХІІ ст. у Францыі, Гішпаніі і Нідэрландах вадзяныя рухавікі (млыны) 

выкарыстоўвалі як сукнавальні, для распілу дрэва і адкоўкі жалеза. Напэўна, 

ужо ў XIV ст. такія механізмы пашырыліся ў Польшчы і з’явіліся ў ВКЛ74. 

Механізмы замянялі працу людзей, істотна спрашчалі ім жыццё і дазвалялі 

наладзіць масавую вытворчасць неабходных прадметаў. 

Вялікімі вынаходнікамі і творцамі былі вядомя дзеячы эпохі: Ленарда да 

Вінчы, Галілео Галілей, Альбрэхт Дзюрэр і інш. Так, выдатны нямецкі мастак 

Альбрэх Дзюрэр (1471—1528) рабіў гравюры творамі высокага мастацтва, 

зрабіў шэраг адкрыццяў у тэорыі прапорцыяў у матэматыцы, а таксама ў 

фартыфікацыі (бастыён). Вядомымі механікамі былі французскі філосаф Жан 

Бурыдан (1300—1358), італьянскі медык і матэматык Джыралома Кардана 

(1501—1576) і італьянскі матэматык Мікола Тартальі (1499—1557). 

Ж.Бурыдан апроч філасофіі займаўся механікай, даследаваў інэрцыю целаў. 

Дж.Кардана закончыў Падуанскі ўніверсітэт і быў медыкам. Апроч медыцыны, 

ён займаўся таксама матэматыкай і тэхнікай. Паўторна ў 1545 г. (пасля Л.Да 

Вінчы) спраектаваў і зрабіў карданаў вал — шарнірны механізм, што перадае 

зваротны рух паміж валамі. Зрабіў шэраг каштоўных назіранняў у алгебры, у 

т.л. формулай Кардана названае ўраўненне для знаходжання кубічнага корню. 

Ён першым вылічаў ураўненні з адмоўнымі карнямі. Іншым выдатным 

матэматыкам і механікам быў М.Тартальі. Ён адкрыў алгарытм вырашэння 

кубічных ураўненняў, а таксама плённа займаўся балістыкай і фартыфікацыяй             

 

2.1.6. Іяган Гутэнберг і кнігадрукаванне. 

Велізарны ўплыў на развіццё Чалавецтва аказала кнігадрукаванне. У 

Еўропе яно было распачата нямецкім вынаходнікам, прадпрымальнікам і 

гравёрам Іяганам Гутэнбергам (Johannes zum Gutenberg, 1400—1468). Вядома, 

што І.Гутэнберг паходзіў з заможнай сям’і гараджан Майнца і навучаўся 

ювелірнаму майстэрству. Падчас яго працы і жыцця ў Страсбургу, ён захапіўся 

кнігавыданнем. На той час еўрапейцы (магчыма запазычылі ад арабаў у ХІV 

ст.) ужо ведалі водціск асобных літар, сказаў і нават малюнкаў з драўляных 

дошчачак, ксілаграфію. Выдатным вынаходніцтвам І.Гутэнберга стала 

наборная дошка з асобных літар, якія можна было камбінаваць. Літары, што 

адліваліся (выразаліся) са свінцу ці інш. матэрыялаў, набіраліся ў тэксты на 

дошках, намазваліся фарбай і пастаронкава адштампоўваліся на варштаце. 
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Апроч таго, Гутэнбург распрацаваў прынцыпы набору тэкста, мадыфікаваў 

пашыраны тады ў кніжнай справе гатычны шрыфт для выдавецкай справы. Так 

у 1450 г. было ажыццёўлена адно з найбольш выдатных і рэвалюцыйных 

тэхналагічных адкрыццяў гісторыі. Першымі кнігамі выданымі І.Гутэнбергам 

сталі Біблія (1452/1456) і падручнік граматыкі лацінскай мовы (1456).  

Вядома, што хаця І.Гутэнберг не быў паспяховым прадпрымальнікам, але 

кнігавыдавецтва ў час Рэнесансу і пазней было перспектыўным бізнесам. У 

грамадстве існаваў вялізны попыт на кнігі. Напрыклад, ужо ў канцы XV ст. у 

Еўропе існавала тысяча друкарань, што выдавалі звыш 40 тыс. найменняў кніг з 

тыражам у 12 млн асобнікаў. Такім чынам адбыўся пераход ад рукапіснай 

культуры да друкаванай ці кніжнай. Дзякуючы кнігадрукаванню інфармацыя і 

адукацыя сталі шырока даступнымі ў грамадстве і ва ўсім свеце. Адначасна 

пісьмовая культура дэмакратызавалася і набывала нацыянальны характар. Між 

тым, з апошняга арганічна выцякала Рэфармацыя ў хрысціянстве. Дарэчы, 

апошняя спрыяла пашырэнню ведаў і кнігавыдавецкай дзейнасці. Так, адносіны 

да Рэфармацыі меў беларускі першадрукар Францыск Скарына, які ў 1522—

1526 гг. распачаў выдаўніцтва кніг у ВКЛ (у Вільні), кальвінісцкай была 

друкарня князя Мікалая Радзівіла Чорнага ў Брэсце (1553), першая на 

тэрыторыі сённяшняй Беларусі; раней гусіты разгарнулі кнігавыдавецтва ў 

Чэхіі ў канцы XV ст., а пасля іх чэшскія браты і рэфарматы пашыралі 

кнігавыданне ў Польшчы і Венгрыі. Пазней падхапілі шырокі ўдзел у асвеце і 

кнігавыдавецтве апаненты Рэфармацыі. Так, вялікай была роля іезуітаў у 

Амерыцы, Азіі і ў Рэчы Паспалітай, дзе, істотнай была таксама роля 

выдавецтваў брацтваў артадоксаў і вуніятаў.      

 

2.1.7. Вялікія геаграфічныя адкрыцці і выбітныя еўрапейскія 

першадкрывальнікі.       

Менавіта да часоў Адраджэння адносіцца пачатак эпохі Вялікіх 

геаграфічных адкрыццяў. У XV ст. еўрапейцы актыўна развівалі міжнародны 

гандаль, шукалі замену перарванаму Вялікаму шоўкаваму шляху, а таксама 

новыя радовішчы срэбра і золата, запасы якіх на той момант вычарпаліся ў 

Еўропе. Да таго ж імкліва развіваўся гандаль паміж еўрапейскімі краінамі, 

рамёствы і тэхніка. У той час прагрэс тэхналогій (крывашыпны механізм, 

пад’ёмны кран, механічныя гадзіннікі і падобныя механізмы, агнястрэльная 

зброя і інш.) прывёў да іклівага павышэння ролі гарадоў у жыцці грамадства. 

Фактычна, гарады пачалі адыгрываць перадавую ролю ў грамадстве, тады як 

феадалы пачалі страчваць сваі вядучыя пазіцыі. Пашырэнне масштабаў гандлю 

і вытворчасці вяло да іх удасканалення. Як вынік, на Поўначы Італіі ў ХІІІ/XIV 

ст. (Фларэнцыя, Венецыя) з’яўляюцца першыя прадпрыемствы з падзелам 

працы (мануфактуры), банкі і пачатковая рынкавая эканоміка. Усё тое спрыяла 

развіццю ведаў. Так, яшчэ ў 70-я гг. ХІІІ ст. венецыянскі купец Марка Пола 

здзейсніў падарожжы ў Індыю, Кітай, Манголію і іншыя краіны Ўсходу. У 

першай палове XV ст. па ініцыятыве дапытлівага і заможнага прынца Генрыха 

партугальцы ажыццявілі шэраг марскіх падарожжаў, падчас якіх адкрылі 

Азорскія астравы, астравы Зялёнага Мысу і дасягнулі экватару. 



У наступным партугальская экспедыцыя на чале з Барталамеу Дыяшам у 

1488 г. дасягнула крайняй паўднёвай кропкі Афрыкі (мыс Добрай Надзеі) і 

выйшла ў Індыйскі акеан, а ў 1497—1500 гг. паргугальская экспедыцыя на чале 

з Васка да Гамай (1460—1524) аплыла Афрыку і дабралася да Індыі, дзе 

заснавала важныя гандлёвыя факторыі. Вядома, што адкрытыя землі не толькі 

былі цікавымі, але прамы гандаль з Індыяй даваў еўрапейцам (вывозілі спецыі, 

каштоўныя камяні, тканіны з бавоўны) вялізны (800 %) прыбытак75.   

У 1492—1504 гг. ажыццявілі 4 экспедыцыі праз Атлантычны акеан 

гішпанцы на чале з генуэзкім купцом і мараплаўцам Хрыстафорам Калумбам 

(1451—1506). Падчас першай экспедыцыі 12 кастрычніка 1492 г. быў адкрыты 

Амерыканскі кантынент, Новы Свет. У 1500 г. партугальская экспедыцыя на 

чале з Педру Кабралам і Барталамеу Дыяшам адкрыла і даследавала 

ўзбярэжжа Бразіліі, а ў 1517 г. эскпедыцыя на чале з Фернанам дэ Андрадэ 

наведала Кітай і распачала прамы гандаль між Еўропай і Кітаем.  

Ужо пасля першых экспедыцый Х.Калумба ў Амерыцы з’явіліся 

гішпанскія, а затым партугальскія, французскія, галандскія і англійскія калоніі, 

сапраўдныя новыя краіны, а таксама — сусветны рынак і Новы час у гісторыі 

Еўропы і ўсяго Чалавецтва. Так, у 1519—1521 гг. гішпанцы на чале з Фернанам 

Магеланам (1480—1521) ажыццявілі першую кругасветную марскую 

экспедыцыю. Фактычна, еўрапейцы тады не толькі адкрылі Ціхі акеан, аднак і 

даказалі шарападобнасць Зямлі, а таксама засведчылі праўдзівасць навуковых 

дасягненняў эпохі Рэнесансу (высновы Г.Галілея і  М.Каперніка). У наступным 

Вялікія геаграфічныя адкрыцці працягваліся. Ужо зробленыя з іх 

падштурхоўвалі Еўропу да далейшага развіцця ведаў, навукі і асветы, да 

пашырэння гандлю і прамысловасці, мараходства і суднабудавання. Як вынік, з 

XVI ст. паступова нараджаўся новы і глабальны свет. Выявілася навуковая, 

тэхналагічная і цывілізацыйная перавага Еўропы. 

 

2.1.8. Культурныя, матэрыяльна-тэхнічныя і інтэлектуальныя здабыткі ў 

Вялікім княстве Літоўскім, Польшчы і Маскоўскай дзяржаве ў часы 

еўрапейскага Рэнесансу.  

Беларускія землі ў складзе Вялікага княства Літоўскага ўжо з XIV—XV 

стст. былі інтэграваны ў агульнаеўрапейскае гістарычнае культурнае развіццё. 

Вялікае значэнне для прагрэса, як раней адзначалася, мела адкрыццё і 

функцыянаванне ўніверсітэтаў, асабліва ў Праге і Кракаве. Так, у Ягелонскім 

універсітэце ў XV ст. склалася добрая школа права, медыцыны, а таксама 

матэматыкаў і астраномаў. І як вынік — адсюль выйшаў адзін з выдатнейшых 

вучоных-наватараў сусветнага маштабу Мікалай Капернік. 

Поруч з тым, у Кракаве працаваў Ян Станкавіч (XV ст.), выдатны польскі 

прыродазнавец, лекар і падарожнік, які склаў першы польскі слоўнік 

прыродных лекаў, у т.л. з назвамі і апісаннем 400 раслін з Польшчы і ВКЛ. 

Іншы польскі лекар (прыдворны доктар каралёў Жагімонта І і Жыгімонта ІІ) і 
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перакладчык Юзаф Струсек (1510—1568) быў вядомым агульнаеўрапейскім 

вучоным-гуманістам76. Славутым выпускніком Кракаўскага ўніверсітэту быў 

выдатнейшы дзеяч беларускага Рэнесансу Францыск Скарына (1490—1551). 

Ён атрымаў ступень доктара медыцыны ва ўніверсітэце Падуі (1512), аднак 

прысвяціў жыццё кнігадрукаванню і асветніцтву. Так, у жніўні 1517 г. у Праге 

Ф.Скарына выдаў Псалтыр, а затым на працягу 1517—1519 гг. 23 кнігі Бібліі на 

старабеларускай мове. У 1520/1521 г. ён пераехаў у сталіцу ВКЛ Вільню, дзе 

заснаваў там першую друкарню і выдаў у 1522 г. «Малую падарожную 

кніжыцу». Вядома пра схільнасць Ф.Скарыны да Рэфармацыі, а тады яе дзеячы 

дбалі аб пашырэнні Бібліі і ведаў на нацыянальных мовах. У Польшчы дзеячы 

Рэфармацыі надалі вялікі імпульс развіццю нацыянальнай літаратуры і мовы: 

кальвінісцкі пастар, пісьменнік-гуманіст і перакладчык Ян Ласкі (1499—1560) 

набыў вядомасць у Еўропе як тэолаг, ён пераклаў Біблію на польскую мову, 

што была выдадзена затым у друкарні М.Радзівіла ў Брэсце (1563); іншы 

рэфармат Мікалай Рэй (1505—1569) быў выдатным пісьменнікам-гуманістам, 

паэтам і тэолагам, які першым пачаў пісаць свае творы выключна па-польску.                 

Апроч таго, істотную ролю ў пашырэнні гуманізму, перадавога вопыту ў 

культуры Польшчы і ВКЛ адыграла Бона з роду міланскіх князёў Сфорца. У 

1518 г. Бона Сфорца (1494—1557) стала жонкай караля Жыгімонта І Старога 

(правіў у 1506—1548/1530 гг.) і да сваёй смерці ў1557 г. моцна ўплывала на 

палітычнае і культурнае жыццё Польшчы і ВКЛ. Яна прывезла с сабой немала 

італьянскіх дактароў, музыкантаў, масткоў, інжынераў, якія былі носьбітамі 

перадавых рэнесансных ведаў і мастацтва. Так, у сваіх валоданнях на Палессі 

(Пінскае і Кобрынскае староства) у 20—40-я гг. XVI ст. яна правяла 

меліярацыю і размежаванне зямель, а таксама комплекс гаспадарча-

арганізацыйных мер, якія паслужылі прыкладам для ўсёй краіны ў правядзенні 

рэформы — валочнай памеры 1557 г. Вынікам стала: шырокае будаўніцтва 

млыноў, тартакаў, мастоў і гацяў, смалакурняў і дзегцярных гутаў, а таксама 

ўкараненне падворнага землекарыстання і трохпольнага севазвароту, 

пашырэнне агародаў і ўжывання агародніны, садавіны. Вядома, што каралева 

Бона была мецэнаткай дзеячаў культуры, навукі і асветы. Паказальна і тое, што 

каралі Жыгімонт І і Жыгімонт ІІ (1530/1548—1572) былі прасякнугы ідэямі 

гуманізму і шырока падтрымлівалі працу вучоных і дзеячоў мастацтва, 

літаратуры. Так, мецэнат і сакратар Жыгімонта І епіскап Ян Дантышак быў 

актыўным прыхільнікам поглядаў Эразма Ратэрдамскага; вядомы ён таксама як 

ініцыятар стварэння польскага флоту ў Балтыцы.   

Як вынік, у XVI ст. Рэнесанс у поўнай меры ахапіў Польшчу і ВКЛ, і гэты 

час стаў бліскучай парой у развіцці культуры народаў Рэчы Паспалітай (так з 

1569 г. называўся дзяржаўны саюз Польшчы і ВКЛ, куды, апроч таго, 

уваходзіла тады Прусія і Лівонія). Адначасна ў Рэчы Паспалітай укаранілася 

права паводле перадавога еўрапейскага досьведу, выразным прыкладам чаму 

сталі Літоўскія Статуты 1529, 1566 і 1588 гг. Так, Статут 1588 г. заставаўся 
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дзейсным на тэрыторыі Беларусі да 1840 г. Высокаасвечанымі асобамі і 

мецэнатамі былі заможныя феадалы, магнаты, што ўдзельнічалі ў складанні 

Статутаў: Альбрэхт Гаштольд, Яўстафій Валовіч, Леў Сапега. Літоўскія 

Статуты зацвярджалі т.зв. залатыя правы шляхты, сярод іх — фармальна 

раўнапраўны ўдзел у кіраванні краінай, што было перадавой адзнакай эпохі.  

Поруч з тым, вялікая колькасць шляхты і магнатаў Польшчы і ВКЛ 

успрынялі Рэфармацыю. Так, магнаты Яўстафій Валовіч, Мікалай Радзівіл 

Руды і Мікалай Радзівіл Чорны, Мікалай Сеняўскі былі кальвіністамі, а Ян 

Кішка антытрынітарыем. Яны фундавалі школы і гімназіі, малітоўныя дамы, 

засноўвалі друкарні (у Брэсце 1553 г., у Нясвіжы 1560 г.; а ў 1563 г. у Брэсце 

выйшла Біблія ў перакладзе на польскую мову). Дзякуючы таму адукацыя і 

навука ў Рэчы Паспалітай (РП) дасягнулі новай вышыні. Спрыяла таму і 

ўключэнне ў 1561 г. у склад РП лютэранскай Лівоніі, а раней (1525) Прусіі. У 

1573 г. Сейм зацвердзіў прававую роўнасць хрысціянскіх канфесій у краіне.  

Усё тое падштурхоўвала да актыўнага засваення ведаў і мецэнацтва 

шырокім колам асоб шляхецкага саслоўя, а таксама гараджанамі. Так, князь 

Васіль-Канстанцін Астрожскі быў у др. пал. XVI ст. шчодрым фундатарам 

праваслаўнай асветы і царквы. Разам з тым, ён быў прыхільнікам прававой 

роўнасці і гуманізму; таму ў 1569 г. падтрымаў Люблінскую унію ВКЛ і 

Польшчы, а затым доўга падтрымліваў ідэю царкоўнай уніі. У сваім маёнтку 

Астрог князь заснаваў у 1576 г. акадэмію, дзе працавалі выдатныя вучоныя і 

пісьменнікі Украіны і ВКЛ таго часу (Грыгорый і Мялецій Сматрыцкія, 

Лаўрэнцій Зізаній, Дзем’ян Налівайка, Хрыстафор Філалет, Андрэй Рымша), 

вялося навучанне па ўніверсітэцкай праграме 7 свабодных навук, а таксама 

дзейнічала друкарня. У Астрожскай друкарні расійскі першадрукар Іван 

Фёдараў змог выдаць Біблію на царкоўнаславянскай мове (1581). Вядомым 

мецэнатам уніяцтва быў канцлер ВКЛ Леў Сапега. Контррэфармацыю і працу 

каталіцкіх супольнасцей (іезуіты, піяры і інш.) падтрымалі многія магнаты 

(Радзівілы, Замойскія, Патоцкія і інш.). Пры падтрымцы каралёў Стэфана 

Баторыя і Жыгімонта ІІІ Вазы іезуіты дасягнулі вялікіх поспехаў, у т.л. у 

развіцці адукацыі: у 1570 г. заснавалі калегіўм у Вільні, а затым у Яраславе, 

Полацку, Луцку, Кіеве і інш.; у 1579 г. Віленскі калегіўм стаў універсітэтам, а 

ў 1592 г. была заснавана акадэмія ў Замосці. Між тым, развіццё навуковай 

думкі было абмежавана: напрыклад, Віленскі ўніверсітэт меў філасофскі і 

тэалагічны факультэты, а медыцынскі і юрыдычны з’явіліся толькі ў 1641 г. 

Выдатнымі дзеячамі Рэнесансу ў Беларусі былі ў асноўным прадстаўнікі 

гуманітарнай сферы: Ф.Скарына, С.Будны, А.Волан, А.Рымша, В.Цяпінскі, 

М.Сматрыцкі, Л.Зізаній і інш.77 Да прыкладу, Сымон Будны (1530—1593) быў 

вядомым філосафам, асветнікам, прапаведнікам і дзеячам Рэфармацыі. С.Будны 

быў выпускніком Кракаўскага ўніверсітэта; пасля ён пэўны час быў 

настаўнікам-катэхізатарам у розных кальвінісцкіх грамадах. У 1562 г. Будны 

выдаў у Несвіжскай друкарні «Катэхізіс» на старабеларускай мове. Аднак у 

1563 г. Сымон Будны стаў антытрынітарыем і выдаў новую рэдакцыю 
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«Катэхізіса» (1565). Затым у Нясвіжы ён займаўся перакладам Бібліі на 

польскую мову з яўрэйскіх і грэчаскіх арыгіналаў. Нясвіжская Біблія была 

выдадзена ў 1572 г. у Іўі. Пазней Будны займаўся выдавецкай дзейнасцю ў 

Лоску; спрачаўся з М.Чаховіцам і інш. дзеячамі Рэфармацыі, з іезуітамі78.     

Адзначым, што асаблівасцю развіцця Рэфармацыі ў ВКЛ была яе 

радыкалізацыя ў сярэдзіне XVI ст.: калі раней пры падтрымцы магнатаў і 

сярэдняга слою дваран пашыраўся найперш кальвінізм, то затым з апорай на 

дробную шляхту — сацыянства. Сацыянамі тады назвалі антытрынітарыяў РП 

праз італьянскага пісьменніка і тэолага Ф.Соцына, які збег з Італіі і доўгі час 

прапаведаваў у Рэчы Паспалітай. Сацыяне, ці польскія і літоўскія браты, — 

ставілі пытанне аб рацыянальным разуменні веры і свету, аб свабодзе думкі, 

сацыяльнай роўнасці і аддзяленні царквы ад дзяржавы. Так, вядомы польскі 

брат Марцін Чаховіц (Marcin Czechowic, 1532—1613), які распачаў сваю працу 

як тэолаг у Вільні79, — выступіў за скасаванне прыгоннага права, за адмову ад 

смяротнай кары і войнаў, і ўпершыню ў Еўропе — за раўнапраўе жанчын з 

мужчынамі.  Цэнтрамі сацыян пры падтрымцы заможнай шляхты сталі Ракаў, 

Іўе і Лоск у Беларусі; Кіселін і Гошча ва Ўкраіне; іншы Ракаў, Пінчуў і Люблін 

у Польшчы; Кейданы ў Літве. Вядомым цэнтрам было польскае м. Ракаў, дзе 

існавалі школа, Акадэмія і друкарня сацыян. У Ракаўскай акадэміі вывучалі, 

апроч 7 свабодных навук, шэраг моваў. Вядомым вучоным быў выкладчык і 

рэктар гэтай акадэміі матэматык і тэолаг Іяхім Стэгман (1595—1633), аўтар 

перадавога падручніка матэматыкі. Але ў 1638 г. праз ціск Контррэфармацыі 

цэнтр сацыян у Ракаве быў разгромлены. Той жа лёс пасля напаткаў і іншыя 

асяродкі «арыян» у краіне, што мусілі эміграваць за мяжу. Між тым, украінскі 

сацыянін шляхціц Валеры Негалеўскі выдаў у 1581 г. Новы Запавет 

стараўкраінскай мовай, а беларускі шляхціц Васіль Цяпінскі (1530?—1603) — 

заснаваў друкарню і выдаў у 1570 г. Евангелле на старабеларускай мове. 

  Выдатнымі дзеячамі культуры той эпохі ў Беларусі і Украіны былі і 

праціўнікі Рэфармацыі (каталікі, вуніяты, артадоксы). Напрыклад, Мялецій 

Сматрыцкі (1577—1633) быў адначасна выдатным беларускім і ўкраінскім 

пісьменнікам, філолагам і дзеячам царквы. Напачатку Сматрыцкі палемізаваў з 

вуніятамі, але затым сам перайшоў у вунію. Вядомая яго мовазнаўчая праца 

«Граматыка» (1619). Лаўрэнці Зізаній (1560?—1634) вядомы як беларускі і 

ўкраінскі царкоўны палеміст і аўтар «Граматыкі» (1596). Выдатным дзеячам 

украінскай і беларускай культур быў вуніяцкі мітрапаліт, асветнік і пісьменнік 

Іпацій Пацей (1541—1613). Значную выдавецкую і асветную дзейнасць 

разгарнулі ў другой пал. XVI—XVII стст. праваслаўныя і вуніяцкія брацтвы ў 

Львове, Вільні, Магілёве, Кіеве і інш. гарадах. Па-свойму тое было 

ўспрыняццем вопыту прыхільнікаў Рэфармацыі. Адзначаліся вышэй поспехі 

каталіцкай Конттрэфармацыі ў Польшчы і ВКЛ. Часам перамогі 

Контррэфармацыі і яе вялікіх ўплываў на грамадства ў РП стала XVII ст. Так, у 
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1603 г. быў выдадзены першы ў Рэчы Паспалітай індэкс забароненых кніг, а ў 

1658 г. з краіны былі выгнаны ўсе сацыяне, абмежаваныя правы не-каталікоў. 

Адначасна нарасталі працэсы паланізацыі беларусаў і ўкраінцаў. Між тым, 

славу здабыў польскі іезуіт, тэолаг і асветнік Пётр Скарга (1536—1612), 

першы рэктар Віленскага ўніверсітэта і калегіўма ў Полацку. Скарга быў 

выпускніком Кракаўскага ўніверсітэта, плённым каталіцкім святаром, 

пісьменнікам і місіянерам. Вядомая яго праца «Пра адзінства Царквы Божай» 

(1577), дзе ён заклікаў да згоды і вуніі каталікоў і праваслаўных. 

Абмежаваным быў уплыў Рэнесансу ў Расіі. Гэтая краіна знаходзілася на 

перыферыі Еўропы і доўгі час «ператраўлівала» ардынскую спадчыну.  

Уплывала таксама культурная самаізаляцыя расіян (па тыпу краін Усходу), што 

была зломлена ў канцы XVІI — пачатку XVIII ст. царом Пятром І. Да таго 

перадавы ўплыў, асабліва заўважны ў другой палове XVII ст., прыходзіў у 

Расію найперш з Беларусі і Украіны. Раней, у 70-я гг. XV ст. у Маскве працаваў 

італьянскі архітэктар Арыстоцель Фіараванці. Па яго праекту былі 

пабудаваныя Крэмль і Успенскі сабор, а таксама заснаваны выраб цэглы і 

гармат. У 1480-я гг. іншыя архітэктары-італьянцы пабудавалі Гранавітую 

палату, парадны зал цароў, а ў пачатку XVI ст. нейкі Алаіз Фразін кіраваў 

будоўлей шэрагу цэркваў. У сярэдзіне XVI cт. у Расіі, найперш у Маскве, 

з’яўляюцца слабоды немцаў і выхадцаў з РП. Пэўна, тое было вынікам шырокіх 

кантактаў расіян з еўрапейскімі народамі падчас Лівонскай вайны (1558—

1583). Цікава, што ў той жа час выпускнік Кракаўскага ўніверсітэта Іван 

Федаровіч (1520?—1583) стаў расійскім першадрукаром, які выдаў у Маскве ў 

1564 г. кнігу «Апостал». Яго паплечнікам быў Пётр Мсціславец з Беларусі. У 

1565 г. яны выдалі царкоўную маральна-павучальную кнігу «Часоўнік», пасля 

чаго падвергліся нападкам з боку духавенства і дваран (друкароў звінавацілі ў 

«ерасях»), праз што мусілі збегчы ў ВКЛ. Вядома, што яны працавалі ў 

Астрогу. У Маскве працягваў дзейнічаць «Пячатны двор», які да 1711 г. быў 

адзінай друкарняй у Расіі і выдаваў амаль выключна царкоўныя кнігі.                                                                                                                                         

 

2.1.9. Мікалай Капернік і «капернікаўская рэвалюцыя».  

У XVI/XVII стст. у Еўропе і свеце адбылася т.зв. першая навуковая 

рэвалюцыя альбо «каперніканскі пераварот» — сітуацыя, калі істотнейшыя 

чынам памянялася ўяўленне чалавека аб свеце пад уплывам навуковых 

адкрыццяў. Гэтая падзея ў сусветнай гісторыі звязваецца з працай польскага 

астранома Мікалая Каперніка (Nicolaus Copernicus, 1473—1543). Апроч таго, 

ён вядомы як матэматык, лекар, перакладчык, гісторык-гуманіст.  

Мікалай Капернік нарадзіўся ў Торуні, у купецкай сям’і. Разам са сваім 

братам Андрэем ён у 90-я гг. XV ст. навучаўся ў Кракаўскім універсітэце. Тут 

існавала добрая школа астраномаў і матэматыкаў: Ян з Глагова, а раней Марцін 

Русін і Юры Драгобыч. Затым М.Капернік навучаўся ва ўніверсітэтах Балоніі і 

Падуі, дзе вывучаў права, астраномію і медыцыну80. Між тым, паколькі ён быў 
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прызначаны членам царкоўнага капітула ў Варміі, то атрымаў ступень доктара 

царкоўнага права і ў 1503 г. вярнуўся ў Польшчу. Яго дзязька, заможны 

вармянскі епіскап, хацеў каб той пайшоў па яго слядах, аднак Мікалай Капернік 

адстойваў сваё права займацца навукай, даследаваць астраномію. Епіскап 

Лукаш урэшце пагадзіўся і прызначыў пляменніка сваім лекарам. У епіскапскім 

замку Лідзбарк М.Капернік жыў да 1512 г. і праводзіў рэгулярныя 

астранамічныя назіранні. Апроч таго, ён склаў карту Прусіі і дапамог вядомаму 

польскаму картографу і гісторыку XVI ст. Бернарду Вапоўскаму ў складанні 

маштабнай карты Польскага каралеўства і Вялікага княства Літоўскага81. 

Вядомы Капернік быў таксама сваімі перакладамі з грэчаскай мовы і вершамі. 

Пасля 1512 г. М.Капернік да смерці жыў пераважна ў замку Фромбарк. Нейкі 

час ён кіраваў маёнткамі епіскапа Варміі, а пазней служыў канцлерам 

епіскапства82. Пры гэтым ён не перапыняў праводзіць навуковых 

даследаванняў. Галоўнай яго навуковай працай стала кніга «Аб кручэнні 

нябесных сфер» («De revotionibus orbium coelestium», 1543), над якой Капернік 

працаваў амаль 30 год і выдаў за 2 месяцы да смерці ў Нюнбергу. 

У гэтай кнізе ён адстоўваў геліяцэнтрычную мадэль Сусвету, калі Сонца 

было яго цэнтрам, а не Зямля, як тады меркавалі вучоныя свету. Таксама 

вучоны настойваў, што Зямля мае форму шара, а рух планет вакол Сонца 

таксама мае кругавую праекцыю. Мікалай Капернік разлічыў прэцэсію Зямлі і 

дакладную геаграфічную шырату Фромбарка, а таксама працягласць 

астранамічнага года; апісаў з’яву зямной гравітацыі ў праекцыі на Сусвет. 

Першы варыянт сваёй кнігі ён падрыхтаваў у 1530 г., аднак працяглы час не 

рашаўся яе надрукаваць, паколькі прадбачыў негатыўную рэакцыю царквы і 

грамадства свайго часу83. З дапамогай сяброў, Б.Вапоўскага і епіскапа 

хелмінскага  Т.Гізе, Капернік спрабаваў пашырыць у 30—40-я гг. XVI ст. сярод 

адукаваных людзей сваю капцэпцыю і аргументаваць яе. Аднак, за 

выключэннем асобных вучоных, як тое прафесар астраноміі Вітэнбергскага 

ўніверсітета Георг Іяхім фон Лаухен, ідэі Каперніка не былі ўспрынятыя. Пры 

падтрымцы Г.І. фон Лаухена (Рэціка) М.Капернік урэшце выдаў сваю кнігу. 

 Вядома, што пазней буйнешыя вучоныя італьянскага Рэнесансу Дж.Бруна 

і Г.Галілей намагаліся даказаць слушнасць ідэй М.Каперніка. У XVII ст. 

вучоныя перадавых краін Еўропы прынялі каперніканскую мадэль, тады як на 

поўдні Еўропы і ў РП такое прыняцце прыйшло ў канцы XVIII ст.  

                                                           
81 Адамчевский, Я. Николай Коперник и его эпоха ... — Варшава, 1972. —  С. 113. 
82 Адамчевский, Я. Николай Коперник и его эпоха ... — Варшава, 1972. —  С. 126, 130. 
83 Адамчевский, Я. Николай Коперник и его эпоха ... — Варшава, 1972. —  С. 140. 



ІІ.2. Узнікненне навукі і пачатак прамысловай рэвалюцыі: 

 XVII—XVIII стст. у гісторыі Еўропы і свету. 

 

2.2.1. Еўрапейскія мысляры і фарміраванне новай, навуковай карціны 

свету: ад асэнсавання спадчыны Платона да механістычнай карціны свету. 

 Навуковыя пошукі М.Каперніка і Г.Галілеа знайшлі ў XVII ст. разуменне і 

развіццё ў працах цэлага шэрагу навукоўцаў новай генерацыі. У сярэдзіне XVII 

ст., асабліва пасля спусташальнай Трыццацігадовай вайны 1618—1648 гг., якая 

разгарэлася праз збег рэлігійных і палітычных супярэчнасцей, зразумелым стаў 

каштоўны досьвед інтэлектуалаў гуманізму. Самое жыццё патрабавала 

пераасэнсавання ў арганізацыі грамадства, дзяржавы, сістэм улады і права. Між 

тым, эканамічнае і сацыяльна-культурнае развіццё краін Еўропы істотна 

адрознівалася. Так, Германія страціла ў вайне 1618—1648 гг. звыш 1/3 

насельніцтва і цярпела заняпад; яшчэ больш спусташальнымі былі вынікі вайны 

для Чэхіі і Нідэрландаў. Апроч таго, у другой палове XVII ст. узмацніўся націск 

на Еўропу з боку Асманскай імперыі, што істотна ўплывала на лёс Венгрыі, РП 

і Італіі. Між тым, дзякуючы развіццю марскога гандлю, тэхналогій і навукі, 

сістэм права, а таксама капіталістычнай вытворчасці і прамысловасці, — 

адбываўся стромкі ўздым Нідэрландаў, Англіі, Францыі, Швецыі, а затым, у 

XVIII ст, і Прусіі. Аб’ядноўвала гэтыя краіны (поўнач Еўропы) адносна больш 

талерантны, свецкі і таму больш спрыяльны для навукі характар грамадства. 

Як ужо адзначалася, англійскі філосаф Фрэнсіс Бэкан (1561—1626) 

паказаў, што навука з’яўляецца здольнай да самастойнага і паспяховага 

развіцця сілай грамадства. Такім чынам, калі ў 1660 г. узнікае Брытанская, а ў 

1666 г. Французская акадэмія навук, — яны былі ўжо самадастатковымі 

сістэмамі, якія забеспячалі прагрэс грамадства. Вядома, што перыяд XVI—

XVIІI стст. стаў перыядам росквіту Бэканаўскай натурфіласофіі, калі любыя 

веды сталі мець доказны і аб’ектыўны характар. Прычым, дзякуючы працам 

англійскага фізіка і матэматыка Ісаака Ньютана (1642—1727) была створана 

першая ўніверсальная (агульная і ўсеаахопная) навуковая карціна свету з 

апорай на адкрытыя Ньютанам тры законы механікі. Затым, ужо ў XVIII ст. на 

аснове прац вучоных XVII ст. Еўропа спазнала хуткі і магутны пераход на 

якасна новы ўзровень развіцця грамадства, ведаў і навукі, культуры і 

тэхналогій, што агульна называецца эпохай Асветніцтва. Навука тады займела 

шэраг выдатных адкрыццяў у фізіцы, матэматыцы, хіміі і астраноміі, механіцы, 

геаграфіі і філасофіі. Важна, што менавіта дзякуючы Бэканаўскаму павароту 

з’яўляецца ўласна навука як асобная грамадская сіла. Раней, нават у часы 

ўздыму навуковых пошукаў у часы Антычнасці і Рэнесансу, навука заставалася 

залежнай ці то ад адукацыі (навукі як дысцыпліны філасофскіх школ і 

ўніверсітэтаў), ці то ад філасофіі (тэалогіі), якой яна пастаўляла звесткі і 

аргументы, ці то ад ад мастацкай творчасці, як у час Рэнесансу. Адбыўся 

прыродазнаўчы паварот у навуковых пошуках і зварот да рацыяналізму. Такім 

чынам, Еўропа перарасла антычную і рэнесансную спадчыну і пачала 

разбудову рацыянальнага Новага Часу.                

 



2.2.2. Еўрапейская навука і навукоўцы XVI—XVII стст. Іяган Кеплер. Рэнэ 

Дэкарт і яго навуковая спадчына. Гуга Гроцый і канцэпцыя натуральнага права. 

Блез Паскаль. Готфрыд Вільгельм Лейбніц. 

Іяган Кеплер (Johanes Kepler, 1571—1630) быў выдатным нямецкім 

вучоным, асноўным заняткам якога была менавіта астраномія, тады як яго 

адкрыцці ў оптыцы, матэматыцы і механіцы дапаўнялі яго асноўны занятак. 

Гэтым ён ужо выразна ўвасабляў навуку на новым, паслярэнесансным этапе яе 

развіцця.  Да прыкладу, І.Кеплер адрозніваўся ад свайго папярэдніка на пасадзе 

прыдворнага астранома германскіх імператараў Ціха Браге (1546—1601). Дацкі 

астролаг і астраном Ц.Браге падтрымліваў мадэль Каперніка і пакінуў пасля 

сябе аднадумцу, Іягану Кеплеру, выпускніку Цюбінгенскага ўніверсітэта, тамы 

запісаў астранамічных назіранняў. На аснове сваіх і Браге назіранняў І.Кеплер 

выдаў працу «Новая астраномія» ў Празе (1609). Тут Кеплер даказвае 

эліптычную траекторыю руху планет, а таксама прапаноўвае 2 з 3-х законаў 

руху планет, што вядомыя як законы Кеплера. 3-і закон ён раскрывае ў працы 

«Гармонія свету» ў 1618 г. У 1627 г. ён надрукаваў астранамічныя табліцы, 

вынік многіх гадоў уласных назіранняў і разлікаў. Яго табліцы былі настолькі 

дакладныя, што замянілі папярэднія і былі ў шырокім ужытку да ХІХ ст. Яны 

былі вельмі патрэбныя мараплаўцам і вельмі паспрыялі геаграфічным 

адкрыццям Новага часу. Адначасна, яму належылі працы па оптыцы, з якіх 

пачынаецца сучасная оптыка як навука. 

Рэнэ Дэкарт (Rene Descartes, 1596—1650) быў выдатным французскім 

матэматыкам, але таксама філосафам і механікам. Р.Дэкарт, з І.Ньютанам і 

Г.Лейбніцам, з’яўляецца адным з найбольш выдатных вучоных Новага часу 

XVII—XVIII стст. Вядома, што Дэкарт навучаўся ў іезуіцкім калегіўме, а затым 

ва ўніверсітэце Пуацье. Вучобу ён не завершыў і паступіў на ваенную службу. 

Падчас Трыццацігадовай вайны Дэкарт выявіў прыхільнасць да натурфіласофіі. 

Праз гэта ён быў звінавачаны іезуітамі ў ерасі і мусіў пераехаць у Галандыю, 

дзе і жыў амаль да канца жыцця і займаўся навуковай працай. Тут, у 1637 г. у 

Лейдэне, ён выдаў па-французску кнігу «Развага аб метадзе», дзе прапанаваў 

філасофію рацыяналізму і свой прынцып: «я думаю, а значыць існую» (cоgito 

ergo sum). Такім чынам, з Дэкартавай «Развагі аб метадзе» пачынаецца ўласна 

сучасная філасофія. Ренэ Дэкарт даводзіў разумнасць пасціжэння свету, 

менавіта як матэрыяльнага свету, а не нейкіх метафізічных спекуляцый аб ім. 

У чалавека ёсць такія інструметы: зыходныя даныя (відавочныя розуму), аналіз, 

сінтэз і выснова. Дэкарт абазначыў крытэрыі аб’ектыўнай ісціны: успрыняцце 

суб’ектам (чалавекам, які думае), але ўрэшце толькі таго, што ёсць пэўным, 

агульным і відавочным.         

Апроч таго, у працы 1637 г. Р.Дэкарт увёў сістэму матэматычных 

сімвалаў (алгебра і геаметрыя), што ўжывальна дагэтуль; таксама прапанаваў 

сістэму каардынат і даў эфірную тэорыю святла. Вядома, што ён надаваў 

матэматыцы ўніверсальнае месца ў навуцы. Важнейшай працай Дэкарта стала 

кніга «Асновы філасофіі» (1644), дзе ён абагульніў сваі думкі аб рацыянальным 

пазнанні Сусвету. Апроч таго, раней выйшла яго праца «Дыоптрыка» (1637), 

дзе ён выклаў законы пашырэння святла, але разам з тым лічыў эфір 



пераносчыкам святла. Гэтая думка была хібнай, супярэчыла адкрыццям 

І.Ньютана, але была папулярнай сярод вучоных яшчэ і ў XVIII ст. Таксама Рэнэ 

Дэкарт адкрыў рэфлексы чалавека і першым іх вывучаў. 

 Гуга Гроцый (Hugo Grotius, 1583—1645) быў выдатным нідэрландскім 

правазнаўцам, які заклаў падмурак сучасных правоў чалавека і міжнароднага 

права. Вядома, што ён скончыў Універсітэт Лейдэна, калі яму было 15 год, і 

ўжо тады быў вядомы як бліскучы эрудыт. Г.Гроцый працаваў адвакатам, а 

таксама быў афіцыйным гістарыёграфам Галандыі. Галандцы з 1568 г. і па 1648 

г. вялі працяглую і цяжкую барацьбу за незалежнасць з каралём Гішпаніі. У 

гэтым кантэксце у 1603—1605 гг. разгарэлася судовая спрэчка з-за грузу 

фарфору, захопленага галандцамі на адным з караблёў праціўніка. Спрэчка 

мела вялікі міжнародны рэзананс і ставіла прынцыповыя пытанні ў вобласці 

правоў чалавека і суверынітэту асоб і краін. Гуга Гроцый выступіў як адвакат 

галандцаў і так заглыбіўся ў пытанне, што зрабіў вялікі прарыў у тэорыі права. 

Напачатку выйшаў трактат «Свабоднае мора» (1609), а ў 1625 г. у Парыжы 

выйшла асноўная яго праца «Аб праве вайны і міру» («De jure belli ac pacis»). 

Гроцый даводзіў, што ёсць агульнае (універсальнае) права людзей і народаў 

незалежна ад стану вайны ці міру. Ён, хаця і прызнаваў 3 прычыны т.зв. 

«справядлівай вайны» (самаабарона, павяртанне шкоды і адпаведнай кары), 

аднак самую вайну лічыў агіднай. Замест яшчэ рымскага прынцыпу 

«натуральнага закону» (lex naturae) ён прапануе вызначэнне «натуральнае 

права» (jus naturae). Калі раней вызначалася роўнасць агульнага прымянення 

законаў да людзей у залежнасці ад іх прыродных характарыстык (узрост, стан 

свядомасці і здароўя, т.п.), то Гуга Гроцый звязаў неад’емныя прыродныя 

правы менавіта з асобай чалавека. Ён лічыў гэтыя прыродныя правы не толькі 

справядлівымі, але і разумнымі і вечнымі. Ідэі Гроцыя былі хутка ўспрыняты 

грамадствам Еўропы і развітыя тым. Як вынік, у 1948 г. была прынята Агульная 

дэкларацыя правоў чалавека ААН. 

Блез Паскаль (Blaise Pascal, 1623—1662) быў выдатным французскім 

матэматыкам і фізікам, займаўся таксама літаратурай і філасофіяй. Найперш 

Б.Паскаль быў вядомы сучаснікам сваімі працамі па матэматыцы. У яго 

перапісцы з іншым выдатным французскім матэматыкам П’ерам дэ Ферма былі 

закладзены асновы тэорыі верагоднасці ў матэматыцы. Вядомасць набыла яго 

праца 1653 г. аб раўнавазе вадкасцей, дзе ён выклаў эксперыменты з 

барометрам уласнай канструкцыі і сфармуляваў асноўны закон гідрастатыкі 

(закон Паскаля): ціск, што чыніцца на вадкасць ці газ, перадаецца без зменаў у 

любой яго кропцы ва ўсіх напрамках. Вядома, што ў 1645 г. Б.Паскаль 

прадставіў арыфмометр уласнай канструкцыі, паскаліну, які натхніў 

распрацоўшчыкаў механічных вылічальных машын Новага часу. З 1650-х гг. 

Паскаль прысвячаў сябе літаратуры і рэлігійнай філасофіі; вядомы яго «Пісьмы 

да правінцыяла» з рацыяналістычнай крытыкай іезуітаў. 

П’ер дэ Ферма (Pierre de Fermat, 1601—1665) таксама быў выдатным 

французскім матэматыкам свайго часу. Усё жыццё ён працаваў суддзёй у 

Тулузе, але матэматыка паглынала яго. Многія матэматычныя адкрыцці яго 

аперажалі час, аднак былі адкрытыя свету ўжо ў пасмяротным выданні працаў 



вучонага. П’ер дэ Ферма разам з Р.Дэкартам лічыцца заснавальнікам 

аналітычнай геаметрыі. Яму належыць пачатак такога раздзелу матэматыкі як 

тэорыя лічбаў, у т.л. малая тэарэма Ферма (1640), што пазней была даказаная 

Готфрыдам Лейбніцам. Шырока вядомая вялікая тэарэма Ферма (1637): пры n 

> 2 не існуе трох дадатных цэлых a, b, і c, якія б задавальнялі роўнасці an + bn = 

cn. Гэта тэарэма была даказана толькі ў канцы ХХ ст. 

Готфрыд Вільгельм Лейбніц (Gottfried Wilhelm von Leibniz, 1646—1716)  

быў адным з самых выдатных матэматыкаў, фізікаў і філосафаў Новага часу. Ён 

нарадзіўся ў сям’і прафесара філасофіі Лейпцыгскага ўніверсітэта і з дзяцінства 

меў вялікую цягу на навук; быў геніем. Лейбніц выявіў выдатны талент як 

філосаф і юрыст і атрымаў ступень доктара права. Аднак пасля знаёмства з 

вядомым нідэрландскім матэматыкам і механікам Хрысціянам Гюйгенсам 

(1629—1695) захапіўся матэматыкай, на якую і скіраваў асноўныя высілкі як 

вучоны. У 1666 г. выйшла праца Лейбніца «Аб мастацтве камбінаторыкі», дзе 

ён прапаноўваў стварыць універсальную матэматычную навуковую мову 

(камбінаторыку), даць матэматычную аснову фармальнай логікі. Свае ідэі 

Лейбніц рэалізаваў у арыфмометры ўласнай канструкцыі (1673), што ў 

адрозненне ад «паскаліны», была надзейнай і эфектыўнай машынай (не толькі 

складала і аднімала, але і памнажала, дзяліла, узводзіла ў ступень). Да пачатку 

эры электронных машын механічная вылічальная машына Лейбніца стала 

ўзорам для падобных распрацовак. Упершыню ў 1673 г. сваю вылічальную 

машыну Лейбніц прадэманстраваў у Лондане на паседжанні Брытанскай 

Акадэміі і быў прыняты ў яе склад. Вядома, што ў 1700 г. па праекту 

Г.В.Лейбніца была заснавана Пруская (Германская) Акадэмія навук у Берліне і 

ён стаў яе першым прэзідэнтам. Пазней расійскі цар Пётр І па гэтаму ўзору ў 

1724 г. заснаваў Акадэмію навук у Пецярбургу.  

 У 1670-я гг. Готфрыд Лейбніц выдаў сваі працы па дыферэнцыяльнаму і 

інтэгральнаму ліку, якія распрацаваў паралельна з Ісаакам Ньютанам. Яны ж 

лічыцца пачынальнікамі матэматычнага аналізу. Таму ў пачатку XVIII ст. 

разгарэлася спрэчка Г.В.Лейбніца з І.Ньютанам з-за прызнання прыярытэту ў 

адкрыцці згаданага ліку. Брытанская Акадэмія ў 1713 г. вызнала прыярытэт 

Ньютана, тады як у Еўропе пераважалі думкі на карысць Лейбніца. Падобна да 

Л.Да Вінчы Готфрыд Лейбніц прапанаваў праекты шэрагу новых машын (у т.л. 

субмарыны, аўтамабіля і інш.). Вядомы Г.В.Лейбніц таксама як філосаф. 

Галоўнай яго працай па філасофіі ёсць «Манадалогія» (1714). Лічыцца, што 

менавіта з працаў Лейбніца бярэ пачатак перыяд Асветніцтва і нямецкая 

класічная філасофія, вяршыня сусветнай філасофскай думкі. Манада лічылася 

непадзельнай першаснай адзінкай яшчэ піфагарэйцамі; Г.Лейбніц лічыў 

манадамі найдрабнейшыя непадзельныя субстанцыі, з якіх усё складаецца ў 

свеце. У яго было складанае і шматузроўневае тлумачэнне светабудовы, а сам 

Сусвет ён бачыў гарманічным і цэльным. Поруч з тым, ён спрабаваў надаць 

манадам самую шырокую ўніверсальную форму. Нягледзячы на 

непразрыстасць, цікававая яго спроба збудаваць цэльную і лагічную мадэль 

Сусвету. Апошняе ўдалося зрабіць яго сучасніку І.Ньютану.    

 



2.2.3. Ісаак Ньютан і яго навукова-інтэлектуальная спадчына.  

Адным з самых выдатных вучоных у сусветнай гісторыі з’яўлецца Іссак 

Ньютан (Isaak Newton, 1642—1727). Ён працягнуў справу М.Каперніка і 

шэрагу вучоных свайго часу і надаў іх высілкам завершанную форму ў 

выглядзе механістычнай канцэпцыі Сусвету. Што датычыць дасягальнага для 

ўспрыняцця чалавекам, то мадэль Ньютана мае сэнс і актуальная да сёння. 

Ньютан з дзяцінства адрозніваўся глыбокім інтарэсам да тэхнікі і ведаў. У 

1660—1664 гг. І.Ньютан навучаўся ў Кембрыджскім універсітэце. Тут ён 

захапіўся фізікай і матэматыкай, асабліва працамі Г.Галілеа, І.Кеплера і 

Р.Дэкарта. Ужо ў 1667 г. Ньютан адкрыў закон гравітацыі (сусветнага 

прыцягнення) і прапанаваў формулу для разліку сілы гравітацыйнага поля. 

Цікава, што надзвычай высокая дакладнасць яго разлікаў была падцверджана 

вопытным шляхам у пачатку ХХІ ст. У 1668 г. І.Ньютан пачаў выкладаць у 

Кембрыджскім універсітэце. У 1670 г. ён стаў членам Брытанскай Акадэміі. 

Асаблівасцю Ньютана было, што ён доўга не хацеў публікаваць працы са сваімі 

адкрыццямі. Так, толькі ў 1687 г. выйшла на латыні асноўная яго праца 

«Матэматычныя пачаткі натуральнай філасофіі», дзе ён выклаў закон 

гравітацыі і тры законы класічнай ці нябеснай механікі, вядомыя як тры 

законы Ньютана і вызначальныя ў навуцы да пачатку ХХ ст. 1-ы закон інэрцыі 

(цела знаходзіцца ў стане спакою ці руху пакуль знешнія сілы не прымусяць яго 

да змены стану); 2-і — закон руху (пад уздзеяннем сілы цела паскарае свай рух 

прама прапарцыйна прыкладаемай сіле і адваротна прапарцыйна масе цела); 3-і 

— узаемадзеяння сілаў (уздзеянне адной сілы альбо мае нейкую роўную ёй і 

процілежную сілу, альбо сілу ўдзеяння роўныя адная адной і скіраваны ў 

процілежныя бакі). Болей таго, у сваёй працы 1687 г. Ньютан дае вызначэння 

базавым паняткам сучаснай фізікі: што ёсць маса, сіла, інэрцыя, вага, рух і інш. 

Як навуковы прынцып, Ісаак Ньютан прапануе (падобна да У.Оккама) думку, 

што прырода нічога не мае дарэмным, але для нас дастакова прымаць тыя 

прычыны ў прыродзе, што правільныя (доказныя) і дастатковыя для тлумачэння 

тых альбо іншых рэчаў прыроды (свету). 

Апроч таго выдатныя дасягненні І.Ньютана ў оптыцы і астраноміі. У 1704 

г. выйшла яго праца «Оптыка», дзе ён выклаў адкрытую ім яшчэ ў 1660-я гг. 

дыспесію святла (святло раскладаецца на спектр колераў у адпаведнаці з 

частатой і даўжынёй хвалі, а злучэнне хваляў дае белы колер спектру). У 1668 

г. Ньютан сканструяваў першы ў свеце люстраны тэлескоп (рэфлектар). Ён 

распрацаваў (незалежна ад Г.Лейбніца) сістэму інтэгральнага і 

дыферэнцыяльнага ліку (яго праца «Універсальная арыфметыка» 1707 г.).  

Навуковая спадчына І.Ньютана ёсць адна з вяршынь сусветнай навукі.                      

      

2.2.4 Асветніцтва, эпоха Асветы і асветнікі: еўрапейская навука і 

навукоўцы XVIII ст. Барух Спіноза, Фрэнсіс Бэкан, Томас Гобс, Джон Лок, 

Томас Джэферсан, Імануіл Кант, і інш. 

Асветніцтва — гэта распаўсюджванне ведаў і цывілізацыі, адукацыя. 

Вялікае значэнне асветніцтва займела ў XVIII ст. Менавіта тады на аснове 

дасягненняў вучоных XVII ст. (Р.Дэкарт, Г.В.Лейбніц, І.Ньютан і інш.) ў 



гісторыі Еўропы распачалася бліскучая эпоха росквіту рацыянальнай навукі, 

рацыянальнага стаўлення да жыцця і Сусвету, а таксама знайшло сваё 

раскрыццё гуманістычная рэнесансная вера ў чалавека, яго здольнасці і 

магчымасці арганізаваць і пераўтварыць наяўны свет на лепшы. У найбольшай 

ступені выражалі прагрэс тады вучоныя Францыі, таксама Англіі і Германіі, 

чаму Эпоха Асветы называецца таксама Эпохай Святла, ад фр. Lumières — 

«асвета; святло». Выдатную плеяду вучоных той пары складалі дзеячы 

Асветніцтва з Францыі, філосафы, пісьменнікі і энцыклапедысты. Пад іх 

уплывам французсккая мова стала мовай высокай культуры і навукі ўсёй 

Еўропы ў XVIIІ ст. Так, у Рэчы Паспалітай, Германіі, Расіі і інш. краінах 

Еўропы французская мова была такой нароўне з нацыянальнымі (у РП 

пашырэнне атрымала польская) да канца ХІХ ст. Увогуле, у Эпоху Асветы 

латынь як мова навукі і адукацыі саступіла месца нацыянальным мовам і 

французскай; асвета ж і культура сталі свецкімі. 

Поруч з французкімі, варта аддаць належнае месца найважнейшым 

вучоным і філосафам Эпохі Асветы, што паходзілі не з Францыі, а інш. краін. 

Барух Спіноза (1632—1677) — вядомы нідэрландскі філосаф яўрэйскага 

паходжання. Ён разіваў рацыяналістычную філасофію Р.Дэкарта і на думку мн. 

сучаснікаў быў атэістам. Вядома, што Спіноза падвяргаў сумніву тэзы, што 

Адам быў першым чалавекам і што існуе бесмяротная душа. Таксама ён 

даводзіў, што 10 запаветаў Торы не маюць прыярытэту над натуральнымі 

правамі чалавека. Як вынік, Б.Спіноза быў выключаны з яўрэйскай абшчыны і 

цярпеў пераследы ўладаў. Ён выдаў «Багаслоўска-палітычны трактат» 

(1670), дзе абараняў прынцыпы свабоды думкі і палітычных свабод. 

Вялікага развіцця дасягнула філасофія Асветы ў Англіі і Шатландыі, дзе 

працавалі такія вучоныя як Дж.Лок, Т.Гобс, Д.Юм, А.Сміт, А.Фергюсан і інш. 

Апроч таго, у XVIII ст. становяцца вядомымі ў свеце філосафы і вучоныя з 

паўночнаамерыканскіх англійскіх калоній, што ў 1776 г. утварылі новую 

вялікую самастойную краіну — Злучаныя Штаты Амерыкі. Сярод філосафаў 

ЗША Эпохі Асветы былі: Б.Франклін, Т.Джэферсан, Т.Пейн. Асаблівасцю 

амерыканскіх філосафаў-асветнікаў было тое, што яны больш успрынялі ідэі 

радыкальнага Асветніцтва Францыі, а не ўмеранага Англіі. У гэтым плане 

бліжэй да англійскага было Асветніцтва ў Германіі, дзе былі выдатныя вучоныя 

і філосафы эпохі: І.Кант, І.В. фон Гётэ, Х. фон Вольф. 

 Фрэнсіс Бэкан (Francis Bacon, 1561—1626) акрэсліў сучасны змест навукі 

і прыярытэт у пазнанні прыроды (натурфіласофіі) над метафізікай. 

Томас Гобс (Thomas Hobbes, 1588—1679) быў вядомым філосафам, што 

папярэднічаў Дж.Локу і інш. мыслярам Англійскага Асветніцтва. Галоўнай яго 

працай была кніга «Левіяфан» (1651), дзе выводзіў дзяржаву (найперш, 

манархію) з дабраахвотнай дамовы людзей (тыя — роўныя ў прыроджаных 

правах і суб’екты свабоднай волі), што стаміліся ад першабытнай вайны ўсіх 

супраць усіх і перадалі частку сваіх свабод дзяржаве дзеля міру і парадку.    

Джон Лок (John Locke, 1632—1704) быў філосафам, які ўспрыняў і 

развіваў філасофію рацыяналізму Р.Дэкарта. Ён даводзіў, што чалавек ад 

нараджэння ёсць tabula rasa (чыстая дошка), якога фарміруе выхаванне і 



эмпірычны вопыт. Вядомая праца Дж.Лока «Два трактаты пра ўрад» (1689), 

дзе дзяржава ёсць вынік грамадскай дамовы індывідумаў як арбітр і абавязаны 

гарант правоў. Лок быў прыхільнікам ліберальнай дзяржавы, што вынікае з 

прызнання і абароны прыродных правоў чалавека і яго ўласнасці. Ідэал ён 

бачыў у канстытуцыйнай манархіі з падзелам улад: заканадаўчая (парламент), 

выканаўчая (урад і суды), федэральная (кароль). Разам з тым, Лок адзначаў, што 

ўлада (манарха) мае не сакральнае (боскае), а грамадскае паходжанне; і таму 

дзяржава — адказная перад грамадствам (народам). 

Томас Джэферсан (Thomas Jefferson, 1743—1826) быў разнабаковым 

вучоным, архітэктарам, інжынерам-вынаходнікам, пісьменнікам і яскравым 

палітычным дзеячом. Т.Джэферсан быў аўтарам Дэкларацыі незалежнасці ЗША 

(4.07.1776), дзе правы і свабоды чалавека абвяшчаліся прыроднымі і 

неад’емнымі, а ўлада англійскага караля скасоўвалася паўночна-амерыканскімі 

штатамі як тая, што злоўжвала насіллем і ўсціскам правоў. Пры актыўным 

удзеле Джэферсана ЗША сфарміраваліся як першая сучасная дэмакратычная 

краіна, што нясе місію аховы базавых свабод у свеце. У пачатку ХІХ ст. 

Т.Джэферсан быў двойчы абраны на прэзідэнта ЗША. Ён выступаў за забарону 

рабства і ў абарону ідэалаў Французскай Рэспублікі. 

Імануіл Кант (Immanuel Kant, 1724—1804) ёсць адным з найбольш 

выдатных філосафаў у гісторыі; яго працы — своеасаблівыя дзверы ў ХІХ ст. 

І.Кант навучаўся, атрымаў ступень доктара філасофіі і амаль ўсё жыццё 

выкладаў у Кёнігсбергскім універсітэце. Заснаваны ў 1544 г., гэты ўніверсітэт 

перажываў уздым у час праўлення прускага караля Фрыдрыха ІІ (1740—1786). 

Фрыдрых ІІ быў яркім увасабленнем будавання ўлады на прынцыпах 

рацыяналізму і вядомы як кароль-філосаф. Пры ўзыходжані на трон ён увёў 

свабоду веравызнання, адмяніў цэнзуру, катаванні арыштантаў, адасобіў 

судовую ўладу аб выканаўчай па праекту асветніка Ш.Мантэск’ё, упарадкаваў 

заканадаўства. Вядомы Фрыдрых ІІ быў таксама падтрымкай асветы, 

мастацтваў і навукі. Прусія пры ім стала стройным механізмам, што, 

нягледзячы на цяжкія войны, зведала магутны ўздым. Падобна, І.Кант імкнуўся 

даць празрыстую і ясную выяву механізму чалавечага пазнання. 

Найбольш значнай працай вялікага нямецкага філосафа стала «Крытыка 

чыстага розуму» (1781). Тут Кант парывае з тым безаглядным даверам да 

чалавечага розуму як універсальнага інструмента пазнання, што было ўласціва 

эпохе Асветніцтва. Ён давёў, што ёсць рэальнасць свету як самая па сабе, а ёсць 

чалавек (суб’ект, розум), які мае абмежаванае сістэмай пачуццяў і свядомасці 

суб’ектыўнае пазнанне; вынікам сінтэзу звонку (свет) і розуму  ёсць вопыт 

чалавека. І гэты вопыт і прырода — ёсць адно і тое ж. 

Высновы І.Канта аперажалі свой час. Сапраўды, ідэалізацыя чалавечага 

розуму ў эпоху Асветы — з аднога боку, вызваліла чалавека ад путаў 

міфалагічнага і рэлігійнага мышлення, але з іншага шматлікія ахвяры 

рэвалюцыйных войнаў альбо абмежаванасць асветнага праўлення Фрыдрыха ІІ 

і інш. манархаў, што выраджаўся ў дыктатуру старых эліт, — ставілі новыя 

пытанні перад грамадствам. Між тым, Асветніцтва знайшло працяг у ХІХ ст. 

                               



2.2.5 Французскія энцыклапедысты: Дэні Дзідро, Франсуа Вальтэр, Шарль 

Мантэск’ё. Жан-Жак Русо і яго інтэлектуальная спадчына. 

 Эпоха Асветы агульна характарызавалася як час, калі розум стаў 

даверанай сілай Чалавецтва. Асновай рацыяналістычнага светабачання сталі: 1) 

эмпірызм (Дж.Лок і англійскае Асветніцтва) і крытычны эмпірызм І.Канта 

(нямецкай класічнай філасофіі); 2) рацыяналізм Вальтэра і інш. французскіх 

асветнікаў, што ў пэўных выпадках набываў рысы выразнага матэрыялізму84. 

Апошні займеў вялікае значэнне ў навуцы ў другой палове ХІХ ст. і ХХ ст. 

Французскае Асветніцтва агульна прызнаецца вяршыняй сваёй эпохі. 

Найвыбітнейшымі прадстаўнікамі Асветніцтва былі т.зв. энцыклапедысты — 

вучоныя, якія прымалі ўдзел у выданні 35-томнай «Энцыклапедыі, або 

тлумачальнага слоўніка навук, мастацтваў і рамёстваў» («Encyclopédie, ou 

Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers», 1751—1780): Дэні 

Дзідро, Жан Лерон Д’Аламбер, Шарль Луі дэ Мантэск’ё, Франсуа Мары дэ 

Аруэ альбо Вальтэр, Жан Жак Русо, Поль Анры Д’Гольбах і інш. Згаданыя 

аўтары даводзілі вялікую стваральную сілу чалавечага розуму і з 

рацыяналістычных пазіцый пераглядзелі базавыя веды чалавека аб Сусвеце. Да 

прыкладу, Поль Анры Д’Гольбах увасабляў паслядоўны матэрыялізм і атэізм. 

Вядомы шэраг яго прац; сярод іх «Сістэма прыроды» (1770), дзе ён даводзіў 

вечнасць матэрыяльнай прыроды, і чалавек — частка прыроды. 

Дэні Дзідро (Denis Diderot, 1713—1784) быў філосафам і рэдактарам 

«Энцыклапедыі…» 1751—1780 гг.; апроч таго быў вядомым пісьменнікам і 

драматургам. Як драматург Дзідро вядомы як адзін з пачынальнікаў сучаснай 

драмы, дэмакратычнага жанру, дзе выяўлялася жыццё простых людзей, а не 

ідэалізаванае быццё нобіляў. Дзідро быў паслядоўным матэрыялістам: Сусвет 

ёсць матэрыяльным, рухомым і здольным да паступовага развіцця. Напачатку 

Дзідро быў прыхільнікам асвечанай манархіі як саюзу ўладароў і філосафаў 

дзеля агульнага дабра. Аднак досьвед жыцця пераканаў яго ў памылковасці 

разлікаў на асвечаны абсалютызм, які б разумеў сутнасць грамадскай дамовы. 

Так, няўдачай скончылася перапіска і візіт Д.Дзідро да Кацярыны ІІ у 

Пецярбург (1773): царыца Расіі асветніка выслухала, але адмовілася ад 

рэкамендацый па абмежаванні прыдворнай раскошы і накіраванні сродкаў на 

народную асвету і інш. У той жа час ён пабачыў жахі прыгонніцтва і тыраніі 

манархаў, таму Дзідро прыхіляецца да ідэі Рэспублікі.  

Франсуа Мары Аруэ ці Вальтэр (François Marie Arouet ці Voltaire, 1694—

1778) лічыцца найбольш выдатным філосафам Францыі эпохі Асветы; 

адначасна быў вядомым пісьменнікам і драматургам эпохі. Вальтэр быў вядомы 

сваімі творамі з выкрыццём заганаў рэлігійнай свядомасці і практыкі, пісаў аб 

вечнай і разумнай Прыродзе. Ён крытыкаваў абсалютызм, аднак верыў у поспех 

асвечанай манархіі, што нясе цывілізацыю і асвету ў народ. Так, вядомымі былі 

прыязныя стасункі Вальтэра і Фрыдрыха ІІ. Між тым, Вальтэр выступаў за 

свабоду веравызнання і слова, за свецкую дзяржаву. 

Шарль Луі дэ Мантэск’ё (Charles Louis de Montesquieu, 1689—1755) быў 
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вядомым французскім філосафам, правазнаўцам і пісьменнікам. Вялікае 

значэнне яго працы «Аб духу законаў» (1748), дзе ён прапанаваў прынцып 

падзелу дзяржаўнай улады на заканадаўчую, выканаўчую і судовую яе галіны, 

самастойныя і ўзаемнараўнаважныя. Погляды Мантэск’ё на ўладу хутка былі 

ўспрыняты ў грамадстве. Так, ужо ў 1787 г. яны былі рэалізаваны ў 

Канстытуцыі ЗША. Таксама Мантэск’ё развіваў ідэю прыродных правоў. 

Жан Жак Русо (Jean-Jacques Rousseau, 1712—1778) ёсць, напэўна, 

найуплывовым французскім філосафам і пісьменнікам Асветы. Ён пражыў 

поўнае нягод жыццё, быў у пэўным сэнсе ахвярай ранняга сіроцтва і саслоўнага 

грамадства Старога Парадку, але меў вялікую цягу да навукі, быў плённым 

самавукам і стаў вядомым мысляром. Ён вядомы сваими наватарскімі ідэямі ў 

педагогіцы: неабходна выяўляць і развіваць прыродныя таленты дзіця. Таксама 

набылі папулярнасць яго погляды на патрэбу ў сацыяльнай справядлівасці ў 

грамадстве і на вялікае значэнне пачуццяў у жыціі і пазнанні чалавека, а не 

толькі розуму. Так, Русо некалькі разоў адмаўляўся ад выгодных пасад і 

дарункаў мецэнатаў у знак пратэсту супраць засілля вярхоў Старога Парадку. 

Аднак, як творы так і асоба Ж.Ж. Русо — былі вельмі хаатычнымі і 

эксцэнтрычнымі. Выключнае значэнне ён надаваў Прыродзе, якую бачыў 

дасканалай і ўсёахопнай сістэмай. Вядомасць атрымала яго ідэя аб гарманічным 

«прыродным чалавеку», што ў першабытныя часы быў уласна шчаслівы ў 

паяднанні з прыродай; у наступным жа цывілізацыя штораз болей адрывала 

гэтага шчаслівага дзікуна ад Прыроды. Так вынікла канцэпцыя прымітывізму 

(натуралізму), што ў др. пал. ХХ ст. знайшла працяг у негатыўнай дыялектыцы 

Т.Адорна і руху хіпі.                  

                                

2.2.6. Узнікненне і дзейнасць Французскай, Брытанскай (каралеўскай) 

акадэмій. Развіццё адукацыі ў Еўропе часоў Асветы; рост адукаванасці 

грамадства. 

Як ужо раней гаварылася, першай сапраўднай Акадэміяй навук стала ў 

1660 г. Каралеўскага таварыства навук па развіццю ведаў аб прыродзе ў 

Лондане або Брытанская Акадэмія навук. Ад самага пачатку гэта была не 

толькі асацыяцыя вучоных, але і дзейсная навуковая інстытуцыя, што 

забеспячала навуковыя пошукі і прагрэс у практыцы (марская навігацыя, 

геаграфічныя адкрыцці, механіка, оптыка і астраномія, матэматыка). Адначасна 

акадэмія распрацавала этыкет і прынцыпы навуковай працы; займалася 

выданнем навуковых прац і папулярызацыяй навуковых ведаў.  

Наступнай па часе стала Французская Акадэмія навук ў Парыжы, што 

ўзнікла ў 1666 г. Акадэмія ў Парыжы была заснавана вядомым французскім 

эканамістам, міністрам фінансаў Жанам Батыстам Кальберам (Jean Baptiste 

Colbert, 1619—1683). Што цікава, Кальбер таксама надаваў вялікае значэнне 

развіццю марскога флота і навігацыі, чаму павінна была дапамагаць праца 

вучоных пры падтрымцы дзяржавы. Разам з тым, Французская Акадэмія мела 

характар дзяржаўнай установы і апроч навуковай працы займалася наглядам за 

развіццём адукацыі ў краіне. У 1793 г. яна была пераўтворана ў Нацыянальную 

Акадэмію па ўзоры Акадэміі мастацтваў і навук у ЗША.  



Яшчэ адзін узор Акадэміі навук прапанаваў выдатны нямецкі вучоны 

Г.В.Лейбніц. У 1700 г. па яго праекту была заснавана Пруская (Германская) 

акадэмія навук. Яна заставалася аўтаномнай ад дзяржавы, але мела цесныя 

практычныя сувязі з універсітэцкай і прафесійнай адукацыяй і вытворчасцю. 

Пры Акадэміі былі створаны абсерваторыя, анатамічны тэатр і батанічны сад. 

Па ўзоры Берлінскай Акадэміі была створана ў 1725 г. у Пецярбургу Расійская 

Акадэмія навук, у 1759 г. у Мюнхене Баварская Акадэмія навук, у 1786 г. у 

Стакгольме Шведская Акадэмія навук. Апроч таго, у 1742 г. па ўзоры 

Французскай Акадэміі навук у Капенгагене была створана Дацкая Каралеўская 

акадэмія навук і літаратуры, а ў 1757 г. заснавана Акадэмія навук у Турыне, у 

1765 г. заснавана Акадэмія навук у Барсэлоне. У 1780 г. па ініцыятыве 

амерыканскіх вучоных вынікла Акадэмія мастацтваў і навук ў Бостане, 

штоўяўляла сабой новы тып разгалінаванай навуковай асацыяцыі.   

Адзначым, што ў XVII—XVIII стст. у Рэчы Паспалітай навуковае жыццё 

засяроджвалася ў Кракаўскім, Віленскім і Кіева-Магілянскім універсітэтах.  

У Эпоху Асветы назіраўся істотны прагрэс у развіцці адукацыі ў Еўропе. 

Вялікі імпульс развіццю адукацыі надала Рэфармацыя: вялікае значэнне яна 

надавала чытанню Бібліі, што было немагчыма без адукацыі людзей. Як вынік, 

ужо ў XVII ст. некалькі нямецкіх княстваў увялі сістэму агульнай дзяржаўнай 

школьнай адукацыі, а ў 1717 г. яна ўведзена ў Прусіі. Менавіта ў Прусіі і 

Германіі агулам у XVIII ст. шырокае развіццё атрымала сістэма сярэдняй 

школы, а таксама ўзніклі першыя ўстановы прафесійнай адукацыі, як тое 

рэальныя вучылішчы: Механіка-матэматычная школа ў Гале (1708) і 

Эканамічна-матэматычнае рэальнае вучылішча ў Берліне (1747). Перадавым 

быў універсітэт у Гале (заснаваны ў 1694 г.). Наступным крокам стаў Прускі 

Рэгамент школ 1763 г., які рэгуляваў усе бакі навучальнага працэсу і стаў 

узорам для інш. краін у ХІХ ст. Пад уплывам выдатных педагогаў эпохі (Іяган 

Готфрыд Гердэр, Аўгуст Герман Франке, Іяган Генрых Песталоцы і інш.) 

