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В. С. Пазднякоў

не вяжущимися с его внешностью (типичного «русака», уроженца Центральной 
России) польскими присловьями «холера ясная!». Вспоминаю его рассказы о сту-
денческих  годах,  студенческом  быте,  студенческих  забавах,  в  которых  помимо 
Александра Васильевича принимали участие и его сокурсники, ставшие впослед-
ствии известными учеными-историками, докторами наук. Зная его как «человека в 
себе», питаю тайную надежду, что он оставил после себя какие-то воспоминания, 
может быть дневниковые записи. Все это стало бы ценным источником для ны-
нешних и будущих исследователей, которые рискнут продолжить изучение исто-
рии архивного дела в Беларуси, начатое, кстати говоря, не без участия А. В. Воро-
бьева.

— ◊ —
А. І. Дзярновіч

ТОЛЬКІ ПРАЗ КРЫНІЦЫ
(ДА 70-ГОДДЗЯ ГЕОРГІЯ ГАЛЕНЧАНКІ)

Кажучы пра залежнасць гісторыкаў ад сацыяльна-палітычнага асярод-
дзя, не варта забывацца, што даследчык заўжды мае пэўную ступень унут-
ранай творчай аўтаноміі. Наколькі ён рэалізуе гэта ў сваёй дзейнасці, зале-
жыць ад моцы характару, навуковага тэмпераменту, адэкватнасці светаад-
чування, жыццёвых прынцыпаў. Паколькі тэхнічныя і сацыяльныя прабле-
мы ўзнікаюць заўжды і ва ўсіх.

Жыццёвы і даследчыцкі шлях Георгія Якаўлевіча Галенчанкі ў гэтым 
сэнсе можа быць паказальным і адначасова нетыповым для беларускіх гіс-
торыкаў. Не маючы ў сваім радаводзе этнічных беларускіх каранёў, Георгій 
Галенчанка з’яўляецца адным з самых выдатных сучасных беларускіх гіс-
торыкаў, які шмат зрабіў для развіцця нацыянальнай культуры і гумані-
стыкі. Тут індыкатарам можа служыць таксама актыўнае паслугоўванне бе-
ларускай мовай. Калі я запытаўся ў Георгія Якаўлевіча, што азначае для яго 
беларуская мова ў нашай сітуацыі, то ён адказаў, што адчувае асабістую ад-
казнасць за культуру і, у пэўным сэнсе, крыўду за стан мовы.

Георгій Галенчанка  нарадзіўся 28 лютага  1937 г. у Петразаводску ў 
сям’і  выкладчыкаў  мясцовага,  тады  яшчэ  Карэла-Фінскага,  універсітэта. 
Бацька, Якаў Пракопавіч, паходзіў з украінамоўнага бранскага казацтва, ма-
ці, Беці Генрыхаўна Міхайлава, належала да яўрэйскай настаўніцкай сям’і з 
Бердзічава, вядомага як Валынскі Іерусалім. Будучы гісторык выхоўваўся ў 
традыцыях гуманістычнай расійскай і сусветнай культуры. Пасля вайны, у 
лістападзе 1945 г., франтавік Якаў Галенчанка атрымаў прызначэнне на па-
саду выкладчыка ў Мінскі дзяржаўны педагагічны інстытут. З таго часу ўсё 
свядомае жыццё Георгія Галенчанкі звязана з Беларуссю. Георгій Гален-
чанка вучыўся ў знакамітай мінскай сярэдняй школе № 42, якую таксама 
скончыў будучы Нобелеўскі лаўрэат фізік Жарэс Алфёраў.

