
Мінск
«Лімарыус»
2013



УДК 52(476)
ББК 22.61(4Беи)
    Л 28

© Лаўрэш Л. Л., 2013
© ТАА «Лімарыус», 2013

ISBN 978-985-6968-28-3

На вокладцы:  
Вiленская абсерваторыя.  
Малюнак Ф. Рушчыца

pawet.net



Прысвячаю кнiгу сваёй жонцы Галiне
Леанiд Лаўрэш





5

Змест

Алег Дзярновiч. Уступнае слова ад зацiкаўленага чытача . . . . . . . . . . . . . . 9

Прадмова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Частка I. ВIЛЕНСКI ПЕРЫЯД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

XVI–XVII стагоддзi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

XVIII стагоддзе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Марцiн Пачобут-Адлянiцкi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Ян Снядэцкi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Францiшак Нарвойш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

XIX стагоддзе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Частка II. У РАСІЙСКАЙ IМПЕРЫI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Вiтольд Карлавiч Цэраскi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Гаўрыiл Андрыянавiч Цiхаў . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

АСТРАНОМЫ XX ст. — НАРАДЖЭНЦЫ БЕЛАРУСI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

ДАДАТКI

1. Урывак з паэмы Адама Мiцкевiча «Пан Тадэвуш» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

2. Мiхал Карыцкi. Вiншаванне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

3. Кароткая бiблiяграфiя твораў Марціна Пачобута . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

4. Спiс рэчаў у 1865 г., якiя засталiся пасля выдалення з Вiльнi  
ўсiх рэчаў, якiя не маюць «навукова-гiстарычнай каштоўнасцi» . . . . . . . . . 198

5. Спiс прац Яна Снядэцкага. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

6. Камета 1811 г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

7. Праца Вiленскай абсерваторыi ў кантэксце развiцця  
практычнай астраномii ў XVI–XVIII стст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

8. Памяцi В. К. Цэраскага . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

9. Спiс прац В. К. Цэраскага . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

pawet.net



10. Некалькi артыкулаў В. К. Цэраскага. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
 Аб мiнаннi Венеры праз дыск Сонца 1874 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
 Аб тэмпературы Сонца. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

11. Сцiслы выклад гiсторыi вывучэння Марса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

12. Дадаткi да раздзела пра Г. А. Цiхава. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

13. Смысл созвездий. Посвящается Г. А. Тихову . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

14. Выступ Г. А. Цiхава «Найноўшыя даследаваннi па пытаннi  
аб раслiннасцi на планеце Марс» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

15. Сонечны гадзiннiк у в. Iшчална . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

16. Грыгарыянскi i юлiянскi календары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

17. Некалькi iмгненняў ХХ ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

pawet.net



Я хацеў бы спаткацца з Вамi на вулiцы
У цiхую сiнюю ноч
I сказаць:
«Бачыце гэтыя буйныя зоркi,
Ясныя зоркi Геркулеса?
Да iх ляцiць наша сонца,
I нясецца за сонцам зямля.
Хто мы такiя?
Толькi падарожныя, — папутнiкi сярод нябёс.
Нашто ж на зямлi
Сваркi i звадкi, боль i горыч,
Калi ўсе мы разам ляцiм
Да зор?»

Максiм Багдановiч

Цi можаце вы ўявiць, наколькi нiжэй стая-
ла бы чалавецтва, калi б мы жылi пад стала за-
хмараным небам, як на Юпiтэры, i нiколi б не 
ведалi зорак?

Анры Пуанкарэ
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Уступнае слова ад зацiкаўленага чытача

Вывучэнне гiсторыi навукi ўжо мае сваю традыцыю ў Беларусi. 
Апошняе дваццацiгоддзе ў гэтай сферы адзначанае з’яўленнем се-
рыi «Нашы славутыя землякi» — з тых 39 кнiжак, якiя выйшлi на 
пра цягу 1988–2007 гадоў, 12 былi прысвечаныя постацям i дас-
ледчыкам у галiне фiзiкі, матэматыкi, геаграфii, геалогii, iнжыне-
рыi, медыцыны… Выбудоўваецца гiсторыя навукi праз бiяграфii 
яе персаналii. Увогуле, гэта даволi пашыраны прыём — паказваць 
абставiны нараджэння навуковай тэорыi праз уласную творчую ла-
бараторыю таго цi iншага навукоўца. Такiм чынам мы можам зразу-
мець той аб’ём ведаў i практычны iнструментар, якiя спрычынiлiся 
да нараджэння пэўнай навуковай канцэпцыi цi тэхнiчнага вырашэн-
ня, адчуць, што дапамагала, а што перашкаджала ў сацыяльнай сфе-
ры iнтэлектуальнаму прагрэсу.

Леанiд Лаўрэш застаўся верным гэтаму прыёму, але прапанаваў 
крыху iншы прынцып выкладання сваёй тэмы — ён падае гiсто-
рыю астраномii ў нашым краi праз галерэю партрэтаў i гiсто рыю 
iнстытуцый, гэтым самым ствараючы панараму станаў лення i раз-
вiцця гэтай навукi. Таксама аўтар дапамагае нам увесцi пэўную ка-
рэкцыю ў пашыраныя ўяўленнi.

Традыцыйна мы ўспрымаем Вiленскi ўнiверсiтэт XVIII — пер-
шай трэцi XIX ст. як краёвага лiдара ў гуманiтарных, найперш 
гiстарычных, навуках. Але, як паказаў аўтар, ужо ў XVII ст., по-
руч з тэалогiяй i традыцыйнымi курсамi еўрапейскiх унiверсiтэтаў 
у Вiленскай акадэмii паспяхова выкладалiся найноўшыя астра на-
мiч ныя вучэннi. А ў канцы XVIII ст. у Галоўнай лiтоўскай школе (як 
тады называўся ўнiверсiтэт) найбольш актыўна развiвалiся фiзiка-
матэматычныя навукi i была створаная абсерваторыя. Фактычна, 
гiсторыя астраномii ў Вiленскiм унiверсiтэце iлюструе станаўленне 
навукi Новага часу — сучаснай навукi. Не да канца зразумелым, 
праўда, застаецца пытанне: цi азначала гэтае станаўленне новай 
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навукi поўны разрыў з герметычнай традыцыяй? Бо, што можа па-
дацца дастаткова нечаканым, астраномiя на ўзроўнi канцэптуальна-
га абагульнення — у касмалогii — часам амбiвалентна кантактуе 
з рэнесанснай магiяй Джардана Бруна цi рэлiгiяй.

Усё ж я раю людзям розных спецыяльнасцяў часам звяртацца да 
астраномii, хоць бы для карэкцыi ўяўленняў пра ўласную значнасць 
i маштаб праблем, што паўстаюць перад намi ў актуальны час.

Леанiд Лаўрэш прапануе свае сцежкi ў гэтым шляху.

Алег Дзярновiч
Менск, 12 траўня 2012 г.
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Прадмова

Велiчная карцiна зорнага неба прыцягвае ўвагу чалавека сваёй 
непаўторнай прыгажосцю. Чалавецтва заўсёды спрабавала i спрабуе 
асэн саваць, якое месца яно займае ў Сусвеце, што такое гэты Сусвет, як 
ён уладкаваны, як паўстаў i цi заўсёды iснаваў. Аднак астранамiчныя 
веды акрамя высокага сэнсу — спасцiжэння Сусвету — заўжды мелi 
i ўты лiтарны характар i былi неабходныя для паўсядзённага жыцця.

Нябесныя з’явы — сутачны шлях Сонцы, парадак узыходу i захо ду 
сузор’яў, месяцовыя фазы, змены на небе, звязаныя з порамі года, — адна-
стайна паўтараюцца i настолькi зраслiся з жыццём, што сталi неадмен-
най часткай наваколля. Аднак менавiта назiранне за небам i вылучэнне 
заканамернасцяў навучыла чалавека свядома арыентавацца ў часе i пра-
сторы. Гэта было неабходна першабытным паляўнiчым, жывёлагадоў-
цам i земляробам. Жывёлагадоўцам трэба было своечасова пераганяць 
статкi на новыя пашы, неяк арыентавацца на мясцовасцi, вызначаць час 
дажджлiвых або засушлiвых сезонаў, а ў больш паўночных раёнах — 
прадбачыць наступ зiмы або лета. Земляробы апынулiся ў яшчэ большай 
залежнасцi ад сезонных змен, бо iх праца — пасеў i жнiво — немагчымы 
без календара. Такiм чынам, i практычныя запатрабаваннi прыцягнулi ўвагу 
людзей да нябесных з’яў, да назiранняў за перасоўваннем Сонца, Месяца, 
да сутачнага руху зорак. Тысячагоддзямi начуючы каля вогнiшчаў i гледзя-
чы на неба, чалавек засвоiў, што ад вечара да вечара зоркi не змяняюць уза-
емнага размяшчэння, а вiзуальна падзяляюцца на сузор’i. Веданне сузор’яў 
i ўсталяванне заканамернасцi руху Сонца i Месяца дазволiла арыентавацца 
на мясцовасцi i вызначаць час, усталяванне гадавога цыкла руху зорнага 
неба — стварыць першыя календары. Народны фальклор заха ваў для нас 
назовы свяцiлаў i сузор’яў i iх сакральную ролю ў жыццi лю дзей1. Але 
ў гэтай кнiзе разглядаецца гiсторыя навуковай астраномii.

Першыя захаваныя запiсы астранамiчных назiранняў датуюцца 
VIII ст. да н. э. Аднак вядома, што яшчэ за 3 тысячы гадоў да н. э. егiпецкiя 
жрацы прымецiлi, што разлiвы Нiла, рэгуляваўшыя эканамiчнае жыццё 

1 Беларускую народную астраномiю грунтоўна вывучае мiнчанiн Цiмафей Авiлiн. 
Ён аўтар шэрагу публiкацый па беларускай народнай астраномii на беларускай, ру-
скай, англійскай, чэшскай i балгарскай мовах: Белорусская народная астро номия // 
Историко-астрономические исследования. В. 31. Москва, 2006; Meteor Beliefs Project: 
East European meteor folk-beliefs; WGN, Journal of the International Meteor Organization. 
Vol. 35. No. 5; Astronyms in Belarussian folk beliefs. Archaeologia Bal tica, 10 i iнш. Аўтар 
разглядае i аналiзуе беларускiя народныя ўяўленнi пра нябесныя свяцiлы, метэоры 
i этыялагiчныя легенды пра плямы на Месяцы.
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краiны, надыходзiлi неўзабаве пасля таго, як перад узыходам Сонца на 
ўсходзе з’яўлялася самая яркая з зорак, Сiрыус, якая хавалася дасюль ка-
ля двух месяцаў у прамянях Сонца. З гэтых назiранняў егiпецкiя жрацы 
даволi дакладна вызначылi працягласць трапiчнага года2. Астраномiя як 
навука была створаная ў антычны час. У Старажытнай Грэцыi астрано-
мiя з’яўлялася адной з найболей развiтых навук. Для тлумачэння бачных 
рухаў планет грэцкiя астраномы, найперш Гiпарх (II ст. да н. э.), стварылi 
геаметрычную тэорыю эпiцыклаў, якая легла ў аснову геацэнтрычнай 
сiс тэмы свету Пталамея (II ст. н. э.). Галоўная кнiга Пталамея — «Мегале 
сiн таксiс»3 — утрымоўвае фундаментальны выклад геацэнтрычнай сiс-
тэмы свету. Быўшы прынцыпова няслушнай, сiстэма Пталамея дазва-
ляла з любой зададзенай дакладнасцю вылiчваць становiшча планет на 
небе, яна задавальняла практычныя запыты, а яго кніга была найлепшай 
кнiгай па астраномii аж да XVI ст., а ва ўнiверсiтэтах вывучалася аж да 
канца XVIII ст. Але толькi ў XV ст. гэтую кнiгу дакладна пераклаў на 
лаці ну i выправiў па мылкi Рэгiямантан, пасля чаго яна была надрука-
ваная. «Аль  ма гест» Плаламея, пасля яго выдання ў 1496 г. друкарскiм 
споса бам, уваж лiва вывучаў вялiкi Мiкалай Капернiк. У кнiзе «De Revo-
lutionibus Orbium Caelestium», выдадзенай у 1543 г., ён прапанаваў ма-
дэль Сонечнай сiстэмы, у якой планеты круцяцца вакол цэнтральнага 
Сонца. Спачатку гэтая тэорыя не атрымала прызнання, бо не давала 
магчымасцi прадказваць становiшча планет больш дакладна, чым старая 
тэорыя (у сiстэме Капернiка арбiты асноўных планет былi кругавымi, 
i, каб прагназаваць рух планет, ён таксама, як i Пталамей, карыстаўся 
эпiцыкламi). Тым не менш iдэi Капернiка зрабiлi пераварот у астраномii 
i стымулявалi далейшае развiццё навукi. Наступнае развiццё астраномii 
прывяло да распрацоўкi Ёганам Кеплерам дакладнай гелiяцэнтрычнай 
мадэлi, у якой планетарныя арбiты былi не кругавымi, а элiптычнымi i да 
адкрыцця Ньютанам закону сусветнага прыцягнення. Гэтыя адкрыццi 
разам з выкарыстаннем тэлескопа ў астраномii прывялi да хуткага 
ўздыму ўсiх фiзiка-матэматычных навук.

Пачынаючы з XV ст. нашы продкi — жыхары ВКЛ пачынаюць ву-
чыцца ў еўрапейскiх унiверсiтэтах. У тагачасных унiверсiтэтах адука-
цыя падзялялася на два цыклы: трывiум i квадрыум. Квадрыум (лац. 
quadri vium — чатыры шляхi) — гэта падвышаны курс свецкай аду ка-
цыi, якi складаўся з чатырох дысцыплiн: арыфметыкi (лiчылася базавай 
дысцыплiнай), геаметрыi, астраномii i музыкi (разглядалася як «навука 
гармонii», а не «мастацтва гукаў»). Такiм чынам, выпускнiкi еўрапейскiх 

2 Неабходна адзначыць, што астраномiя адрознiваецца ад большасцi iншых пры-
родазнаўчых навук асаблiвай старажытнасцю. У час, калi фiзiка i хiмiя яшчэ не вы-
лучылiся ў асобныя навукi, яна ўжо была добра распрацаванай навукай. Верагодна, толькi 
каралева навук — матэматыка — можа пахвалiцца такой сiвой старажытнасцю. 

3 «Вялiкая пабудова», арабы ператварылi гэты назоў у «Аль Маджысцi», адгэтуль 
позняя назва — «Альмагест».
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Прадмова 

унiверсiтэтаў сталi першым носьбiтамi навуковых ведаў па астраномii 
ў ВКЛ. Пасля заснавання ў канцы XVI ст. унiверсiтэта ў Вiль ні курс 
астраномii можна было вывучаць у сваёй дзяржаве. Разам з вышэй шай 
вучэбнай установай з’явiлiся i выкладчыкi — навукоўцы, якiя займалiся 
астраномiяй прафесiйна. Акрамя вышэйшай школы курс астра номii да-
статкова грунтоўна вывучаўся ў шматлiкiх сярэднiх вучэбных асяродках 
на Беларусi, напрыклад у езуiцкiх калегiумах.

Верагодна, першым вiленскiм курсам астраномii быў курс ад 1629 г. 
прафесара матэматыкi Андрэя Мiлеўскага. Найбольш вядомым тагачас-
ным выкладчыкам астраномii быў матэматык прафесар Освальд Кры гер 
(1598–1665). Дзве часткi працы Освальда Крыгера «Compendium ma the-
maticarum disciplinarum» (1632) былi прысвечаныя астраномii. За ха валi-
ся таксама запiсы прафесарскiх лекцый па астраномii за 1645 г. У гэтым 
курсе нароўнi з iншымi прыводзiцца i сiстэма Сусвету паводле Капернiка. 
Крыгер самастойна зрабiў тэлескоп i яшчэ пры жыццi Галiлея, у снежнi 
1632 г. i студзенi 1633 г., са сваiмi студэнтамi правёў першыя назiраннi за 
небам з дапамогай аптычнай прылады4. Гэта былi першыя астранамiчныя 
назiраннi з выкарыстаннем тэлескопа ў нашым краi. Ёсць дакладная iн-
фармацыя пра назiранне Крыгерам адкры тых Галiлеем спадарожнiкаў 
Юпiтэра ў 1632 г. Студэнты Крыгера Ян Рудамiна-Дусяцкi i Альберт 
Дыб лiнскi пад яго кiраўнiцтвам напiсалi першыя ў ВКЛ астранамiчныя 
пра цы5. У XVII ст. навукоўцы акадэмii выдалi шэраг кнiг, дзе разглядалi-
ся роз ныя пытаннi астраномii.

З другой паловы XVIII ст. кiраўнiцтва акадэмii пасылае на навуко-
выя стажыроўкi ў Еўропу маладых даследчыкаў: Тамаша Секежынскага 
(1750–1752), Тамаша Жаброўскага (1750–1752), Яна Багамольца (1754–
1755)6, Марцiна Пачобута-Адлянiцкага (1754–1756), Казiмiра Нару шэ-
вiча (1754–1756)7.

У 1753 г. выхадзец з Наваградчыны езуiт Тамаш Жаброўскi за-
сноў вае ў Вiльні астранамiчную абсерваторыю — першую ў нашым  
краi. Пры гарадзенцу Марцiну Пачобуту-Адлянiцкiм гэтая абсер-
ваторыя становiцца ў адзiн шэраг з найлепшымi абсерваторыямi 

4 Гл.: Jezuici a kultura polska: materiały sympozjum z okazji Jubileuszu 500-lecia uro-
dzin Ignacego Loyoli (1491–1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego (1540–
1990). Kraków, 15–17 lutego 1991 r. / pod redakcją Ludwika Grzebienia. Kraków, 1993. S. 276.

5 Гл.: Матулайтите С. Учение Коперника в Вильнюсском университете  в XVII — на-
чале XIX вв. // Историко-астрономические исследования. Вып. XII. М., 1975. С. 79.

6 Астраном, якi нарадзiўся на Вiцебшчыне, ксёндз-езуiт Ян Багамолец (1724–
1795). Ступень магiстра фiласофii ён атрымаў у Вiльнi, далей вывучаў астраномiю 
ў Пра зе. Пасля выкладаў у Варшаўскiм калегiуме. Назiраў камету 1769 г. i па вынiках 
назiранняў апублiкаваў працу, у якой акрамя астранамiчных дадзеных пра камету даў 
i астралагiчнае тлумачэнне яе з’яўлення.

7 Гл.: Блинова Т. Б. Иезуиты в Беларуси (Их роль в организации образования и про-
све щения). Гродно, 2002. С. 90.
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Еўропы. У 1770-я гг. А. Тызенгаўз у мэтах эканамiчнага ўздыму краiны 
вы працаваў план стварэння ў Гродне акадэмii свецкага тыпу i пабудовы 
астранамiчнай абсерваторыi пры ёй. Захаваўся праектны план, на якiм 
сярод iншых паказаны i будынак меркаванай абсерваторыi8. Аднак ідэі 
па стварэнні абсерваторыi ў Гродне не былi рэалiзаваныя.

У апошнi час у Беларусi з’явiлiся выдатныя працы з гiсторыi Вiлен-
ска га ўнiверсiтэта9. Але ў асноўным у iх даследавалася развiццё гуманi-
тар ных навук i бiяграфii навукоўцаў-гуманiтарыяў. Гiсторыя развiцця 
прыро дазнаўчых навук у Беларусi, на жаль, пакуль што адсутнiчае. Таму 
ў першай частцы гэтай кнiгi сiстэмна выкладзена развiццё астраномii 
ў Вiленскiм унiверсiтэце i ў дадатках да першай часткi зроблена спроба 
паказаць працу Вiленскай абсерваторыi ў кантэксце тагачаснай навукi. 
У другой частцы расказваецца аб астраномах XIX–XX стст. — выхадцах 
з Беларусi i iх унёску ў развiццё гэтай дасканалай навукi.

На жаль, у кнiзе амаль нiчога няма пра гiсторыю аматарскай астра-
номіі ў Беларусi, а гэтая навука ва ўсе часы iмела шмат прыхiльнi-
каў i заўзятараў. Нашы продкi захаплялiся астраномiяй у гарадах, 
пан скiх маёнтках i кляштарах. Пад’ём аматарскай астраномii ва ўсiм 
све це адбыўся з сярэдзiны XIX ст. у значнай ступенi пад уплывам не-
пераўзыдзеных кнiг Камiла Фламарыёна. У Беларусi з канца XIX ст. 
працаваў астранамiчны гурток пры Вiцебскай гiмназii, а ў Гродне ў на-
вучальных мэтах на пачатку ХХ ст. была адчыненая абсерваторыя ў ра-
месным вучылiшчы iмя царэвiча Аляксея, а ў кляштары брыгiтак пра-
цаваў гурток аматараў астраномiі ксяндза Люцыяна Халецкага.

Сярод аматараў астраномii былi самыя розныя людзi, напрыклад  наш 
вялiкi пiсьменнiк Уладзiмір Ка рат кевiч. З 1956 да 1958 г., працуючы на-
стаўнiкам расійскай мовы i лi таратуры ў Оршы, ён кiраваў астра на мiчным 
гуртком. Як успамiнаў адзiн з удзельнiкаў гуртка, «дзецi й на стаў нiкi ве
чарамi зьбiралiся, ён сузор’i называў. Па астраномii меў выключныя ве
ды. Адным з самых лю бiмых пiсьменьнiкаў Караткевiча быў Багдановiч. 
Памятаеце: “Нашто ж на зямлi сваркi й звадкi, боль i горыч, калi ўсе мы 
разам ляцiм да зор?”»10.

Мэта кнiгi — даць iнфармацыю па гiсторыi астраномii ў межах 
гiсторыi нашай Бацькаўшчыны.

Аўтар спадзяецца, што ягоная праца была не дарэмнай.
8 Гл.: Кiтурка I. Накiрункi даследавання гiсторыi Гараднiцы другой паловы ХVIII ст.: 

Кры нiцазнаўчы аспект // Гiстарыяграфiя i крынiцы па гiсторыi гарадоў i пра цэ саў урба-
нi зацыi ў Беларусi: зборнiк навуковых артыкулаў. Гродна, 2009. С. 204.

9 Напрыклад: Габрусевiч С. А., Марозава С. В. Прафесар Iгнат Анацэвiч. Жыццё. 
Спадчына. Гродна, 2005; Вильна 1823–1824: Перекрестки памяти / сост. Федута А. И; 
вступ. ст. коммент. Лавринец П. М., Рейтблат А. И., Федута А. И. Минск, 2008 i iнш.

10 Гл.: Жарко Г. Апiсваючы мiнуўшчыну Беларусі, Караткевiч ствараў Бела ру сi 
будучыню. [Электронны рэсурс] — Рэжым доступу: http://www.svaboda.org/content/
article/789197.html — Дата доступу: 07.11.2011.
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Магчыма, першым прафесiйным астраномам у ВКЛ быў найбуй-
нейшы польскi астраном Войцэх Брудзеўскi. Ён перехаў у Вiльню па 
запрашэннi вялiкага князя ВКЛ Аляксандра i быў яго асабiстым са-
кратаром. Астраном нарадзiўся ў 1445 г., адукацыю атрымаў у Кракаў-
скiм унiверсiтэце, дзе ў 1470 г. стаў бакалаўрам, у 1474 г. — магiстрам, 
а з 1485 г. быў дэканам фiласофскага факультэта (факультэта мастацт-
ваў). У Кракаўскiм унiверсiтэце Брудзеўскi чытаў арыфметыку, перспек-
тыву, тэорыю руху планет (1488) па Пурбаху, але з уласнымi каментара-
мi. Пераход да тэорыi Пурбаха быў вялiкiм крокам наперад у развiццi 
астраномii. Каментар Брудзеўскага стаў адным з асноўных кiраўнiцтваў 
Ка пернiка пры вывучэннi астраномii. Iснуе паўтораны ў многiх бiягра-
фiях Капернiка аповед, як Брудзеўскi звярнуў увагу на таленавiтага сту-
дэнта Мiкалая Капернiка, стаў з iм дадаткова займацца i нават даверлiва 
паведамiў яму свае патаемныя думкi аб гелiяцэнтрычнай сiстэме свету. 
Гэтая версiя сцвярджае, што Капернiк захапiўся астраномiяй менавiта 
на блiскучых лекцыях Брудзеўскага. Звесткi маюць у сваёй аснове 
дадзеныя, прыведзеныя ў першай бiяграфii Капернiка 1625 г. польскiм 
навукоўцам Шыманам Старавольскiм. Аднак усё гэта вельмi падобна 
да легенды. Яшчэ ў 1864 г. прафесар Францiшак Карлiнскi, тагачас-
ны дырэктар астранамiчнай абсерваторыi ў Кракаве, звярнуў увагу на 
тую акалiчнасць, што падчас знаходжання Капернiка ў Кракаўскiм унi-
версiтэце Брудзеўскi ўжо не чытаў лекцый па астраномii, ён выкладаў 
Арыстоцеля са сваiмi каментарамi на багаслоўскiм факультэце. Але калi 
Капернiк i не быў прамым выхаванцам Брудзеўскага, ён быў пад вельмi 
значным ўскосным уплывам навукоўца. Бо большасць выкладчыкаў Ка -
пернiка па ўнiверсiтэце былi цi прамымi вучнямi Брудзеўскага, цi, пры-
знаючы яго эрудыцыю i аўтарытэт, знаходзiлiся пад яго уплывам i вы-
карыстоўвалi ў сваёй выкладчыцкай працы складзеныя ім ка ментары, 
а таксама выдадзеную ў Мiлане ягоную кнiгу «Commentaria utillissima 
in theoricis planetarum» («Карысныя каментары планетнай тэо рыi»), якая 
многiмi лiчылася найлепшым выкладам планетнай сiстэмы Пта ламея на 
той час. Памёр Брудзеўскi ў Вiльнi ў 1497 г.11.

У 1522 г. Францiшак Скарына друкуе «Малую падарожную кнi-
жы цу», якая стала папулярным рэлiгiйным выданнем i прызначалася  

11 Гл.: Веселовский И. Н., Белый Ю. А. Николай Коперник, 1473–1543. М., 1974. 
С. 72–75.
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для вернікаў-рамеснiкаў, купцоў i т. д. Невялiкая па памерах i зручная 
для паўсядзённага карыстання кнiга акрамя рэлiгiйных тэкстаў дава-
ла яшчэ навуковыя i практычныя звесткi. Характэрныя ў гэтым сэнсе 
дзве апошнiя часткi «Малой падарожнай кнiжыцы», у якiх Скарына 
вы сту пае як навуковец-астраном. Так, у раздзеле «Святцы» ён уносiць 
нека то рыя папраўкi ў састарэлы юлiянскi каляндар у адпаведнасцi 
з най ноўшымi астранамiчнымi разлiкамi i вызначае час уваходжання 
Сон ца ў кожнае сузор’е. Па меркаваннi гiсторыка Г. Я. Галенчанкі, гэ-
тыя папраўкi адпавядалi ўзроўню астранамiчнай навукi першай паловы 
XVI ст. Сенсацыяй сталася знаходка ў 1957 г. асобнiка «Малой падарож-
най кнiжыцы» з добра захаваным раздзелам «Пасхалiя», што дало маг-
чымасць больш усебакова i глыбока ацанiць астранамiчныя веды белару-
скага гуманiста. У «Пасхалii» дадзена першая на ўсходзе Еўропы зводка 
месяцовых i сонечных зацьменняў: Скарына паведамiў аб шасцi меся-
цовых i адным сонечным зацьменнi. Гiсторык Г Я. Галенчанка мяркуе, 
што пры разлiках зацьменняў Скарына карыстаўся «Астранамiчнымi 
таб лiцамi» выбiтнага астранома эпохi Адраджэння Ёгана Регiяман тана, 
бо прагнозы зацьменняў нашага доктара медыцыны i вольных на вук 
у цэлым адрознiваюцца вялiкай ступенню дакладнасцi12.

Вiленскi ўнiверсiтэт быў арганiзаваны ў 1579 г. паводле ўказа Ста-
фана Баторыя. На працяглы час гэтая ўстанова зрабiлася альма-матар 
для не аднаго пакалення беларускiх iнтэлектуалаў, дзяржаўных дзея-
чаў, святароў i г. д.

7 лiпеня 1578 г. у Львове Стафан Баторый выдаў першы пры вiлей, 
паводле якога засноўваўся езуiцкi калегiум. Але без вялi кай пячаткi 
ВКЛ прывiлей не меў сiлы, а ў той час вялiкай пячат кай распараджаўся 
канцлер Мiкалай Радзiвiл Руды, кальвiнiст па вера вы знаннi.

1 красавiка 1579 г. Стафан Баторый выдаў другi прывiлей, згодна 
з якiм езуiцкi калегiум ператвараўся ў акадэмiю (Almae Academia et 
Universitas Vilnensis Societatis Jesu), а гэта значыць, што права наву-
чальнай установы ў Вiльнi ўраўноўвалася з правамi Кракаўскай ака-
дэмii. Аднак канцлер зноў адмовiўся прыкласцi вялiкую пячатку.

29 кастрычнiка 1579 г. папа Рыгор XIII зацвердзiў гэты прывiлей 
булай. Стафан Баторый пераканаў падканцлера Астафiя Валовiча, так-
сама кальвiнiста, прыкласцi да прывiлея малую пячатку i тым самым 
надаць яму юрыдычную моц13.

12 Гл.: Галенчанка Г. Я. Астранамiчныя звесткi ў «Малой падарожнай кнiжыцы» 
Ска рыны // Помнiкi гiсторыi i культуры Беларусi. № 4. Мiнск, 1974. С. 34–35.

13 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. Petersburg, 1862. S. 60–66.



19

XVI–XVII стагоддзi

У 1569 г. калегiум налiчваў каля 60 студэнтаў, а на афiцыйным ад-
крыццi 15 кастрычнiка 1570 г. прысутнiчала ўжо 160. Гуманiстычныя 
студыi з 1590-х гг. наведвалi 500–700 маладых людзей, а ў першай па-
лове ХVII ст. — штогод больш за 800 студэнтаў. Колькасць слу ха чоў 
фiласофскага факультэта вагалася ў межах 50–200 чалавек, тэа ла гiч-
нага — дасягала некалькiх дзясяткаў. З 1583 г. пачалi прысуджаць ву-
чоныя ступенi. Да 1650 г. у рэгiстрацыйную кнiгу ўнiверсiтэта былi 
занесеныя звесткi аб 52 дактарах i лiцэнцыятах тэалогii, 40 магiстрах 
фiласофii i вольных навук, з iх 8 «лiтвiнаў» i «русiнаў», выхадцаў з Бе-
ларусi. Усяго ў Вiленскiм унiверсiтэце з 1579 г. да сярэдзiны ХVII ст. 
вучылiся студэнты больш як 60 вядомых беларускiх шляхецкiх родаў: 
Вяжэвiчы, Гарабурды, Глябовiчы, Галоўнi, Копцi, Корсакi, Мялешкi, 
Пят ровiчы, Радзiвiлы, Руцкiя, Сапегi, Сялявы, Скумiновiчы, Трызны, 
Туры, Тышкевiчы, Халецкiя, Храптовiчы, Чыжы, Яцынiчы i iнш. З ты-
тулаванай знацi — князi Агiнскiя, Друцкiя-Горскiя, Крашынскiя, Палу-
бiнскiя, Сакалiнскiя14.

Працу Вiленскай акадэмii падтрымлiвала каталiцкая частка грамад-
ства ВКЛ. Бiскуп вiленскi Валяр’ян Пратасевiч дзеля ўтрымання ўнi-
версiтэта фундаваў езуiтам шэраг уладанняў, у тым лiку камянiцу на 
вулiцы Бернардзiнскай для бедных студэнтаў, названай Валяр’янаўскай 
бурсай15. На пачатку ХVII ст. значны дарунак на яе ўтрыманне ў па-
меры 1 тыс. коп грошаў лiтоўскiх зрабiў на пачатку ХVII ст. пан Iван 
Мялешка, уладальнiк Жыровiчаў. Дзякуючы мецэнатам акадэмiя змаг-
ла стварыць добрую бiблiятэку. Аснову бiблiятэкi склалi кнiгi вялiка га 
князя лiтоўскага i караля польскага Жыгiмонта Аўгуста i вiленска-
га бiскупа суфрагана Георгiя Альбiна. Некалькi тысяч кнiг дасталiся 
бiблiятэцы па тастаменце бiскупа Валяр’яна Пра тасевiча. Вялiкую 
колькасць кнiг падараваў вiленскi бiскуп Яўстах Валовiч. Ён сабраў 
каштоўную асабiстую бiблiятэку, якая ўключала працы гуманiстаў, 
фiласофскую i багаслоўскую лiтаратуру, геаграфiч ныя апiсаннi. 
Боль шасць кнiг была набытая ў падарожжах па краiнах, мно гiя мелi 
прысвячэннi аўтараў i выйшлi з найлепшых еўрапейскiх друкарняў. 

14 Гл.: Галенчанка Г. Адукацыя, унiверсiтэты, падарожнiцтвы ў ХVI–ХVII стст. 
[Электронны рэсурс] — Рэжым доступу: http://bk.baj.by/belkulttrad/13halenczanka.htm — 
Дата доступу: 18.07.2009.

15 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 71.
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Кнiгi Валовiча былi пераплеценыя ў скуру карычневага колеру або 
ў светлы пергамент i пазначаны экслiбрысам з выявай герба Валовiчаў 
i лiтарамi EW (пасля 1616 г. экслiбрыс утрымлiваў толькi выявы герба 
i бiскупскiх рэгалiй). Свае кнiгi Валовiч завяшчаў бiблiятэцы акадэмii, 
але не ўсе яны трапiлi туды, бо Вiленскi капiтул адмаўляўся iх пе-
радаваць цалкам. Таксама багатую калекцыю з сямейнай бiблiятэкi 
ў Ружанах падараваў акадэмii Казiмiр Леў Сапега, асноўная частка гэ-
тай калекцыi была з кнiг i рукапiсаў, сабраных канцлерам Львом Са-
пегам — бацькам Казiмiра Сапегi.

Дарэчы, кнiгу Капернiка «De revolutionibus orbium coelestium», на-
друкаваную ў 1543 г., астраном, матэматык i лекар Георг Iаахiм фон 
Лаўхен (Rhaeticus, 1514–1576) перадаў у бiблiятэку вялiкага князя лi-
тоў скага i караля Польшчы Жыгiмонта Аўгуста, асабiстым лекарам 
якога ён быў. Потым кнiга патрапiла ў бiблiятэку ўнiверсiтэта16.

З моманту заснавання ў Вiленскай акадэмii было два факультэты: 
фiласофскi i тэалагiчны. Навучанне на фiласофскiм факультэце працяг-
валася тры гады, i ён лiчыўся першай прыступкай да тэалагiчнага. Ба-
гаслоўскi факультэт меў шэсць кафедраў: тэалогii, сха ластыкi, маралi, 
палемiкi, Святога Пiсьма i габрэйскай мовы. У 1641 г. кароль i вялiкi 
князь Уладзiслаў Ваза выдаў прывiлей на заснаванне ме дыцынскага 
i юрыдычнага факультэтаў.

На фiласофскiм факультэце было сем кафедраў: метафiзiкi, ло гi кi, 
этыкi, матэматыкi, гiсторыi, геаграфii, вольных навук (litterae huma-
niores), вывучалi лацiну, грэцкую мову, рыторыку, паэтыку. За тры гады 
ўнiверсiтэцкага курса фiласофскага факультэта студэнты атрымоўвалi 
ўсебаковую адукацыю i маглi вывучаць багаслоўе. Тут вывучалi ма-
ральную тэалогiю, дагматычную тэалогiю, Новы i Стары Запаветы, 
казуiстыку, палемiку, кананiчнае права, гiсторыю Царквы, габрэйскую 
мову17. Значная колькасць беларускiх шляхцiцаў i мяшчанаў атрымалi 
ступень бакалаўра на факультэце фiласофii. Кiраўнiкi ўнiверсiтэта 
адзначалi практычны падыход мясцовага насельнiцтва да навучання 
ў Вiленскай акадэмii. Антонiа Пасевiна (дыпламат, папскi пасланнiк 
i пiсьменнiк) пiсаў у 1581 г.: «Большасць бедных русiнаў абiраюць тыя 
навукi, якiя падаюцца iм прыгоднымi для вядзення прыватных спраў, 
больш заможныя таксама не схiльны прысвячаць свае працы боскiм 
замыслам»18.

Курс фiласофii выкладаўся ўсе тры першыя гады навучання, як 
i ва ўсiх тагачасных еўрапейскiх унiверсiтэтах. Ён складаўся з чатырох 

16 Гл.: Матулайтите С. Учение Коперника... С. 73. 
17 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 75.
18 Гл.: Галенчанка Г. Адукацыя, унiверсiтэты, падарожнiцтвы…
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час так: логiкi, натурфiласофii (фiзiкi), метафiзiкi i этыкi. Самы паглы-
блены быў курс натурфiласофii (philosophia naturalis seu physica), у якi 
ўваходзiла i астраномiя. Вiдавочна, што натурфiласофiя падавалася па-
водле Арыстоцеля, Тамаша Аквiнскага, Вiльяма Акама. Тым не менш 
ужо ў XVII ст. студэнтам распавядалi i пра гелiяцэнтрычную сiстэму 
свету Капернiка i пра новую фiзiку Галiлея.