адбываўся пераход да народнай дзяржаўнай школы, дзе вывучалі не толькі 

класічны трывіўм з упорам на лацінскую мову, але і нацыянальныя мовы і 

практычна карысныя прадметы (матэматыка, механіка, геаграфія, хімія, 

эканоміка, інш.). Так сталася, бо раней дамінавалі прыватная школы розных 

царкоўных інстытуцый. Замест іх, напрыклад, у Берліне былі створаны першыя 

свецкія гімназіі. У Прусіі ж у канцы XVII ст. высілкамі А.Г.Франке ўзніклі 

школы дяцей беднаты і сірот, а затым пры Фрыдрыху ІІ узніклі спецыяльныя 

дзяржаўныя школы для дзяўчат і для хворых дзяцей. Вяршыняй развіцця 

гуманістычнай адукацыі Эпохі Асветніцтва стала дзейнасць выдатнага 

швейцарскага педагога Іягана Генрыха Песталоцы (Johann Heinrich Pestalozzi; 

1746—1827). Пад уплывам ідэй Ж.Ж.Русо ён стварыў канцэпцыю развіваўчага 

прыродазгоднага навучання, якое паклікана было гарманічна спалучыць 

разумовае, маральнае і працоўнае выхаванне і пры тым абапірацца на 

выяўленне і развіццё прыродных здольнасцей дзяцей. 

   У XVIII ст. развіццё адукацыі ў Еўропе і Амерыцы адбывалася ў кірунку 

нашырэння ўсеагульнай адукацыі на роднай мове і дало вялікі плён.                       

   



2.2.7. Паняцце тэхнагеннай цывілізацыі. Прамысловая рэвалюцыя. 

Тэхнічныя вынаходніцтвы ў Англіі, Паўночнай Амерыцы, Францыі і 

прамысловы пераварот.  

Час Асветніцтва стаў перыядам вялікага прырыву ў развіцці тэхналогіі і 

ахопу тэхнікай усіх асноўных сфер жыцця чалавека. Паказальна, што тады 

пашыраецца механістычная карсіна свету з апорай на законы нябеснай механікі 

Ісаака Ньютана. Пад уплывам навуковых і тэхналагічных адкрыццяў эпохі 

адбываецца стромкі ўздым прамысловай вытворчасці (індустрыі), якая стала 

галоўным інструментам пераўтварэння свету. Так узнікае тэхнагенная 

цывілізацыя — грамадства, дзе чалавек з дапамогай тэхнікі падпарадкаваў 

(збольшага) стыхійны свет прыроды і фактычна стаў жыць ва ўмовах 

тэхнасферы (створанага чалавекам і яго тэхнікай асяроддзя). Асаблівасцю 

эпохі Асветніцтва стаў пачатак прамысловай рэвалюцыі ў Еўропе і ЗША. 

Прамысловая рэвалюцыя — пераход ад аграрнага да індустрыяльнага 

грамадства праз развіццё прамысловай (фабрычнай і завадской) вытворчасці. 

Асновай сацыяльнага і эканамічнага прагрэсу стала фабрыка (лац. fabrica — 

«мастэрня, завод») з апорай на падзел працы і выкарыстанне машын для 

вытворчасці прадукцыі. Магутны штуршок у развіцці адбыўся праз 

вынаходніцтва брытанскім інжынерам Джэймсам Уатам эфектыўнай паравой 

машыны ў 1782 г. Агульна, у 1760—1840-я гг. у Вялікабрытаніі адбылася 

прамысловая рэвалюцыя, якая суправаджалася сапраўдным бумам тэхнічных 

вынаходніцтваў і пераходам вядучай ролі ў развіцці грамадства да індустрыі. 

Вялікага прагрэсу дасягнула тэкстыльная прамысловасць: раней у гэтай галіне 

было занята безліч рамеснікаў, але навацыі ў тэхніцы дазволілі стварыць 

машыны, якія замянялі цяжкую працу сотняў майстроў. Тканіны з бавоўны і 

воўны сталі шырока даступныя людзям і перасталі быць прадметам 

прэстыжнага ўжытку. Як вынік, ужо ў пачатку ХІХ ст. Англія запоўніла 

сусветны рынак сваім тэкстылем. Там жа ў сярэдзіне XVIII ст. адбыўся магутны 

штуршок у развіцці горназдабываючай прамысловасці, а пазней, у пачатку ХІХ 

ст. пачалося магутнае развіццё індустрыі машынабудавання.  

Яшчэ ў 1712 г. англійскі вынаходнік Томас Ньюкомен (Thomas Newcomen, 

1663—1729) прапанаваў поршневую паравую машыну, якая знайшла 

выкарыстанне для адпампоўкі вады на шахтах. Вядомы сваімі вынаходніцтвамі 

англійскі інжынер Джэймс Уат (James Watt, 1737—1819). Яшчэ ў 1770-я гг. ён 

зрабіў некалькі паравых машын паводле ўдасканаленых машын Нькомена, а ў 

1782 г. пабудаваў універсальную паравую машыну двайнога дзеяння. Машына 

пераўтварала цеплавую энэргію ў механічную і ў пачатку і ў канцы цыкла (рух 

поршню пры напаўненні цыліндра парай і пры яе выхадзе). Вялікі каэфіцыент 

карыснага дзеяння атрымала гэтая машына з дапамогай вынайдзенага ў 1769 г. 

Джэймсам Уатам кандэнсатара для паравога рухавіка. 

Англійскі прамысловец Генры Корт (Henry Cort, 1740—1800) у 1786 г. 

прапанаваў і застасаваў на сваім заводзе пудлінгаванне, тэхналогію 

пераўтварэння расплаўленага чыгуну ў сталь высокай якасці. Хаця завод самога 

Г.Корта збанкрутаваў, але пудлінгаванне і ў ХІХ ст. да вынаходніцтва 

мартэнаўскіх печаў заствалася галоўным спосабам вырабу сталі. У 1797 г. 



англійскі інжынер Рычард Трэвіцік (Richard Trevithick, 1771—1833) зрабіў 

першыя невялікія цягачы для шахтаў з выкарыстаннем паравога рухавіка 

Дж.Уата. Пазней, у 1804 г. на гэтай аснове ён пабудаваў ва Ўэльсе першы 

паравоз, які распачаў эру паравой пары і чыгункі ў ХІХ ст. Цікава, што 

вынахлдніцтвы Р.Трэвіціка знаходзілі больш падтрымкі ў ЗША, чаму апошнія 

гады свайго жыцця ён пераехаў і працаваў у Паўночнай Амерыцы. Цікава, што 

ў Англіі пераважную папулярнамсць здабылі вынаходніцтвы для тэкстыльнай 

вытворчасці. Вялікі ўнёсак у развіцці гэтай вытворчасці англійскага 

вынаходніка і прадпрымальніка Рычарда Аркрайта (Richard Arkwright, 1732—

1792). Ён у 1769 г. запантэнтаваў прадзільную машыну ўласнсаай кансрукцыі, у 

1771 г. заснаваў буйную прадзільную фабрыку, якая спачатку працавала з 

выкарыстаннем вадзяных рухавікоў, а ў 1790 г. пераведзена на паравыя 

рухавікі. Аркрайт быў мецэнатам навукі і актыўна застасоўваў тэхнічныя 

адкрыцці на сваім заводзе. Так, вялікае значэнне мела вынаходніцтва 

прадзільнай машыны «Джэні» (1764) Джэймсам Харгрыўсам (James 

Hargreaves, 1720—1778). Пасля таго пастар і вынаходнік Эдмунд Картрайт 

(Edmund Cartwright, 1743—1823) зрабіў высокапрадуктыўны механічны ткацкі 

станок у 1785 г. Як вынік, на 1800 г. у Англіі дзейнічала 150 тэкстыльных 

фабрык з блізу 250 такіх заводаў, што працавалі ў свеце. 

 Ад Англіі прамысловую рэвалюцыю ўспрынялі іншыя краіны Еўропы і 

ЗША. У 1790-я гг. заводы з паравымі рухавікамі і машынамі з’явіліся ў 

Францыі, Германіі, ЗША, але ў асноўным прамысловая рэвалюцыя 

разгарнулася ў Еўропе і ЗША ў пер. пал. — сяр. ХІХ ст. Таму лічыцца, што ў 

Вялікабрытаніі адбылася Першая прамысловая рэвалюцыя, а пасля — Другая. 

У 60-70-я гг. ХІХ ст. яна прыйшла і ў Індыю і Японію (у Азію).            

  

2.2.8. Аграрная рэвалюцыя. Развіццё хімічнай навукі ў Францыі (Антуан 

Лаавузье, Клод Бертале, Нікаля Леблан) і Заходняй Еўропе. 

Аграрнай рэвалюцыяй называецца бурнае пераўтварэнне сельскай 

гаспадаркі, што адбывалася паралельна з прамысловай рэвалюцыяй. У Англіі 

аграрная рэвалюцыя адбывалася яшчэ з XVI ст. і працякала яшчэ і ў ХІХ ст. 

Аграрная рэвалюцыя асабліва адчувальныя перамены прынесла ў Англіі ў 

XVIII ст.: сельская гаспадарка станавілася рынкавай і замест пераважна 

натуральнай гаспадаркі сялян прыходзіла таварнае гаспадаранне фермераў, а 

таксама буйных землеўласнікаў-прадпрымальнікаў. Звычайная да грамадства 

Старога Парадку абшчынная землеўласнасць саступала месца прыватнай. 

Фермеры заводзілі спецыялізаваную гаспадарку, уводзілі новыя сарты раслін і 

пароды жывёлы, угнойвалі палі, уводзілі шматполле з высевам канюшыны, 

люпіну і інш. сідэратаў замест 3-х-полля з паравой сістэмай. Добры ўзор для 

англічан у XVII ст. тут давалі Нідэрланды. Усе гэтыя новыя з’явы асабліва 

шырока ахапілі Англію ў XVIII ст., што вядома як працэс «агароджванне 

палёў». Ужо ў другой палове XVIII ст. ураджайнасць зерневых на палях 

фермераў Англіі дасягала 70 ц/га і больш. У той жа час на поўначы Францыі і 

захадзе Германіі аграрная рэвалюцыя ў XVIII ст. рабіла вялікія поспехі. 

Асаблівае значэнне тут у Еўропе ў другой палове XVIII ст. мелі фізіякраты. 



Галоўнае месца яны адводзілі добраму гаспадаранню на зямлі, якую лічылі 

асновай народнага багацця. У XVIII ст. пашырыліся ў гаспадарцы новыя 

культуры: бульба, маіс (кукуруза), сланечнік, таматы, баклажаны, тытунь і інш. 

Так, вялікія намаганні прыклаў Фрыдрых ІІ для пашырэння культуры бульбы ў 

Прусіі. Дзякуючы бульбе і маісу вясковае насельніцтва на Поўначы і Поўдні 

Еўропы адпаведна лепш харчавалася. Гэта прывяло да значнага росту 

насельніцтва ў Еўропе: за стагоддзе яно вырасла са 120 млн да 180 млн чал. 

Напрыклад, у Англіі яно вырасла з 5 да 9 млн чал., у Германіі з 14 да 25 млн 

чал. (а ў Прусіі з 1 да 5,5 млн чал.). Поруч з тым, істотна абмяжоўвалі аграрную 

рэвалюцыю феадальныя перажыткі (на ўсходзе Германіі, таксама ў Венгрыі, 

Чэхіі і Рэчы Паспалітай зберагалася прыгонная права). Урэшце тое прывяло ў 

Францыі ў 1789 г. да рэвалюцыі, у цені якой прайшло усё ХІХ ст.          

Вялікае значэнне для аграрнай рэвалюцыі мелі адкрыцці ў хіміі і механіцы. 

Нягледзячы на тое, што вырашальным тут было ХІХ ст., аднак у Эпоху Асветы 

адбываліся таксама істотныя зрухі. У XVII ст. хімія пачала пераўтварацца ў 

навуку і парывае з алхіміяй. Поспехаў вялікіх дасягнула хімія ў XVIII ст., праз 

што адбыліся істотныя зрухі былі ў медыцыне, у прамысловасці і паўсядзённым 

побыце людзей. Так, яшчэ Фрэнсіс Бэкан даказаў, што матэрыя (рэчыва) 

зберагаецца пры пераўтварэннях, хаця і змяняе форму. Вынікала, што з нічога 

не параджаецца нейкая матэрыя, але матэрыя параджае матэрыю. Брытанскі 

арыстакрат, багаслоў і хімік граф Роберт Бойль (Robert Boyle, 1627—1691) 

адмаўляў старую ідэю будовы Свету і яго рэчываў з нейкіх абстрактных 

субстанцый і даводзіў, што розныя рэчывы (матэрыя) кладаюцца з розных 

хімічных элементаў. Р.Бойль давяраў толькі эмпірычнаму досьведу; 

дасьледаванні Бойля засяроджваліся на вывучэнне ўласцівасцей газаў і 

вадкасцей. Так, ім быў адкрыты закон таго, што пры пастаяннай тэмпературы і 

масе газа яго ціск таксама пастаянны пры пэўным аб’ёме, але ціск і аб’ём 

змяняюцца пры змене згаданых пераменных, як і пры сцісканні самога газу 

(закон Бойля). Разам з тым, да адкрыццяў выдатнага французскага хіміка 

А.Л.Лавуазье ў 70—80-я гг. XVIII ст. у хіміі дамінавала хібная канцэпцыя 

флагістону: нібыта існавала нейкая нябачная вогненная матэрыя альбо 

флагістон, што вылучаецца з рэчываў пры іх гарэнні. Па сутнасці, тое было 

развіццём яшчэ старых ідэй Піфагора. 

На нашу думку, найвыдатным вучоным Новага часу і ў гісторыі быў 

Антуан Ларан Лавуазье (Antoine Laurent de Lavoisier, 1743—1794). Хаця ён 

паходзіў з сям’і юрыста і сам атрамаў юрыдычную адукацыю, але быў шчыра 

захоплены прыродазнаўствам, асабліва хіміяй. Лавуазье праводзіў цікавыя 

вопыты з газамі, вадкасцямі, вокісамі, вадкім металам (ртуццю, што захапляла 

вучоных таго часу). Вялікае значэнне мелі практычныя вынікі яго працы. 

Вядома, што Лавуазье была даручана вытворчасць пораху ў Францыі, і ён 

распрацаваў дасканалыя метады ачысткі селітры для прамысловасці, якімі 

карыстаюцца і дагэтуль. Вытворчасць пораху ў Францыі вырасла за 10 год у 2 

разы. У 1770 г. ён вопытным шляхам даказаў закон захавання масы рэчываў; у 

1777 г. паказаў ролю кісларода ў гарэнні. У 1785 г. з дапамогай сінтэза 

кісларода і вадарода ён атрымаў ваду. Гэтым ён падцвердзіў і даказаў 



выключную ролю кіслароду ў хімічных працэсах на Зямлі. Дзякуючы яго працы 

канцэпцыя флагестону была адкінута навукай. У 1789 г. Лавуазье выдаў 

«Пачатковы падручнік хіміі», дзе зрабіў сучасную сістэматызацыю хімічных 

элементаў. Адтуль бярэ пачатак сучасная хімічная навука. Таксама ім была 

вывучана роля кіслароду ў дыханні жывых арганізмаў. Вядома, што ў 1789 г. 

А.Л.Лавуазье як справядлівы і адказны чалавек, прыхільнік фізіякратаў, што 

кіраваўся нормамі здаровага сэнсу, — падтрымаў Вялікую Французскую 

Рэвалюцыю. У 1790—1791 гг. спецыяльная камісія на чале з ім распрацавала і 

ўвяла ўніверсальную метрычную сістэму, што прынятая ва ўсім свеце. Вядома, 

што ў 1785—1793 гг. Лавуазье быў главой Французскай Акадэміі навук, і 

актыўна займаўся распаўсюджваннем перадавога вопыту навукі ў гаспадарку і 

жыццё краіны. Напрыклад, спрабаваў даць добры ўзор вядзення сельскай 

гаспадаркі ў сваім маёнтку. На жаль, праз збег абставінаў, ён стаў ахвярай 

рэвалюцыйнага трыбуналу радыкалаў-якабінцаў у маі 1794 г. 

   Іншымі выдатнымі французскімі вучонымі-хімікамі Эпохі Асветы былі 

Клод Луі Бертале (Claude Louis Berthollet, 1748—1822) і Нікаля Леблан 

(Nicolas Leblanc, 1742—1806). Бертале быў аптэкарам і хімікам. Ён адкрыў 

хімічны склад аміяку (1785), хларату калію ці бертоліевай солі (1786), 

сінільнай кіслаты, серавадароду і інш.; распрацаваў метад адбельвання тканін і 

паперы хлорам у прамысловасці. Ён працягнуў справу А.Л.Лавуазье па 

сістэматызацыі хімічных элементаў, а ў 1803 г. даказаў, што хімічныя рэакцыі 

працякаюць у залежнасці ад масы рэчываў-рэагентаў. Н.Леблан быў вядомым 

хірургам і хімікам, што асабліва шмат зрабіў для развіцця хімічнай 

прамысловасці. У 1791 г. ён распрацаваў спосаб вытворчасці соды (карбанату 

натрыю) з солі (хларыду натрыю). Як сыравіну ён выкарыстоўваў марскую соль 

і серную кіслату. Леблан адкрыў першы хімічны завод у свеце (для вытворчасці 

соды). Сода тады была вельмі запатрабаваная для ачышчэння бавоўны і пры 

вырабе тканін, а таксама для вырабу шкла і інш. рэчываў 

  У дркгой палове XVIII ст. менавіта ў Францыі хімічная навука атрымала 

бліскучае развіццё. Тут быў здзейснены навуковы прарыў, які ў ХІХ ст., даў 

свой плён у працы хімікаў Германіі і інш. краін Еўропы і ЗША.              

                  

2.2.9. Развіццё эканамічнай навукі. Канцэпцыі меркантылізму, булініянізму 

і фізіякратаў. Адам Сміт, Давід Рыкарда, Франсуа Кенэ, Томас Мальтус. 

Перыяд XVI—XVIII стст. адрозніваўся назвычай актыўным развіццём 

міжнароднага гандлю, асабліва трансантлантычнага гандлю і абменаў паміж 

Еўропай і Азіяй. Вялікія геаграфічныя адкрыцці далі рынкі, пастаўшчыкоў 

сыравіны і новых тавараў. Асаблівае значэнне меў прыток таннага серабра і 

золата з Гішпанскай Амерыкі ў Еўропу. Запатрабаваныя тавары з Азіі (перац, 

баваўняныя тканіны, шоўк, фарфор і інш.) праз развіццё прамых паставак у 

Еўропы сталі таннейшымі. У той жа час прыток таннага серабра і золата 

стымуляваў развіццё рынкавых абменаў, спецыялізацыі вытворчасці і рабіў 

выгоднай масавую мануфактурную (прамысловую) вытворчасць. Таму не 

дзіўна, што першая школа вучоных-эканамістаў, што панавала ў XVI—XVII 

стст., галоўнае месца ў равіцці гаспадаркі і багацця народаў надавала гандлю. 



Тое была школа меркантылістаў, ад лат. mercanti — «гандляваць». 

Меркантылісты (Томас Ман, Антуан дэ Манкрэцьен, Даніэль Дэфо, Жан 

Бытыст Кальбер і інш.) заклікалі падтрымліваць станоўчы баланс 

міждзяржаўных гандлёвых абменаў: экспарт павінен перавышаць (чым больш, 

тым лепш) імпарт. Дзяржава па ўяўленнях меркантылістаў павінна была 

ахоўваць унутранную вытворчасць ад знешняй за дапамогай высокіх увазных 

пошлін і мыта, але для спрыяння экспарту павінна была наадварот — дасягаць 

выгодных умоў. Прычым прадстаўнікі позняга меркантылізму другой паловы 

XVII — XVIII ст., у т.л. Ж.Б.Кальбер, заклікалі да стварэння дадатнага 

плацёжнага балансу: неабходна садзейнічаць пастаўкам таннай сыравіны і 

вывазу адносна больш дарагіх прамысловых тавараў, а таксама строга 

абмяжоўваць вываз грошай (сярэбраных і залатых манет) з краіны. Між тым, 

яшчэ ў XVI—XVII стст. у Англіі падобны падыход ці буліянізм (ад англ. 

bullion, «залаты злітак») практыкаваўся: купцы-імпарцёры павінны былі 

набываць за выручку англійскія тавары, а экспарцёры павінны былі ўвозіць 

(калі не цалкам, то ў пэўнай сваё частцы) даходы гандлю ў грошах у Англію.  

  Трэба сказаць, што меркантылісты надавалі вядучае месца ў эканоміцы 

дзяржаве: яна рэгулявала рынак на карысць нацыянальных купцоў і вытворцаў і 

абараняла іх інтарэсы. Тое добра накладвалася на практыку існавання буйных 

гандлёвых кампаній, што мелі вялікія прывілеі і правы, а нават і атрымоўвалі 

частку дзяржаўных паўнамоцтваў (уводзіць і спаганяць мыта і падаткі, трымаць 

турмы і судзіць парушальнікаў манапольных правоў кампаній; мелі сваі 

каланіяльныя валоданні, крэпасці і арміі, флот і г.д.). Прыкладам таму былі ў 

Англіі — Ост-Індская кампанія (1600—1874 гг.), Каралеўская Афрыканская 

кампанія (1660—1752), Кампанія Гудзонава заліву (1670—1869 гг.) і інш., у 

Нідэрландах — Ост-Індская кампанія (1602—1798), Вест-Індская кампанія 

(1621—1791), у Францыі — існавалі ў XVII—XVIII стст. свае Ост- і Вест-

Індская кампаніі,  а таксама Кампанія Новай Францыі. У 1799—1867 гг. 

існавала Руска-Амерыканская кампанія, што спрабавала каланізаваць Аляску. 

Аднак ужо ў другой палове XVII ст. погляды меркантылістаў былі 

падвергнуты крытыцы. Так, ваенны доктар, прафесар анатоміі Оксфардскага 

ўніверсітэта і купец Уільям Пеці (William Petty, 1623—1687), які паходзіў з 

сям’і купца, даводзіў, што не гандаль ці абмен фарміруе кошт і цану тавара, але 

вытрачаная ў працэсе вытворчасці тавара праца. У сваім «Трактаце аб 

падатках і сборах» (1662) ён адмаўляў накапленне багацця ў грошах: самі па 

сабе грошы ёсць толькі інструментам абменаў, але «бацькам» дабрабыту ёсць 

праца, а «маці» дабрабыту — зямля. Таксама Пэці даводзіў, што багацце 

большае там, дзе больш вытворцаў — людзей, што працуюць. Адгэтуль ён 

рабіў высновы аб шкодзе залішняга ўмяшання дзяржавы ў эканоміку. У 

наступным яго погляды былі развітыя вучонымі, філосафамі і ліберальнымі 

эканамістамі Брытаніі (Джон Лок, Дэвід Юм, Адам Сміт, Давід Рыкарда). 

Іншая школа эканамістаў, што ў XVIII ст. развілася ў Францыі і атрымала 

пашырэнне ў Еўропе, былі фізіякраты. Фізіякраты — ад франц. physiocrates 

— «улада прыроды», развівалі ідэі Французскага Асветніцтва. Заснавальнікам 

школы фізіякратаў лічыцца французскі эканаміст і прафесар медыцыны, хірург 



Франсуа Кенэ (François Quesnay, 1694—1774). У канцы 1750-х ён напісаў 

некалькі артыкулаў для Энцыклапедыі Д.Дзідро, дзе выказаў сваі погляды на 

эканоміку і запачаткаваў школу фізіякратаў. Галоўнай крыніцай багаццяў яна 

бачылі зямлю, глебу. Такім чынам не гандаль, а праца на зямлі (сельская 

гаспадарка) дае сапраўдныя багацці, якімі людзі затым маюць магчымасць 

абменьвацца. Фактычна ўсе багацці, паводле фізіякратаў, ёсць плёнам сілаў 

прыроды (зямлі) і працы чалавека на зямлі. Поруч з тым, яны лічылі, што 

больш эфектыўныя вялікія гаспадаркі, якія маглі забяспечыць лепшую, 

таннейшую і больш таварную апрацоўку зямель. Разам з тым, яны лічылі, што 

натуральны парадак рэчаў у свеце (Прыродзе) закладзены сам па сабе ці звыш, і 

таму найлепшая дзяржаўная палітыка — мінімальная ў рэгуляцыі прыроднага 

парадку рэчаў. Фізіякраты адмаўлялі як ненатуральныя такія з’явы, як прыгон 

сялян, рабаўладанне. Так, да вядомых фізіякратаў належылі ў Францыі маркіз 

Віктор дэ Мірабо, барон Ан Рабер Цюрго, П’ер Дзю-Пон дэ Нэмур і інш. 

Напрыклад, А.Р. Цюрго ў сваю бытнасць міністрам фінансаў (1770-я гг.) давеў 

каралю і пануючай дваранскай арыстакратыі, што праца чалавека — гэта 

ўласнаць менавіта таго, хто працуе. Як вынік, у 1776 г. у Францыі быў 

выдадзены эдыкт аб скасаванні цэхаў. Спрабаваў Цюрго, аднак няўдала, 

дамагчыся і скасавання (выкупу) сеньяральных правоў (прыгону памешчыкаў 

над сялянамі). Невырашанасць гэтай праблемы была адной сярод галоўных 

прычын Вялікай Французскай Рэвалюцыі ў 1789 г. П.Дзю-Пон дэ Немур быў 

вядомы тым, што выдаў працы Ф.Кенэ і сістэматызаваў погляды фізіякратаў. 

Ён выступаў за пашырэнне асабістых свабод грамадзян, што лічыў праявай 

звяртання да натуральнага стану рэчаў. Выступаў П.Дзю-Пон і за скасаванне 

мытных межаў і за нізкія пошліны, што спрашчала і рабіла больш натуральным 

(=свабодным у разуменні фізіякратаў) абмен. У 1789 г. Немур вітаў 

Французскую Рэвалюцыю, але адмаўляў рэвалюцыйны экстрэмізм і падчас 

якабінскага тэрору вымушаны быў эміграваць у ЗША, быў прыхільнікам 

Т.Джэферсана. Вядома, што ў 1802 г. у ЗША яго сын Элетэр заснаваў 

карпарацыю DuPont, якая напачатку займалася вытворчасцю пораху, а сёння 

ёсць адной з буйнейшых кампаній хімічнай прамысловасці ў свеце. Элетэр дэ 

Немур быў хімікам, вучнем А.Л.Лавуазье, і тое ж падзяляў ідэі фізіякратаў.       

За межамі Францыі ідэі фізіякратаў развівалі і праводзіліў у жыццё 

аўстрыйскі імператар Іосіф ІІ (1780—1790) Так, асвечаны манарх увёў у 

імперыі Габсбургаў свабоду веравызнання і правёў секулярызацыю (1781), 

скасаваў прыгоннае права (у 1781 г. у Чэхіі, а ў 1782 г. у Заходняй Украіне). 

Фізіякратам быў гішпанскі дзяржаўны дзеяч, эканаміст і пісьменнік Гаспар 

Мельхіёр дэ Хавельянас. Пад яго уплывам кароль Карл ІІІ (1759—1788) 

рэалізоўваў асветніцкія рэформы: увёў свабоду хлебнага гандлю, сістэму 

свецкіх школ і вучылішч, заснаваў Акадэміі, будаваў флот, дарогі і каналы. 

Вялікі ўплыў фізіякраты атрымалі ў Рэчы Паспалітай: кс. Гуга Калантай, 

Станіслаў Сташыц, кс. Ян Кшыштаф Клук, граф Анджэй Іеранім Замойскі і 

інш. у Польшчы, граф Іяхім Літавор Храптовіч, епіскапы віленскія Іеранім 

Страйноўскі і Ігнацы Якуб Масальскі ў ВКЛ. Так, з 1773 па 1794 г. у Рэчы 

Паспалітай дзейнічала Адукацыйная Камісія, што пасля забароны ў 1773 г. 



дзейнасці іезуітаў засяродзіла ў сваіх руках справу адукацыі ў краіне. Камісія 

ставіла амбіцыйную задачу — увесці ўсеагульную (незалежна ад саслоўнага 

паходжання) адукацыю ў духу перадавых патрабаванняў Эпохі Асветы. 

У другой палове XVIII ст. асаблівага развіцця дасягнула эканамічная 

навука ў Вялікабрытаніі. Так, выдатны шатландскі філосаф Дэвід Юм (David 

Hume, 1711—1776) развіваў погляды фізіякратаў і выступаў як прынцыповы 

крытык меркантылістаў. Ён даказваў, што развіццё эканомікі залежыць ад 

натуральнай цягі людзей да працы (як вынік жадання спажываць, дзейнічаць, 

мець разнастайнасць і выгоды); у той жа час гандаль і абарот грошай імкнуцца 

да раўнаважнага стану. Гэтыя перадавыя думкі развіваў іншы шатландскі 

эканаміст і філосаф Адам Сміт (Adam Smith, 1723—1790). Ён лічыцца 

заснавальнікам класічнай эканамічнай школы і сучаснай эканамічнай навукі. 

Яго важнейшая праца «Даследаванне аб прыродзе і прычынах багацця народаў» 

(Лондан, 1776). У гэтай кнізе ён абараняе прынцыпы свабоды эканамічнай 

дзейнасці людзей (прынцып laissez-faire), калі найлепшага выніка грамадства 

дасягае пры неўмяшальніцтве дзяржавы ў гаспадарчыя справы людзей. А.Сміт 

выявіў, што ў эканоміцы дзейнічаюць сваі законы і найлепшае ёсць 

адпаведнасць эканамічных працэсаў іх натуральнаму цячэнню. Так дзейнічае 

паводле А.Сміта нябачная рука рынку: незалежна ад таго, што кожная асоба 

пільнуецца найперш сваіх уласных інтарэсаў, у эканоміцы яна непазбежна мае 

задаволіць тыя аб’ектыўныя патрэбы, што ёсць сярод у грамадстве. У выніку 

сістэма ўзаемадзеянняў у эканоміцы вядзе да гарманічнага стану грамадства. 

Так дзейнічае свабодная прыродная сістэма, і апора яе — прыватная ўласнасць.  

Выдатным эканамістам эпохі быў Давід Рыкарда (David Ricardo, 1772—

1823). Ён таксама быў прыхільнікам свабоднай эканомікі, адкрыў наяўнасць у 

грамадстве 3-х асноўных класаў, што адрозніваюцца па форме ўласнасці і 

даходу (уласнікі зямлі атрымліваюць рэнту, капіталісты — прыбытак, рабочыя 

— заробак). Ён крытыкаваў А.Сміта за яго прыхільнасць працоўнай тэорыі 

кошту тавараў і даказаў, што найбольш кошты залежаць ад менавой вартасці 

тавараў. Вядомым англійскім эканамістам быў таксама Томас Мальтус 

(Thomas Malthus, 1766—1834). Ён у 1798 г. выдаў працу «Вопыт закона аб 

насельніцтве», дзе аспрэчваў тэзіс, што прычынай беднасці ёсць няроўнасць у 

размеркаванні даходаў, і даводзіў, што сярод людзей заўжды існуе барацьба за 

існаванне. Апошняе вынікала з таго, што калі прырост насельніцтва адбываецца 

ў геаметрычнай прагрэсіі, то рост сродкаў да існавання — толькі ў 

арыфметычнай. У гэтым праяўляецца ўласна прырода людзей; і заканамерана 

рост ліку людзей вядзе да паглынання рэсурсаў і голаду. Прыродныя ж рэсурсы 

— вычарпальныя (ворныя глебы, напрыклад, з часам губляць урадлівасць); 

таму ёсць патрэба ў кантролі папуляцыі людзей.                                    

             

       

2.2.10. Развіццё медыцыны, архітэктуры, караблебудавання і іншых 

прыкладных сфер. Географы і геаграфічныя адкрыцці Новага часу. 

 У Эпоху Асветніцтва істотнага развіцця і поспехаў дасягнула тэхніка, 

медыцына і будаўніцтва. Тое вяло да істотнага якаснага павышэння ўмоў 



жыцця і побыту ўсіх людзей у Еўропе, прычым не толькі вышэйшых саслоўяў, 

як раней, але і шырокіх народных мас. Да прыкладу, у еўрапейскіх краінах тады 

пашыраны быў звычай маярату: зямлю і гаспадарку атрымліваў у спадчыну 

старэйшы нашчадак, а малодшыя (калі гаворка ідзе ад дваранах) маглі ці то 

паступіць на дзяржаўную службу, ці заняцца камерцыяй, што пераставала быць 

нечым ганебным для вышэйшых саслоўяў, ці, як выхадцы з сялянства і 

гараджан, — стаць наёмнымі рабочымі, паступіць на службу ў войска ці 

прыватныя кампаніі, альбо выехаць у Новы Свет. Так, на працягу XVI—XVIII 

стст. назіралася масавая міграцыя жыхароў Англіі, Гішпаніі, Францыі, Германіі, 

Галандыі і інш. еўрапейскіх краін у амерыканскія калоніі. Да прыкладу, 

насельніцтва калоній у Новай Англіі (ядро ўзнікшых затым ЗША) вырасла за 

1625—1760 гг. з 2 тыс. да 1,7 млн чал., з якіх болей 1 млн былі імігранты з 

Еўропы (англічане, немцы, шатландцы, галандцы і нек.інш.). Мяркуем, што на 

працягу XVI—XVIII стст. у калоніі (найперш у Амерыцы) выехала не меней 

3,5–4 млн жыхароў Гішпаніі, 1,5–2 млн жыхароў Францыі. Трэба адзначыць, 

што ў той час Гішпанія валодала самымі вялікімі калоніямі ў свеце: Мексіка, 

Куба, Фларыда, Аргентына, Перу, Венесуэла і інш. у Амерыцы, Філіпіны ў Азіі, 

калоніі ў Гвінеі і Марока ў Афрыцы і інш. Разам з тым, у 1580—1640 гг., калі 

існавала дзяржаўная вунія Гішпаніі і Партугаліі, яе валоданнямі былі Бразілія, 

астравы Цэйлон (Шры-Ланка) і Фармоза (Тайвань), мноства гандлёвых 

факторый (партоў-крэпасцей) Партугаліі на марскіх берагах Афрыкі, Індыі, 

Персідскага заліву і ў Паўднёва-Ўсходняй Азіі. Росквіт гэтай вялікай 

каланіяльнай сістэмы забяспечваў гандаль і сувязі па мору, што было 

немагчыма без поспехаў у навуцы і тэхніцы. Так, у сяр. XVI ст. у Гішпаніі 

з’явіўся новы клас караблёў — галіён, асновай якога паслужылі ранейшыя 

каракі. Галіён меў 2 і больш палуб, высокую карму, звужаную да носа, што 

дазваляла збіваць ударную сілу хваль, а таксама па памерах стаў большым, чым 

каракі (да 40–50 м. у даўжыню і 10–15 м. у шырыню). Апроч таго новы 

карабель адрозніваўся наяўнасцю батарэі (ад 30 і да 200 гармат на 1, 2 і больш 

палубах) і пасіленай абшыўкай корпусу для абароны ад гарматнага агню. Тое 

былі добраўзброеныя караблі з вялікай грузапад’ёмнасцю. Напрыклад, т.зв. 

манільскія галіёны, што перавозілі грузы з Філіпін у Мексіку і ў Гішпанію, 

неслі да 2 тыс. т. грузаў і 1 тыс. пасажыраў і былі буйнейшымі ў свеце 

караблямі да ХІХ ст. Дзякуючы галіёнам таксама існаваў маштабны гандлёвы 

абарот паміж Еўропай, Амерыкай і Афрыкай: з Еўропы вывозілі металічныя 

вырабы і сукно, з Афрыкі рабоў, слановую косць, золата і каштоўныя пароды 

дрэваў, а з Лацінскай Амерыкі — цукар, каву, какаву, тытунь, бавоўну і інш. 

прадукты плантацыйнай гаспадаркі (альбо т.зв. каланіяльныя тавары). З Азіі 

ж вывозілі чай, перац, фарфор, серабро і каштоўныя камяні, індыйскія 

баваўняныя тканіны, шоўк і інш. Прычым, дзякуючы сваё перавазе ў тэхніцы і 

тэхналогіях партугальцы, а затым галандцы і англічане, — пачалі забеспячаць 

гандаль не толькі між Індыяй і Кітаем з Еўропай, але і, напрыклад, паміж 

Індыяй, Кітаем і Блізкім Усходам. Агулам, ужо ў XVI ст. еўрапейцы звязалі 

практычна ўвесь цывілізаваны свет гандлёвымі сувязямі, а ў XVIII ст. 

пераважнае месца ў сусветным гандлі заняла Англія. Прычынай таму быў 



эканамічны, сацыяльны і навукова-тэхналагічны прагрэс гэтай краіны. Так, ужо 

ў канцы XVI ст. англічане ўдасканалілі канструкцыю галіёнаў, зрабілі іх 

меншымі, але больш хуткімі і манеўранымі. У XVII ст. англічане і французы, 

галандцы пачалі будаваць фрэгаты, магутныя і хуткія вертазевыя караблі, якія 

даводзілі іх перавагу на моры. У XVIII ст. ваенны флот Англіі стаў найлепшым 

і мацнейшым у свеце. Як вынік, у XVII ст. гішпанцы саступілі ініцыятыву на 

моры супернікам, і ў XVIII ст. зберагалі калоніі пры падтрымцы Францыі.    

  Развіццё марской навігацыі і караблебудавання не было магчымым без 

прагрэсу навукі і тэхналогій. Так, вынікі работ па матэматыцы і астраноміі, 

механіцы і оптыцы давалі мараплаўцам інструменты для разліку маршрутаў 

смелых марскіх падарожжаў: тэлескоп І.Ньютана (1668), арыфмометр і 

матэматычныя разлікі Г.Лейбніца (1670-я), ртутны тэрмометр Г.Фарэнгейта 

(1714), секстант Дж.Хадлі (1731), хранометр Дж.Харысана (1761) і інш. 

Адначасна прагрэс у механіцы дазваляў вырабляць больш якасныя караблі з ўсё 

больш эфектыўнай канструкцыяй і лепшымі якасцямі для навігацыі. Асаблівы 

спрыяла тут вынаходніцтва цыркулярнай пілы Самуэлем Мілерам (1777), што ў 

дзесяткі разоў павысіла аб’ёмы і якасць распілу дрэва для караблёў. Зразумела, 

што дасягненні навукі і тэхнікі знайшлі сваё шырокае выкарыстанне ў 

будаўніцтве. Апошняе зведала надзвычай вялікі ўздым у другой палове XVIII 

ст.; урбанізацыя ўзмацнілася: калі за XVIII ст. доля гаражан у Еўропе ў 

сярэднім узрасла з 10–15 % да 20 %, то ў Вялікабрытаніі — з 25 % да 40 %. За 

той жа час насельніцтва Лондана вырасла з 400 тыс. да 1 млн чал., а Берліна — 

з 50 тыс. да 200 тыс. чал., Парыжа — недзе з 350 тыс. да 550 тыс. чал. Калі 

побыт вясковых жыхароў змяняўся марудна, то ў жыцці гараджан адбываліся 

істотныя перамены: мануфактуры і заводы выціснулі рамеснікаў, з’явіліся 

кавярні, паркі і алеі, першае гарадское асвятленне (Парыж, Лондан і інш.), у 

сярэдзіне XVIII ст. з’явіўся санітарны нагляд за станам вуліц. Гарады сталі 

забудоўвацца планамерна з кварталаў правільнай геметрычнай формы і 

зручнымі прамымі вуліцамі. Як у планаванні гарадоў, так і ў будынках 

праявіўся зварот да антычнай спадчыны. Таму ў XVIII ст. з’яўляецца 

архітэктурны стыль класцызму: будынкі малі быць адначасна манументальныя, 

аднак строгімі і простымі, «высакародна лаканічнымі». Найвыдатнейшымі 

помнікамі класіцызму той пары з’яўляюцца Плошча Згоды (1775) у Парыжы і 

Брандэнбургскія вароты (1791) у Берліне. Сваё магутнае развіццё новы 

архітэктурны стыль здабыў у наступным ХІХ ст. 

У Эпоху Асветы вялікі ўплыў пачала рабіць медыцына, асабліва ў другой 

палове XVIII ст. Так, яшчэ ў 1628 г. англійскі доктар Уільям Гарвей апісаў 

сістэму кровазвароту чалавека. Гэтае адкрыццё мела вялікія практычныя вынікі 

для лекавання людзей. Разам з тым высновы Гарвея доўга не прымаліся ў 

каталіцкіх краінах Еўропы, але досыць хутка былі ўспрыняты ў Вялікабрытаніі, 

Германіі і інш. краінах Цэнтральнай і Паўчночнай Еўропы. Вялікае значэнне 

мелі адкрыцці галандца Антонія ван Левенгука, які ў канцы XVII ст. з 

дапамогай вырабленага ім мікраскопа адкрыў і апісаў бактэрыі, аднаклетачныя 

арганізмы, клеткі тканін раслін, жывёл і чалавека. XVIIІ ст. дало шэраг 

выдатных дактароў, што не толькі былі паспяховымі практыкамі, але і 



займаліся разнастайнымі вопытамі і спрабавалі зразумець механізмы чалавечай 

жыццядзейснасці. Да прыкладу, нямецкі доктар і прафесар медыцыны ва 

Ўніверсітэце Гале Георг Эрнст Шталь (Georg Ernst Stahl, 1659—1734) у 

пачатку XVIIІ ст. у Берліне заснаваў спецыяльны каледж для падрыхтоўкі 

вайсковых хірургаў. Ён жа ўвёў канцэпцыю флагестону (1703). Важным 

цэнтрам медыцынскай адукацыі і навукі ў XVIIІ ст. стаў Лейдэнскі ўніверсітэт, 

дзякуючы высілкам доктара Германа Бургавэ (Herman Boerhaave, 1668—1738). 

Г.Бургавэ і яго вучні пашыралі на функцыянаванне арганізму законы механікі 

І.Ньютана, таму іх назвалі ятрамеханікамі.  

Эпоха Асветніцтва вельмі спрыяла росквіту рацыянальнай медыцыны. 

Дактарам тады сталі даступныя многія новыя лекі, у т.л. з раслін, што завозіліся 

еўрапейскімі падарожнікамі з іншых частак свету: хіна для лячэння малярыі (у 

1630-я гг. завезена з Перу ў Еўропу); опіўм, кока, кактус апунцыя — як сродкі 

для  болеспаталення, як універсальныя сродкі атрымалі ў XVIIІ ст. шырокі 

ўжытак шакалад, чай і  кава. У той жа час пачала ўзнікаць сетка спецыяльных 

клінік і бальніц, першыя санітарныя інспекцыі (у гарадах і арміі), што вяло да 

паляпшэння стану здароўя і росту насельніцтва. У другой палове XVIIІ ст. 

адзінкавымі выпадкамі сталі эпідэміі чумы, халеры і т.п. Між тым, у 1796 г. 

англійскі доктар Эдвард Антоні Джэнер (Edward Anthony Jenner, 1749—1823) 

правёў першую ў свеце вакцынацыю, ад воспы. 

Выдатным шведскім вучоным быў доктар і прыродазнавец Карл Лінэй 

(Carl Linnaeus, 1707—1778). Лінэй быў студэнтам і затым прафесарам 

Упсальскага ўніверсітэта; атрымаў вядомасць праз сваю экспедыцыю ў 

Лапландыю (1732) і працамі па батаніцы. Ён распрацаваў сучасную сістэму 

класіфікацыі раслін і жывёл (таксаномію), што прадставіў у працы «Сістэма 

прыроды» (1735). Калега па Упсальскаму ўніверсітэту матэматык і астраном 

Андэрс Цэльсій (Anders Celsius) таксама ладзіў навуковыя экспедыцыі, у т.л. у 

Лапландыю. Вядомы ён як заснавальнік ва Ўпсале абсерваторыі і даследчык 

паўночнага ззяння, вынаходнік шкалы вымярэння тэмператур (1742).            

 У XVII—XVIII стст. працягваліся вялікія геаграфічныя адкрыцці, з 

дапамогай якіх еўрапейцы адрывалі новыя землі і  пашыралі сваю айкумену. 

Так, галандскі падарожнік Віллем Янзсон (Willem Janszoon, 1570—1631), што 

служыў у Ост-Індскай кампаніі, адкрыў у 1606 г. новы мацярык — Аўстралію. 

Іншы ж капітан Ост-Індскай кампаніі галандзец Абель Тасман у 1642 г. адкрыў 

астравы Новай Зеландыі і абследаваў усходнія берагі Аўстраліі. Англійскі ж 

мараплавец Генры Гудзон адкрыў у 1611 г. Гудзонавы заліў і праліў у 

Паўночнай Амерыцы. Каперамі былі вядомыя англійскія падарожнікі Фрэнсіс 

Дрэйк і Томас Кавендзіш, што ажыццявілі другое і трэцяе пасля Ф.Магелана 

кругасветныя плаванні (1570—1580-я гг.), а таксама Уільям Дампер, які ў 

1679—1711 гг. правёў марскія падарожжы і як дасціпны назіральнік апісаў 

пабачаныя ім мясцовасці, клімат і прыроду ў некалькіх кнігах. Працы 

У.Дампера былі прызнаныя навукоўцамі і ён стаў членам Брытанскай Акадэміі. 

Выдатнымі даследчыкамі XVIII ст. былі французскі капітан Луі Антуан дэ 

Бугенвіль (Louis Antoine de Bougainville, 1729—1811) і англійскі капітан 

Джэймс Кук (James Cook, 1728—1779), якія ў 1766—1768 і 1768—1779 гг. 



ажыццявілі свае кругасветныя плаванні (Дж.Кук тройчы). У гэтых падарожжах 

удзел бралі вучоныя ў розных галінах навукі, якія вялі планамерныя назіранні.                                                                                                   

  

2.2.11. Адукацыя, навука і тэхніка ў Рэчы Паспалітай у канцы XVI ст. – 

XVIII ст.  

Вялікае значэнне для развіцця навукі, адукацыі і тэхнічнага прагрэсу ў 

Рэчы Паспалітай мела магутнае разгортванне Контрэфармацыі ў канцы XVI ст. 

Гэты працэс з аднога боку даў развіццё сеткі іезуіцкіх калегіўмаў і школ, а 

таксама Віленскі ўніверсітэт (1579), але з іншага — у першай палове XVII ст. 

былі згорнуты прынцыпы верацярпімасці XVI ст. Напачатку тое прывяло да 

ўзнікнення палітычнага альянсу пратэстантаў і артадоксаў у краіне, аднак у 

1606—1608 гг. падчас выступлення (рокашу) шляхты з пратэстантаў на чале з 

кракаўскім ваяводай Мікалаем Зебжыдоўскім і князем Янушам Радзівілам 

праваслаўная знаць пакінула тых без сваёй  падтрымкі. Як вынік, 

Контрэфармацыя і паланізацыя ўзмацніліся, абвастраліся міжканфесійныя і 

нацыянальныя, сацыяльныя супярэчнасці; і ўсё гэта прывяло да шэрагу казацка-

сялянскіх і шляхецкіх выступленняў, а ў 1648—1651 гг. — да Украінскай 

нацыянальнай рэвалюцыі і ўзнікнення самастойнай казацкай дзяржавы на чале 

з гетманам Багданам Хмяльніцкім. Тая ж палітыка прывяла ў цэлым караля РП 

Жыгімонта ІІІ Вазу (1587—1632) да працяглага ваеннага канфлікту са Швецыяй 

(1600—1629), які скончыўся паразай: шведы займелі Лівонію (за выключэннем 

Латгаліі), шэраг партоў Усходняй Прусіі (сюзерэнам тут да 1700 г. быў польскі 

кароль). Таксама РП страціла права мець вайсковы флот у Балтыцы. У 

наступным праз збег цяжкіх абставін (ціск Расіі з усходу, Асманскай імперыі з 

поўдня,  Швецыі з поўначы) з 1648 г. і да 1720 г. РП фактычна няспынна 

знаходзілася ў стане войнаў. Абцяжарвалася гэтая сітуацыя непаразуменнем з 

Украінай (польскі бок так і не пайшоў на прызнанне яе новым і раўнапраўным 

суб’ектам РП). Як вынік, уся Рэч Паспалітая зведала ваенныя разбурэнні і 

палітычны і сацыяльна-эканамічны ўпадак. У такіх абставінах аднаўленне 

краіны пачалося толькі ў 40-я гг. XVIII ст. Аднак у XVIII ст. вельмі моцна 

аслабленая шэрагам войнаў РП трапіла ў сферу ўплываў суседніх краін, 

найперш Расіі. Апошняя імкнулася пры ўдзеле Прусіі закансерваваць 

адсталасць сацыяльных і палітычных інстытутаў Рэчы Паспалітай. Так XVII—

XVIII стст. сталі часам шляхецкага засілля і анархіі ў жыцці краіны. У такіх 

абставінах, калі даўнія саюзнікі Аўстрыя і Францыя былі аслабленыя, то Рэч 

Паспалітая зазнала ў 1772, 1793 і 1795 гг. падзелы яе тэрыторыі паміж 

суседзямі і была ліквідаваная. Апошняе адбылося пасля спробы ўмерана 

прагрэсіўнай знаці і шляхты на чале каралём Станіславам Панятоўскім 

мадэрнізаваць краіну, а затым — спробы рэвалюцыйных і патрыятычна-

дэмакратычных сіл на чале з генералам Тадэвушам Касцюшкам у 1794 г. 

выступіць супраць акупантаў і рэтраградаў. На жаль, у той час РП аказалася 

адзіным саюзнікам рэвалюцыйнай Францыі і прыняла на сябе ўдар кааліцыі 



галоўных дзяржаў Еўропы, што баяліся Французскай Рэвалюцыі85. 

Даводзіцца здзіўляцца таму, што нягледзячы на ўсе важкія абставіны 

перыяду XVII—XVIII стст. у гісторыі народаў Польшчы, Літвы, Беларусі і 

Украіны, — развіццё адукацыі, навукі і тэхналогій мела немалыя дасягнені.  

Важнейшым навуковым цэнтрам усёй Рэчы Паспалітай і Польшы ў 

прыватнасці па-ранейшаму заставаўся Кракаўскі ўніверсітэт. З’явіліся таксама 

новыя цэнтры: Віленскі ўніверсітэт у ВКЛ і Кіева-Магілянская акадэмія ва 

Ўкраіне (з 1659 г., раней з 1631 г. калегіўм). Аднак гэтыя цэнтры адукацыі былі 

залежныя ад царквы: да 1773 г. Віленская акадэмія належыла іезуітам, а Кіева-

Магілянская акадэмія — Кіеўскай праваслаўнай мітраполіі. Гэта накладала 

адбітак на характар навучання ў гэтых акадэміях і задавала ім кірунак развіцця 

у напрамку тэалогіі і гуманітарных дысцыплін. Між тым, выпускнікамі Кіева-

Магілянскай акадэміі былі асвечаныя ўкраінскія гетманы Іван Мазэпа і Філіп 

Орлік, а таксама выдатны філосаф і паэт Грыгоры Скаварада (1722—1794) і 

мн.інш. Іншымі важнымі цэнтрамі адукацыі былі Полацкі іезуіцкі калегіўм у 

Беларусі (з 1580 г.) і калегіўм у Харкаве (з 1726 г.), а таксама іезуіцкі калегіўм у 

Львове (з 1608 г.) — ва Ўкраіне. Іезуіцкі калегіўм у Львове 1759 г. набыў статус 

акадэміі, а затым стаў універсітэтам.  

Прарыў у асвеце адбыўся ў 70—80-я гг. XVIII ст. Тады ў 1773 г. іезуіты 

былі забаронены ў РП, а Віленская акадэмія перайшла ў распараджэнне 

дзяржаўнай Адукацыйнай камісіі. Першым яе главой стаў віленскі каталіцкі 

епіскап Ігнацы Якуб Масальскі, які выказаў прыхільнасць да ідэй фізіякратаў. 

Па яго ініцыятыве быў перабудаваны ў стылі класіцызму кафедральны сабор-

базіліка ў Вільні. Аднак, Масальскі хутка перайшоў на бок рэтраградаў і 

здрадзіў РП, за што быў асуджаны і павешаны ў 1794 г. Адукацыйная ж камісія 

працягвала сваю працу да 1794 г. і паспела выдаць 27 падручнікаў (па 

матэматыцы, фізіцы, хіміі, логіцы, батаніцы і інш.), рэфармаваць Віленскі і 

Кракаўскі ўніверсітэты (1783) і стварыць сетку школ. Падобнымі па шырыні і 

значнасці былі рэформы адукацыі ў Заходняй Украіне, што ў 1772—1775 гг. 

стала часткай Аўстрыйскай імперыі Габсбургаў. Вядома, што аўстрыйскі 

імператар Іосіф ІІ (1780—1790) і яго маці імператрыца Марыя-Тэрэзія (1740—

1780) былі надзвычай прагрэсіўнымі манархамі. У 1784 г. Львоўская іезуіцкая 

акадэмія стала класічным універсітэтам той эпохі. Пры ўніверсітэце па 

ініцыятыве Марыі-Тэрэзіі быў адкрыты ў 1787 г. Русінскі (украінскі) калегіўм. 

Агульна, 1780—1790-я гг. сталі часам магутнага ўздыму ўкраінскай культуры ў 

Галіччыне пры падтрымцы Габсбургаў і вуніяцкага духавенства. Так, у 1774 г. 

была створана сетка дзяржаўных народных школ, дзе на ніжэйшай ступені 

(парафіяльныя школы) навучанне вялося па-ўкраінску86.   

  Выдатнымі вучонымі з зямель Рэчы Паспалітай XVII—XVIII стст. былі: 

вайсковы інжынер Казімір Семяновіч (1600—1651?), прафесары Віленскага 
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ўніверсітэта астраном Марцін Пачобут Адляніцкі (1728—1810) і філосаф 

Казімір Нарбут (1783—1807), французскі доктар і натураліст, выкладчык 

вышэйшай медыцынскай школы ў Гродна Жан Эмануэль Жылібер (1741—

1814), прафесары Львоўскага ўніверсітэта матэматык Фаўстын Градзіцкі 

(1709—?) і філосаф Грыгоры Пірамовіч (1735—1801), прафесар і рэктар 

Кракаўскага ўніверсітэта, польскі публіцыст і філосаф кс. Гуга Калантай (Hugo 

Kołłątaj, 1750—1812), польскі натураліст кс. Ян Кшыштаф Клук (Jan Krzysztof 

Kluk, 1739—1796), польскі філосаф і географ кс. Станіслаў Сташыц (Stanisław 

Staszic, 1755—1826). Так, К.Семяновіч паходзіў з беларускай шляхты, быў 

выпускніком Віленскага ўніверсітэта, які працяглы час вывучаў 

артылерыйскую справу, служыў і жыў у Галандыі. Там жа ў Амстэрдаме ён 

выдаў кнігу «Вялікае мастацтва артылерыі» (1650), што стала прызнаным 

падручнікам па артылерыі ў Еўропе. У гэтай працы сярод іншага К.Семяновіч 

прапанаваў канструкцыю шматступеньчатай ракеты.  Шляхціцам з Беларусі па 

паходжанні быў і вядомы астраном М.Пачобут-Адляніцкі. Ён навучаўся і 

пазней (з 1764 г.) выкладаў філасофію і астраномію ў Віленскім універсітэце. 

Працяглы час Пачобут-Адляніцкі быў (1780—1800) рэктарам Віленскага 

ўніверсітэта і правёў паспяховую яго рэарганізацыю ў свецкую навучальную 

ўстанову. Стварыў добра абсталяваную абсерваторыю і праводзіў шматгадовыя 

астранамічныя назіранні. Быў тым вучоным, што ўпершу адкрыта адстойваў 

мадэль М.Каперніка ў ВКЛ. Напісаў падручнік па геаметрыі для школ 

Адукацыйнай камісіі. Ж.Э.Жылібер прыехаў на працу ў Гродна з Францыі ў 

1775 г. Да 1780 г. ён выкладаў і ачольваў медыцынскую школу, заклаў у Гродна 

батанічны сад. Пасля закрыцця медыцынскай школы (1780) стварыў на яе 

аснове медыцынскі факультэт у Віленскім універсітэце. Вядомы як даследчык 

флоры ВКЛ. Выдатным даследчыкам прыроды і сельскай гаспадаркі ў 

Польшчы і ВКЛ быў кс. Я.К.Клук. Ён вядомы сваімі даведнікамі раслін у 3-х т. 

(1777—1778), жывёл у 4-х т. (1779—1780), мінералаў у 2-х т. (1781—1782), а 

таксама падручнікамі па заалогіі і батаніцы для Адукацыйнай камісіі. 

С.Сташыц быў паплечнікам кароннага канцлера А.І.Замойскага, які адстойваў 

дэмакратычныя рэформы ў РП. Вядомая праца Сташыца «Засцярога для 

Польшчы» («Przestrogi dla Polski», 1789), дзе ён заклікаў шляхту адкінуць свой 

саслоўны эгаізм і ствараць з народнымі масамі сучасную краіну ў Рэчы 

Паспалітай, бо іначай тая ўпадзе пад ударамі звонку. Насамрэч, так яно затым і 

сталася. С.Сташыц у 1794 г. падтрымаў паўстанне Т.Касцюшкі. У канцы 1790-х 

гг. ён даследаваў геалогію і прыроду Польшчы, стварыў узорную гаспадарку ў 

сваім маёнтку Грубешоў. Ён быў вядомы сваімі працамі па папулярызацыі 

навукі і ідэй фізіякратаў у РП, а таксама па геалогіі Карпатаў. У 1800 г. у 

Варшаве сумесна з графам Іяхімам Літаворам Храптовічам Сташыц заснаваў 

Таварыства прыяцеляў навук. Яшчэ раней, у 1767 г., у Варшаве было заснавана 

Фізіка-хімічнае таварыства, што павінна было з’яднаць вучоных Польшчы і 

ВКЛ, але гэтае аб’яднанне не мела сталага характару. Таму менавіта 

Таварыства прыяцеляў навук пры намаганнях С.Сташыца і яго калег стала 



своеасаблівай перад-Акадэміяй, з апорай на якую знайшлі сваё развіццё навука 

і асвета народаў былой РП у ХІХ ст.87                                     

Як і раней, вялікі ўплыў на развіццё культуры і сацыяльна-эканамічны 

прагрэс рабілі арыстакратычныя роды Рэчы Паспалітай, што ўвасаблялі 

дзяржаўную і эканамічную моцу  краіны. Так, княгіня Ганна Кацярына Радзівіл 

заснавала першыя ў Беларусі шкляныя мануфактуры ў Налібоках (1717) і 

Ўрэччы (1737), а па ініцыятыве князя Міхаіла Казіміра Рыбанькі былі 

заснаваныя мануфактуры суконная (1752) і шоўкавых паясоў (1760) у Слуцку. 

Радзівілы, Сапегі, Агінскія, Замойскія, К.Г.Разумоўскі  і інш. — былі тымі 

землеўласнікамі, што першымі ў сярэдзіне XVIII cт. заводзілі статкі 

танкарунных авечак, малочную жывёлагадоўлю і сыраварні, вінакурныя і 

лесапільныя заводы, млыны, бульбу, сады і агароды, аранжэрэі з ананасамі і 

інш. трапічнымі фруктамі, пітомнікі для садовых, паркавых і лясных дрэваў. У 

іх жа маёнткаў у 70–80-я гг. XVIII ст. з’явілася практыка вольнага найму 

прыгонных сялян на працу ў гаспадарцы і на прадпрыемствы землеўласнікаў. 

Тады, у часы Старога Парадку, вялікае значэнне мела дзейнасць рэфарматараў з 

ліку дзяржаўных дзеячоў — графаў Антонія Тызенгаўза (1733—1785) і Іяхіма 

Літавора Храптовіча (1729—1812) у ВКЛ, графа Анджэя Іераніма Замойскага 

(1716—1792) у Польшчы, гетмана Данілы Апостала (1654—1734), вуніяцкага 

мукачаўскага епіскапа Андрэя Бачыньскага (1732—1809) і кіеўскага мітрапаліта 

Льва Шаптыцкага (1717—1779) ва Ўкраіне і інш. Да прыкладу, яркай 

постаццю дзеяча-рэфарматара быў гродненскі каралеўскі стараста Антоні 

Тызенгаўз. Ён захапляўся ідэямі Ж.Ж.Русо і заснаваў у Гродна ў 70-я гг. XVIII 

ст. шэраг мануфактур, а таксама ваенную (кадэцкую), бухгалтарскую, 

землямерную і медыцынскую школы. Планаваў пры дапамозе вядомага доктара 

і батаніка Ж.Э.Жылібера адкрыць яшчэ некалькі школ і нават заснаваць 

Акадэмію навук у Гродна. Граф Іяхім Літавор Храптовіч ачольваў шляхецкую 

партыю прыхільнікаў рэформ і караля С.Панятоўскага ў ВКЛ. Ён быў 

філосафам-фізіякратам і актыўным дзеячам Адукацыйнай камісіі, мецэнатам 

навукі і культуры. У 1780-я гг. граф замяніў у сваіх маёнтках Вішнева і 

Шчорсы паншчыну чыншам і заключыў з сялянамі дамовы як з вольнымі 

людзьмі. У выніку ў яго маёнтках назіраўся гаспадарчы росквіт, і туды збягалі 

прыгонныя сяляне не толькі з суседніх маёнткаў у Беларусі, але нават з Расіі88. 

Храптовіч быў фізіякратам і лічыў адзіным заняткам, што прыносіць сапраўнае 

багацце, — сельскую гаспадарку, што заснаваная на вольнай працы свабодных 

людзей. Таму ён, апошні канцлер ВКЛ, адмаўляў «старую» (саслоўную) 

дзяржаву і грамадства з прывілеямі дваранства і няволяй земляробаў (сялян, 

фермераў).                          

             

2.2.12. Адукацыя, навука і тэхніка ў Расіі ў другой палове XVII ст. – XVIII 

ст.  

                                                           
87 Wójcil, Z. Stanisław Staszic: Organizator nauki i gospodarki / Zbigniew Wójcik. — Kraków: 

Druk. «Roma-Pol», 1999. — 220 s. — S. 7, 9, 38, 50, 72, 83–85. 
88 Гісторыя Беларусі : у 6 т. — Т. 3. — Мінск, 2007. — С. 263, 266, 270, 278.  



На працягу XVII ст. Расія знаходзілася яшчэ ў палоне Сярэдневечча; яна 

запазнала толькі асобныя элементы культуры часоў Рэнесансу і Рэфармацыі ў 

Еўропе і таму праявы рацыяналізму ў яе культуры абазначылі сябе з вялікім 

запазненнем, толькі ў другой палове XVII ст. Прычым ключавую ролю ў 

пашырэнні мадэрнізацыі Расійскай дзяржавы адыгралі далучэнне (як асобнай 

краіны з шырокай аўтаноміяй) у 1654 г. і 1669 г. Украінскай Гетманшчыны і 

асветніцкая праца выпускнікоў Кіева-Магілянскай акадэміі89 На той час, але 

яшчэ і ў XVIII ст. і першай трэці ХІХ ст. культурнае, сацыяльнае і навукова-

тэхнічнае развіццё ўласна расійскіх зямель істотна саступала прагрэсу ў  

народаў ВКЛ і Рэчы Паспалітай, што былі неад'емнай часткай Еўропы90. 

Неабходна сказаць, што механізмы саслоўнай арганізацыі Расійскай 

дзяржавы мелі адсталы характар: дваране-памешчыкі былі толькі часовымі 

распарадцамі сваіх памесцяў (да 1714 г.), а не ўласнікамі, і былі абавязаныя 

перадусім несці ваенную службу. Памешчыкі перашкаджалі працэсам 

мадэрнізацыі арміі; напрыклад імкнуліся дыскрэдытаваць першыя рэгулярныя 

пяхотныя палкі, што былі па шведскаму ўзору і пры ўдзеле шведскіх 

спецыялістаў створаныя ў 1632 г.91 Іншымі перашкодамі для развіцця краіны 

было засілле царквы і вышэйшага дзяржаўнага чынавенства (прыказных баяр і 

дзякаў, радавітага баярства), што ўласна і было самадзяржаўем. З аднога боку 

гэта вяло да падаўлення духавенствам любых праяў новай свецкай культуры і 

свабоды людзей, а з іншага — да манаполіі на ўладу і багацці ў руках вузкага 

кола феадальных элітаў, што атачалі цара. 

Як вынік, на працягу XVII—XVIII стст. Расія спазнала цэлы шэраг 

магутных народных паўстанняў (падчас Смуты, паўстанне на чале са С.Разіным 

у 1670—1671 гг., Е. Пугачовым у 1773—1775 гг. і мн.інш.). Разам з тым, 

непазбежным быў канфлікт між царскім чынавенствам і царкоўнікамі: калі 

першыя ў сілу аб’ектыўных вымог часу хацелі пэўнай мадэрнізацыі краіны, то 

другія — наадварот, праглі як мага шчыльней закансерваваць наяўны стан 

рэчаў і панаваць над грамадствам. Так, ярка гэты канфлікт паказаў сябе ў 50—

60-я гг. XVII ст., калі пад ціскам цара Аляксея Раманавіча была праведзена 

царкоўная рэформа, і ў 1689—1725 гг. падчас праўлення цара Пятра І. 

Характэрна, што толькі пасля таго, як у Расіі было скасавана патрыяршаства 

(1721) і царква падначалена дзяржаўнаму органу (Духоўнай Калегіі ці 

Свяцейшаму Сіноду), і як гэты парадак замацаваўся, — удалося правесці 

секулярызацыю ў 1764 г. масы зямель і прыгонных сялян царквы. 

  Характэрна, што першая і прытым прыватная школа па ўзору тых 

лацінскіх школ, што існавалі ў ВКЛ ужо ў XIV ст., была заснавана ў Маскве на 

сродкі баярына Фёдара Рцішчава. Пазней патрэбы выдавецкай дзейнасці 
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прымусілі ў 1681 г. адкрыць т.зв. грэцкае вучылішча па ўзоры іезуіцкага 

калегіўма, і ў 1685 г. гэтая школа была пераўтворана ў Славяна-грэка-лацінскую 

акадэмію. Істотныя зрухі ў адукацыі і кнігавыдавецве адбыліся ў пачатку XVIII 

ст. дзякуючы палітычнай волі і цягі да навук у Пятра І. Так, у студзень 1701 г. у 

Маскве была адкрыта першая свецкая школа, школа матэматычных і 

навігацыйных навук, з якой пачалося ваеннае, інжынернае і марское 

прафесійнае навучанне ў Расіі. У 1714 г. у гарадах былі заснаваны т.зв. 

«цыфірныя школы», а для салдацкіх дзяцей — гарнізонныя школы. Таксама 

былі заснаваны школы (каледжы): Інжынерная ў Маскве (1712) і Марская 

акадэмія ў Пецярбургу (1715). З 1703 г. распачалося будаўніцтва асобных 

падручнікаў па матэматыцы, граматыцы, астраноміі і інш. Калі першыя такія 

падручнікі выдаваліся пераважна за мяжой, то з 1711 г. — пры артылерыйскім 

ведамстве, Марской акадэміі і інш. дзяржаўных і навучальных установах. 

Вядома, што Пётр І ажыццявіў масштабныя рэформы органаў дзяржаўнай 

улады (заснаваў калегіі ў 1717 г. і Сенат замест Баярскай Думы ў 1711 г.) і 

мясцовага кіравання (увёў у 1708 г. губерні і г.д.), судоў (1717—1719), арміі 

(рэкруцкая павіннасць у 1705 г., новая рэгулярная армія і флот), падаткаў і 

грошай (1704), саслоўнай сістэмы (увёў у 1722 г. Табель аб рангах, дзе 

сацыяльная іерархія адпавядала чыну на дзяржаўнай службе) і інш. Калі дадаць, 

што ў эпоху Пятра І было пабудавана да 200 мануфактур па выплаўцы металаў, 

вырабу ўзбраенняў, суконных, парахавых, шкляных і інш., — зразумела, што 

гэта былі грандыёзныя праекты, што запатрабавалі вялікай колькасці 

спецыялістаў, майстроў і ўласна адукаваных людзей, якіх проста не было ў 

Расіі. Таму Пётр І вялізныя сродкі накіраваў на заахвочванне міграцыі 

еўрапейцаў. Напэўна, не менш як 20–30 тыс. немцаў прыехала ў Расію ў часы 

Пятра І. Асаблівае значэнне мела таксама далучэнне да Расійскага царства 

Прыбалтыкі пасля паразы ў Паўночнай вайне (1700—1721) Швецыі, калі 

дзесяткі тысяч нямецкіх і шведскіх па паходжанні дваран, купцоў і людзей 

вольных прафесій пачалі працаваць на карысць мадэрнізацыі Расіі. Уласна таму 

Расійская імперыя дабілася сваіх немалых поспехаў у XVIII—XIX стст. Між 

тым, моцны ўплыў сам Пётр І і расійскія эліты (найперш дваранства) адчулі з 

боку нямецкай культуры. Характэрна, што ў заснаванай Пятром І 

Пецярбуржскай акадэміі навук (1725) усе 15 яе членаў былі іншаземцамі, 

пераважна немцамі: матэматыкі і фізікі Мікалай і Даніэль Бернулі, фізік, 

матэматык і філосаф Георг Бернгард Більфінгер, гісторык і філолаг Готліб 

Зігфрыд Байер, астраном, картограф і метэаролаг Жазэф Нікаля дэ Ліль і інш. 

Паказальна, што пры Акадэміі навук былі створаны інстытут і гімназія, дзе 

акадэмікі павінны былі выкладаць навукі навучэнцам з ліку расіян. Сярод гэтых 

вучняў быў і першы акадэмік-расіянін Міхаіл Васільевіч Ламаносаў. Тым не 

меней, інстытут Акадэміі быў невялікі і сітуацыя змянілася толькі ў 1755 г. з 

заснаваннем Маскоўскага ўніверсітэта. 

Цэнтрам перадавых тэхналогій і навукі ў Расійскай імперыі быў Пецярбург 

і Акадэмія навук. Выдатнейшымі вучонымі Расіі ў XVIII ст. былі: Леанард 

Эйлер, Жазэф Нікаля дэ Ліль, Іяган Георг Гмелін, Міхаіл Васільевіч Ламаносаў, 

Герард Фрыдрых Міллер, Сцяпан Пятровіч Крашаніннікаў, Каспар Фрыдрых 



Вольф, Самуэль Готліб Гмелін, Петэр Сімон Палас і інш. 

Леанард Эйлер (Leonhard Euler, 1707—1783) паходзіў з швейцарскага 

Беазэля, як і сям’я вядомых матэматыкаў Бернулі. Ён з дзяцінства ведаў і 

сябраваў з Д. і М.Бернулі і ўслед за тымі прыехаў у Пецярбург (1727), дзе і 

працаваў да канца жыцця, за выключэннем 1741—1766 гг., калі ён працаваў у 

Берліне. Л.Эйлер быў вядомы сваімі працамі па матэматыцы і механіцы. Так, у 

1740 г. ім была выдадзена праца аб бясконца малых у матэматыцы, дзе ён 

прапанаваў формулу Эйлера і вывеў ураўненне Эйлера. Гэта стала вялікім 

прарывам у матэматычным аналізе і трыганаметрыі. У 1744 г. ён адкрыў 

варыяцыйнае злічэнне для функцыяналаў. Вядома, што пэўны час Л.Эйлер 

узначальваў Берлінскую Акадэміі навук (1759—1766), а затым пераехаў у 

Расію, дзе працягнуў сваю працу і напісаў новыя падручнікі па алгебры. 

Жазэф Нікаля дэ Ліль (Joseph Nicolas De L'Isle, 1688—1768) быў 

французскім астраномам і картографам, які ў 1725—1747 гг. працаваў у 

Пецярбургу. Ім была створана сучасная астранамічная абсерваторыя пры 

Пецярбуржскай Акадэміі навук. Тут ён распачаў рэгулярныя астранамічныя і 

мэтэрэалагічныя назіранні. Таксама дэ Ліль заснаваў навуковую картаграфію ў 

Расіі, дзе першым жа папулярызаваў законы нябеснай механікі І.Ньютана.  

Каспар Фрыдрых Вольф (Kaspar Friedrich Wolff, 1733—1794) быў 

выпускніком медыка-хірургічнай школы Г.Э.Шталя ў Берліне і ўніверсітэта 

Гале. Яго навуковыя працы сталі пачаткам эмбрыялогіі, навукі аб развіцці 

зародышаў жывых істот. Да 1766 г. ён працаваў у Прусіі, пакуль Л.Эйлер не 

запрасіў яго ў Пецярбург. У Расіі К.Ф.Вольф выкладаў біялогію і медыцыну. 

Іяган Геог Гмелін (Johann Georg Gmelin, 1709—1755) і яго пляменнік 

Самуэль Готліб Гмелін (Samuel Gottlieb Gmelin, 1744—1774) былі 

ўраджэнцамі нямецкага горада Цюбінген. У Расіі яны сталі выдатнымі 

даследчыкамі флоры і, агульна, прыроды. Так, І.Г. Гмелін разам з гісторыкам 

Герардам Фрыдрыхам Мюллерам (Міллерам) падчас падарожжа 1733—1743 гг. 

даследаваў расліны, геаграфію і этнаграфію Сібіры. С.Г.Гмелін даследаваў 

флору і геаграфію Каўказа, дзе і загінуў падчас другой сваёй экспедыцыі. 

Петэр Сіман Палас (Peter Simon Pallas, 1741—1811) падобна да 

К.Ф.Вольфа навучаўся ў медыка-хірургічнай школе ў Берліне і ўніверсітэце 

Гале. Займаўся сістэматыкай жывёл і заалогіяй. У 1767 г. прыехаў на працу ў 

Пецярбург і па даручэнні імператрыцы Кацярыны ІІ у 1768—1774 гг. 

выправіўся ў навуковую экспедыцыю па Еўрапейскай Расіі, Уралу і Сібіры. Па 

яе выніках П.С.Палас выдаў фундаментальныя працы з апісаннем і 

сістэматызацыяй прыроды, геаграфіі, этнаграфіі і гісторыі наведаных краёў. 