У пошуках свайго жыццёвага прызначэння Георгій Галенчанка спра-
баваў паступаць ва Усесаюзны дзяржаўны інстытут кінематаграфіі. Не тра-
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піўшы на рэжысёрскі факультэт, сам адмовіўся ад прапановы навучацца на 
сцэнарыста. У Мінску паступіў у політэхнічны інстытут, але ўжо праз паў-
года перавёўся на гістарычны факультэт БДУ. Якраз тады была створана 
першая кафедра гісторыі БССР, якую ўзначаліў Лаўрэн Абэцэдарскі. Гэты 
ж гісторык пасля стаў кіраўніком дыпломнага праекта Галенчанкі, прысве-
чанага  беларускаму  кірылічнаму  кнігадрукаванню.  На  апошнім  курсе  за 
сваю навуковую працу, прадстаўленую на ўсесаюзным конкурсе, Георгій 
Галенчанка атрымаў медаль Міністэрства вышэйшай і сярэдняй спецыяль-
най  адукацыі  СССР.  Гэта  дало  студэнту  новыя  творчыя  магчымасці — 
явачным парадкам атрымаць вольнае наведванне заняткаў, пачаць вывучэн-
не кірылічных старадрукаў у фондах Бібліятэкі імя Леніна ў Мінску (цяпе-
рашняй Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі). Урэшце малады студэнт стаў 
супрацоўнікам Аддзела рэдкай кнігі бібліятэкі.

Гэтыя абставіны спрычыніліся да таго, што кнігазнаўчая тэматыка 
застанецца адной з вядучых у даследаваннях Г. Галенчанкі. І менавіта на 
гэтай ніве будуць дасягнуты значныя поспехі. Першы спецыялізаваны бі-
бліяграфічны спіс быў апублікаваны ім ужо  ў 1961 г. (Библиографиче-
ский  список  белорусских  старопечатных  изданий  ХVІ—ХVІІІ вв.).  У 
выніку Георгій Якаўлевіч атрымаў мэтавае накіраванне ў аспірантуру зна-
камітага сярод гуманітарыяў Маскоўскага гісторыка-архіўнага інстытута 
на  кафедру  дапаможных  гістарычных  дысцыплін.  Ужо  ў  1965 г.  пад 
кіраўніцтвам члена-карэспандэнта АН СССР, доктара мастацтвазнаўства, 
прафесара А. А. Сідарава гісторык з Мінска абараніў кандыдацкую ды-
сертацыю
«Гісторыя беларускага кнігадрукавання XVI—XVIII стагоддзяў (кірылаў-
скага)». Афіцыйнымі апанентамі працы былі Мікалай Улашчык і Яўген 
Неміроўскі, якія актыўна падтрымалі дысертанта.

Але несумненна, што ўсе гэтыя нарыхтоўкі знайшлі сваю лагічную за-
вершанасць у вельмі значнай працы — зводным каталозе «Кніга Беларусі 
1517—1917: Зводны каталог» (1986), дзе Георгій Галенчанка падрыхтаваў 
раздзел «Старадрукаваныя кірылічныя выданні XVI—XVIII стст.». Само па 
сабе гэта было вельмі працаёмкае даследаванне, бо прадугледжвала пошук 
старадрукаў і іх падрабязнае бібліяграфічнае апісанне. Такіх выданняў уда-
лося выявіць звыш 400 — гэтым самым была паказана прастора кірылічна-
га пісьменства Беларусі XVI—XVIII стст. Георгій Галенчанка першым даў 
падрабязнае апісанне кірылічных выданняў, што былі надрукаваны на бела-
рускіх землях. Але ўкладальнік на гэтым не спыніўся. Ён зрабіў такую, зда-
валася б цяпер, неабходную частку працы — падаў аналіз зместу старадру-
каў. Прыгадаем, што гэта пераважна былі кнігі рэлігійнага зместу, і не забу-
дземся, што ў тыя гады Савецкая ўлада яшчэ не пачала палітыку лібераліза-
цыі адносін з царквой. Паводле прызнання вядомага расійскага кнігазнаўцы 
Яўгена Неміроўскага, апісанне зместу беларускіх літургічных выданняў у 
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каталозе «Кніга Беларусі 1517—1917» дазволіла маскоўскім даследчыкам 
дзейнічаць такім жа чынам пры выданні каталогаў расійскіх старадрукаў — 
дзякуючы  створанаму  беларускім  даследчыкам  прэцэндэнту.  Фактычна 
зроблена  поўная апрацоўка тэмы, але Георгій Галенчанка сумна  жартуе, 
што гэта «няўдзячная тэма», бо аб’ёмы ўкладзеных намаганняў зусім несу-
вымерныя грамадскаму гучанню працы. Гэта хутчэй дасягненне для спецы-
ялістаў. Зусім нядаўна каталог быў перавыдадзены ўжо ў электронным вы-
глядзе на кампакт-дыску.