Мовай выкладання ў акадэмii была лацiна, як тады было прынята 
ў Еўропе, а выкладчыкамi ў Вiльнi спачатку былi пераважна iншаземцы: 
партугальцы, iспанцы, англiчане, немцы, шведы. Найбольш вядомымi 
з iх былi Эмануэль Вега (Emmanuel Vega), Мiхал Ортыс (Michael Ortiz), 
Якаў Ортыс (Jacob Ortiz), Бенедыкт дэ Сoxа (Benedict de Soxo), Рычард 
Сiнглтан (Richard Singleton), Лаўрэнс Боер (Lawrence Boyer), Джон 
Джордж Шаўэр (John George Schauer) i Сымон Дылгер (Simon Dilger)19. 
Вядомы вучоны Якуб Вуек (Jakób Wujek) пасля вяртання з Рыма, перад 
сваiм рэктарствам у Вiльнi, выкладаў матэматыку. Верагодна, ён быў 
першым вядомым нам выкладчыкам матэматычных навук у Вiльнi. 
Якуб Вуек (1540–1597) нарадзiўся ў горадзе Вагровец (Wągrowiec) 
у Польшчы ў пратэстанцкай сям’i. У 1562–1564 гг. вывучаў фiласофiю 
i матэматыку ў Вене. Перайшоў у каталiцтва i ў 1565 г. уступiў у ордэн 
езуiтаў. З 1565 да 1568 г. вывучаў тэалогiю ў Рыме. Пасля гэтага быў 
рэктарам езуiцкага калегiума ў Познанi, а ў 1578–1579 гг. — у Вiльнi20. 
Навукi матэматычнага цыкла выкладалiся ў Вiленскай акадэмii з пер-
шага дня яе iснавання, што вiдаць нават з булы папы Рыгора XIII. 
Сiстэма адукацыi езуiтаў была агульнаеўрапейскай, таму зразумела, 
што праграмы навучання ў Вiльнi не адрознiвалiся ад адпаведных пра-
грам езуiцкiх навучальных устаноў Еўропы. У 1599 г. акадэмiя пры-
няла агульнаеўрапейскую праграму аду кацыi, распрацаваную езуiцкiм 
ордэнам, — Ratio studiorum21.

Расказваючы пра Сусвет, большасць вiленскiх выкладчыкаў знаёмi-
лi студэнтаў з трыма асноўнымi на той час сiстэмамi22: Пталамея23, 

19 Гл.: Kowalewska Małgorzata. Academy of Vilnius. [Электронны рэсурс] — Рэжым 
доступу: http://ptta.pl/pef/haslaen/a/academyvilnius.pdf — Дата доступу: 09.01.2010.

20 Гл.: Bieliński Józef. Uniwersytet Wileński. Kraków, 1899–1900. T. I. S. 62.
21 Першы езуiцкi калегiум для свецкiх вучняў быў адкрыты ў горадзе Месi на на 

Сiцылii ў 1548 г. Езуiцкiя школы i сiстэма навучання былi арганiзаваныя ў ад па веднасцi 
з Сiстэмай вывучэння навук (Ratio studiorum) — усёабдымнай праграмай езуiц кай пе-
дагогiкi, складзенай каля 1559 г. У наступныя стагоддзi езуiты заснавалi 24 унi вер сiтэты 
i каля 600 калегiумаў па ўсёй Еўропе.

22 Гл.: Матулайтите С. Учение Коперника… С. 78.
23 Пталамей Клаўдзiй (Claudius Ptolemaeus) — знакамiты антычны астраном 

i географ, дзякуючы якому геацэнтрычная сiстэма светабудовы набыла канчатковую 
форму.
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Капернiка i Цiха Браге24. Пры гэтым паведамлялi, што 5 сакавiка 1616 г. 
папа Павел V ухвалiў унясенне ў iндэкс забароненых кнiг «De revo lu-
tionibus orbium coelestium» Капернiка, паводле якога кнiга часова заба-
ранялася doneccorrigatur, гэта значыць «да яе выпраўлення»25.

Пра ўзровень выкладання астраномii ў Вiльнi сведчыць адзiн з най-
больш раннiх з захаваўшыхся курсаў невядомага вiленскага выклад-
чыка ад 1603 г. Курс чытаўся на высокiм навуковым узроўнi з выка-
рыстаннем матэматычных метадаў, вялiкай колькасці схем i чарцяжоў. 
Разглядаючы рух нябесных сфер, аўтар спасылаўся на другi раз дзел кнiгi 
Капернiка, дзе гаворыцца пра рух Землi, але ў цэлым прытрымлiваўся 
сiстэмы свету Пталамея — з Зямлёй у цэнтры26.

Вядомы таксама рукапiс з лекцыямi па астраномii 1629 г. «Elementa-
le mathematicarum disciplinarum. Elementale astronomicum» прафесара 
ма тэ матыкi Андрэя Мiлеўскага, дзе астраномiя выкладаецца з пазiцый 
геа цэнт рызму. Але нароўнi з сiстэмай Пталамея ў кнiзе апiсваюцца 
i сiстэмы свету Цiха Браге i Капернiка. Андрэй Мiлеўскi (1593–1656) 
уступiў у ордэн езуiтаў 19 сакавiка 1611 г. у Вiльнi, быў прафесарам 
маральнай тэалогii, у 1630–1631 гг. прафесарам граматыкi ў Нясвiжы, 
а потым у шматлiкiх навучальных установах Польшчы.

Найбольш вядомым тагачасным выкладчыкам астраномii быў 
ма тэматык прафесар Освальд Крыгер (1598–1665). Освальд Крыгер 

24 Браге Цiха ((Brahe), 1546–1601) — дацкi астраном, найвялiкшы астраном датэ-
лескапiчнага часу. У пабудаванай iм у 1576 г. абсерваторыi «Уранiборг» больш за 20 га-
доў вёў вымярэннi каардынатаў свяцiлаў з найвышэйшай для таго часу дакладнасцю.

25 Справа з выпраўленнем кнiгi Капернiка зацягнулася, бо кардынал Гаятана, якому 
гэта даручылi зрабiць, памёр. Аднак праз 3 гады выпраўленне было зробленае i кнiгу мож-
на было перавыдаваць. Выпраўленнi былi вельмi павярхоўныя. «De revolutionibus orbium 
coelestium» Капернiка нiколi не аб’яўлялася ерэтычнай кнiгай. Папа Урбан VIII ў 1624 г., 
ужо пасля занясення кнiгi ў iндэкс забароненых кнiг, сцвярджаў, «што Святы Касцёл 
не асуджаў гэтае вучэнне як ерэтычнае i не мае намеру рабiць гэта надалей, ён толькi 
паказаў небяспеку гэтай тэорыi, аднак не варта баяцца таго, што калiнебудзь будзе 
даказана яе праўдзiвасць». Iншымi словамi, гелiяцэнтрызм быў асуджаны як неабгрун-
таванае, непрадуманае («temerario»), а не як ерэтычнае вучэнне. Дарэчы, iдэi Капернiка 
пачалi пашырацца ў iнтэлектуальных колах Еўропы ў другiм дзесяцiгоддзi XVI ст. дзяку-
ючы рукапiсу кнiгi «Малы каментар», копii якой хадзiлi па руках. Марцiн Лютэр i iншыя 
пратэстанцкiя лiдары аспрэчылi iдэi Капернiка, але каталiцкiя iерархi выявiлi цiкавасць. 
У 1533 г. асабiсты сакратар папы Клiмента VII Ёган Вiдманштэтэр прачытаў у Ватыкане 
некалькi лекцый пра iдэi Капернiка, на якiх прысутнiчалi сам папа i два кардыналы курыi. 
Праз некалькi гадоў Вiдманштэтэр стаў сакратаром архiбiскупа Капуi кардынала фон 
Шонбэрга, якi 1 лiстапада 1536 г. адрасаваў Капернiку сяброўскi лiст з просьбай азнаёмiць 
з атрыманымi вынiкамi iншых навукоўцаў i яго самога. Кардынал прапанаваў нават апла-
цiць працу пiсцоў, якiя скапiююць для яго кнiгу Капернiка. Кнiга «De revolutionibus orbium 
coelestium» цалкам была выключаная з iндэкса ў 1826 г.

26 Гл.: Матулайтите С. Учение Коперника… С. 74. 
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(Kru ger, Kriger, Kryger Oswald) нарадзiўся ў 1598 г. у Прусii, у ор-
дэн езуiтаў уступiў 18 жнiўня 1618 г. у Вiльнi, памёр 6 траўня 
1655 г. у Гродне. З 1622 да 1625 г. штудыяваў фiласофiю ў Рыме, 
з 1626 г. да 1630 г. вы вучаў тэалогiю ў Вiльнi. У 1631–1632 гг. быў 
прафесарам матэматыкi ў Нясвiжы, з 1632 г. да 1633 г. — прафе-
сарам матэматыкi i габрэй скай мовы ў Вiльнi, у 1633–1634 гг. — 
у Нясвiжы, з 1634 да 1648 г. — зноў прафесарам матэматыкi i габрэй-
скай мовы ў Вiльнi. У 1648 г. заняў пасаду прафесара матэматыкi 
i маральнай тэалогii ў Нясвiжы, а з 1653 г. стаў рэктарам у Нясвiжы. 
У 1655 г. атрымаў пасаду каралеўскага iн жы нера i займаўся вайско-
вай тэхнiкай. Аўтар падручнiка «Arithmetica practica in usum studi-Arithmetica practica in usum studi-
osae juventutis» (1635) i прац па матэматыцы, астраномii, оптыцы 
i архiтэктуры, напрыклад: «Illustriora Theoremata et problemata math-Illustriora Theoremata et problemata math-
ematica ex Opticis» (1633)27.

Дзве часткi працы Освальда Крыгера «Compendium mathematicarum 
disciplinarum» (1632) былi прысвечаныя астраномii. Захавалiся такса-
ма запiсы прафесарскiх лекцый па астраномii за 1645 г. У гэтым курсе 
нароўнi з iншымi прыводзiцца i сiстэма Сусвету паводле Капернiка. 
У навуковай дзейнасцi Крыгер, як i Галiлей, зыходзiў з важнасцi вы-
нiкаў эксперыменту (дарэчы, Галiлей падтрымлiваў навуковыя кантак-
ты з Вiленскiм унiверсiтэтам). Менавiта Освальду Крыгеру як аднаму 
з самых адукаваных людзей у ВКЛ была даручаная адукацыя маладых 
Радзiвiлаў.

Крыгер самастойна зрабiў тэлескоп i яшчэ пры жыццi Галiлея, 
у снеж нi 1632 г. i студзенi 1633 г., са сваiмi студэнтамi правёў першыя 
назiраннi за небам з дапамогай аптычнай прылады28. Ёсць дакладная 
iнфармацыя пра назiранне Крыгерам адкрытых Галiлеем спадарожнiкаў 
Юпiтэра ў 1632 г. Студэнты Крыгера Ян Рудамiна-Дусяцкi i Альберт 
Дыблiнскi пад яго кiраўнiцтвам напiсалi першыя ў ВКЛ астранамiчныя 
працы29. Выкладчыкi-езуiты ўмелi знаходзiць таленавiтых студэнтаў 
i працаваць з iмi. Шырока практыкавалiся «акадэмii» па навуковых 
iнтарэсах студэнтаў (навуковыя гурткi), якiя вялi найлепшыя вы клад-
чыкi. Сябрамi «акадэмiй» станавiлiся найбольш папяховыя студэнты, 
якiя выяўлялi цiкавасць да вывучэння абранай навукi30. Верагодна, 

27 Гл.: Piechnik Ludwik. Dzieje Akademii Wileńskiej. Т. II: Rozkwit Akademii Wi leń-
skiej w latach 1600–1655. Rzym, 1983. S. 121–122.

28 Гл.: Jezuici a kultura polska: materiały sympozjum z okazji Jubileuszu 500-lecia 
urodzin Ignacego Loyoli (1491–1991) i 450-lecia powstania Towarzystwa Jezusowego 
(1540–1990). S. 276.

29 Гл.: Матулайтите С. Учение Коперника… С. 79. 
30 Гл.: Блинова Т. Б. Иезуиты в Беларуси... С. 50.
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Ян Рудамiна-Дусяцкi i Альберт Дыблiнскi былi сябрамi «акадэмii» пра-
фесара Крыгера.

Матэматычна-астранамiчная праца Яна Мiкалая Рудамiны-Дусяц-
ка га «Illustriora theoremata et problemata mathematica…» (1633)31 на-
пiсана на матэрыяле ўнiверсiтэцкiх лекцый. Сярод iншага аўтар 
рас павядае пра нядаўна вынайдзены тэлескоп (tubus astronomicus) 
i пра правядзенне ў Вiльнi назiранняў за спадарожнiкамi Юпiтэра, 
апiсвае ўсе наяўныя на той час сiстэмы Сусвету: Пталамея, Цiха Браге, 
Капернiка32.

Ян Мiкалай Рудамiна-Дусяцкi (1615–1652 цi 1651) вучыўся ў Вi-
лен скай i Кракаўскай акадэмiях, Лейдэнскiм i Балонскiм унiверсiтэтах. 
Браслаўскi харужы з 1639 г. да 1645 г., з 1645 г. — браслаўскi маршалак, 
стараста ўсвяцкi, пасол у сойм 1648 г., дэпутат Трыбунала ВКЛ у 1640 
i 1645 гг. Рудамiны-Дусяцкiя — вядомы шляхецкi род на Беларусi. Так, 
напрыклад, прадзед Яна Рудамiны-Дусяцкага, таксама Ян Рудамiна-
Дусяцкi (1543–1621) быў фундатарам знакамiтага касцёла ў Камаях, 
дзед — аўтарам твора «Праўдзiвыя дыярыушы экспедыцыi Кароны 
Польскай i ВКЛ супраць Асмана…» (1640) пра Хоцiнскую бiтву 1621 г. 
з туркамi. Амаль ўсе пакаленнi Рудамiнаў-Дусяцкiх вучылiся ў розных 
унiверсiтэтах Еўропы.

У 1639 г. аўдытар (нешта блiзкае сучаснаму дацэнту) Вiленскай 
ака дэмii Альберт Дыблiнскi выдаў кнiгу «Centuria astronomica»33, напi-
са ную на аснове лекцый Крыгера. Цiкава, што ў 1707 г. гэтая кнiга была 
перакладзеная на рускую мову У. Кiпрыянавым для Матэматыка-навi-
гацыйнай школы ў Маскве. Пераклад быў падрыхтаваны да друку, але 
так i не выйшаў у свет.

«Centuria astronomica» складаецца з 100 пунктаў, кожны ўключае 
ў сябе паўгадзiнную лекцыю34.

У пунктах 1–7 даецца апiсанне геацэнтрычнай сiстэмы Сусвету па-
водле Сакрабоска35. Тут сцвярджаецца, што акрамя сферы зорак iсну-

31 Гл.: Banionis Juozas. Matematine mintis Lietuvoje. Vilnius, 2001. S. 21.
32 Гл.: Матулайтите С. Учение Коперника… С. 79. 
33 Centuria Astronomica. In Alma Aсademia et Uniwуrstate Vilnensi Societatis Jesu ab 

Alberto Dyblinski physcae et Mathescos auditore publica disputatione proposila. Vilna. Typis 
Acad. Soc. Jesu. A. D. 1639.

34 Гл.: Чевакал В. Л. «Centuria astronomica» Вильнюсского астронома Альберта Ды-
блинского и ее русский перевод // Из истории естествознания и техники в Прибалтике. 
Т. 2. Рига, 1970. С. 5–13.

35 Сакрабоска Ян — англiйскi вучоны. Памёр у 1556 г. у Парыжы, дзе быў прафеса-
рам астраномii i матэматыкi ва ўнiверсiтэце. Вучыўся ў Оксфардзе. Ягоная самая пашы-
раная праца — «De sphaera mundi» — скарочаны выклад сiстэмы сферычнай астра номii 
па Пталамею.
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юць сем планетных сфер са сваiмi эпiцыкламi. Прыведзеныя чарцяжы, 
якiя тлумачаць рух Сонца i Месяца вакол Зямлi.

У пунктах 8–11 тлумачыцца, чаму працягласць дня на розных шы-
ротах розная. Прыводзяцца досыць дакладныя памеры Зямлi паводле 
Цiха Браге.

Пункты 12–18 прысвечаныя апiсанню руху Месяца.
У пунктах 19–23 тлумачыцца бачны рух планет на небе. Пры апi-

саннi руху Венеры прыводзiцца факт яе дзённай бачнасцi.
Пункт 23 утрымлiвае адказ на пытанне, цi «цвёрдыя нябёсы», са 

спасылкай на Святое Пiсьмо — цвёрдыя.
У пункце 25 справядлiва сцвярджаецца, што свецiць толькi Сонца, 

а ўсе астатнiя нябесныя целы свецяць адлюстраваным святлом (за вы-
няткам зорак).

Далей тлумачацца фазы Месяца, чыннiкi рознага колеру яго ў за-
леж насцi ад вышынi над гарызонтам i стану атмасферы.

У пунктах 40–42 са спасылкай на Арыстоцеля i iншых аўтарытэтаў 
тлумачыцца, чаму зоркi ззяюць, а планеты — не.

У пункце 43 апiсваецца тэлескапiчнае назiранне Венеры ў Вiльнi 
ў 1639 г. i падаецца разлiковая таблiца яе становiшчаў на небе i бачных 
фаз на наступныя гады.

У пункце 44 прыведзена iнфармацыя Цiха Браге пра бачную коль-
касць зорак на небе: бачных увесь час — 780, заходзячых — 317, уся-
го — 1097. У наступным пункце паведамляецца, што акрамя бачных 
вокам вядомых планет павiнны быць i яшчэ невядомыя планеты.

У пунктах 46–55 апiсваецца сутачны i гадавы рух зорнага неба 
i з’ява прэцэсii. Прэцэсiя тлумачыцца са спасылкай на вялiкага Ка пер-
нiка (Magni Kopernici) i Цiха Браге.

У пунктах 56–62 разглядаецца гадавы рух усiх планет i Месяца. Па-
ведамляюцца лiчбавыя характарыстыкi гэтага руху.

У пунктах 63–71 на аснове разлiкаў Цiха Браге памераў i адлеглас-
цяў да планет i зорак робiцца пераразлiк iх вуглавых хуткасцяў у лi-
нейныя. Прыводзяцца разлiкi Цiха Браге адлегласцi да нябесных свяцi-
лаў (адлегласць да Месяца блiзкая да рэальнай).

У пунктах 72–73 на аснове адлегласцяў i вуглавых памераў пры во-
дзiцца разлiк фiзiчных памераў Месяца i Сонца. Адлегласць да Ме сяца 
ў Браге атрымалася адпаведнай рэальнасцi, таму прыводзяцца яго ныя 
дакладныя фiзiчныя памеры. А дыяметр Сонца паменшаны, бо, раз лiч-
ваючы адлегласць да Сонца, Цiха Браге моцна памылiўся.

Пункты 78–90 прысвечаныя зацьменням Сонца i Месяца. Апiсва-
юц ца чыннiкi гэтых з’яў i падаюцца тлумачальныя разлiкi.
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Апошнiя 10 пунктаў прысвечаныя астралогii36.
У XVII ст. навукоўцы акадэмii выдалi шэраг iншых кнiг, дзе раз гля-

далiся розныя пытаннi астраномii:
• Stancykiewicz J. Exegesis festivitatis paschalis. 1646.

Акрамя пытанняў, звязаных з календаром, падаюцца звесткi пра со-
нечны i месячны год, пра сонечны цыкл.

• Bialkowski N. C. Theorecentrica sive mathematicae de punctis et cent ris 
consideratione. 1644.

• Poszapowsky J. Universa meteorologija. 1643.
• Karwosiecki W. Theorematia caloptrosaustica. Seu de speculis histories. 

1636.
• Mlodzianowski J. Theoremata de oculo. 1641.

Тут, акрамя iншага, аўтар распавядае пра даследаваннi Капернiка 
i Цiха Браге, прысвечаныя вылiчэнню адлегласцяў да зорак i планет, 
i зазначае, што вялiкi Капернiк паказаў, што адлегласць ад Сонца да 
Зямлi нашмат меншая за адлегласць ад Сонца да нерухомых зорак. 
У кнiзе апiсваецца тэлескоп37.

Аднак да канца XVIII ст. галоўнай лiчылася геацэнтрычная мадэль 
Пталамея з Зямлёй у цэнтры Сусвету i менавiта гэтая сiстэма выклада-
лася студэнтам як асноўная. Выкладанне астраномii ў Вiленскiм унi-
версiтэце ў асноўным адпавядала агульнаму еўрапейскаму ўзроўню. 
Упершыню студэнты азнаёмiлiся з гелiяцэнтрычнай сiстэмай Сусвету 
Капернiка з лекцый Саламанскага ўнiверсiтэта ў 1561 г. Да пачатку 
XVII ст. гэтая сiстэма аспрэчвалася нават у Сарбоне. А ў найстарэй-
шых унiверсiтэтах ЗША — Ельскiм i Гарвардскiм — сiстэмы Су свету 
Капернiка i Пталамея выкладалiся паралельна да канца XVIII ст.38. 
Шырока вядомая Парыжская абсерваторыя (i яе дырэктары з «ды нас-
тыi» Касiнi) актыўна пярэчыла сiстэме Капернiка аж да часоў Фран-
цузкай рэвалюцыi i, зразумела, мела для гэтага астранамiчныя, а не тэа-
лагiчныя аргументы. Неабходна зазначыць, што ў разлiках па сiстэме 
Капернiка прымалася, што планеты раўнамерна рухаюцца па iдэаль-
ных акружнасцях (эпiцыклы заставалiся). Прычым хiбнасцi памiж раз-
лiковым i рэальным становiшчамі планет выходзiлi досыць вялiкiя. 
Па мыл кi ў разлiках па сiстэме Капернiка i былi нагодай таго, што 
астра номы, а не тэолагi не прымалi сiстэму Капернiка. Сiстэма свету, 
пра панаваная Цiха Браге, растлумачвала, напрыклад, фазы Венеры — 

36 Гл.: Беспамятных Н. Д. «Сотня астрономская». Лекции по астрономии в 30-х 
годах XVII в. в Вильнюсской академии // Историко-астрономические исследования. 
Вып. XII. М., 1975. С. 101–108.

37 Гл.: Матулайтите С. Учение Коперника… С. 76.
38 Гл.: Матулайтите С. Учение Коперника… С. 80.
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з’яву, якую вынайшаў Галiлей i якую не магла растлумачыць сiстэма 
Пталамея. Кардынал Раберта Белармiна39 лiчыў, што цяжар доказу но-
вай тэорыi ляжыць на натурфiласофii, а не на тэалогii, i даводзiў гэта 
Галiлею падчас першага працэсу над ім у 1613–1616 гг. (так званага 
ўгаворвання). Белармiна мог бы спаслацца на вядомы прэцэдэнт: Цiха 
Браге, вызначыўшы паралакс каметы 1577 г., даказаў, што камета руха-
лася ў надмесяцовай вобласцi i павiнна была перасекчы планетныя сфе-
ры. Адсюль рабiлася выснова, што космас нельга лiчыць нязменным, 
якiм яго меркавалі Арыстоцель i Пталамей, а тэорыя цвёрдых планет-
ных сфер не суадносiцца з рэчаiснасцю40. Менавiта памылкi пры разлiках 
па сiстэме Капернiка вымусiлi Цiха Браге сфармуляваць сваю сiстэму 
Сусвету, у якой былi аб’яднаныя iдэi Пталамея i Капернiка. Толькi калi 
Кеплер паказаў, што планеты рухаюцца па элiпсах з няроўнай увесь 
час хуткасцю41, была дасягнутая неабходная дакладнасць разлiкаў руху 
планет па сiстэме Капернiка. Але бясспрэчны доказ таго, што Зямля 
круцiцца вакол Сонца, быў атрыманы з адкрыццём гадавога паралак-
са зорак42 (з’явы, тэарэтычна неабходнай у сiстэме Капернiка) толькi 
ў 1838 г. Другi доказ руху Зямлi вакол Сонца — гадавое аберацыйнае 

39 Белармiна Раберта (Bellarmino, Bellarmine, 1542–1621) — вучоны-езуiт, ба га-
слоў-палемiст, адзiн з найбуйнейшых тэолагаў свайго часу, кардынал i вялiкi iнквiзiтар 
Каталiцкай царквы, пiсьменнiк i гуманiст. Галоўны абвiнаваўца падчас працэсу над Бру-
на, кiраўнiк першага працэсу (угаворвання) над Галiлеем у 1613–1616 гг., пасля працэсу 
ўласнай рукой склаў дакумент, якi сцвярджаў, што Галiлей «не ерэтык». Кананiзаваны 
ў 1930 г., абвешчаны ў каталiцызме Настаўнiкам Царквы ў 1931 г. 

40 У канцы XVI ст. кардынал Белармiна чытаў лекцыi ў Лувенскiм унiверсiтэце. 
Ён адзначаў няслушнасць iдэi Арыстоцеля пра тое, што ўвесь Сусвет падзелены «ме-
сяцовай гранню» на дзве якасна розныя сферы — падмесяцовы Сусвет (сусвет ча-
тырох Арыстоцелевых элементаў, сусвет недасканалы, сусвет граху, дыспрапорцыi 
i дысгармонii) i надмесяцовы сусвет (сусвет iдэальных сутнасцяў, дзе планеты руха-
юцца па iдэальных кругах, прысутнiчае «гармонiя сфер», усё нязменна i г. д.). Абодва 
сусветы, паводле Арыстоцеля, маюць розныя законы прыроды, у iх розная фiзiка, але 
ж агульная матэматыка. Пасля апрацоўкi Тамашом Аквiнскiм iдэй Арыстоцеля Касцёл 
прыняў iх, хоць яго вучэнне i не ўваходзiла ў галоўную дактрыну. Белармiна ўспрыняў 
сур’ёзнае навуковае адкрыццё Браге i змянiў свае гледзiшча на хоць i не дактрыналь-
нае, але вельмi важнае пытанне. Яго лувенскiя лекцыi былi апублiкаваныя i вядомыя 
ў Еўропе. 

41 Ёган Кеплер (1571–1630) адкрыў законы, па якiх рухаюцца планеты. Кеплер 
быў асiстэнтам Цiха Браге — найлепшага астранома-назiральнiка сваёй эпохi. Шляхам 
аналiзу назiранняў Цiха Браге Кеплер даказаў, што арбiты планет уяўляюць з сябе элiп-
сы i што хуткасць руху планеты па арбiце зваротна прапарцыйная адлегласцi ад Сонца. 

42 Паралакс (гр. змена, чаргаванне) — змена бачнага палажэння аб’екта адносна 
аддаленага фону ў залежнасцi ад змены становiшча назiральнiка. Паралакс можа быць 
гадавым i сутачным. Найблiжэйшая да нас зорка Праксiма Цэнтаўра мае гадавы пара-
лакс у 0,77′′.
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зрушэнне зорак, адкрытае англiйскiм астраномам Брэдлi ў 1728 г. пры 
спробе вызначыць гадавы паралакс зоркi γ Цмока (Draconis)43. Аднос-
ны доказ вярчэння Зямлi вакол сваёй восi быў атрыманы ў 1671 г. пас-
ля таго, як выявiлi змену вагi фiзiчнага цела на экватары ў параўнаннi 
з Еўро пай — гэтая змена адбываецца пад уплывам цэнтрабежнай сiлы 
кру чэння Зямлi. Канчатковы доказ вярчэння Зямлi вакол сваёй восi быў 
атры маны пры дапамозе маятнiка Фуко ў 1851 г.44 (гл. дадатак).

У цэлым навуковы ўзровень заняткаў па прыродазнаўчых навуках 
залежаў як ад ведаў канкрэтнага прафесара, так i ад часу. Ён быў розны 
на пачатку XVII ст. i ў канцы яго. Але галоўнае — дасягненнi ў даклад-
ных навуках адразу станавiлiся вядомыя езуiтам i выкладалiся студэн-
там, у XVII–XVIII стст. сярод езуiтаў было шмат астраномаў сусветна-
га ўзроўню, i яны ў значнай ступенi вызначалi прагрэс у гэтай навуцы.

Росквiт Вiленскай акадэмii абываўся да 1655 г.
Расійскае войска ўступiла ў Вiльню 8 жнiўня 1655 г. Горад быў за-

хоплены расійскiмi войскамi князя Чаркаскага i казакамi гетмана За ла-
тарэнкi. Расправы захопнiкаў над мiрнымi жыхарамi ўражваюць сваiм 
фантастычным дзiкунствам. Падпаленая Вiльня гарэла 17 дзён. Пад 
шаб лямi акупантаў i ў агнi загiнулi 25 тысяч жыхароў горада. Сталiца 
шэсць гадоў была ў руках акупантаў, пакуль у 1661 г. войскi гетма-
на Мiхала Паца не выбiлi iх з Вiльнi. Расійцы знiшчылi i акадэмiю. 
Выкладчыкi шукалi паратунку ў Кёнiгсбергу або за мяжой. Кнiгi част-
кова былi вывезеныя ў Кёнiгсберг. У 1661 г. была зробленая спроба 
аднавiць дзейнасць Вiленскай акадэмii. Былi спробы адрадзiць вучэль-
ню ў 1660-я i 1670-я гг., але таксама няўдалыя. Акадэмiя адрадзiлася 
толькi пасля 1674 г. Аднавiлася выкладанне гуманiтарных i матэматыч-
ных навук, аднак навуковы ўзровень установы паступова знiжаўся45.

43 Гл.: Бакулин П. И., Кононович Э. В., Мороз В. И. Курс общей астрономии. 
Москва, 1977. С. 126. 

44 Фуко Жан Бернар Леон (1819–1868) — французскi фiзiк, член Парыжскай ака-
дэмii навук. Правёў дослед з маятнiкам, што наглядна паказала вярчэнне Зямлi ва-
кол сваёй восi. У аснове доследу ляжыць уласцiвасць маятнiка захоўваць плоскасць 
ваганняў незалежна ад кручэння апоры, да якой маятнiк падвешаны. Назiральнiк, якi 
верцiцца разам з Зямлёй, бачыць паступовае змяненне напрамку качання маятнiка ад-
носна навакольных зямных прадметаў.

45 Гл.: Kowalewska Małgorzata. Academy of Vilnius…
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У XVIII ст. у Вялiкiм Княстве Лiтоўскiм узрасла цiкавасць да пры-
родазнаўства. Розныя навуковыя прыборы, i ў тым лiку тэлескопы, 
па чалi выкарыстоўваць асобныя аматары для правядзення публiчных 
астранамiчных назi ранняў у сябе дома разам з запрошанымi гасцямi. 
Такiя паказы часта аб вя шчалiся ў друку46.

Пачынаючы з другой паловы XVIII ст. кiраўнiцтва акадэмii пасы-
лае на навуковыя стажыроўкi ў Прагу да выбiтнага чэшскага матэма-
тыка i астранома Юзафа Стэплiнга маладых навукоўцаў: Тамаша Се-
кежынскага (1750–1752), Тамаша Жаброўскага (1750–1752), Яна Ба-
га мольца (1754–1755), Марцiна Пачобута-Адлянiцкага (1754–1756), 
Ка зi мiра Нарушэвiча (1754–1756)47.

Астраном, матэматык i паэт Фелiцыян Выкоўскi (1728–1784) вы-
вучаў фiласофiю i матэматыку ў Рыме, у «Калегiуме Назарэнуме», 
вы кладаў ма тэ матыку ў Вене ў пiярскiм «Калегiуме Нобiлiуме Ло вен-
бургiкуме», а по тым вярнуўся ў Рэч Паспалiтую, працаваў выклад-
чыкам спачатку ў ка ле гiуме ў Дамбровiцы, а потым у Вiльнi (1756/57 
i 1758/59). За выключныя дасягненнi ў галiне астраномii i матэматыкi 
яго нават называлi «Copernicus redivivus» («Капернiк»). З-за адсутнасцi 
сродкаў яго працы не былi апуб лiкаваныя i засталіся ў рукапiсах. Сярод 
сваiх сучаснiкаў ён заваяваў славу як паэт (казалi: «Што ў Польшчы 
Нарушэвiч, то ты ў Лiтве»)48.

Вядомым астраномам — нараджэнцам Вiцебшчыны быў ксёндз-
езуiт Ян Багамолец (1724–1795). Ступень магiстра фiласофii ён атры маў 
у Вiльнi, далей вывучаў астраномiю ў Празе. Пасля выкладаў у Вар шаўскiм 
калегiуме. Назiраў камету 1769 г. i па вынiках назiранняў апуб лiкаваў працу, 
у якой акрамя астранамiчных дадзеных пра камету выклаў i астралагiчнае 
тлумачэнне яе з’яўлення49. Аднак славу езуiту Яну Багамольцу прынесла 
барацьба з рознымi забабонамi, супраць якiх ён пiсаў свае кнiгi50.

46 Гл.: Славенас П. В. Астрономия в высшей школе Литвы. XVI–XIX вв. // Истори-
ко-астрономические исследования. Вып. I. М., 1955. С. 55.

47 Гл.: Блинова Т. Б. Иезуиты в Беларуси… С.90.
48 Гл.: Куркоўскi Яраслаў. Бернард Сыруць (Сiруць). Варшава — Лiда, 2009. С. 49.
49 Гл.: Rybka E., Rybka P. Historia astronomii w Polsce. T. II. Wrocław — Warszawa, 

1983. S. 47.
50 Гл.: Блинова Т. Б. Иезуиты в Беларуси… С.115.
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Яшчэ адным выбiтным астраномам XVIII ст. быў ксёндз-езуiт 
Ста фан Луцкiна (1725–1793), таксама нараджэнец Вiцебшчыны. Вы-
пуск нiк Вiленскай акадэмii, ён вывучаў матэматыку i астраномiю ў Ве-
не (1750–1752). Пасля Вены вучыўся ў Рыме, а з 1757 г. — у Францыi. 
Пасля навучання вярнуўся ў Вiльню. У 1759 г. пераехаў у Варшаву, дзе 
выкладаў фiзiку i астраномiю ў езуiцкiм калегiуме i кiраваў невялiкай 
астранамiчнай абсерваторыяй. У 1765 г. Луцкiна выехаў у Францыю да 
двара караля Станiслава Ляшчынскага. Вярнуўся ў Варшаву ў 1767 г. 
i прывёз з сабой вялiкую колькасць якасных астранамiчных прылад. 
У Варшаве заняў кафедру прафесара матэматыкi i астраномii ў езуiцкiм 
калегiуме. Неўзабаве ён стаў рэктарам гэтай установы51.

Тамаш Жаброўскi (25.11.1714–18.03.1758) нарадзiўся пад Нава-
градкам, у вёсцы Мiтраполь. У 1732 г. ён закончыў Вiленскую акадэмiю 
i ў той жа год у Вiльнi ўступiў у ордэн езуiтаў, у святары быў высвячаны 
ў 1743 г. У 1746 г. яго прызначылi прэфектам будаўнiцтва ў Бабруйску, 
а ў 1748 г. — прэфектам будаўнiцтва ў Вiльнi.

51 Гл.: Rybka E., Rybka P. Historia astronomii w Polsce. Т. II. S. 46.

Першы дырэктар вiленскай абсерваторыi Тамаш Жаброўскi (1714–1758).  
Мастак Iгнат Эгенфельдэр (Ignacy Ernest Eggenfelder)
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У 1750–1752 гг. Тамаш Жаброўскi вывучаў матэматыку, астраномiю 
i архiтэктуру ў Празе i Вене. У 1752 г. ён вярнуўся ў Вiльню з Прагi 
пасля стажыроўкi i атрымаў ступень магiстра фiласофii i свабод-
ных навук. У Вiленскай акадэмii ён стварыў кабiнеты матэматы-
кi i эксперыментальнай фiзiкi52, распрацаваў план астранамiчнай 
абсерваторыi ў стылi ракако, для яе будаўнiцтва атрымаў сродкi ад 
мецэнаткi Альжбеты Пузынi-Агiнскай53 (1700?–1768), кашталяна-
вай Мсцiслаўскай, i кiра ваў будаўнiцтвам. Пузыня-Агiнская была 

52 Гл.: Вялiкае Княства Лiтоўскае: энцыклапедыя. Т. 1. Мiнск: Беларуская Энцык-
ла пе дыя, 2005. С. 622.

53 Жонка мсцiслаўскага кашталяна Антонiя Пузынi. Пузынi — княжацкi род, якi 
вядзе свой радавод ад Рурыкавiчаў.

Альжбета Пузыня-Агiнская (1700–1768).  
Мастак Iгнат Эгенфельдэр
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адукаваная жанчына i  цiкавiла ся дакладнымi навукамi. Вядома, што 
ў сваiм маёнтку яна праводзiла астранамiчныя назiраннi. Каб атры-
маць грошы на Вiленскую абсерваторыю, яна прадала свае маёнткi 
ў Сандамiрскiм ваяводстве54. Праект абсервато рыi мы бачым на парт-
рэтах Жаброўскага i Пузынi-Агiнскай, намалява ных мастаком другой 
паловы XVIII ст. Iгнатам Эгенфельдэрам.

Абсерваторыя была надбудаваная над трохпавярховым паўноч-
ным корпусам калегii. У XVIII ст. яшчэ нiшто не засланяла га рызонту 
i не было гарадской ілюмінацыі, якая б перашкаджала на зіраць за 
небам. Абсерваторыя скла далася з двух збудаваных адзiн над другiм 
залаў (чацвёрты i пяты паверхi будынка). Чацвёрты паверх займаў 
вялiкую залу (цяпер Белая зала бiблiятэкi Вiльнюскага ўнi версiтэта), 
дзе захоўвалiся пры боры для астранамiчных назiранняў i фiзiчных 
эксперыментаў, экс панавалiся навуковыя калекцыi, пра водзiлiся на-
вучальныя заняткi. Надбудова над вя лiкай залай прызначалася для 
астранамiчных на зiранняў. Неабходныя астранамiчныя прыборы пад-
нiмалi з вялiкай залы ўверх праз люк55.

У 1753 г. астранамiчная абсерваторыя пры Вiленскiм унiверсiтэце 
адчынiлася, i яе першым дырэктарам стаў Т. Жаброўскi.

Марцiн Пачобут-Адлянiцкi ўспамiнаў, што Жаброўскi, атрымаўшы 
ад Пузынi-Агiнскай фундуш на будаўнiцтва абсерваторыi, пачаў узво-
дзiць яе ў 1753 г., i ў тым жа годзе яна была часткова гатовая, нават 
накрытая бляхай. Але праз нястачу сродкаў працы не былi законча-
ныя, i ў такiм выглядзе абсерваторыя прастаяла да 1767 г. Жаброўскi, 
пiльна заняты iншымi справамi, не стараўся закупаць астранамiчныя 
прылады. Але на яго просьбу багатыя аматары навук ахвяравалi 
некалькi тэлескопаў астранамiчнаму кабiнету, i доўгi час гэтыя пры-
лады заставалiся адзiным багаццем56.