 Міхаіл Васільевіч Ламаносаў (1711—1765) быў выдатным хімікам, 

фізікам, геолагам і географам, паэтам і пісьменнікам. Навучаўся ў Кіева-

Магілянскай акадэміі, Пецярбуржскім акадэмічным інстытуце і ва ўніверсітэтах 

Германіі. Скончыў універсітэт у Марбургу, дзе яго настаўнікам быў вядомы 

нямецкі філосаф і матэматык Хрысціян Вольф. Ламаносаў быў вядомы сваімі 

даследаваннямі металаў і мінералаў. Таксама ён быў вядомы як паэт (адкрыў 

жанр оды ў расійскай літаратуры), аўтар першага расійскага падручніка па 

рыторыцы і як складальнік праекта Маскоўскага ўніверсітэта. 



Сцяпан Пятровіч Крашаніннікаў (1711—1755) — выдатны этнограф і 

батанік. Ён паходзіў з  салдацкай сям’і, але меў вялікую цягу да навукі і 

навучаўся ў акадэмічным інстытуце ў Пецярбургу, быў вучнем І.Г.Гмеліна. 

Крашаніннікаў выдаў першае грунтоўнае апісанне Камчаткі ў 2 т. (1755). 

Герард Фрыдрых Мюллер ці Міллер (Gerhard Friedrich Müller, 1705—

1783) быў выпускніком Лейпцыгскага ўніверсітэта, што ў ліку першых вучоных 

прыехаў для выкладання латыні ў Пецярбург у 1725 г. Разам з Г.Ф.Байерам ён 

быў пачынальнікам гістарычнай навукі ў Расіі. У1733—1743 гг. ён узначаліў 

навуковую экспедыцыю ў Сібір, падчас якой сабраў вялікую колькасць звестак 

і крыніц на гісторыі і этнаграфіі, а затым выдаў «Гісторыю Сібіры» ў 5 т. (1750-

я гг.) Таксама Г.Ф.Мюллер заняўся зборам і навуковай апрацоўкай крыніц па 

гісторыі Расіі і стварэннем архіваў у імперыі. 

Трэба адзначыць значны ўклад расійскіх падарожнікаў у Вялікія 

геаграфічныя адкрыцці Новага Часу. Так, выключнае месца належыць расіянам 

і іншаземцам на расійскай службе ў даследаванні Сібіры. Пасля таго як у 80—

90-я гг. XVI ст. расійскія ваенныя атрады пакарылі Сібірскае ханства (дзяржаву 

сібірскіх татар, што існавала з XV ст. у Заходняй Сібіры) пачалося іх далейшае 

прасоўванне на ўсход. Таксама мела значэнне прасоўванне ў Сібір расійскіх 

купцоў і паляўнічых да пушнінай, да якіх далучаліся беглыя сяляне, казакі і 

інш. Пушніна тады надзвычай высока цанілася як у Расіі, так і ў краінах 

Еўропы і Азіі. Вельмі спрыяла каланізацыі Сібіры яе маланаселенасць і 

наяўнасць вялікіх рачных шляхоў (басейны рэк Енісей, Лена і інш.). Так, у 1618 

г. атрад казакоў на чале з П.Албычавым выйшаў да р. Енісей і заснаваў астрог 

(драўляную крэпасць) Енісейск, які стаў апорным пунктам для руху ўглыб 

Сібіры. Так, у 1623—1624 гг. атрад на чале з Пяндай, што скупаў пушніну, 

адкрыў р. Лену і абследаваў шляхі па р. Ніжняя Тунгуска і р. Ангара. У 1632 г. 

енісейскі сотнік Пётр Бекетаў з атрадам казакоў даследаваў р. Лена і заснаваў 

астрог Якуцк. Гэты астрог стаў цэнтрам ваяводства і гарадком, з якога 

накіроўваліся далейшыя экспедыцыі. Так, адсюль выйшаў атрад на чале з 

І.Масквіціным, што ў 1638 г. выйшаў да Ахоцкага мора, а таксама атрад Сямёна 

Дзяжнёва, што ў 1648 г. адкрыў р. Калыма і Чукотку, першым дасягнуў 

ускраіны Еўразіі на паўночным-усходзе (мыс Дзяжнёва). З Якуцка ж кіраваліся 

атрады Е.Хабарава, што выйшлі на р. Амур і пачалі заваёву Прыамур’я (1650—

1653), а таксама атрады У.Атласава, што пакарылі Камчатку (1697—1708). 

Аднак прасоўванне на р. Амур прывяло да вайсковых сутычак з Цыньскім 

Кітаем і было спынена да 1850-х гг. Важнае значэнне, аднак, мела ўсталяванне 

сухапутных гандлёвых шляхоў з Кітаем, што адбылося пасля падпісання 

Нерчынскага міру ў 1689 г. 

У XVIII ст. даследаванне і каланізацыя Сібіры працягнулася. Вялікае 

значэнне мелі т.зв. Камчацкія экспедыцыі 1725—1730 і 1733—1741 гг. на чале з 

Вітусам Берынгам (Vitus Jonassen Bering, 1681—1741). Ён быў дацкім марскім 

афіцэрам, што паступіў на расійскую службу. Быў удзельнікам Паўночнай 

вайны, падчас якой стаў капітанам на расійскім флоце. Паколькі ў яго, як і ў 

Пятра І, была задума знайсці праліў (ці перашыек) паміж Еўразіяй і Амерыкай і 

паўночны марскі шлях у Кітай, то ён прысвяціў сябе марскім падарожжам на 



Ціхі акеан. Падчас першай экспедыцыі В.Берынг адкрыў праліў, названы 

Берынгавым. Падчас другой экспедыцыі Берынг загінуў, але члены яго 

экспедыцыі адкрылі Аляску і Алевуцкія астравы. Справу Берынга працягнула 

Руска-Амерыканская кампанія, што была створана ў 1799 г.     

 У другой палове XVIII ст. у часы праўлення Кацярыны ІІ (1762—1796) 

рэформы і ўзмацненне Расійскай імперыі прадоўжыліся. Яна была нямецкай 

княжной, што праз збег абставін апынулася на расійскам троне. Кацярына ІІ 

надавала вялікае значэнне вывучэнню прыродных і чалавечых рэсурсаў 

імперыі, таму ініцыявала серыю навуковых экспедыцый для вывучэння розных 

абласцей імперыі. Вялікую ўвагу імператрыца надавала таксама каланізацыі 

Паўночнага Прычарнамор'я і Каўказа, што былі валоданнямі Асманскай 

імперыі. Туркі здолелі ў 1711 г. (і 1739) г. спыніць прасоўванне расіян да 

Чорнага мора, а персы ў 1736 г. — на Каўказ. Таму Расія пры Кацярыне ІІ 

правяла дзве вялікія вайны з туркамі, здолела перамагчы і займець на 1792 г. 

узбярэжжа Чорнага мора ад р. Днестр да р. Кубань з Крымам. Гэтыя падзеі мелі 

выключнае значэнне для лёсу Ўкраіны, якую да 1783 г. Расія пазбавіла апошніх 

адзнак палітычнай і нацыянальна-культурнай аўтаноміі.  Поруч з тым, 

Кацярына ІІ знешне апелявала да ідэй Асветніцтва і правяла некалькі рэформ па 

секулярызацыі і ўпарадкаванні саслоўна-палітычнага ладу. Так, у 1785 г. 

склалася сістэма, калі дваранства мела выключнае і прывілеяванае становішча, 

хаця гарады і атрымалі абмежаванае самакіраванне. Фактычна ўлада 

засяродзілася ў руках вышэйшых слаёў дваранства (арыстакратыі), што 

фарміравала і бюракратыю імперыі. Гэтая сістэма абапіралася на жорсткі 

прыгнёт сялян. Апроч таго, гістарычна фатальнай была праблема празмернай 

разнароднасці і грамоздкасці Расійскай дзяржавы, што толькі ўзрастала.      

Разам з тым, расійскае дваранства было прасякнута нарэшце еўрапейскай 

адукацыяй і культурай (асабліва французскай мовай і стылем жыцця). 

Паказальна і тое, што ў часы Кацярыны ІІ зноў шырока разгарнулася 

прыцягненне ў Расію еўрапейцаў. Асаблівасцю яе праўлення стаў прыток 

вялікай колькасці каланістаў з сялян (у 1760-я гг. у Паволжа, а ў 1780-я гг. у 

Прыазоўе). Іншай адзнакай прагрэсу стала далейшае развіццё адукацыі: быў 

адкрыты Смольны інстытут для дзяўчат-дваранак (1764), уведзена сістэма 

народных вучылішч (1786). Апошнія павінны былі ахапіць усе губернскія і 

павятовыя гарады; у канцы XVIII ст. было 280 такіх вучылішч з 22 тыс. 

вучняў92. Адзнакамі прагрэсу сталі рост гарадоў, прамысловасці і гандлю. 

Адбываўся і тэхнічны прагрэс. Прычым, жыхары Расіі не толькі ўспрымалі 

еўрапейскую тэхніку, але і самі займаліся тэхнічнымі вынаходніцтвамі. Так, 

механік А.Нартаў сканструяваў такарны станок са зменным супартам (1717), 

І.Палзуноў — арыгінальны варыянт паравой машыны (1766), І.Кулібін —

ахраматычны мікраскоп па праекту Л.Эйлера, зрабіў праекты вадаходу і т.п.                              
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ІІ.3. Навука і тэхніка ў ХІХ ст.: прамысловая рэвалюцыя і 

фарміраванне новага індустрыяльнага і глабальнага свету. 

 

2.3.1. Прамысловая рэвалюцый ў Еўропе і іншых частках свету ў ХІХ ст. 

Найбольш значныя адкрыцці ідустрыі ў ХІХ ст. Рэвалюцыя камунікацый. 

Вырашальнае значэнне ў пераходзе ад Старога Парадку да сучасных 

грамадстваў адыгрывалі прамыловая і аграрная рэвалюцыя. Вялікае значэнне, 

як раней было сказана, мелі вынікі тэхнічнага і сацыяльнага прагрэсу ў Англіі 

XVIII ст., якія падхапіла, развіла і дапоўніла Еўропа; і перадала прагрэс далей у 

свет. Прыкладам, па стану на 1810 г. у Англіі працавала ўжо 5 тыс. паравых 

рухавікоў сітэмы Дж.Уата. Там жа на той час шырока ўжывалі ў тэкстыльнай 

прамысловасці высокапрадуктыўны і зручны ў эксплуатацыі механічныя 

ткацкія станкі англійскага фізіякрата і вынаходніка Эдмунда Картрайта 

(Edmund Cartwright, 1743—1823). Станок быў запантэваны ім у 1785 г. і 

дазваляла вырабляць у 40–50 ці нават 100 разоў больш тканін, чым дазваляла 

ручная праца самым спрактыкаваных ткачоў. Таму зразумела, што ў Англіі на 

пачатку ХІХ ст. пашыралася такая з’ява тэхнафобіі як лудызм: незадаволеныя 

рабочыя альбо рамеснікі ламалі і шкодзілі машыны ў спадзяванні 

супрацьстаяць прагрэсу і абараніць свае інтарэсы. І сапраўды, гэтыя рухавікі і 

станкі сталі асновай тэкстыльнай індустрыі, якая карэнным чынам змяняла 

ўмовы і абставіны жыцця ў свеце. Так, ужо ў 1820-я гг. у Вялікабрытаніі 

працавалі звыш 200 фабрык і 15–20 тысяч механічных і новых аўтаматычных 

ткацкіх станкоў (мюль-машын), што забеспячалі рынак ва ўсім цывілізаваным 

свеце. Вопратка стала паўсядзённай рэччу, а сотні тысяч ткачоў ва ўсім свеце 

не змаглі канкураваць з машыннай вытворчасцю. Так, у Англіі ткацкае 

рамяство знікла да 1850-х г. 

Асабліва важнае значэнне ў ХІХ ст. мела пашырэнне вынаходніцтва 

прадпрымальніка з ЗША Элі Уітні (Eli Whitney, 1765—1825) — машыны для 

ачысткі валокан бавоўны, ці баваўнянага джыну (cotton gin, 1794 г.). 

Удасканаленая, гэта машына дазволіла нарэшце забяспечыць масу сыравіны 

для зручных і запатрабаваных баваўняных тканін. Да гэтага дадалісь такія 

тэхнічныя навацыі: жакардавы станок (1804) ці механічны ткацкі станок для 

вытворчасці ўзорчаных тканін французскага прадпрымальніка Жазэфа Мары 

Жакарда (Joseph Marie Jacquard, 1752—1834); аўтаматычная мюль-машына ці 

сельфактар (1825) англійскага інжынера-вынаходніка Рычарда Робертса 

(Richard Roberts, 1789—1864); якасная ільнопрадзільная машына (1810) 

французскага хіміка і інжынера Філіпа Анры Жырара (Philippe Henri de Girard, 

1775—1845) і інш. Гэтыя вынаходнікі далі тэкстыльнай індустрыі магчымасць 

вырабляць тканіны пры мінімальнай колькасці рабочых. Між іншым, 

фінансавыя цяжкасці і палітычны ціск вымусілі Ф.А.Жырара прадаць патэнт на 

сваю машыну англічанам (1817), а пазней па запрашэнні польскага міністра 

фінансаў (і эканомікі) Ф.К. Друцкага-Любецкага з’ехаць працаваць механікам у 

Варшаву (1825). У вёсцы Руда Гузоўская ён заснаваў  ільнопрадзільную 

фабрыку (1833), вакол якой узнік затым горад Жырардаў. 

Вялізныя змены адбыліся ў сферы транспарту і машынабудавання. Так, як 



раней ужо гаварылася, у 1804 г. Р.Трэвіцік пабудаваў першы паравоз. Затым у 

1814 г. англійскі інжынер Джордж Стэфенсан (George Stephenson, 1781—

1848) паравоз «Blücher», які здолеў цягнуць груз утрая большы і хутчэй, чым 

конь. Гэта быў практычны прарыў у сферы транспарту. Дж.Стэфенсан (як і яго 

сын Роберт) прысвяціў жыццё канструкцыі ўсё больш дасканалых паравозаў. 

Ужо ў 1823 г. ён заснаваў у горадзе Ньюкасл першы ў свеце паравозабудаўнічы 

завод. У 1825 г. была адкрытая першая ў свеце чыгунка Стоктан — Дарлінгтан, 

пасля чаго будаўніцтва чыгунак ахоплівае свет. Калі ў 1825 г. лакаматыў 

Стэфенсана ў сярэднім маў хуткасць ≈10 км/г. пры максімальным разгоне 40 

км/г. (прытым цягнуў істотны груз), то ў 1829 г. паравоз яго канструкцыі 

«Rocket» дасягаў 20 і 50 км/г. адпаведна. З’явіўся магутны тэхнічны сродак, які 

неўзабаве разарваў адлегласць і час як перашкоду ў камунікацыях і абменах. 

Дж.Стэфенсан стаў, між тым, першым рэктарам Інстытута механікаў-

інжынераў у Лондане (1847). 

ХІХ ст. стала эрай чыгунак: у 1830 г. была пабудавана лінія Ліверпуль — 

Манчэстэр (56 км) у Англіі і Балтымар — Агайё (≈60 км) у ЗША; у 1831 г. 

Вуперталь — Эссэн (30 км) у Германіі (Рэйнская вобласць Прусіі); у 1833 г. 

Сент-Эцьен — Ліён (58 км) у Францыі; у 1835 г. Мелехен — Брусэль (21 км) у 

Бельгіі і Нюрнберг — Фюрт (10 км) у Баварыі; у 1837 г. Пецярбург — Царскае 

Сяло (≈27 км) у Расіі і Флорысдорф — Ваграм (≈13 км) у Аўстрыі; апошняя ў 

1838 г. была працягнута да Брно (Чэхія), а ў 1847 г. звязала Кракаў і Вену (≈350 

км); у 1840 г. Мілан — Монца (12 км) у Італіі; а ў 1843 г. Кёльн — Антвэрпэн 

(≈210 км) стала першай у свеце міжнароднай лініяй. Чыгункі змянялі аблічча 

свету і рытм жыцця Чалавецтва: калі ў 1836 г. было 2,4 тыс. км чыгунак у 

свеце, то ў 1856 г. — 67 тыс. км, у 1886 г. ≈500 тыс. км., у 1914 г. — ≈1,2 млн 

км. У канцы ХІХ ст. найбольш чыгунак было ў ЗША (≈210 тыс. км), Расіі (≈40 

тыс. км), Германіі (≈35 тыс. км), Вялікабрытаніі (≈29 тыс. км), Францыі (≈27 

тыс. км), Аўстра-Венгрыі (≈20 тыс км). Чыгункі праз актыўнасць еўрапейскіх 

краін з’яўляліся ў іншых частках свету: так, у 1850-я гг. чыгуначнае 

будаўніцтва ахапіла Індыю (да 1947 г. брытанская калонія) і на пач. ХХ ст. там 

было ≈50 тыс. км чыгунак; у 1876 г. чыгунка з’явілася ў Кітаі (звязвала Шанхай 

з бліжэйшымі гарадамі) і да 1911 г. тым было ≈9 тыс. км чыгунак; у 1872 г. 

з’явілася лінія Іякагама — Токіо (30 км) і ў пач. ХХ ст. у Японіі было ≈2,2 тыс. 

км чыгунак; у 1851 г. з’явілася чыгунка ў Перу (лінія ≈14 км звязвала Ліму і 

порт Кальяры), а на пач. ХХ ст. працягласць чыгунак у Лацінскай Амерыцы 

перавышала 100 тыс км. Як бачна, тое было вялізарная сетка шляхоў, што (у 

дадатак да мора) звязала, нарэшце, свет па сушы93. Так, ужо па стану на 1830-я 

гг. сярэдняя хуткасць грузавых і пасажырскіх паяздоў складала 30–40 км/г., 

тады як гужавыя павозкі з грузам адольвалі ≈3–5 км/г. Надалей магчымасці 

чыгунак яшчэ больш раслі, і ў канцы ХІХ ст. дасягальнай хуткасцю для паяздоў 

стала 100 км/г. Так свет стаў глабальным. 
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Ахапілі магутныя перамены і сферу суднабудавання і навігацыі. Першы ў 

свеце параход «Clermont» (пасажырскі) з прымяненем паравой машыны 

Дж.Уата зрабіў ў 1807 г. амерыканскі інжынер Роберт Фултан (Robert Fulton, 

1765—1815). У 1830-я гг. Англія, а затым Францыя і ЗША пачала вырабляць 

першыя ваенныя паравыя фрэгаты. З 1842 г. англічане пачалі рабіць замест 

калёсных (лапасных) нашмат больш магутныя і эфектыўныя вінтавыя 

параходы. У 1860-я гг. у Англіі ж пачалося будаўніцтва магутных караблёў з 

металічным корпусам. Прыйшла эра сучаснага флоту. Так, ужо ў 1807 г. 

«Clermont» здолеў адолець шлях у ≈280 км па р. Гудзон за 32 гадзіны ці з 

сярэдняй хуткасцю ≈5 км/г., прычым — супраць цячэння ракі і ветру. У 1819 г. 

парусна-паравое судна «Savannah» (ЗША) пераадолела шлях праз Атлантычны 

акеан за 30 дзён, а ў 1838 г. брытанскі параход «Sirius» — за 18,5 сутак, а зн. 

хуткасць апошняга дасягнула ≈12–13 км/г. ці недзе столькі ж, колькі праходзілі 

лепшыя ветразевыя караблі пры добрым ветры. У канцы ХІХ ст. хуткасць 

навейшых баявых крэйсераў дасягала 40–42 км/г. Адсюль ясна, чаму ХІХ ст. 

стала часам росквіту марской магутнасці Англіі. У ХІХ ст. Англіі належала ад 

1/4 да 1/3 (сяр. ХІХ ст.) сусветнага гандлю. Цікава, што і дагэтуль у марской 

навігацыі выкарыстоўваюць англійскія меры: 1 марская міля (1,85 км), 1 фут 

(0,3 м), 1 кабельтаў (185,3 м). Паказальна і тое, што ў 1899 г. у Англіі для 

патрэб расійскага флоту быў пабудаваны першы ў свеце ледакол «Ярмак», які 

змог ламаць лёд у 2 м. таўшчынёй і служыў да 1963 г.  

Развіццё сродкаў камунікацый дапаўняў тэлеграф. Яшчэ ў 1785 г. 

французскі механік Клод Шап (Claude Chappe) сканструяваў аптычны тэгераф, 

і ў 1793—1794 гг. была пабудавана 1-я лінія (225 км) такога тэлеграфу паміж 

Парыжам і Лілем (сігналы перадаваліся светавымі семафорамі). Тое дапамагала 

рэвалюцыйнай і напалеонаўскай Францыі ў войнах. Сапраўды рэвалюцыйным 

стала вынаходніцтва электрамагнітнага тэлеграфа, першынства ў чым 

аспрэчваецца. Лічыцца, што прыярытэт належыць амерыканскаму мастаку і 

механіку Самуэлю Фінлі Морзэ (Samuel Finley Morse, 1791—1872). У 1840 г. ён 

запатэнтаваў як спосаб перадачы сігналу за дапамогай тэлеграфанай лініі, так і 

электра-механічны апарат для чытання электра-сігналаў і спецыяльны код 

Морзэ. У 1843 г. шатландскі механік Аляксандр Бейн (Alexander Bain, 1811—

1877) зрабіў удасканалены апарат Морзэ, які, апроч таго, мог перадаваць 

малюнак. Тое быў першы факсімільны апарат. Затым у Пецярбургу ў 1850 г. 

Морыц Герман фон Якабі (Moritz Hermann von Jacobi, 1801—1874), фізік 

яўрэйска-нямецкага паходжання, сканструяваў першы тэлеграфны аўта-апарат, 

што самастойна друкаваў літары. Цікава, што раней, падчас працы ў Прусіі, ён 

сканструяваў першы электрарухавік (1834). Агульна, вынаходніцтвы Морзэ, 

Бейна і фон Якабі спрычыніліся да ўзнікнення новай формы руху інфармацыі і 

цэлай новай індустрыі. Так, у 1850 г. была пракладзена першая тэлеграфная 

лінія з Англіі ў Францыю, а 1858 г. — праз Атлантычны акеан, у 1869 г. — 

паміж ЗША і Францыяй, у 1870 г. — паміж Англіяй і Індыяй. У канцы ХІХ ст. 

ва ўсім свеце было 8 млн км. тэлеграфных ліній, у т.л. ліку ў Амерыцы 4 млн (у 

ЗША 1 млн км.), у Еўропе 2,84 млн км. (у т.л. у Вялікабрытаніі 0,8 млн км., 

Германіі 0,6 млн, Францыі 0,4 млн, Расіі 0,3 млн, Аўстра-Венгрыі 0,25 млн), у 



Афрыцы было 0,37 млн км. (у т.л. у англійскіх калоніях 0,3 млн км.). 

Усе гэтыя пераўтварэнні запатрабавалі хуткага развіцця металургіі і 

машынабудавання. У Англіі ў першай палове ХІХ ст. развіццё цяжкой 

індустрыі нават абганяла тэктыльную індустрыю і забеспячала апошнюю 

машынамі, а чыгунку — лакаматывамі, вагонамі, рэльсамі і інш. Патрэбла была 

таннае жалеза і сталь. У 1856 г. англійскі інжынер Генры Бессемер (Henry 

Bessemer, 1813—1898) сканструяваў канвертар для пераплаўкі чыгуну ў сталь. 

Канвертар дазваляў пры павышэнні тэмпературы ачышчаць чыгун акісленнем 

прымесяў. У 1864 г. французскі інжынер П’ер Эміль Мартэн зрабіў 

мартэнаўскую печ, што давала лепшы выхад чыгуна пры плаўцы руды. Затым 

плаўка ў мартэнаўская печы была ўдасканалена англійскімі хімікамі С. і П. 

Хілкрыстамі. Як вынік, аб’ём выплаўкі сталі ў свеце вырас з 0,5 млн  да 5 млн 

тон з 1850-х гг. да 1914 г.; будаўніцтва ж чыгунак вырасло ў 3–5 разоў.  

Лічыцца, што завяршэннем прамысловага перавароту ў асобнай краіне 

ёсць перавага аб’ёмаў прамысловай вытворчасці і занятасці ў прамысловасці 

над сельскай гаспадаркай, а таксама наяўнасць развітога машынабудавання (зн., 

калі станкі і інш. машыны для індустрыі вырабляе самая індустрыя). Так, у 

першай трэці ХІХ ст. згаданы раней англійскі інжынер Р.Робертс быў 

вынаходнікам шэрагу зручных станкоў для металаапрацоўкі, а амерыканскі 

Э.Утні — сканструяваў першы фрэзерны станок (1818). Англійскі механік 

Генры Модслі (Henry Maudslay, 1771—1831) стварыў такарна-вінтарэзны і 

металарэзны станкі, а ў 1810 г. заснаваў машынабудаўнічы завод у Лондане.   У 

1835 г. яго кампаньён, прадпрымальнік і інжынер Джозэф Вітвуорт (Joseph 

Whitworth, 1803—1887) зрабіў аўтаматызаваны такарны станок. Таксама ён 

вынайшаў т.зв. паверачную пліту, што дазволіла нашмат павысіць аб’ёмы і 

якасць вытворчасці і сартыроўкі дэталяў. Шатландскі інжынер Джэймс 

Нэсміт (James Nasmyth, 1808—1890) сканструяваў першыя прамысловы молат 

і гідраўлічны прэс (1839—1842), што набліжала выраб металічных дэталяў (а 

затым і механізмаў) да канвеернай зборкі.  

Вялікабрытанія стала краінай, дзе адбылася першая прамысловая 

рэвалюцыя (1770—1840-я гг.). У канцы XVIII ст. першыя заводы ў Францыі, 

Германіі і ЗША. У Францыі прамысловая рэвалюцыя (1810—1860-я гг.) 

асабліва хуткімі тэмпамі адбывалася ў час караля-буржуа Луі Арлеанскага 

(1830—1848). У ЗША — ахоплівае 1800—1870-я гг., прычым асабліва хуткімі 

тэмпамі адбывалася ў 1860—1870-я гг., калі аб’ём прамысловай вытворчасці ў 

ЗША вырас у 4 разы і краіна заняла 1-е замест Вялікабрытаніі месца ў свеце. 

Падобна індустрыяльная рэвалюцыя ў Германіі (1815—1870-я гг.) паскорылася 

ў сярэдзіне ХІХ ст. з пашырэннем ўнутрынямецкай інтэграцыі. Вельмі хутка 

прысловая рэвалюцыя адбылася ў  Бельгіі (1820—1830-я гг.), у іншых жа 

краінах Еўропы — зацягвалася (1840-я гг. — пач. ХХ ст.). З 70–80-х гг. ХІХ ст. 

і затым у ХХ ст. яна разгарнулася ў буйных краінах Азіі (Японія, Індыя і інш.) і 

Лацінскай Амерыцы (Мексіка, Чылі, Бразілія). Развіццё прамысловасці ў ХІХ 

ст. прывяло да ўзнікнення глабальнага свету ў ХХ ст. Адначасова ўзнікла 

прынцыпова новае, індустрыяльнае грамадства.         

                   



2.3.2. Пашырэнне аграрнай рэвалюцый; новае грамадства ў ХІХ ст.                 

Вялікімі вынікамі Эпохі Асветніцтва сталі прамысловая рэвалюцыя ў 

Англіі і свеце, а таксама фарміраванне сучаснай дзяржавы і нацыі ў выніку 

Вялікай Французскай Рэвалюцыі 1789 г. Так, у Францыі ў 1790-я гг. узнікла і ў 

часы кансулату Напалеона ўкаранілася (1799—1804 гг.) грамадства, што 

грунтавалася на роўнасці ўсіх грамадзян перад законам і ў правах, прынцыпах 

суверынітэту народа, нацыянальнай салідарнасці, на агульна даступных 

асноўных дэмакратычных правах, на ўніверсальнай сістэме дзяржаўных 

інстытутаў, законаў і школе, а таксама на неад’емнай прыватнай ўласнасці. 

Болей таго, ваенныя кампаніі Напалеона прывялі да фарміравання Вялікай 

імперыі ў Еўропе вакол Францыі, а таксама пашырэння сацыяльных 

пераўтварэнняў на Германію, Польшчу, Італію і інш. краіны. У дадатак, пасля 

таго як у 1806 г. была скасавана даўняя Свяшчэнная Рымская імперыя, узнікла 

аснова для новай Аб’яднанай Еўропы. Аднак напалеонаўскі парадак залежыў ад 

прагі Напалеона І да ваеннай славы і адзінаасобнай улады, і тое прывяло яго 

праект да крызісу, бо справакавала нацыянальна-вызваленчыя рухі ў Германіі і 

Гішпаніі, падштухнула іх у Італіі, Расіі, Венгрыі, Румыніі, Лацінскай Амерыцы 

і на Балканах. Вынікам стала славутая «вясна народаў» ў 1848 г., і затым 

нацыянальны рух паступова ахапіў украінцаў, літоўцаў, беларусаў і інш. 

народнасці, а ўрэшце прывёў да падзення старых імперый: Расійскай, 

Асманскай, Аўстра-Венгерскай. Між іншым, так адбылося і таму, што рост 

сацыяльных, нацыянальных і палітычных супярэчнасцей прывёў да Першай 

сусветнай вайны 1914—1918 гг. і запатрабаваў выхаду з крызісаў. 

Так, прамысловая рэвалюцыя прывяла да росту гарадоў (урбанізацыі) і 

скарачэння вясковае насельніцтва, да замены саслоўнага грамадства Старога 

Парадку (з дамінаваннем дваран, духавентва і сялянства) новым грамадствам, 

дзе галоўнымі сталі класы капіталістаў і рабочых (наёмных працаўнікоў). 

Прагрэс у прымысловай вытворчасці ўзаемна залежыў ад развіцця навукі і 

тэхнікі, а развіццё індустрыі — штурхала да адкрыццяў у навуцы і тэхнікі. У 

сваю чаргу прагрэс падмацоўваўся аграрнай рэвалюцыяй, што ўзмацнілася. 

З’явіліся тэхнічныя навінкі — зручныя жалезныя плугі, паравыя малацілкі і 

жаткі, механічныя веялкі і сеялкі, сепаратары і культыватары. Шырокае 

прымяненне такой тэхнікі ахапіла перадавыя краіны Еўропы і ЗША у сярэдзіне 

ХІХ ст., а ў канцы ХІХ — пачатку ХХ ст. стала пашырацца ў свеце. У ХІХ ст. 

пашырылася выкарыстанне ў сельскай гаспадарцы штучных угнаенняў. 

Французскі геолаг, прыродазнавец і хімік Жан Батыст Бусенго (Jean Baptiste 

Boussingault, 1802—1887) падчас экседыцый у Лацінскай Амерыцы (1820—

1830-я гг.) адкрыў і апісаў карысныя якасці чылійскай салетры (натрыевая 

селітра) і гуана (птушыны гной на марскіх берагах, багаты азотам і фосфарам) 

для развіцця раслін. З 1840-я гг. развіўся экспарт гуана і салетры з Чылі ў 

Англію, ЗША і інш. краіны як угнаенняў для палёў. Тады ж, у 1840-я гг., у 

Еўропе (Францыя, Германія, Англія) развіваецца новая навука — аграномія 

(аграхімія, агратэхніка і інш.). З’яўляюцца вопытныя доследныя станцыі, што 

праводзілі селекцыю раслін і жывёл для гаспадаркі. Вялікае значэнне мелі 

працы нямецкага хіміка Юстуса фон Лібіха і англійскага біёлага Чарльза 



Дарвіна. Пасля іх з’явілася прамысловая вытворчасць штучных угнаенняў 

(суперфасфат), аграномія як навукова-практычная дысцыпліна і 

мэтанакіраваная селекцыя раслін і жывёл. Як вынік, прагрэс сельскай 

гаспадаркі зведаў магутны ўздым у др. пал. ХІХ ст. 

Вельмі спрыяла прагрэсу развіццё камунікацый. Так, калі раней дастаўка 

грузаў морам, напрыклад з Аргентыны ў Англію, — складала 90 дзён, то 

параходамі — 30 дзён, калі раней дастаўка грузаў з Адэсы ў Англію магла 

займаць 240 дзён, то ў эру параходаў — 20 дзён. Апроч таго, сталі караблі 

вялікагрузнымі (танаж вырас з 0,6–1 тыс. да 3–5 тыс. т. у сярэднім), у пачатку 

ХХ ст. з’явіліся паратурбінныя і дызельныя караблі. І ўсё гэта дазволіла 

наладзіць рэгулярныя дастаўкі грузаў і пасажыраў праз акеаны. Вынікам 

індустрыяльнай і аграрнай рэвалюцыі стаў рост насельніцтва: калі на 1800 г. у 

Еўропе жыло 187 млн чал., то ў 1850 г. — 266 млн., а на 1900 г. — 401 млн. чал. 

Прагрэс прывёў да павелічэння долі еўрапейцаў сярод усяго насельніцтва 

Зямлі: у 1800 г. — 20,6 % (да усіх 906 млн жыхароў планеты), у 1850 г. — 22,7 

% (да 1,17 млрд), у 1900 г. — 25 % (да 1,6 млрд). Разам з тым, насельніцтва 

ЗША вырасла з 5,3 млн да 76 млн чал., Лацінскай Амерыкі з 18 млн чал. да ≈65 

млн чал, Канады — з ≈0,5 млн да ≈5,1 млн чал., Аўстраліі з ≈0,2 млн да 1,2 млн 

чал. Іншым бокам прагрэсу была эміграцыі з Еўропы (да 30 % жыхароў): за ХІХ 

— пач. ХХ ст. (да 1914 г.) — 60 млн. чал. (у ХІХ ст. ≈40 млн чал), з якіх 35 млн 

выехалі ў ЗША, 15 млн. — у Лацінскую Амерыку, 5 млн. — у Канаду. 

Міграцыя адлюстроўвала прагрэс у тэхналогіях і навуцы: калі ў першай палове 

ХІХ ст. штогод выязджала 0,2 млн чал., у другой палове ХІХ ст. — 1 млн чал., у 

пачатку ХХ ст. — 1,5 да млн чал. Дзякуючы прагрэсу знікала такая з’ява як 

голад з-за неўраджаю. Так, апошнімі праявамі гэтага, звычайнага ў час да XVIII 

ст., бедства былі: голад у Ірландыі 1845—1846 гг., у Фінляндыі 1866—1868 гг., 

у Расіі ў 1891—1893, 1901, 1905 гг. Суправаджалі бедствы голаду эпідэміі 

тыфу, халеры, туберкулёзу і нек.інш. Аднак поспехі медыцыны дазвалялі 

перадавым краінам змагацца з хваробамі. 

Пераход да індустрыяльнага (індустрыяльна-аграрнага) грамадства 

суправаджаў рост гарадоў. Так, калі ў пачатку ХІХ ст. гаражане складалі 30 % 

насельніцтва Англіі, да 25 % — у Францыі, заходняй Германіі, паўночнай Італіі, 

і да 1/10 у іншых частках Еўропы; то ў 1900 г. — ¾ у Англіі, блізу ½ у Францыі, 

Бельгіі і Германіі, ≈ 1/3 — у Аўстра-Венгрыі, Швецыі, Італіі, ¼ у Гішпаніі, але 

на адсталых усходніх ускраінах Еўропы па-ранейшаму складала ≈10 %. 

Сярэдняя працягласць жыцця вырасла з 30–32 год да 51–53 год. Пры тым, што 

нараджальнаць нават некалькі знізілась (5 і 3 дзіця на жанчыну), а шлюбны 

ўзрост вырас (18–21 і 25–27 год), — вынік давала паляпшэнне якасці жыцця і 

медыцыны. Важна і тое, што выраслі свядомасць і адказнасць у дэмаграфічных 

паводзінах і адукаванасць шырокіх мас насельніцтва.94                                   

 2.3.3. Пранікненне вынаходніцтваў «у масы»: П’ер Мартэн, Эрнст Вернэр 
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фон Сіменс, Аляксандр Белл, Томас Эдысан, Агюст і Луі Люм’ер, Гільерма 

Марконі,  Мікалаус Аўгуст Ота, Карл Бенц, Готліб Даймлер, Аўгуст Вільгельм 

Майбах, Рудольф Дызель, Генры  Форд. 

Важным наступствам і адначасна прычынай сацыяльнага прагрэсу было 

істотнае пашырэнне адукаванасці насельніцтва ў ХІХ ст. Так, яшчэ з часоў 

Рэфармацыі высокі узроўны адукаванасці мелі Скандынавія і Германія. Ужо ў 

першай палове ХІХ ст. доля адукаванага насельніцтва тут складала 80—90 %. 

Столькі ж было ў ЗША, ≈70 % у Англіі, у той жа час у Францыі, Аўстрыі і 

Бельгіі — ≈60 %, у Італіі і Гішпаніі — ≈25 %, а ў Расіі і на Балканах — ≈10–15 

%. Да ХХ ст. агульная адукаванасць стала нормай у ЗША, Вялікабрытаніі, 

Германіі, Скандынавіі; набліжалісь Францыя і Аўстрыя (≈80 % насельніцтва), 

тады як у Італіі і Гішпаніі, у Венгрыі і Румыніі — да ½ насельніцтва, а ў 

Расійскай імперыі (пры вельмі моцнай рэгіянальнай розніцы) — блізка ¼95.  

 Нягледзячы на істотную розніцу ў тэмпах пашырэння асветы ў ХІХ ст., 

відавочна, што яна мела вялікія поспехі і Еўропа штурхала свет не толькі да 

эканамічнага прагрэсу, да глабальнага рынку і індустрыяльнага грамадства, але 

і да адукацыі. Ужо ў сяр. ХІХ ст. рэальнасцю была высокая адукаванасць 

людзей; і тое заахвочвала масы энтузіастаў прагрэсу да навуковага пошуку і 

вынаходніцтва. Як і ў Англіі раней, вынаходніцтва прышло ў масы. 

П’ер Эміль Мартэн (Pierre Émile Martin, 1824—1915) быў французкім 

прадпымальнікам і інжынерам-металургам, які ў 1864 г. сканструяваў першую 

мартэнаўскую печ. Тое была плавільная печ для пераплаўкі чыгуна ў сталь з 

дапамогай высокай тэмпературы (1500—1800 0С) і рэнегатара, што дазваляў 

прадзімаць расплаўленную масу металу і прымесяў. Мартэнаўская печ 

дазволіла ў 10-кі разоў павысіць прадуктыўнасць металургіі. У ХІХ ст. і нават у 

ХХ ст. яна набыла пашырэнне і стала вялікім крокам у сучаснасць. 

Эрнст Вернэр фон Сімэнс (Ernst Werner von Siemens, 1816—1892) быў 

выдатным нямецкім фізікам, прадпрымальнікам і вынаходнікам. Ён быў 

інжынерам на гарматным заводзе і захапляўся электрычным тэлеграфам. 

Сімэнс разам з іншым інжынерам-наватарам Іяганам Гальске заснаваў у 

Берліне (1847) кампанію Telegraphen-Bauanstalt Siemens & Halske. У 1848—

1849 гг. гэтая кампанія пабудавала першыя тэлеграфныя лініі ў Германіі 

(Берлін — Франфурт-на-Майне, Берлін — Кёльн, Берлін — Гамбург і інш.). У 

1850-я гг. кампанія пачала будаўніцтва тэлеграфных ліній у Швецыі, Расіі і 

Турцыі. У далейшым кампаніі Siemens&Halske належыла вядучая роля ў 

будаўніцтве важнейшых тэлеграфных ліній сваёй эпохі. Э.В. фон Сімэнс у 1866 

г. ён сканструяваў дынама-машыну, альбо генератар пастаяннага току. Гэта 

было вялікае адкрыццё ў гісторыі тэхнікі, паколькі стала магчымай 

вытворчасць вялікай колькасці электраэнэргіі для патрэб прамысловасці і 

транспарту. Так, у 1879 г. яго кампанія зрабіла і прадэманстравала першы ў 

свеце трамвай (і электравоз) на электрычнай цязе. Як вынік, у 1881 г. трамвай 

з’явіўся ў Берліне, у 1883 г. у Вене, у 1887 г. у Будапешце, а затым і ў інш. 

гарадах свету. У Лондане ўжо ў 1890 г. Siemens&Halske пераабсталявала першы 
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ў свеце метрапалітэн (1863) пад электравозы. Апроч таго, кампанія  разгарнула 

сетку гарадскога электраасвятлення ў Берліне, а затым і ў інш. гарадах свету, 

будаўніцтва электрастанцый, а таксама пачала аснашчэнне сваіх заводаў 

электра-абсталяваннем. Уласна Э.В. фон Сімэнс ёсць не толькі аўтарам панятку 

«электратэхніка», але і яго зместу. Вялізарнае значэнне выбітнага нямецкага 

вынаходніка і прадпрымальніка ў гісторыі сусветнага прагрэсу: высілкамі фон 

Сімэнса і яго кампаніі шмат у  чым распачынаўся сучасны свет і адкрывалася 

эра НТР у ХХ ст. Яго кампанія стала буйнейшай электратэхнічнай карпарацыяй 

у свеце, якой Siemens AG застаецца і дагэтуль. 

Аляксандр Бел (Alexander Bell, 1847—1922) выдатны амерыканскім 

вынаходнік шатландскага паходжання. Ён займаўся пошукамі ў сферы 

тэлеграфіі і ў 1876 г. сканструяваў тэлефон, які аказаўся больш зручным за 

вынаходніцтвы яго папярэднікаў і фактычна стаў узорам для сучаснага 

тэлефону. А.Бел зрабіў шэраг удалых удасканаленняў тэлефона і заснаваў з 

кампаньёнамі Bell Telephone Company (1877), што пашырала выкарыстанне 

тэлефонаў як новага сродку сувязі ў ЗША і свеце. А.Бел вядомы таксама як 

адкрывальнік т.зв. фотафону (1880). Ён сканструяваў яго як сродак першай 

беправадной тэлефоннай сувязі, але тое стала першай у гісторыі аптычна-

валаконнай сеткай (VLC, Visible Light Communication). Вядомы А.Бел таксама як 

канструктар першага металашукальніка (1881) і як мецэнат навукі.         

Томас Эдысан (Thomas Edison, 1847—1931) ёсць адным з найбольш 

выдатных амерыканскіх вынаходнікаў і прадпрымальнікаў у гісторыі. Сваю 

кар’еру ён пачынаў як тэлеграфіст і інжынер-самавук. У канцы 1860-х гг. 

Т.Эдысан заснаваў майстэрні для вытворчасці і рамонту тэлеграфічнага 

абсталявання. У тэлеграфіі і тэлефаніі ён зрабіў немала тэхнічных навінак, што 

дала яму сродкі для адкрыцця першай у свеце навукова-тэхнічнай лабараторыі. 

У 1877 г. Эдысан зрабіў фанограф (апарат для запісу і чытання гуку), а ў 1879 г. 

сканструяваў электралямпачку з вугальнай дугой, што дазволіла зрабіць 

электра-асвятленне і даступным і зручным. Вядома, што Томас Эдысан 

заснаваў у Нью-Йорку фірму Edison General Electric (1878) па вытворчасці 

элекра-асвятляльнага абсталявання і электралямп, і тое стала асновай 

найбуйнейшай электратэхнічнай кампаніі ў свеце General Electric.               

Гільерма Марконі (Guglielmo Marconi, 1874—1937) быў італьянскім 

прадпрымальнікам і фізікам, які ў 1895 г. адкрыў бесправадную перадачу 

радыёсігналаў. У 1897 г. па яго праекту была пабудавана першая ў свеце 

радыёстанцыя на брытанскім востраве Ўайт. Адсюль пачынаецца такая масавая 

і і важная сусветная з’ява ХХ ст. (асабліва да 1960-х гг.) як радыё.  

Браты Агюст Луі Мары Люм’ер (Auguste Louis Marie Nicholas Lumière, 

1862—1954)  і Луі Жан Люм’ер (Louis Jean Lumière, 1864—1948) вядомыя як 

стваральнікі кінаіндустрыі, а таксама кіна-праектара, кіна-камеры і класічнай 

35-мм кінаплёнкі. Яны нарадзіліся ў сям’і фатографа і мастака, які таксама быў 

прадпрымальнікам і меў фабрыку па выпуску фотапластынак. У 1895 г. браты 

Люм’ер сканструявалі і запатэнтавалі апарат для здымкі і паказу кіно, што 

атрымаў назву кінематографа. 28 снежя 1895 г. у Парыжы яны правялі першы 

сеанс кінапаказу. Першыя кінастужкі і кінатэатры таксама былі вынікам работы 



братоў Лю’ер. Так пачалася гісторыя кіно. Вельмі хутка яно набыла сусветную 

папулярнасць, а ў 1910 г. Дэвід Грыфіт заснаваў Галівуд. 

Выдатнымі нямецкімі інжынерамі-вынаходнікамі былі Мікалаўс Аўгуст 

Ота і некаторыя іншыя, якім належыць гонар сварэння бензінавага рухавіка.  

Мікалаўс Аўгуст Ота (Nicolaus August Otto, 1832—1891) быў механікам-

вынаходнікам і прадпрымальнікам, які ў 1863 г. сканструяваў газавы рухавік 

унутраннага згарання, што меў высокі ККД (15 %). Гэта быў рухавік з 2-х-

тактным цыклам, а ў 1876 г. зрабіў 4-х-тактны газавы рухавік і затым 

прананаваў механізм электразапальвання (1884) для свайго рухавіка.  

Готліб Даймлер (Gottlieb Wilhelm Däumler, 1834—1900) і Аўгуст 

Вільгельм Майбах (August Wilhelm Maybach, 1846—1929) былі нямецкімі 

вынаходнікамі, якім належыла адкрыццё сучаснага бензінавага рухавіка 

ўнутраннага запальваня, што было наступным крокам у развіцці рухавікоў 

пасля М.А.Ота. Г.Даймлер і А.В.Майбах зрабілі першы бензінавы рухавік 

унутранага згарання (1885), а ў 1889 г. зрабілі на яго аснове першы ў свеце 

аўтамабіль. Г.Даймлер вядомы таксама як вынаходнік матацыкла і мапеда 

(1885), а поруч з тым — як стваральнік буйных аўтамабільных кампаній 

Daimler-Benz AG (1890—1998) і, сумесна з А.В. Майбахам, Mercedes-Benz.        

Папярэднічаў ім шмат у чым іншы нямецкі інжынер Карл Бенц (Karl 

Friedrich Benz, 1844—1929), які ў 1878 г. зрабіў першы просты (2-х-тактны) 

бензінавы рухавік. Вядомы К.Бенц таксама як вынаходнік аўтамабільнага 

акселератара, свячы запальвання, каробкі перадачаў. Ён заснаваў першую ў 

свеце кампанію па вытворчасці матацыклаў і аўтамабіляў (1883), якая праз 

ўпадак у час і пасля сусветнай вайны злілася з кампаніяй Г.Даймлера (1926). 

Рудольф Дызель (Rudolf Alexander Diesel, 1858—1913) быў выдатным 

нямецкім інжынерам, што сканструяваў высокаэфектыўны для свайго часу 

рухавік унутраннага згарання (1897), што атрымаў назву дызельнага рухавіка. 

Хутка на аснове дызельнага рухавіка былі зроблены цеплаход (1903), цеплавоз і 

аўтамабіль (1908). Гэты рухавік доўгі час увасабляў прагрэс. Так на змену 

эпохі пары (ХІХ ст.) прыйшла эпоха дызеля (ХХ ст.). 

Выдатным амерыканскім вынаходнікам, што ў прамым сэнсе прынес плён 

тэхналогій у масы, быў Генры Форд (Henry Ford, 1863—1947). Ён быў 

механікам на электратэхнічнай кампаніі Томаса Эдысана, але ў адпаведнасці з 

наватарскімі імпульсамі свайго часу сканструяваў свой аўтамабіль (1893). У 

1903 г. у Дэтройце ён заснаваў кампанію Ford Motor Company, што да сёння 

ёсць адным з буйнейшых вытворцаў аўтамабіляў у свеце. У 1913 г. на сваім 

заводзе Г.Форд пачаў упершыню ужываць канвеерную зборку, што стала 

пачаткам масавай ці серыйнай прамысловай вытворчасці. Гэты метад 

вытворчасці стаў сімвалам пераходу да новага этапу прагрэсу ў ХХ ст., а 

таксама моцна змяніў жыццё Чалавецтва, бо адкрыў эру масава спажывання.   

 

2.3.4. Чарльз Дарвін і яго вучэнне.  

Падобна да адкрыцця законаў нябеснай механікі І.Ньютанам раней, 

агромністы і вызначальны ўплыў на навуку ў ХІХ і ХХ стст. зрабіла раскрыццё 

англійскім прыродазнаўцам Ч.Дарвінам законаў эвалюцыянізму. 



Чарльз Дарвін (Charles Robert Darwin, 1809—1882) нарадзіўся ў сям’і 

доктара і навучаўся медыцыне ў Эдынбургскім універсітэце. У 1831—1836 гг. 

Давін удзельнічаў у брытанскім кругасветным падарожжы, падчас якога 

займаўся вывучэннем заалогіі, батанікі і геалогіі. Па выніках падарожжа ён 

напісаў некалькі кніг па заалогіі, дзе прадставіў сваі назіранні аб эвалюцыйным 

развіцці жывых істот. Затым у 1839 г Чарльз Дарвін выдаў галошную сваю 

працу «Паходжанне відаў шляхам натуральнага адбору». Тут ён прадставіў 

канцэпцыю натуральнага адбору: істоты, што маюць больш спрыяльны набор 

прыкмет, — лепш прыстасаваныя да прыродных умоў, а  таму выжываюць і 

могуць больш паспяхова перадаваць свае прыкметы нашчадкам. Адпаведна 

паступова назіраецца эвалюцыя арганізмаў ад адных відаў да новых відаў, 

класаў і нават тыпаў жывых істот. Кніга Дарвіна хутка набыла вялікую 

вядомасць у свеце: ужо 1-е выданне было раскуплена за 1 дзень, а ў 1860 г. 

з’явіліся пераклады з англійскай мовы. Трэба сказаць, што Ч.Дарвін падмацаваў 

тэзы кніга 1859 г. у пазнейшых працах, што былі прысвечаны эвалюцыйным 

зменам у жывёл і раслін. У 1874 г. ён выдаў наватарскую кнігу «Паходжанне 

чалавека і палавы адбор», дзе паказаў аргументы на карысць эвалюцыйнага 

развіцця чалавека ад маўпаў. Ідэі Ч.Дарвіна далі пачатак не толькі эвалюцыйнай 

біялогіі, але ў сярэдзіне ХІХ ст. шырока закранулі навуковыя і шырэй — 

інтэлектуальныя — пошукі людзей. Склалася такая з’ява як дарвінізм у навуцы, 

што прывяло затым да ўзнікнення сінтэтычнай тэорыі эвалюцыі: нягледзячы 

на тое, што эвалюцыя жывых арганізаў адбываецца не толькі праз натуральны 

адбор, але яшчэ і ў выніку мутацыі генаў, селекцыі асобных прыкмет, — аднак 

уласна прырода і матэрыя, яе законы і ўмовы, — накіроўваюць развіццё жывога 

свету. У сваім поўным выглядзе матэрыялістычная эвалюцыйная тэорыя 

развілася ў ХХ ст., але ўжо ў др. пал. ХІХ ст. канцэпцыя Ч.Дарвіна стала 

папулярнай. Так, ужо ў сяр. ХІХ ст. дарвінізм захапіў мноства вучоных і 

звычайных аматараў навукі. Адным з найбольш вядомых адэптаў дарвінізму 

стаў англійскі заолаг Томас Генры Гекслі (Thomas Henry Huxley, 1825—1895). 

Гекслі быў аўтарам прац па параўнальнай анатоміі, антрапалогіі і палеанталогіі.     

 

2.3.5. Дасягненні ў біялогіі, хіміі, медыцыне і ахове здароўя.  

У ХІХ ст. вялікі прагрэс адбыўся ў такіх навуках як біялогія, хімія і 

медыцына. Вучэнне Ч.Дарвіна аказвала вялікі ўплыў на развіццё гэтых навук. 

Была накоплена вялікая колькасць навуковых фактаў, што былі асэнсаваны 

вучонымі і прывялі навуку да якасна новага ўзроўню (сучаснага) развіцця. Так, 

у 1830-я гг. пашырэнне і прызнанне ў біялогіі атрымала клетачная тэорыя 

будовы жывых арганізмаў у біялогіі. На той час былі адкрытыя клетачнае ядро 

(1825) і апісана яго будова (1831). Як вынік, нямецкі заолаг Тэадор Шван 

(Theodor Schwann, 1810—1882) сфармуляваў клетачную тэорыю, дзе, сярод 

іншага, давёў: клеткі ўсіх жывых арганізмаў маюць падобную структуру і 

хімічны склад, у складаных (не прасцейшых) арганізмах гэтыя клеткі 

спецыялізуюцца па функцыях, а самое размнажэнне клетак адбываецца праз 

дзяленне мацярынскай клеткі на новыя. Затым у працах Ч.Дарвіна былі 

даведзены законы натуральнага адбору, спадкаемнасці і прамой залежнасці 



жыцця жывых істот ад умоў прыроднага асяроддзя.   

Луі Пастэр (Louis Pasteur, 1822—1895) быў выдатным французскім 

біёлагам і хімікам, лічыцца заснавальнікам мікрабіялогіі і імуналогіі. Вядома, 

што ў Луі Пастэра было 5 дзяцей, з якіх 3 памерлі ад брушнога тыфу. Гэта 

трагедыя скіравала яго сілы на пошук сродкаў ад хваробаў і іх дасканалага 

вывучэння. У 1862 г. ён даказаў паходжанне інфекцыйных хвароб ад 

мікраарганізмаў (бактэрый), што падаўлялі імунітэт (здольнасць арганізму да 

барацьбы з такімі інфекцыямі) і прыводзілі да стану хваробы. У 1881 г. ім былі 

распрацаваны прынцыпы вакцынацыі і прапанаваны вакцыны ад халеры, 

сібірскай язвы і бешанства. Тое заклала падмурак імуналогіі, навукі аб рэакцыі 

арганізмаў на вірусы. У 1887 г. быў заснаваны Інстытут Пастэра ў Парыжы, 

што дагэтуль застаецца адной з вядучых навуковых устаноў у галіне 

мікрабіялогіі і імуналогіі. Вынікам працы вучоных Інтытуту Пастэра ў канцы 

ХІХ ст. сталі вакцыны ад дыфтэрыі, сталбняку, туберкулёзу, малярыі, грыпу і 

інш. хвароб. Разам з поспехамі ў асвеце, санітарыі і гігіене, — гэта дазволіла 

якасна павысіць бяспеку жыцця людзей ва ўсім свеце, у т.л. у адсталых і 

эпідэміялагічна небяспечных трапічных абласцях Зямлі. 

 Важнай сферай навуковых пошукаў Л.Пастэра была мікрабіялогія. Ён 

вывучаў працэсы браджэння віна і даказаў іх сувязь з жыццядзейнасцю 

дражджэй, а таксама існаванне аэробных (што спажываюць кісларод) і 

анэробных (інертных да кіслароду) мікробаў (1861). Пазней ім быў адкрыты 

працэс абеззараджвання віна шляхам награвання яго да 60 °C цягам 1 гадзіны 

(альбо 70—80 °C цягам 30 хвілін), што быў названы пастэрызацыяй. Гэты 

працэс можна шырока застасоўваць не толькі для віна, але і малака і др. 

прадуктаў, бо пры ім гінуць хваробатворныя мікробы, але малочна-кіслыя і 

т.пад. толькі зніжаюць актыўнасць, і гэта дазваляе шырока выкарыстоўваць 

пастэрызацыю у харчовай прамысловасці. У прамысловасці тэхналогія 

пастэрызацыі праводзіцца пры тэмпературах да 100 °C (вышэй — працэс 

стэрылізацыі) у спецыяльных пастэрызатарах. Ужо ў апошняй трэці ХІХ ст. 

тэхналогія знайшла шырокае ўжыванне і спрыяла павышэнню якасці жыцця. 

Роберт Кох (Heinrich Hermann Robert Koch, 1843—1910) быў выдатным 

нямецкім біёлагам і доктарам, якому належыць выключная роля ў развіцці 

мікрабіялогіі ў ХІХ ст. Вядома, што пасля службы вайсковым доктарам, ён стаў 

павятовым доктарам у польскім гарадку Вольштын паблізу Познані. Тут Р.Кох 

правёў глыбокае даследаванне сібірская язвы ў кароў і авечак, што прынесла 

яму сусветную вядомасць. Уласна мікрабіялогія як сучасная навука паўстала 

пасля працы Роберта Коха «Метады даследавання патагенных арганізмаў» 

(1881). Вядомыя яго даследаванні (1880-я гг.) туберкулёзу ў Берлінскай клініцы 

Charité. Гэтая заснаваная ў 1710 г. установа да сёння ёсць адной з найбольш 

буйных і вядомых універсітэцкіх медыцынскіх клінік. У ХІХ ст., як і на сёння, 

туберкулёз з’яўляецца адной з найбольш цяжкіх і распаўсюджаных хвароб. У 

1882 г. Р.Кох адкрыў прычыну гэтай хваробы — т.зв. палачкі Коха, 

высокатаксічныя мікробы-ўзбуджальнікі туберкулёзу. Ён адкрыў, што 

супрацьстаяць туберкулёзу дазваляе асабістая гігіена чалавека, а таксама 

добрая ежа і сонечнае святло. У 1885(1890) г. быў створаны ў Берліне 



Інстытут Роберта Коха (Інтытут мікрабіялогіі і гігіены). Праца інстытута 

была засяроджана на пошуку вакцыны ад туберкулёзу. У 1890 г. Р.Кохам быў 

адкрыты туберкулін ці вакцына, з дапамогай якой стала магчымым 

дыягнаставаць туберкулёз (рэакцыя Манту ці Пірке) на ранніх этапах і 

паспяхова лячыць. Дарэчы будзе згадаць, што дагэтуль Чалавецтва не 

навучылася эфектыўна змагацца з туберкулёзам у запушчаным стане. Апроч 

таго, вялізнае значэнне мелі адкрыцці Коха для сельскай гаспадаркі, паколькі 

каровы, свінні, куры і інш. жывёлы шырока падверджаны розным формам 

туберкулёзу і працы Р.Коха дазволілі праводзіць іх вакцынацыю. У 1905 г. 

Роберт Кох атрымаў Нобелеўскую прэмію ў галіне фізіялогіі і медыцыны за 

свае працы ў барацьбе з туберкулёзам. Дарэчы будзе згадаць і тое, што раней, у 

1901 г., першым нобелеўскім лаўрыятам у галіне фізіялогіі і медыцыны стаў 

нямецкі доктар Эміль Адольф фон Берынг, які працаваў у Інтытуце Коха і 

адкрыў лячэнне дыфтэрыі сывараткай крыві (1891). Дыфтэрыя была цяжкой 

хваробай, ад якой памірала вельмі шмат дзяцей. 

Нобелеўскім лаўтэатам (1908) стаў таксама выдатны нямецкі мікрабіёлаг і 

доктар яўрэйскага паходжання Пауль Эрліх (Paul Ehrlich, 1854—1915). Ён 

падхапіў справу Р.Коха па развіцці імуналогіі і працаваў у Charité. Асаблівыя 

высілкі прыклаў П.Эрліх у лячэнні інфекцыйных хвароб хімічнымі сродкамі. 

Ён лічыцца заснавальнікам хіміятэрапіі. Так, ім быў створаны сальварсан ці 

арсфенамін (1909), эфектыўны сродак для лячэння сіфілісу. Тое была заразная 

хвароба, якую ў XV ст. удзельнікі экспедыцый Х.Калумба прынеслі з Амерыкі. 

Хвароба набывала эпідэмічныя маштабы ў Еўропе і свеце праз нізкі ўзровень 

гігіены і прастытуцыю (у ХІХ ст. ахоплівала да 10% хворых). 

  Джозэф Лістэр (Joseph Lister, 1827—1912) быў выдатным англійскім 

хірургам, які ажыццявіў сапраўдную рэвалюцыю ў медыцыне. Так, падчас 

працы ў бальніцы Глазго ён пачаў практыкаваць павязкі з антысэптыкам (5%-

ны раствор фенолу, карболавай кіслаты) для згашэння актыўнасці мікробаў у 

ранах і нагнаеннях (1865). Так была заснавана антысэптыка. Дж.Лістэр жа 

пачаў спецыяльную антысэптычную апрацоўку медыцынскага інстументу і рук 

у медперсанала, стэрылізацыю ў бальнічных пакоях. Усё гэта дазволіла 

прадухіліць пашырэнне хвароб у медыцынскіх установах. Важна тое было для 

радзільных дамоў і хіругічных клінік, дзе пацыенты часта зараджаліся.  

Іншым выдатным адкрыццём медыцыны ХІХ ст. стала анэстэзія (наркоз, 

абязбольванне). Хірургі даўно спрабавалі аблегчыць пакуты пацыентаў падчас 

аперацый, бо ад балявога шоку (і страты крыві) пацыенты паміралі надзвычай 

часта. Стаматолагі Г.Ульс і У.Т.Мортан у ЗША правялі першыя аперацыі з 

прымяненнем закісу азоту для наркозу (1840-я гг.). Затым у 1847 г. брытанскі 

хірург Джэймс Янг Сімпсан (James Young Simpson, 1811—1870) выкарыстаў 

хлараформ для анэстэзіі пры родах і пачаў шырока прымяняць у хірургічнай 

практыцы. Прымяненне хлараформу паказала сваю высокую эфектыўнасць, і ў 

др. пал. ХІХ ст. анэстэзія пашыраецца ў Еўропе, ЗША і Канадзе, а затым і ва 

ўсім свеце. Анэстэзія, разам з прынцыпамі антысэптыкі Дж.Лістэра і 

адкрыццямі ў сферы вакцынацыі, адкрыццём рэнтгену (1897), — дазволілі 

ратаваць мноства чалавечых жыццяў, што раней былі асуджаны на гібель, а 



таксама забяспечвалі базавыя ўмовы для хуткага росту насельніцтва спачатку ў 

Еўропе і Амерыцы, а ў ХХ ст. і ва ўсім свеце. 

Менавіта ў ХІХ ст. медыцына і біялогія сталі развітымі навуковымі 

сферамі, якія ў той жа час шырока ўспрымалі дасягненні хіміі і інш. навук. 

Паўсюдна асновай навуковых ведаў становіцца эксперымент, што ўласна 

атрымоўвае вызначэнне навуковага метаду. Так з’яўляецца сучасная навука. 

Можна заўважыць, што медыцыны і хімія, фізіка і механіка, да прыкладу, — 

становяцца магутнымі пераўтвараючымі сіламі ў жыцці грамадства. Хутка 

прызнанне навукі і яе развіццё праходзіла ў сацыяльна і палітычна развітых 

краінах: Вялікабрытаніі, ЗША, Францыі, Германіі, краінах Скандынавіі, 

Нідэрландах і Бельгіі, Канадзе. Больш марудным і праблемным быў поступ 

прагрэсу ў іншых краінах Еўропы, а ў іншым свеце — прыйшоў ужо ў ХХ ст. 

Вялізарных поспехаў, асабліва ў Германіі і Францыі, дасягнула хімія ў ХІХ 

ст. Так, прафесар хіміі Гётынгенскага ўніверсітэта Фрыдрых Вёллер (Friedrich 

Wöhler, 1800—1882) у 1828 г. вырабіў мачавіну з воцатнай кіслаты і тым самым 

упершыню ў гісторыі вырабіў арганічнае рэчыва з матэрыялаў неарганічнай 

хіміі. Тое падмацоўвала ідэі аб матэрыяльнай эвалюцыі і падарывала вучэнне 

віталізму, што панавала сярод вучоных і медыкаў да сяр. ХІХ ст. і вызнавала 

прыроду арганічных рэчываў прынцыпова адрознай ад неарганічных. Затым 

высілкамі Ю. фон Лібіха ўзнікла арганічная хімія. 

  Найвыдатнейшым хімікам ХІХ ст. быў Юстас фон Лібіх (Justus von 

Liebig, 1803—1873). Ён працаваў прафесарам хіміі ў Гесэнскім і Мюнхенскім 

універсітэтах, дзе займаўся шырокімі даследаваннямі арганічных рэчываў; 

шмат год узначальваў Баварскую акадэмію навук. Ю.Лібіх паходзіў з гораду 

Дармштат (у зямлі Гесэн), дзе яшчэ ў 1668 г. была заснавана кампанія Merck 

KgaA, найстарэйшая хімічная і фармацэўтычная кампанія ў свеце. Лібіх дбаў аб 

развіцці хімічнай навукі і адукацыі ў Германіі. Ён стварыў Інстытут фармацыі 

і тэхналогій (1827) з першай асобнай хімічнай лабараторыяй. Фактычна Лібіх 

распачаў фармакалогію як асобны кірунак, а таксама развіў новую навуку — 

арганічную хімію. Пачаткам апошняй можна лічыць працу Ю.фон Лібіха «Die 

organische Chemie…» (1840). Са сваімі вучнямі ён пачаў даследаваць хімічны 

склад раслінных і жывёльных клетак, што мела вялікае значэнне для 

зразумення працэсаў развіцця жывых арганізмаў і аграноміі. У 1849 г. ён 

распрацаваў (разам з вучнямі) прамысловы спосаб вытворчасці суперфасфату, 

які вельмі спрыяў росту і развіццю раслін. Падчас працы ў Мюнхене (з 1852 г.) 

займаўся аграхіміяй і ферментацыяй рэчываў для патрэб прамысловасці (аднак 

браджэнне ён памылкова лічыў хімічным працэсам).   

Між тым, арганічная хімія, як і хімічная навука ў цэлым, атрымалі вялікае 

развіццё ў Германіі ў ХІХ ст. Так, выдатнымі нямецкімі хімікамі былі вучні 

Ю.фон Лібіха А.В. фон Гофман і Ф.А.Кекуле, і вучань апошняга А. фон Байер. 

Аўгуст Вільгельм фон Гофман даследаваў якасці аніліліну і вырабіў яго з 

бензолу, які ў сваю чаргу атрымаў з каменнага вуглю (1845). Анілін быў асновай 

для стойкіх штучных фарбаў, што шырока патрабавала тэкстыльная і іншыя 

галіны прамысловасці. Распрацоўкі А.В.фон Гофмана і створанае ім Нямецкае 

хімічнае таварыства (1868) вельмі спрыялі развіццю хімічнай прамысловасці 



Германіі ў др. пал. ХІХ ст. Фрыдрых Аўгуст Кекуле адкрыў будову фенолу 

(1865) і апісаў яго якасці. Ён першым сінтэзаваў шэраг злучэнняў (гліколевая 

кіслата ў 1856 г. і інш.) і, поруч з англійскім хімікам Эдуардам Франкландам, 

— раскрыў з’яву валентнасці ў хіміі. Кекуле стварыў найлепшы ў ХІХ ст. 

падручнік па арганічнай хіміі і пакінуў пасля сябе магутную школу хімікаў. 

Напрыклад, яго вучань Адольф фон Байер першым сінтэзаваў ізацін (1866), 

індол (1886) і др. злучэнні, што адыграла вялікае значэнне для зразумення 

прыроды арганічных фарбавальнікаў. За гэтыя заслугі ў 1905 г. А.Байер 

атрымаў Нобелеўскую прэмію ў галіне хіміі. 

 Вялікі прагрэс у хіміі адбыўся ў Еўропе і свеце пры ўдзеле вучоных з 

розных краін (Германіі, Францыі, Вялікабрытаніі, Расіі, Бельгіі, ЗША і інш.). 

Гаварылася аб Л.Пастэры, А.Бусенго, Э.Франкландзе. Вялікім быў унёсак 

расійскага хіміка Дзмітрыя Іванавіча Мендзялеева (1834—1907), які склаў 

перыядычную сістэму хімічных элементаў (1869), і бельгійскага хіміка Жана 

Серве Стаса (Jean Servais Stas, 1813—1891), які адкрыў атамную масу 

хімічных элементаў (1/16 ад масы атама кісларода) і іх разлажэнне пад 

уздзеяннем высокіх тэмператур. Між тым, лідэрства ў хіміі ХІХ ст. належала 

Германіі. Так, яшчэ ў 1864 г. сваю сістэму хімічных элементаў прапанаваў 

Лотар Юліўс Майер (Julius Lothar von Meyer, 1830—1895). Дзякуючы сваёй 

навуцы ў пачатку ХХ ст. Германія займала 1-е месца ў свеце па аб’ёмах і якасці 

прадукцыі хімічнай прамысловасці (да 2/3 вытворчасці ў свеце). Так, у 1863 г. 

прадпрымальнік і хімік Фрыдрых Байер заснаваў карпарацыю Bayer AG, што 

вырабляла фарбавальнікі і лекі (у т.л. з 1899 г. аспірын). 

Адкрыццё, якое нашмат аперажала свой час і стала па вялікаму рахунку 

здабыткам ужо ХХ ст., зрабіў Грэгар Іяган Мендэль (Gregor Johann Mendel, 

1822—1884). Ён паходзіў з сям’і чэшскіх немцаў, вывучаў натуральную 

гісторыю ва Ўніверсітэце Вены, быў манахам-аўгустынцам і святаром. У 

манастыры Св.Томаша ў горадзе Брно ён праводзіў назіранні за перадачай 

спадкаемных якасцей у гароха і ў 1865 г. абагуліў сваі назіранні ў навуковым 

дакладзе, дзе сфармуляваў законы генетычнай спадкаемнаці, вядомыя як 

законы Мендэля. Ён прадбачыў, што за спадкаемнасць адказваюць гены. Так 

была закладзена аснова новай навукі — генетыкі. Сваё развіццё генетыка 

атрымала толькі ў ХХ ст., тады як сучаснікі не ўспрыянялі ідэі Г.І.Мендэля. 

  

2.3.6. Дасягненні ў фізіцы, механіцы і электрадынаміцы. Стварэнне новай 

фізічнай карціны свету. Развіццё матэматыкі і наватар Георг Кантар.  

Вялікія дасягненні у фізіцы Эпохі Асветы знайшлі свой працяг і развіццё ў 

ХІХ ст. Прынцыповае значэнне ў ХІХ ст. мела адкрыццё і развіццё 

тэмадынамікі і электрадынамікі, а таксама з’яў магнетызму, радыёактыўнасці і 

ўзаемасувязі ўсіх відаў энэргіі (цяпла, механічнай, электрычнай і магнітаў).  

Так, французскі фізік Садзі Карно (Nicolas Léonard Sadi Carnot, 1796—

1832) быў выпускніком вядомай Парыжскай Палітэхнічнай школы і сынам 

аднаго з заснавальнікам гэтай школы інжынера Лазара Карно. Лічыцца, што 

Палітэхнічная школа ў Парыжы (1794) стала першай установай такога роду ў 

свеце і выпускала лепшых ваенных інжынераў свайго часу. З гэтай школы 



выйшлі многія выдатныя вучоныя — фізікі, матэматыкі, інжынеры і механікі. 

Садзі Карно займаўся вывучэнне паравых машын і выдаў працу «Развагі аб 

рухаючай сіле вагню і аб машынах» (1824), дзе запачаткавай тэрмадынаміку. 

Апошняя вывучае вопытным шляхам узамадзеянне ў сістэмах, дзе 

вызначальным ёсць пераўтварэнне энэргіі пад уздзеяннем цяпла. Карно 

спрабаваў вынайсці ідэальную машыну, дзе ККД набліжаўся б да 100 %, і 

адкрыў асноўных законы тэрмадынамікі: цяпло не знікае ўнутры сістэмы, а 

пераўтвараецца ў механічную энэргію; і менавіта тэмпература вызначае ККД. 

Сваё развіццё тэрмадынаміка атрымала ў сяр. ХІХ ст. і пазней, і вельмі спрыяла 

прагрэсу тэхнікі, што было і зразумела ў эпоху паравых рухавікоў. 

Вялікую цікавасць у ХІХ ст. выклікала з’ява электрамагнетызму. Развіццё 

атрымала электрадынаміка — раздзел фізікі, што вывучае ўзаемадзеянне 

электрычнасці і магнітнага поля, электрамагнітнае поле і фізічныя асаблівасці 

электрычнага току. Былі адкрыты электроліз і атам. 

Андрэ Мары Ампер (Andrе Marie Ampеre, 1775—1836) быў выкладчыкам у 

Парыжскай Палітэхнічнай школе. Ён увёў панятак і даў тлумачэнне 

электрычнага току як накіраванага руху зараджаных часціц. Ампер апісаў 

асноўныя характарыстыкі электрычнага току і даказаў іх узаемасувязі са з’явамі 

магнетызму, што стварыла асновы электрадынамікі. Пачаткам апошняй 

лічыцца праца А.М.Ампера «Збор электрадынамічных назіранняў» (1822). Так, 

ён адкрыў закон цыркуляцыі магнітнага поля ці Закон Ампера (1826): пры 

пастаянных электрычных токах яны прапарцыйны сіле гэтых токаў, што 

працінаюць нейкі аб’ект (контур цыркуляцыі). Ампер устанавіў, што магнетызм 

і электрычнае поле залежаць ад велічыні магнітаў, ад уздзеяння суседніх 

магнітаў і ад магнітнага поля самой Зямлі. Ён жа выказаў ідэю, што з’ява 

магнетызму ёсць якасцю электрычных токаў, а тыя ў сваю чаргу ёсць вытворам 

руху падобных токаў унутры малекул. Узнікла электрадынамічная карціна 

свету, якую змяніла пазней электрамагнітная. 