Кнігазнаўчай  тэматыкай  Георгій  Галенчанка  працягваў  займацца 
ўжо ў Інстытуце гісторыі АН БССР, куды трапіў у 1968 г. пасля трох га-
доў выкладання на кафедры навуковага камунізму БДУ. Працуючы тут, 
Г. Галенчанка спрабаваў адысці ад голага дагматызму, абапіраючыся на 
сусветную філасофскую спадчыну. Да сябе ж на кафедру гісторыі Бела-
русі ўласнага дыпломніка не пажадаў узяць Л. Абэцэдарскі. У інстытут 
жа Г. Галенчанку запрасіў загадчык аддзела гісторыі Беларусі дасавецкага 
перыяду  К. Шабуня.  Такім  чынам,  у  інстытуце  ўзмацняўся  напрамак 
даследавання гісторыі культуры.

І зусім лагічна, з зацікаўлення да гісторыі кнігі выцякала асаблівая ўва-
га да асобы і выданняў Францыска Скарыны. Дзейнасць беларускага пер-
шадрукара разглядалася Г. Галенчанкам у шырокім тэматычным кантэкс-
це — на фоне гісторыка-культурнага працэсу; з аналізам рукапіснай спра-
вы; улікам матэрыяльна-тэхнічных перадумоў узнікнення славянскага і кі-
рылічнага  кнігадрукавання;  даследаваннем  сацыяльных  і  нацыяналь-
на-культурных аспектаў кнігавыдавецкай дзейнасці Скарыны; вывучэннем 
тэхнікі,  аздаблення,  культуры  кнігі;  са статыстычным  і тыпаметрычным 
апісаннем  выданняў  Скарыны;  аналізам  распаўсюджання  выданняў  і  іх 
уплывам  на  рукапісную  кніжнасць,  на  дзейнасць  паслядоўнікаў,  на 
ўзнікненне брацкага кнігадрукавання. Манаграфія «Францыск Скарына — 
беларускі  і  ўсходнеславянскі  першадрукар» (1993) была  падсумаваннем 
даследавання тэмы, стала падставай для доктарскай дысертацыі, абароне-
най у ліпені 1999 г. у Інстытуце гісторыі АН Беларусі. Выдадзеная ЮНЭС-
КА на французскай і англійскай мовах кніга «Францыск Скарына» ў са-
аўтарстве  В. Чамярыцкага,  Г. Галенчанкі  і  В. Шматава  паспрыяла 
пашырэнню ў свеце звестак пра першадрукара і Беларусь. Але сам даслед-
чык найбольш высока ацэньвае свой удзел як навуковага  кансультанта  і 
складальніка  ў падрыхтоўцы ўзнаўлення  Бібліі,  выдадзенай  Скарынам  у 
1517—1519 гг. Тэрмін «факсімільнае ўзнаўленне», вынесены ў назву нова-
га выдання, не зусім дакладна адлюстроўвае спецыфіку працы над выдан-
нем. За амаль паўтысячагоддзе, што прайшло з пачатку беларускага кні-
гадрукавання, да нас дайшло 432 асобнікі і фрагменты скарынінскіх выдан-
няў, аднак мы не маем ніводнага поўнага камплекта. Каб зноў выдаць Бі-
блію Скарыны, спатрэбілася сабраць узорны, поўны камплект, складзены з 