Напрыклад, дырэктар абсерваторыi прасiў князя Мiхала Казiмiра 
Ра дзiвiла Рыбаньку (1702–1762) ахвяраваць новай абсерваторыi свой 
тэлескоп. У лiсце да Радзiвiла Жаброўскi згадваў пра знак «з нябё
саў» — прадвесце, якое прымусiла яго звярнуцца да князя, бо на сце-
ны толькi што ўзведзенага будынка Вiленскай абсерваторыi прыляцеў 
i ўсеўся чорны арол. Гэта Жаброўскi тлумачыў як знак для Радзiвiлаў, 
бо ў княжым гербе таксама меўся арол57. Князь Мiхал Казiмiр Радзiвiл 

54 Гл.: Букiна А. Партрэт Эльжбеты i Антонiя Пузынаў з касцёла ў Лучаi // Вi цебскi 
сшытак. 1995. № 1. С. 58–59.

55 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 206.
56 Гл.: Bieliński Józef. Stan nauk matematyczno-fizycznych za czasow wszechnicy wi-

len skiej. Warszawa, 1890. S. 98.
57 Гл.: Баженова О. Д. Радзивилловский Несвиж. Минск, 2007. С. 27.
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Рыбанька ахвяраваў абсерваторыi тэлескоп у 4 футы даўжынёй, выра-
блены ў Нямеччыне. Тэлескоп абшыты скурай, з гравiраваным золатам 
надпiсам: «Dono celsissimi principis Michaelis Radziwill palat: Viln. supr: 
ducis exerc: M. D. L. cessit Acad: Viln: S. J. ad usum astronomicos». Гэты 
тэлескоп — рэфлектар сiстэмы Грэгары, якi мае галоўнае люстэрка 
дыя метрам 13,5 см з люстраной бронзы. Ён i сёння захоўваецца ў музеi 
ўнiверсiтэта58. У 2003 г. тэлескоп быў рэстаўраваны: адноўлена аптыч-
ная сiстэма i выраблены адсутныя дэталi59.

Iншы тэлескоп — рэфлектар, зроблены ў Германii, з люстэркам 
у 10 см i даўжынёю ў 1,5 фута — ахвяраваў бiскуп Юзаф Сапега (1708–
1754). На гэтым тэлескопе быў надпiс: «Dono Illustrissimi Comitis Josephi 
Sapieha Episc. Dioec. Coadjut. Episc. Vilnensis Referend. M. D. Lit. ad usus 
astronomicus». Вiленскi бiскуп Масальскi падараваў тэлескоп, зробле-
ны ў Парыжы, з фокуснай адлегласцю ў 2 футы. Гэты тэлескоп выпрасiў 
для абсерваторыi Пачобут, пра што ён сам пiсаў у iнвентары, у раздзеле, 
якi называўся «Iнструменты даўнейшыя, калi не да ўжыцця, дык для 
памяцi пра тых, якiя iх падаравалi, i якiя ўжывалiся праз нястачу леп
шых». Пачобут пiсаў, што пра тэлескоп Масальскага ўспамiнаў Лаланд 
у сваёй знакамiтай кнiзе «Астраномiя». Пасля першай паездкi за мя-
жу для стажыроўкi шмат прылад прывёз i сам Пачобут60. Французкiя 
езуiты Расiгноль i Флёры, якiя прыехалi ў Вiльню выкладаць фiзiку 
i матэматыку, прывезлi ў падарунак для абсерваторыi тэлескоп з фокус-
най адлегласцю ў 5 футаў 9 цаляў. Невялiкi тэлескоп падарыў i троцкi 
кашталян граф Людвiг Плятэр61.

Журналаў назiранняў Жаброўскага не захавалася, але вядома, што 
ён назiраў Месяц i спадарожнiкi Юпiтэра. Дырэктар абсерваторыi 
вы кладаў матэматыку i дакладныя навукi. Пра ўзровень ягоных па-
тра баванняў да студэнтаў сведчыць iм складзеная iспытная праграма 
1754 г. У гэтай праграме ёсць раздзел, прысвечаны астранамiчным на-
зiранням студэнтаў, значыць, студэнты маглi самастойна азнаёмiцца 
з практычнай астраномiяй62.

58 Гл.: Varnas Darius. A Telescope from the Old Astronomical Observatory of Vilnius 
University. The 7-th Triennial Meeting Restorers of the Baltic States. Restoration: the Infor-
mation Regained, Lost, Preserved. Lietuvos dailės muziejus. [Электронны рэсурс] — Рэ-
жым доступу: http://www.ldm.lt/PGC/Rygos_konf.htm — Дата доступу: 02.10.2009.

59 Гл.: Restauruos seniausią Lietuvoje teleskopą. [Электронны рэсурс] — Рэжым до-
ступу: http://www.straipsniai.lt/zmones/puslapis/8465 — Дата доступу: 02.10.2009.

60 Гл.: Bieliński Józef. Stan nauk matematyczno-fizycznych… S. 98.
61 Гл.: Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами гене-

рального штаба. Виленская губерния. СПб., 1861. С. 594. 
62 Гл.: Sudzius J. Astronomy at the Vililius University // Baltic Astronomy. Vol. 3. 1994. 

P. 7–15.
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Жаброўскi як архiтэктар распрацаваў планы шматлiкiх касцёлаў i па-
лацаў. Ён кiраваў будаўнiцтвам касцёлаў у Бабруйску i Iлукшце, перабудо-
вай касцёлаў Св. Iгнацiя i Св. Яна ў Вiльнi, быў аўтарам праекта езуiцкага 
калегiума ў Жодзiшках, будаваў сядзiбу Агiнскiх у Гануце на Смаргоншчы-
не. Сучасные гiсторыкi архiтэктуры лiчаць яго за класiка стылю ракако.

Пра Жаброўскага засталося шмат згадак, бо ягоныя заняткi астра-
номiяй, фiзiкай i матэматыкай дзiвiлi сучаснiкаў. Яго нават жартам 
атаясамлiвалi з чарнакнiжнiкам панам Твардоўскiм63, бо Жаброўскi 
таксама быў езуiтам, настаўнiкам, астраномам, матэматыкам, будаўнi-
ком i да таго ж быў чорнавалосы i даўганосы64.

У 1764 г. будучы рэктар унiверсiтэта Марцiн Пачобут-Адлянiцкi 
вярнуўся ў Вiльню i стаў дырэктарам астранамiчнай абсерваторыi. 
Ён прабыў на гэтай пасадзе 44 гады. У 1780–1799 гг. ён быў рэктарам 
Вiленскага ўнiверсiтэта. Гады кiравання Пачобута-Адлянiцкага — гэта 
залаты век абсерваторыi i ўнiверсiтэта65.

63 З ХVII ст. асаблiвую папулярнасць набылi паданнi пра чарнакнiжнiка, экстра-
сэнса, спiрыта i астролага пана Твардоўскага. З’явiлася балада Адама Мiцкевiча «Панi 
Твардоўская» i аповесць Юзафа Крашэўскага «Пан Твардоўскi».

64 Гл.: Яны будавалi Вiльню: размова з Сяргеем Харэўскiм // Вячаслаў Ракiцкi. 
Беларуская Атлянтыда. 2006. С. 109–111.

65 Гл.: Sniadecki Jan. Żywot uczony i publiczny Marcina Odlanickiego Poczobyta // 
Pisma rozmaite. Wilno, 1818. T. 1. S. 326–330. 
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Быў рэктарам у нашай альма-матар
Пачобут, ксёндз, вучоны i куратар
Абсерваторыi ўнiверсiтэцкай —
Свяцiла!..
На жаль, пазней у навуковых колах
Пачобута не стала: ён вярнуўся
У кляштар свой i там да смерцi гнуўся
Перад распяццем, быццам грахаводнiк,
А летась i памёр ён, боскi ўгоднiк.

Адам Мiцкевiч.  
«Пан Тадэвуш, або Апошнi наезд у Лiтве»

(Пераклад Я. Семяжона)

Марцiн Пачобут-Адлянiцкi, доктар фiласофii i доктар тэалогii, ка-
ралеўскi астраном Станiслава Аўгуста, прэлат, смаленскi дэкан, рэк-
тар i прафесар Вiленскага ўнiверсiтэта, член-карэспандэнт Парыжскай 
акадэмii навук i Французскага нацыянальнага iнстытута (так пасля 
Французкай рэвалюцыi пачалi называць каралеўскую Акадэмiю на-
вук), член Лонданскага каралеўскага, Варшаўскага i iншых навуковых 
таварыстваў, нарадзiўся ў маёнтку каля вёскi Сламянцы пад Гродна 
30 кастрычнiка 1728 г.

Адкуль бярэ пачатак род Пачобутаў, дакладна не вядома. Ёсць мер-
каванне, што Пачобуты — род праваслаўнага паходжання. У памiналь-
нi ку праваслаўнага Супрасльскага манастыра пад Беластокам сярод iн-
шых дабрачынцаў згадваецца «род Яўстахiя Адзiнца Пачобута». Гэты 
Яў стахiй Пачобут жыў напрыканцы XVI ст. i рэпрэзентаваў толькi ад-
ну з галiнаў роду. Аднак заснавальнiк роду мог мець i балцкiя каранi. 
К. Няцецкi ў гербоўнiку пазначыў, што род пайшоў з населенага пункта 
Пачобуты на Гарадзеншчыне66. Першы вядомы Пачобут з прыдомкам 
Адлянiцкi (каля Пачобутаў цячэ рака Одла, адсюль — Адлянiцкi) — 
гэта Мiкалай Пачобут-Адлянiцкi (ёсць яшчэ Пачобуты з прыдомкам 
Кундзiч). Жыгiмонт I прывiлеем ад 20 лютага 1536 г. за вайско выя 
заслу гi даў герб «Малая Пагоня» («Бажадар») свайму пiўнiчаму 
Мiка лаю Адлянiцкаму i ягонаму сыну Севасцьяну, чашнiку ВКЛ, 

66 Гл.: Niesiecki Kasper. Herbarz Polski / wyd. J. N. Bobrowicz. Lipsk, 1839–1845. Т. 7. 
S. 339–340.
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заснавальнiкам роду. 26 жнiўня 1523 г. шляхецтва атрымаў стрый Мi-
калая Адлянiцкага — Васька Зянонавiч.

У актах аб набiлiтацыi Мiкалая i Васькi Зянонавiча можна знайсцi 
нешматлiкую iнфармацыю пра род. Дзедам Васькi быў Сямён, той са-
мы, паводле версii даследчыкаў, якi згадваецца пры двары Казiмiра 
Ягайлавiча ў 1478 г. Прадзедам Мiкалая Адлянiцкага быў Грэцка, якi 
меў сына Рыну (Грынь). Пры двары князя ВКЛ у 1478 г. фiгуруе пакаё-
вы Рынец, або Рынь, — магчыма, гэта сын Грэцкi. Верагодна, менавiта 
блiзкасць роду да двара спрыяла набiлiтацыi Мiкалая Адлянiцкага.

З продкаў, якiя пакiнулi след у гiсторыi, можна адзначыць Яна Па-
чобута. Ён доўгi час быў судовым падстарастам у Слуцку (сярэдзi-
на XVII ст.). Вядомы таксама Андрэй Пачобут-Адлянiцкi, каморнiк 
Ашмян ска га павета ў 1633 г. У 1646 г. Багуслаў Радзiвiл паслаў яго 
ў якас цi свайго прадстаўнiка для рашэння спрэчкi памiж плябанам жу-
пран скiм Паўлам Клячкоўскiм i пратэстантамi ў Жупранах. У 1650 г. 
Андрэй стаў земскiм пiсарам Ашмянскага павета, неаднаразова вы-
бiраўся дэпутатам трыбунала ВКЛ (1645, 1652, 1663), а ў 1671 г. абра-
ны ашмянскай шляхтай падсудкам i на гэтай пасадзе быў да 1676 г. 
У 1674–1676 гг. фундаваў касцёл дамiнiканаў у Ашмяне67.

* Таблiцу на падставе артыкула Малеўскага (Malewski Czesław. Rody i herby 
szlacheckie na Litwie. Herb Pogonia (Bożezdarz) // Nasz Czas. 2003. № 20 (609)) i аса-
бiстых архiваў сям’i Анджэя Пачобута з Гродна склаў Леанiд Лаўрэш.

67 Гл.: Malewski Czesław. Rody i herby szlacheckie na Litwie. Herb Pogonia (Bożez-
darz) // Nasz Czas. 2003. № 20 (609). 
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Бацька Марцiна Пачобута-Адлянiцкага — Казiмiр — быў краўчым, 
а потым абозным гарадзенскiм. Мацi Хелена паходзiла з Глебавiчаў.

Марцiна Пачобута-Адлянiцкага на 10-м годзе жыцця аддалi ў Га-
радзенскi езуiцкi калегiум, дзе ён правучыўся з 1740 да 1743 гг. У езуiц-
кiм калегiуме грунтоўна вывучалi прыродазнаўчыя дысцыплiны, i мож-
на з упэўненасцю сказаць, што першае знаёмства з астраномiяй як на-
вукай у Марцiна адбылося ў Гродне.

13 жнiўня 1745 г. ва ўзросце 17 гадоў Марцiн быў прыняты ў ордэн 
езуiтаў у Вiльнi. Мiхал Балiнскi пiсаў: «Каля так званай Лысай гары, 
непадалёк ад магiлы Бекеша, у чароўным месцы, стаяў двор езуiтаў… 
езуiты… заклалi васкоўню для патрэбы сваiх святыняў… У тым мес
цы… слаўны астраном i рэктар унiверсiтэта Марцiн Пачобут, адра
зу пасля ўступлення ў ордэн, яшчэ будучы маладым братамезуiтам, 
займаўся адбельваннем воску, вырабам касцельных свечак i нават ва
рыў мёды… бо маладога навiнiцыянта неабходна было выпрабоўваць 
рознымi работамi»68.

Пасля заканчэння курса навучання ў 1749 г. яго прызначылi выклад-
чыкам фiласофii i красамоўства ў Полацкай езуiцкай вучэльнi, а праз 
два гады ў Вiленскай езуiцкай вучэльнi, дзе ён заставаўся да 1754 г.

У 1754 г. Пачобут-Адлянiцкi быў пасланы ў Прагу ад Вiленскай 
езуiцкай вучэльнi для ўдасканалення ў матэматыцы, грэцкай i лацiн-
скай мовах. Сямiгадовая вайна ў Еўропе перашкодзiла навучанню, 
i ўжо праз год Пачобут вярнуўся выкладчыкам лаціны ў Вiльню, пры-
чым адначасова пачаў праходзiць курс вышэйшай тэалогii69.

Князь Мiхал Чартарыйскi, канцлер ВКЛ, вылучыў са сваiх сродкаў 
фундуш для маладых людзей, жадаючых удасканалiць веды за мяжой. 
У 1761 г. на гэтыя грошы Марцiн Пачобут-Адлянiцкi выехаў вучыц-
ца. За тры гады ён паспеў пабываць у Нямеччыне, Iталii i Фран цыi. 
Спачатку вывучаў паэзiю i лiтаратуру, але, наведаўшы некаторыя 
най лепшыя iтальянскiя навуковыя ўстановы, зацiкавiўся астраномiяй 
i вы рашыў прысвяцiць сябе яе вывучэнню. У XVII–XVIII стст. сярод 
езуiтаў было шмат астраномаў сусветнага ўзроўню, i яны ў значнай 
ступенi вызначалi прагрэс у навуцы. Таму не дзiва, што Па чобут 
як езуiт меў магчымасць атрымаць выдатную падрыхтоўку ў гэ тай 
галіне.

Пазнаёмiўшыся з дырэктарам марсельскай астранамiчнай абсер-
ва торыi езуiтам Эспрытам Пэзенам (1692–1776, Esprit Pézenas), Мар-
цiн заняўся астранамiчнымi працамi пад яго кiраўнiцтвам. Настаўнiк 
Пачобута нарадзiўся i памёр у Авiньёне, а ў Таварыства Езуса ўступiў 

68 Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. 1862. S. 227. 
69 Гл.: Sniadecki Jan. Żywot uczony i publiczny Marcina Odlanickiego Poczobyta. 

S. 314–316. 
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у 1709 г. Па заканчэннi вучобы ён выкладаў фiзiку, логiку, метафiзiку 
ў езуiцкiм калегiуме. У 1728 г. атрымаў кафедру гiдраграфii ў Марселi, 
а ў 1749 г. стаў дырэктарам абсерваторыi ў гэтым горадзе. Навуковая праца 
Пэзена пачалася ў 1740 г. з работ па матэматыцы. Пасля паездкi ў Парыж 
у 1749 г. вучоны-езуiт атрымаў грошы на рамонт абсерваторыi i купіў 
тэлескопы ў Англii. Марсельская абсерваторыя з 1755 г. стала цi не са-
май сучаснай у Еўропе. Пэзен апублiкаваў шэраг работ па гiдраграфii, 
некалькi трактатаў па марской астраномii, у якiх выклаў прынцыпы вы-
карыстання астранамiчных iнструментаў. Ён надрукаваў шэраг артыку-
лаў па вызначэнні геаграфiчнай даўжынi — ключавой астранамiчнай 
праблемы таго часу. Пэзен адыграў важную ролю ў распаўсюджваннi 
ў Францыi значных твораў англiйскiх вучоных у галiне матэматыкi 
i оптыкi70. Аднак з прычыны пагаршэння становiшча езуiтаў у Францыi, 
Пэзен мусiў у 1763 г. пакiнуць Марсель i пасялiцца ў Авiньёне. Туды 
ж перабраўся за iм i Адлянiцкi, дзе i займаўся астраномiяй яшчэ во-
сем месяцаў. Вынiкам гэтых заняткаў з’явiлася надрукаваная ў 1763 г. 
праца «Traite de Paix entre Descartes et Newton, precede de vies litteraires 
de ces deux chefs etc. par Aime Henri Paulian. Avignon. 1763». Правёўшы 
зiму 1763–1764 гг. у Рыме, Марцiн увесну 1764 г. вярнуўся ў Неапаль. 
Тут пры дапамозе англiйскiх астранамiчных прылад назiраў пачатак 
вялiкага сонечнага зацьмення. Вынiкам гэтага назiрання стаў артыкул, 
надрукаваны венскiм астраномам-езуiтам М. Хэлем (M. Hell) у кнiзе 
«Эфемерыды на 1765 г.» («Ephemerides anni 1765»)71. Вiдавочна, што 
менавiта ў Марселi Пачобут удасканалiў свае веды ў галоўнай галiне 
практычнай астраномii — вызначэннi геаграфiчных каардынатаў i да-
кладнага часу.

Напрыканцы 1764 г. Пачобут вярнуўся ў Вiльню i пачаў выкладаць 
матэматыку i астраномiю ў Вiленскiм унiверсiтэце, а таксама зай мацца 
астранамiчнымi назiраннямi72. У тым жа годзе каралём Рэчы Пас па лi-
тай стаў Станiслаў Аўгуст Панятоўскi.

Вiленскi ўнiверсiтэт у 1764 г. меў два тэлескопы, якiя дазвалялi пра-
цаваць прафесiйна (першы — мерыдыянны, другi — на экватарыяль-
най мантыроўцы), i астранамiчны гадзiннiк майстра Элiкота. З Францыi 
Пачобут прывёз 16-футавую неахраматычную трубу, а яшчэ ў 1764 г. быў 
атрыманы 6-футавы секстант майстра Канiвэ, з дапамогай якога Марцiн 
Пачобут-Адлянiцкi вызначыў каардынаты Вiльнi73. Пра атрыманне но-

70 Гл.: Boistel Guy. Inventaire chronologique des œuvres imprimées et manuscrites 
du père Esprit Pezenas (1692–1776), jésuite, astronome et hydrographe marseillais. Revue 
d’histoire des sciences. 2003. Vol. 56. № 1. P. 221–245.

71 Гл.: Русский биографический словарь. СПб., 1912. Т. 20. С. 732–733.
72 Гл.: Dykcyonarz uczonych polakow. Lwow, 1833. S. 318.
73 Гл.: Sniadecki Jan. Żywot uczony i publiczny Marcina Odlanickiego Poczobyta. S. 325. 
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вых астранамiчных прылад пiсала «Газета вiленская» (№ 6 за 1766 г.)74. 
Пачобут спрабаваў аднавiць тэлескопы, якiя былi ў Жаброўскага, i ад-
сылаў тры люстэрка ад падораных Радзiвiлам, Сапегам i Масальскiм 
тэлескопаў у Англiю оптыку Рамсдэну для паўторнай шлiфоўкi паверх-
нi, але люстэркi вярнулiся ў не на шмат лепшым стане, чым былi75.

Вярнуўшыся ў Вiльню, Пачобут апрацаваў вынiкi назiраняў заць-
мення Месяца 24 лютага 1766 г. i выдаў працу «Martitni Poczobut. Cal-
culus eclipsos lunaris quae accidit 24 febr. 1766, pro obcervatorio Acad. 
Vil nensis» (Вiльня, 1772)76.

У Вiльнi Марцiн Пачобут-Адлянiцкi — чалавек блiскучага iнтэлек-
ту i выдатнай адукацыi — цалкам прысвяцiў сябе астраномii.

25 студзеня 1767 г. Пачобут быў тытулаваны каралеўскiм астрано-
мам77. Гэта азначае, што ў асобе свайго караля ён атрымаў заступнiка 
(патрона). А каралю факт патранажа над вядомым iнтэлектуалам да-
зваляў прадэманстраваць бляск свайго двара i эфектыўнасць свайго 
кiравання, бо творчыя дасягненнi вучонага спрыялi ўмацаванню рэ пу-
тацыi патрона — асаблiва калi першы не забываўся падкрэслiваць ро-
лю апошняга, рэгулярна прысвячаючы яму свае працы. Культурны па-
транаж быў не толькi элементам прыдворных забаў i iнтэлектуальных 
шоў, якiя вучоны мусiў арганiзоўваць патрону (напрыклад, назiраннi 
зацьмення), але і з’яўляўся сведчаннем росквiту краiны. Культурнае са-
пернiцтва памiж каралямi было своеасаблiвым працягам iх ваенна-па-
лiтычнага i дынастычнага супрацьстаяння. Iнтэлектуалы давалi свайму 
патрону тое, што надавала бляск двару: гэта маглi быць фiласофскiя, 
натурфiласоўскiя i матэматычныя трактаты, музычныя i лiтаратурныя 
творы, жывапiсныя палотны i г. д. За тое патрон ўзнагароджваў грашы-
ма, падарункамi, даходнай i ганаровай пасадай, наблiжэннем да два-
ра. З ХVI ст. практычна ўсе значныя навукоўцы мелi сваiх патронаў. 
Напрыклад, славуты Галiлей быў прыдворным фiлосафам i матэматы-
кам вялiкага герцага тасканскага (Filosofo e Matematico Primario del 
Granduca di Toscana), Кеплер — матэматыкам iмператара Рудольфа II 
(Imperial Mathematician)78. Калi пачалi з’яўляцца навуковыя таварыствы 
(акадэмii) у Еўропе, паступова патранаж над асобнымi навукоўцамi 

74 Гл.: Описание документов архива Западнорусских Униатских Митрополитов. 
СПб., 1907. Т. 2. С. 230.

75 Гл.: Dziewulski Władysław. Historia obserwatorium astronomicznego w Wilnie 
(1753–1876). Z prac zespołu historii nauki, oswiaty i techniki PAN. Warszawa, 1977. S. 9.

76 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 230.
77 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 231.
78 Дмитриев И. С. Наука при дворе: стратегии адаптации // «НЛО». 2007. № 87. 

[Электронны рэсурс] — Рэжым доступу: http://magazines.russ.ru/nlo/2007/87/dm8.html — 
Дата доступу: 27.11.2009.
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замяняўся патранажам над навуковымi таварыствамi, але сам iнстытут 
патранажу адыграў iстотную ролю ва ўздыме еўрапейскай навукi i ма-
стацтва.

У тыя гады Пачобут блiзка пазнаёмiўся з Яўхiмам Храптовiчам, 
падканцлерам ВКЛ, чалавекам багатым, адукаваным i ўплывовым. Па-
мiж iмi завязалiся сяброўскiя стасункi i сталая перапiска. Напрыклад, 
у лiсце ў сакавiку 1768 г. астраном тлумачыў Храптовiчу, чаму, скон-
чыўшы назiраннi ў Наваградку, ён не змог заехаць да свайго мецэната 
ў маёнтак Шчорсы i паведамляў, што праз 2–3 тыднi абавязкова адмыс-
лова прыедзе ў Шчорсы, захапiўшы з сабою астранамiчныя прылады 
для вызначэння геаграфiчных каардынатаў маёнтка79. Вучоны вы кон-
ваў розныя даручэннi падканцлера ў Вiльнi.

Марцiн Пачобут-Адлянiцкi, якi меў досвед працы ў найлепшых абсер-
ваторыях Еўропы, разумеў неабходнасць далейшага будаўнiцтва i ўкамп-
лектавання абсерваторыi. Пры яго ўдзеле быў распрацаваны праект 
пашырэння абсерваторыi, на будаўнiцтва i да лейшае фiнансаванне якой, 
зноў, як i першы раз Тамашу Жаброўска му, фундавала грошы Альжбета 

79 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 232. 
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Пузыня-Агiнская80. Пузыня вылучыла 6000 злотых, запiсаўшы iх з ма-
ёнтка Чабiшкi (гэтае рашэнне зацвердзiў Ашмянскi суд у 1767 г.), пра-
цэнты склалi 420 залатых чырвонцаў штогод. Грошы былi прызнача-
ныя для заканчэння будаўнiцтва i патрэбы развiцця абсерваторыi. Ёсць 
iнфармацыя, што акрамя гэтай сумы Пузыня вылучыла Пачобуту яшчэ 
3000 залатых чырвонцаў81. Смерць не дазволiла гэтай выдатнай жанчыне 
на ўласныя вочы ўбачыць вынiкi свайго фундуша.

У лiпені 1768 г. Пачобут выехаў у Еўропу дзеля закупу астра на-
мiчнага абсталявання для новай Вiленскай абсерваторыi. У Данii, а по-
тым у Галандыi ён наведаў шэраг гарадоў, дзе знаходзiлiся майстэрнi 
па вырабе неабходных прыбораў. Напрыканцы жнiўня Пачобут пры-
ехаў у Лондан — сталiцу дакладнай механiкi i найбуйнейшы тагачасны 
астра намiчны цэнтр. Ён рабiў заказы ў майстэрнях славутых Доланда 
i Рамсдэна, практыкаваўся ў знакамiтай абсерваторыi ў Грынвiчы. 
У снежнi — студзенi 1768–1769 гг. ён шмат разоў наведваў пасяджэннi 
Каралеўскага навуковага таварыства (Royal Society), слухаў даклады 
буйных англiйскiх вучоных, завязваў з iмi знаёмства, а праз два гады, 
30 мая 1771 г., сам быў абраны сябрам Каралеўскага таварыства.

Пачобут жыў у цэнтры Лондана ў мiстэра Барэта на Суфалк-стрыт, 
недалёка ад цэнтральнай вулiцы Стрэнд (Barrets, Suffolk Street, Strand). 
Захавалася запрашэнне астранома гадзiнiкавым майстрам Джонам Холм-
сам (John Holmes), якi жыў па вулiцы Стрэнд: «Спадар Холмс свед
чыць сваю пашану спадару Пачобуту. Ён запрасiў мiстэра Смелана 
(Smea lon), мiстэра Мiчэла (Michell) i мiстэра Лудлама (Ludlam) паа
бедаць з iм у блiжэйшую нядзелю а трэцяй гадзiне дня i будзе вельмi 
ўдзячны спадару Пачобуту, калi ён таксама будзе прысутнiчаць у яго 
з кампанiяй у той жа час. На жаль, нiводны з англічанаў не гаво
рыць пафранцузску, але я лiчу, што нам будзе дастаткова лацiны, 
але ж калi спадару Пачобуту будзе неабходны перакладчык, то спа
дар Холмс так са ма будзе рады бачыць яго ў сябе. Стрэнд. Пятнiца. 
Дзевяць гадзiн»82.

Добрыя адносiны з майстрамi спрыялi якаснаму выканню iмi за-
казаў Пачобута i далi магчымасць надалей карыстацца паслугамi най-
лепшых у свеце вытворцаў дакладнай механiкi i оптыкi. У бiблiятэцы 

80 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 205–206; Sniadecki Jan. Żywot 
uczo ny i publiczny Marcina Odlanickiego Poczobyta. S. 326. 

81 Гл.: Dziewulski Władysław. Historia obserwatorium astronomicznego w Wilnie 
(1753–1876). S. 12.

82 McConnell Anita. Jesse Ramsden (1735–1800): London’s leading scientific instru-
ment maker. 2007. S. 80. [Электронны рэсурс] — Рэжым доступу: http://books.google.com.
by/books?id=-8B1LYGML44C&lpg=PA79&ots=-oEadHnfo6&dq=Elzbieta%20Oginska-
Puzynina&hl=ru&pg=PA80#v=onepage&q=Elzbieta%20Oginska-Puzynina&f=false — Дата 
доступу: 28.11.2009.
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Ягелонскага ўнiверсiтэта захоўваецца лiст Пачобута, напiсаны бiс-
ку пу Масальскаму з Лондана 16 снежня 1768 г. У лiсце астраном 
паведам ляў, што завёў блiзкае знаёмства з каралеўскiм астраномам 
Невiлам Маскелайнам (Maskelyne)83, паслядоўнiкам вялiкага Брэдлi 
(Bradley)84, i пiсаў, што абсерваторыя ў Грынвiчы самая лепшая 
ў Еўропе як па абсталяванні, так i па якасцi выкананых работ, аднак 
«калi б вiленскую абсерваторыю перанесцi ў Веркi, можна было б ка
заць, што мы мелi б у сябе нешта падобнае на Грынвiч. Што тычыц
ца iнструментаў, спадзяюся, што гадоў праз дзесяць наша абсерва
торыя тутэйшай не саступiць. О, якiя б я набыў прылады, калi б мая 
абсерваторыя мела такую ж публiчную падтрымку, як тутэйшая 
абсерваторыя»85.

Скончыўшы справы ў Лондане, 5 сакавiка 1769 г. каралеўскi 
астраном выехаў у Парыж. Там ён пазнаёмiўся са знакамiтымi 
астраномамi Месье (Messier)86, Касiнi (Cassini)87 i Лаландам (La lan-

83 Маскелайн Невiл (1732–1811) — англiйскi астраном, дырэктар Грынвiцкай 
абсер ваторыi (з 1765 г.). Вёў назiраннi зорак, Сонца, планет, а таксама Месяца (з мэ-
тай вызначэння даўгот). Заснаваў (1766) англiйскi астранамiчны штогоднiк «Nautical 
almanac».

84 Брэдлi Джэймс (1692–1762) — англiйскi астраном, дырэктар Грынвiцкай абсер-
ваторыi (з 1742 г.). У 1719 г. атрымаў палепшанае значэнне сонечнага паралакса з назi-
ранняў Марса. У 1721 г. прызначаны прафесарам астраномii ў Оксфардзе i ў 1726 г. па 
рознасцi момантаў зацьмення аднаго з яркiх спадарожнiкаў Юпiтэра вызначыў даўготы 
Нью-Ёрка i Лiсабона. У 1727 г. прадставiў Каралеўскаму таварыству сваю знакамiтую 
працу аб зорнай аберацыi. У 1747 г. ён апублiкаваў назiраннi над ваганнем восi Зямлi. 
На аснове гэтага склаў таблiцы, якiя дазвалялi ўлiчваць прэцэсii, нутацыю i аберацыю 
святла для дакладных вызначэнняў палажэнняў зорак, а таксама падрабязныя таблiцы 
атмасфернай рэфракцыi з улiкам тэмпературы паветра i атмасфернага цiску, усё гэта 
дазволiла яму дасягнуць высокай дакладнасцi пры вызначэннi палажэнняў зорак. У 1750–
1762 гг. пад кiраўнiцтвам Брэдлi ў Грынвiцкай абсерваторыi была выкананая шырокая 
праграма пазiцыйных назiранняў (звыш 60 000) з вялiкай дакладнасцю. Ён зрабіў вельмi 
складаныя вымярэнні дыяметраў Венеры, Марса, Юпiтэра, Сатурна i яго кольцаў.

85 Dziewulski Władysław. Historia obserwatorium astronomicznego w Wilnie (1753–
1876). S. 13–14.

86 Месье Шарль (1730–1817) — французскi астраном, член Парыжскай акадэмii 
на вук з 1770 г. Шляхам самаадукацыi набыў матэматычныя i астранамiчныя веды i стаў 
сусветна вядомым астраномам-назiральнiкам. З 1755 г. працаваў у Парыжскай абсер-
ваторыi. З 1763 да 1802 г. сiстэматычна вёў пошукi новых камет, адкрыў 14 камет. Ства-
рыў першы каталог iмглiстых аб’ектаў, першае выданне выйшла ў 1774 г. 

87 Касiнi Цэзар Франсуа (1714–1784) быў трэцiм пакаленнем астраномаў у сям’i 
Касiнi, унук заснавальнiка дынастыi — Жана Дамiнiка (1625–1712), сын Жака 
Касiнi (1677–1756). Усе яны былi дырэктарамi Парыжскай абсерваторыi. Справай 
жыцця Цэ зара Франсуа Касiнi стала складанне першай поўнай тапаграфiчнай кар-
ты Францыi, якая была надрукаваная ўжо пасля яго смерцi. Жан Дамiнiк Касiнi 
(«Касiнi» IV) — праўнук, дырэктар абсерваторыi з 1784 г. Як манархiст, пайшоў 
у адстаўку ў 1793 г.



43

Марцiн Пачобут-Адлянiцкi 

de)88, праводзiў су месныя назiраннi, вучыўся. На пачатку мая праз 
Берлiн вярнуўся ў Вiль ню89. У гэтым жа годзе ў якасцi асiстэнта 
ў абсерваторыю прый шоў астраном Стрэцкi, якi стаў паплечнiкам 
i сябрам Пачобута. Другiм па мочнiкам астранома ў 1770 г. быў 
прызначаны Францiшак Нарвайш90.

3 чэрвеня 1769 г. адбылася вельмi рэдкая з’ява — мiнанне Вене-
ры па дыску Сонца91. Каб назiраць гэтую з’яву Марцiн Пачобут-Ад-
ля нiц кi разам сваiм асiстэнтам Стрэцкiм выехаў у Рэвель, але дрэн-
нае надвор’е не дазволiла правесцi назiраннi. Вярнуўшыся з Рэвеля, 
Пачобут даведаўся, што ён абраны сябрам Каралеўскай Акадэмii на-
вук у Лондане. Пра мiнанне Венеры па дыску Сонца Пачобут напiсаў 
у «Календары вiленскiм» за 1769 г.92.

1770 год. Прыйшлi заказаныя Пачобутам у Лондане астранамiчныя 
прылады для абсерваторыi93.

1771 год. «Мемуары Парыжскай акадэмii» апублiкавалi артыкул Па-
чобута «Observations sur la hauteur du pole de Vilna» («Заўвагi да вызна-
чэння вышынi (нябеснага. — Л. Л.) полюса ў Вiльнi»).

Да 1772 г. iшлi будаўнiчыя работы ў новай вiленскай абсервато рыi. 
З-за немагчымасцi ў гэты час займацца назiраннем зорнага неба Пачо бут 
перакладаў «Асновы геаметрыi» Кляро, кнiга неўзабаве была на дру ка-
ваная з дадаткамi перакладчыка. Прычынай перакладу падручнiка геа-
метрыi была акалiчнасць, пра якую Пачобут потым распавёў Яну Сня-
дэц каму. Калi князь Чартарыйскi даручыў свайму каморнiку скласцi 

88 Лаланд Жазэф (1732–1807) — французскi астраном, з 1795 г. дырэктар Парыж-
скай абсерваторыi. З 1752 г. па даручэннi акадэмii праводзiў у Берлiне назiраннi Месяца 
адначасова з Лакайлем, якi рабiў тое самае на мысе Добрай Надзеi, мэтай гэтых назiран-
няў было дакладнае вызначэнне паралакса Месяца. Стаўшы прафесарам матэматыкi 
ў Ecole militaire, Лаланд шмат займаўся астранамiчнымi працамi, у канцы XVIII ст. 
iм былi праведзеныя назiраннi 50 тысяч зорак, змешчаных у каталог, вядомы пад за-
галоўкам «Французская нябесная гiсторыя» («Histoire céleste française»).

89 Гл.: Sniadecki Jan. Żywot uczony i publiczny Marcina Odlanickiego Poczobyta. 
S. 326–330. 

90 Гл.: Блинова Т. Б. Иезуиты в Беларуси... С. 117.
91 Мiнанне 1769 г. назiралi па ўсiм свеце, а ў Пецярбургу гэтую з’яву назiрала 

нават iмператрыца Кацярына II. Кожныя 243 года паўтараюцца 4 мiнанні: два зiмой 
(праз 8 гадоў), потым доўгi прамежак ў 121,5 год i яшчэ два летам (зноў праз 8 гадоў). 
Напрыклад, за 8 гадоў да Пачобута мiнанне Венеры ў 1761 г. назiраў М. Ламаносаў, 
а праз 121,5 года — В. Цэраскi Мэтай гэтых назiранняў было ўдакладненне адлегласці 
Зямлi ад Сонца, г. зн. вызначэнне велiчыні астранамiчнай адзiнкi, якой астраномы вы-
мяраюць усе адлегласцi ў Сонечнай сiстэме i адлегласцi да нерухомых зорак (праз зорны 
паралакс).

92 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 236.
93 Гл.: Sniadecki Jan. Żywot uczony i publiczny Marcina Odlanickiego Poczobyta. S. 332.
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 дакладныя карты сваiх маёнт-
каў, ён пра сiў Пачобута пра-
верыць вынi кi працы каморнi-
ка. Пачобут хутка пераканаўся, 
што ка мор нiк працу выканаў 
дрэн на. Не жадаючы шкодзiць 
чалавеку, ён навучыў яго, як 
неаб ходна праводзiць вы мя-
рэн нi i разлiкi. Падчас на ву чан-
ня ка морнiка астраном зра зу-
меў, што неабходнай лiтарату-
ры для навучання каморнiкаў 
няма, i таму пераклаў француз-
скi падручнiк геаметрыi.