Майкл Фарадэй (Michael Faraday, 1791—1867) быў выдатным англійскім 

фізікам, які адкрыў і апісаў з’яву электрамагнітнай індукцыі. Таксама яму 

належаць паняткі іёна, катода і анода, электраліту, дыялектрыку і інш. 

М.Фарадэй, як вялікі эксперыментатар, таксама адкрыў з’яву адхілення промню 

святла пад уздзеяннем магнітнага поля, запачаткаваў электрахімію (электроліз, 

1832 г.), вынайшаў транфарматар і электрагенератар.  

Джэймс Максвел (James Maxwell, 1831—1879) быў вядомейшым фізікам 

ХІХ ст., шатландцам па паходжанні. Ён развіў веды аб электрамагнітнай 

індукцыі і стварыў тэорыю электрамагнітнага поля (1864): электрычнае і 

магнітнае палі існуюць узаемна і залежаць ад іх напружанняў, а таксама ад 

электрычнай і магнітнай індукцыі (ураўненне Максвела). Ён вызначыў, што 

якасці электрамагнітнага поля адрозніваюцца для звычайных умоў і вакуўму, і 

адкрыў электрамагнітную прыроду святла як хваляў. Дж.Максвел вызначыў, 

што электрамагнітнае поле ўласна стварае электрамагнітныя хвалі і тыя 

распаўсюджваюцца з хуткасцю святла (у ідэальным асяроддзі) ці з хуткасцю, 

што залежыць ад якасцяў электра- і магніта-праводнасці рэчываў. У 1887 г. 

нямецкі фізік Генрых Рудольф Герц эксперыментальна падцвердзіў наяўнасць 



электрамагнітных хваль. Гэтак узнікла новая фізічная карціна свету, 

электрамагнітная, што атрымала пашырэнне ў навуцы і была дапоўнена ў ХХ 

ст. квантавай тэорыяй поля.  

 Выдатнымі навуковымі прарывамі ХІХ ст. сталі адкрыццё атама і 

радыёактыўнага выпраменьвання. Гэтыя адкрыцці, як і законы Мендэля ў 

генетыцы, аперажалі свой час і былі развітыя ўжо ў ХХ ст. Ужо ў пачатку ХІХ 

ст. выказваліся думкі, што электрычнасць ёсць нейкая плыня драбнейшых 

часціц матэрыі. Паглыбленнае вывучэнне электармагнетызму падводзіла 

вучоных да адкрыцця электронаў і інш. з’яў мікра-свету. У 1831 г. М.Фарадэй 

выявіў, што электрычныя і звязаныя з імі магнітныя сілавыя лініі залежаць ад 

фізічных і хімічных якасцей матэрыяла, праз які праходзяць. Ён жа вывёў 

законы электролізу (1836), што звязалі масу атрыманага рэчыва і сілу 

электрычнага зараду. Фарадэй высветліў, што ёсць электраліты — рэчывы з 

лішкам іёнаў, альбо адмоўна зараджаных часціц. Затым шведскі хімік і фізік  

Свантэ Аўгуст Арэніўс (Svante August Arrhenius, 1856—1927) адкрыў 

электралітычную дысацыяцыю, альбо распаду нейтральных па зараду малекул 

на іёны (1884). Ён жа ўстанавіў, што пры растварэнні ў вадзе электраліты 

распадаюцца на адмоўна зараджаныя і станоўча зараджаныя іёны, аніёны і 

катыёны. У 1903 г. за гэта адкрыццё С.А.Арэніўс атрымаў Нобелеўскую прэмію 

па хіміі. У канцы ХІХ ст. важным цэнтрам адкрыццяў у фізіцы стала 

Кавендзішская лабараторыя Ўніверсітэта Кембрыджа (заснавана ў 1874 г.). 

Сярод іншых тут працаваў выдатны англійскі фізік Джозэф Томсан (Joseph 

Thomson, 1856—1940), які ў 1897 г. адкрыў электрон. Ён выявіў пры вывучэнні 

катодных прамянёў часціцы з масай 1/1000 і зарадам 1 атама вадароду. Паводле 

яго адмоўна зараджаныя электроны былі свабодна раскіданыя ў воблацы са 

станоўчым зарадам як разынкі ў пудынгу. Ужо ў пачатку ХХ ст. гэтая мадэль 

была істотна ўдасканалена Э.Рэзерфордам і інш. 

 Выдатным адкрыццём канца ХІХ ст. была з’ява радыёактыўнасці. У 1896 

г. французскі фізік Антуан Анры Бекерэль (Antoine Henri Becquerel, 1852—

1908) нечакана выявіў выпраменьванне ў соляў урану. Яму ўдалося зафіксаваць 

на фотапаперы лініі невядомых драбнейшых часціц (α, β, γ). Ужо ў 1898 г. 

французскі і польскі фізікі і хімікі П’ер Кюры і Марыя Кюры (Складоўская) 

адкрылі такія ж прамяні ў торыю. Тады ж яны адкрылі яшчэ два хімічных 

элемента з якасцямі выпраменьвання, палоній і радый, і назвалі 

выпраменьванне радыёактыўнасцю. За ўсе гэтыя адкрыцці П.Бекерэль і супругі 

П.Кюры і М.Кюры атрымалі ў 1903 г. Нобелеўскую прэмію па фізіцы. 

Сваё далейшае развіццё ў ХІХ ст. атрымала матэматыка. У Эпоху Асветы 

матэматычная навука атрымала вялікае развіццё, была створана класічная 

вышэйшая матэматыка з алгебрай і геаметрыяй. Асаблівасцю ХІХ ст. стала 

ўзнікненне шэрагу добрых матэматычных школ у розных краінах свету і 

ўзаемнае пранікненне дасягненняў алгебры і геаметрыі. Важнае тут было 

значэнне прац нямецкага матэматыка і астранома Карла Фрыдрыха Гаўса (Carl 

Friedrich Gauß, 1777—1855). Ён напісаў працу «Даследаванне адносна крывых 

паверхняў» (1822), дзе прадставіў разлікі для паверхняў з крывізной і давёў 

шырокія магчымасці дыферэнцыйнай геаметрыі. Затым вядомы расійскі 



матэматык Мікалай Лабачэўскі выдаў працу «Аб пачатках геметрыі» (1830) і 

тым заснаваў нееўклідавую (аналітычную) геаметрыю. Пасля нямецкі 

матэматык Бернхард Рыман (Bernhard Riemann, 1826—1866) развіваў 

шматмерную дыферэнцыйную геаметрыю, ці Рыманаву геаметрыю (1854). 

Тое быў вынікам далейшага развіцця напрацовак К.Ф.Гаўса.  

Іншым вялікім напрамкам развіцця матэматыкі ў ХІХ ст. стаўся 

матэматычны аналіз, дзе адбыўся зрух да выкарыстання інструментаў 

геаметрыі (вектарны аналіз, тэнзарны аналіз). Аперажаючае значэнне для 

поступу гэтай навукі мелі творы нямецкага матэматыка Георга Кантара. 

Георг Кантар (Georg Cantor, 1845—1918) быў выдатным нямецкім 

матэматыкам яўрэйскага паходжання. Г.Кантар вядомы як стваральнік тэорыі 

мностваў і шэрагу тэарэм, што названы ў яго гонар. Сваю тэорыю мностваў 

Кантар развіваў як працяг пытанняў, што паставіў раней Б.Рыман. 

Матэматыкаў ў др. пал. ХІХ ст. цікавілі праблемы бясконцасці/канечнасці 

мностваў, рашэння розных функцый праз інтэгралы, тэорыя груп. Асаблівае 

значэнне мела гіпотэза кантыніўму і тэорыя мностваў Кантара, што 

дапускала існаванне мностваў не толькі натуральных лічбаў, але і ўсіх іншых 

лічбаў (1883). Апошняе выклікала пярэчанні і было прынята толькі ў ХХ ст. 

Спрычыніліся матэматыкі і да тэхналагічных адкрыццяў. Так, англійскі 

матэматык Чарльз Бэбідж (Charles Babbage, 1791—1871) распрацаваў праект 

аналітычнай машыны (1834), што стала правобразам ЭВМ. Сканструяваная ж 

Бэбіджам механічная вылічальная машына (1849) падштурхнула прагрэс у 

гэтай галіне і дазволіла стварыць шэраг падобных машын, што знайшлі шырокі 

ўжытак ў працы статыстычных устаноў, банкаў, у навуцы. Сын Ч.Бэбіджа 

Генры працягнуў справу бацькі і да 1906 г. пабудаваў-такі варыянт 

аналітычнай машыны, моцным бокам якой стала выкарыстанне перфакарт.        

                                 

2.3.7. Дасягненні ў геаграфіі і геалогіі (навукі аб Зямлі). 

У ХІХ ст. вялікае значэнне для развіцця геаграфіі мела пашырэнне 

дарвінізму і эвалюцыйнай мадэлі развіцця на з’явы прыроды і Чалавецтва. 

Адзнакай часу стала вялікае развіццё ў той час геалогіі (навук аб Зямлі). 

Аляксандр фон Гумбальд (Alexander von Humboldt, 1769—1859) паходзіў з 

заможнай арыстакратычнай сям’і, аднак прысвяціў сваі сілы і сродкі 

геаграфічным і прыродазнаўчым даследаванням і асветніцтву. Падчас 

навучання ў Гётынгенскім універсітэце Гумбальд атрымаў веды па геалогіі і 

батаніцы. Пэўны час ён служыў горным інспектарам у Баварыі, дзе і распачаў 

навуковыя штудыі. У 1799 г. ён ажыццявіў падарожжа ў Гішпанію, а затым 

шэраг экспедыцый ў Лацінскай Амерыцы (1799—1804). Па выніках 

экспедыцый выйшла шматтомнае выданне, дзе былі падрабязна апісаныя 

флора, фаўна, клімат і геаграфія, побыт жыхароў Амерыкі. Пазней ён пераехаў 

у Берлін, дзе выкладаў ва ўніверсітэце. Як асветнік Гумбальд адзначыўся тым, 

што пачаў сістэмна весці бясплатныя адкрытыя лекцыі для ўсіх ахвотных. Ён 

набыў вядомасць таксама сваёй працай «Kosmos» у 4-х т. (1845—1857), дзе 

падаў асноўныя навуковыя веды свайго часу аб Прыродзе.  

У часы А.Гумбальда геалогія развівалася як навука досыць паспяхова, але 



засяроджвалася на вывучэнні мінералаў і горных парод, тады як уставала 

неабходнасць вывучэння будовы тоўшчы Зямлі (тэктоніка), такіх з’яў як 

вулканы і землятрусы (сейсмалогія) і інш. Прырыў тут зрабіў брытанскі геолаг 

Чарльз Лаэл (Charles Lyell, 1797—1875). Ён вядомы сваёй працай «Асновы 

геалогіі» у 3-х т. (1830—1833), дзе даводзіў паслядоўнасць і неперарыўнасць у 

геалагічным развіцці (эвалюцыі) Зямлі , а таксама адвяргаў канцэпцыю 

катастроф як вызначальную для геалагічнага жыцця Зямлі. Яго праца аказала 

ўплыў на Ч.Дарвіна, але і сам Ч.Лаэл хутка стаў дарвіністам. 

Іншым выдатным геолагам ХІХ ст. быў аўстрыйскі геолаг Эдуард Зюс 

(Eduard Suess, 1831—1914). Ён быў вядомы як аўтар шэрагу прац пра горныя 

масівы і аб мінералах, а таксама як аўтар працы «Твар Зямлі» (1888), дзе ён 

прапанаваў мадэль эвалюцыі Зямлі як працэсу яе паступовага астывання. 

Таксама Э.Зюс выказаў ідэю аб існаванні даўняга суперкантынента Гандвана і 

акеана Тэціс і тэорыю аб рэгулярных зрухах вялікіх участкаў зямной кары, што 

ўласна і вялі да змен у стане кантынентаў, сушы і воднай паверхні Зямлі. 

Выдатнымі нямецкімі географамі былі Карл Рытэр і Фрыдрых Ратцэль, 

якія даводзілі пераважны ўплыў прыродна-геаграфічных умоў на гістарычнае 

развіццё народаў. Іх ідэі развіў вядомы французскі географ ХІХ ст. і анархіст 

Жак Элізэ Рэклю (Jacques Élisée Reclus, 1830—1905). Ён лічыў, што галоўнай 

задачай геаграфіі ёсць не апісанне нейкай часткі Зямлі, але раскрыццё законаў 

эвалюцыі рэгіёнаў Зямлі ва ўзаемасувязі Прыроды і Чалавека (1868). Э.Рэклю 

быў прыхільнікам прагрэсу і давераў разумнай і стваральнай волі Чалавецтва. 

Яго праца «Зямля і людзі» ў 19 т. (1873—1893) мела стаць найбольш поўным 

геаграфічным апісаннем усёй Зямлі. Адзначым, што шмат у чым яна захоўвае 

актуальнасць і да сёння. Так, у сваёй працы Рэклю даводзіў, што ўмераны 

клімат з частай зменай сезонаў — найбольш спрыяў развіццю людзей, і што 

неабходна гармонія суіснавання Чалавека і Прыроды.  

 У ХІХ ст. яшчэ заставаліся нявывучанымі вялікія вобласці Зямлі і гэта па-

ранейшаму надавала адценне працягу Вялікіх геаграфічных адкрыццяў для 

навуковых і звычайных падарожжаў еўрапейцаў. Такое значэнне мелі 

падарожжы еўрапейскіх вучоных, місіянераў, гандляроў і інш., што мелі на 

мэце пошук новых калоній ці асваенне новых тэрыторый. Вялікае значэнне, як 

першапраходцы, мела даследчая дзейнасць брытанскага падарожніка і 

місіянера, доктара Дэвіда Лівінгстона (David Livingstone, 1813—1873). Ён 

правёў шэраг экспедыцый з 1841 г. і адкрыў свету Экватарыяльную Афрыку. 

Вядома, што Лівінгстон дбаў аб пашырэнні цывілізацыі сярод афрыканцаў і 

быў палкім праціўнікам рабства, якое тады было распаўсюджана ў Афрыцы. 

Іншым выбітнейшым падарожнікам, географам і заолагам ХІХ ст. быў 

нарвежац Фрыцьёф Нансен (Fridtjof Nansen, 1861—1930). Экспедыцыі на чале 

з ім упершыню перасеклі Грэндландыю (1888) і дасягалі паўночнага полюсу 

(1895). Нансен вядомы як адзін з пачынальнікаў акеанаграфіі як навукі. У 

пачатку ХХ ст. ён стаў вядомым грамадскім дзеячам і асветнікам.            

   

2.3.8. Дасягененні ў сацыяльных навуках, псіхалогіі і эканоміцы. 

Асаблівасцю развіцця сацыяльных і гуманітарных навук ХІХ ст. стала 



пашырэнне на іх канцэпцый і дасягненняў прыродазнаўчых навук. Так, для 

гісторыі ХІХ ст. стала часам развіцця археалогіі і вывучэння гісторыі 

Старажытнага Ўсходу. Вялікае значэнне мела тут праца французкіх вучоных, 

што патрапілі з арміяй Напалеона ў Егіпет і распачалі егіпталогію. Гэта 

спрычынілася да ўзнікнення і развіцця ўяўленняў аб асобных цывілізацыях у 

гісторыі. Тады ж былі зроблены першыя спробы напісаць агульныя працы па 

сусветнай гісторыі (нямецкі гісторык Фрыдрых Крыстаф Шлосер, 1840-я гг.) і 

цэльную сацыяльную гісторыю асобных народаў (французскія гісторыкі 

Франсуа Гізо і Агюстэн Цьеры і інш.). Палажэнні эвалюцыянізму былі 

ўспрыняты гісторыкамі і філосафамі, таму з’явілася разуменне гісторыі 

асобных народаў, нацый і краін як асобных сістэм па ўзоры арганізмаў. 

Асаблівасцю ХІХ ст. стала развіццё ў перадавых краінах сацыяльных 

навук. Гэта вынікала з аб’ектыўных умоў эпохі, калі народныя масы сталі 

актыўнымі ўдзельнікамі гістарычных працэсаў. Надзвычай вялікае значэнне тут 

мелі працы выдатнага нямецкага філосафа Георга Вільгельма Гегеля (Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel, 1770—1831). Вялікае значэнне ён адводзіў 

спасціжэнню гісторыі (вядомы яго працы «Філасофія гісторыі» і інш.). Калі 

раней філасофія была асаблівай ўніверсальнай навукай, то ў ХІХ ст. яна стала 

асобнай сферай (займаецца сутнасным аб чалавеку), як аб тым і пісаў Гегель. 

Паводле яго ўсё ў свеце мае дыялектычнае развіццё (эвалюцыю): на кожны 

тэзіс знайдзецца антытэзіс, але апошні не адвяргае папярэдняе, а мае месца 

сінтэз і вытвор новага з процілеглага, і пасля цыкл развіцця працягваецца. 

Творы Гегеля ёсць вяршыняй класічнай філасофіі і актуальныя да сёння. 

Поруч з тым, працы Г.В.Гегеля і такіх вядомых нямецкіх філосафаў як 

Іяган Готліб Фіхтэ і Фрыдрых Вільгельм фон Шэлінг, — вельмі спрыялі 

развіццю ўяўленняў аб чалавеку, аб яго самапазннані і «Я», і спрычыніся да 

ўзнікнення псіхалогіі. Нямецкі доктар Эрнст Вэбер выявіў сувязь фізіялагічных 

працэсаў і псіхалагічных станаў чалавека, а Герман Гельмгольц паказаў 

цэтральную ролю нярвовай сістэмы для псіхікі. Як вынік, нямецкі фізіёлаг і 

доктар Вільгельм Вунд (Wilhelm Wundt, 1832—1920) развіў напрацоўкі 

папярэднікаў і выдаў працу «Прынцыпы фізіялагічнай псіхалогіі» (1874), што 

ёсць пачаткам псіхалогіі як дакладнай навукі. Вунд пачаў метадычныя 

назіранні псіхалогіі чалавека, што знайшло развіццё ў ХХ ст. 

Акрэсленыя вышэй асаблівасці эпохі прывялі да хуткага развіцця навук аб 

соцыўме. Даследаванне вялікіх сацыяльных утварэнняў (народ, нацыя) 

дапаўняўся вывучэннем асобных саслоўяў і класаў грамадства ў гісторыі і інш. 

сацыяльных навуках. Узнікае сацыялогія як навука, пачынальнікам якой быў 

французскі філосаф Агюст Конт (Auguste Comte, 1798—1857). Ён быў 

выпускніком Палітэхнічнай школы ў Парыжы, але нейкі час навучаўся ў 

сацыяліста-ўтапіста А.Сен-Сімонам і зацікавіўся сацыяльнымі пытаннямі. 

Вядомасць набыла праца А.Конта «Курс пазітыўнай філасофіі» ў 6 т. (1830—

1842), дзе ён прапанаваў парваць з метафізікай у асэнсаванні грамадства і 

абапірацца на метады прыродазнаўчых навук. Прадмет сацыялогіі Конт 

разумеў як свайго роду «сацыяльную фізіку». Конт увёў панятак сацыялогіі і 

акрэсліў яе задачы — даследаванне соцыўму як цэлага і яго складовых частак 



(сацыяльныя групы, сацыяльныя адносіны і інш.). Поруч з А.Контам 

сацыялогію засноўваў і англійскі філосаф-сацыёлаг Герберт Спенсер (Herbert 

Spencer, 1820—1903). Спенсер быў аўтарам шэрагу прац, у т.л. «Асновы 

сацыялогіі» з 3 т. (1898). Ён быў дарвіністам і пашыраў прынцыпы эвалюцыі ў 

сацыяльных навуках. Соцыўм і дзяржаву Г.Спенсер разумеў як жывы арганізм і 

вывучаў яе інстытуты як «органы». 

Вядомым нямецкім сацыёлагам і эканамістам ХІХ ст. быў Карл Маркс 

(Karl Marx, 1818—1883). Ён меў яўрэйскае паходжанне. К.Маркс вядомы як 

прыхільнік матэрыялістычнай дыялектыкі. Зрэшты, матэрыялізм і атэізм былі 

ўласцівыя і сацыёлагам А.Конту і Г.Спенсеру, і мноству вучоных ХІХ ст. 

Маркс даследаваў становішча рабочых у розных краінах і дайшоў вусноў аб 

класавай прыродзе сучаснага яму буржуазнага грамадства. Найбольш вядомая 

яго праца «Капітал» (1867). Ён лічыў, што непазбежная класавая барацьба 

ўнутры капіталістычнага грамадства прывядзе да перамогі пралетарыяту і 

пабудовы новага, сацыялістычнага грамадства. У другой палове ХІХ і ХХ ст. 

ідэі сацыялізму авалодалі масамі людзей па ўсяму свету.  

 Апроч марксізму ў эканамічнай навуцы ХІХ ст. развіваюцца такія новыя 

накірункі як аўстрыйская ці венскай школа і гістарычная школа ў Германіі. 

Так, прадстаўнікі нямецкай гістарычнай школы (Фрыдрых Ліст, Бруна 

Гільдэбранд, Густаў фон Шмолер, інш.) надавалі вялікае значэнне гістарычным 

і культурным асаблівасцям нацый (народаў) і практэцыянізму. Поруч з тым, 

сацыялагічны падыход у іх дамінаваў над вывучэннем эканамічных працэсаў. У 

разрэзе сітуацыі ХІХ ст. працягам класічнай эканамічнай школы выступіла 

аўстрыйская школа. Пачынальнікам яе быў эканаміст Карл Менгер (Carl 

Menger, 1840—1921), выпускнік Кракаўскага ўніверсітэта. Ён вывучаў і 

выкладаў палітычную эканомію ў Венскім універсітэце, дзе заклаў школу 

эканамістаў. Ён адмаўляў працоўную тэорыю кошту і даводзіў, што вартасць 

тавара мае суб’ектыўную прыроду і залежыць ад яго спажывецкіх вартасцей. 

Вядомымі вучнямі К.Менгера былі эканамісты Яўген Бём фон Баверк, Людвіг 

фон Мізес і інш. Сваё далейшае развіццё гэта школа эканамістаў атрымала ў 

ХХ ст. і апаніравала эканамістам-марксістам. 

 

2.3.9. Развіццё навукі і тэхнікі ў Расійскай імперыі ў ХІХ ст.  

Расійская імперыя ў ХІХ — пач. ХХ ст. заставалася адсталай аграрнай 

краінай. Да Лютаўскай Рэвалюцыі 1917 г. у гэтай імперыі захоўвалі сваю моц 

перажыткі Старога Парадку і дваранства зберагала сваё дамінаванне. Так, да 

1861 г. рэальнасцю было прыгоннае права памешчыкаў над сялянамі. Між тым, 

і пасля 1861 г. сяляне не сталі «вольнымі абывацелямі», як тое дэкларавалі 

Палажэнні сялянскай рэформы, але яшчэ да 1906 г. заставаліся прымацаванымі 

да вясковых грамад. Да 1905 г. падданыя імперыі не мелі элементарных 

грамадзянскіх правоў, але і пасля іх абвяшчэння самадзяржаўе гэтыя правы 

ігнаравала і імкнулася зберагчы такі лад, дзе па-ранейшаму дамінавалі б старыя 

парадкі. Апроч таго, у імперыі ігнараваліся сацыяльныя праблемы і правы 

прыгнечаных народаў і рэлігійныя меншынаў, і нават па-феадальных элітаў 

падначаленых расійскай ваенна-феадальнай машынай народаў (палякі з 1790-х 



гг., прыбалтыйскія немцы з 1870-х гг., фіны з 1890-х гг., мусульмане, яўрэі і 

інш.). Так вырастаў цэлы клубок вострых крызісаў.  

Тым не меней, развіццё навукі і тэхналогій атрымалі развіццё ў сілу як 

саміх вялікіх масштабаў імперыі, так і як вынік змен эпохі Асветніцтва. Так, у 

1802 г. было дазволена стварэнне ўніверсітэта ў Дэрпце, затым у 1805 г. на базе 

гімназій былі заснаваны ўніверсітэты ў Харкаве і Казані. Пасля ўзніклі 

ўніверсітэт (1819) і Тэхналагічны інстытут (1828) у Пецярбургу. Аднак, па 

стану на 1856 г. у 5-6 універсітэтах Расійскай імперыі (пры ≈72 млн жыхароў; у 

1801 г. ж было ≈40 млн чал.) навучалась ўсяго ≈2 тыс. чал., а яшчэ 19 тыс. чал. 

— у гімназіях і 95,3 тыс. — у ніжэйшых і прыватных школах. У эпоху «вялікіх 

рэформ» 1860—1870-х гг. сітуацыя палепшылась, аднак адсталасць 

зберагалася. Так, у канцы ХІХ ст. у 10 ўніверсітэтах навучалася ≈15 тыс. чал. 

(насельніцтва ж складала ў 1897 г. 126,3 млн чал.), а на 1913(1916) г. — ≈25 

тыс. чал. у 11 універсітэтах (насельніцтва дасягала 170–180 млн чал.). Між тым, 

па стану на 1913 г. навучэнцаў ніжэйшай (і сярэдняй) школы было ≈9 млн чал., 

хаця з канца ХІХ ст. назіраўся істотны прырост (тады было 3,5 млн вучняў). 

Звяртае ўвагу, што на 1917 г. непісьменных было 62%, у канцы ж ХІХ ст. — 

≈80 % і ў пачатку ХІХ ст. — 95–97% насельніцтва Расіі. І пры гэтым сялянства 

(90–80% насельніцтва) і нямала народаў гэтай імперыі былі дыскрымінаваныя ў 

правах доступу да вышэйшай і нават сярэдняй адукацыі. 

Паказальна і тое, што у часы прыгонніцтва ў Расійскай імперыі была 

пабудавана ўсяго 1 вялікая чыгунка Пецярбург — Масква (1851 г., 645 км), 

тады як масштабнае будаўніцтва чыгунак у імперыі разгарнулася з 1880-х гг. 

пры самым шырокім удзеле замежнага капіталу. У гарадах праз рэформы 

1860—1870-х гг. з’явіліся адносна спрыяльныя ўмовы (≈10—15 % жыхароў 

імперыі) для эфектыўнай эканамічнай дзейнасці, і тое дало пэўныя магчымасці 

для прагрэсу. Як вынік, калі ў 1861 г. было 1,5 тыс. км чыгунак, то ў 1891 г. — 

27 тыс., у 1913 г. — 58 тыс. км. Сярод іншых чыгунак былі пабудаваны самая 

працяглая ў свеце Трансібірская магістраль (Чалябінск — Уладзівасток; 

1891—1916 гг., 7 тыс. км) і каланіяльныя Кітайская Ўсходняя чыгунка (Чыта — 

Харбін — Уладзівасток і Харбін — порт Далянь, 1897—1902 гг., ≈3 тыс. км) і 

Закаспійская чыгунка (1879—1905 гг, ≈2 тыс. км). Між тым, пры ўдзеле 

кампаніі Siemens разгарнулася ў 1852 г. будаўніцтва ліній тэлеграфу. Пры 

ўдзеле ж прадпрымальнікаў з Англіі, Францыі і Бельгіі ўзнік тэхналагічна 

развіты прамысловы раён Данбасу (1870—1890-я гг.), што дазволіла 

забяспечыць развіццё чыгункі (Данбас пастаўляў вугаль, рэльсы, вагоны і 

лакаматывы) і лічыцца завяршэннем першаснага прамысловага перавароту ў 

Расіі (з’яўленне развітога машынабудавання). Падобнае ж значэнне мелі для 

імперыі прамысловыя раёны Пецярбурга і Баку. 

З разввіццё фізіка-матэматычных факультэтаў ва ўніверсітэтах у ХІХ ст. у 

Расіі з’явіліся ўласныя навуковыя асяродкі матэматыкаў, хімікаў, фізікаў, 

прыродазнаўцаў і географаў, мовазнаўцаў, гісторыкаў і інш. Так, у ХІХ ст. 

атрымалі прызнанне ў Еўропе і свеце расійскія матэматыкі Мікалай Іванавіч 

Лабачэўскі, Міхаіл Васільевіч Астраградскі і Пафнуцій Львовіч Чэбышоў. 

  Мікалай Іванавіч Лабачэўскі (1792—1856) быў сынам чыноўніка, які 



паходзіў з Украіны і меў польскія шляхецкія карані. Лабачэўскі навучаўся ў 

новаствораным Казанскім універсітэце, дзе матэматыку выкладалі прафесары 

М.Бартэльс і К.Рэнер, запрошаныя з Германіі. М.Лабачэўскі праяўляў вялікі 

інтарэс да прадмета і хутка ўспрыняў новыя ідэі К.Ф.Гаўса. Пасля вучобы 

Лабачэўскі прысвяціў сябе навуцы і выкладанню матэматыкі. Працялы час ён 

быў рэктарам Казанскага ўніверсітэта (1827—1845) і прыклаў вялікія 

намаганні, каб гэты правінцыйны ўніверсітэт стаў адным з лепшых у Расіі. 

Вядома яго праца «Аб пачатках геметрыі» (1830), што заклала асновы новай, 

нееўклідавай геаметрыі. Між тым, сучаснікі (за выкл. К.Ф.Гаўса), у т.л. вядомы 

матэматык М.В.Астраградскі, не ўспрымалі новую геаметрыю.  

 Міхаіл Васільевіч Астраградскі (1801—1861) паходзіў з украінскага 

старшынскага роду з Палтаўшчыны, быў выпускніком Харкаўскага 

ўніверсітэта, які пасля ўдасканалення ведаў у Францыі выкладаў матэматыку ў 

Пецярбуржскім універсітэце і ў першых тэхналагічных інстытутах Расіі. Ён 

набыў вядомасць у Еўропе навуковымі працамі па матэматыцы і фізіцы. 

Пафнуцій Львовіч Чэбышоў (1821—1894) паходзіў з расійскага 

дваранства. Ён быў выдатным расійскім матэматыкам і фізікам, які заклаў 

Пецярбуржскую матэматычную школу. Вялікае занчээне для сусветнай навукі 

мелі яго працы па тэорыі сінтэзу механізмаў. Вядомыя таксама яго работы па 

тэорыі верагоднасцей і алгебры, у т.л. вялікі практычны сэнс мелі яго адкрыцці 

— т.зв. няроўнасць Чэбышова і мнагачлены Чэбышова. 

  Апроч П.Л.Чэбышава, істотны ўклад у развіццё фізікі ў ХІХ ст. быў такіх 

расійскіх вучоных, як А.Г.Сталетаў, М.Я.Жукоўскі, А.С.Папоў. 

 Аляксандр Грыгор’евіч Сталетаў (1839—1896) паходзіў з купецкай 

сям’і, атрымаў добрую хатнюю адукацыю і гэта дазволіла яму паступіць у 

гімназію, а затым і ў Маскоўскі ўніверсітэт. Пасля Сталетаў праходзіў 

працяглую стажыроўку ў Германіі, што спрыяла станаўленню вцчонага. Ён 

займаўся даследаваннем электармагнетызму. Асабліва важнымі былі яго 

вопыты па вывучэнню электрамагнітных хваляў: ён, паралельна з Г.Р.Герцам, 

паказаў хуткасць гэтых хваляў блізкай да хуткасці святла (1876). Даследаваў 

фотаэфект і вырабіў фотаэлемент (пераўтварэнне святла ў электрычнасць). 

Вядомы і як заснавальнік фізічнай лабараторыі пры Маскоўскім універсітэце. 

 Мікалай Ягоравіч Жукоўскі (1847—1921) быў сынам вайсковага 

інжынера-чыгуначніка. М.Жукоўскі стаў выдатным фізікам свайго часу, які 

зрабіў вялікі ўклад у развіццё механікі і заснаваў газа(аэра)-дынаміку. Ён быў 

вучнем П.Л.Чэбышова і займаўся тэорыяй механізмаў. Пасля азнаямлення з 

вопытамі нямецкага інжынера Ота Ліліенталя па будаўніцтву планераў 

(1891—1896), ён таксама заняўся даследаваннем магчымасці зрабіць лятальны 

апарат. У 1904 г. Жукоўскі заснаваў Аэрадынамічны інстытут у Кучына пад 

Масквой, а яго працы заклалі асновы навуковай аэранаўтыкі. 

  Аляксанд Сцяпанавіч Папоў (1859—1905) нарадзіўся ў сям’і святара, але 

цікавасць да тэхнікі прывяло яго ў сферу навуковай працы (асабліва цікавілі яго 

вопыты Г.Р.Герца). Папоў скончыў Пецярбуржскі ўніверсітэт і пазней выкладаў 

і займаўся практычнымі вопытамі. У час, калі навінкі электратэхнікі 

(тэлеграфія, радыё, інш.) знаходзілі выкарыстанне на чыгунцы і флоце, 



лагічным было адкрыццё ў Пецярбургу Электратэхнічнага інстытута (1886). 

У пач. ХХ ст. Папоў працаваў у гэтым інстытуце і нейкі час быў яго рэктарам. 

Вядомы ён, поруч з Г.Марконі, як канструктар першага ў свеце 

радыёпрыймальніка (1895) і заснавальнік новага віда сувязі, радыё. 

Вялікіх поспехаў у Расіі ХІХ ст. дасягнула хімічная навука. Так, вялікі 

ўнёсак у сусветную навуку дала школа хімікаў-арганікаў Казанскага 

ўніверсітэта. Заснаваў гэтую школу Мікалай Мікалаевіч Зінін, працягнулі яго 

вучні Аляксандр Міхайлавіч Бутлераў, Мікалай Мікалаевіч Бекетаў і інш. У 

апошніх быў свій шэраг вучняў: У.В.Маркоўнікаў, А.Н.Папоў, А.М.Зайцаў і 

інш., справу якіх працягнулі выдатныя хімікі С.М.Рэфармацкі, Я.Я.Вагнер, 

А.А.Альбіцкі, Ф.М.Флавіцкі і мн.інш. Вучні М.М.Зініна, А.М.Бутлерава, 

М.М.Бекетава — стварылі падмурак для развіцця навуковых школ арганічнай 

хіміі ў Пецярбургу, Маскве, Кіеве, Харкаве, Варшаве і інш., а затым і для 

магутнага развіцця арганічнай хіміі ў СССР у ХХ ст. Развіццё атрымала і 

неарганічаная хімія, якую прадстаўляў Д.І.Мендзялееў і шэраг інш. вучоных.        

Мікалай Мікалаевіч Зінін (1812—1880) быў выпускніком Казанскага 

ўніверсітэта і пачынаў сваю навуковую працу як матэматык, але з-за дэфіцыту 

выкладчыкаў хіміі ва ўніверсітэце па ініцыятыве М.І.Лабачэўскага 

перакваліфікаваўся ў хіміка. Дзеля таго ён прайшоў навучанне ў Германіі, у т.л. 

яго настаўнікам быў Ю.фон Лібіх. Па вяртанні ў Расію ён працаваў у Казані, 

пазней разам з Д.І.Мендзялеевым заснаваў Расійскае хімічнае таварыства 

(1868) і выкладаў у Медыка-хірургічнай акадэміі ў Пецярбургу. Ён быў вядомы 

сваімі доследамі бензолу і вытворных ад яго, амінаў. Так, Зінін першым 

атрымаў анілін з дапамагай вядомай рэакцыі Зініна (1842). Ён жа распрацаваў 

прамысловы спосаб вытворчасці нітрагліцэрыну, з апорай на які шведскі хімік, 

інжынер, вынаходнік і прадпрымальнік Альфрэд Нобель (Alfred Nobel, 1833—

1896) вырабіў дынаміт (1867). Вытворчасць дынаміту была вельмі 

запатрабавана (горная здабыча, будаўніцтва і інш), і таму як бізнесмэн ён 

атрымаў вялізныя даходы. Пазней у 1895 г. А.Нобель заснаваў вядомую прэмію 

за поспехі ў развіцці навукі, што ўручаецца з 1901 г.           

Аляксандр Міхайлавіч Бутлераў (1828—1886) займаўся заалогіяй і толькі 

затым, як і сам М.М.Зінін, і пад ўплывам адкрыццяў Ю.фон Лібіха заняўся 

хіміяй. Яму належыць хімічная тэорыя будовы рэчыва (1860-я гг.); тое стала 

вялікім унёскам у навуку. Паводле Бутлерава, атамы ў малекуле злучаюцца ў 

залежнасці ад іх валентнасці, і змена гэтай будовы вядзе да пераўтварэння 

рэчыва. Пазней ён раскрыў з’явы ізамерыі ў арганічнай хіміі.    

Мікалай Мікалаевіч Бекетаў (1827—1911) скончыў Казанскі ўніверсітэт, 

а затым працаваў у Харкаве, дзе стварыў фізіка-хімічны факультэт (1864) і 

школу фізіка-хімікаў. Займаўся тэрмахіміяй алюмінію.   

Дзмітрый Іванавіч Мендзелееў (1834—1907) скончыў Пецярбуржскі 

ўніверсітэт, дзе пазней і працаваў. Патрэбы выкладання прывялі яго да 

стварэння перыядычнай табліцы хімічных элементаў (1869/1871). У ёй ён 

прадбачыў адкрыццё шэрагу новых элеменатаў, і тое прынесла яму сусветнае 

навуковае прызнанне. Вядомы быў таксама працамі па хіміі газаў і раствораў. 

  Падобна да Еўропы, у Расіі ХІХ ст. развіццё біялогіі, імуналогіі і 



медыцыны крочыла разам. Немалое значэнне ў гэтай сферы мела дзейнасць 

медыцынскага факультэта ў Віленскім (а з 1834 г. у Кіеўскім) універсітэце і 

заснаванне Медыка-хірургічнай акадэмій у Пецярбургу (1799) і Маскве (1837). 

Вялікае значэнне для развіцця біялогіі і аграноміі ў Расійскай імперыі мела 

заснаванне Ляснога інстытута ў Пецярбургу (1811) і Земляробчага інстытута ў 

беларускім мястэчку Горы-Горкі (1848), а затым адкрыццё Пятроўскай 

земляробчай і лясной акадэміі ў Пецярбургу (1865).  

Выдатнымі прадстаўнікамі медыцынскай навукі ў Расіі былі Мікалай 

Іванавіч Пірагоў (1810—1881), Сяргей Пятровіч Боткін (1832—1889), Іван 

Міхайлавіч Сечанаў (1829—1905), Іван Пятровіч Паўлаў (1849—1936). Так, 

М.І. Пірагоў скончыў медыцынскі факультэт Маскоўскага ўніверсітэта, а 

пазней працаваў як хірург і выкладаў у Медыка-хірургічнай акадэміі ў 

Пецярбургу. Ён служыў вайсковым хірургам падчас Каўказскай і Крымскай 

войнаў і тады ўпершыню прымяніў шэраг медыцынскіх навінак (крухмалевая 

павязка, гіпсавая павязка) і, як лічыцца, заснаваў вайсковую хірургію. Цікава, 

што ў 1858—1861 гг. ён пасля крытыкі існуючых у Расіі парадкаў М.І.Пірагоў 

быў адасланы імператарам Аляксандрам ІІ ачольваць Адэскую і затым 

Кіеўскую навучальныя акругі, але за спробы зрабіць адукацыю больш 

дэмакратычнай, быў урэшце пазбаўлены ўсіх пасад. С.П.Боткін таксама 

паходзіў з купецкай сям’і, таксама як і Пірагоў быў выпускніком Маскоўскага 

ўніверсітэту і вайсковым хірургам. Пазней, пасля стажыроўкі ў Германіі, 

заснаваў клініку пры Медыка-хірургічнай акадэміі ў Пецярбургу, дзе вывучаў 

уздзеянне лекаў на людзей і эпідэмічныя хваробы (халера, тыф, оспа і др.); 

асабліва атрымаў вядомасць як даследчык гепатыту. І.М.Сечанаў паходзіў, як і 

многія выдатныя дзеячы таго часу (А.Бутлераў, М.Бекетаў, інш.), з дваранскай 

сям’і і таму мог атрымаць добрую адукацыю. Ён вядомы сваімі даследаваннямі 

ў галіне фізіялогіі. Вядомая яго работа «Рэфлексы галаўнога мозгу» (1863), дзе 

ён прапанаваў канцэпцыю рэфлексаў галаўнога мозгу для тлумачэння 

вышэйшай нярвовай дзейнасці. Як вынік, І.М.Сечанаў быў звінавачаны ў 

«скрайнім матэрыялізме». Вядома, што Пецярбуржская Акадэмія навук 

неаднаразова адмаўляла Сечанаву ў праве абрання ў члены Акадэміі. Нават 

Мендзяееву шмат разоў адмаўлялі ў праве стаць расійскім акадэмікам, хаця як 

вучоны той атрымаў сусветную вядомасць. Склалася сітуацыя, якую вядомы 

біёлаг К.А.Ціміразеў характарызываў так, што ў сценах Акадэміі не было 

лепшых расійскіх вучоных. Даследаванні Сечанава працягнуў І.П.Паўлаў. Ён па 

сканчэнні Пецярбуржскага ўніверсітэта, як і Сечанаў пасля пачатку пераследаў 

за «матэрыялізм», некаторы час працаваў у Адэсе. Між іншым, Паўлаў вядомы 

сваімі даследаваннямі страўніка, за што першым з расійскіх вучоных атрымаў 

Нобелеўскую прэмію ў 1904 г. Таксама ён вядомы як стваральнік навукі аб 

вышэйшай нярвовай дзейнасці. 

Дзякуючы развіццю сістэмы адукацыі і земскага самакіравання, у Расіі ў 

апошняй трэці ХІХ ст. значнага развіцця набыло прыродазнаўства. З’явілася 

немала выдатных аграномаў, ветэрынараў, лесатэхнікаў, інжынераў, 

настаўнікаў, дактароў. Уласна тэхніка (чыгунка, тэлеграф, заводы) і медыцына 

былі магутным лакаматывам прагрэсу ў нетрах Расійскай імперыі. Калі ж 



гаварыць аб развіцца прыродазнаўства на мяжы ХІХ і ХХ ст., то варта 

перадусім згадаць выдатнага біёлага Клімента Аркадьевіча Ціміразева 

(1843—1920) і географа Васіля Васільевіча Дакучаева (1846—1903).   

 К.А.Ціміразеў паходзіў з дварнскай сям’і, аднак падчас навучання ў 

Пецярбуржскім універсітэце падтрымаў студэнцкае выступленне ў абарону 

сялян і мусіў пакінуць універсітэт (1861). Далейшае навучанне яго праходзіла ў 

Германіі і Францыі. Ён набыў вядомасць сваімі працамі па фізіялогіі раслін і 

раскрыццё механізму фотасінтэзу. Па вяртанні ў Расію выкладаў у Пятроўскай 

земляробчай акадэміі і Маскоўскім універсітэце. Ён быў вядомы як першы ў 

Расіі прыхільнік вучэння Ч.Дарвіна і Г.Мендэля. У 1911 г. у ліку 130 

прафесароў Маскоўскага ўніверсітэта ён пакінуў універсітэт у знак нязгоды з 

абмежаваннем правоў студэнтаў у Расіі. Вядома, што ў 1917 г. К.А.Ціміразеў 

падтрымаў рэвалюцыю і нават прыход да ўлады бальшавікоў. 

  В.В.Дакучаеў займаўся мінералогіяй, але падчас сваіх экспедыцый 1870-х 

гг. заняўся вывучэннем геаграфіяй рачных поймаў і глебаў. Так ён стаў 

заснавальнікам глебазнаўства (1877) і найбольш вядомая яго праца «Рускі 

чарназём» (1883). У 1880-я гг. ён арганізаваў першыя масштабныя экспедыцыі 

для вывучэння глебаў. Склалася вялікая школа яго вучняў, у т.л. вядомы 

географ і прыродазнавец В.І.Вярнадскі, аграном А.В.Саветаў, геолаг К.Д.Глінка 

і інш. Вядома, што ў 1892 г. па ініцыятыве В.В.Дакучаева першы і на той час 

адзіны ў межах Расійскай імперыі Інстытут сельскай гаспадаркі і лесаводства 

ў Новай Александрыі (Пулавы ў Польшчы, з 1816 г.) атрымаў правы 

ўніверсітэта. Інстытут у 1914 г. быў перавезены з-за вайны ў Харкаў. 

  Як геолаг і глебазнавец пачаў свой шлях вядомы прыродазнавец 

У.І.Вярнадскі (1863—1945). У пач. ХХ ст. атрымаў адукацыю і пачаў свой 

навуковы шлях вядомы біёлаг і генетык Н.І.Вавілаў (1887—1943). Вядомым 

батанікам і асветнікам ХІХ ст. быў Андрэй Мікалаевіч Бекатаў (1825—1902). 

Ён паходзіў з дваранскай сям’і, скончыў Казанскі ўніверсітэт і пасля  некалькі 

год выкладаў батаніку ў Харкаўскім універсітэце, а пасля доўгі час працаваў у 

Пецярбуржскім універсітэце, быў рэктарам гэтага ўніверсітэта. Ён вядомы як 

заснавальнік Батанічнага саду ў Пецярбурге, а таксама як ініцыятар Вышэйшых 

жаночых курсаў (1878), што ўласна адкрылі доступ да ўніверсітэцкай адукацыі 

ў Расіі жанчынам. Вядомы працамі па геабатаніцы. 

   Немалых поспехаў у Расіі ХІХ — пачатку ХХ ст. дасягнула геаграфія. 

Так, выдатнымі падарожнікамі і даследчыкамі Цэнтральнай Азіі былі 

М.М.Пржэвальскі і П.П.Сямёнаў-Цян-Шанскі, Прымор’я — У.К.Арсеньеў. 

Вялікім унёскам у геаграфічныя адкрыцці стала адкрыццё ў студзені 1820 г. 

Антарктыды экспедыцыяй на чале з расійскім вайсковым капітанам Фабіянам 

Готлібам фон Белінгаўзенам (1778—1852). Раней у 1803—1806 гг. расіяне 

ажыццявілі сваё першае кругасветнае плаванне на чале з іншым прыбалтыйскім 

немцам капітанам Адамам Іяганам фон Крузенштэрнам (1770—1846). 

Выдатным даследчыкам Акеаніі і Азіі быў этнограф і географ украінскага 

паходжання Мікола Мікалаевіч Міклуха-Маклай (1846—1888).  

    

2.3.10. Выбітныя дзеячы навукі і тэхнічныя вынаходніцтвы ў Польшчы і 



Ўкраіне ХІХ ст.  

Лёс Польшчы і Ўкраіны ў ХІХ ст.быў падобны ў тым, што этнічныя 

польскія і ўкраінскія землі ў выніку падзелаў Рэчы Паспалітай аказаліся ў 

канцы XVIII ст. і да 1918 г. падзеленымі паміж суседнімі дзяржавамі. Так, па 

стану на 1815 г. 54 % тэрыторыі 40 % насельніцтва (129 тыс. км2 і 3 млн чал.) 

апынуліся ў складзе Каралеўства Польскага (КП) падпарадкаванага Расіі, 1/3 

тэрыторыі і ½ насельніцтва ў складзе Аўстрыйскай імперыі (Галіцыя), 13 % і 10 

% адпаведна — у складзе Прусіі (Пазнанскае княства). 80 % украінскай 

тэрыторыі і насельніцтва апынуліся ў складзе Расійскай імперыі, а 20 % — у 

складзе Аўстрыйскай імперыі (Заходняя Ўкраіна). Умовы развіцця розных 

частак украінскіх і польскіх зямель істотна адрозніваліся. Так, напачатку 

найбольш спрыяльнымі былі ўмовы ў складзе Прусіі, дзе з 1807 г. было 

скасавана прыгоннае права і ўведзены дэмакратычны правы па ўзоры Францыі. 

У Аўстрыі ж да 1846 г. назіралася стагнацыя, паколькі ўлады там 

прытрымліваліся ахоўніцкіх пазіцый і нават пагадзіліся на аднаўленне 

феадальных павіннасцей, што былі скасаваны ў 1780-я гг. Пазней, пад 

уздзеяннем рэвалюцыі 1848—1849 гг. і ўсціскам Прусіі (тая ў 1866 г. нанесла 

аўстрыйцам паразу ў вайне) Аўстрыйская імперыя вымушана была 

мадэрнізавацца і ў 1867 г. пераўтварылася ў Аўстра-Венгрыю з 

канстытуцыйнымі правамі грамадзян. Так, у жыхароў Галіцыі з’явіліся 

дэмакратычныя правы, якія, дарэчы, жыхары Расійскай імперыі змаглі 

атрымаць толькі пасля Лютаўскай рэвалюцыі ў 1917 г. Так, не толькі палякі, 

што складалі большасць у заходняй частцы Галіцыі і фарміравалі праслойку 

землеўласніцкай эліты ва Ўсходняй Галіцыі, але і ўкраінцы (у масе сваёй 

простыя сяляне) маглі мець сваё прадстаўніцтва ў краёвым сейме. У 

аўстрыйскай Галіцыі зажды існавалі магчымасці для нацыянальна-культурнага 

жыцця і асветы. Істотна адрозная была сітуацыя ў прыналежнай Расіі частцы 

Польшчы і Ўкраіны. Так, украінскія землі не мелі да 1917 г. сапраўдных правоў 

на ўласнае развіццё, а «дараваныя» расійскім самадзяржаўем грамадзянскія 

правы ў 1905 г. збольшага ігнараваліся дзяржаўным механізмам гэтай імперыі. 

Напрыклад, забарона на друк і навучанне ўкраінскай мовай 1863 г. так і не была 

скасавана да 1917 г. дэ факта. Лепш напачатку была сітуацыя ў Польшчы. Тут у 

1807—1815 гг. існавала Варшаўскае княства, на якое распаўсюджваліся 

перадавыя нормы Францыі, у т.л. у 1807 г. скасавана прыгоннае права. У 

прамежак часу з 1815 г. па 1831 г. Расія мусіла мірыцца з існаваннем КП, што 

было звязана з Расіяй асобай манарха і мела ўласны ўрад і войска. Гэта 

спрычынілася да пад’ёму культуры і прагрэсу на асноўных польскіх землях у 

1820-я гг. 

Так, у Варшаве працягвала дзейнасць Таварыства сяброў навукі (1800) на 

чале са Станіславам Сташыцам (Stanisław Staszic, 1755—1826). Ён быў 

геолагам і даследчыкам прыродных багаццяў Польшчы. Сташыц распрацаваў 

план развіцця прамысловасці і перадавой асветы ў Польшчы, менавіта з іх 

дапамогай ён меркаваў зрабіць Польшчу сучаснай краінай. Ён выступаў як 

праціўнік захавання шляхецкіх прывілеяў і лічыў феадальны эгаізм павінным у 

страце Рэччу Паспалітай сваёй незалежнасці. Як міністр эканомікі ён спрыяў 



развіццю горназдабываючай прамысловасці ў Польшчы. Іншымі выдатнымі 

дзеячамі асветы і прагрэсу ў Каралеўсве Польскім ў той час сталі міністра 

фінансаў граф Францішак Ксаверы Друцкі-Любецкі, а таксама міністр асветы 

граф Станіслаў Костка Патоцкі. Так, па ініцыятыве апошняга ў 1820 г. быў 

заснаваны Варшаўскі ўніверсітэт, а таксама ўведзена сістэма ўсеагульнай 

пачатковай школы. У 1826 г. у Варшаве была заснаваны Інстытут тэхналогій, 

што быў зачынены ў 1831 г. і адноўлены толькі ў 1897 г. і зноў зачынены па 

волі расійскіх улад у 1906 г. і адноўлены ў 1915 г. Між тым, расійскае 

самадзяржаўе з апорай на польскіх памешчыкаў-рэтраградаў павяла наступ на 

законныя правы палякаў і вымусіла тых да паўстання супраць узурпацыі ў 1831 

г. Між тым, паўстанні 1831 г. і 1863 г. зазналі паразы, і тое прывяло да 

русіфікацыі, засілля расійскіх чыноўнікаў і палітычнага тэрору (дзесяткі тысяч 

польскіх патрыётаў вымушаны былі эміграваць, альбо скірваны ў ссылку ўглыб 

Расійскай імперыі, альбо былі забітыя ці пасаджаны ў турмы). Асабліва гэта 

адчувалася з 1864 г., калі нават у Варшаўскім універсітэце было забаронена 

размаўляць па-польску, не тое што навучацца. Ужо на гэтым фоне ўзмацняліся 

працэсы германізацыі і насілля ў Прусіі. Тут забарона на польскую мову ў 

публічнай сферы была ўведзена ў 1874 г. Між тым, сацыяльна-прававое 

развіццё ў Прусіі (Германіі) было высокім, таму ўзнікла такая з’ява як 

пазітывізм на Пазнаньшчыне: польскія памешчыкі (и буржуазия) пачалі 

разумець сваю нацыянальную агульнасць з сялянамі і інш. прадстаўнікамі 

народных мас. З дапамогай салідарнасці і ўзаемнай падрымкі яны змагалися за 

свае правы. Хутка пазітывізм ахапіў і інш. часткі Польшчы, быў перададзены 

суседнім народам, украінцам і беларусам. Так, у сяр. ХІХ ст. сярод украінскіх 

памешчыкаў з’явіўся рух хлапаманаў, адкуль выйшла нямала выдатных 

прадстаўнікоў польскай і ўкраінскай культуры і асветы (В.Антановіч, В.Ліпінскі 

і інш.). 

Апорай для культурнага развіцця і засваення прагрэсу для палякаў і 

ўкараінцаў стала Галіччына. Тут дзейнічалі ўніверсітэты ў Кракаве і Львове. 

Апроч таго ў Львове дзейнічаў асветны цэнтр і бібліятэка імя Асалінскіх (з 

1817 г.), што займаўся выдавецтвам і падтрымкай студэнтаў. У 1844 г. у Львове 

была адкрытая Тэхнічная Акадэмія (з 1877 г. Палітэхнічная Акадэмія). У 1870 г. 

быў адкрыты Прыродазнаўчы музей імя Дзедушыцкіх, у 1881 г. Акадэмія 

ветэрэнарнай медыцыны. Ужо ў 1868 г. у Львове склалася украінскае 

культурна-асветнае аб’яднне Просвіта, а ў 1873 г. — Навуковае таварыства 

імя Шаўчэнка, ад якога бярэ вытокі Ўсеўкраінская Акадэмія навук. Львоў быў 

важным асветна-культурным і навуковым цэнтрам і ўкраінскага і польскага 

народаў. Між тым, Галічына заставалася аграрным рэгіёнам, толькі ў 

Прыкарпацці ў раёне Горліц ў 1850—1870-я гг. склаўся нафтаздабываючы раён. 

У 1853 г. львоўскі аптэкар Йоган Зех і хімік Ігнацы Лукасевіч (1822—1882 ) 

ажыццявілі першую дыстыляцыю нафты і вырабілі керасін (газу), а таксама 

керасінавую лямпу. У 1856 г. І.Лукасевіч заснаваў першы нафтаперапрацоўчы 

завод і распачаў шырокую нафтаздабычу ў краі.      

Між тым, на фоне аграрнай у цэлым Галіччыны — хутка развівалася 

індустрыя ў Польшчы, а ў др. пал. ХІХ ст. таксама і ва Ўкраіне. Напрыклад, у 



1860-я гг. хутка развіваецца прамысловы раён у прускай Верхняй Сілезіі, дзе 

хутка раслі цэнтры горназдабываючай, металургічнай і машынабудаўнічай 

індустрыі (Катовіцэ з 1865 г., Бытам, Цешын і інш.). З 1830-х гг. развіваецца як 

буйны цэнтр тэкстыльнай прамысловасці Лодзь, Варшава ў КП і Познань у 

Прусіі. Так, у КП выраблялася 1/5 прамысловай прадукцыі ўсёй Расійскай 

імперыі. Развіваюцца як індустрыяльныя цэнтры з 1850—1860-х гг. таксама 

Кіеў, Адэса, Харкаў, Кацярынаслаў і інш. гарады ва Ўкраіне. Калі для Польшы 

важнае месца ў развіцці навукі і адукацыі мелі ўніверсітэты ў Варшаве, Вільні 

(да 1832 г.) і Кракаве, то для Ўкраіны — універсітэты ў Харкаве (з 1805 г.), 

Кіеве (з 1834 г.), Адэсе (з 1865 г.), у Чарнаўцах (1875) на Букавіне (Заходняя 

Ўкраіна). Для развіцця Ўкраіны быў вельмі важны, як і для ўсёй Расійскай 

імперыі, час пасля 1861 г., калі было скасавана прыгоннае права і праведзены 

шырокія рэформы 1860—1870-х гг. Цікава, што Львоў быў звязаны чыгункай з 

Венай ужо ў 1861 г., а ў 1866 г. з’явілася лінія Чарнаўцы — Львоў, у расійскай 

жа частцы Ўкраіны шырокае будаўніцтва чыгунак разганулася ў 1870—1880-я 

гг. Асабліва важным было будаўніцтва ліній, што звязалі Кіеў і Адэсу (1870), 

Адэсу і Харкаў (1872) і Харкаў з Азовам і Марывупалем (1869). Гэта вяло да 

ўзнікнення Данбасу і росту індустрыі ва Ўкраіне. Як вынік, у пачатку ХХ ст. 

украінская прамысловасць давала ½ вытворчасці чыгуну і сталі, 

сельскагаспадарчых машын, да 4/5 вуглю і цукру імперыі. Разам з тым, доля 

гатовай прадукцыі ўкраінскіх заводаў складала 18 %, тады як выраб гатовай 

прадукцыі замыкаўся на Расіі, і тое паказвала каланіяльны стан Украіны. 

 Выдатнейшымі вучонымі Польшчы ў ХІХ ст. былі: хімік і біёлаг Анджэй 

Снядэцкі, астраном і матэматык Ян Снядэцкі, хімікі і фізікі Зыгмунт Урублеўскі 

і Караль Альшэўскі, Марыя Кюры-Складоўская і шэраг інш.  

Ян Снядэцкі (Jan Śniadecki, 1756—1830) быў выпускніком Кракаўскага 

ўніверсітэта, які пасля працяглага навучання ў Галандыі і Францыі выкладаў 

матэматыку і астраномію ва ўніверсітэтах Кракава і затым у Вільні. 

Прагандаваў вучэнне М.Каперніка і займаўся астранамічнымі назіраннямі. 

Пэўны час быў рэктарам Віленскага ўніверсітэта (1807—1815), а таксама стаў 

членам Часовай камісіі ВКЛ, прыхільнага Напалеону ўраду ў 1812 г.            

Анджэй Снядэцкі (Jędrzej Śniadecki, 1768—1838) таксама скончыў 

Кракаўскі ўніверсітэт і пасля навучання ў Шатландыі выкладаў хімію і 

медыцыну ў Віленскім ўніверсітэце. Заснаваў школу хімікаў у Польшчы і ВКЛ. 

Быў адным з пачынальнікаў біяхіміі як навукі ў Еўропе і свеце.  

Зыгмунт Урублеўскі (Zygmunt Wróblewski, 1847—1888) паходзіў з г. 

Гродна, быў выпускніком Кіеўскага ўніверсітэта, удзельнік паўстання 1863 г. За 

ўдзел у паўстанні быў высланы ў Сібір, але атрымаў амністыю дзеля лекавання 

хворых вачэй. Затым эміграваў у Германію і Францыю, дзе займаўся 

вывучэннем газаў. У 1882 г. вярнуўся ў Польшчу і выкладаў фізіку ў 

Кракаўскім універсітэце. Сумесна з К.Альшэўскім упершыню ў свеце атрымаў 

вадкі кісларод і азот (1883). Загінуў пасля няўдалага вопыту. 

Караль Альшэўскі (Karol Olszewski, 1846—1915) быў выпускніком і затым 

прафесарам хіміі Кракаўскага ўніверсітэта. Сумесна з З.Урублеўскім атрымаў 

вадкі кісларод і азот; вырабіў вадкі хлор, аргон і вадарод (1895). 



Марыя Кюры-Складоўская (Maria Skłodowska-Curie, 1867—1934) была 

найвыдатнейшым польскім вучоным ХІХ/ХХ стст. Нарадзілася ў Варшаве ў 

сям’і гімназічных настаўнікаў. У 1891 г. пераехала ў Парыж, дзе навучалася ў 

Сарбоне. Тут яна пазнаёмілася з французскім фізікам П’ерам Кюры, за якога 

неўзабаве выйшла замуж. Удваіх яны заняліся цяжкімі вопытамі па вывучэнню 

ўранавай пароды на радыёактыўнасць. Як ведама, яны адкрылі новыя элементы 

палоній і радый і з’яву радыёактыўнасці (1898), за што атрымалі ў 1903 г. 

Нобелеўскую прэмію. Аднак ужо ў 1906 г. П.Кюры загінуў. М.Кюры-

Складоўская працягнула даследаванні. У 1910 г. яна вырабіла радый як метал і 

ў той жа год упершыню ў гісторыі яна, жанчына,  балатвалася ў члены 

Французскай Акадэміі навук, але была адхілена большасцю ўсяго ў 1 голас.  

Тым не меней, у 1911 г. яна ўпершыню атрымала 2-ю Нобелеўскую прэмію, па 

хіміі. У 1914 г. быў заснаваны Радыевы інстытут у Парыжы, дзе і працавала ў 

далейшым. Вядома, што яе здароўе моцна пахіснулася пасля небяспечных 

вопытаў з уранам і радыем, аднак яна да канца жыцця заставалася вернай 

навуковаму пошуку. Вядомымі вучонымі-фізікамі былі яе з П’ерам дзеці — 

Ірэна і Фрэдэрык Ёліёт Кюры. 

 Выдатным фізікам быў Марыян Смалюхоўскі (Marian Smoluchowski, 

1872—1917). Нарадзіўся ён у польскай сям’і ў Вене, дзе скончыў універстэт і 

заўмася навуковымі пошукамі. Вывучаў броўнаўскі рух і з’явы тэрмадынамікі. 

Даказаў слушнасць малекулярна-кінетычнай тэорыі (1908). 

Выдатным польскім падарожнікам і інжынерам быў Эрнэст Маліноўскі 

(Ernest Malinowski, 1808—1899). Падтрымаў паўстанне 1831 г., але пасля яго 

паразы мусіў эміграваць у Францыю. У 1852 г. як інжынер-чыгуначнік пераехаў 

у Перу, дзе заняўся праектаваннем і будаўніцтвам чыгунак. У прыватнасці, па 

яго праекту збудаваны лінія порт Кальяо — Ліма. Распачаў чыгуначнае 

будаўніцтва ў Лацінскай Амерыцы. Па яго праектам быў пабудаваны шэраг 

чыгунак, у т.л. на вышыні 4817 м. (Трансандская чыгунка, 220 км, 1870-е гг.). 

Э.Маліноўскі прызнаны нацыянальным героем Перу. 

Вядомым польскім географам і падарожнікам ХІХ ст. быў Павел Эдмунд 

Стшалецкі (Paweł Edmund Strzelecki, 1797—1873). Ён паходзіў з шляхецкай 

сям’і з ваколіц Познані. Падтрымаў паўстанне 1831 г. і  падобна да 

Э.Маліноўскага вымушаны быў эміграваць. У 1830-я гг. падарожнічаў па ЗША 

і Канадзе, затым зрабіў шэраг экспедыцый у Лацінскай Амерыцы. У 1839—

1843 гг. падарожнічаў па Аўстраліі, дзе пакарыў горны масіў Аўстралійскіх 

Альпаў і назваў найвышэшы пік у гонар Тадэвуша Касцюшкі. 

 Вядомым геолагам быў Юліян Нядзведзкі (Julian Niedźwiedzki, 1845—

1918), вучань Э.Зюса, выпускнік Венскага ўніверсітэта і першы рэктар 

Львоўскай Палітэхнічнай Акадэміі. Вядомы сваімі працамі па мінералогіі. Быў 

адным з заснавальнікаў Польскага прыродазнаўчага таварыства імя 

М.Каперніка ў Львове (1886), але таксама быў актыўным членам украінскага 

таварыства Просвіта і Навуковага таварыства імя Шаўчэнкі ў Львове. Уласна, 

ён сваім прыкладам ўвасабляў пазітыўны вопыт даўняга суседства польскай і 

ўкраіснкай культур у Галіччыне і нярэдкай асобы на мяжы культур у РП. 

Іншым выдатным польскім географам і батанікам быў таксама Антоні 



Рэман (Antoni Rehman, 1840—1917). Паходзіў з Кракава і скончыў Кракаўскі 

ўніверсітэт, з 1882 г. прафесар батанікі ва ўніверсітэце Львова і Ветэрэнарнай 

Акадэміі. Арганізаваў шэраг экспедыцый у Карпаты, на Каўказ і Крым, у 

Паўднёвую Афрыку. Вядомы як дасціпны даследчык геабатанікі Карпат.       

Выдатным фізікам, спецыялістам у галіне электратэхнікі быў Раман 

Дзеслеўскі, дзякуючы яму ў Палітэхнічнай Акадэміі Львова з’явілася ў пачатку 

ХХ ст. школа электратэхнікаў. Іншы ж іжынер-механік Тадэвуш Фідлер 

заснаваў у Львове машынабудаўнічую лабараторыю. 

Шэраг выдатных імён у гісторыі навукі і тэхнікі пакінула Ўкраіна. Так, 

выдатным біёлагам, гісторыкам і этнографам быў Міхайла Аляксандравіч 

Максімовіч, матэматыкам Іван Земанчык, фізік Іван Паўлавіч Пулюй, біёлаг Ілля 

Ільіч Мечнікаў, мікрабіёлаг Мікалай Фёдаравіч Гамалія, фізіёлаг Васіль 

Якаўлевіч Данілеўскі, фізік Сцяпан Пракоф’евіч Цімашэнка і мн.інш.           

Міхаіл Аляксандравіч Максімовіч (1804—1873) паходзіз са старшынскага 

роду з Палтаўшчыны. Скончыў Маскоўскі ўніверсітэт, дзе з нейкі час выкладаў 

батаніку. Аднак ужо ў 1834 г. у сувязі з адкурыццём універсітэта пераехаў у 

Кіеў і стаў першым рэктарам Кіеўскага ўніверсітэта (1834/1835 г.). Ён быў 

вядомы сваімі ўкраінафільскімі настроямі, праз што яго расійскія чыноўнікі 

адсунулі ад выкладання. Былі вядомыя яго падручнікі «Пачаткі біялогіі» і 

«Пачаткі заалогіі», праца «Развагі аб прыродзе», дзе адстойваў прынцыпы 

эвалюцыянізму і клетачнай будовы арганізмаў. Вядомы таксама сваімі 

грунтоўнымі працамі на гісторыі і этнаграфіі Украіны.  

Іван Земанчык (1752—1825) быў ураджэнцам Закарпацця. Закончыў 

універсітэт Бедапешту, затым у 1787 г. быў накіраваны для выкладання ў 

Studium Ruthenum Львоўскага ўніверсітэта матэматыкі па-ўкраінску. 

І.Земанчык быў прафесарам, дэканам і рэктарам Львоўскага ўніверсітэта. 

Іван Паўлавіч Пулюй (1845—1918) нарадзіўся ва ўкраінскай заможнай 

сялянскай сям’і на Тэрнопальшчыне. Ён з дзяцінства быў адданым украінскім 

патрыётам, разам з іншымі вучнямі гімназіі ў Тэрнопалі заснаваў украінснкую 

Громаду. Скончыў Венскі ўніверсітэт, а пасля даследаваў і выкладаў фізіку і 

матэматыку ў аўстрыйскай Вайскова-марской акадэміі ў Рыецы, пасля ва 

ўніверсітэтах Вены і Страсбурга. І.Пулюй набыў вядомасць сваімі 

даследаваннямі і тэхнічнымі вынаходніцтвамі ў галіне электратэхнікі. Быў 

членам львоўскага Навуковага таварыства імя Т.Шаўчэнкі. У Праге ва 

ўніверсітэце ён стварыў 1-ю ў Еўропе кафедру электратэхнікі (1903). Яго лямпа 

Пулюя вельмі спрыяла даследаванню катодных прамянёў і прывяла да 

адкрыцця рэнтгенаўскіх прамянёў (1896). Вядомы ён таксама як удзельнік 

калектыву 1-га поўнага перакладу Бібліі на ўкраінскую мову (1904).        

Ілля Ільіч Мечнікаў (1845—1916) паходзіў з сям’і ўкраінскай шляхты з 

малдаўскімі каранямі. Ён быў выпускніком Харкаўскага ўніверсітэта і пасля 

стажыроўкі ў Германіі доўгі час выкладаў заалогію ў новаствораным (1865) 

Наварасійскім універсітэце ў Адэсе. Мечнікаў вядомы тым, заснаваў у Адэсе 1-

ю ў Расійскай імперыі і 2-ю ў свеце бактэрэалагічную станцыю (1886). Між 

тым, усціск улад вымусіў яго выехаць за мяжу. У эміграцыі Мечнікаў працаваў 

у Інстытуце Пастэра. Ён вядомы сваімі даследаваннямі ў галіне эмбрыялогіі і 



імуналогіі, а таксама адкрыццём фагацытозу (1882) і фагацытарнай тэорыі 

імунітэту (1901). У 1908 г. І.І.Мечнікаў, сумесна з П.Эрліхам, атрымаў 

Нобелеўскую прэмію за адкрыцці ў галіне імуналогіі. 

Мікалай Фёдаравіч Гамалія (1859—1949) нарадзіўся ва ўкраінскай сям’і ў 

Адэсе. Скончыў спачатку ўніверстэт у Адэсе, а затым Ваенна-медыцынскую 

акадэмію ў Пецярбургу. Поруч з І.І.Сечанавым быў піянерам бактэрылогіі ў 

Расійскай імперыі; разам з Я.Ю. Бардахам яны заснавалі ў Адэсе 1-ю 

бактэрыялагічную станцыю (1886). У 1899 г. заснаваў там жа Бактэрыялагічны 

інстытут, які працяглы час ачольваў. У пач. ХХ ст. паспяхова вывучаў тыф, у 

т.л. даказаў, што сыпны тыф перадаюць вошы (1908). З 1912 г. працаваў у 

Пецярбургу, даследаваў воспу. Пазней стаў вядомым савецкім вучоным. 

Забалотны Даніл Кірылавіч (1866—1929) нарадзіўся на Вініччыні ва 

ўкраінскай сялянскай сям’і. Скончыў Рышэльеўскі ліцэй і затым навучаўся ва 

ўніверсітэце ў Адэсе, адкуль быў выключаны за ўдзел у студэнцкім выступе 

супраць царызму. Працаваў на Бактэрыалагічнай станцыі і Ін–це Л.Пастэра. 

Вядомы пошукамі сродкаў ад дыфтэрыі, халеры і чумы. Завершыў навучанне на 

медфаку Кіеўскага ўніверсітэта. Працаваў доктарам. Пазней выкладаў у 

медыцынскіх інстытутах Пецярбурга і Адэсы. Стварыў 1-ю ў свеце кафедру 

эпідэміялогіі ў Адэсе (1920), а ў 1928—1929 гг. узначальваў Украінскую АН. 

Між іншых, выдатным супрацоўнікам І.І.Мечнікава і М.Ф.Гамаліі быў 

украінскі мікрабіёлаг і доктар Якаў Юльевіч Бардах (1857—1929).  

Васіль Якаўлевіч Данілеўскі (1852—1939) быў ураджэнцам Харкава, у 

сувязі з пераездамі сям’і спачатку навучаўся на медыцнскім факультэце ў 

Казанскім, а затым у Харкаўскім універсітэце. Быў супрацоўнікам Івана 

Пятровіча Шчолкава (1833—1909), заснавальніка лабараторыі і школы 

фізіёлагаў у Харкаве. В.Я.Данілеўскі быў вядомы даследаваннямі мускульнай 

сістэма чалавека. Вядомы ён і сваёй асветнай дзейнасцю на Харкаўшчыне.               

Сцяпан Пракоф’евіч Цімашэнка (1878—1972) паходзіў з украінскай сям’і 

з Чарнігаўшчыны. Скончыў Інстытут чыгунак у Пецярбургу і затым выкладаў у 

Пецярбуржскім Палітэхнічным інтытуце, а затым у Палітэхнічным інстытуце ў 

Кіеве (гэты інтытут быў адкрыты ў 1898 г.). У 1911 г. пасля выявы салідарнасці 

са студэнцкім рухам быў звольнены і затым вярнуўся ў Пецярбург. У 1917—

1919 гг. удзельнічаў у стварэнні Ўсеўкраінскай Акадэміі навук, але вымушаны 

быў пакінуць Украіну з-за інтэрвенцыі расійскіх белагвардзейцаў і 

бальшавікоў. Затым працаваў як фізік-даследчык і прафесар у эміграцыі ў 

ЗША. Вядомы як аўтар фундаментальнай тэорыі супраціву матэрыялаў (1910). 

У ХІХ ст. развіццё навукі і асветы ва ўкраінскіх і польскіх землях 

адбывалася пры ўдзеле вучоных розных народаў. Так, украінскае паходжанне 

мелі вядомыя ў Расіі вучоныя М.В.Астраградскі, А.М.Бекетаў і інш. У той жа 

час выдатнымі вучонымі, што стваралі і развівалі школу матэматыкаў у 

Харкаўскім універсітэце былі Ц.Ф.Асіпоўскі і Д.А.Гравэ, хімікаў-арганікаў у 

Кіеўскім універсітэце — С.М.Рэфармацкі, якія былі ўраджэнцамі Расіі. Шэраг 

вучоных, ураджэнцаў Украіны і Польшчы — уліліся ў сусветную сістэму-

скарбніцу навукі (С.П.Цімашэнка, М.Кюры-Складоўская, М.Смалюхоўскі, 

І.І.Мечнікаў, І.П.Пулюй, А.Снядэцкі і інш.).  



            

   2.3.11. Дасягненні ў галіне навукі і тэхнікі ў Беларусі ў ХІХ ст.  