55



Публікацыі дакументаў 2
выданняў  і  аркушаў  у  розных  кнігазборах.  Дзеля  гэтага  прыйшлося 
аб’ездзіць бібліятэкі розных краін. Георгія Галенчанку ў гэтых кнігазнаўчых 
падарожжах суправаджаў фатограф Мінскай фабрыкі каляровага друку, які 
здымаў выяўленыя асобнікі ці аркушы выданняў. Такім чынам нарадзіўся 
зноў апублікаваны камплект Бібліі (т. 1—3, 1990—1991). Адметна тое, што 
ў фінансаванні выдання ўдзельнічала  Праваслаўная царква,  якая  заўжды 
досыць стрымана ставілася да дзейнасці Скарыны — ягоныя выданні былі 
для царквы занадта экуменічнымі і даволі свецкімі. Да таго ж у сваё выдан-
не Бібліі Скарына ўключаў кнігі, якія не ўваходзілі ў праваслаўны Біблейскі 
канон, як, напрыклад, кніга «Ісус Сірахаў». Удзел царквы ў перавыданні Бі-
бліі Скарыны — знак таго, што тое адбывалася ў гады спроб адбудовы бе-
ларускага кансенсуса. Урад суверэннай Беларусі высока ацаніў дзейнасць 
Георгія Галенчанкі і ў 1994 г., разам з іншымі калегамі, ён быў адзначаны 
Дзяржаўнай прэміяй Беларусі за стварэнне цыкла прац «Скарына і беларус-
кая культура».

Кажучы пра скарынінскую тэматыку, не пазбегнуць і такога сюжэта, 
як дыскусія вакол імя беларускага першадрукара. Георгій Галенчанка не 
проста пацвердзіў здагадку Генрыка Лаўмянскага пра арфаграфічную па-
мылку, ад чаго і пайшла палітызаваная традыцыя называць Скарыну Геор-
гіем. Беларускі гісторык выявіў у пазнанскім архіве і абнародаваў дакумент, 
які якраз і засведчыў правату гэтай версіі і павінен быў спыніць дыскусіі. 
Ключавым тут стала лацінскае слова egregius (выдатны), ужытае ў дачы-
ненні да доктара Скарыны; падчас капіравання з арыгінала канцылярыст 
памыліўся і перапісаў egregius як georgius. Усё ж пошукі ўжо герметычнага 
абгрунтавання імя Георгій у дачыненні да Скарыны часам працягваюцца.

Кнігазнаўчая і скарынінская тэматыка вывела гісторыка на асэнса-
ванне больш агульных і комплексных праблем, з’явілася новая тэма да-
следаванняў, якая акрэслівалася вельмі маштабна — духоўная культура 
Беларусі XVI—XVII стст. Георгій Галенчанка пісаў менавіта пра культу-
ру прафесійную і высокую, а гэта ў значнай ступені была саслоўная куль-
тура і перш за ўсё культура прывілеяваных станаў. Вось структура кнігі, 
якая  мелася  выйсці:  «Уводзіны;  Гл. 1:  Гістарыяграфія;  Гл. 2:  Свецкая 
шляхецка-магнацкая  культура; Гл. 3: Гарадская  культура;  Заключэнне». 
Але зроблены ўжо друкарскі набор кнігі «Очерки духовной культуры Бе-
лоруссии второй половины ХVІ — первой половины ХVІІ в.» (Мн.: Нау-
ка и техника, 1981. 239 с., ил.) быў рассыпаны па загаду зверху. У ананім-
най рэцэнзіі ў выдавецтва, якая захавалася, сцвярджалася, што аўтар уз-
дымае шляхецкую культуру, у той, час як трэба больш асвятляць культу-
ру працоўных мас. Трэба адзначыць, што для 1981 г. падобныя абвінавач-
ванні гучалі вельмі сур’ёзна, бо апелявалі да базавых ідэалагічных паняц-
цяў савецкага ладу. Закрытая рэцэнзія стала падставай забароны кнігі. У 
рэдактарскіх колах называюць імя аўтара гэтага тэксту, але дакументаль-
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ных пацвярджэнняў пакуль няма. Калісьці схаваныя ў службовых архівах 
сведчанні стануць яўнымі і мы лепш зразумеем прынцыпы функцыяна-
вання навуковай цэнзуры ў БССР. Георгій Галенчанка ж, тады яшчэ аўта-
мабіліст,  вяртаючыся з выдавецтва  зусім  не ў  аптымістычным  настроі, 
амаль не трапіў у аварыю. Лёс ратаваў, але кніжку захаваць не ўдалося. 
Хоць  два  асобнікі  ўсё  ж  засталіся  на  руках,  што  дае  падставы  аўтару 
ўключаць кнігу ў сваю бібліяграфію. Ведаючы псіхалагічны лад Георгія 
Галенчанкі, ягоную стрыманасць да ўласных дасягненняў, можна ўнутра-
на  не  пагаджацца  з  фактам,  але  прыйдзецца  прыняць  да  ведама,  што 
большасць сабранага ў кнізе матэрыялу так і не была апублікавана, за вы-
няткам  асобных  сюжэтаў.  Увогуле,  гэта  гісторыя  досыць  дзіўная.  Як 
адзначае сам Георгій Галенчанка, ён ніколі не быў «у лабавым сутыкнен-
ні» з  уладамі.  Але  заставацца  проста  прафесіяналам,  як  высвятляецца, 
таксама не заўжды лёгка. Забарона ж кнігі Г. Галенчанкі на дзесяцігоддзе 
затармазіла працэс даследаванняў шляхецкай і прафесійнай культуры Бе-
ларусі XVI—XVII стст.