Мiж тым заняпад езуiц ка-
га ордэна рабiўся ўсё больш вi-
давочным. Таму Пачобут-Ад -
лянiцкi пачаў ўгаворваць вi -
лен скiх езуiтаў саступiць сваю 
друкарню каралю Станiславу 
Аў густу, ад якога праз нейкi 
час ён планаваў атрымаць яе 
ў падарунак. Адначасова астра-
ном падаў каралю праект Та-

ва рыст ва лiтаратараў, кiраўнiком якога хацеў быць: «Гэтае та ва
рыства павiнна падзяляцца на аддзелы (класы) паводле розных навук. 
Яго мэтай будзе пашырэнне ў краiне навыкаў геаметрыi, механiкi, 
сельскагаспадарчых, медыцынскiх, эканамiчных ведаў i г. д. Агульныя 
сходы будуць штотыдзень i штомесяц, а арганiзацыйныя — раз у год. 
Таварыства павiнна складацца, калi магчыма, з людзей нашай нацыi 
(ile być może z ludzi narodowych), якiя павiнны ведаць французскую 
цi англiйскую мовы, а таксама лацiну i польскую мову. Для справы 
можна ўзяць гэтых маладых эксезуiтаў, якiя маюць добрую навуко
вую падрыхтоўку, i спадзяюся, што яны стануць карыснымi для краю 
навукоўцамi. Колькасць сяброў можа быць абмежаваная 40. Прывiлей 
на друкарню ў Вiльнi быў бы спосабам утрымання гэтага таварыст ва  
i паслужыў бы таксама для друку аглядаў (вiдаць, маецца на ўвазе 
«Каляндар вiленскi». — Л. Л.)»94. Верагодна, за ўзор Таварыства лi-
таратараў Пачобут узяў англiйскае Каралеўскае таварыства, сябрам 

94 Gabinet medalów Polskich wydany przez Edwarda Hr. Raczyńskiego w Wrocławiu. 
Drukiem Henryka Richtera. 1843. S. 216.

Абсерваторыя Вiленскага  
ўнiверсiтэта, Дзядзiнец Пачобута.  

Фота Яна Булгака. 1915 г.
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якога быў сам. План быў часткова выкананы, Пачобут атрымаў былую 
ордэнскую друкарню, прыбыткi ад дзейнасцi якой пашлi на ўтрыманне 
абсерваторыi i вучэльнi. У друкарнi астраном выдаваў навуковыя працы. 
Тут друкаваўся i штогоднiк «Каляндар вiленскi», дзе Пачобут публiкаваў 
матэрыялы па гiсторыi краю, палiтыцы, тэалогii, астраномii95.

З пачатку 1773 г. каралеўскi астраном праводзiў рэгулярныя назi-
раннi ў новай абсерваторыi. У гэтым жа годзе быў скасаваны ордэн езуi-
таў, i Пачобуту зноў давялося шукаць фiнансавыя сродкi для ўтрымання 
вучэльнi i абсерваторыi. Ён напiсаў Храптовiчу, i падканцлер паабяцаў 
не пакiнуць навучальную ўстанову ў бядзе. Адукацыйная камiсiя (пер-
шае ў Еўропе мiнiстэрства адукацыi) ператварыла езуiцкую акадэмiю 
ў Галоўную школу Вялiкага Княства i пачала яе фiнансаванне96. Па гро-
шы Пачобут звярнуўся i да караля: «Вiленская абсерваторыя была 
ство раная толькi для астранамiчных прылад i назiранняў i ёсць адной 
з самых славутых у Еўропе. Яна адметная тым, што была фундаваная 
дамай, i гэта дзiвiць замежных вучоных. Варта, каб гэты фундуш быў 
павялiчаны, асаблiва каб апрача 6000 фундушовых дукатаў i належ
ных працэнтаў iншыя значныя сумы, ад гэтай жа фундатаркi калiсьцi 
падараваныя езуiтам, увайшлi ў дзяржаўны скарб. Грошы патрэб
ныя непасрэдна на абсерваторыю, прылады, кнiгi, карэспандэнцыю, 
штодзённыя патрэбы i на астраномаў, бо найменей патрэбна 6 асоб: 
2 астраномы, 2 ад’юнкты i столькi ж вучняў»97.

1775 год. Кароль Станiслаў Аўгуст Панятоўскi адзначыў заслугi 
Марцiна Пачобута-Адлянiцкага залатым медалём, адбiтым у яго гонар. 
Медаль зроблены з партрэтам Пачобута i надпiсам «Mart. Poczobut. 
Astron. Reg. Pol. Soc. R. Lond. N. MDCCXXVIII». На абароце ўверсе 
надпiс: «Sic itur ad astra», у цэнтры — выява нябеснага глобуса, з пра-
вага боку — выява кнiгi з надпiсам «MP» у лаўровым вянку, на левым 
баку — план Сонечнай сiстэмы, унiзе — надпiс: «Bene merentis laudi 
dedit Stani. Aug. Rex. MDCCLXXV»98.

1777 год. Пры падтрымцы караля Адукацыйная камiсiя выдзелiла 
2 тысячы злотых на закуп новага астранамiчнага абсталявання ў Англii. 
Замовiць прылады выехаў вiленскi астраном Стрэцкi. У майстэрнi 
Рамсдэна быў закуплены 8-футавы квадрант з тэлескопам даўжынёй 
у 6 футаў з 4-цалевым аб’ектывам-трыплетам, што дазваляе праводзiць 
замеры з дакладнасцю ў 1″99. З мэтай большай устойлiвасцi для 

95 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 239.
96 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 233–235.
97 Цыт. паводле: Gabinet medalów Polskich… S. 215–216.
98 Гл.: Gabinet medalów Polskich… S. 200. 
99 Гл.: Sniadecki Jan. Żywot uczony i publiczny Marcina Odlanickiego Poczobyta. S. 337. 
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 квадранта была складзеная сцяна з часанага каменю. Бернулi100 пiсаў 
у ар ты куле «Незвычайная абсерваторыя ў Вiльнi» («Le magnifique ob-
ser va toire de Vilna en Lithuanie»): «У Англii i Францыi добра вядома, што 
Пачобут каля дзесяцi гадоў таму, каб атрымаць выдатныя iнстру мен
ты, здзейснiў доўгае падарожжа, меў справу з найлепшымi май страмi 
i ўсе прылады бачыў на ўласныя вочы, каб нiчога не перашкаджала 
навучанню iмi карыстацца. Ягоны вучань, а цяпер яго годны калега 
Стрэцкi, якому лёгка было стаць прафесiяналам пад кiраўнiцтвам та
кога майстра… вярнуўся з доўгага падарожжа па Францыi i асаблiва 
па Англii i ў канцы мiнулага года прывёз з гэтых краiн новую iнфарма
цыю i сучасныя iнструменты»101.

У той час канчатковае размежаванне сузор’яў на небе яшчэ не бы-
ло скончанае. У 1777 г. каралеўскi астраном апублiкаваў вынiкi назi-
ранняў за 1773 г. у кнiзе «Cahiers des observations astronomiques faites 
a l’observatoire royal de Vilna en 1773, presentes au roi (de Pologne), 
par M. l’abbe Poczobut astronome de S. M. et membre de la Societe royale» 
(«Кнiга астранамiчных назiранняў у каралеўскай абсерваторыi ў Вiльнi 
за 1773 г., прадставiў каралю (Польшчы), астраном абат Пачобут, член 
Каралеўскага таварыства»). Мэта ягонай публiкацыi — вылучэнне з не-
калькiх зорак, каардынаты якiх былi вызначаныя Вiленскай абсерва то-
рыяй у новае сузор’е: Цялец Панятоўскага («Taurus Poniatovii», або 
«Taureau royal de Poniatowski», назва сузор’я паходзiць ад герба караля) 
па суседстве са Шчытом102 (Тарчай) Сабескага103. Цялец Панятоўскага 
размяшчаўся памiж сузор’ямi Змеяносца i Арла i ўключаў V-падобную 
групу зорак. Пачобут лiчыў iх падобнымi на зорны збор Гiяды ў сузор’i 
Цялец, што i дало астранамiчную падставу да вылучэння на небе су-
зор’я з такой назвай.

Гэты падарунак вучоны зрабiў свайму аўгусцейшаму патрону дзеля 
праслаўлення ягонага iмя. У лiстах да караля ён падрабязна расказвае 
пра Цяльца Панятоўскага. Аднак кароль згаджаецца не адразу. У лiсце 
ад 21 жнiўня 1775 г. да смаленскага каанд’ютара Нарушэвiча кароль 
Станiслаў Аўгуст пiша: «перадай Васпан ксяндзу Пачобуту, хай ён 
маiм гербам не называе вызначаная зоркi… асаблiва каля Шчыта Са
бескага; бо ён засланiў Бацькаўшчыну, а мой герб гэтага не змог…».

100 Якаб Бернулi (1759–1789) — швейцарскi вучоны, механiк, ардынарны акадэмiк 
Санкт-Пецярбургскай акадэмii навук (з 27 верасня 1787 г.). Унук матэматыка Ёгана 
Бернулi.

101 Цыт. паводле: McConnell Anita. Jesse Ramsden (1735–1800)…
102 Сузор’е Шчыт Сабескага, цi Scutum Sobieski, а ў наш час проста Шчыт, на кар-

це неба вылучыў астраном Ян Гевелiй з Гданьска.
103 Гл.: Sniadecki Jan. Żuwot uczony i publiczny Marcina Odlanickiego Poczobyta. 

S. 353. 
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Пачобут пiсаў манарху i падрабязна расказваў пра меркаванае су-
зор’е. Кароль у лiсце ад 19 сакавiка 1777 г. зноў даводзiў астраному, 
што не можа пагадзiцца на такi падарунак. Але ж Пачобут, разуме-
ючы прычыну адмовы, у лiсце ад 7 красавiка напiсаў: «Што да новага 
су зор’я, дык да гэтага часу Ваша каралеўская Мiласць (w. k. mść.) блi
ста ла толькi сваiм iмем з радавiтым шляхецкiм гербам, якi немагчыма 
загасiць, але ж гэты праект i ад iншых астраномаў паходзiць, а ме
навiта яснавяльможны пан (JP) Лаланд ухваляе яго таксама…»104.

I ў лiсце да Нарушэвiча ад 11 кастрычнiка 1778 г. кароль таксама 
адмаўляў астраному:

«1. Бо ўжо ёсць Цялё ў Задыяку i яшчэ адно Цялё магло б прыво
дзiць да памылак i непаразуменняў.

2. Прыклад Шчыта Сабескага, прыведзены кс. Пачобутам, не вель
мi добра тут служыць…»105.

Зрамеўшы, што Пачобут мае дастатковы ўплыў сярод астраномаў, 
каб вырашыць гэтую справу, кароль даў дазвол астраному ўхвалiць 
сваё iмя на зорным небе. Такiм самым чынам у свой час Галi лей 
«падараваў» вялiкаму герцагу тасканскаму спадарожнiкi Юпiтэра (гэ-
тыя спадарожнiкi Галiлей назваў зоркамi Медзiчы ў гонар герцага та-
сканскага Казiма II Медзiчы), а Кеплер iмператару Рудольфу — свае 
знакамiтыя астранамiчныя таблiцы (Рудальфiнскiя таблiцы).

Спачатку Цялец Панятоўскага прыжыўся на зорных картах. Пра 
сузор’е пiсала еўрапейская навуковая прэса106, потым ён трапiў ў эн-
цы клапедыi107. Берлiнскi астраном П. Бодэ108 ў «Astro no mi sches Jahr-
buch»109 за 1781 г. змясцiў iнфармацыю Пачобута з апiсаннем новага 
сузор’я, а ў 1785 г. зноў апуб лiкаваў звесткi Вiленскай абсерваторыi 
пра новае сузор’е110. У зорным атласе i каталогу Бодэ (з 17 240 зо-
рак) i ў каталогу з 50 000 зорак  француза Лаланда, выдадзеных на 

104 Цыт. паводле: Gabinet medalów Polskich… S. 231–214.
105 Цыт. паводле: Dziewulski Władyslaw. Historia obserwatorium astronomicznego 

w Wil nie (1753–1876). S. 24.
106 Гл.: London Review. 1779. T. 8. S. 454.
107 Напрыклад: The Penny cyclopædia of the Society for the Diffusion of Useful 

Knowledge. London, 1837. Т. 7. S. 475. 
108 Боде Ёган Элерт (1747–1826) — нямецкi астраном, член нямецкай Акадэмii на-

вук. Нарадзiўся ў Гамбургу. З 1772 г. працаваў у Берлiнскай абсерваторыi, а з 1786 г. 
яе дырэктар. Разам з I. Тыцiвусам адкрыў закон Тыцiвуса — Боде. Прапанаваў назву 
планеты Уран. У 1778 г. выдаў «Атлас неба» на 20 лiстах, у iм змяшчалася 17 240 зорак.

109 «Astronomisches Jahrbuch» («Берлiнскi астранамiчны штогоднiк») — уплывовае 
навуковае выданне, заснаванае ў 1774 г. вядомым астраномам Бодэ. 

110 Пад загалоўкам: «Веоbachtungen der Sterne des Poniatowskischen Stieres, auf der 
Königl. Sternwarte zu Wilna».
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пачатку XIX ст., прысутнiчае вылучанае Па чобутам сузор’е Цялец Па-
нятоўскага. Сузор’е Цялец Панятоўскага з’явілася ў чатырох атласах 
зорнага неба XVIII–XIX стст.:

• атласе «Atlas Coelestis» англiйскага каралеўскага астранома Джона 
Флемстыда (1646–1719), перавыдадзеным у 1776 г.;

• манументальным атласе «Uranographia», выдадзеным у 1801 г. ня-
мецкiм астраномам Ёганам Бодэ (1747–1826), гэта тагачасны кар та-
графiчны ўзор;

• «Celestial Atlas» Аляксандра Джэймсана, выдадзеным у 1822 г. 
у Англii, гэта адна з першых спроб стварэння атласа i даведнiка па 
астраномii;

• атласе «Urania’s Mirror», апублiкаваным Самуэлем Лейтам у 1825 г. 
у Лондане.
Сузор’е Цялец Панятоўскага нейкi час карысталася папулярнас-

цю ў астраномаў, але пасля было скасаванае i не ўваходзiць у сучасны 
спiс сузор’яў. Аднак чатыры зоркi гэтага скасаванага сузор’я (66, 67, 
68, 70 Oph (Змеяносец)) у сучасных зорных атласах адзначаны як ад-
крыты зорны збор (open clusters) Mel 186 (Cr 359) па каталогу Мялота 
(Philibert Jacques Melotte). Але нават у цяперашнiх кнiгах для аматараў 
астраномii часам успамiнаецца менавiта Цялец Панятоўскага як аб’ект 
для назiрання i апiсваецца гiсторыя яго з’яўлення111.

1778 год. Пачобут быў абраны членам-карэспандэнтам Парыжскай 
акадэмii навук, сваёй навуковай i педагагiчнай дзейнасцю заваяваўшы 
сабе агульнаеўрапейскае прызнанне112. Напрыклад, у той час быў высо-
ка ацэнены астраномамi ягоны спосаб верыфiкацыi мiкраметра. У лiс-
це Храптовiчу ад 9 сакавiка 1778 г. Пачобут паведамляў пра добрыя 
водгукi астраномаў Парыжа i Лондана на гэтую навiнку: «Пасля пер
шага лiста з Лондана, прыйшоў апошнi лiст з Парыжа… копiю яко
га я маю гонар вам прадстаўляць. Памiж матэматычнымi навiнамi 
ёсць навiна № 1, якая датычыць нашых назiранняў i абсерваторыi 
нашай робiць гонар. Спосабы верыфiкацыi мiкраметра раней былi 
цяжкiя, ненатуральныя i не мелi належнай дакладнасцi. Мне удало
ся знайсцi такi лёгкi, такi натуральны i такi дасканалы спосаб, што 
я сам здзiвiўся… абат Фантана113 прэтэндаваў на першынство, але 
пазней высветлiлася, што ён гэта прыдумаў, калi мы ўжо першымi 

111 Напрыклад: Moore Patrick. The observer’s year: 366 nights of the universe. Practical 
Astronomy Series. Publisher: Springer. 2005. S. 192–193.

112 Гл.: Sniadecki Jan. Żywot uczony i publiczny Marcina Odlanickiego Poczobyta. 
S. 337. 

113 Фантана Фелiкс, аббат (Fontana Felix, Abbate, 1730–1805), — iтальянскi фiло саф 
i натуралiст.
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гэты спосаб выкарысталi, i ксёндз Стрэцкi гэтыя назiраннi акадэмii 
(Па рыжскай. — Л. Л.) прадставiў»114.

1779 год. Адукацыйная камiсiя вырашыла пачаць працу па ства-
рэннi поўнай карты Рэчы Паспалiтай. Для таго патрабавалася зрабiць 
вялiзную колькасць вымярэнняў каардынатаў мясцовасцяў i замераў 
адлегласцяў. У лiсце да падканцлера ВКЛ Храптовiча Пачобут пра-
па ноўвае ўтварыць астранамiчную калегiю (colegium astronomicum) 
з шас цi астраномаў з гадавым акладам 2000 злотых кожнаму. Пры гэтым 
ён спасылаўся на досвед Францыi, дзе для такой працы запатрабава-
лася значна больш адмыслоўцаў за яшчэ большыя грошы. Аднак праз 
вялiкiя выдаткi праца па стварэннi карты была часова адкладзеная115.

* * *
1780 год. Пачобут стаў рэктарам Галоўнай школы Вялiкага Княст-

ва i пробашчам касцёла Св. Тройцы ў Вiльнi. Новы рэктар запрасiў 
у акадэмiю з Гродна Жылiбера i набраў новых прафесараў для ўнi вер-
сiтэта116. Кандыдатаў для працы ў Вiльнi Пачобут абмяркоўваў у лiс-
таваннi з Храптовiчам117. У 1780 г. неабходнасць iснавання Галоўнай 
школы ВКЛ была аспрэчаная. Рэктар прыклаў шмат намаганняў дзе-
ля захавання школы. З яго ўдзелам Адукацыйная камiсiя пад стар-
шынствам Гуга Калантая зацвердзiла Кодэкс, якi захаваў гэтую на-
вучальную ўстанову ў Лiтве. У маi 1783 г. Пачобут прывёз дакумент 
у Вiльню118.

У 1784 г., калi кароль вяртаўся з Палесся на Гродзенскi сойм, Храп-
товiч паведамiў Пачобуту, у якi дзень той будзе гасцяваць у Шчор сах. 
Астраном сустрэў там караля i падараваў яму свае кнiгi. Са Шчор саў 
Пачобут вярнуўся ў Вiльню, бо якраз прыйшлi раней заказаныя Стрэц-
кiм астранамiчныя прылады119. Для новых астранамiчных прыла даў пе-
рабудоўвалася абсерваторыя.

Праект пашырэння распрацаваў вядомы архiтэктар Марцiн Кнаўк-
фус у 1782–1788 гг. З гэтым праектам Пачобут-Адлянiцкi звярнуўся да 
Адукацыйнай камiсii i атрымаў ад яе грошы, на якiя дабудаваў абсерва-
торыю. Па яго ўказаннях архiтэктар Марцiн Кнаўкфус узвёў прыбудову 

114 Цыт. паводле: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 247.
115 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 249–250.
116 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 256–257.
117 Гл.: Kronika Rodzinna. Warszawa, 1883. T. 11. № 12. S. 365–371.
118 Гл.: Sniadecki Jan. Żywot uczony i publiczny Marcina Odlanickiego Poczobyta. 

S. 338–341. 
119 Гл.: Dziewulski Władysław. Historia obserwatorium astronomicznego w Wilnie 

(1753–1876). S. 27.
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ў паўднёвага фасада з дзвюма сiметрычнымi бакавымi трохпавярховы-
мi вежамi, прызначанымi для астранамiчных назiранняў. Вежы па вуг-
лах абсерваторыi сваiмi формамi нагадвалi барочныя вежы вiленскiх 
касцёлаў, яны планавалiся быць аднолькавымi i сваёй архiтэктурнай 
выявай рэпрэзентаваць астранамiчную навуку. Па праекце вяршы-
ню ўсходняй вежы павiнна была ўпрыгожыць зямная сфера, заход-
няй — нябесная120. Дабудова абсерваторыi пачалася ў жнiўнi 1782 г., 
i першы камень паклаў князь Адам Чартарыйскi. Праца з-за праблем 
з фiнансаваннем запатрабавала шмат высiлкаў i была скончаная толькi 
ў кастрычнiку 1788 г.121.

Дах абсерваторыi пакрывала медная бляха. Паўднёвая сцяна мела 
магутны падмурак для вялiкага квадранта. Сця на, дзе размешчаўся 
квадрант, была складзеная з белага пяшчанiка, якi прывезлi мо-
рам з Брэмена ў Кёнiгсберг, а адтуль па Нёмане i Вiлii да Вiльнi. 
Будаўнiк з Брэмена даслаў драўляную мадэль сцяны i iнструкцыю, як 
яе ўзводзiць. Вялiкi квадрант мусіў мець дакладнасць да некалькiх 
секунд дугi, i таму неабходна было, каб яго падмурак гарантаваў аб-
салютную ўстойлiвасць i адсутнасць хоць нейкiх зрухаў. Адпаведна 
пабудова паўднёвай сцяны каштавала вельмi дорага. Па просьбе Па-
чобута дакладнасць нанясення секундных дзяленняў на шкале ква-
дранта яшчэ ў Англii праверылi астраномы Маскелайн i Аўберт. Яны 
не знайшлi памылак i далi заключэнне, што дакладнасць прыбора ка-
ля 1,5 секунд дугi. Пачобут пiсаў: «Не ведаю, цi мае яшчэ якая iншая 
абсерваторыя такi ўстойлiвы падмурак пад прыладу». Для гаран тыi 
ўстойлiвасцi астраном забаранiў у будучынi нават трошкi перара-
бляць сцяну. Каля вялiкага квадранта на паўднёвай сцяне быў усталя-
ваны мерыдыянны тэлескоп з аб’ектывам у 4 цалi майстра Рамсдэна. 
Над абодвума iнструментамi зробілі створкi, якiя адчынялiся падчас 
назiранняў122.

Ва ўсходняй вежы з купалам на трох мармуровых калонах зна-
ходзiўся тэлескоп работы майстра Доланда даўжынёй каля 1 метра на 
экватарыяльнай мантыроўцы. У заходняй вежы размяшчаўся квадрант 
Рамсдена, зроблены яшчэ ў 1700 г. У цэлым пасля перабудовы абсерва-
торыя стала адной з найлепшых у Еўропе123.

120 Падчас рамонту ў 1825 г. архiтэктар Караль Падчашынскi надаў вежам рысы 
кла сiцызму. У 1837 г. заходняя вежа была разбураная, а ва ўсходняй вежы быў ра забра-
ны верхнi трэцi паверх i на ёй была абсталяваная назiральная пляцоўка.

121 Гл.: Dykcyonarz uczonych polakow. Lwow, 1833. S. 320.
122 Гл.: Dziewulski Władysław. Historia obserwatorium astronomicznego w Wilnie 

(1753–1876). S. 29.
123 Гл.: Dziewulski Władysław. Historia obserwatorium astronomicznego w Wilnie 

(1753–1876). S. 31.

pawet.net
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Вось як выглядала перабудаваная абсерваторыя Пачобута на па-
чатку XIX ст.: «Шэсць квадратных калон стаяць уздоўж залы ў два 
шэрагi i падзяляюць яе на тры роўныя часткi. Падлога залы выкла
дзеная квадратнай плiткай са шведскага каменю. Шырокiя лесвiчныя 
маршы вядуць да сярэдзiны ўсходняй сцяны залы. Адтуль адкрыва
ецца вiд на процiлеглую сцяну з порцiкам, упрыгожаным гiпсавымi 
постацямi мiфалагiчных багiняў астраномii: Дыяны i Уранii. Дыяна 
трымае тарчу з барэльефам Пузынi, Уранiя падтрымлiвае левай рукой 
зорнае паўкола, а ў правай трымае вянок з надпiсам “E. P. O.” (Elżbieta 
Puzynina Ogińska). Пасярэдзiне порцiка знаходзiцца барэльеф з выявай 
караля Станiслава Аўгуста. Пад порцiкам, пасярэдзiне, знаходзяцца 
ма люнкi чатырох знакаў Задыяка: Авен, Рак, Шалi, Казярог, — якiя 
азна чаюць чатыры поры года. У паўночнай i паўднёвай сценах залы 
з кожнага боку па сем вокнаў, у частцы пакоя памiж iмi стаяць дванац
цаць шаф з гадзiннiкамi i кнiгамi. У адным з вокнаў на паўднёвым баку 

Вiленская абсерваторыя знутры на пачатку XIX ст.
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размешчаны тэлескоп даўжынёй чатыры футы, зроблены майстрам 
Канiвэ. У гэтай зале акрамя розных астранамiчных прыбораў знахо
дзяцца каля 30 партрэтаў, намаляваных алеем. З iх заслугоўваюць ува гi: 
два партрэты Пузынi, два партрэты Валяр’яна Пратасевiча — бiс ку
па вiленскага, Станiслава Варшавiцкага — першага рэктара езуiцка
га калегiума, Пятра Скаргi — першага рэктара акадэмii, прафесараў 
Андрэя Крыгера, Тамаша Жаброўскага, Марцiна Пачобута, князяку
ратара Чартарыйскага, Стафана Баторыя, Жыгiмонта Аўгуста, 
Ста нiслава Аўгуста i г. д.

Звонку над сям’ю вокнамi вялiкай залы на паўночнай частцы нама
ляваны знакi шасцi планет: Меркурыя, Венеры, Зямлi, Марса, Юпiтэра 
i Сатурна. Па кутах абсерваторыi пабудаваны дзве круглыя вежы 
ў стылi вялiкiх дарыйскiх калон, пад рассоўнымi купаламi вежаў зна
ходзяцца дванацаць знакаў Задыяка.

Абсерваторыя з усiм будынкам не змянiлася, i да майго ад’езду 
з Вiльнi была ў тым жа стане, што i пры Пачобуце. На левай сцяне 
абсерваторыi ўмуравана Лiтоўская Пагоня…»124.

Знадворку, пасярэдзiне сцены, пад выявамi сузор’яў, залатымi лi-
та рамi быў напiсаны верш Вергiлiя: «Addidit antiquo virtus nowa lumi-
na caelo» (Адвага дае стараму небу новы свет). Нiжэй на будынку 
абсерваторыi да нашага часу захаваўся дэвiз на лацiне, складзены, вi-
давочна, самiм Пачобутам:

Haes domus Uranie est!
Curae procul este profanae!
Temnitur His humilis tellus
Hinc itur ad astra!

Гэта дом Уранii!
Iдзiце прэч, прафаны!
Тут знiкае нiкчэмная Зямля,
Адгэтуль iдуць да зорак!

А яшчэ нiжэй — «Prima manus operi admota est mense Augusto 1782. 
Ultima imposita mense Octobri 1788 a MPRect. Asad. Equ. S. Stan.».

Гэты будынак архiтэктара Кнаўкфуса, нягледзячы на пажары, 
заха ваўся да нашых дзён i стаў славутым архiтэктурным помнiкам 
Вiльнi.

Пачобут-Адлянiцкi ствараў адмысловую астранамiчную i матэма-
тычную бiблiятэку пры абсерваторыi. У гэтай справе яму да па ма га лi 
Ян Снядэцкi i экс-канцлер ВКЛ Храптовiч, якi ў той час жыў у Вар-

124 Bieliński Józef. Uniwersytet Wileński. T. I. S. 173–174.
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шаве. Снядэцкi пiсаў, што Пачобут пакiнуў у абсерваторыi шмат астра-
намiчных прылад i кнiг, набытых за свае грошы125. Бiблiя тэка, у знач-
най меры назапашаная за часам Пачобута, была вялiкай каш тоў насцю 
абсерваторыi. Разам з «Альмагестам» Пталамея, «Сферай» Сакрабоска 
i iншымi трактатамi тут былi кнiгi астраномаў-езуiтаў Кiрхера, Кла-
вiуса, Шэйнера, Боскавiча, кнiгi навукоўцаў XVIII ст. Ньютана («Па-
чат кi» i «Оптыка»), Клеро («Тэорыя Месяца»), д’Ламбера, Эйлера, 
працы Макларэна, Котэса, Лапiталя, некалькi кнiг Бернулi, Сiмпсана 
i iншых выбiтных матэматыкаў. Кнiга Капернiка «De Revolutionibus Or-
bium Coelestium» была прадстаўленая амстэрдамскiм выданнем 1617 г. 
Кеплер — «Рудальфiнскiмi таблiцамi», а «Астраномiя» Лаланда двума 
выданнямi. Акрамя кнiг па астраномii i матэматыцы, матэматыч ных 
i астранамiчных таблiц захоўвалася нямала прац па фiзiцы (напрыклад, 
«Эксперыментальная фiзiка» Ноле), анатомii, геаграфii, архi тэктуры, 
ваеннай справе, асаблiва па балiстыцы i фартыфiкацыi, а так сама 
слоўнiкi, граматыкi, белетрыстыка. З фiласофскiх твораў добра былi 
падабраныя працы Дэкарта i Хрысцiяна Вольфа. У iнвентары абсер-
ваторыi 1774 г. нароўнi з тэлескопамi, рэтортамi, электрычнай машы-
най, помпамi, магдэбургскiмi паўшар’ямi i iншым згадваўся «драўляны 
прыбор для паказу руху планет па сiстэме Капернiка»126.

Пасля скасавання Вiленскага ўнiверсiтэта абсерваторыю не за чы-
нiлi, яна была перададзеная Iмператарскай Акадэмii навук у Санкт-
Пецярбургу i працягвала працаваць як фiлiя Пулкаўскай абсерваторыi. 
Аднак у 1843 г. у Пулкава вывезлi 500 тамоў спраў абсерваторыi127, пе-
раважную большасць каштоўных прылад.

Такiм быў стан залаў абсерваторыi да 1865 г. У гэтым годзе па рас-
параджэннi сумна вядомага генерал-губернатара Мураўёва-ве шаль нiка 
была створаная камiсiя з асобаў «шчыра адданых расейскай справе» 
i абазнаных у гiсторыi. Iм даручылi прыбраць з Музея стара жытнас-
цяў пры Вiленскай публiчнай бiблiятэцы, часткай якога была зачы-
неная абсерваторыя, усе рэчы, якiя, на iх думку не маюць «навукова
гiстарычнай каштоўнасцi». Усе гэтыя рэчы адаслалi ў Румянцаўскi 
му зей у Маскву128. У вынiку дзейнасцi камiсii з абсер ваторыi была вы-
да леная большая частка партрэтаў знакамiтасцяў i знач ная частка бiб-
лiя тэкi. (гл. дадатак).

125 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 374–375.
126 Славенас П. В. Астрономия в высшей школе Литвы. XVI–XIX вв. С. 59–61.
127 Гл.: Bieliński Józef. Stan nauk matematyczno-fizycznych... S. 100.
128 Гл.: Каталог предметов Музея древностей, состоящего при Виленской публич-

ной библиотеке. Вильна, 1885. С. VII–VIII.
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Вiленская абсерваторыя Пачобута. Фота Таццяны Варонiч. 2012 г. 
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* * *
1785 год. Кароль узнагародзiў Пачобута ордэнам Св. Станiслава129.
У 1787 г. дырэктар Парыжскай абсерваторыi Жан Дамiнiк Касi-

нi даслаў вiленскаму астраному публiкацыi Парыжскай абсерваторыi 
з на зiраннямi за 1786 г. У лiсце Касiнi пiсаў: «Я маю гонар прадставiць 
надрукаваную працу… якая будзе распаўсюджаная сярод вядучых на
вукоўцаў Еўропы». З гэтай публiкацыi Пачобут даведаўся, што Па рыж-
ская абсерваторыя, размешчаная значна паўднёвей Вiленскай, правяла 
за справаздачны год 4 назiрання Меркурыя, тады як Вiленская за той 
жа перыяд выканала 60 назiранняў гэтай планеты130. У 1787 г. Пачобут 
праводзiць яшчэ 124 назiрання з вызначэннем дакладных каардынатаў 
планеты на небе (дарэчы, для назiрання планет Пачобут часта аддаваў 
перавагу храматычнаму рэфрактару даўжынёй у 16 футаў). Меркурый 
вельмi цяжка назiраць з прычыны блiзкасцi да Сонца нават у Францыi, 
а ў паўночных шыротах амаль немагчыма, таму руплiвасць астрано-
ма не можа не ўражваць131. Таямнiцу эфектыўнасцi Пачобута ў справе 
вывучэння Меркурыя тлумачыць лiст Яна Снядэцкага да вiленскага 
астранома ад 8 чэрвеня 1792 г.: «…рыхтаваўся да правядзення сёння 
ноччу назiрання пакрыцця Юпiтэра Месяцам, але ў нас быў дождж… 
Васпан дабрадзей праз свой новы мерыдыянны тэлескоп можа што
дня бачыць Меркурый, а я бачыў яго толькi адзiн раз у Оксфардзе 
ў час, блiзкi да поўдня, i яшчэ раз у такi час яго бачыць не спадзяю
ся, хiба толькi калi буду ў Вiльнi, бо мы тут неабходных тэлескопаў 
не маем». Вiдавочна, што Пачобут выпрацаваў методыку назiрання 
Меркурыя ўдзень. Дзённыя назiраннi планеты ён праводзiў на ахра-
матычным рэф рактары даўжынёй 6 футаў i з аб’ектывам у 4 цалi, якi 
дазваляў бачыць планету ўдзень, бо ствараў кантрастныя i якасныя вы-
явы. Гэты рэфрактар быў часткай мерыдыяннай прылады.

Атрыманыя дадзеныя былi зведзеныя ў таблiцы палажэнняў Мер-
курыя i дасланыя ў Парыж астраному i матэматыку Лаланду, якi зра бiў 
вылiчэнне арбiты планеты. Назiраннi гэтай планеты Пачобутам былi на-

129 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 281.
130 Гл.: Dziewulski Władysław. Historia obserwatorium astronomicznego w Wilnie 

(1753–1876). S. 36.
131 Iснуе легенда, быццам Мiкалай Капернiк за ўсё сваё жыццё на берагах Балтыкi 

нi разу не бачыў Меркурый. Сапраўды, у кнiзе Капернiка «De revolutionibus orbium 
coelestium» не прыводзiцца нiводнага прыкладу назiрання гэтай планеты, выкананага 
iм самiм. У сваiх разлiках руху Меркурыя Капернiк выкарыстоўваў назiраннi iншых 
астраномаў. Аднак, кажучы аб цяжкасцi вывучэння Меркурыя, Капернiк зазначыў: 
«…усё ж можна вылавiць i яго, калi толькi прыняцца за гэта з большай хiтрасцю». 
Адсюль можна зрабiць выснову, што Капернiк усё ж «вылоўлiваў» Меркурый, але 
карыстаўся больш дакладнымi дадзенымi iншых астраномаў, бо ў паўднёвых шыротах 
убачыць гэтую планету значна лягчэй, чым у паўночных.



56

Леанiд Лаўрэш.  «I зорнае неба над галавой…»

4-цалевы рэфрактар Джона Доланда (1706–1761) (труба)  
i Джэсi Рамсдэна (штатыў). Лондан, VIII ст. Цяпер знаходзiцца  

ў Белай зале бiблiятэкi Вiльнюскага ўнiверсiтэта
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друкаваныя Лаландам у «Memoires de l’Academie» за 1786 г. А ў 1808 г. 
пра навуковую каштоўнасць даследаванняў Пачобута-Адлянiцкага Ла-
ланд напiсаў у кнiзе «Астранамiчная бiблiяграфiя разам з гiсто рыяй 
астраномii ад 1781 да 1802» («Bibliographie astronomique, avec l’his toire 
de l’Astronomie depuis 1781 jusqu’a 1802. Paris, 1808»)132.

Пачобут вёў перапiску з большасцю вядомых астраномаў тагачас-
най эпохi. Асаблiва частым было лiставанне з Янам Снядэцкiм з Крака-
ва i Бодэ з Берлiна. Прыблiзна з 1788 г. пачалося сяброўскае лiставанне 
з Янам Снядэцкiм. Менавiта з гэтых лiстоў мы можам дазнацца аб пра-
цах Пачобута як астранома, што яго турбавала i пра што ён думаў.

Два астраномы дзялiлiся вынiкамi назiранняў, навуковымi навiнамi 
i г. д. Першым, верагодна, перапiску пачаў Снядэцкi лiстом ад 16 лю-
тага 1788 г.: «Яснавяльможны пан дабрадзей! Спадар Маскелайн, 
астраном каралеўскi ў Грынвiчы, падчас майго знаходжання ў Англii, 
абавязаў мяне, каб я паведамiў Вам 2 навiны. Першая з iх ёсць 
iнфармацыя аб вяртаннi каметы 1661 г., другая — аб каардынатах 
Грынвiча». Далей Снядэцкi распавядае пра выкананыя iм у Англii 
працы i пра назiраннi знакамiтага Уiльяма Гершэля. Снядэцкi каля 
месяца працаваў у абсерваторыi Гершэля, азнаёмiўся з канструкцыямi 
тэлескопаў i методыкай работы вялiкага астранома. «Найважнейшым 
у тэлескопе Гершэля з’яўляецца якасць галоўных парабалiчных люс
тэрак i канструкцыя акулярнай часткi ў люстраных тэлескопах». 
Снядэцкi пiсаў, што бачыў адкрытыя Гершэлем падвойныя зоркi, што 
ў 1781 г. з дапамогай свайго тэлескопа Гершэль адкрыў новую плане-
ту i назваў яе Georgium Sidus — «зорка Георга», французскiя астрано-
мы называлi новую планету — Гершэль, а нямецкiя далi назву Уран. 
Далей Снядэцкi пiша, што Гершэль спрабаваў вызначыць паралакс 
зорак, параўноўваючы свае каталогi зорак з каталогамi Флемстыда, 
i звярнуў увагу на рух зорак. Далей пра тое, што «мiс Каралiна 
Гершэль, яго сястра, сталая памочнiца свайго брата, вельмi до
бра ведае астраномiю i запiсвае за братам вынiкi назiранняў». 
Таксама: «Iмглiстасцi i белаватыя плямы, якiя знаходзяцца на не
бе… прыцягнулi зараз увагу Гершэля… ён адкрыў iх каля 2000… i па 
заканчэнні агляду ўсяго зорнага неба, што запатрабуе яшчэ два гады, 
апублiкуе вынiкi». Вяртаючыся да адкрытай Гершэлем планеты Уран, 
Снядэцкi адзначыў, што «Гершэль, працягваючы назiраць адкрытую 
iм планету, адкрыў яшчэ i два яе спадарожнiкі… i вызначыў час аба
роту iх вакол планеты». У гэтым лiсце Снядэцкi паведамляе i на вi-
ны з Францыi, напрыклад аб праекце трыянгуляцыi мясцовасцi па-
мiж Грынвiчам i Дуўрам, што Лаланд паказаў яму дзённiк назiранняў 

132 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 314.
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Пачобута, перасланы ў Францыю, i сказаў, што бязмерна абавяза-
ны за серыю назiранняў Меркурыя i будзе выкарыстоўваць вынiкi 
назiранняў Пачобута ў сваiх разлiках. Свой першы лiст Снядэцкi за-
канчвае просьбай: «…думаю калiсьцi з’ездзiць у Вiльню, каб убачыць 
абсерваторыю i ўнiверсiтэт i пазнаёмiцца з Васпанам асабiста, ад
нак не ведаю, калi гэта падарожжа яшчэ будзе, i таму было б вельмi 
прыемна атрымаць кароткае апiсанне абсталявання, якое мае аб
серваторыя Васпана». Гэты лiст Снядэцкi выслаў у Варшаву падкан-
цлеру Храптовiчу з просьбай перадаць яго Пачобуту. Лiст адмыслова 
не быў запячатаны, i Храптовiч не толькi прачытаў яго сам, але і даў 
прачытаць каралю, якога вельмi цiкавiлi працы Гершэля133.