Беларусь пасля пошняга падзелу Рэчы Паспалітай у 1795 г. цалкам была 

далучана да Расійскай імперыі. Да сяр. ХХ ст. беларускія землі заставаліся 

аграрнай перыферыяй і была досыць адсталым рэгіёнам. Так, за ХІХ ст. 

колькасць гарадскога насельніцтва ў Беларусі вырасла ўсяго з 8% да 11%, у той 

жа час адносна марудны быў рост насельніцтва ў прыгонніцкі час і дастаткова 

хуткі пасля 1861 г.: калі ў пач. ХІХ ст. ў Беларусі жыло 27 чал., то ў 1858 г. 3,4 

млн чал., у пач. ХХ ст. 9,3 млн чал. Калі, як і раней, сяляне складалі звыш 85 % 

насельніцтва, а яўрэі складалі звыш ½ жыхароў гарадоў, то колькасць шляхты з 

5-6% паменшылася да 1% да ўсяго насельніцтва. Назіралася палітыка 

абмежавання правоў мясцовага дваранства, каталікоў, уніятаў і яўрэяў, 

абмежаванне ранейшых гарадскіх вольнасцей, а таксама нязменны курс 

расійскіх улад на русіфікацыю края. Вынікам такой палітыкі сталі паўстанні 

1831 і 1863 гг., у якіх удзельнічала шляхта і нават пэўная частка сялян-

каталікоў і мяшчан Беларусі. Аднак, як аб гэтым і папярэджваў С.Сташыц, 

міжсаслоўныя супярэчнасці не спрыялі поспеху паўстанняў і выкарыстоўваліся 

расійскім самадзяржаўем. Так, апошняе ў 1863 г. дзеля заваявання прыхільнасці 

беларускіх сялян неадкладна скасавала часовы (пераходны 9-ці-гадовы) 

абавязаны прыгонніцкі стан сялян да сваіх памешчыкаў. Пераважная ж маса 

памешчыкаў (9/10) на Беларусі да 1897 г. была абавязана выплочваць т.зв. 

кантрыбуцыйны падатак у выглядзе спачатку 10%, а затым 5% і 3% ад 

агульнага даходу маёнткаў. Разам з тым, Расія не пашырыла на Беларусь многія 

перадавыя рэформы (як тое увядзенне земскага самакіравання) ці затрымлівала 

і ўразала іх. Канешне, гэта замаруджвала сацыяльную эвалюцыю і прагрэс на 

Беларусі. Так, да 1917 г. пад забаронай з 1863 г. былі польская і беларуская 

мовы. Як вынік, абмежавальны рэжым Расійскай імперыі адчуваўся на Беларусі 

мацней, чым у іншых месцах былой РП, і вёў да істотнага адставання ў развіцці. 

Адносна спрыяльным для прагрэсу быў для зямель Беларусі перыяд 

першай трэці ХІХ ст., калі Расійская імперыя ўстрымлівалася ад маштабнай 

рэгуляцыі унутраннага жыцця нашай краіны. Гэта дазваляла развіваць набыткі 

Эпохі Асветы ў Беларусі (а таксама на іншых землях колішняй Рэчы Паспаітай) 

больш паспяхова. Так, у Беларусі і Правабярэжнай Украіне ў 1803—1832 гг. 

дзейнічала Віленска навучальная акруга, якую узначальваў вядомы грамадскі 

дзеяч, мецэнат і публіцыст князь Адам Ежы Чартарыйскі. Ён здолеў у пэўнай 

меры працягнуць справу Эдукацыйнай Камісіі і адукацыя ў межах Віленскай 

навучальнай акругі была самая прагрэсіўная ў Раійскай імперыі. Так, пры 

насельніцтве ў 5—6% жыхароў імперыі на акругу прыходзілася 30% вучняў 

імперыі. Плённа працаваў Віленскі ўніверсітэт да моманту яго закрыцця ў 1832 

г. Тое быў вынік рэакцыйнага наступлення расійскага царызму і праява яго 

рэпрэсіўнай палітыкі. Так, у Віленскім універсітэце пад уплывам прафесара 

Іяхіма Лялевеля ўзнік у 1817 г. студэнцкі гурток філаматаў (А.Міцкевіч, 

І.Дамейка, Я.Чачот, Т.Зан і інш.), які выступаў за расвіццё асветы і адраджэнне 

РП. Аднак у 1823 г. царызм абрынуў на філаматаў рэпрэсіі: гурток быў 

забаронены, а самі філаматы арыштаваныя і патрапілі ў турму ці ў высылку. У 



знак пратэсу супраць пераследу філаматаў А.Е.Чартарыйскі, вядомы на той час 

ва ўсёй Еўропе дзеяч асветы, падаў у адстаўку; а затым у 1830—1831 гг. ён 

узначаліў урад паўсталай Польшчы і з паразай нацыянальна-вызваленчага 

паўстання эміграваў. Дарэчы тут будзе згадаць і пра вядомага гісторыка, 

выпускніка і прафесара гісторыі Віленскага ўніверсітэта Іяхіма Лелевеля 

(1786—1861). Ён таксама ўдзельнічаў у паўстанні 1830—1831 гг. і вымушаны 

быў эміграваць. І.Лялевель звярнуўся да нацыянальнай гісторыі як мінулага 

народных масаў, да гісторыі сялянства. Ён быў вядомы сваімі дэмакратычнымі 

перакананнямі і засуджаў эгаізм шляхты, а перпектыву бачыў у адраджэнні РП 

як краіны з раўнапраўем грамадзян і развіццём усіх яе народнасцей96. 

Пасля таго як у 1832 г. Віленскі ўніверсітэт зачынілі, аж да стварэння ў 

1921 г. БДУ на тэрыторыі Беларусі не існавала ўніверсітэтаў. На тэрыторыі ж 

сучаснай Літвы Віленскі ўніверсітэт быў адроджаны толькі ў 1919 г., пасля 

падзення Расійскай імперыі. Ва ўмовах абмежавальнага рэжыму асяродкам 

навукі і прагрэсу ў Беларусі станавіліся Таварыствы мясцовых памешчыкаў, а 

таксама дактароў і інжынераў, якія тут працавалі. Так, у 1862 г. узнікла па 

ініцыятыве доктара Данілы Восіпавіча Спасовіча Таварыства мінскіх урачоў. 

Членамі гэтага таварыства ў 1867 . у Мінску была створана медыцынская, а 

затыў у 1900 г. 1-я публічная бібліятэка. Мінскія дактары актыўна займаліся 

асветніцкай дзейнасцю. Вядома, што ганаровымі членамі іх Таварыства ў 

Мінску лічыліся Л.Пастэр і М.Пірагоў97. Гісторыя памятае імя мінскага доктара 

Вільгельма Данілавіча Гіндэнбурга (1799—1877). Істотныя даследаванні правялі 

на Беларусі ў 1840—1860-я гг. афіцэры расійскай арміі. У 1873—1898 гг. 

Палескую экспедыцыю для даследавання і асушэння зямель на Палессі 

ўзначаліў генерал і інжынер, ураджэнец Літвы, Іосіф Іпалітавіч Жылінскі. 

Экспедыцыя асушыла звыш 2,7 млн га зямель, пабудавала да 550 мастоў і сотні 

км. каналаў і грэбляў. Усё тое найперш было звязана з важным геастратэгічным 

становішчам Беларусі. Па той жа прычыне ў часы Расійскай імперыі на 

Беларусі было разгорнута будаўніцтва чыгунак. У 1862 г. праз Гродна (і 

Вільню) прайшла 1-я на тэрыторыі Беларусі чыгуначная лінія Пецярбург — 

Варшава. У 1868 г. праз Полацк і Віцебск прайшла лінія Рыга — Арол; у 1871 г. 

Беларусь з паўночнага ўсходу на паўднёвы захад перасекла лінія Масква — 

Брэст, станцыямі якой сталі Брэст, Мінск, Барысаў, Орша. У 1873 г. быў 

звязаны чыгункай Мінск з Гомелем і Вільняй. Пазней была пабудавана сетка 

Палескіх чыгунак (1882—1907 гг., да 2 тыс. км.). На пач. ХХ ст. працягласць 

чыгунак у Беларусі дасягала 4 тыс. км і тое вельмі спрыяла развіццю, у т.л. 

прывяло да хуткага росу такіх новых гарадоў у Беларусі, як Гомель, 

Баранавічы, Асіповічы, Маладзечна. Разам з рэформамі 1860—1870-х гг. 

назіраўся некаторы сацыяльна-эканамічны ўздым. Так, грузаабарот (зн. 

гандаль) у Беларусі з 1860-х гг. да 1905 г. вырас у 20 разоў, колькасць рабочых і 

                                                           
96 Асветнікі зямлі Беларускай... — 2-е выд. — Мінск, 2006. — С. 268—269. 
97 Гісторыя Беларусі : у 6 т. — Т 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII — 

пачатак ХХ ст.) / М.В. Біч [і інш.]; рэдкал.: М.Касцюк [і інш.]. — Мінск : Экаперспектыва, 

2005. — 519 с. — С. 418. 



асоб наёмнай працы вырасла з 42 тыс. да 300 тыс. чал., колькасць заводаў з 

паравымі рухавікамі вырасла з 70-80 да 800. Нават колькасць параходаў у 

Беларусі за 1860—1900 гг. вырасла з 20 да 16498. Разам з тым, прамысловыя 

прадпрыемствы ў Беларусі заставаліся пераважна дробнымі. Большай часткай 

яны належылі мясцовым памешчыкам, купцам і мяшчанам. Так, першымі на 

тэрыторыі Беларусі з паравымі рухавікамі сталі тэкстыльныя фабрыкі графа 

Вандаліна Пуслоўскага ў м. Хомск і Косава ў Кобрынскм павеце (1823). Затым 

у 1830 г. памешчык з Піншчыны Аляксандр Скірмунт пабудаваў у маёнтку 

Моладава цукровы завод, што стаў найбольшым тэхналагічна развітым 

прадпрыемствам Беларусі да 1860-х гг. Цікава, што Аляксандр Ісідар Скірмунт 

(1798—1870) быў не толькі прадпрымальнікам, але і вынаходнікам. Ён 

закончыў фізіка-матэматычнае аддзяленне Віленскага ўніверсітэта і некалькі 

год вывучаў хімію ў Францыі і Германіі. У 1830 г. ён 1-м у Беларусі атрымаў 

патэнт на сваю тэхналогію атрымання цукру выпарваннем рошчыны з 

цукровых буракоў99. У др. пал. ХІХ — пач. ХХ ст. буйнейшым і тэхналагічна 

перадавым у краіне быў Добрушскі папяровы завод графа Ф.І.Паскевіча 

(заснаваны ў 1877 г.). Важнейшымі былі тэкстыльная фабрыка Р.А.Скірмунта ў 

Парэччы (Пінскі павет, заснаваны А.Скірмунтам у 1836 г.), ільнопрадзільная 

фабрыка «Дзвіна» ў Віцебску (заснавана ў 1900 г. бельгійцамі), запалкавая 

фабрыка «Прагрэс-Вулкан» у Пінску (заснавана ў 1892 г. Л.Гершманам,  

купцом з Вены), а таксама чыгуначныя майстэрні ў Мінску, Гомелі і Пінску. 

 Апроч дактароў, памешчыкаў, інжынераў і прадпрымальнікаў прагрэс у 

Беларусі ў ХІХ ст. у немалой ступені рухаўся аграномамі і настаўнікамі. Так, 

адзінай спецыялізаванай установай вышэйшай адукацыі ў Беларусі быў 

Земляробчы інстытут у Горы-Горках, што існаваў у 1848—1863 гг. і поруч з 

падобным інстытутам у польскім г. Нова-Александрыя (Пулавы) стаў пачаткам 

агранамічнай навукі ў Расійскай імперыі. Раней (з 1840 г.) у Горках дзейнічала 

земляробчая школа, пасля ж закрыцця за ўдзел студэнтаў інстытута ў паўстанні 

1863 г. у Горках засталося дзейнічаць земляробчае вучылішча. Адноўлены 

інстытут быў толькі пасля падзення царызму ў 1919 г. і пераўтварыўся ў 

сучасную Беларускую сельскагаспадарчую акадэмію. Выкладчыкам аграноміі 

земляробчага інтытута ў Горках быў Іяган Готліб (Багдан Андрэевіч) Цэлінскі 

(1812—1883), аграном і эканаміст. Вядомымі вучонымі сталі выпускнікі 

інстытута: аграном А.В.Саветаў, які раскрыў ролю раслін у глебаўтварэнні, 

батанік Х.І.Гербаноўскі, аграном І.А.Сцебут.    

 Выдатнымі вучонымі ХІХ ст. у Беларусі і родам з Беларусі былі: геолаг 

Ігнат Дамейка, матэматык Соф’я Кавалеўская, фізік і медык Якуб Накевіч-

Ёдка, хірург Іосіф Каржанеўскі, аграном Міхаіл Ачапоўскі, археолагі 

Канстанцін і Яўстафій Тышкевічы, хімікі Зыгмунт і Эдвард Урублеўскія, 

біёлаг Дзмітрый Кайгародаў, геолаг Іван Чэрскі, астраном Вітольд Цэраскі, 

мовазнавец Іосіф Гашкевіч, мовазнавец і этнограф Яўхім Карскі і інш.  

Ігнат Дамейка (1802—1889) нарадзіўся ў шляхецкай сям’і на 
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Навагрудчыне. Дамейка скончыў фізіка-матэматычны факультэт Віленскага 

ўніверсітэта, дзе стаў філаматам і за тое быў арыштаваны (1823). Да 1830 г. 

жыў пад паліцэйскім наглядам у маёнтках Дамейкаў у Лідскім павеце і праявіў 

сябе як аграном і наватар. Затым ён удельнічаў у паўстанні 1830—1831 гг. і 

вымушаны быў эміграваць пасля задушэння паўстання. Навучаўся ў Горнай 

Школе ў Парыжы, пасля (1837) па запрашэнні ўрада Чылі пераехаў працаваць 

як геолаг у гэтай маладой краіне. У Чылі І.Дамейка выкладаў геалогію, 

займаўся геалагічнымі і этнаграфічнымі даследаваннямі. Доўгі час (1867—

1883) ён быў рэктарам Чылійскага ўніверсітэта. Вялікія намаганні прыклаў 

Ігнат Дамейка для развіцця адукацыі ў Чылі, што было ацэнена чылійскім 

народам, які ўраджэнца Беларусі найменаваў як Grande Educador (Вялікі 

Асветнік). У апошнія гады жыцця адведаў Бацькаўшчыну.        

Соф’я Кавалеўская (1850—1891) паходзіла з беларускага шляхецкага роду 

Корвінаў-Куркоўскіх і дзяцінства правяла ў радавым маёнтку Палібіна на 

Віцебшчыне. Выяўляла вялікую цікавасць да матэматыкі, аднак пасля выдатай 

хатняй адукацыі не магла працягнуць вучобу ва ўніверсітэце ў Расіі, бо была 

жанчынай, і паехала атрымоўваць матэатычную адукацыю ў Германію. Выйшла 

замуж за ўдзельніка паўстання 1863 г. геолага У.А.Кавалеўскага. У 1870-я гг. 

ізноў нейкі час жыла ў Расіі, дзе ніяк не магла атрымаць месца выкладчыка 

матэматыкі (таму што была жанчынай) і мусіла займала літаратурай (аўтар 

аповесці «Нігілістка», суаўтар драмы «Барацьба за шчасце»). У 1883 г. па 

прапанове аднаго са шведскіх вучоных выкладала матэматыку ў Стакгольмскім 

універсітэце. С.Кавалеўская стала першай у свеце жанчынай — прафесарам 

матэматыкі. Была прынята ў члены Шведскай Акадэміі, а затым шэрагу 

іншых, у т.л. нават у Акадэмію навук у Пецярбургу. Як матэматык еўрапейскае 

прызнанне атрымала за рашэнне задач аб абарачэнні цвёрдага цела вакол 

нерухомай кропкі, вырашэнне задачы Кашы і шэрагу праблем інтэгральнага 

вылічэння, тэорыі патэнцыялу.          

Якуб Наркевіч-Ёдка (1848—1905) паходзіў з беларускага шляхецкага 

роду. Пасля навучання ў Мінскай гімназіі скончыў медыцыскі факультэт 

Парыжскага ўніверсітэта. Затым вярнуўся на Бацькаўшчыну і пражываў у сваім 

маёнтку Наднёман (ля Узды), працаваў як доктар і сельскі гаспадар-наватар, а 

таксама займаўся даследаваннямі ў галіне медыцыны, хіміі, электрычнасці, 

метэрэалогіі. У Наднёмане стварыў выдатныя лабараторыі і бібліятэку. 

Стварыў ў суседнім маёнтку Антонаў метэрэалагічную станцыю (1872), якую 

затым перанёс у Наднёман. Тут жа ў Наднёмане стварыў санаторый (1892), дзе 

ўжываў перадавыя метады лячэння, у т.л. з дапамогай электрычнага поля. 

Вядомы як пачынальнік электраграфіі (1894), як аўтар шэрагу прыбораў, сярод 

якіх у 1890 г. і рэгістратар навальнічных разрадаў на адлегласці да 100 км., што 

стаў 1-м у свеце радыёпрыёмнікам (1898). Вядомы наватарскімі працамі па 

электрафізіялогіі. Ганаровы член шэрагу акадэмій.      

Іосіф Каржанеўскі (1806—1870) быў ураджэнцам Случчыны, выпускнік 

медыцынскага факультэта Віленскага ўніверсітэта. Некаторы час працаваў 

хіругам у Брэсце, затым выкладаў у Віленскай медыцынска-хіругічнай акадэміі 

(1832—1843), што ўзнікла на базе зачыненага ў 1832 г. медфака ўніверсітэта ў 



Вільні. Аўтар шэрагу навуковых прац па хірургіі. Лічыўся ў свой час лепшым 

хірургам Літвы (гістарычнага ВКЛ) і Польшчы (былой РП). 

Міхаіл Ачапоўскі (1788—1854) нарадзіўся ў сям’і вуніяцкага святара на 

Навагрудчыне. Скончыў Віленскі ўніверсітэт, пасля працаваў як аграном у 

маёнтках Літвы і Польшчы, вывучаў гаспадарчы досвед у краінах Еўропы. 

Выкладаў аграномію ў Віленскім універсітэце, пасля 1832 г. доўгі час быў 

рэктарам Інстытута сельскай гаспадаркі і лесаводства ля Варшавы. Аўтар 

шэрагу прац аб глебах, раслінах і сельскай гаспадарцы ў Беларусі і Літве.    

Канстанцін Тышкевіч (1806—1868) і Яўстафій Тышкевічы (1814—1873) 

паходзілі з магнацкай графскай сям’і, нарадзіліся ў маёнтку Лагойск. Былі 

пачынальнікамі археалагічных раскопак у Беларусі, заснавалі музей 

старажытнасцей у Вільні і Віленскую археалагічную камісію (1855), што вяла 

планамерныя даследаванні гісторыі Беларусі і Літвы. Пасля паўстання 1863 г. 

праца камісіі была забаронена расійскімі ўладамі. К.Тышкевіч у 1856 г. 

арганізаваў этнаграфічную экспедыцыю па р. Вілія, па выніках якой 

падрыхтаваў працу «Вілія і яго берагі» (1871). Браты Тышкевічы вядомыя як 

аўтары шэрагу прац па краязнаўству, археалогіі і этнаграфіі Беларусі і Літвы.     

Эдвард Урублеўскі (1848—1892), як і яго брат Зыгмунт (вядомы польскі 

вучоны), быў ураджэнцам Гродна. Э.Урублеўскі стаў студэнтам і затым 

прафесарам хіміі Тэхналагічнага інстытута ў Пецярбургу. Вядомы тым, што 

падцвердзіў высновы Ф.Кекуле аб бензоле і яго ўласцівасцях, у т.л. даказаў 

з’явы ізамерыі; вядомы таксама як даследчык талуолу і яго злучэнняў. Поруч з 

Д.Мендзялевым быў заснавальнікам Расійскага фізіка-хімічнага таварыства.     

Дзмітрый Кайгародаў (1846—1924) нарадзіўся ў Полацку, скончыў 

Полацкі кадэцкі корпус, дзе яго бацька выкладаў матэматыкі. Д.Кайгародаў 

служыў афіцэрам-артылерыстам, аднак зацікавіўся біяхіміяй і навучаўся ў 

Лясным інстытуце ў Пецярбургу, дзе затым выкладаў лясныя тэхналогіі. 

Вядомы як заснавальнік феналогіі (навука аб сезонных і прасторавых зменах 

расліннасці) і бія-кліматычнага раянавання ў Расійскай імперыі.      

Іван Чэрскі (1845—1892) паходзіў з беларускай шляцецкай сям’і з 

Віцебшчыны. За ўдзел у паўстанні 1863—1864 гг. быў высланы ў Сібір. У 

высылцы самастойна заняўся вывучэннем геаграфіі, геалогіі і паленталогіі. 

Вядомыя яго грунтоўныя працы па геалогіі Байкала і яго берагоў (1886), аб 

палеанталогіі і геаграфіі Сібіры. Правёў шэраг геалагічных экспедыцый для 

вывучэння Сібіры; падчас экспедыці на Калыму І.Чэрскі памёр у 1892 г. ад 

хваробы. За працу па геаграфіі Іркуцкай вобласці атрымаў залаты медаль 

Расійскага геаграфічнага таварыства (1879). Імём беларуса Чэрскага быў 

названы працяглы (1500 км.) хрыбет у Паўночна-Ўсходняй Сібіры.   

Вітольд Цэраскі (1849—1925) нарадзіўся ў Слуцку ў беларускай сям’і 

гімназічнага настаўніка геаграфіі. Вядома, што Цераскія былі беларуска-

літоўскім родам евангеліцкіх (лютэранскіх) пастараў і настаўнікаў з XVI ст. 

Вітольд Цераскі скончыў фізіка-матэматычнае аддзяленне Маскоўскага 

ўніверсітэта; затым — прафесар і даследчык астраноміі. Ён, як і шэраг 

прафесароў, у 1911 г. у знак пратэсту супраць усціску студэнтаў расійскім 

самадзяржаўем пакінуў Маскоўскі ўніверсітэт. Вядомы працамі па сферычнай 



астраноміі і як пачынальнік фотаметрыі ў астраноміі Расіі (1887). Адкрыў і 

апісаў з’яву начных серабрыстых воблак (у мезасферы, 1885 г.)100.        

Іосіф Гашкевіч (1814—1872) нарадзіўся ў сям’і грэка-каталіцкага 

беларускага святара з Рэчыцкага павета Мінскай губерні (на Палессі). Скончыў 

праваслаўную духоўную акадэмію ў Пецярбургу і быў накіраваны ў духоўную 

місію ў Пекіне. Між тым, не прыняў духоўнага сану і вывучыў кітайскую, 

маньчжурскую, мангольскую і інш. мовы Далёкага Ўсходу; даследаваў 

кітайскую культуру. У 1850-я гг. служыў перакладчыкам падчас расійскай 

дыпламатычнай місіі Я.Пуцяціна ў Японію, а ў 1858—1865 гг. стаў першым 

расійскім консулам у Японіі. Быў складальнікам першага расійска-японскага 

слоўніка (1857). Пасля 1867 г. і да смерці жыў у сваім маёнтку Малі (у 

Астравецкім раёне, атрымаў дваранства), дзе займаўся філалогіяй, апрацоўваў 

накопленыя ў ранейшы час матэрыялы. Галоўнай яго працай стала мова- і 

краіназнаўчая кніга «Аб карнях японскай мовы» (1899).         

Яўхім Карскі (1860—1931) паходзіў са збяднелай беларускай шляхецкай 

сям’і з-пад Гродна. Бацька яго служыў дз’якам у вясковай царкве, відаць таму  

Я.Карскі скончыў Мінскую духоўную семінарыю, але затым навучаўся ў 

Нежынскім гісторыка-філалагічным інстытуце (Украіна, існаваў з 1875 г.). 

Карскі стаў даследчыкам беларускай мовы і абараніў працу «Агляд гісторыі 

гукаў і форм беларускай гаворкі» ў Кіеўскім універсітэце (1893). Затым доўгі 

час працаваў у Варшаўскім універсітэце, быў яго рэктарам у 1905—1910 гг. 

Правёў у 1903 г. этнаграфічна-мовазнаўчую экспедыцыю ў Беларусь. Аўтар 

вядомай навуковай працы «Беларусы» ў 3-х тт. (1903—1922), што стала 

сапраўднай энцыклапедыяй беларусазнаўства, акрэсліла этнічныя межы 

беларускага народу па стану на пачатак ХХ ст. У гэтай жа працы навукова 

абгрунтаваў гістарычныя вытокі і існасць самастойнага беларускага народу. 

Я.Карскі пераканаўча давёў расійскай школе мовазнаўства, што стара-

беларуская мова XIV—XVII стст. — не ідэнтычная нейкай агульнарускай мове 

часоў да XVIII ст., але  мела вытокі ў народных гаворках беларускіх зямель 

ВКЛ і ўяўляла сабой самабытны моўны феномен. Іншая грунтоўная 

беларусазнаўчая праца Карскага — «Мова беларускага племені» ў 2-х тт. 

(1908—1912), дзе ён паказаў вытокі беларусаў ў мясцовых славянскіх плямёнах 

(этнасах) Ранняга Сярэднявечча — полацкія крывічы, дрыгавічы і радзімічы. 

Вядомы таксама як выдатны славіст. Між іншым, Я.Карскі лічыў прарадзімай 

славян Беларускае Палессе. Вядомы яго працы па фальклору беларусаў. У 1917 

г. удзельнічаў у І Усебеларускім з’ездзе, які быў разагнаны бальшавікамі. 

Актыўна далучыўся з 1917 г. да беларускага нацыянальнага руху, удзельнічаў у 

бурхлівых працэсах станаўлення і развіцця беларускай навукі і культуры ў 

1920-я гг. Даследаваў помнікі беларускай літаратуры. 

Вядомым падарожнікам і публіцыстам, народнікам і сацыялістам, стаў 

ураджэнец Магілёва доктар Мікалай Судзілоўкі (1850—1930). Ён вымушаны 

быў эміграваць з Расіі; у 1890-я гг. даследаваў культуру Гаваяў (ЗША).             

                                                           
100 «Белорусские имена в мировой науке и технике» [Электронны рэсурс]. — Рэжым доступу: 

http://rntbcat.org.by/belnames (/F_HTM/Ceraskij.HTML). 



ІІ.4. Навука і тэхніка ў ХХ ст.: НТР і пачатак  

постінтдустрыяльнага грамадства (нэасферы). 

2.4.1. Роля навуковых інстытутаў і прыватных вынаходніцтваў у росквіце 

індустрыяльнага грамадства ў ХХ ст.  

Дасягненні фізічнай навукі атрымлівалі падтрымку ў прадпрымальнікаў і 

вынаходнікаў. Напрыклад, працы М.Фарадэя і Дж.Максвела натхнялі А.Бела і 

Т.Эдысана і інш. для тэхнічнага прагрэсу. Вынікам стала ўзнікненне 

тэхналагічных кампаній (General Electric, Siemens і др.), што мелі ўласныя 

даследчыя інстытуты і лабараторыі, дзе працавалі вучоныя і адбываліся 

навуковыя адкрыцці і тэхналагічныя прарывы). Таксама па-ранейшаму вялікае 

значэнне мелі даследчыя лабараторыі ва ўніверсітэтах і Акадэміях. Новай 

важнай з’явай стала тварэнне адкрыццяў у навуцы і тэхналогіях калектывамі 

вучоных і інжынераў, што абазначыла сябе ўжо ў канцы ХІХ ст. і стала візітнай 

адзнакай ХХ ст., асабліва з пачаткам эпохі НТР. Адзначым, што падобны 

характар мелі такія адкрыцці ХІХ ст., як электрон і радыёактыўнасць. Яны 

абазначылі пераход навукі ХХ ст. ад макрасвету да аб’ектыўных з’яў свету на 

электронна-малекулярным і квантавым узроўні. 

Паступова да сяр. ХХ ст. вызначальную ролю ў прагрэсе навукі і тэхнікі 

сталі выконваць калектывы даследчыкаў, што адрознівалася ад ранейшага часу, 

калі вызначальную ролю мелі прарывы зробленыя асобнымі вучонымі. Да 

глыбока спецыялізаванага ўзроўню прыйло развіццё асобных навук, на той жа 

аснове адбываўся і працэс рэвізіі ранейшых навуковых поглядаў і 

дэканструкцыя «старых» навук і фарміраванне новых навук і навуковых 

напрамкаў, што разгарнулася ў апошняй трэці ХХ ст. і ХХІ ст. У другой палове 

ХХ і пачатку ХХІ ст. асабліва вялікае значэнне ў навукова-тэхнічным развіцці 

набылі розныя прыватныя кампаніі, якія раней адносна саступалі па свайму 

значэнню дзяржаўным навукова-даследчым інстытутам і падобным жа цэтрам і 

лабараторыям ў Акадэміях навук і пры ўніверсітэтах. Разам з тым, нельга 

гаварыць, што акадэмічныя цэнтры страцілі сваё значэння, але адбываецца іх 

ўсё больш шчыльная кааперацыя з вытворчым сектарам.    

Калі ў пач. ХХ ст. сусветным цэнтрам навукі і тэхналогій была Еўропа 

(найперш Германія, Францыя, Вялікабрытанія) , то ў выніку Першай сусветнай 

вайны (1914—1918) і затым Другой сусветнай вайны (1939—1945) — вядучыя 

пазіцыі перайшлі да ЗША і, на нейкі час, да СССР. У канцы ХХ і пач. ХХІ ст. з 

развіццём еўрапейскай інтэграцыі і ЕС магутны штуршок у развіцці навукі і 

тэхналогій атрымала Еўропа, якая зноў прэтэндуе на лідэрства ў свеце. У перш. 

пал. ХХ ст. развітымі краінамі ў галіне навукі і тэхнікі сталі Японія, Аўстралія, 

Канада, Польшча, Чылі, Аргентына і нек.інш. У 1950—1960-я гг. на пазіцыі 

вялікіх краін у прагрэсе навук і тэхналогій выйшлі (апроч Японіі) краіны Азіі 

— Кітай, Індыя, Турцыя, а таксама Ізраіль. Затым на перадавы ўзровень выйшлі 

навука і тэхналогіі ў Паўднёвай Карэі, Тайвані, Іране, Сінгапуры, Мексіцы, 

ПАР, Бразіліі, Майлазіі, Егіпце, Саўдаўская Аравіі і ААЭ, Пакістане, Тайландзе 

і нек.інш. краінах. Важнейшымі сферамі навукова-тэхнічнага прагрэсу сталі ў 

час да 1960-х гг. развіццё радыётэхнікі, машынабудавання, нафтахіміі, атамнай 



і цеплавой энэргетыкі, электратэхнікі, лазераў, тэлебачання і авіяцыі. Затым 

перадавое значэнне набыло развіццё такіх сфер, як: біятэхналогіі і генная 

інжынерыя, распрацоўкі экалогіі, нанатэхналогіі, касмічныя і інфармацыйныя 

тэхналогіі, кагнітывістыка і новыя сродкі камунікацый. З агляду на пералік 

гэтых праяў НТР — сучасную навуку часта называюць тэхнанавукай.  

Можна сказаць, што ў ХХ ст. індустрыяльнае грамадства выйшла за межы 

Еўропы і Паўночнай Амерыкі (ЗША і Канада) і актыўна пашыралася па ўсяму 

свету. Працэс індустрыялізацыі адбываўся паралельна з павелічэннем 

гарасдкога насельніцтва, скарачэння занятага ў сельскай гаспадарцы 

насельніцтва і стромі рост эфектыўнасці сельскай гаспадаркі. Так, калі ва ўсім 

свеце гараджан у ХІХ ст. было 5%, калі ў пачатку ХХ ст. было 13%, то ў 1950 г. 

— 30%, у 1990-я гг. — 45—47%, у пач. ХХ ст. — перавысіла 54% (3,9 млрд чал. 

з агульнай колькасці ў 7,2 млрд жыхароў Зямлі). Можна пабачыць, што працэсы 

фарміравання сучаснага глабальнага і  індустрыялізаванага свету паскорыліся ў 

др. пал. ХХ ст. У той жа час у ЗША, Японіі, Германіі, Францыі і інш. найбольш 

развітых краінах Еўропы ўжо даўно гараджан больш 90%. Між іншым, па стану 

на сёння (2017 г.) ступень урбанізаванасці ў Беларусі складае 75% і па гэтаму 

паказніку краіна ёсць лідэрам сярод краін пост-савецкай прасторы. Для 

параўнання, у Польшчы і краінах Балтыі, ва Ўкраіне — 70%, у Расіі агульны 

паказчык складае 74%, але пры гэтым моцна адрозніваецца па рэгіёнах (на 

Каўказе — менш 45%). Да прыкладу, у ЕС паказнік у сярэднім складае 80%.             

 

2.4.2. Вынаходнікі і прадпрымальнікі: Генры Форд, браты Райт, Мікола 

Тэсла, Луі Рэно, Ігар Сікорскі, Біл Гейтс, Стыў Джобс, Марк Цукенберг і інш. 

 Нягледзячы на асноўныя тэндэнцыі, значэнне вынаходнікаў у ХХ ст. у 

гісторыі навукі і тэхналогій было і застаецца істотным. Адзначым некаторых. 

 Генры Форд (Henry Ford, 1863—1947), аб якім ужо гаварылася раней у 

кантэксце ХІХ ст., працягваў сваю плённую дзейнасць у ХХ ст. Як ведама, 

прынцыпам яго кампаніі Ford Motor Company было зрабіць аўтамабіль 

даступны для ўсіх. Вырашыць у цэлым гэтую задачу дазволіла ўнядрэнне 

канвеернай зборкі на яго аўтамабільным заводзе ў 1913 г. Уласна дзякуючы 

Г.Форду з’явілася навуковая арганізацыя працы і такая з’ява як фардызм — 

эканамічнае вучэнне аб тым, што развіццё вытворчасці і эканамічны поспех 

залежыць ад агульнага дабрабыту грамадства і доступу рабочых да масавага 

спажывання. Фардызм забяспечваў высокую эфектыўнасць працы з дапамогай 

канвеера (рухомай ленты на зборцы прамысловых вырабаў), дробны падзел 

працы і вузкая спецыялізацыя работнікаў вытворчасці, стандартызацыя дэталяў 

і агрэгатаў. Што да апошняга, то яно мела месца ўжо ў ХІХ ст., аднак менавіта 

Г.Форд прывёў усё тое ў сістэму. Сваё развіццё фардызм атрымаў на працягу 

ХХ ст. і пач. ХХІ ст. Яго аўтамабільная кампанія квітнела. Затым ён стварыў 

заснаваў авіяцыйную кампанію і пачаў выпускаць першыя авілайнеры Ford 

Trimotor (1927). Між тым, авіяцыйная галіна была ў першай палове  ХХ ст. 

самай перадавой галіной індустрыі. Вядома, што ў 1930-я гг. Г.Форд падтрымаў 

шэраг індустрыяльных праектаў у СССР і Гітлераўскай Германіі. Такім чынам 

ён нямала паспрыяў сусветнай вайне. Між тым, да 1914 г. ён быў пацыфістам.  



 Браты Райт Вілвер (Wilbur Wright, 1867—1912) і Орвіл (Orville Wright, 

1871—1948) былі выдатнымі вынаходнікамі з ЗША, якія стварылі першы 

кіруемы самалёт і адкрылі эру авіяцыі. Браты былі прадпрымальнікамі 

(займаліся выданнем газеты і вытворчасцю веласіпадам), якія мелі вялікую 

зацікаўленнасць у сферы планераў. У 1900 г. яны выпрабавалі 1-ю мадэль 

свайго кіруемага з зямлі планера, а затым зрабілі і выпрабавалі ў снежні 1903 г. 

першы ў свеце самалёт Flyer I з бензінавым рухавіком. У 1909 г. яны пачалі 

вытворчасць 2-хмесных самалётаў Flyer для арміі ЗША. Гэта дало магутны і 

штуршок для хуткага развіцця авіяцыі ў Еўропе, ЗША і свеце. Шэраг 

інжынераў і вынаходнікаў займаліся вопытамі ў авіябудаванні і падчас Першай 

сусветнай вайны выкарыстанне самалётаў стала звычайнай рэччу.            

Мікола Тэсла (1856—1943) паходзіў з сербскай святарскай сям’і з 

Харватыі, што была часткай Аўстра-Венгрыі. Скончыў Вышэйшае тэхнічнае 

вучылішча ў аўстрыйскім г. Грац, дзе захапіўся электратэхнікай. Працаваў як 

інжынер-тэлеграфіст. Паступіў у кампанію Т.Эдысана, а з 1884 г. жыў і 

працаваў у ЗША. У 1887 г. ён стварыў Tesla Electric Company па вытворчасці 

вулічнага электраасвятлення, паміж ёй і кампаніяй Т.Эдысана разгарэлася 

«вайна токаў» (Эдысан адстоўваў выкарыстанне пастаяннага току, а Тэсла 

пераменнага). М.Тэсла праявіў сябе як выдатны вынаходнік у галіне 

электратэхнікі. Так, менавіта генератар яго канструкцыі быў усталяваны на 1-й 

у свеце Ніягарскай ГЭС (1895). Тэсла сканструяваў радыёпрыёмнік (1896), 

дугавую і газаразрадную лямпы, адкрыў флюарысцэнцыю. Наватарскай была 

яго ідэя аб перасылцы электрычнасці без дроту на вялікую адлегласць. Разам з 

тым, рэалізаваць гэту задуму яму не ўдалося і М.Тэсла разарыў сваю фірму. 

Пасля гэтага ён працаваў канструктарам у розным кампаніях ЗША. У 2003 г. у 

Каліфорніі (ЗША) была створана кампанія па вырабу электрамабілей, якая 

атрымала назву ў гонар М.Тэслы, і на сёння Tesla Inc. паспяхова развіваецца.              

Луі Рэно (Louis Renault, 1877—1944), як і А.Пежо, паходзіў з сям’і 

французскіх прадпрымальнікаў. Вызначыўся вынаходніцтвам каробкі перадач з 

3-х хуткасцяў і аўтамабіля ўласнай канструкцыі (1899). Разам з 2 старэйшымі 

братамі заснаваў кампанію Renault, што дагэтуль ёсць адным з буйнейшых і 

вядомых вытворцаў аўтамабіляў у Еўропе і свеце. Вялікае значэнне ў гісторыі 

аўтамабілебудавання мелі вынайдзеныя ім барабанны тормаз і гідраўлічны 

арматызатар. Менавіта кампанія Рэно мела прыярытэт у час Першай сусветнай 

вайны і міжваенны час у вытворчасці танкаў. Так, у 1917 г. пад кіраўніцтвам 

Л.Рэно быў сканструяваны і вырабляўся першы ў свеце серыйны танк Renault 

FT. Тое вельмі паўплывала на ход Першай сусветнай вайны і, разам з грузавымі 

аўто гэтай фірмы, шмат у чым забяспечыла перамогу Францыі і яе саюзнікаў. 

Нямецкі фізік Герд Карл Бініг (Gerd Karl Binnig, нар. у 1947 г.) і 

швейцарскі Генрых Рорэр (Heinrich Rohrer, 1933—2013) сканструявалі ў 1981 г. 

у доследнай лабараторыі кампаніі IBM у Цюрыху (Швейцарыя) скануючы 

тунэльны мікраскоп (STM). Пасля гэтага вынаходніцтва адкрыліся вялікія 

магчымасці для даследавання аб’ектаў мікра-свету, як тое нанатрубкі і шарыкі 

Бакі. За гэта вынаходніцтва яны атрымалі ў 1986 г. Нобелеўскую прэмію па 

фізіцы (1986). Разам з імі ўзнагароду атрымаў нямецкі інжынер кампаніі 



Siemens Эрнст Аўгуст Руска (Ernst August Ruska, 1906—1988), што яшчэ ў 

1932 г. вынайшаў электронны мікраскоп. Тое паказвае прыроду тэхнанавукі 

ХХ ст. Напрыклад, электронны мікраскоп — зрабіў магчымым вялікія адкрыцці 

ў хіміі і біялогіі др. пал. ХХ ст., а STM — дазволіў уласна адкрыць фулерэны і 

заснаваць у 1980—1990-я гг. міждысцыплінарую сферу нанатэхналогій.  

Ігар Іванавіч Сікорскі (1889—1972) нарадзіўся ў Кіеве ва ўкраінскай па 

паходжанні сям’і. Выпускнік Кіеўскага палітэхнічнага інстытуту, канструктар 

адных з 1-х самалётаў у Расійскай імперыі. Стварыў 1-ы ў свеце 4-х-маторны 

самалёт (1913). У 1918 г. з-за прыходу да ўлады бальшавікоў выехаў у Парыж, а 

затым у 1919 г. эміграваў у ЗША, дзе і застаўся. Стварыў авіябудаўнічую 

кампанію Sikorsky (1923). Вядомы сваімі канструкцыямі самалётаў, у т.л. 

Sikorsky S-42 (1934), 1-ы серыйны пасажырскі самалёт у ЗША і свеце. У 1935 г. 

яго S-42 упершыню здзейсніў пасажырскі пералёт праз Ціхі акеан. Пазней 

І.І.Сікорскі стварыў 1-ы верталёт VS-300 (1939), а затым у 1942 г. скансруяваў 

верталёт Sikorsky R-4, што ў 1944 г. стаў серыйна вырабляцца для арміі ЗША.  

Падобна, выдатным канструктарам самалётаў расійскага паходжання быў 

Алег Канстанцінавіч Антонаў (1906—1984). Ён узначаліў створанае  ў 1946 г. 

канструктарнае бюро па праектаванню самалётаў для сельскай гаспадаркі, што 

ў 1952 г. было перанесена і засталося ў Кіеве. Ва Ўкраіне А.К.Антонаў знайшоў 

рэалізацыю як выдатны авіяканструктар і вучоны. Ён пранікся ўкраінскасцю і 

выступаў у абарону ўкраінскіх дысідэнтаў і мовы ў савецкі час. Вялікае 

значэнне для СССР мела з’яўленне ваенна-транспартнага турба-рэактыўнага 

самалёта Ан-8 (1954) і Ан-12 (1957), што вырабляліся ва УССР. Ан-12 шырока 

прымяняўся ў савецкай грамадзянскай авіяцыі і вырабляўся на экспарт. 

Мадыфікацыі яго выкарыстоўваюцца і да сёння. Асноўным жа пасажырскім 

самалётам СССР быў у свой час Ан-24 (1959). Украінская кампанія Антонаў 

стварыла суперважкі самалёт Ан-225 «Мрія» (1988) і лёгкі Ан-132Д (2017).   

Біл Гейтс (Bill Gates, нар. у 1955 г.) — выдатны амерыканскі вынаходнік, 

бізнесмэн і мецэнат навукі і культуры. З дзяцінства ён захапляўся 

праграмаваннем, а ў 17 год разам з Полам Аленам (Paul Allen, нар. у 1953 г.) 

заснавалі сваю першую сваю кампанію ў ІТ сферы. У 1975 г Б.Гейтс і П.Ален 

заснавалі славутую карпарацыю Microsoft.  Пазней яны стварылі аперацыйную 

сістэму для кампутараў вядомай у ЗША кампаніі IBM (1980), пасля чаго 

пачалося трыуфальнае шэсце амерыканскіх ІТ-кампаній да поспеху і росквіту, а 

самія іх распрацоўкі стваралі аснову НТР. У лістападзе 1985 г. з’явілася АС 

Micrоsoft Windows, што з таго часу і дагэтуль дамінуе ў свеце і ўвесь час 

мадэрнізуецца. У пач. ХХІ ст. Б.Гейтс быў багацейшым чалавекам планеты.  

Стыў Джобс (Steven Paul Jobs, 1955—2011) — выдатны амерыканскі 

вынаходнік і прадпрымальнік. Разам са сваім сябрам і кампаньёнам Стывам 

Вазняком (Steve Wozniak, нар. у 1950 г., мае ўкраінскія і нямецкія карані) 

заснаваў у 1976 г. кампанію Apple. Зараз гэта адна з найбуйнейшых і самых 

перадавых тэхналагічных кампаній у свеце, увасабленне навейшых тэхналогій і 

прагрэсу. У 1976 г кампанія зрабіла адзін з першых у свеце персанальных 

кампутэраў Apple ІІ. Усяго было выраблена і прададзена звыш 5 млн 

экземпляраў гэтага кампутара, і да 1990-х гг. ён быў самым пашыраным у свеце 



Менавіта С.Джобс прыдумаў застасаванне кіравання ПК з дапамогай мышкі і 

візуалізацыяй яе руху на экране. Пасля яго зыходу з кампаніі Apple тая 

скацілася да мяжы банкруцтва і толькі вяранне ІТ-генія выратавала яе. 

Кампанія ж вырабіла і прапанавала свету новыя класы ІТ-сродкаў — айфоны, 

айпады, смартфоны і планшты — як партатыўныя шматфункцыянальныя 

кампутары. Так, у 2001 г. з’явіўся iPod, а затым iPhon (2007), iPad (2010). Тое 

стала вялікай рэвалюцыяй у тэхналогіях, што працягваецца яшчэ і сёння.         

Марк Цукенберг (Mark Elliot Zuckerberg, нар. у 1984 г.) выдатны 

амерыканскі праграміст і прадпрымальнік яўрэйскага паходжання. Навучаўся ў 

Гарвардскім універсітэце (як у свой час і Біл Гейтс). У лютым 2004 г. разам з 

таварышамі стварыў Facebook. Гэта адзін з вядучых вэб-сайтаў і сацыяльных 

сетак у свеце. Сістэма на сёння дынамічна развіваецца. М.Цукенберг стаў 

самым маладым міліярдэрам у свеце (2010). На сёння агульная колькасць 

карыстальнікаў яго Facebook дасягае 2 млрд чал. Узнікла цэлая культура, стыль 

і вобраз жыцця ў сацыяльных сетках, у чым Facebook таксама ёсць піянерам.        

 

2.4.3 Пераварот у фізіцы пачатку ХХ ст. і стварэнне новай карціны свету. 

Заснаванне квантавай механікі і квантавай тэорыі. Кваркі.  

 На пачатак ХХ ст. адкрыцці радыёактыўнасці і электрона (1897) паставілі 

пытанне аб пераглядзе ранейшых навуковых поглядаў на свет. Навука 

зыглыблася ў вывучэнне субатамнага свету. Вялікае значэнне мелі адкрыцці 

брытанскага фізіка Эрнэста Рэзерфорда (Ernest Rutherford, 1871—1931). Ён 

працаваў у Кавендзішскай лабараторыі Ўніверсітэта Кембрыджа, дзе быў 

супрацоўнікам у даследчай групе Дж.Томсана, што займалася іянізацыяй газаў 

пад уздзеяннем радыёактыўных прамянёў. За даследаванні ў гэтай сферы і 

раскрыццё законаў радыёактыўнага распаду Э.Рэзерфорд у 1908 г. атрымаў 

Нобелеўскую прэмію па хіміі. Ён даследаваў структуру радыёактыўных ά-

прамянёў. У выніку, у 1911 г. Рэзерфорд правёў вопыт па рассейванню гэтых 

прамянёў і пабудаваў планетарную мадэль атама: ядро атама  адносна невялікае 

і мае станоўчы зарад, а вакол яго рухаюцца адмоўна зараджаныя электроны. 

Тое быў пачатак новай карціны свету і атамных даследаванняў ХХ ст. Болей 

таго, у 1919 г. Э.Рэзерфорд устанавіў, што ά-выпраменьванне ёсць патокам ά-

часціц з вагой 4 атамных адзінак і ўласна ёсць плыняй ядзер гелію. Ён жа меў 

здагадку аб наяўнасці нейтронаў (1920), што пазней у 1932 г. падцвердзіў іншы 

выдатны англійскі фізік Джэймс Чэдвік (James Chadwick, 1891—1974). Пазней 

Дж.Чэдвік удзельнічаў у распрацоўцы 1-й атамнай бомбы ў ЗША. 

 Выдатны нямецкі фізік Макс Планк (Max Planck, 1858—1947) займаўся 

тэрмадынамікай і электрадынамікай. У 1900 г. ён адкрыў вядомы закон Планка 

(пастаянная Планка) — а мената ўстанавіў, што пры іянізацыі рэчыва ёсць мяжа 

фотаэфекту, калі патоку святла (фатонаў) не хапае энергіі, каб далей іянізаваць 

атамы рэчыва. М.Планк паказаў, што ад гэтай мяжы энергія перадаецца ў 

кінетычную энергію электронаў. Тое ёсць выражэннем пэўнага кванту (порцыі) 

энергіі, а разам з тым — і кванта руху. Так узнікла квантавая фізіка і 

квантавая механіка, якую затым вучоны імкнуўся звязаць з законамі класічнай 

фізікі. За свае адкрыцці ў 1918 г. М.Планк атрымаў Нобелеўскую прэмію па 



фізіцы. У часы гітлераўскага рэжыму ён выступіў супраць ганенняў на яўрэяў. 

Да прыкладу, пераслед абрушыўся на калегу Планка славутага фізіка Альберта 

Эйнштэйна, прафесара Берлінскага ўніверсітэта і пацыфіста, які зрабіў шэраг 

выдатных навуковых адкрыццяў, у т.л. квантавую тэорыю цеплаёмістасці 

(1907). У 1933 г. А.Эйштэйн мусіў выехаць у ЗША, дзе застаўся да канца 

жыцця і вёў працу ў Інстытуце перспектыўных доследаў Прынстанскага 

ўніверсітэта.  Між тым, з 1936 г. М.Планк падвергся пераследу таксама. Але 

калі ў 1938 г. у Берліне быў адкрыты Інстытут фізікі, то праз высокі 

аўтарытэт і падтрымку вучоных, — той быў названы-такі ў гонар М.Планка. 

 Выдатны дацкі фізік Нільс Бор (Niels Bohr, 1885—1962) здолеў злучыць у 

адную сістэму адкрыцці Э.Рэзерфорда і М.Планка. Н.Бор развіваў вопыты 

Рэзерфорда па вывучэнні ўдзеяння на рэчывы зараджаных часціц. У 1913 г. ён 

прапанаваў квантавую мадэль атаму: электроны рухаюцца вакол ядра атама 

па стабільных (стацыянарных) арбітах, прычым гэтыя арбіты вызначаюцца 

пастаяннымі (квантамі) Планка. Тады ж Н.Бор вывеў ураўненне для разліку 

радыўса арбіты электронаў з апорай на масу электрона, электрычную 

пастаянную і зарад электрона. У стабільным стане атамы не выпраменьваюць 

хвалі, але робляць тое ў нестабільным стане. Тое зрабіла рэвалюцыю ў фізіцы і 

прывяло да стварэння новай квантавай карціны свету. У 1921 г. у Капенгагене 

быў заснаваны Інстытут тэарэтычнай фізікі, які пазней быў названы ў яго гонар. 

У 1922 г. вучоны атрымаў Нобелеўскую прэмію па фізіцы. Тады ж у 1920-я гг. 

узнікла новая навука, квантавая механіка. У 1930-я гг. Інстытут Н.Бора заняўся 

вывучэннем ядзернай рэакцыі і зрабіў шэраг адкрыццяў. Так, Н.Бор з калегамі 

ўстанавіў дзялімасць ядра атаму і тлумачыў яго дэфармацыяй ядра. Падчас 

гітлераўскай акупацыі Даніі ён дапамагаў бежанцам-яўрэям з Германіі, сам 

падвяргаўся пераследам і мусіў збегчы ў Англію. Ён удзельнічаў у распрацоўцы 

1-й атамнай бомбы ў ЗША, але засуджаў прымяненне ядзернай зброі. 

 Квантавая фізіка атрымала магутнае развіццё ў ХХ ст. На яе аснове 

развівалася і развіваецца ядзерная фізіка і фізіка элементарных часціц. Уласна 

квантавае фізіка на сёння вызначае развіццё фізічнай навукі ў свеце. 

Адбываецца дальнейшае вывучэнне вучонымі мікрачасціц з устанаўленнем тых 

апошніх драбнейшых недзялімых ці элементарных часціц, з якіх складаецца 

свет. Так, вучныя вялі пошук і вывучэнне такіх элементарных часціц як 

электроны, нуклоны, адроны, а таксама мяркуема драбнейшых непадзельных 

часціц — кваркі, фатоны, лептоны і нек.інш. Кваркі, напрыклад, інуюць як 

цыклічная пераменная з’ява, як фазы ў існаванні рэчыва. На сёння адкрыта 

наяўнасць болей 350 часціц, у т.л. антычасціц. Было ўстаноўлена, што пратоны 

і нейтроны складаюцца з драбнейшых часціц. Так, у 1964 г. паралельна 

амерыканскія фізікі Мюрэй Ген-Мал (Murray Gell-Mann, нар у 1929 г.) і 

Джордж Цвейг (George Zweig, нар. у 1937 г.) адкрыў кваркі як элементарныя 

зараджаныя часціцы з памерамі 10-16 см. Яны не існуюць самі па сабе, але 

выяўляюць сабой актыўную прыроду рэчыва, пераносчык якасцей энергіі. У 

1969 г. за сваё адкрыццё М.Ген-Мал атрымаў Нобелеўску прэмію ў галіне фізікі. 

Апроч таго, савецкі фізік яўрэйскага паходжання Леў Давідавіч Ландау 

(1908—1968) прапанаваў тэорыю квантавай вадкасці (1941), а пазней 



прапанаваў вызначэнне квазічасціц (1956) для тлумачэння якасцей гэтай 

вадкасці, Гелія-3. Паводле Ландау, Гелій-3 — гэта асаблівая вадкасць, што не 

крысталізуецца пры ахаладжэнні да абсалютнага нуля і складаецца з асаблівых 

часціц, ферміёнаў. Ферміёны былі вызначаны ім як квазічасціцы — часціцы з 

імпульсам (энэргіяй, магнетызмам і т.пад. характарыстыкамі), што перадаецца ў 

асяроддзі. У 1962 г. Л.Ландау атрымаў Нобелеўскую прэмію па фізіцы. У яго 

гонар быў названы Інстытут тэарэтычнай фізікі ў Маскве, заснаваны ў 1964 г. 

Трэба адзначыць, што ў сяр. ХХ ст. фізіка і тэхнічныя навукі атрымалі 

вялікае і паспяховае развіццё ў Савецкім Саюзе. Пры гэтым вялізарнае значэнне 

мела з’яўленне ў Савецкай Расіі і інш. рэспубліках СССР усеагульнай адукацыі 

і развіццё сеткі тэхнічных інстытутаў, а таксама ўніверсітэтаў у 1920-я гг. і 

пазней. Фактычна, у краіне пасля Рэвалюцыі 1917 г. з’явілася агульнадаступная 

адукацыя і, у пэўнай меры, медыцына. Адначасна ў 1920-я гг., як вынік пэўнага 

ўсведамлення патрэб часу і народаў — праводзілася ўмерана-сацыялістычная 

праграма НЭПу і развіцця нацыянальных рэспублік. Узніклі нацыянальныя 

навуковыя школы. Быў створаны інтэлектуальны падмурак для фарсіраваннай 

індустрыялізацыі 1930-х гг. Апошняе суправаджалася сталінісцкім тэрорам і 

цяжкімі сацыяльнымі эксперыментамі камуністаў, а таксама мілітарызацыяй 

жыцця. Савецкі Саюз цаной вялікіх страт (у т.л. людскіх) стаў да 1940-х гг. 2-й 

пасля ЗША індустрыяльнай краінай. Але збольшага краіна працавала на ВПК і 

затым (з 1950-х гг.) на касманаўтыку. З пачаткам НТР пачалося адставанне 

СССР, што выразна выявіла сябе ў 1970-я гг. на прыкладзе індустрыі ЭВМ.              

 

2.4.4. Адкрыццё тэорыі адноснасці (Альбер Эйнштэйн). Адкрыццё 

лазераў і тэлебачання. Пачатак атамнай энергетыкі і асваення космасу.  

 Да сённяшняга дня агульная і спецыяльная тэорыя адноснасці 

А.Энштэйна застаецца асновай сучаснай навукі, не толькі фізікі, матэматыкі і 

прыродазнаўства ў цэлым, але мае вялікае значэнне нават для філасофіі. Так, 

з’явіўся ўніверсальны погляд на час, прастору і адлегласць. Ужо ў пач. ХХ ст. 

М.Планк падвергнуў сумніву законы нябеснай механікі ў прымяненні да 

вывучаных ім з’яў электрадынамікі. Вывілася, што законы Ньютана 

прымяняльны для існага на Зямлі макрасвету, тады як звяртанне да субатамнага  

ўзроўню — выяўляла існаванне прынцыпова новых заканамернасцей. 

 Альберт Энштэйн (Albert Einstein, 1879—1955) нарадзіўся ў нямецкім г. 

Ульм у яўрэйскай сям’і. Падчас вучобы захапіўся працамі Дж.Максвела і 

заглыбіўся ў вывучэнне фізікі. Скончыў Вышэйшае палітэхнічнае вучылшча ў 

Цюрыху (1900), працаваў экспертам у патэнтным бюро. Тады ж, у 1905 г., у 

нямецкім навуковым часопісе «Annalen der Physik» А.Энштэйн апублікаваў сваі 

атрыкулы, дзе заявіў тэорыю адноснасці (спецыяльную). Паводле яе фізічныя 

з’явы залежаць ад абранай сістэмы адліку. Гэтая тэорыя вызнае пастаяннай 

хуткасць святла і вызнае ўзаемазвязанымі хуткасць і час, што выражае формулу  

E=m*c2. Паводле Энштэйна, у любых інерцыяльных сістэмах адліку фізічныя 

з'явы адбываюцца аднолькава, калі пачатковыя умовы сістэм аднолькавыя. 

Прычым, у адрозненні ад ранейшай фізікі, дзе за аснову была ўзятая маса 

спакою, у тэорыі адноснасці тое стала рэлятыўная (асносная) маса цела, што 



выражалася прах энэргію і рух. Пазней на гэтай аснове А.Энштэйн развіў 

агульную тэорыю адноснасці (1916) — гравітацыя ёсць эквівалентам руху 

(інэрцыі), а зн. не вынік узаемадзеяння цел (як у механіцы Ньютана), але ёсць 

вынік змяненяў у сістэме прастора-час і энэргіі (руху) цел (часціц). Болей таго, 

прастора і час выявіліся не адрознымі, але ўзаемазвязанымі з’явамі. Да гэтага 

часу тэорыя адноснасці ўплывае на фарміраванне сучаснай навуковай карціны 

свету. Так, яна тлумачыць і падцвярджае назіраннямі амерыканскага астранома 

Эдвіна Хабла (Edwin Hubble, 1889—1953), які выявіў наяўнасць у Сусвеце 

мноства Галактык (зорных сістэм, 1926 г.) і з’яву расшырэння адлегласці паміж 

Галактыкамі, што выразіў у законе Хабла (1929). Такім чынам адначасна была 

даказана гіпотэза 1922 г. расійскага фізіка Аляксандра Фрыдмана (1888—1925) 

аб расшырэнні Сусвету, а таксама падцверджана ў цэлым тэорыя адноснасці 

А.Энштэйна, што ўсё патлумачыла. Па сутнасці тэорыя раскрывае ўнутранны 

змест ХХ ст., асабліва часу з 1950-х гг., калі немагчымае стала магчымым. 

 Лагічным вынікам паглыблення даследавання субатамнай сферы стала 

азвіццё атамнай энэргетыкі і атамных узбраенняў. З 1930-х гг. актыўную працу 

па вывучэнню ядзернага распаду вялі групы вучоных розных краін. У ЗША 

(1945) і СССР (1949), а затым у Вялікабрытаніі, Францыі і Кітаі (1960-я) былі 

створана атамная зброя. Важным для ХХ ст. стала развіццё атамнай энергетыкі. 

У 1950 г. у ЗША быў створаны першы графітавы рэактар Х-10 (графітавыя 

стыжні дазвалялі ў пэўнай меры канталяваць ядзерную рэакцыю). Паралельна 

падобны рэактар быў сканструяваны ў СССР, а ў 1954 г. у савецкім навуковым 

гарадку Обнінск (заснав. у 1946 г.) была пабудавана 1-я ў свеце АЭС. Затым 

АЭС з’явіліся ў Вялікабрытаніі (Селасфільд, 1956 г.) і ЗША (Шыпінгпорт, 1958 

г.). На АЭС Шыпінгпорт быў выкарыстаны вода-вадзяны рэактар, што дазваляў 

атрымліваць адносна бяспечным і танным спосабам вялікую колькаць 

электраэнергіі. Пасля гэтага АЭС з’явіліся ў Францыі (1959), Германіі (1961), 

Японіі (1966) і інш. краінах. Як вынік, у Францыі доля АЭС у вытворчасці 

электрычнасці дасягала 75%, ва Ўкраіне (УССР) — 50%, у Японіі, Швецыі і 

Паўднёвай Карэі, Швейцарыі, Чэхіі і Славакіі — 30%, у ЗША, СССР, Германіі, 

Індыі і нек.інш. — 20%. У 1980 г. была адкрытая буйнейшая на сёння ў Еўропе 

Запарожская АЭС ва Ўкраіне, а ў 1997 г. — буйнейшая ў свеце да 2011 г. у 

Касівадзакі ў Японіі. Між тым, у 1979 г. адбылася аварыя на АЭС Тры-Майл-

Айленд у ЗША, а ў 1986 г. — катастрофа на савецкай Чарнобыльскай АЭС ва 

УССР, а ў 2011 г. — на АЭС Фукусіма-1 у Японіі. Усе гэтыя выпадкі заведчылі 

вялікую небяспеку АЭС. Як вынік, ужо ў 1987 г. Італія адмовілася ад атамнай 

энергетыкі і закрыла ўсе 4 свае АЭС. У 2011 г. падобнае рашэнне было прынята 

ў Германіі, Швейцарыі і Японіі. Так, была зачынена АЭС у Касівадзіма і інш. 

На сёння доля АЭС у энергетыцы Японіі складае да 1%. Па ініцыятыве Германіі 

ў ЕС і ў свеце пашыраецца новая — зялёная (узнаўляльная) энергетыка.         

 Вялікімі адкрыццямі ХХ ст. стала тэлебачанне і лазеры. Лазеры — гэта 

прыборы, квантавыя генератары, што ствараюць вымушаны пасілены паток 

выпраменьвання. Менавіта А.Энштэйн прадказаў магчымасць стварэня лазераў 

(1916). У 1966 г. французскі фізік Альфрэд Кастлер (Alfred Kastler, 1902—1984) 

раскрыў з’яву аптычнай арентацыі атамаў, што ўласна стварае аснову лазера. 



За сваі адкрыцці ў спектраскапіі А.Кастлер атрымаў Нобелеўскую прэмію па 

фізіцы (1966). Раней, яшчэ ў 1954 г. паралельна амерыканскі фізік Чарльз Таунс 

і савецкія фізікі Мікалай Басаў і Аляксандрам Прохараў — вопытным шляхам 

стварылі першыя мікрахвалевыя лазеры. За тое яна сумесна атрымалі ў 1964 г. 

Нобелеўскую прэмію. У 1960 г. амерыканскі фізік Тэадор Харальд Майман 

(Theodore Harold Maiman, 1927—2007) стварыў першы рабочы аптычны лазер. 

Пачалася эра лазераў, што бурна развіваецца да сённяшняга дня. Цяжка 

пераацаніць ролю лазераў для сучаснай навукі  тэхнікі. На аснове лазераў былі 

створаны ў 1960-я гг. лазерныя хірургічныя скальпелі, з’явіліся розныя 

аптычныя сістэмы з выкарыстаннем лазераў, а з 1980-х гг. бурна развіваецца 

выкарыстанне лазераў у дакладным прыборабудаванні, у т.л. пачаўся выпуск 

лазерных прынтэраў. У 1982 . на аснове лазерных тэхналогій былі створаны 

аптычныя дыскі (CD-Rom), што зрабіла магутны прарыў у сферы ІТ. У ЗША 

(2009) з’явіліся баявыя лазеры. Працягваецца бурнае развіццё лазернай тэхнікі. 

 З часоў стварэння факсімільнай тэлеграфіі і бесправадной перадачы 

хваляў стала магчымым дайсці да тэлебачання (аналагавага). У 1907 г. расійскі 

фізік Барыс Львовіч Розінг (1869—1933) стварыў і запатэнтаваў электронна-

прамянёвую трубку, з дапамогай якой у 1911 г. наладзіў трансляцыю графічных 

выяў. Тое была першая ў свеце тэлеперадача. У 1925 г. шатландскі інжынер 

Джордж Лагі Бёрд (John Logie Baird, 1888—1946) з дапамогай вынаходніцтва 

Б.Розінга стварыў відэафон для паказу і перадачы рухомай чорна-белай 

карцінкі. Затым расійскі эмігрант, выдатны амерыканскі інжынер Уладзімір 

Казьміч Зварыкін (1888—1982) у лабараторыі кампаніі RCA сканструяваў 1-ы 

кінескоп (1929), на аснове якога ў 1932 г. RCA зрабіла ТВ-сістэму і ажыццявіла 

першыя трансляцыі тэлеперадач. Так пачалася эра тэлебачання. У 1940-я гг. 

У.Зварыкін удасканаліў сістэму і стварыў каляровае электроннае тэлебачанне. 

Пасля ЗША тэлебачанне з’явілася ў Вялікабрытаніі (1936) і СССР (1938). 

Начачатку яно было чорна-белае, а ўжо ў 1950-я гг. у ЗША распаўсюджваецца 

каляровае тэлебачанне. На той час ТВ-індустрыя адцясніла радыё і стала да 

сёння асноўным СМІ. Гавораць нават аб узнікненні тэлевізійнай культуры і ТВ-

цывілізацыі. У 1990-я гг. у ЕС і Японіі актыўна вяліся распрацоўкі ў сферы 

лічбавага тэлебачання, а ў 2003/2004 г. (Японія і ЕС) на змену аналагаваму 

тэлебачанню прыйшло лічбавае. Яно хутка пашыраецца ў свеце. У 2010-я гг. 

з’явілася нават мабільнае ТВ, звычайным стала Інтэрнат-ТВ. Выключна важнае 

значэнне ў сферы СМІ і камунікацый займела спутнікавая перадача даных. 

  Перадавое і вызначальнае для ХХ ст. мела развіццё касмічнай індустрыі. 

Савецкі фізік і інжынер Канстанцін Эдуардавіч Цыялкоўскі (1857—1937), які 

распрацаваў мадэль шматступенчатай ракеты для палёту ў космас (1903). Ім 

затым была распрацавана матэматычная тэорыя руху ракет на вадкім паліве 

(1929). Амерыканскі інжынер Роберт Гадарт (Robert Goddard, 1882—1945) 

паралельна з Цыялкоўскім распрацаваў і запатэнтаваў мадэль шматступенчатай 

ракеты (1914), а ў сакавіку 1926 г. зрабіў і выпрабаваў 1-ю ў свеце ракету Nell. 

Між тым, вялікі прарыў у ракетабудаванні належыў распрацоўкам нямецкага 

фізіка і інжынера Вернера фон Браўна (Wernher von Braun, 1912—1977). Ён у 

1932 г. сканструяваў ракету А-1, якая дасягнула вышыні 2 тыс. м (у 1926 г. 



ракета дасягла 12 м). Да 1934 г. група нямецкіх вучоных і інжынераў на чале з 

Браўнам у спецыяльным НДІ ракетабудавання ў Пенемюндзе  вырабіла ракету 

А-4 ці Fau-2, якая стала 1-й балістычнай ракетай, працавала на этылавым спірце 

(з бульбы), несла груз да 1 т. на адлегласць да 320 км і мела вышыню пад’ёму 

да 190 км. У 1944 г. немцы выкарысталі Fau-2 як зброю масавага паражэння.  

Разам з тым, з 1945 г. нямецкія вучоныя і іх распрацоўкі паслужылі 

ракетабудаўніцтву ў ЗША і СССР. Так, у Савецкім Саюзе група вучоных на 

чале з Сяргеем Паўлавічам Каралёвым (1906—1966) на аснове нямецкай ракеты 

Fau-2 распрацавала і зрaбіла межкантынентальная балістычную ракету Р-7 

(1957), а група вучоных у ЗША — SM-65 Atlas (1958). 4 кастрычніка 1957 г. 

савецкія вучоныя запусцілі ў космас з дапамогай Р-7 (ракета №8Л) першы 

штучны спадарожнік зямлі, а 1 лютага 1958 г. амерыканскія вучоныя з 

дапамогай ракеты распрацоўкі В.фон Браўна Jupiter-C (1956) — запусцілі ў 

космас свой спадарожнік Explorer-I. Затым на чале з Браўнам была 

распрацаваны ракета-носьбіт Saturn і касмічыя караблі серыі Apollo. 

Разгарнулася касмічная гонка паміж ЗША і СССР і пачатак асваення касмасу. 

 Вялізных поспехаў у развіцці касманаўтыкі ў ХХ ст. дасягнулі ЗША і 

Савецкі Саюз. Так, у ЗША ў 1958 г. было заснавана НАСА яе спеыяльны орган 

для азвіцця касманаўтыкі і даследаванняў космасу. Між тым, упершыню 12 

красавіка 1960 г. СССР ажыццявіў запуск у космас на касмічным караблі 

«Усход-1» чалавека, пілота Юрыя Аляксеевіча Гагарына (1934—1968). З таго 

часу 12 красавіка — сусветны дзень касманаўтыкі. Ужо 5 мая 1961 г. ажыццявіў 

свой палёт амерыканскі касманаўт Алан Шэпард (Alan Shepard), а ў ліпені 1969 

г. на караблі Apollo 11 група з 3-х амерыканскіх касманаўтаў дасягнула Месяца 

і Ніл Армстранг (Neil Armstrong) 21 ліпеня стаў першым чалавекам, што ступіў 

на паверхню Месяца. У 1971 г. ЗША высадзілі на Месяцы 1-ы Lunar Rover 

(даследчы планетаход), у 1975 г. высадзілі на Месяцы свой даследчы апарат 

савецкія касманаўты. Асновай даследавання космасу сталі спутнікі, а таксама 

даследчыя арбітальныя станцыі. Першай такой станцыяй стаў савецкі «Салют-

1» (красавік 1971 г.), затым вывела на арбіту (май 1973 г.) сваю станцыю Skylab 

ЗША. У 1966 г. СССР даставілі планетаход на Венеру, а ў 1973 г. ЗША — на 

Марс, затым у 1974 г. амерыканцы даставілі паланетаход на Меркурый.  

З-за патрэбы абароны ЗША у 1983 г. разгарнулі масштабную праграму 

САІ і дасягнулі лідэрства ў вывучэнні космасу. Так, у 1981—2011 гг. ЗША 

выкарыстоўвалі шматразовыя касмічныя караблі серыі Spase-Shuttle, а таксама 

разгарнулі сістэму NAVSTAR (GPS), аснову сучаснай спадарожнікавай сувязі. 

Поруч з тым, у 1986—2001г. працавала савецкая арбітальная станцыя «Мір». 

Пасля 1975 г. узмацнілася супрацоўніцтва ў вывучэнні космасу паміж ЗША і 

СССР (пасля 1991 г. з  Расіяй). У 1975 г. было заснавана Еўрапейскае касмічнае 

агенцтва (ЕSА). Яно каардынуе касмічныя праекты ЕС і плённа супрацоўнічае 

з НАСА, прыкладам чаго стаў запуск у 1990 г. аўта-абсерваторыі Hubble.      

 

2.4.5. Навукова-тэхнічная рэвалюцыя (НТР), яе значэнне і роля ў 

фарміраванні новага постіндустрыяльнага (інфармацыйнага) грамадства ў ХХ 

ст. Стварэнне ЭВМ і кампьютэрная рэвалюцыя.  



 Навукова-тэхнічная рэвалюцыя (НТР) — гэта сітуацыя, калі поступ 

навуковых і тэхнічных адкрыццяў і іх унядрэнне адбываецца надзвычай 

хуткімі, імклівымі тэмпамі, што непасрэдна і хутка ўплывае на жыццё 

Чалавецтва, пераўтварае яго. Лічыцца, што ў гісторыі перыяд НТР надыходзіць 

у 1950(1960)-я гг., калі адбываецца якасны прарыў у тэхналогіях і навуцы праз 

распрацоўку і пашырэнне электронна-лічбавай тэхнікі (ЭВМ), аўтаматызацыю 

прамысловай вытворчасці, пашырэнне навейшых сродкаў камунікацый (ТВ, а 

затым і Інтэрнэта), з’яўляецца новая (ядзерная) энеретыка, а таксама бурнае 

развіццё атрымліваюць ракетабудаванне і касмічныя даследаванні. Перадусім 

вылучаюцца два элементы (рухавікі) НТР — вынаходніцтва ЭВМ і рэвалюцыя 

ў сродках камунікацыі. Як вынік, узнікае новае, інфармацыйнае, грамадства. 

Гэтае грамадства найперш сфарміравалася на аснове развітых грамадстваў у 

індустрыяльных краінах Еўропы, а таксама ў ЗША, Канадзе і Японіі. Таму аб 

такім грамадстве гавораць таксама як аб постіндустрыяльным. Характэрнымі 

адзнакамі такога грамаства становіцца хуткая і масштабная аўтаматызацыя 

прамысловай вытворчасці, інфарматызацыя самых розных сфер жыцця, 

перавага сектару паслуг (у т.л. адукацыі) над вытворчасцю ў структуры 

занятасці людзей. Таксама рысамі такога грамадства з’яўляецца глабалізацыя 

паўсядзённасці, свабодна міграцыя людзей і ідэй, мультыкультурнасць, і, што 

важна ў кантэксце прадмета курсу, — масавая вышэйшая адукацыя і навука. 