Наступную сваю кнігу гісторык аформіў ужо ў вельмі «стрыманых та-
нах» — яна называлася «Идейные и культурные связи восточнославянских 
народов в ХVІ — середине ХVІІ в.» (Мн., 1989). Шырокая сацыякультур-
ная панарама і кампаратыўны аналіз дазволілі зрабіць вельмі важную выс-
нову, што фармаванне нацыянальнай культуры ў Расійскай дзяржаве адбы-
валася ў цэлым на агульнай этнаканфесійнай і дзяржаўнай аснове. Іншыя ж 
тэндэнцыі пашыраліся ва ўсходнеславянскіх рэгіёнах Рэчы Паспалітай, дзе 
Рэфармацыя, у меншай меры Рыма-каталіцкая і Уніяцкая цэрквы, спрыялі 
рэцэпцыі розных форм заходнееўрапейскай культуры, хоць сам гэты працэс 
быў неадназначным (с. 211). Такім чынам, сама культурная сітуацыя на бе-
ларускіх і ўкраінскіх землях была разнастайнай і шматвектарнай.

Да іншых несумненных дасягненняў Георгія Галенчанкі трэба аднесці 
выяўленне цэлага шэрагу найцікавейшых крыніц, у тым ліку альбома пачы-
нальніка Барока ў ВКЛ дойліда Яна Марыі Бернардоні, што раскрылі нам 
архітэктурна-мастацкую праграму Ордэна езуітаў у Рэчы Паспалітай. Вель-
мі плённым стала супрацоўніцтва беларускага гісторыка з нямецкімі славіс-
тамі — так з’явіліся выданні факсімільнага тыпу «Апостала» Францішка 
Скарыны (Вільня, 1525), дзе сярод іншых змешчаны каментарыі Г. Гален-
чанкі, і «Евангелля» Васіля Цяпінскага, дзе Г. Галенчанка быў складальні-
кам і аўтарам большасці тэкстаў выдання.