Пачобут адказаў Снядэцкаму 25 сакавiка 1788 г. змястоўным лiс-
том, якi меў выгляд навуковага трактата. Мiж iншым вiленскi астра-
ном пiсаў, што Гершэль як оптык працягвае справу вялiкага англiй-
скага оптыка Якуба Шорта. Пачобут успамiнаў, што яшчэ ў 1762 г. 
праца ваў з тэлескопамi, якiя зрабiў Шорт. «Праўда, гэты оптык, па
куль быў жывы, хаваў свой сакрэт парабалiзацыi галоўных люстэ
рак сваiх тэлескопаў, аднак пасля яго смерцi гэтая таямнiца была 
шчаслiва раскрытая намаганнямi Каралеўскага таварыства…». Да-
лей Пачобут пiша пра Гершэля, што «мяне… не вялiкiя памеры яго
ных прыладаў, не вялiкая колькасць адкрыццяў, зробленых iм, здзiўляе, 
а працавiтасць i аб’ём выкананых iм прац. Працавiтасць у характа
ры англiчанаў, але працавiтасць Гершэля нават памiж англiчанамi 
дзiвiць».

Пачобут выконвае жаданне Снядэцкага i пералiчвае асноўныя астра-
намiчныя прылады Вiленскай абсерваторыi:

«З задавальненнем выказваю меркаванне, што Вiленская абсерва
торыя не горшая за Оксфардскую i мае наступныя прылады:

1. Вялiкi 8футовы квадрант на каменным падмурку з тэлескопам ах
раматычным;

2. Тэлескоп ахраматычны пасажны (des passages) даўжынёй 6 футаў 
з аб’ектывам у 4 цалi дыяметрам, лепшы i больш ўстойлiвы, чым 
Оксфардскi;

3. Гадзiннiкi такiя ж, як у Оксфардзе i Грынвiчы, г. зн. адзiн зроблены 
Шэлтанам, а другi ад слаўнага Элiкота. Першы для Сонца, другi 
для зорак;

4. Два тэлескопы ахраматычныя з аб’ектывамiтрыплетамi (a triplo 
verre) даўжынёй 4 фута i дыяметрам 3,5 цалi. Абодва канструкцыi 
Доланда;
133 Гл.: Dziewulski Władysław. Historia obserwatorium astronomicznego w Wilnie 

(1753–1876). S. 36–38.
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5. Сектанты, зробленыя i сканструяваныя ў Парыжы, 6 футаў вы
шынёй з двума тэлескопам такога ж памеру, перпендыкулярнымi 
памiж сабой, у якiя мы ўставiлi ахраматычныя аб’ектывы До лан
да, а парыжскiя прыбралi;

6. Квадрант латунны ў 2 футы, з двума тэлескопамi ахраматыч 
ны мi, канструкцыi Рамсдэна, для вызначэння геаграфiчных каар 
ды нат;

7. Машына паралактычная (экватарыяльная мантыроўка. — Л. Л.), 
на якую ўсталёўваецца ахраматычны тэлескоп Доланда даўжы
нёй 4 футы;

8. Два тэлескопы ахраматычныя Доланда даўжынёй 10 футаў для 
назiрання спадарожнiкаў Юпiтэра, пакрыццяў зорак i г. д.
Пра iншыя iнструменты не пiшу, бо яны менш важныя для на

зiранняў».
Потым у гэтым лiсце вiленскi астраном успамiнае аб выкананых iм 

назiраннях Меркурыя: «Гэта складана, бо вiленскае неба, у адрозненне 
ад парыжскага, не спрыяе назiранням гэтай планеты i само размяш
чэнне Парыжа дае тамтэйшым астраномам ўсе зоркi i планеты на 
6 градусаў вышэй, чым у Вiльнi». Заканчваючы свой лiст, дадае: «З ад
крытым сэрцам буду чакаць Васпана ў любы час, у якi ён вырашыць 
наведаць нашу абсерваторыю. Аднак у гэты год наўрад цi што можна 
будзе назiраць на небе. Буду заняты значнай працай… па дабудове да
датковых сценаў з поўдня…»134.

У лiпенi 1789 г. закончылася кадэнцыя Пачобута на пасадзе рэкта-
ра. Ён прызначыў выбары на 10 чэрвеня. У лiсце да Храптовiча пiсаў: 
«Адкрыў сесiю, пачаў чытаць частку статута аб выбарах рэктара. 
Аднак уся рада аднагалосна прасiла мяне, каб не чытаў i думаць не 
адважыўся аб пераабраннi…». Пачобут застаўся рэктарам нават пры 
тым, што сярод прафесараў не ўсе адназначна добра ставiлiся яго.

18 лiпеня рашэннем Адукацыйнай камiсii была ўтвораная Галоўная 
школа ВКЛ. У гонар гэтага былi арганiзаваныя вялiкiя ўрачыстасцi, дзе 
акрамя прафесараў было шмат гасцей. Потым адбылося набажэнства 
ў касцёле Св. Яна, якое правёў бiскуп Зянкевiч.

Увосень 1789 г. Пачобут атрымаў ад Храптовiча запрашэнне прые-
хаць у Варшаву для выпрацоўкi новага школьнага статута. Рэк тар ад-
казаў падканцлеру: «Не ведаю, навошта патрэбны мой удзел… я больш 
неабходны ў Вiльнi, чым у Варшаве». Аднак разам з прафесарамi  
Страйноўскiм i Пiлхоўскiм прыехаў у Варшаву i працяглы час пра-
цаваў з Янам Снядэцкiм над уладкаваннем адукацыйных справаў. Ян 
Снядэцкi пiсаў пра ўдзел Пачобута ў гэтай справе: «Першы  варыянт 

134 Цыт. паводле: Dziewulski Władysław. Historia obserwatorium astronomicznego 
w Wil nie (1753–1876). S. 38–40.
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статута стварыў анархiю… выклiканы быў зноў у Варшаву Пачобут 
з двума членамi Школы Лiтоўскай, адарваны быў зноў ад навуко
вай працы для ўпарадкавання школьнага заканадаўства… заслугi 
Пачобута, яго пастаянная ўпартасць у адстойваннi iнтарэсаў аду
кацыi i асабiстая чысцiня найбольш неабходныя былі для той пра
цы… У школьных справах быў наведзены парадак»135.

У красавiку 1791 г. Пачобута спаткала вялiкая прыкрасць. Яшчэ 
ў 1780 г. ён стаў пробашчам касцёла Св. Тройцы, пры якiм быў шпiталь. 
Касцёлу належаў i мост (Балiнскi зазначаў, што верагодна мост ўжо та-
ды называўся Зялёным), якi прыносiў галоўны даход касцёлу. Пачобут 
перабудаваў мост, але адразу пасля перабудовы ўспыхнуў пажар, пра 
якi астраном 25.04.1791 г. пiсаў Храптовiчу: «Маю гонар паведамiць… 
пра надзвычай прыкры для мяне выпадак. Новы мост праз Вiлiю, ста
раннем i коштам вялiкiм зноўку пабудаваны, 22 красавiка, каля 3й 
га дзiны апаўдні, ушчэнт згарэў, падпалены ад суседнiх дамоў…». Па-
жар быў моцным ударам па фiнансах касцёла Св. Тройцы. Францiшак 
Карпiнскi нават прысвяцiў гэтаму здарэнню верш136. Пачобут асабiста 
адаслаў верш Храптовiчу137.

135 Dziewulski Władysław. Historia obserwatorium astronomicznego w Wilnie (1753–
1876). S. 41–43.

136 Frańciszek Karpiński. Wiersz do... księdza Poczbuta, rektora Akademii Wileńskiej, 
i... księdza Kundzicza, kanonika inflanckiego, z przypadku mostu spalonego w Wilnie. 

XXXIII. Z przypadku mostu spalonego w Wilnie, do Xiędza Poczobuta, Faktora Aka de-
mii Wileńskiej, i Xiędza Kundziczą. Kanonika Inflantskiego.

Zacni męże! wasze szkody 
Przeszły aż do mey zagrody. 
Poczułem ie duszą całą; 
Umiem czuć, bo się cierpiało.

Most wasz wodom się narażał, 
I dzień i noc im odgrażał; 
Nie chce (gdy przyszła przygoda) 
Ratować go gniewna woda.

Lecz niech się żywioły wadzą; 
Niech nam ludziom pokóy dadzą;
Gdy tak chwieią naszym stanem, 
Jakimże człowiek ich panem ! . .

W troskach szukaymy ulżenia, 
Prócz inszych dróg umartwienia, 
Przez ten także iśdź potrzeba 
Most wasz spalony do nieba.  

Цыт. па http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=30245&s=1.
137 Гл.: Dziewulski Władysław. Historia obserwatorium astronomicznego w Wilnie 

(1753–1876). S. 43–44.
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Калi 3 мая 1791 г. сойм прыняў Канстытуцыю, навiна аб ухва-
ле Канстытуцыi прыйшла ў Вiльню 8 мая, якраз тады, калi Пачобут 
на ўрачыстым пасяджэннi ў гонар iмянiн караля прымаў прафесараў. 
Падчас прыёму ён атрымаў лiст ад Храптовiча з iнфармацыяй аб гэ-
тай радаснай для яго падзеi i выступiў перад выкладчыкамi з публiчнай 
прамовай. Тэкст прамовы не захаваўся, а ў лiсце ад 7 мая 1792 г. да ка-
раля ён пiша: «Я не ведаю, цi трапiў мой выступ ў мiнулым годзе пры 
прыняццi Канстытуцыi 3 мая ў рукi Вашай каралеўскай Мiласцi (w. 
k. mci.), зараз на ўгодкi тых падзей дасылаю вам гэты тэкст. Казаў 
тое, што дыктавала шчырае сэрца, поўнае найзычлiвейшых пачуццяў 
i глыбокай павагi да Вашай каралеўскай Мiласцi»138.

2 студзеня 1792 г. Снядэцкi напiсаў вялiкае пiсьмо Пачобуту, у якiм 
апiсваў стан Кракаўскай абсерваторыi. Потым напiсаў пра сваё на зi ран не 
зацьмення Месяца 12.10.1791 г., папрасiў даслаць вынiкi назi рання гэтай 
з’явы ў Вiльнi i дадаў: «Буду старацца на працягу года правесцi шмат 
назiранняў зацьменняў спадарожнiкаў Юпi тэ ра i пакрыццяў зорак i да
слаць iх Вам… для вылiчэння рознiцы памiж геаграфiчнымі даўгота
мі Вiльнi i Кракава». Паведамiў пра прапанову  Чацкага139 правесцi вы-
мярэнні памераў краю для стварэння карты Рэчы Паспалiтай.

У лiсце ад 25 сакавiка 1792 г. Снядэцкi распавёў аб тым, што свет-
лая пляма вакол кратара Арыстарх была добра бачная пры чарговым 
зацьменнi Месяца. У лiсце да Пачобута ад 15 лiпеня 1792 г. Снядэцкi 
пiсаў: «грамадскiя iнтарэсы… адарвалi мяне на некалькi тыдняў ад 
працы ў Кракаўскай абсерваторыi… не быў у стане напiсаць яснавяль
можнаму пану, пакуль матэматыка i назiранні нябесных целаў не ада
рвалi цалкам мае думкi ад глупстваў зямных. Што за дабрадзей ства 
навук, калi чалавек уцягнуты ў гульнi i буры людскiх жарсцяў, можа ад 
гэтага жудаснага адвесцi свае вочы на дзiўныя i прыгожыя законы, 
якiя кiруюць нябеснымi целамi». У гэтым жа лiсце ён паведам ляў пра 
вялiкiя серыi назiранняў, якiя тычацца вызначэння геаграфiчнай шыра-
ты. Пачобут адказваў 28.01.1793 г.: «Бачу, што сабе i iнструментам 
спаць не даеш. Вiншую, што таксама пазнаёмiўся з Меркурыем, прашу 
яго вiтаць яд мяне. Я з iм добра пагутарыў за апошнiя 20 гадоў. Нават 
у лiстападзе яшчэ яго бачыў вельмi нiзкага i каламутнага…». Пачо бут, 
параўноўваючы геаграфiчныя шыроты Кракава i Вiльнi, дадае «зайздро
шчу… шырату маеш паўднёвей на чатыры градусы i 37 хвiлiн»140.

138 Цыт. паводле: Gabinet medalów Polskich… S. 211.
139 Чацкi Тадэвуш (Tadeusz Czacki, 1765–1813) — польскi публiцыст, гiсторык, гра-

мадскi i дзяржаўны дзеяч. Быў сябрам Адукацыйнай камiсii — кiруючым органе асветы 
ў Рэчы Паспалiтай у 1773–1794 гг.

140 Цыт. паводле: Dziewulski Władysław. Historia obserwatorium astronomicznego 
w Wilnie (1753–1876). S. 45–46. 
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У 1793 г. пагоршылася здароўе каралеўскага астранома, пачалiся 
моцныя i працяглыя галаўныя болi. Але Пачобут удзельнiчаў у працы 
памятнага Гродзенскага сойма, вырашаючы пытанне з фiнансаваннем 
Галоўнай лiтоўскай школы падчас чарговага падзелу Рэчы Паспалiтай141. 
У лiсце ад 2 сакавiка 1793 г. Снядэцкi выказвае спачуванне з-за хваробы 
Пачобута, паведамляе некалькi палiтычных навiн, а потым пераходзiць 
да астранамiчных спраў. Ён просiць адаслаць яму вынiкi назiрання 
зацьмення Сонца ў 1788 г. i пытаецца, цi назiрае Пачобут зоркi сузор’я 
Цмока (Draconis. — Л. Л.) каля зенiту i просiць з кнiгi Лакайля142 
«Fundamenta Astonomiae» («Падмурак астраномii») даслаць яму да-
дзеныя аб вымярэннях зорак Цмока каля зенiту ў Парыжы. Прыканцы 
лiста прапаноўвае назiраць пакрыццi зорак Месяцам.

У лiсце да Яна Снядэцкага ад 4 красавiка 1793 г. Пачобут скар-
дзiўся на здароўе, аднак удакладняў, што самаадчуванне яго палеп-
шылася, паведамляў, якую навуковую лiтаратуру ён мае i якую жадаў 
бы атрымаць. Далей адзначаў: «15 красавiка новая Адукацыйная 
камiсiя (таргавiчан. — Л. Л.) хоча ўзяць нас пад сваю юрысдыкцыю. 
Можаш… зразумець, што я маю, аб чым падумаць… i рыхтавац
ца да гэтай ака лiчнасцi. Не пра астраномiю ў мяне зараз думкi… 
Усё, што жадаеш, маю, i назiраннi сонечнага зацьмення таксама, 
вынiкi нават публiкаваў у газеце Луцкiны, i трохгадовыя, з вялiкай 
дакладнасцю назiрання зорак β, γ Цмока. Маю “Fundamenta Asto
nomiae” Лакайля, маю розныя парыжскiя эфемерыды… Нават на
зi ранні Брэдлi гэтай выдатнай зоркi γ Цмока знайду i Васпану прад
стаўлю…

…Увесь сакавiк штодня назiраў Меркурый. Сёння таксама яго на
зi раў, заўтра абавязкова, бо заўтра найбольшая ягоная элангацыя… 
Най лепшы спосаб вымярэння геаграфiчнай шырынi — гэта назiранне 
зорак у зенiце, бо пры гэтым атмасфера ўносiць найменшую хiбнасць. 
Я штогод назiраю зоркi β, γ, ε, ξ Ursae Majoris. γ у нас найлепшая, бо 
толькi за 20' ад зенiту знаходзiцца…

Цi чуў Пан аб праекце, прапанаваным ад iмя Французкай акадэмii 
Лаландам аб… вымярэннi дугi мерыдыяна ад Дзюнкерка да Маёркi, аб 

141 Гл.: Sniadecki Jan. Żywot uczony i publiczny Marcina Odlanickiego Poczobyta. 
S. 340–344.

142 Нiкола Луi дэ Лакайль (Nicolas-Louis De la Caille, 1713–1762) — французскi 
астра ном. Член Парыжскай акадэмii навук, прапанаваў арганiзаваць экспедыцыю 
ў Паў днёвае паўшар’е для геадэзiчных работ i вывучэння паўднёвага неба, у 1750–
1754 гг. працаваў спачатку ў Паўднёвай Афрыцы на Капскай паўвыспе ў раёне 
мыса Добрай Надзеi, потым на французскiх выспах Маўрыкi, Рэюньён i Ушэсця. 
Лакайль склаў каталог 10 тысяч зорак паўднёвага паўшар’я. Прапанаваў шэраг но-
вых сузор’яў.
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уводзiнах унiверсальнай меры даўжынi i вагi i аб пераходзе ў вымярэннi 
часу ад шасцiрычнай сiстэмы да дзесятковай?

Цi не будзем хутка ў суседстве з Прусiяй? Гавораць, што сама 
Варшава апынецца за мяжой Прускай… Мяжа з Расiяй павiнна быць 
праведзеная ад Друi, далей праз павет Ашмянскi альбо праз Паставы 
i да Камянца павiнна прайсцi…»143.

Спасылка на назiраннi астраномам Брэдлi зоркi γ Цмока i на тое, 
што Пачобут сам назiраў зоркi ў зенiце, кажа пра цiкавасць вiленскага 
астранома да з’явы зорнай аберацыi144.

7 красавiка пачала ўсталёўвацца новая мяжа з Расiяй. У красавiку 
пад эгiдай таргавiчан паўстала новая Адукацыйная камiсiя. Галоўнай 
праблемай было тое, што шмат якiя фундушы адукацыйных устано-
ваў засталiся на тэрыторыях, якiя адышлi да Расіi. Фiнансавыя спра-
вы былi нагэтулькi цяжкiя, што Пачобут казаў сябрам: «У гэтым 
го дзе закончу трынаццацiгадовае рэктарства… i фатальна закон
чу». Кароль прызначыў на 17 чэрвеня збор сойма ў Гродне. Снядэцкi 
пры быў у Гродна як дэлегат Галоўнай школы з Кракава, каб баранiць 
правы i прывiлеi ўстановаў адукацыi i цэласнасць фундушоў. У лiсце, 
напi саным з Варшавы 5 чэрвеня 1793 г., ён паведамляў пра свой намер 
Па чобуту, вiленскi астраном 10 чэрвеня адказаў яму: «Сардэчна вiтаю 
па на майго ў Айчыне маёй i ў тым горадзе, у якiм дзяцiнства маё 
ў шко лах нiжэйшых мiнула»145.

5 верасня 1793 г. адбылося поўнае зацьменне Сонца. У Аўгустоў 
пад Гродна былi дастаўленыя астранамiчныя прылады, i ў прысутнасцi 
караля Станiслава Панятоўскага, рускага амбасадара Сiверса i мно-

143 Цыт. паводле: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 532–533.
144 У 1725–1728 г. г. Джэймс Брэдлi, назiраючы зорку γ Цмока i iншыя зоркi 

ў зенiце, вынайшаў з’яву, якая атрымала назоў «зорная аберацыя». Зорка γ Цмока, пер-
шы аб’ект назiранняў, рэгулярна змяняла сваё становiшча: са снежня 1725 г. да сакавiка 
наступнага года яна зрушылася на 20" да поўдня, потым зваротна павярнула i прасу-
нулася да верасня на 40" да поўначы, а потым iзноў павярнула i ў снежнi вярнулася да 
свайго першапачатковага становiшча. Такiм чынам, гэта быў перыядычны рух на праця-
гу аднаго года. Ён не мог быць паралактычным рухам, бо ў гэтым выпадку зорка павiнна 
была б перасоўвацца ў снежнi як мага больш да поўдня, а ў чэрвенi — гэтаксама моцна 
да поўначы. Неўзабаве, у 1728 г., Брэдлi растлумачыў гэтую з’яву. Справа ў тым, што 
тэлескоп рухаецца разам з Зямлёй па яе арбiце, i хоць прамень святла распаўсюджваецца 
з хуткасцю ў 10 000 разоў большай, для таго, каб злавiць яго, тэлескоп даводзiцца крыху 
нахiляць у напрамку руху Зямлi. Адкрыццё аберацыi было першым эксперыменталь-
ным доказам гадавога руху Зямлi i пацверджаннем правiльнасцi тэорыi Капернiка. 
Таксама гэта быў вялiкi крок да выпрацоўкi методыкi вельмi дакладных вызначэнняў 
палажэнняў зорак на небе i складання зорных каталогаў. Усё гэта мела самую непасрэд-
ную практычную накiраванасць на гарантаванне бяспекi мараплаўства i гандлю. 

145 Цыт. паводле: Dziewulski Władysław. Historia obserwatorium astronomicznego 
w Wilnie (1753–1876). S. 48–49.
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ства гасцей Пачобут i Снядэцкi правялi астранамiчныя назiраннi заць-
мення. Дакладнае вымярэнне часу пакрыцця дазволiла ўдакладнiць 
геаграфiчныя каардынаты Гродна i скарэктаваць вылiчаную раней геа-
графiчную даўгату Вiльнi. А самае галоўнае — астранамiчная з’ява 
i праца слынных навукоўцаў зрабiла вялiкае ўражанне на караля i шмат-
лiкiх уплывовых гасцей i станоўча адгукнулася на далейшым фi нан са-
ванні навукi. У 1793 г. кароль узнагародзiў Пачобута ордэнам Белага 
Арла. У лiсце да Яна Снядэцкага ад 13 лютага 1794 г. астраном напiсаў: 
«Дзень 5 верасня не толькi быў карысны для астраномii, але i для нас 
усiх вельмi шчаслiвым, бо ўдалося вырашыць пытанне фiнансавання 
Галоўнай школы. Прыемна мне ўспомнiць той дзень i тыя назiраннi, 
якiя мы ў прысутнасцi гэтых высокiх гасцей зрабiлi пры дапамозе 
такiх якасных прылад»146.

Пачобут вярнуўся ў Вiльню ў снежнi 1793 г.
Працягвалася перапiска вiленскага астранома са Снядэцкiм. У лiс-

це ад 20 студзеня 1794 г. ён пiсаў аб падрыхтоўцы да адначасовага са 
Снядэцкiм назiрання пакрыцця Месяцам зоркi i пра свае вылiчэннi 
параметраў сонечнага зацьмення 31 снежня графiчным спосабам. 
З лiс та ад 13 лютага бачна, што назiраць гэтыя падзеi астраномы не 
змаглi з-за надвор’я: «Не веру таму, што ты горача малiўся аб до
брым надвор’i ў Вiльнi, каб правесцi назiраннi пакрыцця зоркi i заць
мення, бо неэфектыўная была твая малiтва i надвор’е было найгор
шым… Чым Лiтва вiнаватая, што ты ёсць ненабожным i асты
ла малiтва твая i не здарылася нам надвор’е на час назiранняў?». 
У сакавiку таго ж года Пачобут пiша: «Каб дасягнуць неабходнай 
дакладнасцi ў вызначэннi рознiцы памiж мерыдыянамi (памiж Кра-
кавам i Вiльняй. — Л. Л.), думаю, лепш за ўсё пачакаць вынiкаў пла
наваных назiранняў, г. зн. па крыццяў зорак не зiмой, а вясной зробле
ных… бо пачатак i канец сонечных зацьменняў немагчыма назiраць 
з такой дакладнасцю, як пакрыццё зорак»147. З лiста відаць, што астра-
номы спрабавалi вызначыць рознасць геаграфiчных даўгот класiч ным 
спосабам — назiраючы адну i тую нябесную з’яву i вызна чаючы роз-
нiцу ў часе пачатка цi канца з’явы148.

146 Цыт. паводле: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 347–348.
147 Цыт. паводле: Dziewulski Władysław. Historia obserwatorium astronomicznego 

w Wilnie (1753–1876). S. 50.
148 Менавiта з мэтай удакладнення даўгот геаграфiчных пунктаў ВКЛ Пачобут 

i Снядэцкi праводзiлi назiраннi зацьменняў. Таксама тады быў распрацаваны метад вы-
значэння дакладнага часу праз вымярэннi вуглавых адлегласцяў Месяца да вызначаных 
зорак. Астраномы вялi вымярэннi становiшча Месяца i складалi таблiцы з разлiкамi 
яго становiшча ў будучынi, i падобна, што гэтыя працы праводзiлiся i ў Вiленскай 
абсерваторыi.
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Тым часам новы гаспадар аглядаў свае ўладаннi. Расійскi генерал-
губернатар Лiтвы князь Рэпнiн у лiсце да iмператрыцы Кацярыны II ад 
2 снежня 1794 г. паведамляў: «Акадэмiя тутэйшая… славiцца сваёй 
абсерваторыяй i вялiкай колькасцю астранамiчных прылад. Рэктар яе, 
спадар Пачобут, былы езуiт, чалавек вельмi вучоны i ўсiмi лiчыцца до
брым чалавекам»149.

Пазней добрае стаўленне расійца да астранома адыграла ста ноў-
чую ролю ў лёсе Галоўнай школы, бо пасля апошняга падзелу Рэчы 
Паспалiтай рэктар Пачобут зноў узяўся за вырашэнне праблем фi-
нан савання адукацыi. Амаль два гады (1795 i 1796) ён правёў у Грод-
не — горадзе, дзе знаходзiўся генерал-губернатар князь Рэпнiн. Толькi 
напрыканцы 1796 г., збольшага вырашыўшы фiнансавыя пытаннi, Па-
чобут вярнуўся ў Вiльню150.

Цяжкiм ударам лёсу для Пачобута стала смерць сябра i паплечнi-
ка — астранома Ежы Стрэцкага — 5 лютага 1797 г.151.

Пасля ўступлення на трон Паўла I кароль Станiслаў Аўгуст быў 
выклiканы з Гродна ў Пецярбург. Пачобут паехаў у родны горад, каб да-
ведацца, якi шлях выбраў былы кароль. Пераканаўшыся, што ён паедзе 
праз Вiльню i плануе спынiцца там на некалькi дзён, рэктар вярнуўся 
дахаты. Станiслаў Аўгуст выехаў з Гродна 15 лютага 1797 г. i 19-га 
прыехаў у Вiльню, дзе яго вiталi натоўпы народу. Назаўтра Пачобут 
разам з групай прафесараў унiверсiтэта наведаў караля i ска заў карот-
кую, але вельмi цёплую прамову. У лiсце да Снядэцкага ад 03.06.1797 г. 
рэктар апiсаў аўдыенцыю: «Кароль даў публiчную аўдыенцыю нам 
i капiтуле ў бiскупскiм палацы, дзе ён спынiўся… [я] яго вiтаў ад iмя 
Акадэмii… [ён] расплакаўся i, плачучы, адказваў настолькi чула, што 
нашы i асаблiва рускiя былi здзiўленыя». Падчас чатырохдзённага зна-
ходжання ў Вiльнi кароль наведаў унiверсiтэт, бiб лiятэку, абсервато-
рыю, у якой раней бываў некалькi разоў. Кароль зрабiў запiс у дзённiку 
назiранняў: «Што з радасцю бачыў, ад таго з жалем сыходжу. Ста
нiслаў Аўгуст, Кароль, 20 Лютага 1797 года». 23 лютага кароль з’ехаў 
з Вiльнi ў Пецярбург152.

Новы расійскi iмператар Павел I здзейснiў паездку па заходняй част-
цы iмперыi i 27 мая 1797 г. наведаў Галоўную школу. Iмператар агледзеў 

149 Донесение князя Николая Васильевича Репнина Императрице Екатерине II от 
2 декабря 1794 г. // Сборник Императорского Русского исторического общества. Т. 16. 
СПб., 1875. С. 65.

150 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 356.
151 Гл.: Sniadecki Jan. Żywot uczony i publiczny Marcina Odlanickiego Poczobyta. S. 348. 
152 Гл.: Dziewulski Władysław. Historia obserwatorium astronomicznego w Wilnie 

(1753–1876). S. 53.
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унiверсiтэт, абсерваторыю. У зале абсерваторыi захоплена выгукнуў: 
«Quel salon, quel salon!» («Якi салон, якi салон!»). На пытанне  Паў ла, 
што неабходна вучэльнi, рэктар распавёў аб бягучых фiнансавых 
 праб лемах, пасля чаго той звярнуўся да Рэпнiна з загадам вырашыць 
патрэбы ўнiверсiтэта. Усе пачынаннi Пачобута былi падтрыманыя153. 
Галоўная школа была захаваная i дапоўненая кафедрай хiмii, куды быў 
прыняты на працу таленавiты малады прафесар Андрэй Снядэцкi, брат 
астранома Яна Снядэцкага154. Хутка Рэпнiн даслаў Пачобуту праект но-
вага регуламiна, згодна з якiм у рэктара было адабранае кiраванне ўсёй 
сiстэмай адукацыi ў былым ВКЛ, а Галоўная школа ВКЛ пераназваная 
ў Галоўную вiленскую школу155.

Калi iмператарам стаў малады Аляксандр I, Пачобут-Адлянiцкi 
па ехаў у Пецярбург уладзiць унiверсiтэцкiя справы. Фiнансаванне 
было зацверджанае, i ў якасцi ўзнагароды рэктар атрымаў ад маладо-
га iмператара пярсцёнак. Вярнуўшыся з Пецярбурга, Пачобут падаў 
у адстаўку з пасады рэктара ў сувязi з пагаршэннем здароўя, адмовiўся 
ад прапанаванага яму з Рыма месца бiскупа i поўнасцю прысвяцiў сябе 
астраномii156.

* * *
У лiсце ад 26 снежня 1801 г. да Яна Снядэцкага Пачобут падра-

бязна распавядаў пра свае назiраннi. Ён скардзiўся на тое, што дрэн-
нае надвор’е не дазволiла займацца астранамiчнымi назiраннямi ўсю 
восень i пачатак зiмы: «Немагчыма было назiраць пакрыццё зоркi 
γ Cancri». Далей разважаў пра астраклiмат i яго ўплыў на назiраннi: 
«Нават улетку назiраннi з’яў у сiстэме спадарожнiкаў Юпiтэра 
(зацьменняў i пакрыццяў) двума ахраматычнымi тэлескопамi ад
наго класа, пры якiх адзiн тэлескоп большай часткай выходзiць 
у акно, а iншы поўнасцю знаходзiцца ў памяшканнi, адрознiвалiся 
на 30–40 секунд». Пiсаў i пра тое, што знайшоў нядаўна адкрытую 
англiйскiм астраномам Гершэлем планету Уран i вызначыў яе вугла-
выя памеры (каля 4″). Паведамляў, што ў жнiўнi ўдалося правесцi 
назiраннi пакрыццяў Месяцам двух зорак: 17 жнiўня — π Скарпiёна, 
а 27 жнiўня — χ Цяльца157.

153 Гл.: Sniadecki Jan. Żywot uczony i publiczny Marcina Odlanickiego Poczobyta. S. 349. 
154 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 364.
155 Гл.: Dziewulski Władysław. Historia obserwatorium astronomicznego w Wilnie 

(1753–1876). S. 53.
156 Гл.: Sniadecki Jan. Żywot uczony i publiczny Marcina Odlanickiego Poczobyta. 

S. 352. 
157 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 538–541.
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Астранамiчныя назiраннi спадарожнiкаў Юпiтэра былi злучаныя 
з задачамi практычнай астраномii, бо з’явы ў сiстэме спадарожнiкаў пла-
неты-гiганта, вылiчаныя на шмат гадоў наперад, мусiлi служыць га дзiн-
нiкам для вандроўнiкаў пры вызначэннi геаграфiчнай даўгаты158.

Пачобут пiсаў, што спрабаваў знайсцi толькi што адкрыты астрано-
мам Пiяцы (Piazzi) астэроiд Цэрэра, але без эфемерыд гэта зрабiць не 
ўдалося159. У лiсце Снядэцкому ад 5 лiстапада 1802 г. Пачобут напiсаў, 
што назiраў максiмальную элангацыю160 Меркурыя i Венеры.

Вельмi цiкавы лiст Пачобута да Снядэцкага ад 31 сакавiка 1802 г. 
У гэтым лiсце вiленскi астраном напачатку пытаецца пра здароўе 
Сня дэцкага i рэкамендуе не марнаваць ночы на пошукi астэроiда Цэ-
рэра, бо «не трэба псаваць здароўе, для таго каб злавiць аднаго ма
тыля». Ён звяртае ўвагу, што нават адкрыццё новай прыроднай з’явы 
часта ёсць толькi выпадкам, а не заслугай навукоўца: «…тэорыя 
i апiсанне руху спадарожнiкаў Юпiтэра для геаграфii патрабуе не 
менш увагi i працы, чым адкрыццё самой гэтай з’явы (Галiлеем. — 
Л. Л.). Гэтыя спадарожнiкi, кальцо Сатурна адкрылi тэлескопы, 
таму вынаходнiцтва i ўдасканаленне тэлескопаў з’яўляецца не менш 
iстот ным, чым адкрыццё гэтых аб’ектаў. Гершэль больш клапоцiцца 
пра паляп шэнне сваiх тэлескопаў, чым пра адкрыццё новай планеты». 
Вiлен скi астраном лiчыў, што карпатлiвая праца над вырашэннем прак-
тычных задач грамадства не менш iстотная, чым блiскучыя навуко выя 

158 Адкрыццё Галiлеем чатырох спадарожнiкаў Юпiтэра, з iх параўнальна хут-
кiм кручэннем вакол планеты, дазваляла выкарыстаць зацьменнi гэтых спадарожнi-
каў для вызначэння дакладнага часу. Спадарожнiкi Юпiтэра перыядычна трапляюць 
у цень сваёй планеты, i iх зацьменнi надыходзяць адначасова для ўсiх назiральнiкаў. 
З’явы ў сiстэме Юпiтэра здараюцца ў 180 раз часцей, чым зацьменнi Месяца, i мо-
манты пачатку i канца зацьмення спадарожнiка Юпiтэра рэгiструюцца дакладней. 
Галiлей пачынаючы з 1610 г. назiраў зацьменнi спадарожнiкаў Юпiтэра i падаў думку, 
што, загадзя склаўшы дакладныя таблiцы з’яў у сiстэме Юпiтэра, вандроўнiкi атры-
маюць «нябесны гадзiннiк» (фактычна, выкарыстанне гэтага метаду стала магчымым, 
толькi калi астраном Жан Пiкар у 1667 г. вынайшаў акуляр з мiкраметрам для тэле-
скопа). У 1668 г. iтальянскi астраном Жан Дамінiк Касiнi апублiкаваў працу «Таблiцы 
спадарожнiкаў Юпiтэра», пасля чаго i пачалося практычнае выкарыстанне дадзенага 
метаду. Верагодна, першае практычнае вылiчэнне даўгаты з вызначэннем дакладнага 
часу праз назiранне спадарожнiкаў Юпiтэра зрабiў французкi астраном Пiлiп дэ Лаiр 
у лiпенi 1671 г. Ён выправiўся ў Данiю на выспу Вен для астранамiчных назiранняў ва 
Уранiборгу, у тым самым месцы, дзе калiсьцi вёў назiраннi вялiкi Цiха Браге. Там, кары-
стаючыся таблiцамi Касiнi, ён вылiчыў з недасягальнай дагэтуль дакладнасцю рознасць 
даўгот памiж Парыжам i Уранiборгам. 

159 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. 1862. S. 538–541.
160 Элангацыя — астранамiчны тэрмiн, якi азначае вуглавую адлегласць памiж 

Сонцам i планетай пры назiраннi з Зямлi. Напрыклад, максiмальная элангацыя для 
Меркурыя — 28 градусаў, а для Венеры — 48 градусаў.
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адкрыццi. Тым не менш руплiвы назiральнiк Пачобут гэты лiст за-
канчвае прыпiскай: «напiшу пра Цэрэру i яе дакладныя  каардынаты, 
калi знайду»161. Атрымаўшы на пачатку красавiка 1802 г. ад iншых 
астраномаў iнфармацыю аб месцазнаходжаннi гэтага астэроiда, Па-
чобут знаходзiць яго, а пачынаючы з 9 красавiка робiць серыю назi-
ранняў з вымярэннямi палажэнняў астэроiда для вылiчэння яго арбiты, 
аб чым i пiша Снядэцкаму.

Нельга не пагадзiцца з Пачобутам, што ў значнай меры астра на мiч-
ныя адкрыццi — справа выпадку. Пры тым вялiкае значэнне мае якасць 
iнструментаў i колькасць бяссонных начэй, выдаткаваных да след чы-
кам на астранамiчнымi назiраннi. Аднак навуковая бiяграфiя самога 
Пачобута-астранома, якi праводзiў ў абсерваторыi кожную ясную ноч 
i адрываўся ад заняткаў навукай толькi па рэктарскiх справах, пацвяр-
джае той факт, што трэба яшчэ i шанцаванне. Менавiта такога — навуко-
вага — шанцавання i не было ў Пачобута. Ён не адкрыў новага нябеснага 
цела або новай астранамiчнай з’явы. Ён быў адданым працаўнiком навукi, 
якi здабываў iнфармацыю, на падставе якой астраномы-тэарэтыкi вылiчалi 
арбiты, распрацоўвалi тэорыi руху ня бес ных целаў i шукалi агульныя 
заканамернасцi з’яваў. Праца вi лен скага астранома мела сталую практыч-
ную накiраванасць: ён вы зна чаў каардынаты гарадоў ВКЛ i ўдакладняў ра-
ней вызначаныя — гэта было неабходна картаграфii i землеўпарадкаванню 
нашага краю, на запашваў дакладныя вынiкi назiранняў для выпрацоўкi 
тэорыi руху Меркурыя, Месяца, спадарожнiкаў Юпiтэра, астэроiдаў 
i дзя лiўся iмi з астраномамi-тэарэтыкамi, за што i меў заслужаную па-
вагу i высокi статус у навуковым свеце.