 Як гаварылася раней, праект аналітычнай машыны англійскага 

матэматыка Чарльза Бэбіджа 1834 г. стаў асновай для мадэлі кампутэра (ЭВМ) 

у ХХ ст. У ХІХ ст. і на пачатку ХХ ст. было распрацавана шэраг арыфмомераў, 

якія выкарыстоўваліся для вылічэнняў вучонымі, інжынерамі, служачымі 

статыстычных ведамстваў і банкаў. Так, праект вылічальнай машыны 

Ч.Бэбіджа з выкарыстаннем перфакарт (праграмуемай часткі) стаў павобразам 

пазнейшага ЭВМ. З пачаткам века электронікі (1-ы электрапоезд і трамвай 

пабудаваў у 1879 г. нямецкі інжынер В.фон Сіменс, а 1-я электрафікаваная 

чыгунка збудавана ў 1900 г. у Берліне, 1-ы электрамабіль быў зроблены 

французскай кампаняй Peugeot у 1941 г.) — натуральна паўстала пытанне аб 

стварэнні электроннай вылічальнай машыны. Нямецкі авіяцыйны інжынер 

Кондрат Цузе (Konrad Zuse, 1910—1995) сутыкнуўся з паблемай недастатковай 

эфектыўнасці выкарыстоўваемых тад механічных калькулятараў, і распрацаваў 

мадэль аўтаматычнага калькулятара (1934). У 1941 г. ён стварыў рабочую 

рэлейную (на аснове тэлефонныя рэле) вылічальную машыну Z3, што лічыцца 

першым кампутарам. У ёй выкарыстоўваўся бінарны лік, мелася памяць. Гэтая 

машына ўжывалася для разлікаў пры распрацоўцы нямецкіх ракет. Між тым, 

паралельна з апорай на ідэі Ч.Бэбіджа (аб аналітычнай машыне К.Цузе не 

ведаў) амерыканскі матэматык і марскі афіцэр Говард Гэтвей Эйкен (Howard 

Hathaway Aiken, 1900—1973) на чале групы 4-х іжынераў у лабараторыі 

кампаніі IBM (International Business Machines Corporation, засн. у 1911 г. як 

кампанія па вытворчасці табулятараў з выкарыстаннем перфакарт) 

сканструяваў кампутар Mark I (1944). Гэта была вялікая па памерах (4,5 т.) 

машына, што працавала на электрычных рэле і магла выконваць да 3-х простых 

арыфметычных аперацый у хвіліну. У ёй была ўжыта перфарыраваная лента як 



праграмны сродак. Mark I выкарыстоўвалася ў Гарвардскім універсітэце. У 

1946 г. група вучоных з Пенсільванскага ўніверсітэта (Дж.Экерт, Дж.Моклі, 

Дж.Нэйман) стварылі яшчэ больш магутны і масштабны (вага 30 т., S=167 м2) 

кампутар ENIAC на аснове рэле і вакуўмных лямп. Кампутар выкарыстоўваўся 

інжынерамі і вучонымі, якія працавалі над ядзернымі бомбамі і балістычнымі 

ракетамі. Гэты кампутар мог ужо выконваць 5000 аперацый у хвіліну і лічыцца 

першай уласна ЭВМ, кампутарам 1-га пакалення (лямпавыя, да 1955 г.).  

 Прарывам у стварэнні сучаснага кампутара стала вынаходніцтва ў 

транзістара (1948) амерыканскім фізікам Вільямам Шоклі (William Shockley, 

1910—1989) з калегамі ў Bell Telephone Laboratories. У 1956 г. за свае адкрыцці 

В.Шоклі і яго калегі Дж.Бардзі і У.Братэйн атрымалі Нобелеўскую прэмію па 

фізіцы. З 1954 г. пачалася вытворчасць крэмніевых транзістараў, якія прыйшлі 

на змену вакуўмным лямпам і дазволілі ў шмат разоў спрасціць вытворчасць 

кампутараў і палепшыць іх магчымасці. Адбывалася далейшае ўдасканаленне і 

развіццё транзістараў і кампутараў. Так, у 1958 г. амерыканскі інжынер Джэк 

Кілбі (Jack Kilby, 1923—2005) вынайшаў інтэгральную схему, за што ў 2000 г. 

атрымаў Нобелеўскую прэмію. Гэтая інтэгральня схема ці чып замяніла 

сістэмы транзістараў і зрабіла магчымым стварэнне ў 1971 г. мікрапрацэсараў. 

Апошнія пачала серыйна вырабляць заснаваная ў 1966 г. кампанія Intel. 

Вялікім прарывам стала таксама з’яўленне сістэм праграмавання, што замянілі 

перфа-сістэмы. Так, у 1957 г. група праграмістаў з кампаніі IBM на чале з 

Джонам Бэкусам (JohnBackus, 1924—2007) зрабіла праграмную мову Fortran, 

што паклала пачатак стварэнню аперацыйных асяродкаў для ІТ-сферы. У 1981 

г. кампанія Б.Гейтса і П.Алена Micrоsoft (засн. у 1975 г.) стварыла MS-Dos.      

Адбывалася хуткая эвалюцыя кампутараў: з 1948 г. выпускаўся на аснове 

лямп IBM-604 (1-е пакаленне ЭВМ), а з 1957 г. — транзістарны IBM-608 (2-е 

пакаленне), у 1964 г. з’явілася 6 мадэляў IBM Systen/360 на аснове інтэгральных 

схем, што сталі 1-мі сапраўды серыйнымі кампутарамі шырокага ўжытку (3-е 

пакаленне), а ў 1981 г. на аснове мікрапрацэсараў быў выпушчаны IBM PC 

альбо IBM 5150, серыйны персанальны кампутар ці ПК (4-е пакаленне). Яшчэ 

раней кампанія са ЗША Apple (засн. у 1976 г.) зрабіла першы персанальны 

ампутар Apple І (1976) і першы серыйны Apple ІІ. Так была адкрыта новая, 

кампутарная і інфармацыйная, эпоха. ЭВМ 3-га пакалення сталі паўсюдна 

ўжывацца ў 1970-я гг. у індустрыі, а 4-га пакалення — прынеслі ПК у масы і 

знайшлі самае шырокае выкарыстанне ва ўсіх сферах жыцця Чалавецтва. 

 Адбываецца хуткая эвалюцыя кампутараў, так што можна гаварыць аб 

развіцці ІТ у шырокім сэнсе. На сёння даступны ўжо кампутары 5-га пакалення, 

што вырабляюць з 2005 г. на аснове 2-х і больш ядзернага працэсара. 

 

2.4.6. Развіццё ваенных тэхналогій у свеце ў ХХ ст. Пагроза глабальнай 

ваеннай катастрофы. 

 Эгаізм і супярэчанні паміж вялікімі дзяржавамі (і народамі) Еўропы 

прывялі да Першай сусветнай вайны (1914—1918). Нягледзячы на тое, што 

яшчэ ў ХІХ ст. пашырэнне атрымаў рух пацыфізму (г.зн. адмаўленне вайны як 

сродку вырашэння супярэчнасцяў), засцерагчы свет яму не ўдалося. Так, яшчэ ў 



1816 г. квакеры (плыня пратэстантаў) заснавала ў Лондане Таварыства міру, а ў 

1867 г. Ф.Пасі і Ж.Дэльфюс стварылі міжнародную Лігу міру і свабоды. Як 

сродак пераадолення канфліктаў ужо тады, у верасні 1867 г. у Жэневе, было 

прапанавана стварыць Злучаныя штаты Еўропы. Між тым, з пачаткам Першай 

сусветнай вайны, што стала перадусім вялікай вайной паміж краінамі Еўропы, 

толькі група сацыялістаў у верасні 1915 г. у Цымервальдзе (Швейцарыя) 

падтрымала Штутгартскую рэзалюцыю ІІ Інтэрнацыяналу 1907 г. і засудзілі 

вайну як несправядлівую з усіх бакоў. Між тым, левацкая частка на чале з 

лідэрам расійскіх бальшавікоў У.І.Леніным заклікала «пераўтварыць 

імперыялістычную вайну ў грамадзянскую». Насамрэч атрымалася так, што ў 

Расійскай імперыі, дзе натоўпы ўрачыстымі малебнамі і хрэснымі хадамі віталі 

пачатак вайны ў жніўні і верасні 1914 г., ужо ўвосень 1916 г. назрэў 

непераадольны клубок крызісаў, што выліўся ў Лютаўскую рэвалюцыю 1917 г. 

У былой імперыі пачалася бурхлівая дэмакратызацыя і на 12 лістапада 1917 г. 

былі прызначаны выбары ва Ўстаноўчы Сход. Між тым, працяг вайны і 

сацыяльна-палітычныя праблемы прывялі да захопу ўлады 26 кастрычніка (7 

лістапада) 1917 г. бальшавікамі пры дапамозе левых эсэраў і анархістаў. У 

Расіі, як пераважна сялянскай краіне, бальшавікі здолелі захапіць уладу і затым 

перамагчы ў грамадзянскай вайне (1918—1922) з дапамогай прысваення 

зямельнай рэформы ва ўмераных сялянскіх сацыялістаў (эсэраў) і шырокіх 

дэмакратычных абяцанняў (у т.л. свабоды нацыянальнага развіцця). Але 

шырокія масы расіян і іншых народаў былой імперыі былі падманутыя 

бальшавікамі, што пачалі стварэнне дзяржавы «працоўных», а дзейнічалі 

найперш у інтарэсах партыйнай бюракратыі. Узнікла таталітарная сацыяльная і 

палітычная сістэма, дзе масы былі пазбаўлены ўласнасці і правоў, а вярхоўным 

распарадцам жыцця стала кампартыя з задумай аб сусветнай камуністычнай 

экспансіі. Трэба сказаць, што сацыялізм атрымаў пашырэнне ў ХІХ ст., а ў ХХ 

ст. стаў вызначальнай з’явай у гісторыі, поруч з нацыяналізмам і лібералізмам. 

Савецкі Саюз дасягнеў немалых поспехаў у развіцці прамысловасці, тэхналогій, 

навукі і адукацыі. У 1940—1980-я гг. ён быў супердзяржавай поруч са ЗША. 

Між тым, камуністычная экспансія падштурхнула пасляваенную Еўропу і 

свет пад уплыў экстрэмісцкіх нацыяналістычных і камуністычных чаканняў і 

прывяла да фарміравання жорскіх палітычных сістэм сталінізму (камунізм) і 

гітлерызму (нацызм, фашызм), якім агульна было ўласціва апора на сістэмнае 

заняволення і насільства на чалавецтвам, — першым дзеля класавага эгаізму 

т.зв. рабочых (працоўных), а другім дзеля эгаізму сваёй нацыі-расы. Вынікам 

сталі чырвоны тэрор, вынішчэнне сялянства і т.зв. «буржуазных элементаў» у 

Савецкай Расіі; генацыд яўрэяў і іншых народаў, а нават і хворых суайчыннікаў 

— у гітлераўскай Германіі і падначаленых той краінах. Другая сусветная вайна 

(1939—1945) стала вяршыняй барацьбы гэтых «сацыял»-эксперыментаў за 

гегемонію ў свеце. Болей таго, пазней выявілася, што камунізм у ХХ ст. 

выяўляў сябе збольшага менавіта як экспансіі Савецкай Расіі. Трэцім бокам у 

гэтам супрацьстаянні стала разнародная маса краін лібералізму альбо заходняй 

дэмакратыі (ЗША, Францыя, Вялікабрытанія і інш.). Асаблівасцю лібералізму 

было, што ён вызнаваў рэальнасць, дзе няма абсалютнай роўнасці людзей, што 



нават нараджаюцца з рознымі схільнасцямі і воблікам, але мае быць роўнасць у 

асноўных (натуральных) правах. Шмат у чым гэтая сістэма — сацыяльнага і 

палітычнага балансу, які забяспечвае дэмакратыя. Між тым, і гэтыя краіны былі 

ўцягнутыя ў ваенную ліхаманку, але, што паказальна, — выстаялі і перамаглі. 

Такім чынам, ХХ ст. стала эпохай масштабнай гонкі ўзбраенняў і пагрозы 

вайны. Вынікам Другой сусветнай вайны стала частковае разуменне праблем 

Чалавецтва і стварэнне ААН (1945) і саюзу еўрапейскіх краін (ЕС). Перадусім 

ЕС стаў вынікам узаемнага прабачэння і дасягнення згоды Германіі і Францыі, 

вакол якіх аб’ядналіся і інш. краіны Еўропы. Стала зразумела, што 2 татальныя 

вайны прывялі бакі не да гегемоніі аднаго з іх, але да агульнага знясільвання 

Еўропы. Вядучая роля ў свеце перайшла да ЗША і СССР (Савецкай Расіі). У 

1991 г. Савецкі Саюз зышоў у нябыт. Аднак з 2014 г. палітычныя амбіцыі і 

ваенны рэваншызм зноў паставілі пад пагрозу свабоду і бяспеку народаў свету, 

Еўропы, і прывялі да абуджэння рэалій ваеннай гонкі і пагрозы глабальнай 

вайны. Да ўсяго гэтага дадаецца пагроза глабальнага тэрарызму ісламістаў і 

падобных груп. Трэба спадзявацца, што вопыт гісторыі пры ўдзеле ААН, ЕС, 

ЗША і КНР, — дапамогуць пазбегчы новай сусветнай і ядзернай вайне. Між 

тым, у межах прадмета разгледзім гісторыю развіцця ваеннай тэхнікі ў ХХ ст. 

У пачатку ХХ ст. бурнае развіццё атрымала вытворчасць самалётаў і 

дырыжаблей, што ў немалой колькасці выкарыстоўваліся падчас Першай 

сусветнай вайны. Так, калі на пачатак вайны мелі да 900 самалётаў, то ў 1918 г. 

краіны, што ваявалі, задзейнічалі да 5,5 тыс. самалётаў; калі напачатку авіяцыя 

выкарыстоўвалася толькі для разведкі, то ўжо з 1915 г. немцы, а затым інш. бакі 

задзейнічалі бамбардіроўшчыкі і вынішчальнікі (Vickers, Fokker, Aircraft, інш.). 

Рэальнасцю сталі паветраныя баі. Падчас вайны адбываўся хуткі тэхнічны 

прагрэс у авіябудаванні. Лідэрства ў гэтай сферы займелі Вялікабрытанія, 

Германія, Францыя і Італія. Новым відам тэхнікі сталі танкі. Упершыню да 20 

танкаў Mk.I задзейнічалі англічане супраць немцаў у бітве на Соме (верасень 

1916 г.). Да канца вайны іх значна мадыфікавалі і выпусцілі да 3 тыс. адзінак; 

французская ж кампанія Л.Рэно ў 1917 г. распрацавала і пачала серыйна 

выпускаць танк Renault FT. Усяго іх было за час вайны выраблена да 3,5 тыс. 

Нягледзячы на тое, што браня танкаў была досыць слабой і іх падбівала нават 

лёгкая артылерыя, — яны вельмі дапамаглі краінам Антанты (Францыя, Англія, 

ЗША) перамагчы на апошнім этапе вайны. Між тым, у час вайны былі шырока 

задзейнічаны кулямёты і важкая артылерыя (да 22 тыс. гармат на 1914 г.). Так, 

у Германіі былі 150-мм гарматы К16, якія вялі абстрэлы на адлегласці да 22 км. 

Шырока выкарыстоўваліся заграджэнні з калючага дроту, гранаты, аўтамабілі 

для перавозкі салдат і зброі. Тады ж задзейнічалі першыя гусенічныя цягачы, 

мінамёты, атрутныя газы і процівагазы. У такіх ўмовах баі ператварыліся ў 

пазіцыйнае акопнае супрацьстаянне і ў масавыя бойні пры спробах адкрытых 

атак. Так, у баях пад Вердэнам толькі ў сакавіку 1916 г. загінула звыш 170 тыс. 

салдат з 2-х бакоў. У вайне ж загінула звыш 10 млн салдат, а больш за 18 млн 

было паранена; агульныя ж страты загіблымі ў вайне дасягалі 22 млн чал.  

Цяэкія наступствы Першай сусветнай вайны часткова првялі да 

ўсведамлення зла ваен. Так, у 1919 г. была створана міжнародная арганізацыя 



Ліга Нацый для пазбягання войнаў у дыялогу. Аднак, праз збег шэрагу прычын 

не ўдалося пазбегнуць Другой сусветнай вайны ў 1939—1945 гг. Значэнне 

тэхнікі і навукі на той момант яшчэ больш сталі вызначаць масштабы і характар 

вайны. Так, яшчэ ў пачатку ХХ ст. былі створаны такія вялікія і ўзброеныя 

браніраваныя караблі як дрэдноўты (dreadnought), настолькі магутныя і дарагія, 

што іх баяліся ўвесці ў бой і страціць. У час жа ІІ сусветнай вайны вялікія 

марскія баталіі сталі нярэдкай з’явай. Так, японцы пабудавалі буйнейшы ў 

гісторыі лінкор «Ямато» (1940): даўжыня мела 263 м., шырыня — 39 м., 

таўшчыня бартоў — 4,1 м. (ды яшчэ і дадатковая браня), хуткасць 51 км/г., а 

колькасць гармат дасягала 20, у т.л. 3 гарматы 450-мм, 4 —155-мм.; экіпаж 

складаў 2,5 тыс. чал. Гэты лінкор быў патоплены ў баі ля Акінавы ў маі 1945 г. 

На пачатак жа ІІ сусветнай вайны бакі вайны мелі 56 лінкораў ( у т.л. па 15 

Вялікабрытанія і ЗША, 10 у Японіі і 7 у Францыі), 70 цяжкіх крэйсераў (па 18 у 

ЗША і Японіі, 15 у Англіі) і да 1000 інш. сучасных караблёў, а таксама звыш 

650 падводных лодак (у т.л. каля 200 у СССР, па 100 у ЗША і Італіі). Падводная 

лодка была новейшым відам узбраенняў, хаця упершыню іх прымянілі ў ЗША 

яшчэ ў 1860-я гг. У 1906 г. у Расіі стварылі 1-ю электра-дызельную падводную 

лодку. Вынаходніцтва было развіта і інш. краінамі. Так, падчас І сусветнай 

вайны пабудавалі і выкарысталі да 600 субмарын. Германія, што мела на 1914 г. 

толькі 75 U-boot, дасягнула затым лідэрства ў іх вытворчасці (372 адзінкі) і 

разгарнулі ў 1915 г. неабмежаваную падводную вайну. Было патоплена звыш 

5800 караблёў танажом у 11-13 млн т. (у 1915 г. звыш 1/3 гандлёвага абароту 

Вялікабрытаніі, што вельмі шкодзіла забеспячэнню гэтай краіны). Падобна 

дзейнічала Германія і ў ІІ сусветнай вайне: калі на пачатку яна мела ўсяго 57 U-

boot, то за час вайны выпусціла звыш 1,1 тыс. (тып U-995 і нек.інш.), якія 

затапілі звыш 3 тыс. караблёў з танажом да 13-15 млн т. Ізноў у 1941—1942 г. 

сітацыя з забяспячэннем Англіі стала крытычнай, аднак Брытанія і ЗША 

задзейнічалі радыёлакатары, невялікія экскортныя авіяносцы, авіяцыю, — і 

здолелі зламіць усціск нямецкага падводнага флоту (той страціў да 800 U-boot). 

Вялікай дапамогай саюзнікам па Антыгітлераўскай кааліцыі стала 

расшыфроўка коду германскай шыфравальнай машыны Энігма, што ўжо ў 1939 

г. ажыццявілі польскі матэматык Марыян Адам Раеўскі (Marian Adam Rejewski, 

1905—1980) і англійскі Алан Цьюрынг (Alan Turing, 1912—1954) з калегамі.                           

Яшчэ больш магутнай, дасканалай і шматлікай стала артылерыя, што 

выкарыстоўвалася ў ІІ сусветнай вайне. За годы вайны асноўныя краіны — 

удзельніцы вайны (Германія, ЗША, СССР, Вялікабрытанія, Японія, Францыя, 

Італія), — вырабілі не меней 2,2 млн гармат (у т.л. Савецкі Саюз 360 тыс., ЗША 

255 тыс., Германія 175 тыс.), не меней 1,2 млн мінамётаў (у т.л. СССР 300 тыс., 

ЗША 110 тыс., Германія 82 тыс.). Параўначыя характарыстыкі і ацэнкі тэхнікі 

той пары дагэтуль спрэчныя і часам засакрэчаныя, аднак з адкрытых крыніц 

можна даведацца, што самая масавая гармата ІІ сусветнай вайны, 76-мм 

савецкая гармата ЗІС-3 (выраблена было 103 тыс. шт.), — магла абстэльваць 

аб’екты на адлегласці да 13 км з хуткастрэльнасцю 25 выстралаў у хвіліну. 

Безумоўна, гэта быў грозны і смертаносны сродак, аналагі якога былі і ва ўсіх 

асноўных краін, удзельнікаў той вайны. Да прыкладу, распаўсюджаная 



нямецкая 75-мм зенітная гармата Pak.40 (выраблена 23,3 тыс. шт.) страляла на 

8–11 км з тэмпам 14 выстралаў у хвіліну, але пры гэтым мела выдатныя 

бранябойныя якасці. Немцы мелі таксама на ўзбраенні высокаякасныя цяжкія 

170-мм гаўбіцы К18 і К21, 240-мм гарматы К3 і інш. Напрыклад, К3 біла на 

адлегласць да 37 км, мела непераўзыдзеныя падчас вайны паказчыкі трапнасці і 

прабіўной сілы. Апроч таго Другая сусветная вайна стала часам масавага 

прымянення танкаў, самалётаў і самаходнай артылерыі. Так, за гады вайны 7 

краін, асноўных удзельнікаў вайны, вырабілі звыш 275 тыс. танкаў (у т.л. СССР 

90 тыс., ЗША 86,5 тыс., Германія 65 тыс., Вялікабрытанія 25,1 тыс.), звыш 800 

тыс. самалётаў (у т.л. ЗША 300 тыс., СССР 120 тыс., Вялікабрытанія і Германія 

па ≈105 тыс., Японія 76 тыс.). Найбольш масавымі і тэхнічна лепшымі сталі 

танкі Савецкага Саюза (Т-34, КВ-1, ІС-1 і ІС-2), ЗША (M4 Sherman), Германіі 

(T-IV, PzKpfw VI «Tiger» і «Tiger IІ»), Вялікабрытаніі (Mk.III «Valentine», 

Mk.IV «Churchill»). Лепшымі і пашыранымі сталі самалёты ЗША (P-38 

Lightning, B-17 і В-24, P-51 Mustang), Германіі (Focke-Wulf Fw190, Heinkel Не-

111, Junkers Ju 87 Stuka, Messerschmitt Bf.109 і Me.262), Вялікабрытаніі (Spitfire, 

Hurricane, Avro 683 Lancaster), СССР (Пе-2, Іл-2, Як-3, ЛаГ-3 і Ла-5), Японіі 

(Mitsubishi A6M Zero). Між тым, нямецкі Messerschmitt Me.262 стаў 1-м 

рэактыўным самалётам у свеце (1942). Яго хуткасць дасягнула 850 км/г. і на 1/3 

пераўзыходзіла ранейшыя самалёты; ён быў здольны да вертыкальнага ўзлёту. 

Вялікае значэнне ў марскіх баталіях ІІ сусветнай вайны набыў такі новы 

клас узбраенняў як авіяносцы. Ужо падчас І сусветнай вайны асобныя лінейныя 

караблі былі перароблены брытанцамі пад авіяносцы, каб мець здольнасць 

выяўляць і знішчаць нямецкія U-boot. Вызначальнае значэнне авіяносцы набылі 

падчас ІІ сусветнай вайны ў Ціхім акеане. На пачатак вайны ЗША мелі 8, 

Вялікабрытанія — 7, Японія — 6 і Францыя — 1 авіносец, а падчас вайны ЗША 

збудавалі 24, Вялікабрытанія (з дапамогай ЗША) — 6, Японія — 10 авіяносцаў. 

У маі 1942 г. адбылася бітва 2 японскіх і 3 амерыканскіх авіяносцаў з групамі 

дапаможных караблёў (27 і 50 адпаведна) і масай самалётаў (па 128). Пазней у 

чэрвені 1942 г. пры ўдзеле 3 амерыканскіх і 4 японскіх авіяносцаў (дапаможных 

караблёў 50 і 150, самалётаў 360 і 280 адпаведна) адбылася буйнейная марская 

бітва той вайны, якую ЗША выйгралі з дапамогай авіяцыі. Так, японцы страцілі 

усе 4 авіяносцы, а ЗША — 1. Пасля гэтага ЗША займелі стратэгічную 

ініцыятыву ў Ціхім акеане. На Ўсходнім жа фронце ў Еўропе ў ліпені 1943 г. 

гітлераўская Германія атрымала паражэнне ад Савецкага Саюза на Курскай 

дузе. Падчас гэтай бітвы 2 бакамі было задзейнічала да 2,3 млн салдат, да 25-27 

тыс. гармат, да 7,7 тыс. танкаў і да 4,2 тыс. самалётаў.  Немцы саступалі па ліку 

танкаў і самалётаў, а таксама салдат — на 1/3, гармат — у 2 разы, і прайгралі 

бітву; пасля таго гітлераўская Германія была разгромлена ў маі 1945 г. Вялікае 

значэнне, пры якасці многіх відаў нямецкага ўзбраення, мела колькасная, але 

нярэдка і якасная перавага тэхнікі ў краін Антыгітлераўскай кааліцыі. 

Завяршальным акордам Другой сусветнай вайны стала распрацоўка і 

выкарыстанне (адзінае ў гісторыі на сёння) атамнай зброі. У 1943 г. ЗША 

стварылі групу вучоных, т.зв. Манхетэнскі праект, на чале з прафесарам фізікі 

ўніверсітэта Берклі Робертам Опенгеймерам (Robert Oppenheimer, 1904—



1967). У ліпені 1945 г. група Р.Опенгеймера вырабіла ядзерную бомбу. 

Упершыню такая бомба (плутоніевая) была выпрабавана на палігоне ў Нью 

Мексіка 16 ліпеня 1945 г. Затым былі выраблены 2 бомбы з выкарыстаннем 

урану, якія былі скінуты амерыканскімі самалётамі 6 і 9 жніўня 1945 г. бомбы 

на японскія гарады Хірасіма і Нагасакі адпаведна. Загінула не менш 300 тыс. 

чал. і такая ж колькасць атрымала цяжкія траўмы. Японцы, што планавалі весці 

вайну да апошняга без аглядкі на колькасць ахвяр, былі шакаваныя і 15 верасня 

1945 г. заявілі аб капітуляцыі. 2 верасня 1945 г. ІІ сусветная вайна завяршылася. 

Як вынік, загінула 70 млн чал. ці 3% жыхароў планеты. Прытым салдат 

— 24 млн ці 34% ахвяр вайны, тады як у І сусветную вайну — 45%, а значыць 

стала масавай гібель цывільнага нас-ва. Апроч таго, не менш 100 млн чал. (у 

т.л. 35 млн салдат) атрымалі раненні. Матэрыяльныя страты перавышалі 2 трлн 

дол. Найбольш людскіх страт панеслі такія краіны: СССР (24 млн чал. загіблых 

ці 14% нас-ва), Кітай (10-12 млн чал. ці 2,3% нас-ва), Германія (7-8 млн. чал. ці 

11% нас-ва), Польшча (6 млн. чал. ці 18% нас-ва), Японія (2,6 млн чал. ці да 4% 

нас-ва); у т.л. Беларусь (БССР) — 2,2-2,5 млн чал. альбо 25%, Украіна (УССР) 

— 10 млн чал. альбо 20% нас-ва. Таксама было знішчана да 6 млн яўрэяў ці 4/5 

ад іх колькасці ў Еўропе. Матэрыяльныя страты найбольшыя панеслі Савецкі 

Саюз — 0,6 трлн. дол., ЗША і Германія — па 0,35 трлн. дол., Вялікабрытанія — 

0,15 трлн., Францыя і Японія — 0,3 трлн. дол.; але найбольш суразмерна вялікія 

— Беларусь, Украіна, Польшча, на якія разам  прыходзіцца да 1/3 страт вайны. 

Пасля закачэння ІІ сусветай вайны і да 1990-х гг. працягвалася халодная 

вайна памж блокам камуністычных краін на чале з СССР і дэмакратычнымі 

краінамі свету на чале з ЗША. Адзначакай часу стала гонка ўзбраенняў. Так, 

шэраг выдатнейшых фізікаў і інжынераў былі задзейнічаны ў ядзернай 

праграме ЗША, тое ж самае было ў СССР. Так, у 1946 г. у Маскве было 

створана КБ-11 у закрытым гарадку Арзамас-16 (Сароў, зараз у Ніжнегародскай 

вобл. Расіі), што займалася канструяваннем атамнай бомбы. У 1949 г. група 

савецкіх вучоных на чале з фізікам Ігарам Васільевічам Курчатавым (1902—

1960) зрабіла атамную (уранавую) бомбу РДС-1. У верасні 1949 г. яна была 

выпрабавана на палігоне ў Семіпалацінскай вобласці Казахстану. У 1953 г. 

вырабілі і апрабавалі вадародную (тэрма-ядзерную) бомбу РДС-6. Затым у 1954 

г. ЗША выпрабавалі сваю вадародную бомбу, у 1957 г. — Вялікабрытанія, у 

1960-я гг. займелі свае ядзерныя бомбы Францыя і Кітай. Разгарнулася ядзерная 

гонка: калі ў ЗША ў 60—70-я гг. колькасць такіх бомб дасягаў 30 тыс., то ў 

СССР ў др. пал. 70-х — 80-я гг. 35 тыс. Калі першапачаткова асноўным сродкам 

дастаўкі такіх бомб былі самалёты, то з 1957 г. (калі Савецкі Саюз вырабіў 

межкантынентальную балістычную ракету) — разгарнулася ракетная гонка. 

Ужо ў 1970-я гг. стала зразумелай небяспека сітуацыіі былі падпісаны дамовы 

аб абмежаванні стратэгічнай (ядзернай) зброі — АСУ-І (1972), АСУ-ІІ (1979). З 

1991 г. стала магчымым скарачэнне  арсеналу такой зброі (СНУ-І у 1991 г., 

дапоўненнае ў 1993 г. і 2010 г.). Але і на сёння ў Расіі і ЗША ёсць 5 тыс. бомб. 

У др пал. ХХ ст. працягвалася ваенная гонка і ў іншых відах узбраенняў. 

ЗША і СССР з саюзнікамі вялі праектаванне і вытворчасць усё больш новых і 

разбуральных ваенных сродкаў. Так, савецкі бок стварыў самалёты 3-га 



пакаленя Міг-29 (1969) і Су-24 (1970), першы ў свеце газатурбінны танк Т-80 

(1976), што замяніў масавы савецкі танк 3-га пакалення Т-64 (1967). Між тым, 

браня Т-64 (зроблены канструктарскім бюро ва ўкраінскім Харкаве) упершыню 

ў свеце стала камбінаванай і здольнай вытрываць удар кумулятыўных снарадаў, 

што з 1943 г. сталі смяротнай пагрозай для танкаў. Таксама Т-64 займеў на 

ўзбраенні не толькі гарматы і кулямёты, але і ракеты. Магутны рухавік (700 

к.с.) дазваляў машыне ў 38,5 т. рухацца з хуткасцю ў 35-60 км/г. Усяго было 

выпушчана 8000 Т-64 і звыш 10 тыс. Т-80. Апроч таго, у Савецкім Саюзе былі 

выраблены ПЗРК Страла-2 (1969), былі створаны (1970-я гг.) атамныя 

ракетныя крэйсеры і раней — падводныя лодкі (1959). Вялікія дасяненні ў 

гонцы ўзбраенняў займелі ЗША і яе саюзнікі. Так, амерыканцы пабудавалі 1-я ў 

свеце атамныя падводныя лодкі (1954), у т.л. стратэгічныя з ракетным 

узбраеннем (1959), а таксама 1-я атамныя ракетныя крэйсеры (1962). Вялікае 

развіццё ў часы халоднай вайны і да сёння ў ЗША атрымалі авіяносцы. У 1961 

г. ЗША зраблі 1-ы ў свеце атамны стратэгічны авіяносец USS Enterprise, што 

служыў да 2017 г. і мог несці на палубе да 90 самалётаў і верталётаў, меў 

разнастайныя і магутныя ўзбраенні. Як і раней, у ЗША ёсць 10-15 авіяносцаў. 

Немалых поспехаў дасягнулі ЗША і ў вытворчасці танкаў і авіяцыі. Так, 

аналагам савецкага танка 4-га пакалення Т-80 быў M1 Abrams (1980), якіх 

выпушчана было звыш 10 тыс. адзінак. У свой час (1945—1950-я гг.) у свеце 

лепшым знішчальнікам быў самалёт ЗША F-80, першы масавы баявы 

рэактыўны самалёт. У 1974 г. ЗША зрабілі самалёт 4-га пакалення F-16 Falcon. 

Сучасныя мадыфікацыі гэтага самалёта вырабляюцца кампаніяй Lockheed 

Martin і да сёння (усяго звыш 4,6 тыс. F-16). У той жа час зроблены былі ў Расіі 

на мяжы ХХ і ХХІ стст. самалёты 4-га пакалення на аснове лепшых савецкіх — 

Су-27, Су-34, Міг-35. Адпаведнікамі іх сталі зробленыя раней (1980—1990-я гг.) 

брытана-амерыканскі штурмавік AV-8B Harrier II і амерыканскі F-18. Між тым, 

пачаткам новых самалётаў 5-га пакалення стаў зроблены ў ЗША F-22 ці стэлс 

(1990), незаўважны для радараў. На сёння, апроч F-22, ЗША маюць яшчэ адзін 

самалёт 5-га пакалення — F-35. Вырабілі на 2017 г. уласныя самалёты 5-га 

пакалення і тэхналагічныя лідэры ў Азіі — Кітай (J-20) і Японія (Х-2).  

  

2.4.7. Навуковая рэвалюцыя ў біялогіі, медыцыне і ахове здароўя ў ХХ ст.  

 Прызнанне ў навуковым асяроддзі і далейшае развіццё ў ХХ ст. атрымала 

генетыка. Болй таго, да канца ХХ ст. біялогія пераўтварылася ў адну з самых 

перадавых і важных навук. Аперажаючае развіццё атрымала біялогія ў пач. ХХ 

ст. у ЗША. Так, заснавальнікм сучаснай генетыкі стаў амерыканскі біёлаг 

Томас Хант Морган (Thomas Hunt Morgan, 1866—1945). Закончыў прыватны 

Ўніверсітэт Джона Хопкінса ў Балтымары, затым працаваў прафесарам заалогіі 

ў прыватным Калумбійскім універсітэце ў Нью-Йорку. Вопыты з мушкай 

дразафілай дазволілі яму падцвердзіць законы спадкаемнасці Г.Мендэля і 

вывесці храмасомную тэорыю спадкаемнасці (1911). За гэтае адкрыццё 

Т.Х.Морган атрымаў у 1933 г. Нобелеўскую прэмію па фізіялогіі і медыцыне. 

Апроч таго, галандскі біёлаг Гуга дэ Фрыз (Hugo de Vries, 1848—1935) 

падцвердзіў высновы Г.Мендэля і сфармуляваў тэорыю мутацый (1903) — 



раздзел генетыкі, што тлумачыць генетычную спадкаемасць і змены. На гэтай 

аснове развілася эксперыментальная генетыка. У 1920-я гг. з’явілася 

папуляцыйная генетыка (Сьюэл Райт у ЗША, Рональд Фішар і Джон Холдэйн у 

Вялікабрытаніі, Вільгельм Вайнберг у Германіі, Сяргей Чацверыкаў ў СССР).  

Р.Фішар і Дж.Холдэйн спалучылі ў сваіх працах генетыку з тэорыяй 

эвалюцыю і заклалі аснову сучаснай сінтэтычнай тэорыі эвалюцыі. Так, 

брытанскі бёлаг Рональд Эйлмер Фішар (Ronald Aylmer Fisher, 1890—1962) 

выдаў у 1930 г. працу аб тэорыі генетыкі і натуральным адборы, дзе давёў, што 

генетычная мутацыя залежыць ад натуральнага адбору, і ў выніку застаецца  і 

робіцца дамінантай, мае працяг, — такая камбінацыя генаў, што найбольш 

спрыяе жывой істоце (віду) у пэўных прыродных абставінах. Амерыканскі ж 

генетык Сьюэл Райт увёў для гэтага працэсу панятак дрэйф генаў (1931). 

Вялікае развіццё сінтэтычная канцэпцыя эвалюцыя і генетыка, біялогія 

— атрымалі ў працах выдатных амерыканскіх вучоных Феадосія Грыгоравіча 

Дабжанскага (Theodosius Dobzhansky, 1900—1975) — украінца па паходжанні, 

Джорджа Гайларда Сімпсана (George Gaylord Simpson, 1902—1984), Эрнста 

Вальтэра Майра (Ernst Walter Mayr, 1904—2005) — немца па паходжанні. Так, 

Дж.Г.Сімпсан, палеантолаг і прафесар заалогіі Калумбійскага ўніверсітэта, даў 

вызначэнне панятку сінтэтычнай тэорыі эвалюцыі (1949). Ён жа ўвёў панятак 

квантавая эвалюцыя (1944), што тлумачыць хуткі пераход ад папярэдняй да 

наступнай формы эвалюцыі. Вялікае значэнне набыла праца 1937 г 

супрацоўніка доследнай лабараторыі Т.Х.Моргана (Калумбійскі ўніверсітэт) 

Ф.Г.Дабжанскага «Генетыка і паходжанне відаў». Патлумачыў утварэнне 

новых відаў як перэферыйнай з’явы выдатны арнітолаг Э.В.Майр. 

 Вялікае развіццё артымала ў ХХ ст. генетычная селекцыя. Вялікія заслугі 

тут належылі савецкаму біёлагу Мікалаю Іванавічу Вавілаву (1887—1943). Так, 

ён стварыў вучэнне аб імунітэце раслін (1919), гамалагічных звёнаў у 

спадкаванні зменаў (1920), з апорай а які распачаў вопыты з мэтанакіраванай 

генетычнай селекцыяй раслін (зерневых) у Савецкім Саюзе (1922), ажыццявіў 

60 экспедыцый у 54 краіну свету, сабраў і выдаў шмат даных па батаніцы і 

селекцыі, агранаміі. Выдатныя яго заслугі ў даследаванні паходжання 

культурных раслін у свеце, устанавіў 7 рэгіёнаў паходжання такіх раслін. Між 

тым, падчас сталінізму сусветна вядомы вучоны падвергся ганенням (з 1936 г. 

савецкая навука пачала адмаўляць генетыку) і памёр у турме. Агульна, у 1930—

1940-я гг. у Савецкім Саюзе, асабліва ва Ўкраіне, дзе ідэі М.І.Вавілава знайшлі 

падтрымку, загінула шмат выдатных селекцыянераў-генетыкаў. Між тым, у 

свеце з 1920-х гг. вопытныя станцыі і лабараторыі ў сферы генетычнай 

селекцыі атрымалі вялікае пашырэнне. Так, яшчэ ў 1774 г. у Францыі ўзнікла 

кампанія Vilmorin, заснаваная прадпрымальнікам А.Вільмарынам, які пранікся 

ідэямі фізіякратаў і распачаў бізнэс па вырошчванні і продажу фермерам 

добрага несення. Да сёння гэтая кампанія плённа працуе ў шэрагу краін Еўропы 

і прапануе новыя якасныя сарты сельскагаспадарчых раслін. Пасля, з ХІХ ст., 

падобныя фірмы з’явіліся ў інш. краінах.  Так, у 1901 г. прадпрымальнік-

фармацэўт Дж.Ф.Куіні заснаваў у ЗША кампанію Monsanto, якая з 1940-х гг. 

актыўна займалася вытворчасць гербецыдаў, а затым стала буйнейшай 



карпарацыяй у сферы селекцыі і біятэхналогій раслін. У 1996 г. кампанія 

прапанавала 1-я ў свеце генна-мадыфікаваныя расліны, сою і бавоўну. Вопыты 

па вытворчасці такіх раслін Monsanto распачала ў 1987 г. У Еўропе робляць 

перадавыя вопыты ў вобласці селекцыі соі, кукурузы, сланечніку і інш. раслін 

кампаніі Euralis Semens, RAGT Semens (Францыя), NPZ Lembke (з 1897 г.), 

Saaten Union, DVS, Bayer-CropScience (Германія), Nunhems, EuroGrass B.V. 

(Галандыя) і інш. Cелекцыяй у жывёлагадоўлі занятыя Nutreco, Hypor, Genesus і 

інш. Дасягненні селекцыянераў і хімічнай індустрыі дазволілі ажыццявіць т.зв. 

зялёную рэвалюцыю ў сельскай гаспадарцы ў сяр. ХХ ст. З аднога боку — 

з’явіліся розныя штучныя ўгнаенні і прэпараты (ДДТ і інш. пестыцыды) для 

раслін, што стымулявалі і ахоўвалі іх рост і развіццё. З другога — новыя сарты 

раслін і жывёл. Вялізарныя заслугі тут належылі амерыканскаму аграному 

Норману Эрнэсту Барлоўгу (Norman Ernest Borlaug, 1914—2009). Ён працаваў 

у лабараторыі DuPont па вытворчасці хімічных сродкаў для барацьбы з 

шкоднымі для раслін грыбкамі і бактэрыямі, а затым заняўся селекцыяй новых 

сартоў пшаніцы і рысу. Ім былі выведзены (1950—1960-я гг.) стойкія да хвароб 

і засух, высокаўраджайныя сарты зерневых, што да 1990 г. дазволілі павысіць 

збор зерня ў свеце ў 2 разы. Тое стала паратункам для шэрагу краін Азіі і 

Лацінскай Амерыцы, за што ён атрымаў Нобелеўскую прэмію міру ў 1970 г           

Вялікае развіццё ў др. пал. ХХ ст. атрымала малекулярная біялогія. 

Вялікім прарывам тут стала адкрыццё брытанскімі біёлагамі Фрэнсісам Крыкам 

(Francis Crick, 1916—2004) і Морысам Вілкінсам (Maurice Wilkins, 1916—2004), 

а таксама амерыканскім біёлагам Джэймсам Вотсанам (James Watson, нар у 

1928 г.) структуры ДНК, за што яны  атрымалі ў 1962 г. Нобелеўскую прэмію 

па медыцыне. Гэтае адкрыцце дазволіла весці даследаванне прыроды хвароб на 

новым узроўні, а таксама стала падмуркам для развіцця геннай інжынерыі. Да 

прыкладу, амерыканскія біёлагі Уолтэр Гілберт (Walter Gilbert, нар. у 1932 г.) і 

Фрэдэрык Сенгер (Frederick Sanger, 1918—2013) правялі паспяховую працу па 

расшыфроўцы ДНК (РНК) чалавека, за што атрымалі Нобелеўскую прэмію 

1980 г. па хіміі. Апроч таго, раней за раскрыццё ролі і складу бялкоў інсуліну 

(1953) Ф.Сенгер атрымаў сваю 1-ю Нобелеўскую прэмію па хіміі (1958).  

Між тым, адкрыцці ў сферы малекулярнай біялогіі і генетыкі атрымалі 

сваё развіццё і ў спробах прынцыпова новай селекцыі жывых істот і для 

мадыфікацыі існуючых, у абарону чаго, напрыклад, актыўна зараз выступае 

У.Гілберт. Трэба сказаць, што ў апошняй трэці ХХ ст. у гэтай сферы меліся 

каласальныя дасягненні. Так, пасля ўдалага вопыту брытанскага біёлага 

Г.Харыса, які стварыў гібрыд клеткі (гомакарыён) чалавека і мышы (1965), — 

пашырыліся вопыты па накіраванай генетычнай селекцыі на клетачным 

узроўні, альбо генная іжынерыя. У 1972 г. П.Карлсан стварыў гібрыд з клетак 

розных сартоў тытуню; у выніку — абазначылася перспектыва вытвору 

трансгенных арганізмаў (раслін і жывёл) і іх кланіравання. У 1980-я гг. былі 

атрыманы трансгенныя тытунь і сланечнік. У 1996 г. брытанскі біёлаг Ян 

Вілмут (Ian Wilmut, нар. у 1944 г.) на чале групы вучоных змог кланіраваць з 

клетак авечку Долі (Dolly). Гэтая авечка пражыла да 2003 г. і дала патомства з 6 

ягнят. Тое стала сапраўднай рэвалюцыяй у навуцы, паколькі адкрывала 



магчымасць штучнага вытвору жывых істот. Ва ўсякім выпадку, з 1990-х гг. 

пачаліся вопыты па клетачнаму вырошчванню жывых тканін і органаў. Апошяе 

мела вялікую перспектыву для медыцыны (латанне апёкаў і інш. пашкоданняў). 

ХХ ст. стала часам далейшага рэвалюцыйнага па сваіх маштабах і 

значэнні развіцця медыцыны. У першай трэці ХХ ст. сродкі вакцынацыі, 

аспірын і інш. новыя эфектыўныя лекі пашырыліся ў развітых краінах свету. 

Падчас ІІ сусветнай вайны развіццё медыцыны атрымала штуршок, што 

стымуляваўся бедствамі мас людзей, якія патрабавалі дапамогі ад хвароб, траўм 

і раненняў. У др. пал. ХХ ст. сродкі і сістэма сучаснай медыцыны дасягнула 

менш развітых краін Лацінскай Амерыкі, Азіі і Афрыкі, а некаторыя з раней 

адсталых і каланіяльных краін пераўтварыліся ў краіны з развітой індустрыяй 

лекаў і медыцынай (Індыя, Кітай, Бразілія, Мексіка, Куба, Паўднёвая Карэя). 

Новым перадавым ачагом медыцыны ў свеце стаў з 1960-х гг. Ізраіль. Разам з 

тым, мноства краін Афрыкі і Азіі застаюцца адсталымі як у сацыяльным і 

эканамічным, так і ў палітычным і тэхналагічным сэнсе; і масы людзей у гэтых 

краінах дагэтуль пакутуюць ад хвароб, голаду, адсталасці і цемрашальства.  

Паколькі ХІХ ст. стала часам вялікага прагрэсу ў хіміі і вывучэнні 

электрычнасці, то гэта адбілася на развіццці такіх кірункаў медыцыны як 

хіміятэрапія і распрацоўка медыцынскіх электрапрыбораў. Так, з адкрыцця і 

апрабавання П.Эрліхам сальварсану (1909) пачалася хіміятэрапія. Вялікае 

значэнне для ўсяго Чалавецтва стала адкрыццё і вытворчасць антыбіётыкаў 

— арганічных сродкаў, што забіваюць ці спыняюць развіццё шкодных мікробаў 

(вірусаў). У 1928 г. шатландскі бактэрыёлаг Аляксандр Флемінг (Alexsander 

Flemihg, 1881—1955) адкрыў пенецылін, вытвораны з плесневага грыбку, які 

забіваў мікробы прастуды. У 1941 г. брытанскія фармаколагі вырабіі пенецылін 

як лек, за што ў 1945 г. А.Флемінг з калегамі атрымаў Нобеўскую прэмію па 

медыцыне. Пенецылін дазволіў ратаваць людзей ад сепсісу, гнойных ран, 

інфекцыйных хвароб (нават такіх цяжкіх, як сібірская язва, дыфтэрыя, ганарэя і 

інш.). Асабліва вялікае значэнне мела з’яўленне атыбіётыка ў часы сусветнай 

вайны. Апроч таго, антыбіётык стрэптаміцын, эфектыўны ў лячэнні раней 

невылечнага туберкулёзу, — адкрыў у 1943 г. у ЗША біяхімік Зельман Ваксман 

(1888—1973), ураджэнец Украіны, за што атрымаў Нобелеўскую прэмію па 

медыцыне (1952). З’яўленне антыбіётыкаў зрабіла вялізарную рэвалюцыю ў 

медыцыне і ветэрэнарыі — стала магчымым ратаваць сотні мільнаў жыццяў, 

што раней былі прырачоныя на цяжкія пакуты і гібель. Апроч антыбіётыкаў 

вялізарнае значэнне ў гісторыі лекаў мела адкрыццё сульфаніламідаў 

(парацэтамол, этазол, стрэптаміцыд, бісептол і інш.). Адкрыў, вырабіў і 

апрабаваў 1-шы сульфаніламідны лек прантазіл у 1935 г. нямецкі бактэрыёлаг 

Герхард Ёханіс Домагк (Gerhard Johannes Domagk, 1895—1964), за што 

атрымаў Нобелеўскую прэмію 1939 г. у 1947 г. (бо быў арыштаваны гестапа). 

Яшчэ да пашырэння антыбіётыкаў прантазіл, а таксама выраблены ў Інстытуце 

Л.Пастэра стрэптаміцын і біяхімікамі ЗША сульфаніламід (1937), — ратавалі 

мноства жыццяў. У пасляваенныя часы вялікае значэнне для лячэння 

туберкулёзу мела адкрыццё ізаніазіду ці тубазіду (1952). Да гэтага часу ў свеце 

працягваецца распрацоўка новых, усё больш эфектыўных, антыбіётыкаў і 



сульфаніламідных і інш. лекаў. Перадавое значэнне ў распрацоўцы і вырабе 

новых лекаў належыць буйным фармацэўтычнам кампаніям ЗША (Pfizer, J.&J., 

Merck Co., Abbot Lab., Wyeth, Amgen, Baxter Itern., Biogen, Eli Lilly і інш.), 

Германіі (Bayer AG, Boehringer Ingelheim, Altana AG, Fresenius і інш.), Японіі 

(Takeda Pharmaceutical, Otsuka, Astellas і інш.), Швейцарыі (Novartis, La Roche), 

Вялікабрытаніі (GlaxoSmithCline, AstraZeneca), Францыі (Sanofi), Італіі 

(Minorini) і інш. краін ЕС, Ізраіля (Teva), а таксама Індыі (Cipla, Ajanta Pharma).  

Вялікае значэнне для медыцыны ў ХХ ст мела адкрыццё вітамінаў і іх 

значэння для здароўя чалавека і інш. жывых істот. Гэтыя важныя для жыцця 

арганічныя рэчывы адкрыў у 1912 г. польскі біяхімік Казімір Функ (Kazimierz 

Funk, 1884—1967). У наступным ён працаваў у ЗША і стаў піянерам у 

вывучэнні гармонаў. Іншыя піянеры ў фізіялогіі галандзец Хрысціян Эйкман 

(Christiaan Eijkman) і англічанін Фрэдэрык Гопкінс (Frederick Hopkins) адкрылі 

вітаміны А і D, за што атрымалі Нобелеўскую прэмію па медыцыне (1929). На 

аснове ж даследавання гармонаў і інш. секрэцый чалавека развілася ў др. пал. 

ХХ ст новая галіна ў медыцыне — эндакрыналогія. Падобна, вялікае значэнне ў 

першай палове ХХ ст. мела адкрыццё груп крыві і паспяховае пашырэнне ў той 

час гематалогіі (пераліванне крыві), а таксама выяўленне хвароб праз 

даследаванне крыві. Выявіў наяўнасць 4 груп крыві і правіл іх замяняльнасці 

аўстрыйскі доктар Карл Ланштэйнер (Karl Landsteiner, 1868—1943) у 1900 г., 

за што атрымаў Нобелеўскую прэмію па медыцыне (1930).                         

Шырокае прымяненне ў медыцыне знайшлі дасягненні біёлагаў у 

даследаванні генаў. Як ужо раней гаварылася, амерыканскі біяхімік Ф.Сенгер 

раскрыў формулу і значэнне інсуліну (1953), што дазволіла наладзіць штучны 

сінтэз інсуліну (1960-я) і паратаваць мільёны хворых на цукровы дыябет 

людзей. У 1980-я гг. інсулін пачалі вырабляць з дапамогай геннай інжынерыі. 

Апроч таго, у 1950-я гг. вучоныя з апорай на даследаванне генаў зразумелі 

прыроду спадкаемных хвароб. Даследаванні ў гэтай сферы працягваюцца і 

набіраюць масштабаў. У 1990-я гг. пачаўся сінтэз жывых тканін для медыцыны.     

Выключнага прагрэсу дасягнула ў ХХ ст., асабліва з 1970-х гг., 

распрацоўка і вытворчасць электратэхнічнага абсталявання для медыцыны. На 

першай трэці ХХ ст. рэвалюцыйнае значэнне мела пашырэнне рэнтгенаграфіі: 

яна дазваляла бачыць закрытыя пераломы і выяўляць хваробы. Шырокае 

прымяненне яна знайшла і ў прамысовасці, у сферы бяспекі і інш. Яшчэ на 

мяжы ХІХ і ХХ стст. беларускі доктар і фізік Якуб Наркевіч-Ёдка не толькі 

заснаваў электраграфію (1892), але і рабіў спробы лекаваць з дапамогай 

электрычнага поля і можа лічыцца заснавальнікам электра-тэрапіі. У 1940-я гг. 

з’явіліся электракардыяграфія (вывучэнне працы сэрца з дапамогай электра-

апаратуры), электра-энцылафаграфія (вывучэнне працы мозгу) і інш. Яшчэ ў 

1949 г. у ЗША быў зроблены 1-ы сканер на аснове ультрагукавых хваляў, што 

дазволіў больш эфектыўна выяўляць унутранныя хваробы, паталогіі і 

парушэнні ў цел чалавека і інш. жывых істот. У 1980-я гг. у Германіі была 

запачаткавана тэрапія хвароб з выкарыстаннем ультрагукавых хваляў. 

Апроч таго, з’явіліся апараты, што дапаўнялі ці нават падмянялі 

жыццядзенасць асобных пахкоджаных чалавечых органаў. Так, амерыканскі 



хірург-кардыёлаг Альберт Хаймен (Albert Hyman, 1893—1972) сканструяваў і 

прымяніў апарат (1932), названы ім кардыёстымулятарам. У 1950-я гг. іх 

распрацоўка і прымяненне атрымала немалое пашырэнне. У 1952 г. у ЗША і 

Вялікабрытаніі былі створаны і прыменены апараты штучнай цыркуляцыі 

крыві і штучнага дыхання (вентыляцыі лёгкіх) адпаведна. Пры гэтым знайшлі 

сваё прымяненне ЭВМ 1-га і 2-га пакаленняў для аналізу і рэгуляцыі жывых 

працэсаў. У 1982 г. амерыканскія медыкі і вынаходнікі Роберт Джарвік 

(Robert Jarvik, нар. у 1946 г.) і Віллем Ёхан Колф (Willem Johan Kolff, 1911—

2009) зрабілі штучнае сэрца (Jarvik-7). Яны працавалі ў Інстытуце 

біямедыцынскай інжынерыі Ўніверсітэта Юты, дзе з 1960-х гг. была створана 

школа самай перадавой медынскай тэхнікі. Так, праф. В.Ё.Колф, ураджэнец 

Галандыі і выпускнік Лейдэнскага ўніверсітэта, яшчэ ў 1943 г. сканструяваў і 

прымяніў у 1945 г. апарат штучнай ныркі (г.зн. гемадыяліз). У 1960 г. менавіта 

ў ЗША упершыню штучная нырка была імплантавана ў цела чалавека. 

Спецыяльная эфектыўная і складаная тэхніка была распрацавана для 

хірургаў, стаматолагаў, неўролагаў і інш. дактароў. Асабліва значны прарыў у 

гэтай сферы адбыўся ў 1970—1990-я гг., калі зручныя і моцныя кампутары 4-га 

пакалення дапоўнілі функцыянальныя магчымасць такой апаратуры. У той жа 

час каласальнага прагрэсу дасягнула вытворчасць разнастайных пратэзаў. У 

1970-я гг. шырокае прымяненне ў медыцыне атрымала прымяненне лазераў. 

Так, у пачатку 1970-х гг. у ЗША іх сталі выкарыстоўваць для дыягностыкі ў 

гінекалогіі. Затым калектыў тэхнолагаў кампаніі IBM распрацаваў першыя 

лазерныя скальпелі для медыцыны, якія прымянілі ў 1980-я гг. хірургі-

афтальмолагі ЗША (Стывен Трокел) і СССР (Святаслаў Фёдараў). Далей 

лазеры пачалі выкарыстоўваць у касметалагічнай медыцыне, у хірургіі. 

У ХХ ст. развіццё як навука атрымала экалогія, што вывучае 

заканамернасці ўзаемадзеяння Чалавецтва (чалавека) і навакольнага аясроддзя 

(Прыроды). Гэты прадмет у аснове блізкі біялогіі (навукі аб жывых арганізмах), 

але шырока ахоплівае і прадмет геаграфіі, медыцыны і хіміі, і нават эканомікі і 

сацыялогіі, гісторыі. У гэтым сэнсе экалоія адлюстроўвала такую новую з’яву ў 

эвалюцыі навукі ў ХХ ст. (асабліва заўважны з пачаткам этапу НТР, 1960-я гг.), 

калі адбываўся новы сінтэз навук і размыццё межаў класічных навук (XVIII—

ХІХ стст.), альбо развіццё некласінай навукі ці нават постнекласічнай. Між 

тым, асабліва бурнае развіццё экалогія атрымала ў 1980-я гг., калі Чалавецтва 

пабачыла разбуральныя вынікі свайго гаспадарання на Зямлі. Тут яўнымі 

вялікімі бедствамі аказаліся: аварыя на ЧАЭС 1986 г. і зараджэнне соцен тысяч 

га зямель радыёнуклідамі, разбурэнне азонавага слою, глабальнае пацяпленне, 

пашырэнне буйнейшай у свеце пустыні Сахара ў Афрыцы і апустыньванне 

зямель у многіх рэгіёнах планеты, дэградацыя сельскагаспадарчых зямель і 

лясоў, вычарпанне прыродных рэсурсаў, гібель мноства відаў раслін і жывёл. У 

такіх аставінах узрасло значэнне экалагічнага маніторынгу і свядомасці людзей.  

 

2.4.8. Хімія ў ХХ ст. Узнікненне і развіццё нанатэхналогій.  

 Пасля вялікіх дасягненняў ХІХ ст. працгвала хімічная навука дынамічна 

развівацца і ў ХХ ст. Перадусім вялікім дасягненнем на пачатку ХХ ст. стала 



адкрыццё радыёактыўнасці і радыёактыўных элементаў, а таксама развіццё 

арганічнай хіміі і хіміі сплаваў і металаў. Далейшае магутнае развіццё атрымала 

хімічная прамысловасць, у т.л. нафтаперапрацоўка і сінтэз палімераў. Першым 

штучным палімерам стаў бакеліт, які вынайшаў у 1909 г. амерыканскі хімік 

Лео Бакеланд (Leo Baekeland, 1863—1944). Бакеліт аказаўся выдатным 

матэрыялам: дастаткова цвёрдым і трывалым, стойкім да тэмператур (трывае да 

+300 0С), дыялектрыкам, — прыдатным да вытворчасці самых розных рэчаў.     

Агулам, палімеры — гэта вялікія малекулы штучных альбо прыродных 

рэчываў, што складаюцца з шэрагу аднародных ці разнародных атамных груп 

(манамераў). Да прыродных палімераў належаць розныя бялкі, у т.л. ДНК генаў 

чалавека і ўсіх інш. жывых істот. Таму з 1950-я гг. атрымаў развіццё такі 

накірунак навукі як біяхімія. Ён цесна звязаны, як было паказана раней, з 

медыцынай, сельскай гаспадаркай, прамысловасцю, побытам чалавека ў самым 

шырокім сэнсе. Полівініл, поліэтылен і інш. — дазволі зрабіць якасную 

рэвалюцыю ў вытворчасці тавараў паўсядзённага побыту (гумовы абутак, 

фотапапера, пластмасавы посуд і элементы агрэгатаў, сінтэтычныя валокны і 

тканіны, фарбы і мн.інш.). Палімеры існуюць у розных агрэгатных станах: 

цвёрдыя — поліэтылен (на яго прыпадае звыш 50% усіх вырабляемых штучных 

палімераў), полікарбанат і інш.; вадкія — латэксныя фарбы і лакі, пазнастайныя 

алеі і інш.; пераходныя — эластычныя гума, паралон, акрылавыя смолы, сілікон 

і т.д. Гэта вялікая сфера навуковых даследаванняў і частка вялікай сусветнай 

хімічнай індустрыі, развіццё якой адбывалася ў ХХ ст. і працягваецца па сёння.  

У пачатку ХХ ст. безумоўнае лідэрства ў гэтай галіне займалі буйныя 

кампаніі Германіі — BASF (з 1865 г.) і Bayer AG (1863), нек.інш., што ёсць 

буйнейшымі ў Еўропе распрацоўшчыкамі і вытворцамі разнастайнай хімічнай 

прадукцыі. У 20—30-я гг. ХХ ст. яны вырабілі 1-я штучныя азотныя ўгнаенні, а 

таксама сінтэтычную гуму і бензін, што дазволіла гітлераўскай Германіі весці ІІ 

сусветную вайну. Поруч з тым, з 1930-х гг. актыўную вытворчасць палімерных 

матэрыялаў разгарнулі DuPont, Dow Chemical у ЗША, Rhоne-Poulenc у Францыі 

і інш., у т.л. шэраг буйных нафтаздабыўных і нафтаперапрацоўчых кампаній. У 

СССР тое зрабілі дзяржаўныя хімічныя заводы і лабараторыі. Яшчэ ў ХІХ ст. 

узнікла магутная школа расійскіх хімікаў-арганікаў. Так, у 1914 г. група 

расійскіх хімікаў вырабіла аналаг бакеліту — карбаліт. У 1925 г. савецкі хімік 

Сяргей Васільевіч Лебедзеў (1874—1934), вучань навуковай школы хімікаў-

арганікаў А.Е.Фаворскага,  вырабіў 1-ы сінтэтычны каўчук (полі-бутадыенавы). 

З 1932 г. у СССР пачалася прамысловая вытвочасць гумы, што стала асновай 

для шын аўтамабіляў і інш. Выдатны ўнёсак у развіццё арганічнай хіміі ў 

Савецкім Саюзе зрабілі А.Е.Фаворскі і яго пляменнік М.А.Прылежаў, прафесар 

хіміі БДУ, а таксама А.М.Прылежаева (дачка М.А.Прылежаева) і шэраг інш.        

 З 1950-х гг. хуткае развіццё атрымала калоідная хімія, а затым і біяхімія, 

што дазволіла зрабіць прарыў у фармакалагічнай і хімічнай вытворчасці. Так, 

дзякуючы ім пачалася вытворчасць гербецыдаў для агранаміі, гарманальных 

прэпаратаў для медыцыны і спорту, розных інсектэцыдаў ад камароў і т.д. 

Разам з тым, выявіліся і праблемы новых сродкаў. Так, у камуністычным ГДР 

спартсмены накачаліся стэроідамі (гарманальнымі прэпаратамі) дзеля 



дасягненняў у спарце. Таму, напрыклад, нямецкая лёгкаатлетка Хайдзі Крыгер з 

жанчыны пераўтварылася ў мужчыну па сваёй фізіялогіі, страціла здароўе і 

палавую ідэнтычнасць, і мусіла затым правесці аперацыю па змене полу.  

 Працягам у сферы калоіднай і хіміі палімераў стала адкрыццё нана-

матэрыялаў і развіццё нана-навукі і нанатэхналогій. Нанаматэрыялы — гэта 

палімерныя злучэнні ў дыяпазоне 1—100 nm (1 nm = 10-9 м.). У 1974 г. японскі 

фізік Танігучы Нарыё (Taniguchi Norio, 1912—1999), прафесар Такійскага 

ўніверсітэта, які займаўся атамнай фізікай, — прапанаваў вызначэнне 

нанатэхналогіі (nano-technology) для вызначэння новай ступені дакладнасці ў 

вытворчасці матэрыялаў. Пасля ў 1986 г. выпускнік і прафесар Масачусетскага 

тэхналагічнага інстытута амерыканскія інжынеры Эрык Дрэкслер (Eric Drexler, 

нар. у 1955 г.) і Марвін Лі Мінскі (Marvin Lee Minsky, 1927—2016) выдалі кнігу 

«Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology», дзе спрагназавалі 

стварэнне нана-робатаў і развіццё мноства нана-тэхналогій у ХХІ ст. Асновай 

для усіх гэтых чаканняў і фантазій стала адкрыццё фулерэнаў. Фулерэны — гэта 

завершаныя палімерныя малекулы, што складаюцца з 60 і больш атамаў 

вуглероду (С60 і звыш) і названыя ў гонар амерыканскага архітэктара і 

інжынера-вынаходніка Рычарда Бакмістэра (Бакі) Фулера (Richard Buckminster 

Fuller, 1895—1983). Ён, сярод іншага, быў вядомы як творца будынкаў у 

выглядзе сферычнага купала з тэтраэдраў, у т.л. павільёна ЗША на Expo-67 у 

Манрэалі. Будынак нагадаў адкрывальнікам С60 структуру гэтай малекулы. 

 Заслуга адкрыцця фулерэнаў у 1985 г. належыць амерыканскім хімікам 

Роберту Флойду Кёрлу (Robert Floyd Curl, нар. у 1933 г.) і Рычарду Эрэту 

Смелі (Richard Errett Smalley, 1943—2005), а таксама брытанскаму хіміку 

Гаральду Вальтэру Крота (Harold Walter Kroto, 1939—2016). Яны працавалі ў 

доследных лабараторыях прыватнага Ўніверсітэта Райса ў Х’юстане (ЗША) у 

вобласці спектраскапіі. Спачатку імі была выяўлена малекула С60 у выглядзе 

ўстойлівай сферы, якую яны назвалі «шарык Бакі» ў гонар таго ж Р.Б.Фулера. 

Затым займаліся і карбонавымі нанатрубкамі. За адкрыццё прынцыпова новага 

класу рэчываў Р.Ф.Кёрл, Р.Э.Смелі і Г.В.Крота атрымалі ў 1996 г. 

Нобелеўскую прэмію па хіміі. У 1991 г. японскі фізік Суміё Йіджыма (Sumio 

Iijima, нар. у 1939 г.), супрацоўнік доследнай лабараторыі кампаніі NEC, — 

адкрыў нанатрубкі ці вуглеродныя трубкі з дыяметрам да 1 nm і рознай 

працягласцю. Гэтыя карбонавыя трубкі ёсць найтрывалейшая матэрыя з 

непераўзыдзенай гнуткасцю. Ужо ў канцы ХХ ст. навучыліся вырабляць 

нанатрубкі доўгай працягласці, а таксама шматсценныя карбонавыя нанатрубкі. 

Як вынік, з’явілася магчымасць для стварэння прынцыпова новых палімерных 

валокнаў высокай трываласці. Працягваецца вывучэнне хімічных і фізічных 

якасцей фулерэнаў; ацэньваецца магчымасць іх прымянення ў розных сферах.  

 

2.4.9. Развіццё сацыяльных і гуманітарных навук. Сінергетыка. 

 Вялікае развіццё у ХХ ст. атрымалі не толькі прыродазнаўчы навукі, але 

таксама і сацыяльныя і гуманітарныя навукі. Развіццё сацыяльных і 

гуманітарных навук дало ў ХХ ст. так шмат плёну, што разглд яго магчымы 

тольк ў якасці асобных дысцыплін. Маем жа даць толькі самы кароткі агляд. 



Ужо ў ХІХ ст. па прыкладу біялогіі і геалогіі пашырылася эвалюцыйная 

канцэпцыя ў сацыяльных навуках. З’явіўся погляд на грамадства як на свайго 

роду жывы арганізм. У ХІХ ст. сацыялогія, што знайшла далейшае сваё 

развіццё ў ХХ ст. Як ведама, сацыяльны характар набылі даследаванні гісторыі 

і культуры народаў. Напрыклад, у СССР і інш. краінах свету пашырэнне набыў 

марксізм як метад пазнання соцыуму, які абапіраўся на вучэнне аб класах 

грамадства і аб эвалюцыі сацыяльна-грамадскіх ладаў у гісторыі (першабытна-

абшчынны, рабаўласніцкі, феадальны, буржуазны, сацыялістычны). Поруч з 

тым развіццё атрымалі структуралізм і цывілізацыйны падыход у гісторыі. 

Структуралізм развівалі прадстаўнікі розных навук — французскі этнолаг і 

сацыёлаг Клод Леві-Строс, швейцарскі мовазнавец Фернан дэ Сасюр і 

французскі літаратуразнавец і філосаф Ралан Барт, французскі культуролаг і 

філосаф Мішэль Фуко і інш. Яны даследавалі сацыяльныя з’явы як увасабленне 

ці праявы жыцця Чалавецтва, што заўжды маюць структурны характар. 

Дапоўнілі гэтае разуменне вучэннем аб функцыянальным і мэтазгодным 

існаванні сацыяльных структур амерыканскія сацыёлагі Т.Парсанс і Р.Мертан. 

Сусветнае значэнне мелі працы брытанскага гісторыка Арнольда Тойнбі (1889—

1975), які выдзяляў цывілізацыі як самадастатковыя і здольныя да аўтаномнага 

гістарычнага развіцця вялікія сацыяльна-культурныя супольнасці.  

Поруч з тым, прызнанне атрымала ў сяр. ХХ ст. вучэнне аб біясферы 

(1926) украінскага і савецкага біёлага Ў.І.Вярнадскага. Біясфера — гэта ёсць 

сфера жыцця на Зямлі, а таксама вынік гісторыі Прыроды і Чалавецтва, што ў 

ХХ ст. праз усталяванне дамінаваня чалавека ў гэтай сістэме пераўтварылася ў 

наасферу (сферу розуму). Так, дзякуючы У.І.Вярнадскаму і яго папярэднікам 

(французскі географ Ж.Э.Рэклю і нек.інш.) узнікла разуменне аб цесна 

ўзаемазвязаных сістэмах людзей, Чалавецтва і Прыроды.  

Лагічным было пашырэнне на сацыльную сферу тых заканамернасцей і 

метадаў, што былі ў прыродазнаўчых навуках. Так з’явілася сінергетыка — 

міждысцыплінарная навука аб стварэнні і функцыянаванні розных сістэм, у т.л. 

сацыяльных. Заснавалі сінергетыку нямецкі фізік Герман Хакен (Hermann 

Haken, нар. у 1927 г.) і бельгійскі хіміка-фізік Ілля Прыгожын (1917—2003). 

Апошні быў нашчадкам яўрэйскай сям’і, што імігравала з Расіі пасля 

ўсталявання савецкай улады і чырвонага тэрору. Г.Хаген і І.Прыгожын 

даследавалі нераўнаважныя тэрмадынамічныя сістэмы, а таксама прапанавалі 

пашырыць заканамернасці функцыянавання такіх сістэм і на грамадствы. Такі 

погляд знайшоў многіх прыхільнікаў у сацыяльных навуках у апошняй трэці 

ХХ ст. Між тым, сваё бачанне сацыяльна-эвалюцыйнага развіцця вялікіх і 

малых супольнасцей людзей (народаў, культур і нават асобных населенных 

пунктаў) прапанавалі ў 1940—1970-я гг. гісторыкі французскай Школы Аналаў 

(М.Блок, Ф.Брадэль) і блізкія да тых італьянскія гісторыкі Дж.Леві і У.Эка. 

 Трэба заўважыць, што падобна да прыродазнаўчых навук (фізікі, хіміі, 

біялогіі, медыцыны) адбывалася і ў сацыяльных навуках свайго роду звяртанне 

да мікра-ўзроўню ў даследавання. Так, усё тыя ж праджстаўнікі Школы Аналаў 

звярнуліся да вывучэння гісторыі асобных мясцовасцей, рэгіёнаў і нават вёсак, 

а таксама да гісторыі асобных простых людзей і іх сямей у гісторыі. Так 



вынікла мікрагісторыя, лакальная і рэгіянальная гісторыя, што свайго роду 

паўтарала звяртанне да кварка, інш. элементарных часціц, да атамаў і малекул у 

фізіцы ці хіміі, у малекурярнай біялогіі. Болей таго, тыя ж з’явы назіраліся не 

толькі ў гісторыі ці этналогіі (антрапалогіі), але і ў мовазнаўстве і філасофіі. 

Так, мовазнаўства стала больш шырока вывучаць з’явы і заканамернасці 

існавання дыялектаў і сацыялектаў. Між тым, мова — гэта калектыўная 

(сацыяльная) з’ява. У цэлым, мовазнаўства і, больш шырока, філалогія — мелі 

выдатныя дасягненні ў ХХ ст., у т.л. па гісторыі моваў і этнасоцыялінгвістыцы.  

Філасофія займалася асэнсаваннем магутных сацыяльных і навукова-

тэхналагічных змен. Развіваліся сацыяльна філасофія, тым болей пад ціскам 

папулярнага ў ХХ ст. сацыялізму і камунізму, а таксама — паспяховага 

развіцця сацыялогіі, эканомікі і антрапалогіі. Поруч з тым з сяр. ХХ ст. 

развіліся філасовія навукі і філасофія тэхнікі. Так, выдатнымі даследчыкамі ў 

сферы філасофіі навукі ХХ ст. былі: брытанскія філосафы Бертран Расел і 

Карл Попер, амерыканскія філосафы Томас Кун і Пол Феерабенд. Яшчэ ў ХІХ 

ст. нямецкі філосаф і географ Эрнст Кап заснаваў філасофію тэхнікі (1877). У 

ХХ ст. вялікі ўнёсак у філасофію тэхнікі зрабілі нямецкі філосафы Марцін 

Хайдэгер і Герберт Маркузэ, а таксама згаданыя раней Т.Кун і П.Феерабенд.         