Георгій Галенчанка  з’яўляецца  класічным  навукоўцам — яго  ціка-
віць уласна даследаванне, папулярызацыя і выкладанне прыцягваюць яго 
значна менш. Але цалкам рэалізаваць праграму даследчага ізаляцыянізму 
немагчыма, бо грамадства зацікаўлена ў адаптаваных выніках працы на-
вукоўцаў. Фундаментальнасць, асабліва ў навукова-гуманітарнай сферы і 
асабліва ў наш час, застаецца ўдзелам асабістага імпэту і настойлівасці. У 
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1990-я гг. Г. Галенчанка праз заклікі калегаў і тагачаснай дырэкцыі Інсты-
тута гісторыі далучыўся да стварэння падручнікаў і вучэбных дапаможні-
каў па гісторыі Беларусі. Найбольш праблемным у напісанні навучальнай 
літаратуры з’яўляецца тое, што тут у першую чаргу патрабуюцца ліней-
ныя, у пэўным сэнсе адназначныя ацэнкі — падобнае для прафесійнага
гісторыка заўжды складана рабіць. Тым не менш сам Г. Галенчанка на-
ступным чынам акрэсліў уласныя задачы ў стварэнні падручнікаў: даць 
аб’ектыўнае апісанне падзей; паказаць без штучнага падкрэслівання ролю 
Беларусі ў гістарычных працэсах. У значнай ступені да дыдактычнай літа-
ратуры  паводле  творчых  прынцыпаў  быў  блізкі  ўдзел  Г. Галенчанкі  ў 
стварэнні  вельмі  значных  энцыклапедычных  выданняў —  як  аўтара, 
рэцэнзента, навуковага кансультанта і члена рэдкалегій. А гэта такія зна-
кавыя  выданні,  як  Беларуская  Савецкая  Энцыклапедыя  ў  12 т.,  Энцы-
клапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі ў 5 т., энцыклапедычны давед-
нік  «Францыск Скарына і яго час», Энцыклапедыя гісторыі Беларусі ў 
6 т., Беларуская Энцыклапедыя ў 18 т., энцыклапедыя «Вялікае княства 
Літоўскае» ў 2 т., выданне Статута ВКЛ 1588 г.