* * *
Нароўнi з астраномiяй усё сваё жыццё Пачобут захапляўся ла цiн-

скай паэзiяй i мовай. Ён нават выступаў супраць пераводу навучан-
ня студэнтаў на жывыя мовы. Калi ў 1802 г. Варшаўскае таварыства 
аматараў навук звярнулася да яго па аўтарытэтную падтрымку ў спра-
ве пераводу навучання на польскую мову, ён адказаў, што «вялiкiя 
i вельмi вучоныя мовы грэцкая i лацiна i нават наша лiцвiнская мова 
(верагодна, гарадзенец Пачобут меў на ўвазе старабеларускую мо-
ву. — Л. Л.) сышлi з часам… але i што з таго? Надрукуем новыя кнiгi, 
перадрукуем старыя, вельмi гэта дорага. Што далей? Самi чытаць 
гэтыя кнiгi бу дзем… а за мяжой нiхто гэтых кнiг ведаць не будзе 
i нас таксама…»162.

161 Цыт. паводле: Dziewulski Władysław. Historia obserwatorium astronomicznego 
w Wilnie (1753–876). S. 60–61.

162 Цыт. паводле: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 379.
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Пра свае заняткi астраномiяй Пачобут казаў: «Мая Уранiя — як 
старая баба, не змагла забрацца на вяршыню Парнаса, але, соваючыся 
пад той вяршыняй, давала не вершы, а матэрыял для вершаў»163.

19 чэрвеня 1802 г. Вiльню i ўнiверсiтэт наведаў малады iмператар 
Аляксандр I. Ад iмя ўсiх выкладчыкаў i студэнтаў як самы вядомы 
i паважаны вучоны да яго з прамовай на французскай мове звярнуўся 
Пачобут i прачытаў на лацiне ўласную оду, прысвечаную iмператару. 
Потым астраном правёў iмператара ў абсерваторыю, дзе Аляксандр 
з цiкавасцю агледзеў абсталяванне. Iмператару былi падораныя таб-
лi цы з вынiкамi назiранняў Цэрэры, вырабленыя ўласнаручна Па чо-
бу там. Аляксандр I пацiкавiўся, цi мае абсерваторыя тэлескоп Гер-
шэля, пра якi ён шмат чуў. Спадабаўся яму таксама ахраматычны 
тэ лескоп з мiк раметрам — у яго доўга аглядаў наваколле. Як вынiк 
выйшла кнiга на лацiне з одай Пачобута, прысвечанай iмператару: 
«Ad Augustum Imperatorem Alexandrum I, carmen lectum in publico 
consessu Imp. Universitatis Vilnensis» (У рускiм перакладзе выйш-
ла ў «Периодическом издании об успехах народного просвещения», 
1803, № 3). Пасля гэтага вiзiту ўказам ад 8 верасня 1802 г. была 
ўзноўленая сiстэма адукацыi ў былым ВКЛ. А 4 красавiка 1803 г. 
выйшаў указ, якi пацвярджаў iснаванне Галоўнай лiтоўскай школы 
ў новых умовах — пад назовам Iмператарскага ўнiверсiтэта з поў-
ным фiнансаваннем164.

У 1802 г. астраном Ольберс адкрыў новы астэроiд i даў яму на-
зву Палада (Pallas). Напрыканцы 1803 г. Пачобут здолеў знайсцi гэ-
тую малую планету самастойна i правесцi серыю яе назiранняў, вынiкi 
якiх надрукаваў у выданнi нямецкага астранома Заха — «Monathliche 
Korrespondens». Узiмку таго года Палада якраз знаходзiлася ў вылуча-
ным Пачобутам сузор’i Цяльца Панятоўскага, i былому каралеўскаму 
астраному было прыемна, што нямецкiя калегi ў лiставаннi згадвалі 
менавiта гэтае сузор’е 165.

У той час уся адукаваная Еўропа чытала кнiгi французскiх егiп то-
лагаў, якiя пабылi разам з войскам Напалеона ў Егiпце. Экс-канцлер 
Храптовiч атрымаў кнiгу егiптолага барона Дамiнiка Вiванда Данона 
ў сваю бiблiятэку i даслаў Пачобуту копiю малюнка са знакамi задыя-
ка. Пачобут як прафесiйны астраном з вялiкай цiкавасцю вывучаў най-
старажытнейшы задыяк i размяшчэнне зорак задыякальных сузор’яў. 
У лiпенi ў друкарнi ўнiверсiтэта была выдадзеная ягоная кнiга пра ста-
ражытны егiпецкi задыяк. Увосень гэтая кнiга выйшла на  французскай 

163 Цыт. паводле: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 392.
164 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 384–385.
165 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 390.
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мове, а потым — па-нямецку166. Аналiзуючы рух кропкi летняга сонца-
стаяння вiленскi астраном вылiчыў узрост помнiка — 583 г. да н. э.167. 
Гэта было вельмi iстотна, бо ў той час пашырылася меркаванне пра 
даўнасць егiпецкiх знаходак у дзясяткi тысяч гадоў, i менавiта астра-
намiчнае датаванне ўплывовага вучонага дазволiла часткова вырашыць 
вельмi важнае для гiстарычнай навукi пытанне168.

На пачатку 1803 г. Пачобут, акрамя пастаяннай перапiскi з Па рыж-
скай, Лонданскай i Берлiнскай акадэмiямi, усталяваў навуковыя кан-
такты i з Пецярбургскай акадэмiяй навук. У архiве яе бiблiятэкi быў 
знойдзены дзённiк назiранняў Пачобута за 1773 г. (Poczobutt. Cahiers 
des observations astromiques faltes l’Observatoire Royal de Vilna in 1773, 
presentes au Roy. Vilna, 1777), на якiм ягонай рукой зроблены надпiс на 
тытульнай старонцы169.

У 1802 г. адбылося асабiстае знаёмства Пачобута з адным з на ву-
коўцаў Пецярбургскай акадэмii навук. Гэта быў вядомы хiмiк акадэ мiк 
У. М. Севяргiн, якi наведаў Вiльню праездам. Пра сустрэчу з Пачобу-
там ён пiсьмова даклаў сваёй акадэмii i перадаў некалькi кнiг, выда дзе-
ных у Вiльнi. У нататках пра падарожжа ён пiсаў: «…прэлат Пачо  бут, 
дырэктар Вiленскай абсерваторыi, прапанаваў рэгулярна пасылаць 
акадэмii, калi яна таго пажадае, метэаралагiчныя назiраннi, якiя пра

166 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 390–391.
167 Гл.: Rybka E., Rybka P. Historia astronomii w Polsce. S. 103–104.
168 Дэндэра (таксама Тэнтыра, Дандара) — сталiца VI нома Верхняга Егiпта, якая 

размяшчалася на заходнiм беразе Нiла, у 60 км на поўнач ад Луксора. Найстаражытней-
шы культавы цэнтр багiнi Хатхор. Тэксты паведамляюць, што храм, прысвечаны гэтай 
багiнi, пабудаваў тут фараон Хеопс (IV дынастыя). З расшыфроўкай малюнкаў дендэрскiх 
задыякаў звязана шмат спрэчак, якiя не спыняюцца да нашых дзён. Сам па сабе задыяк 
не быў егiпецкiм вынаходніцтвам: грэка-вавiлонскi задыяк з’явiўся ў Егiпце толькi 
ў эпоху Пталамеяў. На круглым дэндэрскiм задыяку, датаваным I ст. да н. э., назiраецца 
змешванне егiпецкiх i грэцкiх сiмвалаў: знакi для дэканаў (дзесяцiдзённых перыядаў, 
на якiя падзяляўся год у Егiпце) па перыметры круга з’яўляюцца егiпецкiмi, а знакi для 
сузор’яў — егiпецкiмi i грэцкiмi (напрыклад, выява сузор’я Вагаў). Задыяк, якi ўяўляе 
з сябе сiмвалiчную выяву зорнага неба, у прынцыпе павiнен паддавацца прачытанню, 
i па размяшчэнні зорак можна вызначыць дату, зашыфраваную ў дадзеным малюнку. 
Аднак задача расшыфроўкi дэндэрскага задыяка ўскладняецца тым, што нельга адна-
значна атаясамлiваць усе яго егiпецкiя сiмвалы з канкрэтнымi зорка мi. Гэтая неадна-
значнасць спараджае розныя варыянты расшыфроўкi, якiя вар’iруюцца ў шырокiх 
ме жах. Тым не менш, вiдавочна, што дэндэрскi задыяк не мог быць створаны раней 
за эпоху Пталамеяў (бо да гэтага часу задыяка ў Егiпце проста не iснавала) i пазней 
за рымскі час, бо ў гэты перыяд будаўнiцтва такiх храмаў назаўсёды спынiлася. Такiм 
чынам, датаванне Пачобута збольшага адпавядае i сучаснаму меркаванню егiптолагаў.

169 Гл.: Чеканал В. Л. Мартин Почобут и Петербургская Академия наук // Истори-
ко-астрономические исследования. Вып. VII. М., 1961. С. 299. 
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водзяцца ва ўнiверсiтэце. Астранамiчная абсерваторыя… складаец
ца з двух аддзяленняў, з якiх адно ёсць вялiзная зала, дзе знаходзяцца 
некаторыя астранамiчныя прылады i невялiкая бiблiятэка, да гэтага 
прадмета датычная. Iншае аддзяленне ёсць круглая, даволi вялiзная ве
жа, з усiх бакоў, нават у самiм купале, з адтулiнамi, якiя замыкаюцца 
тонкiмi накрыўкамi, з лiставога жалеза зробленымi. Гэтыя накрыўкi 
зроблены так, што сам назiральнiк без дапамогi iншага iх можа зручна 
адчыняць i замыкаць. Больш за тое, верхняя частка вежы рухомая i мо
жа круцiцца вакол. У гэтай вежы, акрамя iншых астранамiчных пры
лад, павешаны таксама вялiкi квадрант на белай, суцэльна марму ро вай 
сцяне амаль у аршын шырынёю i цвёрда ўмацаванай. Гэтая сцяна знахо
дзiцца ўсярэдзiне вежы так, што вакол яе хадзiць можна. Абсервато
рыя мела б вялiкiя выгоды, калi б ёй не перашкаджала на поўднi… вежа 
манастыра. Састарэлы Пачобут, паважаны за веды i працавiтасць 
астраном, са шкадаваннем згадваў пра гэтую акалiчнасць»170.

У лiсце да Снядэцкага ад 5 лiстапада 1803 г. Пачобут пiсаў, што на-
зiраў мiнанне Меркурыя па дыску Сонца. У гэты ж час астраном актыў-
на назiраў зноў адкрытыя астэроiды. У лiсце да Храптовiча ад 10 жнiў-
ня 1804 г. паведамляў: «…з вялiкiмi праблемамi назiраю дзве новыя пла
неты, пра якiх добра вядома Васпану, а асаблiва Паладу, вельмi склада
ную для назiрання зза сваёй дробязнасцi». А 16 жнiўня 1804 г. згадваў: 
«Учора планета Палада знаходзiлася ў апазiцыi да Сонца i была най
больш блiзкая да Зямлi». Можна выказаць здагадку, што ён сам марыў 
зрабiць аналагiчнае адкрыццё. Аднак фартуна не была добразычлiвая 
да вiленскага астранома. Рэктар Страйноўскi прапанаваў Пачобуту 
ў днi адкрыцця новага навучальнага года (29.09.1804 г.) прачытаць рэ-
фе рат пра новыя, толькi што адкрытыя малыя планеты (астэроiды). 
У лiсце да Храптовiча Пачобут зазначаў: «Даўно не пiсаў да Ясна вяль
мож на га пана Дабрадзея аб нашых астранамiчных цiкавостках, таму 
што быў заняты пiльнымi назiраннямi планет Цэрэра i Палада, по
тым рэфератам пра гэтыя планеты, якi чытаў на публiчнай сесii на 
ад крыццi навучальнага года, i, нарэшце, назiраннямi планеты (Юно-
ны. — Л. Л.), толь кi што знойдзенай у Лiлiентале астраномам Хар
дынгам171. Гэтыя забавы занялi чатыры месяцы. Шукаць i адсочваць 
на небе малыя планеты, пасля кожнага iх выхаду з сонечных прамянёў, 
што здараецца кожны год, ёсць справа цяжкая, i казаць пра гэта так, 

170 Цыт. паводле: Чеканал В. Л. Мартин Почобут и Петербургская Академия наук. 
С. 304–305.

171 Карл Людвiг Хардынг (Harding, 1765–1834) — нямецкi астраном, якi адкрыў 
астэроiд Юнона. Таксама Хардынг адкрыў тры каметы i апублiкаваў «Atlas novus 
coelestis», зорны каталог з 120 000 зоркамi.
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каб публiку не знудзiць, — складана». Астраном пiсаў, што Цэрэра спа-
чатку была прынятая за камету, i далей: «Нарэшце добра мне ўдалося 
за тры дня да сесii атрымаць навiны пра адкрыццё новай малой плане
ты астраномам Хардынгам, а яшчэ лепш, што за пакiнутыя да дакла
да днi ўдалося знайсцi на небе гэтага госця»172.

Вясной 1805 г. Пачобут пачаў хварэць i моцна саслабеў. Храпто-
вiч напiсаў былому вiленскаму прафесару медыцыны Лангмаеру, якi 
жыў у Вене. Перадаўшы абсерваторыю свайму памочнiку Рэшке, 
Пачо бут у канцы мая выехаў у Вену i Бадэн для лячэння. Затрымаўся 
ў Варшаве ў Храптовiча, заехаў у Кракаў да бiскупа, якi забяспечыў 
яго рэкамендацыйнымi лiстамi да нунцыя i арцыбiскупа ў Вене i далей 
паехаў у Вену без прыпынкаў. У Вене спынiўся ў гасцiннага прафесара 
Лангмаера, зрабiў вiзiты да арцыбiскупа i нунцыя, пазнаёмiўся з вен скiм 
астраномам Трыснекерам173, купiў сабе неабходныя кнiгi. З 8 лiпе ня да 
25 жнiўня быў у Бадэне, потым праз Вену i Кракаў прыехаў у Вар шаву 
да Храптовiча, а 29 верасня вярнуўся ў Вiльню. Спачатку пасля працэдур 
у Вене адчуў сябе лепш, але праз хут кi час не дамаганне вярнулася174.

Па прычыне пагаршэння здароўя Пачобут у 1807 г. пакiнуў пост 
дырэктара абсерваторыi, перадаўшы яго Яну Снядэцкаму. Але калi 
ў кастрычнiку таго ж года на небе з’явiлася камета, цяжка хворы 
Пачобут, якому быў прапiсаны ложак, шмат халодных начэй правёў 
у вежы абсерваторыi, назiраючы камету i рэгулярна вызначаючы яе 
становiшча на небе для разлiкаў арбiты. У жнiўнi 1808 г. Пачобут пе-
раехаў у Дынабургскi манастыр, каб там сустрэць смерць, як належыць 
манаху, — астраном зноў уступiў у адроджаны ордэн езуiтаў. Але яго-
нае здароўе часова палепшылася. У манастыры ён накідваў план па 
рэфармаваннi езуiцкiх школ на Беларусi — з прапановай адмянiць бы-
лыя праграмы навучання175. У кастрычнiку 1808 г. Храптовiч атрымаў 
некалькi лiстоў ад смяротна хворага Пачобута, у апошнiм з iх астра-
ном пiсаў: «Зараз магу i павiнен сказаць Яснавяльможнаму пану да
брадзею майму нешта больш iстотнае, чымсьцi заўжды… Ад’езд 
мой быў апiсаны ў папярэднiм лiсце. Па дарозе аслаб, але як толькi 

172 Цыт. паводле: Dziewulski Władysław. Historia obserwatorium astronomicznego 
w Wilnie (1753–1876). S. 63–64.

173 Трыснекер Франц фон Паўла (Franz de Paula Triesnecker, 1745–1817) — аў стрый-
скi астраном-езуiт, прафесар астраномii i дырэктар абсерваторыi Венскага ўнiверсiтэта. 
Назiраў Сонца, планеты i Месяц, вылiчваў таблiцы iх руху. Вызначыў геаграфiчнае ста-
новiшча многiх пунктаў у Аўстрыi.

174 Гл.: Dziewulski Władysław. Historia obserwatorium astronomicznego w Wilnie 
(1753–1876). S. 66.

175 Гл.: Sniadecki Jan. Żywot uczony i publiczny Marcina Odlanickiego Poczobyta. 
S. 355–356. 
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сiлы вярнулiся, паехаў далей… Прыбыў да Дынабурга вельмi слабы. 
Тут, як госць, адпачываю i наведваю прыяцеляў, якiя жывуць непа
далёк… Забраў ад каханага i годнага рэктара камiсiю, каб дамовiцца 
з езуiтамi пра план выкладання навук у iх школах. Вельмi доўгiмi былi 
гэтыя перамовы… Тым часам здароўе выпрабоўвае мяне… вырашыў 
там (у манастыры. — Л. Л.) чакаць смерцi… аднавiў свае шлюбы за
конныя i пераехаў да братоў, якiя мне вочы заплюшчаць…»176. Гэта быў 
апошнi лiст Пачобута.

20 лютага 1810 г. Марцiн Пачобут-Адлянiцкi памёр. 26 лютага ад-
былося жалобнае набажэнства ў касцёле Св. Яна пры Га лоўнай шко-
ле, падчас якога ксёндз Аўгуст Тамашэўскi, прафесар даг матычнай тэа-
логii i гiсторыi рэлiгii, прачытаў жалобнае казанне.

Ян Снядэцкi згадваў, што ў спадчыну ад Пачобута засталося 34 та-
мы дзённiкаў астранамiчных назiранняў. На жаль, пераважная боль-
шасць назiранняў Пачобута засталася невядомай для астраномаў177. 
Дырэктар Вiленскай абсерваторыi ў 1860 г. Мацвей Гусеў пiсаў, што 
акрамя 34 тамоў былi яшчэ два тамы: адзiн — назiранняў, выкананых 
да перабудовы абсерваторыi ў 1773 г., другi — з запiсамi назiранняў, 
выкана ных у Коўне ў 1779–1780 гг. з мэтай вызначэння геаграфiчных 
каар дына таў мясцовасцi. Таксама неабходна згадаць i метэаралагiчныя 
на зi раннi, якiя Пачобут пачаў запiсваць ад пачатку сваёй астранамiчнай 
дзейнасцi i якiя потым з невялiкiмi перапынкамi вялiся iншымi астра-
номамi. Гэтыя метэаралагiчныя запiсы з’яўляюцца важнымi крынiцамi 
iнфармацыi аб клiмаце Вiленшчыны.

У 1919 г. iмем Пачобута названы адзiн з будынкаў (абсерваторыя) 
адноўленага ўнiверсiтэта Стафана Баторыя (Дзядзiнец Пачобута). Iмя 
нашага астранома носiць адзiн з кратараў на Месяцы.

Марцiн Пачобут-Адлянiцкi пакiнуў глыбокi след у гiсторыi нашай 
навукi i адукацыi. Ён здабыў сабе заслужаную павагу калег як умелы 
i вельмi працавiты астраном-назiральнiк i застаўся ў гiсторыi навукi 
чалавекам, якi iнструментальна i па якасцi здабытага навуковага ма-
тэрыялу вывеў Вiленскую абсерваторыю на ўзровень найлепшых аб-
серваторый Еўропы. Вынiкi назiранняў планеты Меркурый вiленскага 
астранома сталi падмуркам для вылiчэння параметраў арбiты плане-
ты самы мі лепшымi астраномамi-тэарэтыкамi канца XVIII — пачатку 
XIX ст. Таксама вучоны займаўся пошукамi вырашэння праблемы да-
кладнага вызначэння геаграфiчнай даўгаты — асноўнай астранамiчнай 

176 Цыт. паводле: Dziewulski Władysław. Historia obserwatorium astronomicznego 
w Wilnie (1753–1876). S. 63–64.

177 Гл.: Sniadecki Jan. Żywot uczony i publiczny Marcina Odlanickiego Poczobyta. 
S. 352. 
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праблемы таго часу, без чаго немагчыма было далейшае развiццё ма-
раплаўства i гандлю. Для гэтага займаўся вывучэннем i складаннем 
таблiц руху Месяца i спадарожнiкаў Юпiтэра. Пачобут практычна 
першым пачаў сiстэмна вызначаць каардынаты населеных пунктаў 
нашага краю i тым зрабiў вялiкi ўнёсак у стварэнне геаграфiчных 
картаў, без чаго ўжо было немагчыма развiццё грамадства. Ён забяспе-
чыў фiнансаванне адукацыi ў нашым краі пры каралю Станiславу Па-
нятоўскiм, пры Кацярыне II, пры Паўлу I i Аляксандру I. Усе гэтыя 
манархi лiчылi яго слынным, сумленным i адказным навукоўцам i рэк-
тарам, які працуе дзеля развiцця навукi i адукацыi i не шукае асабiстых 
выгод. Менавiта пры Пачобуце вiленская вучэльня перайшла ад сярэд-
нявечных да сучасных для сваёй эпохі праграм адукацыi, пры iм быў 
створаны моцны калектыў выкладчыкаў-навукоўцаў. Пачо бут-рэктар 
захаваў унiверсiтэт у самы складаны час i рэфармававаў яго. Пры iм 
былi закладзеныя трывалыя падмуркi сучаснага ўнiверсiтэ та, з якога 
выйшлi Адам Мiцкевiч, Теадор Нарбут, Караль Падчашын скi, Iгнат 
Ходзька, Мiхал Балiнскi, Томаш Зан, Iгнат Дамейка i амаль усе слаўныя 
сыны нашага краю першай паловы XIX ст.
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Ян Снядэцкi — рэктар Вiленскага ўнiверсiтэта, астраном, матэма-
тык i грамадскi дзеяч — нарадзiўся 29 верасня 1756 г. у горадзе Жнiн 
(недалёка ад Быдгашча). Яго бацька быў ўплывовым месцiчам горада 
Жнiн, сям’я займалася земляробствам i пiваварствам. Хваравiты з дзя-
цiнства, хлопчык прынёс шмат клопатаў сваёй мацi Францiшцы (да 
шлю бу — Гiшчынскай)178.

Ужо ў дзевяць гадоў пасля хатняй падрыхтоўкi Ян быў аддадзе ны 
ў калегiум Любранскага ў горадзе Познань, дзе вучыўся сем гадоў 
(1766–1772 гг.). Выкладанне там вялося яшчэ амаль на сярэднявечны 
ўзор. Малы Ян выявiў вялiкую цiкавасць да дакладных навук, навед-
ваў лекцыi па эксперыментальнай фiзiцы, якiя чытаў у езуiцкай шко-
ле ў Познанi астраном Юзаф Рагалiнскi. Дзякуючы падтрымцы з боку 
познанскiх езуiтаў здольны 16-гадовы юнак з’ехаў у 1772 г. у Кракаў, 
дзе паступiў у акадэмiю. Кракаўская акадэмiя была асноўнай вышэй-
шай школай Польшчы, аднак узровень выкладання ў ёй быў невысокi. 
Галоўным зместам лекцый па фiласофii стала вучэнне Арыстоцеля 
з каментарамi Тамаша Аквiнскага. Вучэнне Капернiка не прымалася. 
Сярод прафесараў матэматычнай групы самае значнае месца займаў так 
званы «Regius Astrologus» (каралеўскi астролаг), галоў ным аба вязкам 
якога лiчылася стварэнне календароў з астралагiчнымi прад казаннямi. 
Трохi лепш падавалася матэматыка, але алгебра зусiм не выкладалася, 
а ў выкладаннi геаметрыi захоўвалася старая манера аналiзу179.

Здольны юнак скончыў унiверсiтэцкi курс на працягу трох гадоў. 
У 1775 г. ён атрымаў доктарскую ступень, якая па тагачасных правiлах 
давала права чытаць лекцыi ва ўнiверсiтэце. Прадметам сваiх лекцый 
Снядэцкi абраў у 1776 г. алгебру ў Кракаўскай акадэмii, а праз нейкi час 
у гiмназii Навадворскага пачаў чытаць лекцыi па логiцы, гiдрастатыцы, 
палiтычнай эканомii i iншых прадметах180.

У той час, калi Ян Снядэцкi пачынаў сваё навучанне ў Кракаў скай 
акадэмii, у Польшчы была арганiзаваная Адукацыйная камiсiя на-
роднай асветы — правобраз будучага мiнiстэрства народнай  асветы. 

178 Гл.: Rybka E., Rybka P. Historia astronomii w Polsce. S. 64.
179 Гл.: Рыбка Е. В. Ян Снядецкий (к 200-летию со дня рождения) // Историко-

астрономические исследования. М., 1956. C. 268.
180 Świeżawski Leon. Jan Śniadecki: jego źycie i działalność naukowa. Petersburg, 

1898. S. 5.
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Асноўнай задачай камiсii была карэнная рэформа вышэйшай школы. 
Адукацыйная камiсiя даручыла правесцi рэформу Кракаўскай ака-
дэмii Гуга Калантаю, якi з гэтай мэтай у 1777 г. прыехаў у Кракаў. 
Ян Снядэцкi адпачатку далучыўся да лагера, якi ўзначалiў Калантай. 
Адукацыйная камiсiя глядзела на Снядэцкага як на будучага прафесара 
Кракаўскага ўнiверсiтэта. Таму ён быў накiраваны за мяжу для наву-
чання ў найбуйнейшых цэнтрах Заходняй Еўропы. Снядэцкi пакiнуў 
Кракаў у вераснi 1778 г. i паехаў ў Нямеччыну — спачатку ў Лейпцыг, 
а потым у Гетынген, дзе з 1737 г. iснаваў унiверсiтэт. Снядэцкi думаў, 
што ў гэтым унiверсiтэце лекцыi будуць чытаць на лацiнскай мове, якой 
ён добра валодаў. Але ў германскiх унiверсiтэтах выкладанне вялося 
ўжо пераважна на нямецкай мове, якой Снядэцкi амаль не ведаў. Ён на 
працягу трох месяцаў вывучыў мову настолькi, наколькi гэта было не-
абходна для чытання навуковых кнiг i слухання лекцый. У Гетынгене 
малады вучоны вывучаў шматлiкiя дакладныя навукi: матэматыку, 
фi зiку i нават вайскова-iнжынерную справу. Тады ж ён упершыню 
пазнаёмiўся з астраномiяй у Гетынгенскай абсерваторыi, якая набыла 
вядомасць у сярэдзiне XVIII ст. дзякуючы працам Ёгана Тобiяса Маера 
(1723–1702)181.

Снядэцкi хутка пачаў адчуваць нястачу грашовых сродкаў. На да-
памогу прыйшоў Калантай, якi арганiзаваў яму прыватную матэрыяль-
ную падтрымку. Пастаянная 15-месячная праца ў Гетынгене ад бiлася 
на здароўi Снядэцкага, i ён мусiў зрабiць перапынак у занятках. Лекар 
раiў яму пакiнуць Гетынген, i Снядэцкi ў лiстападзе 1779 г. з’ехаў 
у Галандыю, дзе жыў пераважна ў Лейдане, а адтуль у студзенi 1780 г. 
выправiўся ў Парыж182.

Парыж быў навуковым цэнтрам Еўропы асаблiва ў галiне даклад-
ных навук. Як Снядэцкi пiсаў у аўтабiяграфii, галоўнай мэтай яго зна-
ходжання ў Парыжы было ўдасканаленне ў ведах па вышэйшай матэ-
матыцы дзеля практычнага яе выкарыстання ў астраномii i механiцы. 
З гэтай мэтай ён наведваў лекцыi па iнтэгральным рахаваннi вядомага 
французскага матэматыка Кузена (Сousin, 1739–1800). Цесная сувязь, 
якая ўсталявалася памiж Снядэцкiм i Кузенам, працягвалася i пасля 
вяртання Снядэцкага ў Кракаў, пра што сведчыць iх перапiска.

З лiстапада 1780 да лiпеня 1781 г. Кузен чытаў лекцыi па астраномii, 
выкладаючы праблему трох целаў з прымяненнем яе да тэорыi руху Меся-
ца. Снядэцкi згадваў, што гэта быў першы па сваёй грунтоўнасцi курс, 
якi ён чуў у Парыжы. Лекцыi Кузена прынеслi Снядэцкаму вялiкую ка-
рысць, бо сталi асновай яго адукацыi ў галiне матэматычнай астраномii. 

181 Гл.: Рыбка Е. В. Ян Снядецкий (к 200-летию со дня рождения). C. 269.
182 Гл.: Rybka E., Rybka P. Historia astronomii w Polsce. S. 66.
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Акрамя лекцый Кузена Снядэцкi слу-
хаў яшчэ iншыя курсы, сярод iх курс па 
астра номii, якi чы таў Лаланд (Lalande). 
Ён працаваў у Па рыж скай абсервато-
рыi, але найчас цей на ведваў невялiкую 
абсер ваторыю Месье, з якiм блiз ка сы-
шоў ся. Астранамiчныя на зi ран нi Сня-
дэцкi таксама праводзiў у аб сер ва то-
рыi Каралеўскага каледжа. Сня дэц кi 
наведваў яшчэ i д’Аламбера (d’Alam bert). 
Французскi матэматык за цi ка вiў ся мала-
дым навукоўцам, раiў яму не вяртацца 
дадому i абяцаў дапа магчы ў атрыманнi 
пасады астранома ў Мадрыд скай абсер-
ваторыi, але Снядэцкi гэтай прапановы 
не прыняў. Акрамя астранамiчных на зi-
ранняў i вылiчэнняў ён сур’ёзна зай маў-
ся хiмiяй i мiнералогiяй, а таксама вывучаў французскую мову, лiта ра ту-
ру i мастацтва183.

Камiсiя народнай асветы прапанавала Снядэцкаму да кастрычнiка 
1781 г. вярнуцца ў Кракаў, дзе яму прызначалася кафедра матэматыкi 
i астраномii, прычым лекцыi па матэматыцы Снядэцкi павiнен быў па-
чаць чытаць неадкладна, а лекцыi па астраномii — з 1782 г.

Рэформа Кракаўскага ўнiверсiтэта была ўжо ў асноўным заверша-
ная Калантаем, якi надаваў вялiкае значэнне развiццю ў Кракаўскай 
акадэмii натуральных i юрыдычных навук. На жаль, не ўсе задумы 
ажыццявiлiся, аднак сучасная сiстэма выкладання зацвердзiлася кан-
чаткова. Ян Снядэцкi быў актыўным прыхiльнiкам Калантая. Яшчэ да 
вяртання з Парыжа, у 1782 г., яго абралi сакратаром Кракаўскай ака-
дэмii. Снядэцкi пачаў выконваць гэтыя вельмi адказныя абавязкi. Ён 
пе рагледзеў расходныя кнiгi i строгiм кантролем iмкнуўся выправiць 
не дахопы. Нягледзячы на адмiнiстрацыйную нагрузку сакратара ака-
дэ мii, якому падпарадкоўвалiся ўсе школы ў дзяржаве (акрамя школ 
у Лiтве, падпарадкаваных Вiленскай акадэмii), Снядэцкi вельмi старан-
на вёў навучальную i навуковую працу. Да лекцый ён рыхтаваўся вель-
мi дбайна. Лекцыi чытаў на польскай мове, за што яго папракалi старыя 
прафесары, якiя прывыклi чытаць на лацiне184.

Увесь 1781/82 навучальны год Снядэцкi займаўся падрыхтоўкай 
курса матэматыкi, якi планаваў выдаць у чатырох тамах. У першым 

183 Гл.: Рыбка Е. В. Ян Снядецкий (к 200-летию со дня рождения). C. 270–271.
184 Гл.: Rybka E., Rybka P. Historia astronomii w Polsce. 1983. S. 71.

Ян Снядэцкi.  
Малюнак Яна Рустэма. 1823 г.
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 томе ён меркаваў падаць алгебру, у другiм — аналiтычную геаметрыю, 
у трэцiм — дыферэнцыяльнае i iнтэгральнае рахаванне, у чацвёр-
тым — ужыванне гэтых рахаванняў у механiцы i астраномii. Першыя 
два тамы пад агульным загалоўкам «Тэорыя алгебраiчнага рахавання, 
прымененая да крывых лiнiй» былi надрукаваныя ў Кракаве на поль-
скай мове ў 1783 г.185.

У вераснi 1782 г. Снядэцкi пачаў чытаць лекцыi па астраномii. Тэ-
май першай лекцыi была ўхвала Капернiку, былому студэнту Кракаў-
скай акадэмii.

Для Яна Снядэцкага пачалiся гады ўпартай працы, як ён пiсаў у аўта-
бiяграфii, «лекцыi чытаў сiстэматычна, не прапусцiўшы iх нi разу».

У 1782–1786 гг. рэктарам Кракаўскай акадэмii быў Калантай, якi па-
слядоўна праводзiў сваю рэфарматарскую дзейнасць. У 1782 г. з удзе-
лам Снядэцкага быў складзены план стварэння астранамiчнай абсер-
ваторыi, батанiчнага саду, хiмiчнай i фiзiчнай лабараторый i медыцын-
скай клiнiкi. З асаблiвай зацятасцю Снядэцкi займаўся арганiзацыяй 
астранамiчнай абсерваторыi. У Кракаве нiякiх астранамiчных прылад, 
акрамя састарэлых сярэднявечных, не было. Камiсiя народнай асве-
ты выдзеліла сродкi на закуп некаторых прылад з навуковага кабiнета 
Рагалiнскага ў Познанi. Сярод гэтых прылад былi маятнiкавы гадзiн-
нiк Лепо i астранамiчны квадрант Канiвэ. Кароль Станiслаў Аўгуст 
Па нятоўскi падарыў Снядэцкаму з сваёй абсерваторыi ахраматыч-
ны рэф рактар Доланда з ахраматычным аб’ектывам. Але неабходна 
было заказаць новыя прылады i падбаць пра пабудову абсерваторыi. 
З дапамогай Кузена i Месье, з якiмi вёў перапiску, Снядэцкi замовiў 
у Парыжы астранамiчныя прылады i новы маятнiкавы гадзiннiк. Спа-
чатку ён прапаноўваў дабудаваць абсерваторыю на ўнiверсiтэцкiм бу-
дынку, у цэнтры горада, але потым пагадзiўся на тое, каб узвесцi яе за 
горадам, у прадмесцi Весела. Быў абраны будынак, якi раней належаў 
езуiтам (пабудаваны ў 1750 г.), у 1773 г. ён быў перададзены Кракаў-
скай акадэмii разам з усёй маёмасцю ордэна езуiтаў. Для абсервато рыi 
будынак належала перарабiць, а для гэтага сродкi знайшлiся толькi 
ў 1787 г. Каля абсерваторыi планаваўся батанiчны сад.

У чаканнi сродкаў на перабудову Снядэцкi папаўняў астранамiчнае 
абсталяванне. У 1783 г. у яго распараджэннi ўжо мелiся два квадранты, 
дзве трубы Доланда i чатыры iншыя тэлескопы. Славуты французскi 
астраном Месье ў лiсце да Снядэцкага ў 1785 г. пiсаў: «Я быў задаволе
ны, даведаўшыся з Вашага лiста пра гэтую абсерваторыю, якая павiнна 
спрыяць прагрэсу ў астраномii i прынесцi шмат добрага Польшчы i Вам. 
Прылады, якiя ў Вас ужо ёсць, па большай частцы добрыя. Аб’яднаўшы 
iх з тымi, якiя Вы чакаеце, магчыма будзе стварыць адну з найлепшых аб

185 Гл.: Рыбка Е. В. Ян Снядецкий (к 200-летию со дня рождения). C. 272–273.
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серваторый у Еўропе»186. У 1786 г. былi атрыманыя з Парыжа замоўленыя 
прылады (пасажная прылада187 i га дзiннiк). У снежнi 1786 г. Снядэцкi 
звярнуўся ў Камiсiю народнай асветы з просьбай аб камандзiраваннi 
яго на некалькi месяцаў у Англiю для азнаямлення з астранамiчнымi 
абсерваторыямi. Атрымаўшы дазвол, ён з’ехаў у сакавiку 1787 г. праз 
Вену i Парыж у Лондан. Спачатку ён наведаў Грынвiцкую абсервато-
рыю, асабiста пазнаёмiўся з яе дырэктарам Невiлам Маскелайнам. Але 
самым iстотным вынiкам паездкi Снядэцкага ў Англiю было яго зна-
ходжанне на працягу некалькiх тыдняў у мястэчку Слоў блiзу Вiндзара 
ў абсерваторыi Уiльяма Гершэля. У лiсце да Марцiна Пачобута Снядэцкi 
дэталёва апi саў назiраннi разам з Гершэлем падвойных зорак, Урана, 
спа дарожнiкаў Сатурна i iншых нябесных целаў. Наведаў ён таксама 
Оксфардскi ўнi версiтэт i абсерваторыю ў Оксфардзе, дырэктарам якой 
быў Хорнсбi. У той час Англiя была лiдарам ва ўсiх галiнах навукi, 
таму паездка Снядэцкага спрыяла паглыбленню ягонай астранамiч най 
адукацыi, атрыманай у Парыжы. Паездка дала яму магчымасць азнаёмiцца 
з галоўнымi тагачаснымi абсерваторыямi, дасягненнi якiх адыгралi вя ду-
чую ролю ў гiсторыi астранамiчных даследаванняў канца XVIII ст.188.

Пакуль Снядэцкi знаходзiўся ў Англii, у Кракаве паспяхова ажыц-
цяўлялася перабудова былога будынка езуiтаў для абсерваторыi. Калi 
ў снежнi 1787 г. ён вярнуўся ў Кракаў, асноўныя будаўнiчыя работы 
завяршылiся. Але толькi 10 кастрычнiка 1791 г. былi праведзеныя пер-
шыя астранамiчныя назiраннi. Абсерваторыя атрымала даволi добрае 
iнструментальнае абсталяванне. Галоўнымi яе прыладамi былi:

• французскi квадрант з латунi радыусам тры парыжскiя футы (амаль 
метр);

• англiйскi квадрант радыусам 14 цаляў, якi меў дзве ахраматычныя 
трубы;

• пасажная прылада, вырабленая майстрам Шарытэ (Charite) у Па-
рыжы на ўзор аналагiчнай прылады Рамсдэна;

• чатыры маятнiкавыя гадзiннiкi, з якiх адзiн — з кампенсацыйным 
маятнiкам (майстра Лепо, 1786 г.);

• паралактычная труба даўжынёй 5 футаў i 5 цаляў з неахраматыч-
ным аб’ектывам i мiкраметрам;

• дзве трубы, вырабленыя Доландам, з ахраматычнымi аб’ектывамi;
• два люстраныя тэлескопы.