Сваё асобнае значэнне мае ў філасофіі асэнсаванне такой складанай з’явы 

як прагрэс, што важна як на ўзроўні каштоўнасцей Чалавецтва, так і ў 

сацыяльнай філасофіі. Так, свайго рода процілежнасцямі бачацца погляды 

філосафаў Тэадора Адорна (Тheodor Adorno, 1903—1969) і Ганны Арэнд 

(Hannah Arendt, 1906—1975) — адпаведна ў іх былі прадстаўлены недавер да 

прагрэсу і аптымістычны погляд на развіццё Чалавецтва. Разам з тым, у 

філасофіі адбываўся ў ХХ ст. таксама і паварот да «суб-атамнага» ўзроўню ў 

даследаваннях. А менавіта, назіраўся свайго роду антрапалагічны паварот — 

да чалавека, да яго суб’ектыўнага вопыту і асабістага перажывання жыцця і 

ісціны. Паміж усяго, тое адбывалася на фоне Першай і Другой сусветнай 

войнай і расчаравання ў творчых і разумовым магчымасцях Чалавецтва. 

Вынікам таго сталі экзестэнцыялізм, фенаменалогія, а затым і посмадэрніцкая 

філасофія. Усе гэтыя накірункі звярталіся, па вялікаму рахунку, да вопыту 

суб’екта, да асобы як свайго роду элементарнай часціцы Сусвету і соцыуму.                                 

 

2.4.10. Развіццё навукі і тэхнікі ў Польшчы і Ўкраіне ў ХХ ст.  

Яшчэ ў лістападзе 1915 г., ва ўмовах акупацыі польскіх зямель Германіяй 

і Аўста-Вентрыяй падчас І сусветнай вайны, пачалося адраджэнне Польскай 

дзяржавы. Пасля Лютаўскай Рэвалюцыі 1917 г. у Расійкай імперыі пачалося 

стварэнне нацыянальнай Украінскай дзяржавы. У выніку ў 1918 г. узніклі 

суверэнныя рэспублікі — Украіна (22 студзеня) і Польшча (11 лістапада). Калі 

ў 1918 г. адносна больш спрыяльныя умовы для разбудовы сваёй краіны 

займелі ўкраінцы, то затым пасля 1920 г. — палякі. Польшча ў выніку ўдалай 

абарончай кампаніі ўвосень 1920 г. адстаяла свае правы, а Ўкраіну апанавалі 

бальшавікі. Між тым, апошнія мусілі ўлічваць вопыт Рэвалюцыі 1917 г. і 

грамадзянскай вайны ў Расіі (1918—1922), волю народаў, — таму 1920-я гг. 

сталі часам досыць паспяховага сацыяльнага і культурнага прагрэсу ва 



Ўкраінскай ССР. Пазней і Польшча і Украіна сталі полем жорскіх падзей ІІ 

сусветнай вайны, што прывяло да вялікіх страт і замарудзіла развіццё краін. 

Вялікі ўсціск і стагнацыю ў нацыянальна-культурнай і сацыяльнай сферы 

зазнала Украіна ў 1930-я гг. у часы сталінізму, а пасля вайны сталінісцкія 

парадкі звязалі таксама і Польшу. Аднак пры змякчэнні камуністычных 

рэжымаў у Польшчы і ва Украіне ў 1953—1980-я гг. — адбываўся немалы 

прагрэс. Больша яго адчувала Польшча (ПНР), што мела непараўнальна 

большыя суверэнныя правы, чым Украінская ССР. Да прыкладу, развіццё 

УССР была падпарадкавана інтарэсам і  планам цэнтральнага кіраўніцтва СССР 

і Савецкай Расіі: адбываліся планавая русіфікацыя, празмерная мілітарызацыя і 

рост ВПК, чым адрозніваўся Савецкі Саюз. Развіццё нацыянальнай культуры, 

асветы і навукі ўзнялося еа новы ўзровень з 1990-х гг. — з набыццём 

паўнавартаснага суверынітэту як Украінай, так і Польшчай. 

У Польшчы міжваеннага часу (1918—1939 гг.) важным было развіццё 

сістэмы вышэйшай і спецыяльнай адукацыі, сеткі навуковых інстытутаў, 

прамысловасці і транспарту. Ва ўсім гэтым былі дасягнуты немалыя поспехі. 

Так, да 1939 г. колькасць гарадскога насельніцтва ў Рэспубліцы Польшчы (РП) 

вырасла з 24% да 30%. Тады была пабудавана сетка новых чыгунак, у т.л. 

электрыфікаваная Вугальная магістраль з Хожува (у Сілезіі) да Гданьска (550 

км.). У 1928 г. былі заснаваны прадпрыемствы аўтамабільнай, авіяцыйнай і 

вытворчасці ўзбраенняў (Варшава, Жэшуў, Радам, Кельцы, Каліш і інш.). 

Цэнтрам нафтаздабычы і нафтаперапрацоўкі быў Драгобыч у Галіцыі, а 

цэнтрам хімічнай індустрыі стаў Сажын (1937). На 1939 г. прамысловасць 

складала ½ вытворчасці ў краіне. Была наладжана нават вытворчасць уласных 

польскіх самалётаў канструкцыі інжынера Зыгмунта Пулаўскага (Zygmunt 

Puławski, 1901—1931). Далейшая моцная індустрыялізацыя краіны мела месца 

ў 1960—1970-я гг. Вялікае значэнне займела таксама далучэнне ў 1945 г. да 

Польшчы эканамічна развітых абласцей Сілезіі з Вроцлавам, Аполлем, 

Глейвіцэ і інш. індустрыяльнымі цэнтрамі. Пасля рэформ 1990-х гг. і пабудовы 

навейшых заводаў, Польшча стала развітай сучаснай індустрыяльнай краінай. 

Цэнтрамі польскай навукі і асветы ў міжваенны час былі ўніверсітэты 

Варшавы і Кракава, таксама ў 1919 г. былі адкрытыя ўніверсітэт у Познані і 

Горна-металургічная акадэмія ў Кракаве. Тады ж на аснове Кракаўскага 

навуковага таварыства была створана Польская акадэмія ведаў, што ў 1951 г. 

была пераўтворана ў Польскую Акадэмію навук (ПАН). Адначасна ў Варшаве 

дзейнічала навуковае таварыства (яго заснаваў у 1800 г. яшчэ С.Сташыц); у 

1952 г. яно ўвайшло ў склад ПАН. З 1915 г., пры ліберальным нямецкім ген.-

губ. Г.фон Беселеры, аднавіла сваю працу Варшаўская палітэхнічная акадэмія. 

Апроч таго, цэнтрамі асветы і навукі былі ўніверсітэт і палітэхнічная акадэмія ў 

Львове і ўніверсітэт у Вільні, якія мелі значэнне таксама для асветы і навукі 

Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі. У 1920-я гг. былі занаваныя даследчыя 

інстытуты: геалагічны, метэаралогіі, гігіены, хімічны, народнай гаспадаркі і 

інш. У пасляваенны час былі створаны новыя ўніверсітэты і тэхнічныя 

інстытуты ў шэрагу гарадоў (Гданьск, Лодзь, Люблін і інш.), у т.л. адзін з 

буйнейшых у Польшчы Ўніверсітэт  М.Складоўскай-Кюры ў Любліне (1944).  



Польская навука і вучоныя атрымалі прызнанне ў свеце. Найбольш 

вядомымі вучонымі РП міжваеннага часу былі матэматыкі Стэфан Банах і 

Станіслаў Зарэмба, медыкі Эдвард Фратанаў і Людвіг Райхман, біяхімік 

Казімір Функ, хімік Войцэх Свентаслаўскі, фізік Стэфан Пянткоўскі і нек.інш. 

У міжваенны час вялікае развіццё ў Польшчы атрымала матэматыка, медыцына 

і інш. Моцныя матэматычныя школы ўзніклі ў Варшаве, Львове і Кракаве. У 

часы Другой сусветнай вайны, калі Польшча была акупаваная, універсітэты і 

інстытуты былі зачынены, а вучоныя — патрапіла ў канцэнтрацыйныя лагеры, 

мноства з іх загінула. Між тым, як ведама, польскія матэматыкі Марыян 

Рэеўскі, Генрых Зыгальскі і Ежы Ружыцкі ў 1933 г. раскрылі код нямецкай 

шыфравальнай машыны Enigma. Затым з 1939 г. яны працавалі ў Англіі і 

дапамаглі саюзнікам зноў раскрыць гэты шыфр, што быў істотна ўдасканалены 

перад вайной. Тое дапамагло засцерагчы караблі ад нападу падводных лодак 

нацысцкай Германіі і насельніцтва — ад налётаў люфтвафе. У др. пал. ХХ ст. і 

на пач. ХХІ ст. выдатнымі дзеячамі польскай навукі сталі: матэматыкі Вацлаў 

Сярпіньскі і Караль Барсук, Казімір Куратоўскі, фізікі Ежы Пнеўскі і Леапольд 

Інфельд, Рышард Гарадзецкі, медыкі Стэфанія Ябланоўская і Гілары 

Капроўскі, заолаг і палеантолаг Казімір Кавальскі, астраномы Багдан 

Пачыньскі і Анджэй Удальскі, хімік Кшыштаф Мацяшэўскі, эканамісты Лешак 

Бальцэровіч і Гжэгаж Калодка, мовазнавец Ганна Вержбіцка, філосафы 

Тадэвуш Катарбіньскі і Станіслаў Лем, шэраг інш. Ураджэнцамі Польшчы (у 

т.л. яўрэйскага паходжання) былі нобелеўскія лаўрэаты: фізіёлагі і біяхімікі 

Тадэвуш Рэйхштэйн і Анджэй Шалі (нарадзіўся ў Вільні), фізік Жорж (Ежы) 

Шапрак, хімік Роальд Гофман, эканаміст Леанід Гурвіч (нар. у сям’і бежанцаў).              

Стэфан Банах (Stefan Banach, 1892—1945) нарадзіўся ў Кракаве, 

навучаўся ў Палітэхнічнай акадэміі у Львове, а затым выкладаў матэматыку ў 

Львоўскім універсітэце і Палітэхнічнай акадэміі. Вядомы як заснавальнік 

Львоўскай матэматычнай навуковай школы і адзін з найбольш значных 

матэматыкаў свету перш. пал. ХХ ст. Займаўся функцыянальным аналізам і 

тэорыяй функцый. У матэматычнай тэорыі вядомая Банахавай прастора. Быў 

членам Польскай Акадэміі ведаў і Акадэміі навук УССР.        

Казімір Функ (Kazimierz Funk, 1884—1967) нарадзіўся і скончыў гімназію 

ў Варшаве, пасля вывучаў біялогію і хімію ва ўніверсітэтах Швейцарыі. 

Займаўся даследаваннямі ў сферы фізіялогіі ў розных даследчых інстытутах, у 

т.л. у вядомым Інстытуце Л.Пастэра ў Парыжы, дзе адкрыў з’яву авітамінозу. 

Аўтар тэрміну вітамін (1912) і навукі аб вітамінах. У 1920-я гг. працаваў у 

Інстытуце гігіены ў Варшаве (засн. у 1923 г. Л.Райхманам). У 1930-я гг. 

працаваў у Інстытуце Л.Пастэра, а ў 1939 г. з-за вайны мусіў эміграваць у ЗША, 

дзе і працягваў навуковую працу. Вядомы як даследчык біяхіміі гармонаў.      

Марыян Рэеўскі (Marian Adam Rejewski, 1905—1980) і Генрых Зыгальскі 

(Henryk Zygalski, 1908—1978) навучаліся ў Пазнаньскім універсітэце, а пазней 

сталі супрацоўнікамі Бюро шыфраў Войска Польскага, дзе вялі працу над 

прачытаннем шыфраў, у т.л. нямецкай шыфравальнай машыны. У гэтай сферы 

яны дасягнулі, як было сказана раней, выдатных поспехаў, што шмат у чым 

забяспечыла перамогу Антыгітлераўскай кааліцыі у вайне. З 1939 г. у падполлі 



супрацоўнічалі з Брытанскім бюро шыфраў. У 1942 г. яны дабраліся да  Англіі, 

дзе працягнулі працу крыптографаў Войска Польскага. Пасля вайны М.Рэеўскі 

вярнуўся ў Польшчу, а Г.Зыгальскі застаўся працаваць у Вялікабрытаніі.       

Вацлаў Сярпіньскі (Wacław Franciszek Sierpiński, 1882—1969) быў 

ураджэнцам Варшавы і студэнтам Варшаўскага ўніверсітэта, але праз удзел у 

мітынгах у рэвалюцыйным 1905 г. мусіў з-за пераследу расійскіх жандармаў 

выехаць у Аўстра-Венгрыю, дзе скончыў Кракаўскі ўніверсітэт. На пачатку І 

сусветнай вайны апынуўся ў Беларусі ў маёнтку Пазнеева (бацькоў яго жонкі) і 

быў высланы як падданы Аўстрыі ў Вятку. У 1918 г. праз Фінляндыю вярнуўся 

ў Польшчу. Выкладаў матэматыку ў Варшаўскім універсітэце і падчас савецка-

польскай вайны служыў у бюро шыфраў Войска Польскага. У міжваенны час ён 

разам з З.Янішэўскім і С.Мазуркевічам заклаў варшаўскую матэматычную 

навуковую школу, быў адным з выбітнейшых яе прадстаўнікоў. Доўгі час 

В.Сярпіньскі ачольваў Варшаўскае навуковае таварыства, у т.л. у падполлі 

падчас ІІ сусветнай вайны. Пасля вайны ён прыкладаў вялікія і самаахвярныя 

намаганні, каб адрадзіць школу польскай матэматыкі; быў заснавальнікам 

Інстытута матэматыкі ПАН. У ліку іншых 34 выбітных польскіх вучоных склаў 

ліст пратэсту супраць цэнзуры і рэпрэсій савецкага рэжыму ў ПНР (1964).        

Казімір Кавальскі (Kazimierz Kowalski, 1925—2005) быў сынам вядомага 

польскага мовазнаўцы Т.Я.Кавальскага, выпускнік Кракаўскага ўніверсітэта. 

Падчас вайны навучаўся ў падпольнай польскай школе. Працаваў у Інстытуце 

заалогіі ПАН, які доўгі час і ўзначальваў (1960—1980-я гг.). Ён вядомы сваёй 

сістэматызацыяй млекакормячых, а таксама палеанталагічнай экспедыцыяй 

1964 г. у пустыню Гобі, падчас якой зрабіў шэраг важных адкрыццяў.    

Багдан Пачыньскі (Bohdan Paczyński, 1940—2007) нарадзіўся ў польскай 

інтэлегенцкай сям’і (як і большасць польскіх навукоўцаў ужо з міжваеннага 

часу). Быў выпускніком Варшаўскага ўніверсітэту, затым працаваў у 

астранамічнай абсерваторыі пры ўніверсітэце і Інстытуце астраноміі ПАН. Быў 

ініцыятарам стварэння магутнага Цэнтра астранамічных даследаванняў імя 

М.Каперніка ў Варшаве (1972). Між тым, пасля ўвядзення камуністычнымі 

ўладамі Польшчы на чале з ген. В.Ярузельскім ваеннага становішча ў 1981 г. 

(было скіравана, пад ціскам партыйных улад СССР, на задушэнне масавага 

сацыяльнага і палітычнага незадаволення ў краіне) — Б.Пачыньскі эміграваў у 

ЗША. Вядомыя яго працы аб гравітацыі і прыродзе касмічных туманнасцей, 

якія менавіта Пачыньскі ўпершыню звязаў са з’явай цёмнай матэрыі (1995). 

Аўтар шэрагу важных адкрыццяў і перадавых даследчых метадаў у астраноміі.          

Анджэй Удальскі (Andrzej Jarosław Udalski, нар. у 1957 г.) ёсць 

ураджэнцам Лодзі, выпускніком і прафесарам Варшаўскага ўніверсітэта. 

Працуе ў Астранамічнай абсерваторыі згаданага ўніверсітэта (засн. у 1825 г.) і 

яе узначальвае. Сумесна з астра-фізікам Багданам Пачыньскім ініцыяваў 

міжнародны навуковы праект OGLE (1992) — эксперымент па аптычна-

гравітацыйнаму лінзаванню для вывучэння цёмнай матэрыі (аб’екты ў Космасе, 

што паглынаюць і не вылучаюць ніякай вядомай энэргіі). Дзеля OGLE была 

створана найсучаснейшая астранамічная абсерваторыя Лас-Кампанас ў Чылі. 

Тут жа з 2005 г. вядзецца будаўніцтва найсучаснага ў свеце The Giant Magellan 



Telescope (GMT), што плануецца запусціць у працу ў 2025 г.         

Кшыштаф Мацяшэўскі (Krzysztof Matyjaszewski, нар. у 1950 г.) ёсць 

ураджэнцам Канстанцінава-Лодзкага і выпускніком Палітэхнічнага інстытута ў 

Лодзі. Скончыў таксама Тэхнічны ўніверсітэт імя Баўмана ў Маскве. Працаваў 

у Цэнтры малекулярных даследаванняў ПАН. Пасля разгортвання ў 1981 г. 

рэпрэсій у савецкай Польшчы эміграваў у Францыю, а затым у ЗША, дзе і 

працягвае навуковую працу. К.Мацяшэўскі ў ЗША распрацаваў працэс 

палімерызацыі з перанесеннем атама (1995), што дазволіла больш эфектыўна 

сінтэзаваць палімеры, а таксама застасаваць гэты метад у нанатэхналогіях.  

Анджэй Шалі (Andrzej Wiktor Schally, нар. у 1926 г.) нарадзіўся ў сям’і 

польскага генерала К.Шалі ў Вільні. Падчас ІІ сусветнай вайны сям’я Шалі 

вымушана была выехаць у Вялікабрытанію. Затым А.Шалі скончыў Універсітэт 

Лондана, а пасля 1952 г. навучаўся ў Канадзе, а ў наступным перахаў і працаваў 

у ЗША. Стаў сусветна вядомым біяхімікам. У 1977 г. ён атрымаў Нобелеўскую 

прэмію па хіміі за даследаванне гармонаў галаўнога мозгу.  

Нягледзячы на ўсе цяжкасці, на ваенныя, палітычныя і сацыяльныя 

катаклізмы ХХ ст., — выдатных дасягненняў у сферы навукі і тэхнікі, асветы 

дасягнула Украіна. Пасля падзення царскага рэжыму ў 1917 г. у Надняпранскай 

Украіне з’явілася магчымасць для развіцця асветы на нацыянальнай мове. Ужо 

вясной 1917 г. адкрываюцца 1-я ўкраінскія гімназіі і школы. У 1918 г. у перыяд 

гетманства Паўла Скарападскага ва Ўкраінскай Дзяржаве была адкрыта сетка 

ўкраінскіх школ і гімназій, пашырылі свае магчымасці і склад універсітэты ў 

Кіеве, Харкаве і Адэсе, Палітэхнічны інстытут у Кіеве (засн. у 1898 г.). 14 

лістапада 1918 г. была ўтворана Украінская Акадэмія навук (УАН). Адразу ж 

яна стала маштабнай (мела 15 інстытутаў, 14 навуковых камісій, 2 лабараторыі, 

астранамічную абсерваторыю, Батанічы сад) і цэнтральнай навуковай 

установай Украіны. Так, на цяперашні час НАНУ налічвае звыш 200 навукова-

доследных інстытутаў самага рознага профілю. Асновай для разбудовы УАН 

стала Навуковае таварыства імя Шаўчэнкі (НТШ), заснаванае ў Львове ў 1873 

г. Першым прэзідэнтам УАН (1918—1921) стаў выдатны геолаг і біяхімік 

Уладзімір Іванавіч Вярнадскі (1863—1945); акадэмікамі УАН былі выдатныя 

ўкраінскія вучоныя: фізік Сцяпан Пракопавіч Цімашэнка (1878—1972), заолаг 

Мікола Феафанавіч Кашчанка (1855—1935), геолаг Павел Апалонавіч 

Туткоўскі (1858—1930), батанік Уладзімір Іпалітавіч Ліпскі (1863—1937), 

эканаміст Міхаіл Іванавіч Туган-Бараноўскі (1865—1919), гісторыкі Міхаіл 

Сяргеевіч Грушэўскі (1866—1934), Д.І.Багалій, А.Я.Крымскі, мн.інш. У 1918 г. 

ва Украінскай Дзяржаве былі створаны: універсітэт у Камянцы Падольскім, 

інтстытуты сельскай гаспадаркі ў Харкаве і Адэсе, палітэхнічны — у Адэсе.  

У 1919 г. з-за наступу савецкіх войск і расійскіх белагвардзейцаў, 

разгортвання адпаведна бальшавісцкага і белага тэрору — мн. вучоныя мусілі 

выехаць з Украіны (С.П.Цімашэнка, М.С.Грушэўскі, У.І.Вярнадскі і інш.). 

Прыпынілі сваю працу ўніверсітэты і УАН. З 1921 г. пачалося аднаўленне 

навуковага і асветнага жыцця ва Украіне, што была абвешчана Украінскай ССР. 

Бальшавікі і Савецкая Расія не змаглі ігнараваць волю народаў і народных мас. 

Тым болей, прыхільнікі незалежнасці Украіны мелі немалое прадстаўніцтва і 



сярод членаў украінскай кампартыі. Таму стала магчымым правядзенне НЭПа і 

адносная дэмакратызацыя ў Савецкім Саюзе і саюзных рэспубліках у 1920-я гг. 

Як вынік, досыць жвава развівалася культура, навука і асвета ў 1921—1931 гг., 

пакуль не прыйшоў перыяд сталінісцкага тэрору. Нягледзячы на пэўныя 

цяжкасці (напрыклад, быў арыштаваны ў 1923 г. як «буржуазны элемент» 

прэзідэнт АУН вядомы гісторык і асветнік М.П.Васіленка, які раней быў 

міністрам асветы ў 1918 г.) у 1920-я гг. змаглі вярнуцца ва Украіну нямала 

вучоных (М.С.Грушэўскі), але частка засталася ў эміграцыі (С.П.Цімашэнка) і 

тым самым здолела пазбегнуць жахлівага тэрору 1930-х гг. у СССР. Так, у 

1920-я гг. было заснавана 35 украінскіх навуковых таварыстваў. У 1924 г. быў 

уведзены закон аб усеагульнай адукацыі ва УССР і праводзілася дзяржаўная 

праграма па ліквідацыя непісьменства (да 1930 г. 1/2 насельніцтва вёскі і 3/4 

горада ва УССР сталі пісьменнымі, раней жа такіх было не болей 1/3). У 1920-я 

гг. былі адноўлены сельскагаспадарчы і палітэхнічны інстытуты ў Харкаве, 

створаны сельскагаспадарчыя інстытуты — у Жытоміры, Палтаве, Кіеве, 

Дняпры, ветэрынарна-заатэхнічныя — у Кіеве і Харкаве, медыцынскія — у 

Дняпры, Кіеве, Харкаве, Адэсе, Вінніцы, Данецку (1930), акадэмія сувязі ў 

Адэсе, шэраг педагагічных інстытутаў. Яшчэ ў 1920-я гг. былі прыняты 

праекты па элетрафікацыі, пабудове новых заводаў металургічнай і хімічнай 

галіны, ліній чыгунак (у т.л. электрыфікаваных), электрастанцый, па развіцці 

сістэмы рачных каналаў у нізоўях Дняпра і меліярацыі зямель ва УССР. Так, у 

1927 г. пачалося будаўніцтва Дняпроўскай ГЭС у Запарожжы. У 1932 г. яна, 

буйнейшая ў СССР і Еўропе ГЭС (да 1960 г.), была уведзена ў эксплуатацыю. 

ГЭС была абсталявана навейшымі турбінамі кампаніі General Electric (ЗША).                           

Між тым, у 1928 г. пад ціскам сталіністаў як «палітычна інертны» быў 

змушаны пакінуць УАН яе тагачасны прэзідэнт У.І.Ліпскі, а ўжо ў 1929 г. УАН 

было падпарадкавана партыйным чыноўнікам, тады ж навуковыя таварыствы 

былі закрытыя. У 1930-я гг. былі рэпрэсаваны (арышты, запужванне, цкаванне, 

пазбаўленне правоў і працы, высылкі, растрэлы) соцен навукоўцаў, у т.л. шэраг 

гісторыкаў, мовазнаўцаў, педагогаў, а таксама дэмограф М.В. Птуха, географ 

С.Л.Рудніцкі, глебазнавец А.Н.Сакалоўскі, медык А.Г.Чарняхоўскі, матэматык 

М.П.Краўчук, хімік і партыйны дзеяч У.П.Затонскі і інш. Па «шахцінскай 

справе» ў 1928 г. былі засуджаны да турмы ці смерці 50 інжынераў з Данбасу. 

У вялізных памерах (30-50 тыс. чал.) ахапілі рэпрэсіі маладую ўкраінскую 

інтэлегенцыю (пісьменнікі, настаўнікі, студэнты і інш.). Прычым закранулі 

рэпрэсіі не толькі ранейшых дзеячоў украінскага адраджэння перыяду да 1919 

г., але і прадстаўнікоў кампартыі Украіны, што праводзілі ўкраінізацыю ці 

працівіліся русіфікацыі (наркомы асветы УССР М.А.Скрыпнік і У.П.Затонскі, 

інш.). З 1939 г. разгарнулася кампанія па барацьбе з генетыкай у савецкай 

навуцы альбо лысенкаўшчына, па прозвішчы адыёзнага агранома Т.Д.Лысенкі, 

які быў ураджэнцам Украіны. Лысенкаўшчына трывала да 1964 г. і прынесла 

вялікую шкоду развіццю біялогіі і аграноміі ў Савецкім Саюзе, у т.л. ва УССР.    

З 1929 г. разгарнулася прымусовая калектывізацыя вёскі і фарсіраваная 

індустрыялізацыя, што сталі элементамі ўстанаўлення ў Савецкім Саюзе 

жорсткага таталітарнага рэжыму. Меры савецкай улады вялі да вынішчэння 



сялянства. Так, ва Ўкраінскай ССР падчас выкліканнага рэквізіцыямі прадуктаў 

у сялян голаду 1932—1933 гг. загінула 3,2-4 млн чал. Пры тым, што падчас ІІ 

сусветнай вайны ва Украіне загінула 8-10 млн чал. Да 1,5 млн украінскіх сялян 

было выслана ў Сібір і на Поўнач Расіі як «кулакі». Дэмаграфічныя страты 

УССР ад тэрору 1930-х гг. ацэньваюць у 6 млн чал. Між тым, такім празмерным 

коштам была праведзена індустрыялізацыя. З’явіліся буйныя металургічныя 

вытворчасці ў Дняпры, Крывым Розе, Запарожжы, трактарны завод у Харкаве 

(1931), машынабудаўнічы ў Краматорску (1934) і інш. УССР стала адной з 

самых індустрыяльных краін Еўропы. Колькасць гарадскога насельніцтва 

вырасла з 18,5% да 36% ці ў 2 разы (5,3 і 11,2 млн чал.), прытым што агульная 

колькасць насельніцтва з-за голаду і тэрору ледзь прырасла (29 і 30,5 млн чал.). 

Прамысловасць на канец 1930-х гг. складала да 50-55% ВУП УССР. 

У канцы 1939 г., але сапраўды толькі з 1945 г., да УССР была далучана 

пераважна аграрная Заходняя Украіна, што раней была ў складзе ІІ РП 

(Галіччына, Валынь) і Чэхаславакіі (Закарпацце). У Львове працягвала працу 

НТШ, якім быў створаны з-за паланізацыйнага ўсціску улад ІІ РП таемны 

Львоўскі ўкраінскі ўніверсітэт, што дзейнічаў у 1921—1925 гг. Між тым,  

нягледзячы на цяжкасці, украінская навука і асвета развіваліся ў Заходняй 

Украіне з апорай на прыватную ініцыятыву і кааперацыю. Так, вялікім 

мецэнатам украінскай кульутры быў галіцкі грэка-каталіцкі мітрапаліт Андрэй 

Шэптыцкі (1865—1944). Поруч з тым у Празе (Чэхія) існаваў створаны ў 1921 

г. украінскімі вучонымі, эмігрантамі і бежанцамі, Украінскі вольны ўніверсітэт 

(УВУ). Сярод вядомых прадстаўнікоў сацыяльных і гуманітарных навук, ва 

УВУ працавалі выдатныя ўкраінскія навукоўцы: біяхімік Іван Якаўлевіч 

Гарбачэўскі (1854—1942), географ і грамадскі дзеяч Уладзімір Міхайлавіч 

Кубіёвіч (1900—1985), псіхолаг і асветнік Аляксандр Юльянавіч Кульчыцкі 

(1895—1980), інш. Да нямецкай акупацыі 1938 г. у Чэхаславакіі для ўкраінскага 

культурнага і навуковага жыцця былі досыць спрыяльныя ўмовы. Пазней 

абставіны вайны і пагроза камуністычнага тэрору змусілі перанесці УВУ у 

Мюнхэн (Германія), дзе ўніверсітэт працягвае сваю працу. Агулам, украінская 

дыяспара ў Еўропе, ЗША і Канадзе (2,5-3 млн чал.) — выяўляла цягам усяго ХХ 

ст. высокую арганізаванасць, стварала свае навуковыя і культурныя асяродкі. 

Вялікім унёскам украінскіх вучоных у эміграцыі стала стварэнне пад рэдакцыяй 

У.М.Кубіёвіча «Енціклопедії українознавства» (13 т., 1949—1989 гг.). Да таго, 

выдатнымі вучонымі ЗША украінскага паходжання сталі біёлаг Феадосій 

Грыгор’евіч Дабжанскі (1900—1975), фізікі Сцяпан Пракопавіч Цімашэнка 

(1878—1972) і Джордж (Георг) Багданавіч Кісцякоўскі (1900—1982); сусветна 

вядомы інжынер, піянер авіяцыі Ігар Іванавіч Сікорскі (1889—1972) і інш.       

Пасля далучэння ўвосень 1939 г. Галіччыны і Валыні значна папоўніліся 

не толькі тэрыторыя і насельніцтва, але і склад вучоных УССР. Між тым, у 

Львове тады НТШ было разгромлена савецкімі ўладамі, а немала вучоных 

зазналі рэпрэсій. Так, былі растраляны хімік і пісьменнік Пётр Іванавіч Франко 

(1890—1941), мовазнавец Кірыл Іосіфавіч Студзінскі (1868—1941). У дадатак 

да таго, ІІ суветная вайна нанесла Украіне вязізарныя страты. Так, насельніцтва 

УССР пасля страт вайны (і сталінісцкіх рэпрэсій) аднавілася толькі да канца 



1960-х гг. З 1945 г. пасля вяртання з эвакуацыі аднавілі сваю дзейнасць УАН і 

ўніверсітэты, інстытуты і навукова-даследчыя ўстановы. З’явіўся шэраг новых 

універсітатаў, навукова-даследчых інстытутаў, разгарнулася Ўкраінская 

акадэмія сельскагаспадарчых навук (засн. у 1931 г.), узніклі філіялы УАН. Да 

канца 1980-х гг. ва УССР дзейнічала 150 вну, у УАН працавала 14 тыс. 

навуковых супрацоўнікаў (ва ўсёй рэспубліцы іх налічвалася 200 тыс.). 

Уплывала на прагрэс асветы, навукі і тэхнікі савецкай Украіны як асносная 

лібералізацыя савецкага ладу пасля 1956 г., так і тое выключна важнае значэнне 

УССР, якое краіна мела ў складзе СССР (да 1/5 насельніцтва і прамысловай 

вытворчасці), а таксама палітычная вага і арыентаванасць на развіццё сваёй 

рэспублікі ў значнай часткі партыйных эліт і шырокіх мас Украіны, з чым 

саюзны цэнтр (фактычна Савецкая Расія) мусілі лічыцца. Між тым, сацыяльнае 

і эканамічнае жыццё СССР мела істотныя і шкодныя перакосы (закрытасць 

навукі і грамадства ад свету, русіфікацыя, мілітарызм, партыйны дыктат, т.п.).   

Паступальнае развіццё ўкраінская навука і асвета атрымалі пасля 1991 г. 

Так, на сёння ў НАНУ працуе 40 тыс. навуковых супрацоўнікаў. Развіццё 

атрымалі такія перадавыя напрамкі навуковых даследаванняў як: ядзерная 

фізіка, біяхімія і фармакалогія, мікрабіялогія, радыёэлектроніка, металургія і 

машынабудаванне. Ва Украіне наладжана вытворчасць рэактыўных рухавікоў 

(Запарожжа), самалётаў (Кіеў), ракет (Дняпро), бранетэхнікі (менавіта ў 

Харкаве стварылі савецкія танкі Т-34 і Т-64), энэргетычнага абсталявання і інш. 

На сучасным этапе Украіна атрымала магчымасць да кааперацыі ў навуцы, 

адукацыі, тэхналогіях, у эканоміцы, культуры і творчасці, — з краінамі ЕС.  

 Выдатнымі прадстаўнікамі ўкраінскай наукі др. пал. ХХ і пач. ХХІ стст. 

сталі: тэхнолаг-металург Барыс Яўгенавіч Патан, хімік Валянцін Барысавіч 

Файнерман; біёлагі Аляксандр Уладзіміравіч Паладзін, Іван Іванавіч 

Шмальгаўзэн, Сяргей Міхайлавіч Гершэнзон, Платон Грыгоравіч Касцюк, 

Юрый Юр’евіч Глеба; матэматыкі Віктар Міхайлавіч Глушкоў, Мікалай 

Мікалаевіч Багалюбаў, Уладзімір Аляксандравіч Марчанка; хірург Мікалай 

Міхайлавіч Амосаў, біяхімікі Аляксандр Пятровіч Дземчанка і Марына 

Ўладзіміраўна Радніна; інжынеры Архіп Міхайлавіч Люлька, Аляксей 

Грыгоравіч Івахненка, мн.інш. Мід тым, ураджэнцамі Ўкраіны, што зрабілі 

вызначальны ўнёсак у савецкае ракетабудаванне і касманаўтыку, былі 

інжынеры Валянцін Пятровіч Глушко і Сяргей Паўлавіч Каралёў.   

Уладзімір Іванавіч Вярнадскі (1863—1945) нарадзіўся ў Пецярбургу, але 

меў украінскія карані; скончыў Пецярбужскі ўніверсітэт, быў вучнем 

пачынальніка глебазнаўства В.В. Дакучаева. У часы Расійскай імперыі заяўляў 

пратэст супраць разгону І Дзяржаўнай Думы ў 1906 г., супраць абмежавання 

царызмам акадэмічных правоў (1911). Удзельнічаў у геалагічных экспедыцыях. 

У 1918 г. вітаў стварэнне Украінскай Дзяржавы, стаў 1-м главой УАН, 

выкладаў у Кіеўскім універсітэце. У 1920 г. вярнуўся ў Пецярбург, дзе надалей і 

працаваў. Вярнадскі вядомы вучэннем аб біясферы (1926) і наасферы (1944).         

Джордж (Георг) Багданавіч Кісцякоўскі (1900—1982) нарадзіўся ў Кіеве 

ва ўкраінскай сям’і. Яго бацька і дзед былі прафесарамі Кіеўскага ўніверсітэта, 

вядомымі дзеячамі ўкраінскага нацыянальнага руху. Праз супраціў савецкай 



уладзе Г.Кісцякоўскі мусіў эміграваць у Германію, навучаўся ў Берлінскім 

ўніверсітэце, а затым выехаў у ЗША, дзе выкладаў фізіку ў Гарвардскім 

універсітэце. Затым Кісцякоўскі распрацоўваў 1-я атамныя бомбы, удзельнічаў 

у канструяванні ракеты Atlas, быў раднікам прэзідэнта ЗША Д.Эйзенхаўэра.    

Валянцін Пятровіч Глушко (1908—1989) нарадзіўся ў Адэсе ў сям’і 

служачага. У юнацкія гады захапіўся касмічнымі палётамі. Пасля навучання ў 

Ленінградскім універсітэце працаваў у газа-дынамічнай лабараторыі. Узначаліў 

распрацоўку вадкаснага ракетнага рухавіка, што быў ім зроблены ў 1931 г. 

Сканструяваныя Глушко ракетны рухавік ОРМ-65 (1936) быў выкарыстаны для 

паспяховага пуску вопытнай ракеты К-212 С.П.Каралёва. Аднак Глушко і 

Каралёў падвергліся рэпрэсіям, былі арыштаваны і асуджаны на 8 год лагероў. 

Глушко працаваў у шарашцы (канструктарскае бюро для заняволеных). У той 

жа шарашцы КБ-2, што распрацоўвала рэактыўныя рухавікі для самалётаў і 

ракет з 1942 г. працаваў Каралёў. Глушко сканструяваў рухавік Рд-100, на 

аснове якога адбыўся паспяховы пуск ракеты Р-1 (1948). Так пачалася эра 

ракетабудаўніцтва і ўзнікла моцная савецкая школа ракетабудавання. Рухавікі 

КБ-2 далі СССР балістычныя ракеты і вывелі яго ракеты 1-мі ў космас (1957). 

Пазней Глушко узначаліў распрацоўку шматразовай ракеты Буран (1988).  

Сяргей Паўлавіч Каралёў (1906—1966) нарадзіўся ў Жытоміры, але з 

1917 г. жыў у Адэсе. Скончыў Палітэхнічны інстытут у Кіеве і Тэхнічны 

ўніверсітэт у Маскве. Затым працаваў у Рэактыўным даследчым інстытуце 

(1933), дзе распачаў распрацоўку ракет. Між тым, у 1938 г. быў арыштаваны і 

засуджаны 8 год лагероў. Пры дапамозе В.П.Глушко патрапіў у шарашку КБ-2, 

дзе прыступіў да распрацоўкі рэактыўнага рухавіка для самалёта Пе-2, а затым 

да канструкцыі ракет. Пабудаваў 1-я савецкія ракеты, у т.л. Р-7 (1957), з якой 

пачалася эпоха адкрыцця космасу і ракетабудавання. У 1950—1960-я гг. кіраваў 

ракетнымі праектамі СССР. Вядома, што С.П.Каралёў вызнаваў сябе ўкраінцам.                

Архіп Міхайлавіч Люлька (1908—1984) быў ураджэнцам Кіеўшчыны, 

скончыў рамеснае вучылішсв ў Белай Царкве і Палітэхнічны інстытут у Кіеве. 

Затым працаваў у Харкаўскім авіяцыйным інстытуце (засн. у 1930 г.) і заводзе. 

Стварыў 1-ы ў СССР турбарэактыўны рухавік (1941). Рабіў рухавікі як для 1-х 

савецкіх рэактыўных самалётаў, так і для 4-га іх пакалення (Су-27, 1982 г.).  

Аляксей Грыгоравіч Івахненка (1913—2007) быў ураджэнцам 

Палтаўшчыны. Скончыў Кіеўскі энэргетычны тэхнікум і Электратэхнічны 

інстытут у Ленінградзе. З 1944 г. працаваў у даследчых інстытутах УАН і 

Кіеўскім палітэхнічным інстытуце. Быў адным з піянераў распрацовак у сферы 

кібернэтыцы ва Украіне, у СССР і свеце. Распрацаваныя ім сістэмы 

аўтаматычнага кіравання (1960-я гг.) атрымалі сусветнае прызнанне.  

Барыс Яўгенавіч Патан (нар. у 1918 г.) нарадзіўся ў Кіеве. Яго бацькам 

быў выдатны інжынер Яўген Оскаравіч Патан (1870—1953), вынаходнік 

тэхналогіі аўтаматычнай зваркі металічных канструкцый (1943), што 

дазволіла наладзіць масавую (паточную) вытворчасць танкаў (у т.л. Т-34), 

гармат і інш. Б.Я.Патан скончыў Кіеўскі палітэхнічны інстытут і заняўся 

тэхналогіямі зваркі металаў, аўтар шэрагу распрацовак у гэтай сферы. Пасля 

смерці бацькі ачоліў створаны тым Інстытут электразварвання УАН (засн. у 



1934 г.). Калектыў інстытуту распрацаваў перадавы метад электразварвання 

мягкін тканін жывых істот (1996). З 1962 г. Б.Я.Патан ачольвае УАН (НАНУ).     

Іван Іванавіч Шмальгаўзэн (1884—1963) нарадзіўся ў Кіеве, яго бацькам 

быў вядомы батанік І.Ф.Шмальгаўзэн, даследчык флоры Ўкраіны. 

І.І.Шмальгаўзэн навучаўся і пазней выкладаў заалогію ў Кіеўскім універсітэце. 

У свой час зазнаў пераследы як прыхільнік генетыкі з боку лысенкаўцаў. Сярод 

інш. перадавых савецкіх вучоных падпісаў «ліст 300» (1955) с заклікам да 

выбаўлення савецкай навукі ад засілля лысенкаўшчыны. Вядомы сваёй тэорыяй 

стабілізуючага адбору ў эвалюцыі (1946), працамі па эвалюцыйнай марфалогіі. 

Адзін з галоўных распрацоўшчыкаў сінтэтычнай тэорыі эвалюцыі ў СССР.      

Віктар Міхайлавіч Глушкоў (1923—1982) нарадзіўся на Данеччыне, 

скончыў Новачаркаскі палітэхнічны інстытут. З 1956 г. жыў у Кіеве і працаваў 

у Інстытуце матэматыкі УАН. Група вучоных гэтага інстытута на чале з 

інжынерам С.А.Лебедзевым стварыла 1-ю ў Савецкім Саюзе ЭВМ — МЭСМ 

(1950). МЭСМ стала сновай для распрацоўкі наступных савецкіх ЭВМ. 

В.М.Глушкоў далучаецца да распрацоўкі лампавай ЭВМ «Кіеў» (1957), а затым 

засноўвае Інстытут кібернэтыкі АН УССР (1962), што быў вядомы ў СССР і 

свеце як цэнтр распрацоўкі перадавых на свой час інфармацыйных сістэм.        

Юрый Юр’евіч Глеба (нар. у 1949 г.) ураджэнец Закарпацця, скончыў 

Кіеўскі ўніверсітэт. Займаўся перадавымі (асабліва для савецкай навукі) 

распрацоўкамі ў сферы малекулярнай біялогіі і геннай інжынерыі. Заснаваў і 

ўзначаліў Інстытут клетачнай біялогіі і геннай інжынерыі АН УССР (1990). 

Працы Ю.Ю.Глеба атрымалі вядомасць ва ўсім свеце, а вучоны актыўна 

супрацоўнічае з перадавымі цэнтрамі біятэхналогій у ЗША і ЕС. Быў 1-м з 

заснавальнікаў некалькіх біятэхналагічных кампаній у Германіі ў пач. ХХІ ст.          

Марына Ўладзіміраўна Радніна (нар. у 1960 г.) — біяхімік, ураджэнка 

Кіева, выпускніца Кіеўскага ўніверсітэта. Была навуковай супрацоўніцай 

Інстытуту малекулярнай біялогіі і генетыкі УАН (засн. у 1973 г.); з 1992 г. 

працуе ў Германіі. Вядомая сваімі даследаваннямі функцыянавання рыбасом, 

альбо органаў (РНК), што адказваюць за сінтэз бялкоў у жывых клетках.      

 

2.4.11. Дасягненні ў галіне навукі і тэхнікі ў Беларусі ў ХХ ст.; выбітныя 

дзеячы беларускай навукі ХХ ст. 

Падобна да Ўкраіны, працэсы станаўлення Беларускай дзяржаўнасці 

разгарнуліся ў рэвалюцыйным 1917 г. У студзені 1919 г. узнікла Беларуская 

ССР, якая ўвосень 1939 г. далучыла таксама Заходнюю Беларусь, што раней 

знаходзілася ў складзе РП. Як і іншыя саюзныя рэспублікі (а ў снежні 1922 г. 

БССР стала адным з 4-х заснавальнікаў Савецкага Саюза) Беларусь спазнала ў 

1920-я гг. час адноснай дэмакратызацыі і прагрэсу ў сацыяльным і кульутрным 

жыцці. Найперш тое праявілася ў развіцці асветы і навукі ў Беларускай ССР. 

Сваё значэнне мела таксама і індустрылізацыя (да 1939 г. у БССР узнікла да 1 

тыс. новых прадпрыемтсваў), хаця да 1960-х гг. рэспубліка заставалася 

пераважна аграрнай. З гэтага зразумела, чаму ў 1919 г. у Горках аднавіў сваю 

працу земляробчы існтытут, што ў 1925 г. быў пераўтвораны ў Беларускую 

сельскагаспадарчую акадэмію (БДСГА). Непараўнальна большае значэнне для 



будучыні рэспублікі мела адкрыццё 1-га ўніверсітэту, да чаго дзеячы 

нацыянальнага адраджэння актыўна заклікалі ў пач. ХХ ст. У лютым 1919 г. 

рашэнне аб стварэнні Беларускага ўніверсітэта было прынята ўрадам БССР, а 

30 кастрычніка 1921 г. у Мінску БДУ пачаў працаваць. Узначаліў малады 

ўніверсітэт вядомы гісторык Уладзімір Іванавіч Пічэта (1878—1947), 

ураджэнец Палтавы (Украіна) і плённы даследчык беларускай гісторыі. Ён быў 

выпускніком Маскоўскага ўніверсітэту, меў высокі аўтарытэт і шырокае кола 

знаёмых у навуковым свеце, што і ўжыў для прыцягнення ў БДУ вучоных. 

Многія з першых прафесароў БДУ сталі сапраўднымі пачынальнікамі розных 

галін навукі ў Беларусі: Барыс Майсеевіч Беркенгейм (1885?—1959?) — 

неарганічнай хіміі, Аляксандр Пятровіч Бястужаў (1880—1946) — 

фармакалогіі і біяхіміі, Мікалай Аляксандравіч Прылежаеў (1872—1944) — 

арганічнай хіміі, Аркадзь Антонавіч Смоліч (1891—1938) — геаграфіі, Мікалай 

Фёдаравіч Бліядуха (1878—1935) — геалогіі, Яўген Канстанцінавіч Успенскі 

(1891—1937) — фізікі, Сямён Якаўлевіч Вальфсон (1894—1941) — філасофіі, 

Цэлестын Лявонавіч Бурстын (1888—1938) — матэматыкі, Саламон Захаравіч 

Кацэнбоген (1889—1946) — сацыялогіі, Міхаіл Восіпавіч Грыдзінгер (1867—

1936) — правазнаўства, Яўхім Фёдаравіч Карскі (1861—1931) — мовазнаўства і 

літаратуразнаўства, Міхаіл Барысавіч Кроль (1879—1939) — медыцыны, Яўген 

Вітольдавіч Корчыц (1880—1950) — хірургіі, і нек.інш.101  

Пры ўдзеле мн. прафесароў БДУ 30 студзеня 1922 г. быў створаны 

Інстытут беларускай культуры (Інбелкульт). Яго ўзначаліў беларускі гісторык і 

грамадскі дзеяч Усевалад Макаравіч Ігнатоўскі (1881—1931). Інбелкульт 

засяроджваўся на даследаваннях у гуманітарнай сферы (мовазнаўства, гісторыя, 

этнаграфія, літаратура). Толькі з часам, калі ў БДУ падцягнуліся навукоўцы па 

прыродазнаўчых і інш. негуманітарных навуках, стала магчымым стварэнне 

Акадэміі навук, што мелі на мэце стваральнікі БДУ ад самага пачатку. 

Рашэннем урада БССР ад 13.Х.1928 г. у Мінску ўзнікла 1.І.1929 г. Беларуская 

Акадэмія навук (да 10-й гадавіны Беларускай ССР). 1-м прэзідэнтам БАН стаў 

праф. У.М.Ігнатоўскі (1929—1930). Апроч БДУ, у БССР былі заснаваны 

Беларускі дзяржаўны палітэхнічны інстытут у Мінску (1920 г., з 1992 г. БДПА), 

Ветэрынарны інстытут у Віцебску (1924), медыцынскі інстытут у Мінску і 

Лясны інстытут у Гомелі (1930), а таксама (да 1930-х гг.) звыш 50 тэхнікумаў і 

вучылішчаў рознага профілю. У БССР разгарнулася кампанія па ліквідацыі 

непісьменнасці, пашырэння беларускіх школ і навучання на беларускай мове, 

назіраўся ўздым культуры. Аднак, як і ў цэлым у СССР, у 1930-я гг. у краіне 

разгортваецца сталінісцкі тэрор, ахвярамі якога стала да 100 вучоных, да 1000 

мдактароў і ветэрынараў, да 90% прадстаўнікоў творчай інтэлегенцыі Беларусі. 

Да прыкладу: па звінавачванні ў контрэвалюцыйнасці быў пазбаўлены пасады і 

даведзены да самагубства У.М.Ігнатоўскі; быў арыштаваны і высланы ў Вятку 

У.І.Пічэта; арыштаваны і высланы ў Сібір, а затым расраляны вядомы 
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беларускі географ А.А.Смоліч, растраляны прафесар анатоміі Віцебскага 

ветэрынарнага інстытута А.Б.Абухоў і дэкан фізіка-матэматычнага факультэта 

БДУ Я.К.Успенскі, і інш. Болей таго, знішчаны былі кіраўнікі БССР 1920-х гг. 

Агульныя страты Беларусі ад сталінісцкіх рэпрэсій ацэніваюцца ў 0,6-1,2 млн 

чал., прытым што насельніцтва БССР на канец 1939 г. складала 10,2 млн чал., а 

прамыя людскія страты за перыяд вайны 1941—1945 гг. лічацца ў 2,2 млн. чал. 

З гэтага зразумела, чаму насельніцтва БССР аднавілася толькі да 1980-х гг.    

Заходняя Беларусь ў перыяд 1921—1939 гг. заставалася перыферыйным, 

адсталым і аграрным (9/10 жыхароў былі сяляне) рэгіёнам Польшчы. 

Магчымасці для развіцця беларускай культуры і навукі тут былі абмежаванымі. 

Тым не меней, цэнтрам адукацыі (на польскай мове) заставаўся Віленскі 

ўніверсітэт. Поруч з тым дзейнічала Таварыства беларускай школы (1921—

1936), што каардынавала працу 5-7 беларускіх гімназій і да 100 пачатковых 

школ. Калі паліцэйскі рэжым і паланізацыя ў ІІ РП узмацнілася, то ў 1936 г. 

засталася 1 гімназія ў Вільні і да 20 беларускіх і беларуска-польскіх школ. 

Інтэлектуальным цэнтрам беларускай інтэлегенцыі Заходняй Беларусі стаў 

таксама Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры (1926—1936). Вызначную 

роль у яго працы мелі каталіцкія святары, асветнікі і публіцысты В.Гадлеўскі і 

А.Станкевіч. Выдатнейшым вучоным Заходняй Беларусі быў мовазнавец і 

пісьменнік Браніслаў Адамавіч Тарашкевіч (1892—1932). У 1925 гг. ён меў 

праект аўтаноміі Беларусі, што быў адхілены польскім бокам і аўтара праекту 

арыштавалі. Затым, па прыезду ў СССР, Тарашкевіча арыштавалі і растралялі.  

Адносна больш спрыяльныя ўмовы ўзніклі для прагрэсу пасля ўз’ядання 

Беларусі, што падтрымлівалася фактам існавання няхай і сацыялістычнай, але 

нацыянальнай Беларускай дзяржаўнасці (досыць абмежаванай). Адраджэнне 

гаспадаркі і развіццё адукацыі ў БССР разгарнулася ў пасляваенны час. Так, у 

1940 г. і 1945 г. былі заснаваны педагагічныя інстытуты (затым універсітэты) у 

Гродна і Брэсце ў Заходняй Беларусі. У паваенны час былі заснаваны: інстытут 

замежны моў (1948) і радыётэхнічны (1964) у Мінску, політэхнічныя інстытуты 

ў Брэсце, Гомелі, Віцебску (1960-я гг.) і Магілёве (1973), інш. В пасляваенны ж 

час разгарнулася аперажальная індустрылізацыя Беларусі: узніклі МАЗ (1944), 

МТЗ (1946), БелАЗ (1948), Мінскі маторны завод (1963), нафтаперапрацоўчыя 

заводы ў Наваполацку (1963) і Мазыры (1975), хімічнага валакна ў Магілёве 

(1968) і шынны ў Бабруйску (1972), заводы азотна-тукавы ў Гродна (1960) і 

калійных угнаенняў у Салігорску (1962), шэраг інш. Разам з тым, у 1960-я гг. 

была праведзена маштабная меліярацыя зямель (звыш 5 млн га). Усё тое 

прывяло да імклівага набыцця БССР індустрыяльнага характару і росту 

гарадоў. У пэўнай меры інэрцыя гэтых працэсаў адчуваецца да сёння. Пры 

гэтым магчымасці суверэннай Беларусі пасля 1991 г. таксама выраслі. Усё тое 

непасрэдна паўплывала на хуткае развіццё сферы навукі і тэхнікі ў краіне. 

У перыяд незалежнасці, як і раней, галоўнымі цэнтрамі навуковага і 

тэхналагічнага развіцця заставаліся Нацыянальная Акадэмія навук Беларусі 

(НАНБ) і БДУ, а таксама БНТУ (Палітэхнічны інстытут), БДСГА, БДЭУ, 

Гомельскі ДТУ імя П.Сухога і інш. Калі на 1928 г. у БАН налічвалася да 200 

чал. і было 5 НДІ, на 1941 г. — 750 чал. і 9 НДІ, то на 2017 г. — 18 тыс. чал. і 15 



НДІ, а таксама філіял у Гомелі. З 1931 г. БАН станавілася галаўным органам 

нагляду за навуковай працай у краіне. Між тым, менавіта фізікі з БДУ, 

І.Г.Некрашэвіч і Ф.І.Фёдараў, — распачалі ў БССР даследаванні ў квантавай 

фізіцы і элементарных часціц (1938), Я.В.Сняткоў — быў піянерам у 

радыёфізіцы, а Н.Ф.Бліядуха — распачаў геалагічнае вывучэнне торфавых і 

мелавых радовішчаў краіны. Апошняе мела выключна важнае значэнне для 

гаспадаркі БССР да 1960-х гг. (энергетыка, вытворчасць цэменту). У 1949 г. 

беларускія геолагі на чале з Г.В.Багамолавым адкрылі буйное Старобінскае 

радовішча калійнай солі, а ў 1964—1965 гг. была адкрыта нафта ў Рэчыцкім 

раёне на Беларускім Палессі. З 1965 г. і дагэтуль вядзецца здабыча нафты. У 

канцы 1940-х гг. адбыўся прарыў у распрацоўцы тэхналогій машынабудавання. 

Так, у 1947 г. пры заводзе сельскагаспадарчай тэхнікі ўпершыню ў СССР было 

створана КБ для праекціроўкі агратэхнікі. Поруч са стварэннем праектных 

бюро на МАЗ, МТЗ, нек.інш., — тое адразу пераводзіла машынабадуванне ў 

Беларусі на якасна новы ўзровень, перадавы ў СССР. Так, менавіта БелАЗ 

(Жодзіна) з 1958 г. адзіны сярод краін соцлагера пачаў вытворчасць 

вялікагрузных самасвалаў МАЗ-525. У 1960-я гг. прыйшла чарга якаснага 

ўздыму ў энэргетыцы, электратэхніцы і медыцыне. У 1969 г. дасягнуў вялікага 

поспеху Інстытут фізікі цвёрдага цела і паўправаднікоў АН БССР, што 1-м 

стварыў зверхцвёрды палімерны матэрыял баразон. У 1971 г. быў адкрыты 

Інстытут прыкладной фізікі БДУ, дзе праводзілі перадавыя даследаванні 

іённага выпраменьвання на матэрыялах і электрапрыборах. Як вынік, ужо ў 

1970-я гг. тое дало вялікі плён у парашковай металургіі. У 1974 г. беларускія 

мікрабіёлагі стварылі імунаглабулін, што дазваляў рэгуляваць імунныя рэакцыі 

пры перасадцы органаў і тканін і знайшоў шырокі ўжытак у хірургіі СССР. 

Разам з тым, у БССР з 1920-х гг. істотных поспехаў дасягнула аграномія, на 

якую і дагэтуль скіраваны дужы навуковы патэнцыял Беларусі. На сёння 

выведзена немала выдатных новых беларускіх сартоў бульбы, яблык, пшаніцы, 

трэцікале, ячменя, жыта, люпіна, інш. Вядуцца працы па селекцыі рапсу.                

 Сярод найбольш выдатных вучоных Беларусі ХХ — пач. ХХІ ст. варта 

назваць наступных: геолаг Мікалай Фёдаравіч Бліядуха, матэматык Цэлестын 

Лявонавіч Бурстын, хімік Мікалай Аляксандравіч Прылежаеў, аграном Антон 

Раманавіч Жэбрак, фізік Мікалай Аляксандравіч Барысевіч, батанік Васіль 

Феафілавіч Купрэвіч, медыкі Таццяна Васільеўна Бірыч і Яўген Паўлавіч 

Дзямідчык, фізік Міхаіл Васільевіч Коржык, інжынер Міхаіл Сцяпанавіч 

Высоцкі. За межамі Беларусі працавалі яе ўраджэнцы, вядомыя навукоўцы: 

Нобелеўскія лаўрэаты — савецкі і расійскі фізік Жарэс Іванавіч Алфераў, 

савецкі і беларускі інжынер-канструктар Павел Восіпавіч Сухі, амерыканскі 

эканаміст Сайман Кузнец; а таксама амерыканскі і беларускі фізік Барыс Кіт.       

Мікалай Фёдаравіч Бліядуха (1878—1935) нарадзіўся ў г. Ігумен у 

беларускай настаўніцкай сям’і. Пасля заканчэня рэальнага вучылшча ў 

Дзвінску навучаўся ў Горным інстытуце ў Пеярбургу. Удзельнічаў у нек. 

геалагічных экспедыцый у Сібіры і на Далёкім Усходзе, стаў выдатным 

геолагам-практыкам. Падчас І суветнй вайны быў актыўным членам камітэту 

дапамогі бежанцам у Барнауле. З 1922 г. працаваў на Радзіме. Ён запачаткаваў 



навучанне і навуковае вывучэнне геаграфіі ў БДУ і БССР. Адкрыў радовішчы 

крэйды і фасфарытаў на р. Сож, паклады торфу ў розных месцах Беларусі.  

Цэлестын Лявонавіч Бурстын (1888—1938) нарадзіўся ў г. Тарнопаль 

(Украіна) у купецкай яўрэйскай сям’і. З дзяцінства выяўляў вялікія 

матэматычныя здольнасці. Скончыў Венскі ўніверсітэт, дзе пазней працаваў 

навуковым супрацоўнікам. Між тым, выявіў прыхільнасць да камуністычных 

ідэй і ў 1925 г. далучыўся да КП Аўстрыі. Праз тое ў 1929 г. пераехаў у БССР. 

На той час ён ужо быў вядомым у Еўропе і свеце матэматыкам. Займаўся 

рыманавай геаметрыяй. Яго працы ў гэтай галіне збрагаюць актуальнасць да 

сёння. У БДУ Ц.Л.Бурстын прынёс перадавыя матэматычныя веды і заснаваў 

навуковую школу матэматыкі ў БДУ і Беларусі. У Мінску ён надзвычай плённа 

працаваў; за перыяд яго працы ў БДУ вядомы шэраг значных яго прац па 

дыференцыйнай геаметрыі і функцыям. Засвоіў беларускую мову і распрацаваў 

1-я курсы і падручнікі па вышэйшай матэматыцы на беларускай мове. У канцы 

1937 г. быў арыштаваны «за сувязі з замежжам» і памёр у турэмным шпіталі.  

Мікалай Аляксандравіч Прылежаеў (1873—1944) паходзіў са святарскай 

сям’і з Ніжагародскай губ. (Расія), аднак аддаў перавагу хіміі у т.л. пад 

уплывам А.Е.Фаворскага, брата яго маці. Навучаўся ў Варшаўскім універсітэце, 

а затым выкладаў хімію ў Палітэхнічных інстытутах Варшавы і Кіева. У 1924—

1934 гг. працаваў у БДУ, заснаваў кафедру і школу арганічнай хіміі ў БДУ. 

Болей таго, шмат у чым хімічная навука ўзнікла ў Беларусі дзякуючя яго 

высілкам. Засвоіў беларускую мову і свядомасць, з 1930 г. выкладаў і пісаў па-

беларуску. Падвергся рэпрэсіям у 1934 г. (яму прыпаміналі і папоўскае 

паходжанне і «класава чужы манеры»), аднак вядомасць Прылежаева як 

даследчыка ў свеце дапамагла пазбегнуць расправы. У БДУ навучалась і 

абараніла дысертацыю яго дачка А.М.Прылежаева, што працягнула справу 

бацькі і стала вядомым савецкім хімікам-арганікам, наватарам.   

  Антон Раманавіч Жэбрак (1901—1965) паходзіў з беларускай 

сялянскай сям’і з-пад м. Зэльва. У час І сусветнай вайны яго бежанцы патрапіла 

ў Тамбоўскую губ. Прымаў удзел у Грамдзянскай вайне на баку савецкай 

улады. Скончыў сельскагаспадаручю акадэмію ў Маскве. Між іншым, 

стажыраваўся ў ЗША у вядомага амерыканскага генетыка Т.Х.Моргана. Пазней 

выкладаў у МСА імя К.Ціміразева і інш. вну Масквы. Быў пынцыповым 

праціўнікам лысенкаўшчыны, падпісаў «ліст 300» у 1955 г. Вывеў некалькі 

новых гібрыдаў пшаніцы. Прагнуў зберагчы сувязі з Беларусю. У 1945 г. у 

складзе дэлегацыі БССР падпісаў Статут ААН, у 1947 г. быў прэзідэнтам БАН. 

Васіль Феафілавіч Купрэвіч (1897—1969) паходзіў з незаможнай 

сялянскай беларускай сям’і з Барысаўшчыны. Падчас І сусветнай вайны 

служыў матросам на Балтыйскім флоце. У 1917 г. паступіў у чырвоную 

гвардыю, ваяваў у Грамадзянскую вайну на баку бальшавікоў. Навучаўся ў 

БСГА, а затым працаваў навуковым супрацоўнікам у Ленінградзе. Падчас ВАВ 

сусветнай вайны прайшоў блакаду Ленінграда, ва ўмовах голаду зберагаў 

фонды насення і калекцыі раслін Батанічнага саду. У 1952 г. абраны акадэмікам 

і прэзідэнтам (1952—1969) АН БССР Па яго ініцыятыве створаны цэлы шэраг 

новых інстытутаў БелАН, а склад навуковых супрацоўнікаў вырас больш як у 



12 раз. Адкрыў існаванне глебавых энзімаў і заснаваў глебавую энзімалогію. 

Вывучаў шкодныя для гаспадарчых раслін грыбавыя захворванні, а таксама 

біялагічныя механізмы старэння (смерці), якія спадзяваўся пераадолець.         

 Мікалай Аляксандравіч Барысевіч (1923—2015) — выдатны беларускі 

фізік, нарадзіўся ў беларуская сялянскай сям’і ў Бярэзінскім раёне Мінскай 

вобл. Падчас вайны партызаніў. Выпускнік БДУ, дзе пазней і працаваў. Таксама 

быў супрцоўнікам Інстытута фізікі АН БССР. Працяглы час (1969—1987) 

ачольваў АН БССР. Займаўся спектраскапіяй малекул, фотафізічныя працэсы 

на малекулярным узроўні. Вынайшаў лазер на парах арганічных злучэнняў. Яго 

даробак атрымаў шырокае навуковае прызнанне ў свеце.  

Таццяна Васільеўна Бірыч (1905—1993) нарадзілася на Барысаўшчыне. 

Скончыла медфак БДУ (1928), затым працавала афтальмолагам. Даследавала 

хваробы вачэй. Т.В.Бірыч упершыню ў СССР прымяніла крыахірургію (1961).   

Яўген Паўлавіч Дзямідчык (1925—2010) ураджэнец г. Барысаў, 

выпускнік і затым выкладчык хірургіі ў Мінскім медыцынскім інстытуце 

(ММІ). Працяглы час узначальваў кафедру анкалогіі ў ММІ, супрацоўнік НДІ 

анкалогіі. Стварыў (1990) і ўзначаліў (1990—2000) РНПЦ пухлін шчытавіднай 

залозы. Даследаваў захворанне на рак шчытападобнай залозы ў дзяцей. 

Распрацаваў тэхніку хірургічных аперацый на гэтай залозе. Прапанаваў метады 

лячэння. Давёў прамую залежнасць наступстваў аварыі на ЧАЭС і ўзрастання 

колькасці захварэўшых. Быў удзельнікам Вялікай Айчыннай вайны (ВАВ).  

Міхаіл Сцяпанавіч Высоцкі (1928—2013) ураджэнец Копыльскага раёна 

Мінскай вобл. У 1946 г. прыйшоў працаваць на МАЗ слесарам, дзе затым і 

працаваў 50 гадоў. Пасля сканчэння Машынабудаўнічага інстытута ў Маскве, 

стаў генарльным канструктарам (1961—1996) МАЗа. Быў распрацоўшчыкам 

шэрагу мадэляў грузавых аўтамабіляў, у т.л. вядомыя МАЗ-500 (1965), МАЗ-

500А (1971), МАЗ-2000 (1988). МАЗ-2000, напрыклад, атрымаў залатую медаль 

на Парыжскім аўтасалоне 1988 г. Было створана 6 пакаленняў аўтамабіляў, 

звыш 300 мадэляў. М.С.Высоцкі — выдатнейшы машынабудаўнік Беларусі.     

Міхаіл Васільевіч Коржык (нар. у 1959 г.) ураджэнец г. Бабруйска, 

выпускнік БДУ, доктар фізіка-матэматычных навук. Узначальвае Аддзел фізікі 

высокіх энэргій НДІ ядзерных праблем БДУ (створаны ў 1986 г.). Распрацоўвае 

дэтэктары іённых выпраменьванняў. Так, на Вялікім Адронным Калайдары 

усталяваны дэтэктары ядзерных выпраменьванняў менавіта яго канструкцыі.  

Павел Восіпавіч Сухі (1895—1975) нарадзіўся ў г. Глыбокае Віцебскай 

вобл. у настаўніцкай беларускай сям’і, пасля сям’я пераехала ў Гомель, дзе 

П.В.Сухі скончыў гімназію. Затым скончыў Вышэшае тэхнічнае вучылішча 

(інстытут) у Маскве. Служыў у расійскай арміі падчас І сусветнай вайны, затым 

працаваў настаўнікам у школах Лунінца і Гомеля (Беларусь). Затым працаваў у 

аэагідрадынамічным інстытуце ў Маскве, дзе заняўся канструяваннем 

самалётаў. Вынікам яго працы стала цэлая лінейка лепшых на свой час савецкіх 

ваенных самалётаў: знішчальнік Су-7, бамбардзіроўшчык Су-24, штурмавік Су-

25, зшішчальнік 4-га пакалення Су-27. У 1995 г. у гонар П.В.Сухога быў 

названы Дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт у Гомелі. У Расіі існуе авіябудаўнічая 

кампанія «Сухі», што вядзе далейшую распрацоўку самалётаў лінейкі Су.    



Жорэс Іванавіч  Алфёраў (нар. у 1930) ураджэнец г. Віцебск, затым жыў 

у Мінску, дзе навучаўся ў СШ № 42. Затым скончыў Электратэхнічы інстытут у 

Ленінградзе. Працаваў у Фізіка-тэхнічным існтытуце АН СССР у Ленінградзе, 

які затым узначальваў. Займаўся фізікай паўправаднікоў і лазерамі, 

распрацоўкай зверхуткіх транзітараў. За свае распрацоўкі атрымаў шэраг 

узнагарод СССР і Расіі, Белаоксі, а ў 2000 г. — Нобелеўскую прэмію па фізіцы 

(разам з амерыканскімі фізікамі і інжынерамі Дж.Кілбі і Г.Крэмерам). Алфёраў 

заснаваў Цэнтр фізікі нана-гетэра-структур, дзе быў створаны інжэктарны 

гетэра-лазер (1995). Яго адкрыцці шырока ўжываюцца ў сучасных ІТ.       

Барыс Уладзіміравіч Кіт (нар. у 1910 г.) нарадзіўся ў беларускай 

сялянскай сям’і з Карэліцкага раёна Гродзенскай вобл. Скончыў беларускую 

гімназію ў Навагрудку і фізіка-матэматычны факультэт Віленскага ўніверсітэта. 

Затым працаваў настаўнікам у беларускіх гімназіях Навагрудка і Вільні, дбаў аб 

пашырэнні беларускай асветы. Не прымаў гітлераўскага і сталінісцкага 

рэжымаў, таму па завяршэнні вайны эміграваў у Германію, навучаўся ў 

Мюнхенскім універсітэце, а з 1949 г. пераехаў у ЗША. Працаваў канструктарам 

у амерыканскай авіябудаўнічай кампаніі North American Aviation, а затым у 

кампаніі IT&T. Займаўся распрацоўкай вадародных ракетных рухавікоў, 

сродкаў сувязі для касмічных праектаў НАСА. З 1972 г. жыве ў Германіі і 

выкладае матэматыку ў філіяле Мэрылэндскага ўніверсітэта ў Франкфурце-на-

Майне. Сусветна вядомы беларускі фізік, ганаровы грамадзянін Навагрудка.   

Сайман Кузнец (1901—1985) нарадзіўся ў г. Пінск у мясцовай яўрэйская 

сям’і. Затым пражываў ва Украіне, у т.л. у Харкаве, дзе скончыў рэальнае 

вучылішча і навучаўся ў Харкаўскім універсітэце. У 1922 г. выехаў у ЗША. 

Скончыў Калумбійскі ўніверсітэт і затым працаваў у Нацыянальным бюро 

эканамічных даследаванняў, а таксама саветнікам у дзяржаўных установах 

ЗША. Распрацаваў запатрабаваную сістэму збора эканамічай інфармацыі. 

Аўтар шэрагу важных і наватарскіх прац па эканоміцы, у т.л. даследванні 

эканамічнага росту. Стварыў уласную магутную школу эканамістаў у ЗША. 

Сярод яго вучняў былі будучыя Нобелеўскія лаўрэаты (5 асоб, у т.л. такія 

вядомыя М.Фрыдман, Р.Фогель). С.Кузнец атрымаў Нобелеўскую прэмію па 

эканоміцы ў 1971 г. У яго гонар названы эканамічны ўніверсітэт у Харкаве.  

 

2.4.13. Пашырэнне сучаснай навукі і тэхнікі ў краінах, што развіваюцца. 

На працягу ХХ ст. Японія развівала як перадавая індустрыяльная краіна, 

што ўжо ў перш. трэці ХХ ст. дасягнула немалых поспехаў у навуцы і тэхніцы, 

а падчас «японскага эканамічнага цуда», дасягнутага ў 1950—1960-х гг. пры 

дапамозе ЗША, — краіна стала адной з самых перадавых у свеце. На працягу 

ўсяго ХХ ст. развіццё ў сферы навукі і тэхнікі назіралася ў Турцыі, Індыі і 

шэрагу краін Лацінскай Амерыкі (Мексіка, Чылі, Аргентына, Бразілія, Перу, 

Куба) і ПАР. Між тым, у др. пал. ХХ ст. адбылося хуткае станаўленне новых 

развітых індустрыяльных краін Азіі — Рэспубліка Карэя, Сінгапур, Ганконг 

(брытанскае валоданне да 1997 г.), Тайвань, нек.інш. Што цікава, на сёння 

перадавымі цэнтрамі адукацыі і навукі ў Азіі з’яўляюцца: Універсітэт 

Ганконга і Нацыянальны ўніверсітэт навукі  тэхналогій у Ганконгу, 



Універсітэты Токіо і Кіёта, Васеда і шэраг інш. у Японіі, Нацыянальны  

ўніверсітэт Сінгапура, Нацыянальны ўніверсітэт у Сеуле і Ўніверсітэт Йонсай у 

Карэі, Тайваньскі нацыянальны ўніверсітэт, Майлазійскі нацыянальны 

ўніверсітэт, Універсітэт Тамасата, — якраз у найбольш развітых, ужо 

постіндустрыяльных краінах Азіі. Гэтыя краіны называюцца «азіяцкія тыгры»: 

Японія, Рэспуліка Карэя (Паўднёвая Карэя), Сігапур, аўтаномны рэгіён Кітая (з 

1997 г.) Ганконг, Тайвань, Майлазія, Тайланд. Да гэтах жа краін можна аднесці 

Ізраіль, што быў створана ў маі 1948 г. і засноўваўся ў вялікай меры выхадцамі-

яўрэямі з развітых краін Еўропы. Ізраіль выдаткоўвае на асвету 10% 

нацыянальнага бюджэту, вялікія ўліванні ідуць і з боку прыватных кампаній, — 

і краіна мае адну з лепшых у свеце адукацыю і навуку. Неабходна адзначыць 

такія цэнтры аветы і навук у Ізраілі: Ізральскі тэхналагічны ўніверсітэт у г. 

Хайфа (Тэхніён, адкрыты ў 1925 г.), Універсітэты Тэль-Авіва і імя Бэн-Гурыёна 

ў Бээр-Шэва, Інстытут імя Вейцмана ў Рэхавоце і Адкрыты Ўніверсітэт 

Ізраілю, што пачаў працу ў 1974 г. і грунтаваўся на дыстанцыйным навучанні.       