Распавядаючы пра Георгія Галенчанку як пра даследчыка, вельмі важ-
на прыгадаць пра яго навукова-арганізацыйныя ініцыятывы. Многія калегі 
ведаюць і ўспрымаюць Георгія Якаўлевіча менавіта як гісторыка, заглыбле-
нага ва ўласныя даследаванні, таму тэзіс пра ягоныя арганізацыйныя якасці 
можа іх заінтрыгаваць. Але ў навуковай біяграфіі Г. Галенчанкі маецца такі 
здабытак, як стварэнне Аддзела спецыяльных гістарычных навук Інстытута 
гісторыі. У сакавіку 1990 г. гісторык апублікаваў газетны артыкул, які з’яў-
ляўся  своеасаблівым  маніфестам  на  карысць  развіцця  спецыялізаваных 
дысцыплін (Голенченко Г. У разбитого корыта могут остаться исследовате-
ли истории феодальной Белоруссии,  если упустят время // За передовую 
науку. 1990, 16 марта. С. 4). Г. Галенчанка канстатаваў: «Медыевістыка ў 
Беларусі налічвае толькі некалькі дзесяцігоддзяў нармальнага натуральнага 
развіцця  пры  пастаяннай  надзвычайнай  слабасці  кадравай  асновы».  Ад 
агульнага сцверджання, што «стан гістарычнай навукі (як ніводнай іншай 
грамадскай дысцыпліны) залежыць ад крыніцазнаўчых пошукаў і даследа-
ванняў», гісторык перайшоў да экспертных высноў: «… у самой Беларусі 
крыніцазнаўства феадальнага перыяду (больш за тысячу год айчыннай гі-
сторыі) практычна адсутнічае. Няма ні абагульняючых, ні метадалагічных 
прац, ні нават улікова-бібліяграфічнай рэгістрацыі пісьмовых крыніцаў … 
Пра  дапаможныя  гістарычныя  дысцыпліны  (палеаграфія,  дыпламатыка, 
метралогія,  генеалогія,  філіграналогія,  картаграфія)  не  ўсе  маюць  нават 
агульнае ўяўленне … У акадэміі няма археаграфічнай камісіі, адсутнічае 
зводная актуальная бібліяграфія … гістарычных даследаванняў». У той час 
навуковы пафас Георгія Галенчанкі быў пазітыўна ўспрыняты кіраўніцтвам 
інстытута і акадэміі. Пасля зацвярджэння аддзела ў 1991 г. распачалося яго 
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кадравае  камплектаванне.  Вядома,  пачатковую  аснову  новай  структуры 
склалі тыя супрацоўнікі, якія перайшлі з тагачаснага аддзела гісторыі Бела-
русі  перыяду феадалізму.  Але кваліфікаваныя спецыялісты прыходзілі ў 
новаствораны аддзел і з іншых акадэмічных і навуковых устаноў, напры-
клад, з Інстытута мовазнаўства і Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Ка-
жучы пра функцыянаванне той ці іншай даследчай адзінкі, варта памятаць 
пра спецыфіку арганізацыі даследчага працэсу ў акадэмічных установах — 
існаванне профільнай спецыялізаванай структуры ва ўмовах Акадэміі навук 
дазваляе  рэалізоўваць  спецыялізаваныя  накірункі  даследаванняў,  зацвяр-
джаць адпаведныя планавыя і дысертацыйныя тэмы, атрымліваць  пад іх 
бюджэтнае фінансаванне. Наяўнасць структуры яшчэ не забяспечвае твор-
чага поспеху, але стварае пэўныя неабходныя ўмовы для рэалізацыі даслед-
чых задач. У гэтым сэнсе досвед Аддзела спецыяльных гістарычных навук 
вельмі пазітыўны — былі рэалізаваны ці рэалізоўваліся маштабныя прагра-
мы даследаванняў  па крыніцазнаўстве,  археаграфіі,  гістарыяграфіі,  гіста-
рычнай геаграфіі і картаграфіі. Найбольш паспяховымі (у сэнсе дасягнутых 
вынікаў) сталі накірункі па картаграфіі (дзякуючы энтузіязму М. Ф. Спіры-
донава), крыніцазнаўстве, выданні Метрыкі ВКЛ. Увогуле, роля Георгія Га-
ленчанкі ў адраджэнні цікавасці ў Беларусі да даследавання і выдання Мет-
рыкі — асобная тэма. Г. Галенчанка апублікаваў першы вядомы рэест Мет-
рыкі ВКЛ 1623 г., вельмі важны для разумення ранняй гісторыі гэтага кор-
пуса крыніц; артыкул даследчыка па гісторыі ўтварэння і вывучэння Мет-
рыкі  ВКЛ  з’яўляецца  адным  з найбольш  інфарматыўных  па  гэтай  тэме 
(Метрыка Вялікага княства Літоўскага // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: 
У 6 т. Мн., 1999. Т. 5. С. 121—128; Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапе-
дыя: У 2 т. Мн., 2006. T. 2. С. 302—310 (разам з М. Ф. Спірыдонавым). Але 
не менш важным аказаўся імпульс па выданні самой Метрыкі, які зыходзіў 
з аддзела, — 5 з 6 апублікаваных у наш час кніг Метрыкі ВКЛ былі непа-
срэдна падрыхтаваны ў Аддзеле спецыяльных гістарычных навук Інстыту-
та гісторыі. У самым канцы 2005 г. у выніку спроб рэфармавання акадэміч-
най структуры аддзел быў ліквідаваны. Па ўзроўні арганізацыі даследаван-
няў у галіне спецыяльных дысцыплін беларуская гістарыяграфія вярнулася 
на 15 гадоў назад, а паўнавартаснай кампенсацыі гэтаму не было створана. 
Але і сёння Георгій Галенчанка застаецца запатрабаваным — маючы га-
лоўнае месца працы ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі, гісторык супра-
цоўнічае таксама з Беларускім  навукова-даследчым  інстытутам  дакумен-
тазнаўства і архіўнай справы (галоўны навуковы супрацоўнік) і працуе на 
пасадзе прафесара ў Рэспубліканскім інстытуце вышэйшай школы.