186 Цыт. паводле: Гл.: O astronomii w Polsce «Tygodnik Literacki». № 42, 19 paź dzier-
nika 1840. S. 334.

187 Пасажная прылада (ад франц. passage праход) — астранамiчны прыбор для 
назiрання праходжання зорак праз нябесны мерыдыян. Тэлескоп пасажнай прылады 
можа круцiцца толькi ў вертыкальнай плоскасцi.

188 Гл.: Рыбка Е. В. Ян Снядецкий (к 200-летию со дня рождения). C. 274–277.
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Акрамя пералiчаных прылад Снядэцкi набыў камплект ме тэа ра-
лагiчных прыбораў, вырабленых у Парыжы i Лондане, з дапамогай якiх 
распачалiся рэгулярныя назiраннi189. У лiсце да Пачобута ад 2 студзеня 
1792 г. ён апiсаў сваю абсерваторыю i навуковыя прылады190.

Снядэцкi быў старанны назiральнiк. У сваю праграму ён улучыў 
назiраннi зацьменняў спадарожнiкаў Юпiтэра i пакрыццяў зорак Ме-
ся цам. Ён прапаноўваў Пачобуту рабiць аналагiчныя даследаваннi 
ў Вiльнi для вызначэння рознасцi даўгот Вiленскай i Кракаўскай аб-
серваторый. 4 чэрвеня 1788 г. правёў назiранне зацьмення Сонца, 
28 кра савiка 1790 г. — поўнага зацьмення Месяца. У 1792 г. паводле 
на зiранняў, зробленых з квадрантам Канiвэ, ён вызначыў шырату Кра-
каў скай абсер ваторыi191.

Аднак на навуковым шляху Снядэцкага з’явiлiся сур’ёзныя цяж-
касцi, выклiканыя агульным палiтычным становiшчам, якое склалася 
ў Польшчы ў апошнiм дзесяцiгоддзi XVIII ст.: урадамi Расіi i Прусii вя-
лася падрыхтоўка Другога падзелу Рэчы Паспалiтай, для фармальнага 
зацвярджэння якога быў склiканы сойм у Гродне.

Асноўныя сродкi для Кракаўскай акадэмii давалi розныя маёнткi, 
у тым лiку i з тэрыторыi ВКЛ. Палiтычныя змены пагражалi матэры-
яльным асновам акадэмii, i таму яе дзейнасць апынулася пад пагрозай 
спынення. У сувязi з гэтым Снядэцкi быў камандзiраваны ў Гродна для 
абароны фiнансавых спраў акадэмii. Ён прабыў у Гродне з чэрвеня да 
снежня 1793 г. i быў сведкам гвалту з боку царскага генерала Сi вер-
са над дэпутатамi сойма, якiя не згаджалiся з падзелам краiны. Толь кi 
пад пагрозай гармат, накiраваных Сiверсам на будынак сойма, дэ пу та ты 
мусiлi прыняць навязанае iм рашэнне. Пасля ўрэгулявання фi нан  са вых 
спраў Кракаўскай акадэмii Снядэцкi аднавiў свае назiраннi ў Кра каве i вёў 
iх да траўня 1794 г. У тым годзе палiтычныя падзеi iзноў пе  ра пы нi лi наву-
ковую працу. Разгарнуўся нацыянальна-вызвольны рух пад кi раў нiцтвам 
Касцюшкi, прыхiльнiкам якога быў Снядэцкi. Ён быў абра ны камiса-
рам, узяў на сябе клопат аб прыёме добраахвотнiкаў у вой ска i дастаў-
цы ежы i грошай у Варшаву. Пасля задушэння паў стан  ня Касцюшкi 
быў праведзены Трэцi падзел Рэчы Паспалiтай. Кракаў спа чатку быў 
заняты прускiмi войскамi, а потым далучаны да Аўстрыi. Ад ўзру шэн-
няў з прычыны падзелу радзiмы Снядэцкi ў адну ноч пасiвеў.

У лютым 1796 г. у складзе дэлегацыi Кракаўскага ўнiверсiтэта 
Снядэцкi паехаў у Вену для ўручэння iмператару Францу II петыцыi 
ўнiверсiтэта, над якiм навiсла пагроза лiквiдацыi. У Вене Снядэцкi 

189 Гл.: Rybka E., Rybka P. Historia astronomii w Polsce. S. 72.
190 Гл.: Kronika Rodzinna. 1882. T. 10. № 3. S. 77.
191 Гл.: Rybka E., Rybka P.. Historia astronomii w Polsce. S. 79.
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правёў каля двух месяцаў, у красавiку 1796 г. вярнуўся ў Кракаў. 
У вынiку перамоваў дэлегацыi Кракаўскага ўнiверсiтэта з аўстрыйскiм 
урадам было абароненае iснаванне ўстановы, але ўмовы працы пад 
аўстрыйскай уладай былi настолькi цяжкiя, што ў 1797 г. Снядэцкi 
падаў у адстаўку з пасады прафесара, пакiдаючы за сабой працу 
ў абсерваторыi. Адстаўка не была прынятая, i ён працягваў працаваць 
ва ўнiверсiтэце. Здароўе вучонага прыкметна пагоршылася, астраном 
пакутаваў ад хваробы лёгкiх, але астранамiчных назiранняў не спынiў.

Яшчэ ў 1796 г., падчас паездкi ў Вену, Снядэцкi пазнаёмiўся з аў-
стрыйскiм астраномам Трыснекерам, потым лiставаўся з ім на лацiн-
скай мове. Трыснекер публiкаваў у выдаваных iм эфемерыдах192 (Ephe-
merides Vindobonenses) назiраннi Снядэцкага. З iмi пазнаёмiўся вядо-
мы нямецкi астраном Цах, якi з 1800 г. пачаў выдаваць першы ў свеце 
астранамiчны часопiс «Monatliche Correspondenz zur Beforderung der 
Erd und Himmelskunde». Не ведаючы асабiста Снядэцкага, Цах паслаў 
яму ў жнiўнi 1800 г. лiст, у якiм выявiў жаданне завязаць перапiску. 
З таго часу i пачалася вельмi ажыўленая навуковая сувязь памiж Сня-
дэцкiм i Цахам. У лiсце ад 9 лiстапада 1800 г. Снядэцкi паслаў Цаху 
дадзеныя з вынiкамi назiранняў пакрыцця Месяцам зоркi η Virginus. 
Гэтую астранамiчную з’яву таксама назiраў Цах у сваёй абсерваторыi 
ў Зэебергене (мясцовасць у Цюрынгii, якая належала тады герцагству 
Саксен). Па падставе паведамленых яму момантаў дадзенага пакрыцця 
ў Вене i Зэебергене Снядэцкi вылiчыў рознасць геаграфiчных даўгот 
гэтых трох абсерваторый193.

Новы ўздым астранамiчнай дзейнасцi Снядэцкага пачаўся пас-
ля адкрыцця iтальянскiм астраномам Пiяцi першай малой плане-
ты Цэрэра (1801). Снядэцкi, не ведаючы каардынатаў, адшукаў яе на 
небе 1 сакавiка 1802 г. i вызначаў каардынаты на працягу 15 начэй 
з 1 сакавiка да 5 красавiка 1802 г. 25 красавiка 1802 г. вучоны быў аз-
наёмлены Цахам (лiст ад 9 красавiка 1802 г.) аб адкрыццi Ольберсам 
другой малой планеты — Палады. Ён неадкладна прыступiў да пошуку 
i, знайшоўшы яе на небе ў той самы дзень, назiраў новую планету на 
працягу ўсiх наступных начэй з 25 красавiка да 3 мая 1802 г. Усе гэтыя 
назiраннi былi перададзеныя Цаху, i той апублiкаваў іх у «Monatliche 
Correspondenz…». Таксама іх надрукаваў «Што годнiк Варшаўскага та-
варыства сяброў навук» («Roczniki To wa rzyst wa Warszawskiego Przyja-
ciol Nauk»), заснаваны ў лiстападзе 1800 г. Снядэцкi быў чальцом гэта-), заснаваны ў лiстападзе 1800 г. Снядэцкi быў чальцом гэта-
га таварыства з дня яго стварэння.

192 Эфемерыды — у астраномii зборнiк таблiц каардынатаў i iншых параметраў 
нябесных свяцiлаў, вылiчаных для шэрагу паслядоўных момантаў часу.

193 Гл.: Рыбка Е. В. Ян Снядецкий (к 200-летию со дня рождения). S. 278–279.
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Першы прэзiдэнт таварыства гiсторык Ян Альбертрандзi (Alber-
trandi) у 1801 г. звярнуўся да Снядэцкага з прапановай напiсаць ды-
сертацыю пра Капернiка. Мэта працы была абазначаная такiм чынам: 
«…паказаць, як Капернiку абавязаныя матэматычныя навукi, асаблiва 
астраномiя, у эпоху, у якой ён жыў, паказаць, працай якiх папярэднiкаў 
ён карыстаўся i ў якой ступенi, паказаць, чым  абавязаныя яму навукi 
ў цяперашнi час». Снядэцкi вельмi ахвотна пагадзiўся напiсаць гэтую 
дысертацыю. Ён уважлiва вывучыў кнiгу Капернiка па першым выданнi 
1543 г., а потым даследаваў працы аўтараў, якiя пiсалi пра яго. Увага да-
следчыка засяродзiлася на змесце кнiгi Капернiка, а не на яго бiяграфii. 
Снядэцкi ахарактарызаваў сутнасць яго вучэння так: «Капернiк быў 
не пераймальнiкам старажытных фiлосафаў, але сапраўдным твор
цам сваёй сiстэмы, ён вырашыў найцяжэйшыя за дачы сферычнай 
трыганаметрыi, а яго ўласныя i глыбокiя iдэi аб упа радкаваннi i нябес
ных целах, аб фiзiчнай сiле iх руху, асаблiва зямной восi, пацверджаныя 
праз некалькi стагоддзяў тонкiмi назiраннямi i глыбокiм геаметрыч
ным вылiчэннем, вялi да новых вялiкiх законаў аб уладкаваннi Сусвету 
i сталi асновай найвялiкшых адкрыццяў у сучаснай астраномii». У гэ-
тых словах выявiўся новы падыход да сутнасцi вучэння Капернiка, 
i таму Снядэцкi дадаў: «Усяго гэтага нiхто да мяне яшчэ не напiсаў 
i не давёў». У дысертацыi, якая стала не толькi выкладам вучэння 
Капернiка, але i арыгiнальнай працай, Снядэцкi даў крытычны агляд 
усiх раздзелаў яго кнiгi. Ён лiчыў самым iстотным раздзел, прысвечаны 
руху Зямлi. Напрыканцы Снядэцкi адзначыў поспехi астраномii, дасяг-
нутыя на аснове вучэння Капернiка194.

Дысертацыя Снядэцкага была адпраўленая ў Варшаву 31 жнiўня 
1802 г. i прачытаная на адкрытым пасяджэннi Таварыства сяброў на-
вук 16 лiстапада 1802 г. Культурная грамадскасць Варшавы прыняла 
яе з вялiкiм запалам. Як прайшло тое чытанне, апiсаў Чацкi ў лiсце ад 
17 лiстапада 1802 г. да Снядэцкага: «Мой дарагi сябар! Тысяча вуснаў 
паўторыць тваё iмя з глыбокай павагай i падзякай. Учора быў адзiн 
з тых дзён, якiя вельмi неабходны для народа. Сустрэча працягвала
ся чатыры гадзiны: элегантка i манах, навуковец i прастак, юрыст 
i матэматык — усе уважлiва слухалi… Глыбокая цiшыня перарыва
лася толькi мiжволi час ад часу ўсклiкамi захаплення… Як толькi Вы 
надрукуеце Капернiка, Таварыства накiруе 20 асобнiкаў у Фрамбарг 
(Frauenburg), каб яны на магiлу Капернiка былi ўзложаныя»195. Ужо 
ў снежнi 1802 г. гэтая праца была надрукаваная асобнай кнiгай, потым 
перавыдадзеная ў 1803 г. у «Штогоднiку Варшаўскага таварыства…». 

194 Гл.: Рыбка Е. В. Ян Снядецкий (к 200-летию со дня рождения). C. 280.
195 Цыт. паводле: O astronomii w Polsce. S. 204–205.
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Гэты твор увайшоў i ў зборнiкi Яна Снядэцкага, якiя былi выдадзеныя 
тройчы (1-е выданне — Вiльня, 1814 г., 2-е выданне — Вiльня, 1818 г., 
3-е выданне — Варшава, 1837 г.). Пазней з’явiлiся шматлiкiя перакла-
ды гэтай працы на замежныя мовы. На англiйскай мове твор Снядэцка-
га пра Капернiка быў выдадзены ў Дублiне ў 1823 г., на iтальянскай — 
у Пiзе ў 1823 г., рэзюмэ на персiдскай мове — у Калькуце ў 1826 г. 
Бiёграф Яна Снядэцкага Балiнскi паведамляў пра пераклад гэтай кнiгi 
Снядэцкага на рускую мову, выкананы Васiлём Анастасевiчам.

Праца Снядэцкага спрыяла актывiзацыi цiкавасцi да Капернiка ся-
род еўрапейскай iнтэлiгенцыi. У сусветнай навуцы Капернiк быў пры-
знаны польскiм навукоўцам, нягледзячы на тое што да гэтага яму пры-
пiсвалi прускае паходжанне.

У той самы час Снядэцкi напiсаў падручнiк па геаграфii. Як ён 
згадваў у аўтабiяграфii, задума падручнiка з’явiлася яшчэ ў 1794–
1795 гг. Дагэтуль не было ўзораў такога навучальнага дапа мож нiка. 
Таму яго складанне доўжылася некалькi гадоў i было завершанае толь-
кi ў 1803 г. Падручнiк быў надрукаваны на польскай мове ў Варшаве 
ў 1804 г. пад назвай: «Геаграфiя, або Матэматычнае i фiзiчнае апiсан-
не Зямлi». Геаграфiя Снядэцкага выйшла трыма выданнямi на поль-
скай мове. Другое з iх, пашыранае i выпраўленае, было надрукаванае 
ў Вiльнi ў 1809 г.; трэцяе выданне, зноў пашыранае, выйшла з друку 
таксама ў Вiльнi ў 1818 г. Другое выданне было перакладзенае на ру-
скую мову i выйшла ў Харкаве ў якасцi падручнiка па геаграфii, зацвер-
джанага для ўсiх рускiх гiмназiй196.

У 1802 г. Снядэцкi па ўласным жаданнi быў вызвалены ад пасады пра-
фесара Кракаўскага ўнiверсiтэта. Прычынай падачы ў адстаўку сталася 
тое, што адраджэнне ўнiверсiтэта, пачатае дзякуючы працам Калантая, 
фак тычна спынiлася. Яно запаволiлася ўжо ў 1786 г., пасля таго як Калантай 
пакiнуў Кракаў. Акупацыя Кракава прускiмi войскамi ў 1794 г., а потым да-
лучэнне Кракава да Аўстрыi пасля Трэцяга падзелу Рэчы Паспалiтай  яшчэ 
больш пагоршыла становiшча. У 1796–1798 гг. Снядэцкi тройчы ездзiў 
у Вену ўлагоджваць справы ўнiверсiтэта перад аўстрыйскiм урадам, але 
гэта не прывяло да прыкметнага паляпшэння ўмоў працы.

Найлепшыя ўмовы для развiцця навукi склалiся ў Вiленскiм унi вер-
сiтэце, дзе астранамiчныя даследаваннi развiвалiся пад кiраўнiцтвам 
Марцiна Пачобута. З iм Снядэцкi пазнаёмiўся асабiста яшчэ ў Гродне, 
куды падчас сойма ў 1793 г. прыехаў таксама i Пачобут, тады рэктар 
Вiленскага ўнiверсiтэта. Пасля Снядэцкага двойчы запрашалi ў Вi-
ленскi ўнiверсiтэт, але ён адхiлiў гэтыя запрашэннi197, бо вырашыў 

196 Гл.: Рыбка Е. В. Ян Снядецкий (к 200-летию со дня рождения). C. 281–282.
197 Гл.: Rybka E., Rybka.P. Historia astronomii w Polsce. S. 104.
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з’ехаць за мяжу i не бачыў сэнсу для сваёй працы на радзiме. У лiсце да 
Калантая ад 22 жнiўня 1803 г. Снядэцкi паведамiў, што накiроўваецца 
ў Нямеччыну i Францыю, каб адпачыць, наведаць Цаха i пазнаёмiцца 
з яго астранамiчнымi i геадэзiчнымi працамi. Ён выехаў на пачатку 
верасня 1803 г. Спынiўшыся на некалькi дзён у Зэебергене ў Цаха, 
Снядэцкi ўдзельнiчаў у ягоных астранамiчных назiраннях. У лiстапа-
дзе 1803 г. вучоны прыбыў у Парыж, дзе прабыў 8 месяцаў, выязджаю-
чы на кароткi час у Нiдэрланды198.

Падчас знаходжання Снядэцкага ў Парыжы французскi пiсьмен-
нiк Шарль Вiле (Villers) выдаў кнiгу «Эцюды аб духу i ўплыве рэфар-
ма цыi Лютэра», дзе дазволiў сабе паклёпнiцкiя закiды на адрас Рэчы 
Паспа лiтай. Снядэцкi напiсаў вялiзны адказ на гэты паклёп i выдаў яго 
на французскай мове. Ён давёў у iм безгрунтоўнасць высноў Вiле, якi 
сцвярджаў, што наш край у XV ст. не меў значэння ў Еўропе, нагадаў 
пра перамогу над крыжакамi, здабытую ў 1410 г. у бiтве пад Грунваль-
дам злучанымi сiламi палякаў, беларусаў i лiтоўцаў, i паказаў высокi 
ўзровень нашай культуры XV ст. Акрамя таго, польскі астраном пра-
тэставаў супраць здзекаў аўтара «Эцюдаў…» з Рэчы Паспалiтай пасля 
страты дзяржаўнай незалежнасцi ў канцы XVIII ст. Водгук Снядэцкага 
на кнiгу Вiле атрымаў вялiкi розгалас у грамадскiх колах Францыi. 

У кастрычнiку 1804 г. Снядэцкi з’ехаў у Iталiю i жыў у Мiлане 
i Рыме. Падчас знаходжання ў Iталii яму прапаноўвалi кiраўнiцтва 
абсерваторыяй у Балонi, але ён гэтай прапановы не прыняў. У траўнi 
1805 г. вярнуўся ў Кракаў, збiраўся пасялiцца ў вёсцы i заняцца там 
гаспадаркай, паляваннем i чытаннем кнiг199.

Князь Адам Чартарыйскi, апякун школ васьмi заходнiх губерняў Ра сіi 
i мiнiстр замежных спраў Расiйскай iмперыi, звярнуўся да Снядэц ка га 
з прапановай заняць пасады дырэктара Вiленскай абсерваторыi i рэкта-
ра Вiленскага ўнiверсiтэта. Спачатку астраном не прымаў пра пановы 
стаць рэктарам, але потым саступiў i ў кастрычнiку 1805 г. згадзiўся 
пераехаць у Вiльню i заняць гэтыя дзве пасады. На пачатку 1807 г. 
Снядэцкi атрымаў дазвол аўстрыйскага ўрада заняць пост у Вiленскiм 
унiверсiтэце i 2 сакавiка 1807 г. пераехаў у Вiльню назаўжды200.

Снядэцкаму адразу давялося вырашаць шмат праблемаў. Частка 
бу дынкаў унiверсiтэта была занятая вайсковым шпiталем паводле рас-
параджэння губернатара. Для вырашэння фiнансавых пытанняў прый-
шлося з’ездзiць у Пецярбург. Тым не менш Снядэцкi заснаваў новыя 
ка федры (тэалогii i хiрургii), уладкоўваў батанiчны сад, лабараторыi, ка-

198 Гл.: Рыбка Е. В. Ян Снядецкий (к 200-летию со дня рождения). C. 283.
199 Гл.: Рыбка Е. В. Ян Снядецкий (к 200-летию со дня рождения). C. 284.
200 Гл.: Rybka E., Rybka P. Historia astronomii w Polsce. S. 105–107.
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бiнеты, палепшыў выкладанне новых еўрапейскiх моваў, пачаў заахвоч-
ваць лiтаратурныя заняткi сярод студэнтаў (аднак у рамках кла сiцызму). 
Ён пашырыў дзейнасць унiверсiтэта, рэфармуючы былыя i адчыняючы 
новыя школы i гiмназii ў Вiннiцы, Вiцебску, Ма гiлёве.

Заняўшы пост дырэктара абсерваторыi, вучоны выступiў з прапа-
новай аб перабудове абсерваторыi i забеспячэннi яе новымi прыладамi. 
Закупiлi тэадалiт Рамсдэна, 9-цалевы секстант Траўгтона, два глобу-
сы Бодэ (нябесны i зямны), паўторны круг Рэйхенбаха i Эртэлаўя, па-
ралактычную трубу Доланда i маятнiкавы гадзiннiк Харды (Hardy). 
Аднак перабудова Вiленскай абсерваторыi i яе мадэрнiзацыя пакуль не 
ажыццявiлiся201.

Да астранамiчных назiранняў рэктар змог прыступiць толькi ў 1808 г. 
Ён праводзiў iх сiстэматычна да 1824 г., працягваў работы, пачатыя 
ў Кра ка ве, а менавiта: назiраў пакрыццi зорак Месяцам, ста новiшча ма-
лой пла неты Весты, каметы 1811 г., Сонца i зорак, зацьмен нi спа да рож-
нi каў Юпi тэ ра. У 1807 i ў 1811 гг. Снядэцкi даследаваў каметы202. Што год 
ён паве дамляў вынiкi сваiх назiранняў у Пецярбургскую ака дэ мiю навук 
i ў Берлiн. Яны друкавалiся ў мемуарах Пецярбургскай ака дэмii, у Бер-
лiнскiм штогоднiку, якi выдаваў Бодэ i ў «Monatliche Correspon denz…» 
Цаха. Пе цяр бург ская акадэмiя навук, высока ацэньваючы астра на мiч ныя 
працы Яна Сня дэц кага, абрала яго сваiм членам-карэспандэнтам203.

У красавiку 1812 г. Снядэцкi меў сустрэчу з расiйскiм царом 
Аляксандрам I, якi знаходзiўся ў Вiльнi. А ўжо напрыканцы чэрвеня 
французкiя войскi ўвайшлi ў старажытную сталiцу ВКЛ.

Напалеон прыняў дэлегацыю горада Вiльнi i ў канцы прыёму спы-
таў пра Мiхала Агiнскага, пра генерала Ваўжэцкага i пра ўнiверсiтэт: 
«Вы маеце слаўны ўнiверсiтэт i знакамiтых прафесараў, i тут зна
ходзiцца слаўны астраном…». Ён спрабаваў успомнiць прозвiшча, 
яму падказалi, што гэта Снядэцкi, рэктар унiверсiтэта, тады Напалеон 
з задавальненнем сказаў: «Так, Снядэцкi, Снядэцкi… адукаваны i вы
кштал цоны чалавек…»204.

201 Гл.: Bieliński Józef. Uniwersytet Wileński. S. 175.
202 Пра Вялiкую камету 1811 г. Доўгi час яна была бачная ад змяркання да свiтанку. 

На працягу верасня i кастрычнiка бляск каметы быў параўнальны з яркасцю зорак 
нулявой i першай велiчыняў. У той час камета рухалася па дузе ад сузор’я Вялiкай 
Мядзведзiцы да сузор’я Геркулеса. Яна мела два яркiя хвасты: адзiн — прамы, а другi 
моцна выгнуты. Даўжыня хвастоў складала 25 градусаў, а шырыня выгнутага пылаво-
га хваста складала 7 градусаў. Камета была бачная няўзброеным вокам амаль дзевяць 
месяцаў. Аб камеце гл. у дадатках № 2 i 6.

203 Гл.: Świeżawski Leon. Jan Śniadecki: jego źycie i działalność naukowa. S. 65.
204 Гл.: Świeżawski Leon. Jan Śniadecki: jego źycie i działalność naukowa. S. 67. 
Сустрэчам Снядэцкага i Напалеона прысвечаны наступныя працы: Baliński M. Na-

poleon i Jan Sniadecki // Baliński M. Studia historyczne. Wilno, 1856. S. 89–97; i Федута А. И. 
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1 лiпеня 1812 г. Напалеон падпiсаў дэкрэт пра стварэнне дзяржа-
вы — Вялiкага Княства Лiтоўскага — i сфармаваў Камiсiю часовага 
ўрада. Камiсiя стваралася з 7 камiтэтаў, узначальваць Камiтэт асветы 
i рэлiгii быў прызначаны Ян Снядэцкi. Камiсiя стала вышэйшай ула-
дай адноўленага Вялiкага Княства, якое складалася з 4 дэпартаментаў, 
утвораных замест былых Вiленскай, Гродзенскай i Менскай губерняў 
i Беластоцкай акругi. Снядэцкi асабiста меў некалькi сустрэч з На-
палеонам, дапамог унiверсiтэту перажыць цяжкi час вайны, збярог ад 
раскрадання ўнiверсiтэцкую маёмасць205.

1813 год быў вельмi цяжкi для ўнiверсiтэта. Колькасць студэнтаў 
паменшылася да 160 чалавек, шмат прафесараў з’ехалi з Вiльнi, адносi-
ны з новым мiнiстрам адукацыi Разумоўскiм былi дрэнныя. Пасада рэк-
тара патрабавала ўсё больш сiлаў. Таму для адпачынку Снядэцкi часта 
выязджаў у Свiслач206, дзе жыў яго добры сябар i фундатар Свiслацкай 
гiмназii граф Вiнцэнт Тышкевiч, больш займаўся астранамiчнымi назi-
раннямi i чытаннем кнiг207.

Расiйскi афiцэр Фёдар Глiнка, вяртаючыся ў 1813 г. з Еўропы, за-
натаваў свае ўражаннi ад наведвання Вiленскай абсерваторыi: «Я ба чыў 
тутэйшы ўнiверсiтэт. Ён вядомы ў Еўропе… Будынак унi версiтэта 
вялiзны. Мы былi ў бiблiятэцы i ў абсерваторыi: за ўсё цiкавейшая 
апошняя. З самай вяршынi вельмi высокай вежы назiраюць тут за 
ўсiм, што робiцца ў небе. Мы разглядалi розныя прыборы, прылады, 
астранамiчныя гадзiннiкi; глядзелi ў мiкраскопы, тэлескопы, глядзель

Наполеон и Ян Снядецкий (к вопросу о семиотике поведения государя) // Meninis tekstas: 
Suvokimas. Analize. Interpretacija. Vilnius: VPU leidykla, 2008. Nr. 6 (1). P. 120–134.

205 Гл.: Rybka E., Rybka P. Historia astronomii w Polsce. S. 106.
206 Гл.: Патоцкi Леан. Успамiны пра Тышкевiчаву Свiслач, Дзярэчын i Ружану. 

Мінск, 1997. С. 47–48: «Ян Снядэцкi, рэктар Вiленскага ўнiверсiтэта, быў y блiзкiм 
сяброўстве з панам Тышкевiчам, сяброўстве, якое грунтавалася на ўзаемнай павазе. 
Вакацыi пан рэктар не раз праводзiў y Свiслачы i з прыемнасцю аддаваўся тады паля
ванню. Калi вяртаўся з няўдалага палявання, ён абураўся краем, дзе трэба было вала
чыцца цэлы дзень, каб напаткаць курапаткуадзiночку або сiратубакаса. “У Прусах 
або Саксонii не так, — паўтараў ён. — Там добрая адмiнiстрацыя, яна давяла па ляў
нiчы промысел да таго, што на кожным кроку то заяц, то курапатка, то бакас”.

Пан рэферэндарый, гарачы абаронца свайго, пярэчыў. I пачыналася зацятая ка
латнеча памiж жывым срэбрам i кiпенем. Жывое срэбра ў адпаведнасцi з тэмпера
тураю, штохвiлiну ўздымалася або ападала, кiпень верашчаў, не астываў. Абодва га
рачыя, яны не саступалi адзiн другому. Маленькi пан рэктар скакаў па пакоi, тоўсты 
пан рэферэндарый тросся ў крэсле, пакуль нарэшце, калi першы змучыўся, a другi за
сопся, не наступала прымiрэнне. Пасля гэтага падавалi адзiн аднаму руку i надыходзiла 
згода. Наколькi Тышкевiч паважаў i шанаваў Снядэцкага, можа пацвердзiць тое, што 
200 000 запiсаныя iм двум маладым сваякам, хацеў уладкаваць абавязкова ў яго, каб 
працэнт з ix можна было выкарыстаць на iхняе выхаванне».

207 Гл.: Świeżawski Leon. Jan Śniadecki: jego źycie i działalność naukowa. S. 70.
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ныя трубы i зазiралi ў велiзарны квадрант, з дапамогай якога цiкуюць 
за свяцiламi, якiя рухаюцца ў нябёсах, дакладна азначаючы гадзiну, 
хвiлiну i секунду мiнання якоганебудзь з гэтых нябесных вандроўнiкаў 
праз Вiленскi мерыдыян»208.

Падчас сваёй працы ў Вiленскiм унiверсiтэце Ян Снядэцкi напiсаў 
i выдаў на польскай мове «Сферычную трыганаметрыю» (Вiльня, 
1817, 1820). Вялiкай папулярнасцю карысталiся бiяграфiчныя працы 
Яна Снядэцкага, асаблiва тры: «Лiтаратурная бiяграфiя Гуга Калантая» 
(1814), «Навуковая i грамадская бiяграфiя Марцiна Пачобута-Адля нiц-
кага» (1816) i «Бiяграфiя Пятра Завадоўскага» (рускага мiнiстра асве-
ты, якi праводзiў палiтыку, спрыяльную да развiцця адукацыi).

Вялiкай заслугай рэктара было ўзняцце на высокi ўзровень вы-
кла дання фiзiка-матэматычных навук. Аднак Снядэцкi акрамя астра-
номii, геаграфii i матэматыкi займаўся таксама i фiласофiяй. Сярод 
яго фiласофскiх прац варта згадаць «Аб метафiзiцы» i «Аб логiцы 
i рыторыцы»209. Дарэчы, Снядэцкi адзначаў, што яго кнiгi разыходзяц-
ца ў Лiтве ў адносна вялiкай, зразумела па тым часе, колькасцi асоб-
нiкаў — па некалькi сотняў210.

У 1815 г. Снядэцкi захварэў i пакiнуў рэктарства. Адпачываючы 
ад перажытых трывог, ён займаўся нямецкай лiтаратурай i фiласофiяй, 
галоўным чынам Кантам211, да якога, зрэшты, ставiўся адмоўна. Ён 
вiнавацiў Канта ў iдэалiзме i параўноўваў яго з Платонам: «Пасля таго 
як Бэкан, Лок, Лейбнiц, д’Аламбер i iншыя так добра растлумачылi 
здольнасцi i дзеяннi душы, Кант падымае з дамавiны нездавальняльнае 
вучэнне Платонава… мяшае летуценнi i дзiвацтвы з простым, хоць, 
зрэшты, недастатковым вучэннем Платона, вось у чым складаецца 
яго сутнасць справы»212.

Застаючыся ў Камiсii па народнай адукацыi, у 1820 г. Снядэцкi 
ўдзельнiчаў у выбарах новага рэктара i яшчэ некалькi гадоў чытаў лек-
цыi. У 1825 г., у веку 69 гадоў, ён выйшаў у адстаўку i пакiнуў Вiльню, 
перадаўшы кiраўнiцтва Вiленскай абсерваторыяй свайму вучню Пятру 
Славiнскаму. Пасля гэтага Снядэцкi жыў у маёнтку Яшуны ў сваёй 

208 Федор Глинка. Письма русскаго офицера / [Электронны рэсурс] — Рэжым до-
ступу: http://www.russianresources.lt/archive/Vilnius/Glinka_1.html#17 — Дата доступу: 
02.10.2009.

209 Гл.: Рыбка Е. В. Ян Снядецкий (к 200-летию со дня рождения). C. 285.
210 Гл.: Славенас П. В. Астрономия в высшей школе Литвы. XVI–XIX вв. С. 56.
211 Гл.: Świeżawski Leon. Jan Śniadecki: jego źycie i działalność naukowa. S. 74.
212 Снядецкий  Я. Общие замечания по предмету науки об уме человеческом 

и общий взгляд на состав Кантовой науки // Вопросы теоретического наследия Им ма-
нуила Канта. Вып. 4. Калининград, 1979. С. 113.
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пляменнiцы Сафii Балiнскай (дачкi Андрэя Снядэцкага). У госцi да яго 
часта прыязджалi сябры i вучнi, у тым лiку Адам Мiцкевiч.

Памёр Ян Снядэцкi ў Яшунах 9 лiстапада 1830 г. Яго асабiстая 
бiблiятэка, паводле тастаменту, была перададзеная ўнiверсiтэту213.

Ян Снядэцкi не пакiнуў буйных астранамiчных прац. Аднак яго 
назiраннi былi добра вядомыя тагачасным астраномам, асаблiва вы-
зна чэннi становiшча малых планет.

Самай вялiкай заслугай Яна Снядэцкага сталася яго нястомная 
праца па арганiзацыi навукi i прыцягненні да яе ўвагi шырокай гра-
мадскасцi, асаблiва ў перыяд працы ў Вiленскiм унiверсiтэце. Дзякую-
чы працам Пачобута i братоў Снядэцкiх Вiленскi ўнiверсiтэт выйшаў 
на еўрапейскi ўзровень навукi ў першыя тры дзесяцiгоддзi XIX ст. 
Вучнямi Снядэцкага былi астраномы Антон Шахiн, Пётр Славiнскi, 
Мiхал Глушневiч, Вiнцэнт Карчэўскi, Юзаф Ходзька. Вы хаванцамi гэ-
тай установы былi знакамiтыя паэты Адам Мiцкевiч i Юлiюш Славац-
кi, выбiтны геолаг i грамадскi дзеяч Iгнат Дамейка i практычна ўсе вя-
домыя дзеячы навукi, культуры i палiтыкi нашага краю.

Iмем Яна Снядэцкага названы кратар на адваротным баку Месяца 
i планетоiд у Сонечнай сiстэме (Sniadeckia).

213 Гл.: Baliński Michał. Rys zycia Jana Sniadeckiego: (wyjątek z Kuryera Lit.). Wilno, 
1830. S. 12.
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Францiшак Нарвойш (Franciszek Milikont Narwojsz) — заслужаны 
прафесар вышэйшай матэматыкi ў Вiленскiм унiверсiтэце, кафедраль-
ны канонiк Самагiцкай дыяцэзii — нарадзiўся 15 студзеня 1742 г. у ма-
ёнтку Мiлiконты недалёка ад мястэчкаў Гадуцiшкi i Свянцяны214. Род 
Нарвойшаў вельмi старажытны, напрыклад 24 мая 1495 г. вялiкаму кня-
зю Аляксандру баяры з Меднiкаў Нецка i Бернат Нарвойшы скардзiлiся 
на тое, што борцi Рымка i Казарэз адабралi спадчынныя землi, якiмi iх 
род валодаў яшчэ пры князю Вiтаўту215. Нарвойшы шчыльна звязаны 
з Вiленшчынай, пра што сведчыць iх герб — «Ястржембец» — у скля-
пеннях касцёла вёскi Суботнiкi сярод iншых гербаў сямействаў роднас-
на злучаных з фундатарамi касцёла — Умястоўскiмi216.

Ва ўзросце васьмi гадоў Францiшак паступiў у езуiцкую вучэль-
ню першай ступенi, па заканчэннi курса 16 снежня 1756 г. перайшоў 
у езуiцкую калегiю ў мястэчку Шэнберзе ў Курлядыi (цяпер — Скай ст-
кальне). У закон езуiтаў уступiў 10 снежня 1756 г. у Вiльнi i адука цыю 
працягваў у Вiленскай акадэмii. У 1760 г. Францiшка паслалi вывучаць 
матэматыку ў Нансi (Францыя), а адтуль ён з матэматыкамi i езуiта-
мi Расiгнолем (Rossignole) i Флёры (Fleury) прыбыў спачатку ў Львоў, 
а потым у Вiльню. Паводле iншай версii, Нарвойш заставаўся ў Вiльнi, 
куды тым часам прыбылi Расiгноль i Флёры — абодва знакамiтыя ма-
тэматыкi-езуiты, выгнаныя з Францыi.

Расiгноль i Флёры пачалi выкладаць вышэйшую матэматыку ў Вi-
ленскiм унiверсiтэце. У лiку нешматлiкiх студэнтаў, дапушчаных да 
заняткаў пад кiраўнiцтвам французскiх навукоўцаў, быў i Нарвойш. 
Ён вылучаўся з асяроддзя iншых слухачоў сваiмi здольнасцямi 
i поспехамi ў матэматыцы. Таму калi французскiя езуiты адбывалi 
з мiсiяй у Кi тай, яны прапанавалi Нарвойша ў якасцi свайго годна-
га пераемнiка. I з 1767 г. Нарвойш выкладаў вышэйшую матэматыку 
ў Вiленскай ака дэмii. У 1769 г. ён стаў доктарам фiласофii i вольных 
навук, у 1770 г. атрымаў ступень доктара багаслоўя i пачаў выкладаць 

214 Гл.: Wiadomosc o zyciu i pracach uczonych s. p. I. X. Franciszka Narwojsza, pro-
fessera wysluzonego w uniwersytecie wilenskim na sesyi publiczney tegoż uniwersytetu, przy 
zamknęciu rocznych lekcyy, d. 30 v. s. mca czerwca 1820 roku, przez Tomasza Zyckiego, 
prof. Emeryta, czytana // Dziennik Wileński. 1820. T. III. № 1. C. 2. 