Пры тым, што індустрыяльныя тыгры Азіі яўна вылучаюцца, у др. пал. ХХ 

— пач. ХХІ ст. стромкі прагрэс назіраецца і ў буйнейшых краінах Азіі і свету 

— Кітаі і Індыі. Гэтыя краіны маюць велізарны людскі патэнцыял (1,4 і 1,3 

млрд чал.) і сусветна важную эканоміку (10-17% і 3-5% вытворчасці планеты 

адпаведна). Як вынік, на пач. ХХІ ст. Кітай і Індыя — дасягнулі мн. перадавых 

пазіцый у навуцы і тэхналогіях. Пры гэтым трэба мець на ўвазе, што ў 

сучасным свеце цэнтры навукі і тэхнічных вынаходніцтваў пашырыліся па 

Зямлі. Так, вялікае значэнне набылі навукова-даследчыя цэнтры ў буйнейшых і 

перадавых краінах Азіі — Японіі, Кітаі, Індыі, Ізраэлі, Карэі, Іране, Турцыі, 

Пакістане, Тайвані, Філіпінах і інш. Тое адлюстроўвала агульную тэндэнцыю ва 

ўсім свеце: калі ў 2007 г. Універсітэт Пенсільваніі (ЗША) налічыў у 126 краінах 

свету 4,5 тыс. навуковых інстытутаў, то на 2010 г. было налічана ўжо 6480 такіх 

інстытутаў у свеце. З іх да 7% (425) па стану на 2010 г. працавала ў КНР102. 

Найбольш уплывовымі сярод кітайскіх «мазгавых цэнтраў» з’яўляюцца 

Акадэмія навук Кітая (засн. у 1949 г.; на 2017 г. мела 70 тыс. супрацоўнікаў) і 

Акадэмія грамадскіх навук Кітая, Акадэмія інжынерных навук, Пекінскі 

ўніверсітэт (засн. у 1898 г., на сёння — звыш 35 тыс. студэнтаў), Нанкінскі 

ўніверсітэт (з 1950 г.), Універсітэт Цінхуа, Шаньдунскі ўніверсітэт і мн.інш. 

У Індыі вылучаюцца такія цэнтры навукі і асветы: Індыйская нацыянальная 

акадэмія навук (засн. у 1935 г.), Індыйскі навуковы інстытут у Бангалоры 

(IISc, створ. у 1909 г.; адзін з лепшых вну Азіі), Індыйскі інстытут тэхналогій у 

Дэлі (IITD, створ. у 1961 г.) і інш. тэхнічныя інстытуты, што ўтвараюць сетку 

ўніверсітэтаў Індыі (Бамбей, Мадрас, Канпур, Харагпур і інш.) пад назвай 

Індыйскі інстытут тэхналогій, што налічвае на сёння да 300 тыс. студэнтаў. 

Таксама ў Індыі вылучаюцца такія цэнтры: Універсітэт Калькуты і Ўніверсітэт 

Бамбея (абодва заснаваны ў 1857 г.), Інстытут тэхналогій і навукі імя Бірлы ў 

г. Пілані і інш. Трэба ўлічваць і прагрэс у інш. буйных краінах Азіі (Інданэзія, 

Пакістан, Казахстан, Філіпіны), а таксама ў багатых нафтай і газам краінах 
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Блізкага Ўсходу, асабліва — Іран, Саудаўская Аравія, ААЭ.   

Ужо ў сяр. ХХ ст. досыць навука ў Кітаі Індыі дасягула істотнага ўзроўню 

развіцця. Так, фактычна ўслед за ЗША, СССР і Вялікабрытаніяй распрацаваў і 

выпрабаваў уласную атамную (1964) і вадародную (1967) бомбы Кітай. Вялікім 

тут быў унёсак кітайскага інжынера Цянь Сюэсэня (Tsien Hsue-shen, 1911—

2009), што заснаваў, апроч таго, і кітайскую касманаўтыку. Ужо ў 1960-я гг. 

адкрылі свае ядзерныя праграмы Індыя і Пакістан. Так, пры дапамозе ЗША і 

Канады Індыя таксама распрацавала і выпрабавала атамную бомбу  ў 1974 г., 

але толькі ў канцы ХХ ст. індыйцы стварылі свае ядзерныя балістычныя ракеты 

Agni-ІІ і Agni-ІІІ. Пазней, у 1998 г. стварыў і апрабаваў сваю атамную бомбу 

Пакістан. Яшчэ ў 1950-я гг. па ініцыятыве індыйскага фізіка Хамі Джэхангір 

Бхабхі (Homi Jehangir Bhabha, 1909—1966) Індыя распачала працы па мірнаму 

выкарыстанню атама. У 1969 г. была адкрыта 1-я АЭС у г. Тарапур з 

выкарыстаннем рэактараў са ЗША, а ўжо ў 1972 г. індыйцы зрабілі ўласны 

рэактар на цяжкай вадзе. Кітай пабудаваў 1-ю АЭС у 1970 г., але ўласны 

рэактар пабудаваў толькі ў 1991 г. На сёння Кітай мае 13 АЭС, а Індыя — 7, ці 

адпаведна 3-е і 5-е месца ў свеце. Вядзецца распрацоўка і будаўніцтва новых 

АЭС, хаця іх доля складае ўсяго ≈3% у энэргетыцы і Кітая і Індыі. 

З 1970-х гг. разгарнула свая касмічная гонка паміж Кітаем і Індыяй. Яшчэ 

ў 1956 г. пачаў сваю касмічную праграму Кітай, з 1969 г. — Індыя. Ужо ў 1958 

г. Кітай пабудаваў касмадром Цзюцюань, затым на аснове савецкай ракеты Р-2 

была зроблена і запушчана ў космас 1-я кітайская ракета Dongfeng-1 (SS-2). У 

1970 г. Кітай запусціў свой 1-ы спадарожнік, а ў 2003 г. — даставіў у космас на 

караблі Shenzhou-5 касманаўта, а ў 2011 г. — арбітальную станцыю Tiangong-1. 

На сёння Кітай мае ўжо 3-4 касмадромы. Індыя ж пабудавала свой адзіны 

касмадром імя Саціша Дхавана ў 1979 г., але ўжо ў 1980 г. паспяхова запусціла 

ў космас уласны спадарожнік Rohini, у 1993 г. пабудавала ўласную касмічную 

ракету (PSLV) і ў лютым 2017 г. дасягнула сусветнага рэкорду па запуску 

спадарожнікаў. Як важнае акрэслім, што на сёння і Кітай (1996) і Індыя (2013) 

абвесцілі дзяржаўныя праграмы росту з апорай менавіта на развіццё навукі.          

На мяжы ХХ і ХХІ стст. назіралася паскарэнне ў развіцці Кітая і Індыі. 

Так, калі ў Кітаі штогод зараз выпускаецца да 600 тыс. інжынераў,у Індыі —300 

тыс., то ў ЗША — 70 тыс., у Германіі — да 35 тыс. Становіцца зразумелым, што 

магчымасці азіяцкіх гігантаў — вялізныя і яшчэ істотна вырастуць. Так, 

менавіта кітайцы пабудавалі (2001—2004) маглеў паміж Шанхаем і аэрапортам 

Pudong пры ўдзеле нямецкай кампаніі Siemens і на аснове тэхналогіі 

распрацаванай з 1979 г. у Германіі. Гэта тэхналогія руху поезда на магнітнай 

падушцы з хуткасцю самалёта (600 км/г.), і факт у тым, што менавіта кітайцы 

рашыліся апрабаваць гэтую рэвалюцыйную тэхналогію для развіцця 

транспарту, тады як у Еўропе — былі эксперыментальная дарога і 1-1,5 км 

участкі метро ў Берліне і Лондане. У 2014—2016 г. кітайцы самі пабудавалі 

маглеў  у г. Чанша. Ён пакуль не такі хуткі (120 км/г.), але тое толькі пачатак.                    



ІІ.5. Навука і тэхніка ў ХХІ ст.: НТР і глабальныя выклікі. 

ХХІ ст. адбываецца зараз, дасягненні навукі і тэхнікі пераўтвараюць свет 

на нашых вачах і актуальнага апісання сітуацыі дасягнуць практычна 

немагчыма. Мяркуем, што тэмы дадзенай лекцыі — адкрытыя. Іх варта і 

неабходна дапаўняць і абмяркоўваць на занятках пры ўдзеле студэнтаў.  

 

2.5.1. Генная інжынерыя і сучасныя этычныя выклікі. Праект генома 

чалавека: яго дасягненні і пярэчанні праціўнікаў. 

Малекулярная біялогія ў канцы ХХ ст. дасягнула высокай ступені 

развіцця і рэальнасцю стварэнне новых набораў генаў, нават такіх, што не 

сустараюцца ў прыродзе. Генная інжынерыя — сфера малекурярнай біялогіі, 

што займаецца праектаваннем і пабудовай новых генных камбінацый (генома) і 

стварэннем на гэтай аснове новых трансгенных жывых арганізмаў (расліны, 

жывёлы, інш.). Пашырэнне сферы магчымасцей геннай інжынерыі адбылася 

праз рэалізацыю праекта па расшыфроўцы генома чалавека. 

Так, у 1990 г. пад эгідай Дзяржаўнага дэпартамента аховы здароўя ЗША 

быў дадзены старт міжнароднаму Праекту па расшыфроўцы чалавечага геному 

(The Human Genome Project). Яго ўзначаліў выдатны амерыканскі біёлаг, 

нобелеўскі лаўрэат Джэймс Вотсан (James Dewey Watson, нар. у 1928 г.). На 

той момант было расшыфраваны склад ДНК і з 1980-х гг. пачала фарміравацца 

база даных генома людзей. Праект ахапіў тысячы людзей па ўсяму свету і пасля 

напружаннай працы ў 2003 г. было аб’яўленна аб поўнай расшыфроўцы генома 

чалавека. У прыватнасці, быў расшыфраваны геном Дж.Вотсана. Тое дазволіла 

вучоным больш поўна і змястоўна паглядзець на прычыны і характар хвароб і 

здольнасцей людзей. Між тым, частка храмасом расшыфроўваецца дагэтуль, 

таму поўнасцю праект пакуль не рэалізаваны. Паказальна, што Дж.Вотсан 

выключна пазітыўна ацэньвае перспектывы геннай інжынерыі. Між тым, The 

Human Genome Project не быў адзіным: у 1998—2011 гг. кампанія 

амерыканскага біёлага Джона Крэйга Ветнэра (John Craig Venter, нар. у 1946 

г.) Celera — правяла паралельную расшыфроўку генома чалавека з 

выкарыстаннем інш. тэхналогіі; таксама свой падобны праект праводзяць 

вучоныя ў Кітаі. У той час як геном чалавека складаецца з 20-21 тыс. генаў, 

застаецца нерасшыфраваным геном продкаў сучаснага Чалавецтва. У 2006 г. 2 

НДІ з Германіі і ЗША распачалі працу па расшыфроўцы генома неандэртальца. 

Прамежкавыя вынікі гэтага даследавання паказваюць, што неандэртальцы не 

маглі засвойваць малако, а генетычна ўяўлялі сабой адрозны від ад чалавека 

сучаснага тыпу і няздольны да інбрыдынгу з краманьёнцамі. Усё гэта яшчэ 

падвяргаецца сумнівам і аспрэчваецца рознымі вучонымі. Працы трываюць. 

Іншым важным праектам стаў распачаты ў 2010 г. праект вучоных з нек. краін 

па расшыфроўцы складу бялкоў чалавека, якіх налічваецца звыш 2 млрд.   

Між тым, практычныя вынікі ўжо праведзенай работы ў сферы геннай 

інжынерыі — уражваюць. Так, з самага пачатку Дж.Крэйг Ветнер і яго 

Інстытут геномных даследаванняў паставіў за мэту надаць сваім адкрыццям 

камерцыйнае выкарыстанне. Большасць малекулярных біёлагаў на сёння 



з’яўляюцца прыхільнікамі сінтэтычнай біялогіі — накірунку, што займаецца 

менавіта праектаваннем і стварэннем арганізмаў (іх частак) з зададзенымі 

якасцямі. Прычым з такімі, што не магчымыя ў Прыродзе: вучоныя змяняюць 

паслядоўнасць ДНК, дапаўняюць іх фрагментамі ДНК інш. істот (у т.л. ад 

розных відаў і класаў) і атрымоўваюць прынцыпова новыя якасці арганізмаў — 

ГМА (генна-мадыфікаваныя арганізмы, ці трансгенныя). Як ужо, гаварылася ў 

папярэдняй тэме, у канцы ХХ ст. былі атрыманы 1-я ГМА сельскагаспадарчых 

раслін, соя і кукуруза, тытунь. Ужо ў 1994 г. з’явіўся ўстойлівы да гніення 

памідор Flavr Savr. У пачатку ХХІ ст. з’явіліся: збагачаны вітамінам А рыс 

Golden Rice, блакітныя ружы Suntory, устойлівыя да гербецыдаў соя і цукровыя 

буракі, стойкі да нізкіх тэмператур эўкаліпт, тытунь Vector з нізкім утрыманнем 

нікаціну, інш. У 2003 г. у ЗША з’явілася акварыумная рыбка Даніё ці zebrafish з 

палосамі на спіне, што могуць свяціцца ўначы. Пазней узнікла цэлая катэгорыя 

такіх рыбак GloFish з флюарысцэнтным эфектам — чырвоныя, зялёныя. У 2007 

г. генныя інжынеры Карэі вывелі катоў з поўсцю, што мае падобны эфект. У 

ЗША ж быў выведзены ГМА-ласось AquAdvantage, які расце у некалькі разоў 

хутчэй, чым прыродны ласось. У 2015 г. было дазволена нават прадаваць і 

вырошчваць такога лосося. Між тым, 20 год да таго вяліся спрэчкі вакол гэтага 

рашэння, а сумнівы датычна вырошчвання і спажывання (бяспечнага) падобных 

ГМА-ласосяў і наогул ГМА-прадуктаў — не знятыя да сёння. Так, той жа ГМА-

ласось пагражае патрапіць у прыроднае асяроддзе і зламаць экасістэму часткі 

сусветнага акеана. Невядомыя і вынікі спажывання такой прадукцыі чалавекам 

і інш. жывымі істотамі. Устойлівыя ж да гербецыдаў ГМА з высокай доляй 

верагоднасці могуць скрыжавацца з дзікімі раслінамі і даць пачатак 

суперпустазеллю, ад якога немагчыма будзе пазбавіцца. Болей таго, 

даследаванні ГМА-соі паказалі шкоду для здароўся ў жывёл і людзей, а 

выкарыстанне ГМА-кукурузы і ўвогул паказала вялікую рызыку развіцця раку і 

інш. цяжкіх хвароб. Не дзіўна, што развядзенне ГМА у ЕС строга абмежавана.  

Болей таго, эксперыменты з вывядзеннем вакцыніраванных бананаў, коз з 

геномам павука-шоўкапраду (могуць даваць “шоўкавае” малако), куры з 

дабаўкай генаў чалавека, т.п. — выяўляюць не толькі пагрозы ў сферы аховы 

здароўя, але і глыбокія этычныя праблемы. Так, наступствы такіх 

эксперыментаў маюць рэальныя пагрозы мутантызацыі Чалавецтва. З іншага 

боку, адэпты ГМА настойваюць, што менавіта іх вытворы паратуць свет ад 

голадаў і хваробаў, забяспечаць людзей больш сбалансаванай і даступнай ежай. 

На што, у сваю чаргу, прыхільнікі арганічнай прадукцыі даводзяць, што ГМА-

памідоры — нясмачныя і некарысныя і т.д., у той час як арганічныя (не ГМА) 

прадукты ў сярэднім на 20-30% маюць больш вітамінаў і карысных рэчываў.   

Поруч з тым, развіццё геннай біялогіі працягваецца. На сёння выяўлены 

механізм CRISPR (2003—2007): у бактэрыях, што падвергліся вірусам і выжылі 

аказаліся Cas-бялкі, якія выконвалі ахоўныя функцыі і ўтрымлівалі спэйсеры 

(наборы ўчасткаў РНК) вірусаў-нападнікаў. Затым у 2012 г. вучоныя з са ЗША 

(НДІ універсітэтаў Кембрыджа ў Масачусетсе і Берклі ў Каліфорніі) дабіліся 

праграмуемага стварэнне Cas9, што дазваляла рэдактыраваць геном у накірунку 

стварэння ўстойлівых да хвароб істот. На аснове CRISPR-тэхналогіі з’явілась 



гіпатэтычная магчымасць стварэнне мадыфікаваных людзей і тым самым 

паўплываць на сам працэс эвалюцыі Чалавецтва. Па-просту кажучы, з’яўляецца 

магчымасць вывядзення людзей з закладзенымі на ўзроўне генома якасцямі 

ўстойлівасці да хвароб і здольнасцямі; такі сабе сінтэз ідэальнага чалавека. З 

аднога боку CRISPR-тэхналогія перспектыўна, што да лячэння спадчынных 

хвароб (вырашальная ў дадзеным выпадку магчымасць), але з іншага — паўстае 

пагроза знікнення людзей як віда. Ды і этычныя праблемы тут — такія, што 

патрабуюць вялікай увагі. Насамрэч, не зразумела, як будзе развівацца жывая 

істота ў выніку геннай мадыфікацыі, паколькі апрача станоўчых чаканняў 

мадыфікацыі могуць прынесці мноства негатыўных наступстваў. Так, ужо ў 

2015 г. у Кітае правялі эксперымент з прымяненнем CRISPR-тэхналогіі ў 

дачыненні да чалавечага зародышу і апроч чаканых вынікаў па пагашэнню 

вірусаў, праявілі сябе новыя і нечаканыя мутацыі, а сам зародыш загінуў.  

З таго вынікае адна фунадаментальная рэч: відавочна, што ўжо зародыш 

чалавека — патэнцыяльны чалавек, і таму аборт ці нейкая іншае ўмяшальніцтва 

ў яго жыццё ёсць пакушэннем на жыццё чалавечай істоты. Ужо гэтага 

дастаткова, каб паставіць эксперыменты геннай інжынерыі пад вялікі этычны 

сумніў. Яшчэ больш гэта стасуецца прысвоеннага вучонымі права ствараць і 

назіраць існаванне прырачоных і няшчасных мутантаў. Гэта, па сутнасці, ёсць 

цяжкое злачынства супраць чалавека як тварэння, у т.л. як Тварэння Божага. 

Між іншым, у Бібліі (Лев.19:19) можна знайсці месца, дзе забаранялася злучаць 

жывёлу розных парод, засяваць поле 2-мя родамі насення, шыць адзенне з 

разнародных (воўна і лён) ніцяў. Між тым, гэта трактуецца досыць шырока. 

Напрыклад, што нельга спалучаць свойскай і дзікай жывёлы, альбо розных 

родаў, але не парод жывёлы. Такім чынам, селекцыя не выключаецца, але 

паклікаецца да абярэжнага стаўлення да створанай звыш істоты (і рэчыва).         

            

2.5.2. Сучасныя тэндэнцыі ў развіцціі фізікі і аэракасманаўтыкі. 

На сённяшнім этапе працягваецца пранікненне Чалавецтва ў свет 

элементарных часціц. Зваротным бокам такога руху ўглыю стаў своеасаблівы 

рух вонкі, ушыр, — зноў надзвычай актуальнае вывучэнне Космасу, Сусвету, 

астраномія. Па-свойму астраномія адлюстроўвае пошук тайнаў мікра-космасу ў 

макра-Космасе. У справе адкрыцця і далейшага вывучэння элементарных 

часціц спадзяванні сучаснай навукі звязаны з Вялікім адронным калайдара 

(ВАК). Грандыёзная (кола з дыяметрам да 27 км) найсучасная тэхналагічная 

канструкцыя была пабудавана ў 2001—2008 гг. на мяжы Францыі і Швейцарыі 

ля г. Жэнева і належыць Еўрапейскай арганізацыі па ядзерным даследаванням 

(CERN), буйнейшаму ў свеце НДІ ў сферы фізікі. ВАК — ёсць паскаральнікам 

часціц, што дазваляе разагнаць, напрыклад, пратоны да хуткасці свету і 

сутыкнуць, каб пабачыць з дапамогай мноства найсучаснейшых дэтэктараў 

спектр элементарных часціц. Мяркуецца, што іншых магчымасцей у сучаснай 

фізікі для паглыблення ў свет элементарных часціц проста не існуе. 20 сакавіка 

2010 г. на ВАК былі праведзены першыя вопыты па разгону пратонаў, а ў 

сакавіку 2013 г. была падзцверджана гіпотэза 1960 г. брытанскага фізіка з 

Шатландыі Пітэра Хігса (Peter Ware Higgs, нар. у 1929 г.) аб існаванні базона, 



што ёсць элементарнай часціцай з нулявым спінам (зарадам), якая ўласна і 

задае масу атамаў і рэчыва. Гіпотэза стала асновай для сучаснай Стандартнай 

мадэлі будовы матэрыі, якая ёсць працягам квантавай тэорыі; а П.Хігс пасля 

доказу яго гіпотэзы атымаў у 2013 г. Нобелеўскую прэмію па фізіцы. Між тым, 

адкрыцці астраномаў паказал непаўнату Стандартай тэорыі — у прыватнасці, 

апошняя не тлумачыць з’яву чорнай і анты-матэрыі. Таму на сучасным этапе 

Стандартная мадэль прымаецца як частковая для з’яў на Зямлі, а агульнай стала 

ў пач. ХХІ ст. М-тэорыя ці Тэорыя ўсяго, што абапіраецца яшчэ на спробы 

А.Эйнштэйна спалучыць агульную тэорыя адноснасці з дасягненнямі квантавай 

фізікі. Гэтая тэорыя адводзіць розныя праывы фізічных узаемадзей для мікра- і 

макра-космасу. Яна дапаняецца тэорыяй Вяліка выбуху (1948) амерыканскага 

фізіка ўкраінскага паходжання Джорджа (Георгія) Гамава (1904—1968), 

ураджэнца Адэсы. Гэта тэорыя гаворыць аб няспынным пашырэнні Сусвету. 

Таксама ёсць тэорыі базонных струн і суперструн, нек.інш., што спрабуюць 

патлумачыць будову і фізічныя законы існавання Сусвету. 

Надзвычайную актуальнасць на пач. ХХІ ст. зноў, як ток было ў часы 

Рэнесансу, набылі астранамічны даследаванні. Раней ужо гаварылася аб вяікім 

унёску польскіх астра-фізікаў Багдан Пачыньскі і Анджэй Удальскі, якім 

належыць ініцыятыва ў вывучэнні з’явы чорных дзір і чорнай матэрыі 

(антыматэрыі). Ёсць і шэраг інш. зафікаваных і незразумелых з’яў Космасу. 

Апірышчам для сучаснай астраноміі служаць вялікія тэхналагічныя праекты 

сучаснасці. Так, у красавіку 1990 г. ЗША запусцілі ў Космас арбітальны 

даследчы тэлескоп Hubble. Гэта аўтаматычная абсерваторыя, што напачатку 

мела спектрографы і люстраныя камеры, а пазней удасканальвалася і была 

дапоўнена сонечнымі батарэямі, спектрографамі для інфачырвонага 

выпраменьвання, кампьютэры і інш., што рабіць гэты аўтаматычны тэлескоп 

найбольш дакладным і сучасным з дзеючых на сёння астранамічных прыбораў. 

З дапамогай  яго было зроблена немала адкрыццяў (у т.л. чорныя дзіры і новыя 

галактыкі). Плануецца, што ў 2018 г. Hubble быдзе заменены новым касмічным 

аўтаматычным тэлекопам-абсерваторыяй James Webb, што каснтруюецца 

вучонымі NАSА і ESA (астранамічныя агенцтвы ЗША і ЕС) і будзе мець як 

сучасныя люстраныя камеры, так і інфачырвоныя спектрографы. Даставіць 

James Webb на арбіту сучасная магутная еўрапейская ракета Arian-5 (1996). 

Між тым, з 2016 г. у ЗША вядзецца распрацоўка яшчэ больш сучаснага 

аўтаматычнага тэлескопа-абсерваторыі ATLAST, запуск у Космас якой 

плануецца недзе на 2030 г. з выкарыстыннем найсучаснай амерыканскай цяжой 

ракеты SLS (запуск плануецца на 2021 г.) ці нават інш., яшчэ больш сучаснай. 

Сярод іншых вялікіх астранамічных праектаў сучаснасці трэба адзначыць 

будаўніцва European Extremely Large Telescope (E-ELT), што з 2014 г. вядзецца 

ў Чылі, у самай сухой на Зямлі пустыне Атакама. Тут жа ў Чылі была 

пабудаваны комплекс Еўрапейскай паўднёвай абсерваторыі, у т.л. Very Large 

Telescope (канструкцыя з 4 звязаных магутных найноўшых телескопаў на гары 

Сьера-Параналь), абсерваторыя Ла-Сілья і нек.інш. Тут жа ў Ла-Сілья быў 

пабудаваны (2003) буйнейшы і наймагуны наземны спектрограф HARPS, за 

дапамогай якога ў 2007 г. была адкрыта імаверная падобная да Зямлі планета ў 



сістэме зоркі Gliese-581-с у Сузор’і Шаляў. Апроч таго, у Чылі знаходзіцца 

комплекс астранамічных абсерваторый NASA ў Сьера-Талола і інш.  

З вялікіх дасягненяў сучаснай навукі і тэхнікі неабходна адначыць 

Міжнародную касмічную станцыю (МКС), што пры ўдзеле вучоных з 16 краін 

была выведзена арбіту ў лістападзе 1998 г.  Асабліва вялікай ёсць роля ў 

стварэнні і забеспячэнні працы МКС ЗША, Расіі, ESA (Еўрапейскага касмічнага 

агенцтва) і Японіі. З лістапада 2000 г. на МКС з’явіліся астранаўты. МКС 

занходзіцца на арбіце ў 415 км ад паверхні Зямлі. Мяркуецца, што станцыя 

будзе працаваць да 2025 г. На МКС праводзіцца шэраг актуальных 

даследаванняў. Між тым, з 2001 г. на МКС лятаюць 1-я касмічныя турысты. 

На цяперашні час свае магутныя касмічны праграмы маюць ЗША, ЕС, 

Расія, Японія, а таксама Кітай, Індыя і Бразілія. Актуальным ёсць планаванне 

палётаў да Марса; існуюць ават планы па каланізацыі Месяца і Марса. 

Напрыклад, Расія і ESA распрацоўвалі практ Марс-500 — пілатуемага палёту да 

Марса. Шэраг масштабных праектаў распрацоўвае і рэалізуе ЗША; як самі, так і 

ў супрацоўніцтве з ESA, Японіяй і інш краінамі. З 2016 г. NASA паспяхова 

выкарыстоўвае новыя касмічныя ракеты Falcon-9 FT, што маюць быць 

мадыфікаваныя да шматразовых ракет на замену Shuttle. Ракета была створана 

амерыканскай кампаніяй SpaceX, якую заснаваў у 2002 г. найвядомейшы 

сучасны вынаходнік, інжынер і прадпрымальнік Ілан Маск (Elon Reeve Musk, 

нар. у 1971 г). Ён жа з’яўляецца адным з заснавальнікам кампаніі Tesla, што 

вядзе распрацоўку сучасных электрамабіляў, і шэрагу перадавых праектаў. 

Іншая вядомая амерыканская кампанія Boeing, якая паміж іншых цікавых 

распрацовак у розных сферах, прадставіла ў 2010 г. найноўшы Х-37В, што стаў 

1-м у свеце беспілотным касмалётам, арбітальным самалётам.     

Уласныя аўтаматычыя станцыі для вывучэння Марса і Венеры 

праектуюць у ЗША, Японіі, Кітаі, Індыі. Між тым, у 2013 г. японцы даставілі на 

МКС 1-га ў свеце астранаўта-робата Кіbо. У снежні 2015 г.  японцы вывелі на 

арбіту вакол Венеры аўтаматычную межпланетную станцыю ці spacikraft 

(АМС, спайскрафт) Akatsuki. Еўрапейцы ж (ESA) у 2009 г. вывелі на арбіту 

найбуйнейшы спадарожнік-спадарожнік Hershel, памеры якога і магчымасці 

перавышаюць Hubble. Вялікім дасягненнем гэтага праекту стала магчымасць 

вывучаць хімічны склад касмічных аб’ектаў (мяркуецца, што падчас Вялікага 

выбуху з’явіліся толькі вадарод, гелій, ліцій, а інш. элементы выніклі пазней). 

ЕС і Японіяй вядзецца на сёння распрацоўка касмічнай місіі для даследавання 

Меркурыя — праект BepiColоmbo. Між тым, нечаканы прарыў ажыццявілі 

індыйцы, якія ў лістападзе 2013 г. запусцілі сваю аўтаматычную даследчую 

станцыю Mangalyaan, што ў верасні 2014 г. дасягнула сваёй арбіты вакол 

Марса. У выніку была сабрана надзвычай каштоўная інфармацыя аб гэтай 

планеце, а ўжо ў верасні 2015 г. індыйцы выпусцілі атлас Марса. Індыйскае 

касмічнае агенства (ISRO) на чале з фізікам Алуру Сілін Кіларам (Aluru Seelin 

Kiran Kumar, нар. у 1952 г.) пачало распрацоўку шматразовых спайскрафтаў 

Avatar (напэўна, 1-мі ў свеце), а таксама ўласных шматразовых касмічных ракет 

RLV-TD, 1-я выпрабаванні якой прайшлі ў маі 2016 г. Амбіцыйны план Avrora 

мае ESA, што прадугледжвае дастаўку да 2033 г. на Марс 1-га астранаўта. Не 



менш амбіцыйныя Праект-921 ці Shenzhou мае Кітай. У 2016 г. кітайцы вывелі 

на абіту ўласную шматфункцыянальную касмічную станцыю Tiangong-2. 

Забеспячаюць гэтую станцыю ўласны грузавыя кітайскія касмічныя караблі 

Tianzhou-1. Свае ж пілатуемыя караблі Shenzhou-5 Кітай мае з 2003 г., а на 

сёння распрацоўваецца ўжо Shenzhou-12. Да 2020 г. плануецца запусціць у 

космас Tiangong-3, магчымасці якой могуць пераўзыйсці патэнцыял МКС. З 

2006 г. Кітай вядзе распрацоўку касмаплана Shenlong, 1-я выпрабаванні якога 

прайшлі ў 2011 г. На сёння Кітай адзін з лідэраў у сусветнай касманаўтыцы, 

патэнцыял яго хутка расце. Вядомы 1-ы кітайскі касманаўт Ян Лівэй (Yáng 

Lìwěi, нар. у 1965 г.), які ў кастрычніку 2003 г. ажыццявіў свой першы палёт.   

Пэўныя поспехі ў развіцці касманаўтыкі мае Бразілія. У 1980-я гг. яна 

пабудавала ўласны касмадром Алькантара, што вельмі зручны, паколькі 

максімальна набліжаны да экватара. Між тым, бразільцы маюць патрэбу ў 

сучаснай касмічнай ракеце. Найбольшую перспектыу для іх мелі кааперацыя з 

Ізраілем, які распрацаваў уласную ракету Shavit (1988), а таксама з Украінай, 

якая распрацавала магутную і прытым дастаткова экалагічную ракету Цыклон-4 

(2010). Уласная аэра-касмічныя праграма ёсць у Ізраіля, што з 1988 г. вядзе 

запускі ракет Shavit з касмадрома Пальмахім, таксама мае спадарожнік Ofeq. Ва 

Украіне ўжо ў 1995 г. быў зроблены ўласны спадарожнік Січ-1, затым былі 

распрацаваны Січ-1М (2004), Січ-2 (2011), Січ-3 (2017/2018). Вядомай стала 

ракета-носьбіт украінскай распрацоўкі Цыклон-3. На аснове вялікагрузнага 

самалёта Ан-225 Мрія вядзецца перспектыўная распрацоўка ракеты Свіцязь для 

запуску з самалёта ў паветры. Свае дасягненні ёсць і ў Беларусі: пра ўдзеле 

Інстытута інфарматыкі НАН Беларусі на чале з С.У.Абламейка і БДУ (рэктарам 

якога Сяргей Уладзіміравіч Абламейка з’яўляецца з  2008 г.) быў распрацаваны 

і запушчаны 22 ліпеня 2012 г. 1-ы беларускі спадарожнік БКА-1. 15 студзеня 

2016 г. у Кітаі быў запушчаны ў Космас 1-ы беларускі тэлекамунікацыйны 

спадарожнік Белінтэрсат-1. Да 2019 г. плануецца стварэнне і запуск БКА-2. З 

2008 г. у БДУ вядзецца падрыхтоўка па спецыяльнасці аэракасмічныя 

тэхналогіі, а ўжо ў красавіку 2017 г. студэнтамі РФіКТ БДУ створалі ўласны 

нана-спадарожнік БКСС, што плануецца неўзабаве запусціць у Космас.                          

 

2.5.3. Сучасныя тэндэнцыі ў развіцціі Hi-Tech. 

Іншай вялікай сферай перадавых прарываў у НТР зараз стае стварэнне 

штучнага інтэлекту і распрацоўка робатаў. Штучны інтэлект — гэта спроба 

стварыць машыну з набліжанымі да разумовых магчымасцей чалавека 

параметрамі. Ужо даўно былі створаны ЭВМ, магчымасці якіх у шмат разоў 

пераўзыходзяць здольнасці чалавека. Таму канструюемы штучны інтэлект — 

разлічаны не толькі на выкананне асобных аперацый (лік, дзеянні), але на 

стварэнне цэластнай сістэмы ўспрымання. У такім варыянце стварэнне 

штучнага нтэлекта патрапляе ў сферу робатабудаўніцтва. Вялізных дасягненняў 

у абодвух гэтых сферах і фактычнага лідэрства дасягнула з 1980-х гг. Японія. 

Так, у 2000 г. кампаніяй Honda быў прэзентаваны ропат-андроід Asimo. Да 2014 

г. з’явіўся Asimo 7-га пакалення. Робат аўтаномна перамяшчаецца, распазнае 

чалавечую мову і рухі, пазнае людзей у твар, адказвае ім. Напэўна можа і шмат 



чаго іншага, аб чым здагадваюцца спецыялісты. Інжынеры NASA сканструявалі 

да 2017 г. яшчэ больш шматфункцыянальнага робата Valkirie. Мяркуецца, што 

гэты робат стане астранаўта-робатам, што паляціць на Марс. Так, Ілан Маск 

абвесціў, што менавіта робаты 1-мі стануць кіраваць Falcon-9. На сёння ІТ-

лабараторыя І.Маска OpenAl зрабіла робатаў, што здольныя да навучання. 

Поруч з японскімі кампаніямі Honda, Softbank і нек.інш., вядомасць у свеце 

набылі распрацоўкі амерыканскай кампаніі Boston Dynamics і нямецкай Festo. 

Boston Dynamics распрацавала 4-х-лапага робата BigDog (2005), здольнага 

прабірацца па цяжкадаступнай мясцовасці і несці груз да 70 кг., а таксама 

робата-гепарда Cheetah, што дольны быў равіць хуткасць да 47 км/г. Вядома, 

што BigDog прайшоў выпрабаванні для патрэб арміі ЗША. Між тым, у 2017 г. у 

сталіцы ААЭ Дубаі з’явіўся 1-ы ў свеце робат-паліцэйскі Robocop. У 2012 г. 

быў прадстаўлены ў Японіі баявы робат-мех (зн. кіруемы пілотам) Kuratas, што 

ўпершыню быў прадстаўлены публіцы ў ліпені 2015 г. Гэты Kuratas складае 3,8 

м. у вышыню, мае вагу 5 т. і можа рухацца з хуткасцю да 10 км/г. Нямецкая ж 

кампанія Festo вядомая сваімі распрацоўкамі робатаў-мурашоў BionicAnts і 

матылькоў eMotion Batterflies (2015). Мурашы памерам 13,5 см могуць ва 

ўзаемадзеянні рухацца і выконваць супольныя аперацыі да 40 хвілін, а матылькі 

— могуць з вагой усяго 32 грамаў лятаць да 4 хвілін. Пазней, у 2016 і 2017 гг. 

адпаведна, — Festo прадэманстравала сваіх новых робатаў: чайка, стрэказа, 

кенгуру. Апоші здатны выкарыстоўваць энэргію штуршка для працягу руху.  

Дасягненні hi-tech нямецкай кампаніі Festo, аднога з вядучых у свеце 

распрацошчыкаў і вытворцаў аўтаматычных сістэм для прамысловасці, —  

цікавымі могуць быць і ў індустрыі беспілотных лятальных апаратаў (БЛА), 

што набыла пашырэнне ў пач. ХХІ ст. Так, яшчэ падчас І сусветнай вайны 

нямецкая кампанія Siemens і ВПС ЗША мелі 1-я распрацоўкі беспілотных 

радыёкіруемых самалётаў. У пачатку 1960-х гг. стварылі БЛА для разведкі ў 

ЗША і СССР. Тады ж у ЗША былі створаны 1-я беспілотныя верталёты. Між 

тым, толькі развіццё спадарожнікавай аэракасмічнай навігацыі ў канцы ХХ ст. 

дазволіла вывесці распрацоўку БЛА на новы ўзровень. Яшчэ ў 1980-я гг. ЗША і 

Ізраіль распрацавалі і выкарыстоўвалі разведнік RQ-2 Pioneer, а ў 2001 г. на 

ўзбраенне арміі ЗША паступілі шматфункцыянальныя БЛА MQ-1 Predator, што 

мог не толькі разведваць цэлі, але і наносіць удар ракетамі. Затым апошні 

замяніў яшчэ больш дасканалы RQ-4 Global Hawk. У апошні час распрацоўкі ў  

гэтай сферы больш актыўныя. Вялікія поспехі ў праектаванні і вытворчасці 

БЛА для розных мэтаў (армія, сельская гаспадарка, метэрэалогія і інш.) маюць 

ЗША, Кітай, Ізраіль, Канада, краіны ЕС, асобныя поспехі ёсць і ў інш. краінаў. 

Між тым, развіццё робататэхнікі тоіць у сабе нямала пагроз. Так, у 

чэрвені 2015 г. прамысловы робат на заводзе Folkswagen у нямецкім г. Баунталь 

забіў рабочага. Узнікае таксама пагроза кібаргаў: ёсць прыклады ўжыўлення 

людзьмі ІТ-сродкаў, відэакамер і розных сэнсараў, нават такіх, што кіруюцца 

нярвовымі імпульсамі чалавека. У выніку, рэальна паўстае пагроза для інш. 

людзей, што могуць стаць ахвярамі звязкі чалавек — робат (робаты). Іншай 

пагрозай з’яўлецца размыванне сферы чалавечай прыватнасці, свет стае чымсці 

як «глабальная вёска». Апошняе тоіць у сабе як адмоўнае, так і станоўчае.                                               



 

2.5.4. Сучасныя тэндэнцыі у развіцці хіміі. Нанатэхналогіі і НТР у ХХІ ст.  

У ХХ ст. вялікіх поспехаў дасягнула арганічная хімія і сінтэз палімераў, у 

т.л. у канцы 1980-х гг. былі адкрытыя новыя вуглевадародныя злучэннні 

(фулерэны). Таксама магутнага развіцця дасягнула малекулярная хімія, 

біяхімія, каллоідная хімія. Болей таго, развіўся нават такі новы накірунак, як 

хімія жыцця. Гэтыя сферы развіваюцца на сутыку хіміі і біялогіі, медыцыны. 

Болей таго, на сучасным этапе паўстала канцэпцыя NBIC-канвергенцыі, альбо 

новай інтэграцыі навук, найперш — ІТ, нана-тэхналогій, біятэхналогія і 

кагнітыўных распрацовак. У аснове такой новай канвергенцыі навук — вучэнне 

аб адзінстве Прыроды з пераважным развіццём магчымасцей чалавека. Ідэю 

ўзнікнення гэтай новай навукі высунулі фізікі М.Рока і У.Байнбрыдж са ЗША у 

сваёй кнізе «Converging Technologies for Improving Human Performance» (2002).     

Поруч з тым, на сутыку з сучаснай фізікай развіваецца квантавая хімія (у 

т.л. плазмахімія), кампутарная хімія і мадэліраванне хімічных малекул з 

дапамогай ІТ. На сучасным этапе хімічная прамысловасці і навука займае 

выключна важнае месца ў свеце. На пач. ХХІ ст. вытворчасць хімічнай 

прамысловасці ў свеце рэзка вырасла (з 1,5 млрд. $ да 4 млрд. $ ці ў 1,7 разы). 

Прычым асабліва хутка расце ўдзел Кітая (з 5 % да 15 %), Карэі, Індыі, Тайвані 

ў сусветнай вытворчасці хімічнай прадукцыі, хаця па ранейшаму лідзіруюць у 

гэтай сферы ЗША (да 20 %) і Японія (да 10 %), а таксама краіны ЕС (Германія 

— 7 %, Францыя — 5 %, Вялікабрытанія і Італія — па 4 %). Між іншым, 

буйнейшым хімічным і фармацэўтычным вытворцам у свеце на сёння ёсць 

нямецкая карпарацыя BASF. Тыя ж краіны (ЗША, Японія, краіны ЕС), пры 

шырокім удзеле Індыі і Ізраіля, — пераважаюць таксама і ў фармацэўтыцы, што 

цесна звязана з хімічнай навукай і яе дасягненнямі. У цэлым, развіццё 

вытворчасці медыкаментаў і медыцынскай тэхнікі набывае аперажальнае 

развіццё ў свеце. У Беларусі буйнейшымі распрацоўшчыкамі і вытворцамі 

медыкаментаў з’яюляюцца кампаніі Белмедпрэпараты ў Мінску і завод 

медыцынскіх прэпаратаў у Барысаве. Апроч таго, распрацоўку і вытворчасці 

медтэхнікі ў Мінску ажыццяўляюць кампаніі Вісма-Планар, СЭНС і нек.інш.              

Хімічная навука і прамыслнаровасць стварылі новыя матэрыялы, што 

дазволіла зрабіць істотны прарыў у розных галінах жыцця людзей. Асабліва 

вялікую перспектыву тут стварае развіццё нана-тэхналогій. Былі створаныя і  

новыя сінтэтычныя матэрыялы, якія дазволілі значна развіць магчымасці 

медыцыны. Тое прывяло да стварэння сучасных якасных пратэзаў (у т.л. для 

стаматалогіі, хірургіі, фізіятэрапіі і інш.). Напрыклад, шырока вядомы бягун з 

ПАР Оскар Пісторыус, які страціў абедзьве нагі і замест іх яму былі 

манціраваныя вугле-пластыкавыя пратэзы, дзякуючы якім спартовец нават 

працягнуў паспяховыя выступленні на параалімпійскіх спаборніцтвах. Вядомы 

сваімі распрацоўкамі біянічных пратэзаў праф. Масачусетскага Тэхналагічнага 

Ўніверсітэта Хью Хэр (Hugh Herr, нар. у 1964 г.). У 1981 г. яму ампутавалі 2 

нагі (адмарозіў іх пры ўзыходжанні на гару), але вучоны пачаў распрацоўку 

найсучасных пратэзаў, што замянілі б яму страчаныя канечнасці. Ён стаў адным 

з піянераў новага кірунку ў навуцы і тэхналогіі — біёнікі. Х.Хэр распрацаваў 



электрамеханічны пратэз галенастопа PowerFoot, што дазволіла яму нават ізноў 

заняцца альпінізмам. У пратэзах выкарыстоўваюцца ўнікальныя сінтэтычныя і 

металічныя матэрыялы. З дапамогай сэнсараў PowerFoot могуць 

узаемадзейнічаць з нярвовымі імпульсамі чалавека, а штучныя ногі — менш 

энэргазатратныя, чым натуральныя ногі. Затым вынаходнік стварыў кампанію 

iWalk (2006), што спецыялізуецца на вытворчасці і ўдасканаленні гэтых 

пратэзаў. Тое дапамагло вярнуць спадзеў на паўнавартаснае жыццё сотням 

амерыканскіх ветэранаў ваенных кампаній у Афганістане і Іраку. Людзі 

ўспрымаюць PowerFoot як годную замену страчаным нагам. Таксама была  

зроблена распрацоўка біянічных рук (2015), а таксама вядуцца працы над 

канструяваннем вушэй, вачэй і ўсё больш сучасных біянічных унутранных 

органаў. Тое стварае новыя магчымасці — канструяванне біянічнага чалавека. 

Напрыклад, зараз распрацоўваюцца экзаскелеты для павышэння магчымасцей 

салдат. Поруч з тым, можа ўзнікнуць пагроза замены натуральных органаў 

біянічнымі па павеву моды, а таксама — пагроза знікнення чалавека як віда. 

Яшчэ больш фантастычныя магчымасці адкрываюць нана-тэналогіі. 

Асновай тут ёсць стварэнне новых матэрыялаў, трывалых, гнуткіх, праваднікоў 

і дыялектрыкаў, інш., — якія надзвычай дробныя (1 nm = 10-9 м.). Фактычна, 

тое не мела аналагаў у гісторыі. Так у пач. ХХІ ст. адбываецца другая НТР. Так, 

з дапамогай гэтых тэхналогій у Японіі шырока вырабляюцца фота-

каталітычныя пакрыцці. Яны ўтрымліваюцца нана-часціцы рознай формы, што 

задаюць асноўнаму рэчыву новыя якасці. Але тое ўжо творчае развіццё 

кантролю за хімічнымі працэсамі, што бярэ за аснову магчымасці фулерэнаў. 

Так, уласна вуглеродныя нана-трубкі — надзвычай трывалыя і прытым 

кампактныя. На сёння створаны нана-трубкі працягласцю да 30 см. Яны 

выкарыстоўваюцца для стварэнні кампазітных (састаўных) матэрыялаў. Гэтыя 

трубкі з фулерэнаў і задаюць асноўнаму матэрыялу чаканыя новыя якасці. 

Больш таго, аказалася, што вуглеродныя трубкі — выдатныя паўправаднікі, 

што дазволіла развіваць электроніку на новым узроўні. Так, чыпы і працэсары 

вырабляюцца больш тонкімі і дробнымі, а зн. сучасныя iPhon і iPad — робяцца 

заменай звычайнага кампутара 4-га і, напэўна, 5-га пакалення. На той жа аснове 

распрацоўваюцца новыя сэнсары (Японія, ЗША, ЕС, Рэспубліка Карэя, Кітай), 

што дазволяць шырока ужываць іх у будаўніцтве, мытным кантролі і інш. 

сферах. Вырабляюцца нана-крысталы дыяксіду цынку і інш. рэчываў, што 

адкрываюць новыя магчымасці ў электратэхніцы, энергетыцы, медыцыне і інш. 

У апошнія гады істотных посмпехаў у развіцці нанатэхналогій дасягнуў Кітай, 

што ёсць 1-м з лідэраў па патэнтах. Спрыяе таму і праграма «100 талентаў», 

што заахвочае вучоных з дыяпары (і не толькі) прыязжаць і працаваць у Кітаі.   

У Беларусі распрацоўкай новых кампазітных матэрыялаў займаюцца 

НДІ НАН Беларусі — Фізіка-тэхнічны і Хіміі новых матэрыялаў інстытуты: 

1-ы разрабляе не толькі новыя пакрыцці і субмікронныя электрапрыборы, але і 

БЛА, а 2-і — новыя кампазітныя палімерныя і інш. сінтэтычныя матэрыялы. 

Займаюцца падобнымі распрацоўкамі і Інстытут неарганічных сарбентаў 

хімфака БДУ: стварае фасфатныя кампазітныя матэрыялы з антыкаразійнымі і 

антыпылавымі якасцямі, а таксама вытварае розныя сучасныя сарбенты.                          



  

2.5.5. Сучасныя тэндэнцыі ў геалогіі і геаграфіі.  

Сучасная геаграфічная навука шырока ўбірае ў сябе дасягненні і 

магчымасці ІТ. Так, развіваюцца ГІС. Яны выкарыстоўваюцца як сродак 

пазнання ў геаграфічнай навуцы і як самадастатковая сфера кампутарнай 

геаграфіі. Вельмі спрыяе ў гэтай сферы ўнядрэнне і пашырэнне сродкаў 

дыстанцыйнага зандзіравання Зямлі (як тое БКА-1 і БКА-2). Распрацоўваюцца 

праграмна-інфармацыйныя комплексы для апрацоўкі здымкаў зямной паверхні 

і пабудавання электронных картаў; праектуюцца экспертна-аналітычныя 

сістэмы і шырока — розныя ГІС-тэхналогіі. Яны дазваляюць эфектыўна і 

мабільна назіраць, падаваць і аналізаваць інфармацыю аб геаграфіі Зямлі. Да 

прыкладу, усім шырока вядомы магчымасці сэрвісу Google Maps. Услед за 

сучаснымі тэндэнцыямі ў гэтай вобласці рушыць і БДУ. Так, на геаграфічным 

факультэце адкрытая спецыяльнасць ГІС у 1997 г., а ў 2013 г. — косма-аэра-

картаграфія. Магчымасці ГІС шырока выкарыстоўваюцца ў вядзенні зямельнага 

кадастру, фіксацыі і прагназавання арэалаў экалагічных небяспек, ланшафтаў, 

геадэмаграфіі, геадэзіі, метэрэалогіі, радовішчаў карысных выкапняў, г.д.103  

Агульна, у геаграфіі назіраецца зраз бум прыкладных накірункаў. Поруч з 

тым,у свеце паспяхова развіваецца метэрэалогія і акеанаграфія. Сусветны акеан 

застаецца той часткай планеты. што яшчэ тоіць немала цікавых адкрыццяў. 

Аднак такога нельга ўжо сказаць аб зямной паверхні. Поруч з тым, і з 

выкладзенага вышэй матэрыялу таксама тое можна пабачыць, — адбываецца 

пэўны новы сінтэз геаграфічных дысцыплін на аснове ІТ і патэнцыялу ГІС.  

Новае дыханне на пач. ХХІ ст. набрала геалогія. Так, шэраг адкрыццяў 

дало даследаванне Антарктыды. У 2006 г. распачала сваю працу Беларуская 

антарктычная экспедыцыя, а ў 2016 г. быў пабудаваны 1 модуль беларускай 

даследчай станцыі на гары Вячэрняя, што ўрачыта адкрытая 23 студз. 2015 г. 

Антарктыда (і акеаны) даюць зараз асноўныя геаграфічныя адкрыцці. Так, тут 

былі знойдзены азёры пад тоўшчай ільду, а ў воз. Уіланс — жывыя бактэрыі, 

затым у 2017 г. быў адкрыты ланцуг з 90 вулканаў у Заходняй Антарктыцы. 

Поруч з тым, вывучэнне слаёў тоўшчы ільду ў Грэнландыі і Антарктыцы 

дазваляе абагаціць веды па палеа-кліматалогіі і інш. Апроч таго, вучонымі быў 

знойдзены даўні мацярык Маўрыцыя на дне Індыйскага акеана. Таксама быў 

адкрыты шэраг новых вялікіх нафтавых і газавых радовішч, інш. Напрыклад, 

газавыя радовішчы Левіяфан (2010) і Зохр (2015) у Міжземным моры, што 

ствараюць новыя перспектывы для эканамічнага развіцця Ізраіля і Егіпта.  

 

2.5.6. Ад мадэрну да постмадэрну. Выклікі прагрэсу ў сацыяльнай думцы.  

Аб прагрэсу і сучаснасці. З 1960-х гг. у развітых індустрыяльных краінах 

пашырыўся рух т.зв. новых левых, што зноў, пасля Ж.Ж.Русо, паставілі 

пытанне аб цывілізацыі і прагрэсе. Так, з аднога боку той былі маладыя людзі, 

што крытыкавалі хібы спажывецкага грамадства і масавай культуры, выяўлялі і 

паказвалі наяўныя праблемы, але з іншага — развіўся такі накірунак новых 
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левых як анарха-прымітывізм. Выдатнейшым яго прадстаўніком з’яўляецца 

філосаф і публіцыст Джон Зерзан (John Zerzan, нар. у 1943 г.). Дж.Зерзан, як і 

анарха-прымітывісты ў цэлым, — глядзяць на цывілізацыю як на галоўную 

праблему Чалавецтва. Яны лічаць, што цывілізацыя — вырвала чалавека з 

Прыроды і задала Чалавецтву нібыта «паталагічны» характар: сацыяльную і 

інш. няроўнасць, рэпрэсіўную па сваёй сутнасці культуру, а таксаме насілле і 

дэпрэсіўны стан — як вынік адрыву чалавека ад яго прыроднага стану. Для 

Дж.Зерзана пачаткам гэтай «злой эры» стаў пераход да сельскай гаспадаркі, 

таму ён заклікае да вяртання ў «Залаты век» першабытна-абшчыннага ладу. 

Праявай падобнага адмаўлення прагрэсу ёсць нэалудызм — адмаўленне 

навукова-тэхнічнага прагрэсу і барацьба з яго праявамі. Найбольш яркім і 

паслядоўным прадстаўнікм яго стаў амерыканскі матэматык, філосаф і 

сацыяльны публіцыст Унабомбер ці Тэадор Качынскі (Theodore John Kaczynski, 

нар. у 1942 г.). Перадусім, як анарха-прымітывіст, ён бачыў корань зла ў 

індустрыяльнай рэвалюцыі, збег ад яе ў лясную глуш, але вызваліцца ў чаканай 

меры не змог і пачаў рассылаць бомбы навукоўцам і бізнесмэнам, праз што 

загінала 3 і было паранена 23 чал. Унабомбер, як вынік, быў разшуканы ФБР і 

асуджаны да пажыццёвага турэмнага заключэння. Поруч з тым, іншы варыянт 

развіцця анарха-прымітывісцкага «вызвалення ад цывілізацыі» праілюстраваны 

ў кінафільме «Into the Wild» (2007) амерыканскага рэжысёра Ш.Дж.Пэна 

паводле аднайменнай кнігі пісьменніка Дж.Кракаўэра. Фільм і кніга 

распавядаюць пра трагічны лёс маладога амерыканскага антраполага і 

падарожніка Крыстафера Макэндліса (Christopher Johnson McCandless, 1968—

1992). Ён быў анарха-прымітывістам і накіраваўся ў глухія мясціны Аляскі, каб 

там выжыць ва ўлонні дзікай прыроды без сродкаў цывілікацыі; і загінуў. 

Тэарэтычнай асновай для анарха-прымітывістаў, а затым і анарха-

экалагістаў сталі працы, да прыкладу, нямецкага філосафа Тэадора Адорна 

(Theodor Adorno, 1903—1969), дзе ён паказваў «рэпрэсіўную», як паводле яго, 

сутнасці цывілізацыі культуры. Т.Адорна сам уласна не быў анарха-экалагістам, 

але яго скепсіс, што да прагрэсу, быў вельмі істотны. Болей таго, у сваёй працы 

«Негатыўная дыялектыка» (1966) ён паказвае вынік развіцця — як заўжды 

ўнутрана супярэчлівы, абсурдны, і негатыўны. Зразумела, што так Т.Адорна 

адлюстраваў глыбокае расчараванне ў выніках прагрэсу і развіцця Чалавецтва 

пасля ІІ сусветнай вайны. Поруч з тым, пазітыўны погляд на вынікі чалавечага 

прагрэсу шырока прысутнічае ў сучасным грамадастве. І ёсць шэраг 

аргументаў, што сведчаць на карысць прагрэсу. Найперш, трэба сказаць, што 

ход разваг сучасных прымітывістаў па вялікаму рахунку не быў прымальным 

для выдатных навукоўцаў і грамадскіх дзеячаў Еўропы ХІХ ст., якія ўласна і 

ажыццявілі карэнны прарыў да сучаснага свету. Так, у выдатнага французскага 

хіміка-біёлага і заснавальніка імуналогіі Луі Пастэра ў маленстве ад смяротнай 

на той час сыпнога тыфу памерлі 3 з 5 дзяцей. У вядомага англійскага біёлага 

Чарльза Дарвіна з 9 дзяцей 3 памерлі ў раннім узросце. Тыповымі і смяротна 

небяспечнымі на тыя часы блыі хваробы — кор, скарлатына, дыфтэрыя, праз іх 

памірала мноства дзяцей і нават дарослыя. Так, прыклад адной вясковай 

мясцовасці з поўначы Піншчыны (ваколіцы с. Малая Плотніца) на 1905 г. 



паказвае, што тады нарадзілася ў 5 вёсках 81 дзіцё, з якіх ва ўросце да 1 года ад 

хваробаў памерла 15 чал., там жа ў 1890 г. з народжаных 67 памерла 21 дзіцё104. 

У мірны час падчас успышак халеры, туберкулёзу, дыфтэрыі — людзі тады 

выміралі час ад часу сем’ямі. Ясная справа, што такое дасягненне прагрэсу як 

антыбіётык — проста карэнным чынам магло змяняць сітуацыю. Так тое і 

сталася ў др. пал. ХХ ст. ужо для соцен мільёнаў жыхароў па ўсёй Зямлі. 

Усё тое паказвае, што спадзяванні прымітывістаў, натурыстаў, руралістаў 

— часта перавышаныя. Так, немагчыма пры сучасным узроўні ведаў весці ў 

цалкавіта «эка»-культуру, але ў сельскай гаспадарцы мае сэнс пермакультура. 

  

2.5.7. Экалогія і яе значэнне для сучаснага грамадства. Усёпаглынальная 

тэхніка і месца чалавека ў найнавейшым свеце. 

На пачатку ХХІ ст. разуменне першаступеннай важнасці экалагічнага 

балансу набыла сусветнае разуменне. Чалавецтва пачало ажыццяўляць пэўныя 

рашучыя крокі па зніжэнні ціску на прыроднае асяроддзе планеты і развіваць 

экалагічныя, т.зв. зялёныя, вытворчасць і спажыванне. Прынцыпамі гэтага 

падыходу з’яўляецца ўзаемнасць і адказнасць за лёс Зямлі і Чалавецтва. Так, 12 

снежня 2015 г.у Парыжы на Сусветнай ХХІ-й канферэнцыі па клімату была 

прынятая Канвенцыя ААН па змяненні клімату. Яе пагадзілі і падпісалі 

прадстаўнікі 177 краін. Канвенцыя прадбачае з 2020 г. правядзенне маштабных 

мер па змяншэнні выкідаў СО2 і інш. шкодных выкідаў у атмасферу Зямлі. У 

адрозненне ад Кіёцкага пратакола 1997 г., дзе праблему браліся вырашаць 

толькі група высока- і сярэднеразвітых краін, новае пагадненне мае глабальны 

характар. Яно паклікана спыніць ці затармазіць глабальнае пацяпленне. 

Паказальна, што вакол ажыццяўлення праекту ў шэрагу краін разгарэліся 

вострыя палітычныя дэбаты. У асноўным яны былі выкліканы лабістамі буйных 

індустрыяльных кампаній, што не жадалі губляць свае прыбыткі. Між тым, 

высокую адказнасць праявілі краіны ЕС, асабліва Германія і Францыя, Швецыя, 

нек.інш. — яны прынцыпова адстойвалі важнасць экалагічнага пытання ў лёсах 

свету. Вялікую падтрымку ініцыятыва ЕС знайшла ў Канады, Японіі, Кітая, 

Украіны, Беларусі і нек.інш. краін. Так, Кітай зведаў за апошнія 25 год вялікі 

індустрыяльны рост і сутыкнуўся з шэрагам цяжкіх экалагічных праблем (смогі 

ў Пекіне і інш. гарадах, у прамысловых зонах; забруджанне рэк; дэградацыя і 

атручванне глебаў) і ўзяўся за паляпшэнне свайго экалагічнага становішча. 

Па-ранейшаму вялікай праблемай стае забруджванне водаў і глебаў у 

выніку гаспадарчай дзейнасці чалавека. Так, у воды планеты патрапляе вялікі 

аб’ём нітратаў, фасфатаў, сінтэтычных і арганічных рэчываў. Мільёны тон іх 

трапляе ў моры праз рэкі (Дунай, Дняпро, Дон, Волга, Янцзы, Місісіпі, Ла-

Плата і мн.інш.) — як наступствы неэкалагічнага вядзення сельскай гаспадаркі, 

з камунальнымі і прамысловымі стокамі. У выніку, назіраецца (у пару высокіх 

тэмператур) масавае квітненне сіне-зялёных водарасцяў — як у прэсных, так і ў 

марскіх водах. У сваю чаргу, тое вядзенне да ўзнікнення зон замору рыб і інш. 

воднай фаўны, што гіне ад недахопу кіслароду. Згаданыя водараслі 
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(цыянабактэрыі) вылучаюць шмат таксічных рэчываў. Як вынік, на дне 

Мексіканскага заліву, у Балтыйскім і Чорным марах і інш. узнікаць значныя 

мёртвыя зоны, дзе выгібае і флора і фаўна. Больш таго, у выніку разлажэння 

вялікіх аб’ёмаў біямасы воды насычаюцца серавадародам. У дадатак, воды 

атручваюцца цяжкараскладанымі ў Прыродзе сінітэтычнымі рэчывамі, цяжкімі 

металамі і іх вокісамі (ртуць, цынк, свінец, інш.), нафтай і нафтапрадуктамі. 

Так, глабальнае значэнне меў разліў нафты ў Мексіканскім заліве ў красавіку 

2010 г., што прывёў да выкіду на працягу 152 дзён да 5 млн барэляў нафты. Тое 

стала надзвычай цяжкім ўдарам для акваторыі заліву, хаця былі прыкладзены 

вялізныя намаганні па абмежаванні і ліквідацыі наступстваў гэтай тэхнагеннай 

катастрофы. Між тым, яшчэ большую пагрозу нясе распрацоўка нафтараовішч 

на шэльфе Арктыкі, дзе клімат і лёд ствараюць дадатковыя вялікія рызыкі 

аварый і разліву нафты. Між тым, сабраць разлітую нафту са льдоў фактычна 

цяжка ці немагчыма, а арктычная флора і фаўна — надзвычай уразлівыя і цяжка 

аднаўляюцца. Нягледзячы на тое, кампаніі Раснафта (Расія) пры ўдзеле Statoil 

(Нарвегія) вядуць распрацоўку масштабнай здабычы нафты ў паўночным 

шэльфе, што непасрэдна паграджае мноству запаведных тэрыторый. Тое на 

сабе спаўна зведалі мн. месцы Сібіры. Прыкладам таму, раёны Мамантаўскага і 

Паўднёва-Балыкскага радовішчаў Раснафты ў Заходняй Сібіры, дзе па звестках 

Greenpece, — палова лясоў і 1/3 балот была знішчана і моцна пашкоджана.   

Агульна, дэградацыя біясферы — важная праблема сучаснасці. Так, зонай 

апустыньвання ёсць вялізная прастора (да 3 млн км2) Сахеля (паласа да 400 км 

на поўдзень ад Сахары) у Афрыцы. З 1968 г. пустыня няўхільна наступала на 

землі, а гаспадарка і насельніцтва пакутавалі ад засухі, неўраджаяў і голаду. 

Пэўнае рашэнне знайшоў фермер з Буркіна-Фасо Якуба Савадога (Yacouba 

Sawadogo, нар. у 1960 г.), які пачаў рабіць агародджы з камянёў і сетку ямак для 

пасадкі раслін (зай, ), дзе затрымоўвалася вільгаць і зберагалася ад 

выветрывання і высыхання глеба. Я.Савадога здолеў атрымаць добрыя ўраджаі 

і нават аднавіць глебы, насадзіць лес на 50 га. Фермер праводзіць шырокую 

асветную кампанію, аднак церпіць усціск ад карумпаваных улад сваёй краіны. 

Падобна, вялікай праблемай ёсць высыханне Аральскага мора. Праз вялікі 

забор вады з рэк басейну гэтага мора для арашэння аграўгоддзяў з 1960-х гг. 

мора хутка высыхала і да пач. ХХІ ст. засталося толькі да ¼ ад яго, а на 

астатняй плошчы ўзнікла саляная пустыня Аралкум. Вятры выносяць яе 

таксічныя солі на тысячы км, у т.л. тыя патрапляюць да Беларусі. Паратаваць 

удаецца толькі ізаляваную паўночную частку мора, Малы Арал, чаго Казахстан 

дасягнуў з дапамогай узвядзення Каракальскай плаціны (2005). Апустыньванне 

актуальнае і для Кітая, дзе толькі пустыня Гобі паглынула да 1,7 млн км2. 

Шкоду нанесла таксама масавая высечка лясоў. Аднак з 1970-х гг. і асабліва 

актыўна ў пач. ХХІ ст. Кітай праводзіць праграму аздараўлення дэградаваных 

зямель. Асновай гэтага праекту ёсць ахова водных рэсурсаў і насаджэнне лясоў, 

што на сёння высаджаныя на 0,5 млн км2; адноўлена звыш 10 млн га 

гаспадарчых угоддзяў. Апроч таго, кітайскія прадпрыемствы істотна 

абмежавалі квоты выкідаў, але застаецца праблема бытавых адыходаў і моцнай 

хімізацыі сельскай гаспадаркі. Між тым, сучасны Кітай з 2015 г. накіроўвае 



вялікія ўвагу і сродкі на развіццё аднаўляльных крыніц энэргіі. Па аб’ёмам 

вытворчасці электрычнасці на ГЭС і ветраках Кітай займае на сёння 1-е месца ў 

свеце, а па вытворчасці сонечнай энэргіі — 2-е, пасля Германіі. Ёсць планы ў 

бліжайшы час давесці долю аднаўляльных крыніц энэргіі ў Кітаі да 50 %. Між 

тым, на долю зялёнай энэргетыкі (энэргія сонца і ветру, вады) ўжо зараз у ЗША 

прыходзіцца да 12 % энэргабалансу, ва ўсім свеце — да 22 %, у ЕС у цэлым — 

да 25 %, аднак Германія ў 2017 г. дасягнула 41 %, тады як планавала гэты 

паказнік на 2025 г. Немцы з’яўляюцца лідэрамі вобласці пабудовы сучаснага 

экалагічнага грамадства. Вялікае значэнне атрымаў прыняты ў 2000 г. закон 

Германіі аб аднаўляльнай энэргіі, што заклаў падмурак курсу Energiewende. 

Пасля аварыі на Фукусіма-1 (2011) гэты курс пажвавіўся. Вялікіх поспехаў у 

гэтай сферы дасягнулі Швецыя, Фінляндыя, Эстонія (біяпаліва і ветракі).                                    

У дадатак да выкладзенага, заўважым, што краіны ЕС дасягнулі нелых 

поспехаў і ў скарачэнні шкодных выкідаў сельскай гаспадаркі і прамысловасці, 

а таксама ў зберажэнні рэсурсаў і рэцыклінгу матэрыялаў (перапрацоўка 

смецця). Да прыкладу, у 1991 г. у Германіі урад ХДС/ХСС прыняў дзяржаўную 

праграму рэцыклінгу смецця, паколькі краіна стаяла на мяжы экалагічнай 

катастрофы, а на сёння немцы перапрацоўваюць да 90 % камунальнага смецця. 

Заўважым, што ў свеце накоплена 5,8 млрд т. смецця толькі пластыку, прычым 

½ за апошнія 10 год. З уяго гэтага аб’ёму толькі 20 % было перапрацавана ці 

спалена. Калі ва ўсім свеце перапрацоўваецца меней 9 % смецця пластыку, то ў 

Германіі, Швецыі — звыш 90 %, Аўстрыі, Бельгіі  — 70 %, агулам у ЕС — да 

33 %, у Японіі — 70 %, у ЗША — 50 %, у Кітаі, Бразіліі — 25 %, у Беларусі, 

Украіне — 10 %, у Расіі, Індыі — 4 %. Іншы прыклад, гэта стан ракі Рэйн, што 

была ўвасабленнем тэхнагеннай забруджаннасці ў ХХ ст.: прынятыя меры 

прывялі да істотнага аздараўлення, воды ачысціліся і ў рэчцы з’явіліся нават 

ласось і бабры, а шмат дзе ізноў стала магчымым купацца. І гэта пры тым, што 

на рацэ знаходзіцца палова вытворчых магутнасцей карпарацый BASF і Bauer 

AG, а таксама шэраг індустрыяльных цэнтраў Германіі, Францыі, Швейцарыі. 

Вялікія намаганні прыкладаюцца для аздараўлення Дунаю, што прывяло ў 

апошнія 5 год да супыну ў рэгрэсе экалогіі ў заходняй частцы Чорнага мора. 

Але, на жаль, адным з самых забруджаных у свеце застаецца Балтыйскае мора.                         

Важнай сучаснай праблемай з’яўляецца праблема трансфармацыі 

антрапасферы ў тэхнасферу. Як паказана вышэйна прыкладзе кібергізацыі і 

робатызацыі, біянізацыі і перспектывы канструявання мадыфікаванага 

чалавека, — існуе пагроза дэградацыі і знікнення чалавека як віда жывых істот. 

Сапраўды, ужо з канца ХХ ст. стала ясна, што тэхнагеннае асяроддзе паглынае і 

трансфармуе чалавека, пагражае выйсці з пад кантроля чалавека як «гаспадара» 

на Зямлі. Вялікія і нязведанныя пагрозы ўтрымліваюць генныя і фізіялагічныя 

мутацыі пад уздеяннем пранікнення ГМА, новых хімічных і біятэхнічных 

сродкаў у біясферу. Справядлівая думка, што ніводнае ўмяшальніцтва ва 

ўладкаваную сістэму не застаецца ў Прыродзе і Сусвеце без наступстваў, а 

вынікі гэтага ўмяшальніцтва часта асягальныя толькі часткова. Так, да чаго 

давядзе ўжыванне ГМА-соі ці кукурузы і т.п. — не зразумела. Ёсць прыклады, 

калі ў людзей назіраліся вострыя алергічныя рэакцыі і атручванні, а магчымыя і 



пашкоджанні на генетычным узроўні, якія адаб’юцца праз некалькі пакаленняў. 

Не знікае пагроза глабальнай вайны, сацыяльных канфліктаў, эпідэмій новых 

хвароб, голаду і перанасялення Зямлі, інш. Усё тое павышае нашу адказнасць.  

 

2.5.8. Новае і выклікі навейшага для сучаснай Беларусі ў навуцы і тэхніцы. 

З выкладзена вышэй бачна, што не толькі развітыя постіндустрыяльныя 

краіны зараз робяць акцэнт на аперажальным развіцці навукі і навукаёмістай 

эканамікі, але нават буйнейшыя ў свеце краіны Кітай і Індыя — скіраваліся ў 

гэтым напрамку. Беларусь, якая мае досыць абмежаваныя прыродныя рэсурсы, 

эканоміку з інэрцыяй постасавецкіх рэалій, адчувае ўжо пэўны недахоп 

дэмаграфічнага патэнцыялу, — мусіць актыўна шукаць сваё абноўленнае месца 

ў свеце. Сапраўды, ад часоў БССР Беларусі дасталася вельмі адкрытая 

эканоміка, што на 80-90% залежала ад імпарту і экспарту прадуктаў 

вытворчасці, а гэта абумоўлівае адчувальнасці краіны да глабальных працэсаў. 

Так, па шэрагу характарыстык (узровень урбанізацыі, індустрыялізаванасці, 

насычанасці навукова-тэхнічным рэсурсам) Беларусь мае падабенства да 

развітых постіндустрыяльных краін. Так, у рэйтынгу GoodCountry Index-2016 

краіна заняла 37-е месца ў свеце па ступені развітасці навукі і тэхнікі і аднесна 

да краін в высокім узроўнем навуковага патэнцыялу. Між тым, патрабуецца 

прывесці магчымасці краіны на актуальны ўзровень. Вось чаму 31 студзеня 

2017 г. указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь была зацверджана Праграма 

інавацыйнага развіцця Беларусі на 2016—2020 гг. Да прыярытэтных былі 

аднесены сферы ІТ і сродкаў камунікацыі, авіякасманаўтыка, атамная і зялёная  

энергетыка, бія-тэхналогіі, нана-індустрыя, фармацэўтыка, прыборабудаванне і 

электратэхніка.  Як ведама, 2017 г. быў абвешчаны ў Беларусі Годам Навукі. 

Плённа расце ў апошнія гады і міжнароднае навуковае супрацоўніцтва краіны. 

Сярод важнейшых дасягненняў беларускай навукі пачатку ХХІ ст.: 

адкрыццё Беларускай антарктычнай даследчай станцыі (23 студзеня 2015 г.); 

стварэнне і запуск Беларускага касмічнага апарата (22 ліпеня 2012 г.); упершу ў 

свеце выраб вучонымі НПЦ матэрыялазнаўства НАН Беларусі чырвоных 

ізумрудаў (студзень 2012 г.); стварэнне суперкам’ютэра СКІФ-ГРІД (лістапад 

2010 г.); адкрыццё пры Інстытуце генетыкі і цыталогіі НАН Беларусі Цэнтру 

ДНК-біятэхналогій (17 снежня 2009 г.);  адкрыццё і развіццё Беларускага парку 

высокіх тэхналогій (22 верасня 2005 г.); інш.  

Як адзнакі прызнання кваліфікацыі беларускіх вучоных і дасягненняў 

навукі ёсць удзел беларускіх навукоўцаў у канструяванні і правядзенні 

даследаванняў на Вялікім Андронным калайдары, супрацоўніцтва у касмічнай 

галіне, развіцці ваенных тэхналогій і інш. Так, лазеры і прыбор для аптычнай 

дыягностыкі ракавых пухлін, што распрацаваў Інстытут фізікі НАН Беларусі, а 

таксама шэраг медыцынскіх прэпаратаў (Таурын, Аспаркам, Гліян, інш.), што 

распрацаваны беларускімі фармацэўтамі і хімікамі, — запатрабаваныя ў свеце. 

У Беларускім Парку высокіх тэхналогій на сёння 181 рэзідэнт (распрацоўка і 

выраб софту і інш. ІТ), што на 90 % вырабляюць прадукцыю на экспарт і ў 2016 

г. прынес у ВНП 1 млрд $. Шэраг беларускіх кампаній і іх ІТ-прадуктаў 

вядомыя свету (Wargaming, Viber, MSQRD, MAPS.ME, Apalon Apps, нек.інш.).  