Георгій Галенчанка з’яўляецца гісторыкам з вельмі выразным аўтар-
скім почыркам, ён мае акрэсленыя схільнасці да пазітывісцкіх падыходаў 
у любой тэме даследаванняў. Таму ён можа быць шанаваным, але не да 
канца прынятым усялякай жорстка сканструяванай ідэалагічнай сістэмай. 
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Пазітывізм жа Г. Галенчанкі грунтуецца на адным прынцыпе: да любой 
тэмы — праз крыніцы. Гісторык, які індыферэнтна ставіцца да ўсіх кан-
фесій,  спрычыніўся  да  ўзноўленых  выданняў  самых  сакральных  кніг 
хрысціянства.  Георгій  Галенчанка — вядучы  сучасны  беларускі  меды-
евіст. Гэтую досыць простую па гучанні думку сфармуляваў наш лідэр у 
выданні  Метрыкі  ВКЛ  Валерый  Мянжынскі.  Я  прызадумаўся — і  са-
праўды,  так  атрымліваецца.  Наш  уласны  гістарыяграфічны  досвед, 
кшталтаванне прафесіяналізму дазваляюць зразумець, што мы маем спра-
ву з Мэтрам. Калі ў вас узнікаюць пытанні па крыніцазнаўстве ці гістары-
яграфіі Беларусі і ВКЛ ХІІІ—XVII стст., адказы на іх практычна заўжды 
можна пачуць ад Георгія Якаўлевіча.  У нашым жыцці трэба спяшацца 
ставіць такія пытанні і ўмець выслухваць адказы.

Асноўная бібліяграфія Георгія Галенчанкі1

Кнігазнаўчыя працы:
Библиографический  список  белорусских  старопечатных  изданий  ХVІ—

ХVІІІ вв. / Гос. б-ка БССР им. В. И. Ленина. Отдел белорус. литературы и библио-
графии. Мн., 1961; Техника белорусского книгопечатания ХVІ—ХVІІІ вв. // Мате-
риалы научной конференции (к 40-летию Фундаментальной библиотеки АН БССР). 
Мн., 1965. С. 148—169; Русские первопечатники и Симон Будный // Книга. Исследо-
вания и материалы. Сб. 10. М., 1965. С. 146—161; Белорусы в русском книгопечата-
нии // Книга. Исследования и материалы. Сб. 13. М., 1966. С. 99—119; Кнігадрука-
ванне // Гісторыя Беларускай ССР у пяці тамах. Мн., 1972. Т. І. С. 271—276; Источ-
ники по истории белорусской культуры (старопечатные учебные книги ХVІ — пер-
вой половины ХVІІ в.) // Из истории книги в Белоруссии. Мн., 1979. С. 129—152; 
Новые материалы по истории культурных связей Белоруссии с Украиной и Россией 
в конце ХVІ — первой половине ХVІІ в. // Книга в Белоруссии: Книговедение, ис-
точники, библиография. Сб. статей. Мн., 1983. Вып. 2. С. 50—74; Новые материалы 
по истории полемической литературы и письменности ХVІ в. // История книги, ис-
точниковедение  и  библиотечное  дело  (сб.  науч.  статей).  Мн.,  1984.  С. 77—90; 
Проблемы изучения культурных связей Белоруссии с Россией и Украиной в середи-
не ХVІ — первой половине ХVІІ в. // Исторические традиции философской культу-
ры народов СССР  и  современность.  Киев,  1984. С. 198—205; Крупные  светские 
частновладельческие библиотеки Белоруссии и Литвы второй половины ХVІ — се-
редины ХVІІ в. // Федоровские чтения 1982. М., 1987. С. 100—114; Датированные 
записи на белорусских старопечатных изданиях конца ХVІ — середины ХVІІ в. // 
Книга в Белоруссии [Мат-лы конференции по истории книжной культуры в Белорус-
сии. Минск, 12 ноября 1987 г.] / Центр. науч. библиотека АН БССР. Мн., 1988. С. 4
—35; «Людем посполитым руского языка к пожитку» (Из истории книжных связей 
Белоруссии с Россией и Украиной в ХVІ — середине ХVІІ в.) // Свіцязь-Свитязь. 

1  Поўная бібліяграфія прац, складзеная Л. Івановай, публікуецца ў юбілей-
ным зборніку Г. Галенчанкі.
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Альманах библиофилов Белоруссии. Мн.: Беларусь, 1989. С. 49—64; Описи библио-
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