215 Гл.: Szymielewicz Michał. Borcie i włość Borciańska // Ziemia Lidzka. 1939. № 4–5.
216 Гл.: Niechwiadowicz Kazimierz. Moje Sobotniki. Poznań, 2004. S. 37.
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яшчэ i тэалогiю. У пiсьмовых крынiцах за 1773 г. ён пазначаны як 
прафесар фiласофii217.

Праз пэўны час з прычыны непаразуменняў з начальствам Нарвойш 
быў пазбаўлены кафедры i сасланы ў Гродна, дзе выкладаў «пiiтыку» 
ў «iнфiме» («iнфiма» — першы клас у семiнарыi). У 1772 г. працаваў 
прафесарам матэматыкi ў Наваградку, а ў год скасавання езуiцкага ор-
дэна (1773) — прафесарам матэматыкi ў Нясвiжы.

Пасля скасавання езуiцкага ордэна Нарвойшу была прапанаваная 
кафедра фiласофii ў Вiльнi, але ён адмовiўся, бо лiтоўскi падскарбi 
граф Тызенгаўз запрасiў яго да сабе дапамагаць у справах, якiя мелi 
мэтай узняцце народнага гандлю i прамысловасцi218. Нарвойш заняўся 
падрыхтоўкай каморнiцкiх кадраў i выявiў сябе як высакакласны астра-
ном-геадэзiст, вызначыўшы са сваiмi вучнямi геаграфiчныя шыроты 
шматлiкiх населеных пунктаў ВКЛ.

Па даручэннi Казначэйскай камiсii Рэчы Паспалiтай Нарвойш на 
працягу трох гадоў (1769–1772 гг.) кiраваў ачысткай рэчышча Нёма-
на ўверх ад Гродна да Коўна, прычым было расколата цi падарвана 
больш за мiльён камянёў, якiя замiналi сплаву лесу219. За гэтую пра-
цу Нарвойш атрымаў ўзнагароду, роўную прафесарскаму акладу 
ў ака дэмii220. У краязнаўчай лiтаратуры дзейнасць гэтага славутага 
ма тэ матыка i iнжынера апiсваецца наступным чынам: «Пачынаючы 
з 1771 го да, на працягу пяцi гадоў, сяляне прынёманскiх вёсак ад Го
раднi да Вяллi не мелi спакою. Магутныя выбухi разпораз гучалi над 
Нёма нам. Здзяйсняўся грандыёзны праект — задума расчысцiць рэ
чышча ад парогаў: было ўзарвана каля трох мiльёнаў буйных камянёў. 
Аўтарам гэтага нечуванага ў свеце праекта быў выпускнiк Вiленскай 
езуiцкай акадэмii Францiшак Нарвойш. Малады вучоны пасля сканчэн
ня акадэмii атрымаў накiраванне ў Гарадзенскую езуiцкую калегiю, 
дзе яго заўважыў вядомы беларускi рэфарматар, падскарбi Вялiкага 
Княства Лiтоўскага Антон Тызенгаўз. Першай агульнай справай ву
чонага i магната стаў праект паляпшэння суднаходства на Нёмане. 
Потым на замову Тызенгаўза Нарвойш рабiў новыя машыны i варшта
ты для гарадзенскiх мануфактур»221.

217 Гл.: Русский биографический словарь. Т. 15. СПб., 1906. С. 65–66.
218 Гл.: Лаўрэш Л. Астранамiчная абсерваторыя ў Гароднi // Наша Слова. 2008. 

№ 3 (842). 16 студз. 
219 Гл.: Szymielewicz Michał. Niemen // Ziemia Lidzka. 2002. № 1(48).
220 Гл.: Славенас П. В. Астрономия в высшей школе Литвы. XVI–XIX вв. С. 55.
221 Наш каляндар. [Электронны рэсурс] — Рэжым доступу: http://www.vilnia.com/

day/default.asp?date=1–15–2000 — Дата доступу: 18.07.2009.
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Жывучы ў Гродне, Нарвойш уступiў у масонскую ложу «Шчаслiвае 
вызваленне» («L’hereuse Delivrance»), дзе займаў пасаду прамоўцы ло-
жы. Сябры гарадзенскай франкамоўнай ложы ў большасцi былi ня-
мец кага цi французскага паходжання, служылi ў складзе гарадзенскага 
ка ралеўскага батальёна, працавалi на гарадзенскiх мануфактурах цi 
вы кладалi ў мясцовых школах. Узначальваў гарадзенскiх вольных му-
ляраў доктар i батанiк Жан Эмануэль Жылiбер. Пасля таго як Жылi-
бер пераехаў у Вiльню, аб’яднанне вольных муляроў узначалiў iншы 
паплечнiк Тызенгаўза — Якуб Бэкю222. Дарэчы, «Энцыклапедыя закона 
езуiтаў» даводзiць, што пасля вяртання ў Вiльню Нарвойш стаў сябрам 
масонскай ложы «Руплiвы лiтвiн» («Gorliwy Litwin»).

Антонiй Тызенгаўз з мэтамi эканамiчнага ўздыму краiны выпраца-
ваў план стварэння ў Гродне акадэмii свецкага тыпу i астранамiчнай 
абсерваторыi пры ёй. Таму неўзабаве Нарвойш быў камандзiраваны 
ў Нямеччыну, Галандыю i Англiю для вывучэння прамысловых уста-
ноў i закупу аптычных прыбораў для астранамiчнай абсерваторыi 
ў Гродне. За мяжой Нарвойш прабыў пяць гадоў, перажыў там шмат 
непрыемнасцяў i толькi дзякуючы падтрымцы польскага амбасадара 
ў Англii здолеў вярнуцца дахаты. За гэтыя пяць гадоў на яго радзiме 
адбылiся змены ў дрэнны для Нарвойша бок: Тызенгаўз страцiў па лi-
тычны ўплыў у дзяржаве. Закупленыя Нарвойшам астранамiчныя пры-
боры атрымалi езуiты223.

Гарадзенская абсерваторыя павiнна была стаць часткай будучай 
акадэмii. Прааналiзаваўшы ўсе вядомыя факты, магчыма зрабiць вы-
снову, што яна была створаная толькi дэ-юрэ, а не дэ-факта. Але працы 
па вызначэннi каардынатаў населеных пунктаў Беларусi i вызначэннi 
дакладнага часу, безумоўна, вялiся ў Гродне. У «Энцыклапедыi зако-
на езуiтаў» зазначаецца, што Нарвойш «арганiзаваў астранамiчную 
абсерваторыю i для гэтага выправiўся ў Еўропу ў 1775–80»224. Для 
гiсторыi навукi ў Беларусi факт заснавання астранамiчнай абсерваторыi 
ў Гродне мае вялiкае значэнне, бо гэта была адзiная абсерваторыя, якая 
знаходзiлася на нашай сучаснай тэрыторыi.

Пасля вяртання з навуковай камандзiроўкi Нарвойш знай шоў працу 
ў Вiльнi. На момант стварэння Галоўнай школы ў Вiльнi для  рэктара 

222 Гл.: Гардзееў Ю. З гiсторыi гарадзенскiх масонаў // Вольныя муляры ў белару-
скай гiсторыi (канец XVIII — пачатак XX ст.). Вільня, 2005. С. 128–133.

223 Гл.: Jaroszewicz Josef. Obraz Litwy pod względem jej cywilizacyi, od czasow naj-
daw niejszych do konca wieku XVIII. Cz. 3. Wilno, 1845. S. 131–132.

224 Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564–1995. [Элект-
ронны рэсурс] — Рэжым доступу: http://www.jezuici.krakow.pl/cgi-bin/rjbo?b=enc&q= 
NARWOJSZ&f=1 — Дата доступу: 19.07.2009.
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Пачобута вялiкай праблемай была адсутнасць добрых ма тэматыкаў. 
Пер шапачаткова Пачобут прасiў свайго старога сябра, астранома з Вены 
М. Хэля выбраць двух годных i здольных выкладчыкаў матэматыкi. 
Хэл дапамагчы не змог, i Пачобут прапанаваў падканцлеру ВКЛ Храп-
то вi чу ўзяць у якасцi выкладчыка матэматыкi Нарвойша. Пачобут до-
бра ведаў Нарвойша, якi з 1770 г. быў асiстэнтам ў Вiленскай абсер ва-
торыi, дзе i атрымаў астранамiчныя веды i практычныя навыкi. У 1783 г. 
Храптовiч пагадзiўся з рэктарам225.

Прафесарскую кафедру ў Вiльнi Францiшак Нарвойш займаў да 
1809 г. Усе гады выкладання з 1783 да 1809 г. ён чытаў вышэйшую матэ-
матыку зранку па панядзелках, серадах i пятнiцах226. Паводле ўспамiнаў 
прафесара батанiкi Юндзiла, «Нарвойш быў добра падрыхтаваны ў прад
меце, якi выкладаў, прытым быў пiльны, акуратны, нiводнай лекцыi 
нiколi не прапусцiў. Як педагог меў вялiкую павагу, не выкладаў вышэй
шую матэматыку на стары ўзор, а падзялiў яе на трактаты (часткi. — 
Л. Л.)… i па некалькiх такiх частках выкладаў курс»227. У другiм томе 
кнiгi Юзафа Бялiнскага «Унiверсiтэт Вiленскi» надрукаваны вытрымкi 
з матэматычных трактатаў Нарвойша за 1783 i 1797 гг.228. Можна перака-
нацца ў высокiм узроўнi выкладання. Курсы Нарвойша ахоплiвалi асно вы 
аналiза, дыферэнцыяльнае i iнтэгральнае вылiчэнне, дыферэнцыяль ныя 
раўнаннi i аналiтычную геаметрыю. Да даткова ён выкладаў тэорыю кры-
вых трэцяга парадку. За аснову кур саў Нарвойш браў працы Нью тана, 
Макларэна, Бернулi, Стырлiнга, Тэйлара, Крамера, Эйлера, Лангран жа 
i iншых. Чытаючы курс тэарэтычнай механiкi, Нарвойш даваў прыклады 
i задачы з тэорыi рахавання астранамiчных з’яў.

Лекцыi Нарвойша лiчылiся цяжкiмi, i ён меў не шмат вучняў на пра-
цягу сваёй доўгай дзейнасцi. У праспекце курсаў на 1784/85 навучаль-
ны год захавалася заўвага Нарвойша пра тое, што лiтвiны здольныя за-
свойваць матэматычныя навукi не горш за прадстаўнiкоў iншых народаў. 
Па сведчаннi К. X. Лангсдарфа, якi ў 1805 г. чытаў у Вiльнi «тэхнало-
гiю», а потым быў рэктарам Гейдэльбергскага ўнiверсiтэта, вiленская 
аўдыторыя была добра падрыхтаваная па матэматыцы, нават лепей за 
гейдэльбергскую, лёгка ўспрымала матэматычныя высновы i выяўляла 
да iх вялiкую цiкавасць. Гэтая заўвага ў дастатковай ступенi атэстуе пра-
цу вiленскiх выкладчыкаў матэматыкi, i ў першую чаргу Нарвойша229. 

225 Гл.: Bieliński Józef. Stan nauk matematyczno-fizycznych… S. 30.
226 Гл.: Bieliński Józef. Uniwersytet Wileński. T. II. S. 13–1.
227 Цыт. паводле: Bieliński Józef. Uniwersytet Wileński. T. II. S. 69.
228 Гл.: Bieliński Józef. Uniwersytet Wileński. T. II. S. 188–189.
229 Гл.: Zdanie P. Langsdorfa o Matematyce w Polszcze, uwagi P. Ohm z tego powodu, 

i ich rozbior // Pamiętnik Warszawski. 1918. T. XII. S. 323–332.
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Паводле водгукаў сучаснiкаў, ён быў найлепшым матэматыкам з былых 
вiленскiх езуiтаў i стаў заснавальнiкам матэматычнай школы Вiленскага 
ўнiверсiтэта.

Пэўны час Нарвойш спрабаваў са сваiмi вучнямi выдаваць матэма-
тычны часопiс «Acta Mathematica», аднак яго слядоў не захавалася230. 
У 1784 г. ён апублiкаваў кнiгу «Theses mathemathicae Isaaci Newtoni»231.

У 1803 г. прозвiшча Францiшка Нарвойша было пазначанае ў спiсе 
выплаты заробкаў дзейным прафесарам унiверсiтэта, падпiсаным рэк-
тарам Страйноўскiм, за 1802 г. Нарвойш атрымаў нароўнi з iншымi 
прафесарамi (напрыклад, Пачобутам) 961 рубель 94,25 капейкі232.

Нарвойш быў уганараваны званнем каралеўскага матэматыка, абра-
ны членам-карэспандэнтам Iтальянскага навуковага таварыства ў Ве-
роне, сябрам Варшаўскага таварыства сяброў навук (1803), Вiлен скага 
фiзiка-матэматычнага таварыства (1805), Вiленскага таварыства навук 
i мастацтваў (1806)233.

З часу жыцця ў Гродне ён быў плябанам Гарадзенскага i Сакольнага 
прыходаў, у 1808 г. стаў канонiкам Вiленскага капiтула234.

Грунтоўныя ўспамiны пра Нарвойша пакiнуў толькi выкладчык 
ма тэматыкi ў Вiльнi Тамаш Жыцкi235. Гэтую працу пра свайго на-
стаў нiка ён зачытаў на публiчным пасяджэннi ўнiверсiтэта 30 чэр-
веня 1819 г.236. Але ўспамiны Жыцкага даюць iнфармацыю толькi 
пра першы перыяд жыцця заслужанага матэматыка, астранома i iн-
жынера. Пра яго жыццё i працу ў якасцi выкладчыка матэматыкi 
ў Вiль нi мы ведаем толькi тое, што ён сам напiсаў у праспектах лек-
цый. Аднак у паперах, якiя захавалiся пасля Дамiнiка Ходзькi237, ёсць 
наступныя радкi: «На пытанне , дзе пахаваны Нарвойш i пра якiя 
падрабязнасцi яго жыцця нам не паведамiў Жыцкi, мне здаецца, што 

230 Гл.: Bielinski Józef. Stan nauk matematyczno-fizycznych… S. 30.
231 Гл.: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564–1995.
232 Гл.: Bieliński Józef. Uniwersytet Wileński. T. I. S. 324.
233 Гл.: Космач П. Нарвойш Францiшак Мiлiконт // Вялiкае Княства Лiтоўскае. Т. 2. 

С. 348.
234 Гл.: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564–1995.
235 Wiadomosc o zyciu i pracach uczonych s. p. I. X. Franciszka Narwojsza... C. 1–15.
236 Гл.: Bieliński Józef. Uniwersytet Wileński. T. I. S. 810.
237 Ходзька Дамiнiк Цэзары (1800–1863) — лiтаратар, фалькларыст, этнограф. Ву-

чыўся ў Вiленскiм унiверсiтэце. Быў членам Таварыства фiларэтаў, у 1823 г. арыштава-
ны. Настаўнiчаў у Вiльнi i на Случчыне. Быў членам Вiленскай археалагiчнай камiсii. 
Аўтар шэрагу прац па гiсторыi, вывучаў гiсторыю Вiленскага ўнiверсiтэта; у 1862 г. вый-
шла ў свет яго праца «Збор некаторых успамiнаў… да гiсторыi Вiленскага ўнiверсiтэта. 
Вiленская акадэмiя ў час езуiтаў».
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Адамовiч238 сказаў: “пахавалi гэтага п’янiцу на могiлках пры сабо
ры бернардзiнаў, не засталося нават надмагiлля, жыў у сяброўстве 
з Сарторыусам”»239. А батанiк Юндзiл пiсаў, што Нарвойш у пры-
ватным жыццi меў шмат «арыгiнальнасцяў»: «На свае праменады 
звычайна адзiнока выходзiў позна ўвечары i гуляў да позняй ночы, 
адзiн хадзiў нават у дальнiя вандроўкi пешшу, напрыклад з Гродна 
да Сакулкi, дзе меў плябанiю, i часцей за ўсё па начах»240. Згадвалася 
таксама, што, нягледзячы на свой сан, пешшу бадзяўся за горадам241.

Францiшак Нарвойш памёр 26 чэрвеня 1819 г. у Вiльнi.

238 А. Адамовiч — вiленскi гiсторык i этнограф XIX ст.
239 Цыт. паводле Bieliński Józef. Stan nauk matematyczno-fizycznych… S. 30–31.
240 Цыт. паводле Bieliński Józef. Uniwersytet Wileński. T. III. S. 273.
241 Гл.: Славенас П. В. Астрономия в высшей школе Литвы. XVI–XIX вв. 1955. С. 69.
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Пасля скасавання ордэна езуiтаў (1773) Вiленская акадэмiя ў 1781 г. 
была ператвораная ў Галоўную школу Вялiкага Княства Лiтоўскага 
(Scho la Princips Magni Ducatus Lithuaniae), а пасля падзелаў Рэчы 
Паспа лiтай — у Галоўную лiтоўскую школу242.

Пры аглядзе чытаных у той час астранамiчных курсаў неабходна 
вы светлiць iх месца ў агульным плане навучальных заняткаў. Галоўная 
лiтоўская школа спачатку мела два аддзяленнi: навук «фiзiчных» i «ма-
ральных», прычым у праспектах школы за 1797 г. фiзiчныя навукi ставiлiся 
на першае месца, а гуманiтарныя, прылiчаныя да маральных навук, апы-
нулiся блiжэй да канца. У праграме аддзела фiзiчных навук на першым 
месцы стаялi фiзiка-матэматычныя прадметы, уключаючы астраномiю, 
за iмi iшла медыцына, сельскагаспадарчыя i тэхнiчныя навукi. Кола чы-
таных курсаў бесперапынна пашыралася. Вiленская вышэйшая школа 
хут ка адгукалася на патрэбы практыкi, што выяўлялася ў вывучэннi такiх 
прад метаў (асобных цi ўключаных у больш агульныя курсы), як ужытковая 
механiка, чарчэнне, архiтэктура (з 1793 г.), тапаграфiя (з 1799 г.), гiд раўлiка, 
пiратэхнiка, фартыфiкацыя, тэхнало гiя фабрычнай вытворчасцi з па казам 
калекцыi механiзмаў, геадэзiя (з 1820 г.), будаўнiцтва каналаў i мас тоў, 
земляробства, ветэрынарыя, эканомiка сельскай гаспадаркi i да т. п.

У 1797 г. Галоўная лiтоўская школа мела невялiкую рэарганiзацыю. 
Былi вылучаныя чатыры факультэты:

1) маральны, уключна з рэлiгiйнымі прадметамі;
2) медыцыны;
3) фiзiкi;
4) фiлалогii i мастацтваў.

Прыблiзна такая самая структура захавалася i ў Вiленскiм унi версiтэ-
це з 1803 г. Звычайнымi курсамi на фiзiчным факультэце з’яў лялiся: 
фiзiка, хiмiя, астраномiя, вышэйшая матэматыка, ужытковая матэматы-
ка, пры ро дазнаўства, у прыватнасцi батанiка, аграномiя i архi тэктура.

З году ў год адбывалiся пэўныя змены праграмы ў бок павелiчэння 
колькасцi прадметаў. Афiцыйнай мовай выкладання з 1797 г. замест 
лацiнскай стала польская, фактычна ж польская мова ўжывалася i ра-
ней. Пра маштабы дзейнасцi школы можна меркаваць, напрыклад, па 
стане на 1810 г., калi ва ўнiверсiтэце лiчыўся 41 выкладчык (з iх 24 пра-
фэсары) i 389 навучэнцаў, сярод якiх: «сваякоштных» студэнтаў — 
254, стыпендыятаў-медыкаў — 50, стыпэндыятаў-настаўнiкаў — 20, 

242 Гл.: Baliński Michał. Dawna academia Wileńska. S. 233–235.
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клiрыкаў (багасловаў) — 42 i жанчын-акушэрак — 23. На выкладанне 
астраномii адводзiлася ад дзвюх да чатырох лекцый у тыдзень, лек-
цыя доўжылася звычайна адну цi паўтары гадзiны. Слухачоў курса 
астраномii было не шмат, напрыклад, у 1799 г. — чатыры243.

У 1781 г. кафедру астраномii заняў Андрэй Стрэцкi (1737–1797), 
доктар тэалогii, прафесар. Паводле раскладу лекцый 1781 г., ён 
выкладаў два разы ў тыдзень па адной гадзiне «астраномiю тэарэ
тычную i практычную на працягу двух гадоў». Пасля апiсання гiсто-
рыi астраномii, яе развiцця i ўдасканалення ў розных народаў ён казаў 
пра астраномiю ў жыццi чалавека, пра яе неабходнасць пры вывучэннi 
рэлiгii, палiтыкi, лiтаратуры, навiгацыi, гандлю, геаграфii i сельскай 
гаспадаркi. Выкладанне тэарэтычнай астраномii пачынаў са сферыч-
най трыганаметрыi, далей пераходзiў да выкладу сiстэмы Сусвету. 
Рас павядаў пра каляндар, Сонечную сiстэму, рух планет i розныя ня-
бесныя з’явы, напрыклад пра каметы i iх арбiты. На працягу друго-
га года выкладалася сiстэма Сусвету ва ўсiх яго частках. Студэнты 
вучылiся выкарыстоўваць зорныя карты, глобусы, таблiцы для разлiкаў 
становiшча нябесных целаў на нябеснай сферы, авалодвалi практычным 
спосабам астранамiчных разлiкаў пакрыццяў Месяцам зорак, сонеч-
ных i месяцовых зацьменняў, праводзiлi астранамiчныя назiраннi. Так, 
у 1781 г. Стрэцкi збiраўся пазнаёмiць сваiх слухачоў, з «законамi руху 
першасных планет (Planetarum Primariarum) вакол Сонца i другасных — 
вакол першасных». У 1783/84 навучальным годзе ён чытаў тэарэтычную 
астраномiю зранку па панядзелках, серадах i пятнiцах244. У праспекце 
лекцый на 1783/84 навучальны год згадваюцца «масы планет» i iншыя 
iх характарыстыкi. У наступным навучальным годзе (1784/85) Стрецкий 
расказваў пра «раўнаннi Кеплера» i далей меў намер перайсцi да выкладу 
планетных тэорый, «якiя могуць быць разабраныя няйначай, як на аснове 
папярэдняга азнаямлення з рухам Зямлi». З праспекта 1786/87 навучаль-
нага года вiдаць, што ў курс астраномii ўключанае вучэнне пра Сонеч-
ную сiстэму i рух Зямлi, а ў праспекце на 1787/88 год як новае «выкла
даюцца пачаткi механiкi, на якiх заснаваная ўся фiзiчная астраномiя», 
i «разглядаюцца з’явы, якiя залежаць ад руху Зямлi»245.

У 1797 г. кафедру астраномii заняў Iгнат Рэшка. Дагэтуль ён слу-
жыў асiс тэн там Пачобута ў абсерваторыi i не меў сур’ёзнай навуковай 
пад рых тоўкi, аднак быў прызначаны на кафедру непасрэдна расійскiм 
iмпе ра та рам Паўлам I, якому вельмi спадабаўся сваёй зухаватасцю пад-
час дэ манстрацыi астранамiчных прыбораў пры наведваннi апош нiм 
абсер ваторыi. Пра змест курсаў астраномii, чытаных Рэшкам на пра-

243 Гл.: Славенас П. В. Астрономия в высшей школе Литвы. XVI–XIX вв. С. 70.
244 Гл.: Bieliński Józef. Uniwersytet Wileński. T. II. S. 13.
245 Гл.: Bieliński Józef. Stan nauk matematyczno-fizycznych… S. 82–84.
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цягу 13 навучальных гадоў (1797–1810), можна меркаваць як па яго-
ных праспектах i рапартах, так i па захаваўшыхся студэнцкiх запiсах. 
У праграму курса ўваходзiлi галоўным чынам сферычная трыгана-
метрыя i вылiчэннi на нябеснай сферы. Пры цяжкiх пытаннях Рэшка 
прапанаваў слухачам карыстацца кнiгамi iншых аўтараў — Лакайля 
(на 1802/03 навучальны год) альбо Ф. Шуберта (на 1807/08 навучаль-
ны год). Нямала ўвагi ў праграме аддавалася практыцы: вызначэн-
ню часу, вылiчэнню зацьменняў, пытанням навiгацыi i матэматыч-
най геаграфii246. Лiчылася, што Рэшка выкладаў занадта неглыбока, 
i Ян Снядэцкi ў 1808 г. вымусiў яго падаць у адстаўку. Да канца жыцця 
Iгнат Рэшка працаваў iнспектарам школ i цэнзарам247.

Пасля 1810–1814 гг. астраномiю выкладаў святар-базыльянiн Цэ-
за ры Каменскi (1765–1827). У 1781 г. ён уступiў у базыльянскi закон. 
У 1785 г. — пазначаны ў спiсах студэнтаў прафесара фiзiкi Га лоў-
най школы Юзафа Мiцкевiча248. У 1790 г. стаў святаром i быў пас-
ланы вучыцца ў Рым249. У 1797 г. прызначаны на пасаду ад’юнкта Вi-
лен скай абсерваторыi250. Выкладаць астраномiю пачаў у 1808 г. Пасля 
1810 г. заняў кафедру астраномii i распрацаваў новую навучальную 
праграму. Курс быў разлiчаны на адзiн год: «Пасля выкладу курса сфе
рычнай трыганаметрыi… перайсцi да практычнага рашэння за дач 
з трохкутнiкамi. Гэта дапоўнiць курс астраномii, у якiм: 1) Вы ву ча юцца 
метады разлiкаў са сферычнай астраномii па Яну Снядэцкім… будзе  

246 Гл.: Rybka E., Rybka P. Historia astronomii w Polsce. S. 102.
247 Гл.: Bieliński Józef. Stan nauk matematyczno-fizycznych… S. 85.
248 Гл.: Bieliński Józef. Stan nauk matematyczno-fizycznych… S. 114.
249 У «Списке чиновников монашеского духовенства ордена бызыльянского в ми-

трополичьей Литовско-виленской епархии находящихся, за 1815 год» напісана: «Кесарий 
Каменски, консультор, дворянского звания литовской нации, 49 лет, в 1781 г. в монастыре 
антопольском обучался красноречию, 1782-го, 1783-го и 1784-го в монастыре виленском 
при университете логике, физике, математике, в жировицком и в Риме 1787-го и по 1792-й 
богословия и правил церковных, в 1794-м по изданном опыте в Виленском университете 
означен доктором философии и снабжен свидетельством. Пострижен в монахи 1780-го 
в монастыре березвецком. От 1785-го по 1782-й был учителем в училище жировицком, 
от 1782-го до 1797-го в виленском монастыре обучал монахов философии, после был 
в университете 17 лет адъюнктом астрономии и избран учителем в том же университе-
те Виленском астрономической науке, которую должность исправлял лет 5-ть, в 1814-м 
году, по полученной отставке из университета, означен игуменом виленского монастыря, 
и поныне находится. Под судом не был. Из Виленского университета получает в год жа-
лования серебром 250-ть руб., из монастыря серебром 60-ть руб. Способен» // Описание 
документов архива Западнорусских Униатских Митрополитов. СПб., 1907. Т. 2. С. 698.

250 У 1811 г. ад’юнкт Каменскi атрымаў 1000 руб. за год з касы ўнiверсiтэта, 
у 1813 г. «за цэлы год срэбрам 911 руб. 67,25 кап. i 331 руб. 64,5 асiгнацыямi», а ў 1823 г. 
ён атрымаў ад унiверсiтэта 247,5 руб. пенсii. Цыт. паводле: Bieliński Józef. Uniwersytet 
Wileński. T. I. C. 340, 347, 379.
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 выкладацца: з’явы, якiя адбываюцца ад кручэння Зямлi вакол сваёй восi 
i вакол Сонца, будзе тлумачыцца ўяўны рух Сонца з тлумачэннем чыннi
каў i таго, што ад гэтага руху адбываецца, — дзень i ноч, iх розная пра
цягласць, змена сезонаў, днi раўнадзенства, вымярэнне часу. 2) Ужыван
не сферычнай трыганаметрыi для падлiку становiшча нябесных целаў 
i практычныя разлiкi, навучанне мастацтву астранамiчных назiранняў, 
практычнае ўжыванне астранамiчных прылад. 3) Тлумачэнне эфекту 
пераламлення святла, паралакса, аберацыi, нутацыi… i iх уплыў на вы
значэнне рэальных становiшчаў нябесных целаў. 4) Вывучэнне Сонечнай 
сiстэмы, тэорыя планет i iх спадарожнiкаў, камет, закон сусветнага 
прыцягнення i разлiкi арбiт. Задачы па вылiчэннi становiшча планет на 
нябеснай сферы. Ужыванне астранамiчных таблiц для астранамiчных 
назiранняў. 5) Тлумачэнне руху Месяца, фазы Месяцы, лiбрацыя. 
Сонечныя i месяцовыя зацьменнi, пакрыццё Месяцам зорак i спосабы 
разлiкаў гэтых з’яў». У 1810/11 навучальным годзе Каменскi выкладаў 
астраномiю тры разы ў тыдзень, па панядзелках i серадах з 10.30 да 12.00 
i па пятнiцах з 9.00 да 10.00251, у наступныя гады агульная колькасць 
гадзiн у тыдзень не змянiлася.

На доктарскiх iспытах 1810 г. для экзаменаваных Каменскiм былi 
прапанаваныя падрабязна сфармуляваныя пытаннi па трох тэмах: 1) час 
i каляндар; 2) рэфракцыя i паралакс; 3) тлумачэнне нябесных з’яў па 
сiстэме Капернiка252.

Пасля абрання правiнцыялам закона базыльянаў у 1814 г. Каменскi 
сышоў з унiверсiтэта. У якасцi правiнцыяла ордэна процiстаяў скаса-
ванню ўнiяцкай царквы i клапацiўся пра ўдасканальванне базыльянскай 
сiстэмы адукацыi. Напрыклад, 3 снежня 1826 г. у Жыровiчах адчынiлася 
гiмназiя, i правiнцыял Каменскi за гэта атрымаў падзяку ад мiнiстра ас-
веты. Але, паводле царскага ўказа, ужо 6 лiпеня 1828 г. гiмназiя была за-
чыненая, а замест яе з’явiлася дыяцэзiяльная духоўная семiнарыя253.

Цэзары Каменскi памёр у 1827 г. у кляштары Лешч пад Пiнскам254. 
Вiленскi прафесар батанiкi Юндзiл згадваў: «...памёр 20 сакавiка 1827 го
да… узорны, сцiплы, у навуцы сваёй грунтоўны, пiльны, руплiвы аб сту
дэнтах i славе ўнiверсiтэта, пакiнуў службу праз слабасць здароўя. 
Смер цю сваёй засмуцiўшы вучняў i сяброў сваiх»255.

У 1814 г. па пратэкцыi Навасiльцава месца Каменскага заняў Вiнцэнт 
Карчэўскi (1789–1832), якi таксама склаў сваю праграму выкладання. 
Акрамя ўсяго iншага, ён уключыў у яе курс гiсторыі астраномii. Кар-

251 Гл.: Bieliński Józef. Uniwersytet Wileński. T. II. S. 32.
252 Гл.: Bieliński Józef. Stan nauk matematyczno-fizycznych… S. 86.
253 Гл.: Bieliński Józef. Uniwersytet Wileński. T. I. S. 269–270.
254 Гл.: Rybka E., Rybka P. Historia astronomii w Polsce. S. 108–109.
255 Цыт. паводле: Bielinski Józef. Stan nauk matematyczno-fizycznych… S. 87.
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чэўскi быў аўтарам шэрагу кнiг па аст-
раномii. Найбольш папулярнай з iх ста-
ла «Астраномiя…» (Karczewski W. Ast-
ro nomia zawarte wo dwodziestu dwoch 
lek cijach… Cz. 1–2. Wilna, 1826)256. Кар-
чэў скi на радзiўся ў Гарадзенскiм па-
ве це ў 1789 г. Сярэднюю адукацыяю 
атры маў ў ба зыльянскай школе ў Ба ру-
нах257. У 1808 г. ён быў прыняты ў Га-
лоў ную се мiнарыю пры Вiленскiм унi-
вер сi тэ це, у 1811 г. атрымаў ступень 
ма гiстра фiласофii i пасля закан чэн ня 
навучання стаў памочнiкам у аб сер ва-
то рыi. Выкладаць астраномiю пачаў 
у 1814 г., адначасова браў удзел у пра-
цы абсерваторыi. У 1818 г. Карчэўскi 
звольнiўся з унiверсiтэта i з’ехаў у Па-
рыж, дзе працягваў займацца астрано-
мiяй пад кiраўнiцтвам знакамiтага матэ-
матыка i астранома Арага258.

Найбольш вядомым вiленскiм астраномам пасля Пачобута i Сня-
дэц кага стаў Пётр Славiнскi, найвыбiтнейшы вучань Снядэцкага, ды-
рэк тар абсерваторыi ў 1825–1847 гг. Ён нарадзiўся 10 лiпеня 1795 г. 
у вёсцы Кена Вiленскага павета. У 1815 г. Славiнскi закончыў Вiленскi 
ўнiверсiтэт, у 1817 г. стаў доктарам фiласофii, у 1819 г. выехаў за мяжу для 
ўдасканальвання. Ён працаваў у абсерваторыях Англii, Францыi, Германii, 
у Англii сустракаўся са знакамiтымi астраномамi Уiльямам Гер шэ лем i яго-
ным сынам Джонам259. У 1823 г. Славiнскi вярнуўся дахаты i ў тым жа го дзе 
стаў ад’юнктам, а ў 1826 г. — прафесарам астраномii ў Вiль нi260. Ён на пi саў 
кнiгу «Początki astronomii teoretycznej» («Początki astro nomii teoretycznej 
przez… doktora filozofii, profesora nadzwyczajne go astro nomii w cesarskim 
Uniwersytecie wileńskim i t. d. Wilno, Marcinowski 1826. 8° XIV. 426. 5 tabl.»). 
Гэта была першая ў нашым краi праца, якая ўклю чала ў сябе поўны ўнi-
версiтэцкi курс астраномii. Аўтар разумеў, што «кожны  студэнт пэўныя 

256 Гл.: Матулайтите С. Учение Коперника... С. 81–82.
257 Гл.: Марозава С. В. Унiяцкая царква ў этнакультурным развiццi Беларусi (1569–

1839). Гродна, 2001. С. 100.
258 Гл.: Rybka E., Rybka P. Historia astronomii w Polsce. 1983. S. 109. 
259 Гл.: Sudzius J. Astronomy at the Vililius University.
260 Дарэчы, праўнук Пятра Славiнскага — Вiтольд Славiнскi (1888–1962) — зна-

камiты польскi батанiк, мiкрабiёлаг, прафесар, кавалер Złotego Krzyza Zasługi i Orderu 
Odrodzenia Polski.

Пётр Славiнскi, апошнi вiленскi 
прафесар астраномii
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тэорыi за iсцiну не можа адразу прыняць, пакуль сам праз астранамiчныя 
назiраннi i неабходныя разлiкi i штудыi не пацвердзiць iх для сабе». Пра 
практычную неабходнасць навукi Славiнкi пiсаў: «У такой вялiкай краi
не, картаграфаванне якой пачалося зусiм нядаўна i не хутка будзе за
вершанае, дасведчаныя ў астраномii людзi вельмi неабходны, у вялiкай 
краiне, аточанай морамi, у якой мудры ўрад клапоцiцца аб ўсiх навуках 
i падтрымлiвае мараплаўства, распаўсюджванне i ўдасканаленне нашай 
старажытнай навукi, якая робiць гонар чалавечаму розуму, абавязко
вае. Мой намер — палегчыць атрыманне ведаў i заахвоцiць нашу моладзь 
да авалодання навукай»261. Падручнiк Славiнскага быў высока ацэнены 
сучаснiкамi i ў шэрагу падобных кнiг стаяў вельмi высока.

У праграму чытанага Славiнскiм курса астраномii (на 1818/19 наву-
чальны год) уваходзiлi: сферычная трыганаметрыя па Яну Снядэцкім, 
асновы сферычнай астраномii, тэхнiка i методыка назiранняў, апiсанне 
Сонечнай сiстэмы (уключаючы рух Землi i iнш.), вымярэнне часу, рэф-
ракцыя, паралакс, аберацыi i нутацыя. У канцы курса, «наколькi да
зволiць час», павiнны былi падавацца тэорыi зацьменняў i пакрыц цi зо-
рак Месяцам. Незакранутай заставалася галiна зорнай астраномii, ужо 
развiтая ў той час у працах Уiльяма Гершэля. Як i папярэднiкi, Славiн-
скi назiраў планеты i iх спадарожнiкi, з’явы ў сiстэме Юпiтэра, астэроi-
ды i каметы, зацьменнi Сонца i Месяца, вынiкi назiранняў публiкаваў 
ў выданнях вядомых еўрапейскiх абсерваторый. Славiнскi падтрым-
лi ваў кантакты з абсерваторыямi Берлiна, Грынвiча, Кёнiгсберга, Па-
ры жа, Пулкава i iнш. Ён удакладнiў геаграфiчныя каардынаты Вiльнi 
(54° 40′ 59′′, 1 замест 54° 41′ 2′′ у Пачобута i Снядэцкага)262.

Нягледзячы на абавязкi прафесара i дырэктара абсерваторыi, 
Сла вiнскi браў чынны ўдзел у астранамiчных i геадэзiчных працах, 
не абходных для вымярэння мерыдыяна ў Курляндыi, Лiтве i Жму-
дзi. Вядома, што ў снежнi 1815 г. начальнiк Генеральнага Штаба 
П. М. Вал конскi, якi вывучаў пастаноўку тапографа-геадэзiчных работ 
у Фран цыi, загадаў: «Высачайша загадваю выканаць трыганаметрыч
ную i тапаграфiчную здымку Вiленскай губернi». Кiраўнiком Вiленскай 
здымкi быў прызначаны Тэнер263. Яшчэ пры рэкагнасцыроўцы Вi лен-
скай трыянгуляцыi264 ў 1816 г. К. I. Тэнеру прыйшла думка скарыстац-

261 Цыт. паводле: Bieliński Józef. Uniwersytet Wileński. T. II. C. 231–232.
262 Гл.: Rocznik towarzystwa przyjacioł nauk w Wilnie // W. Dziewulski. Historia astro-

nomij w Uniwersytecie Wileńskim. Wilno, 1921. S. 149.
263 Тэнер Карл Iванавiч (1783–1860) — геадэзiст i астраном, генерал ад iнфантэрыi, 

ганаровы член Пецярбургскай АН (1832). У 1816–1859 гг. ён кiраваў работамi па трыян-
гуляцыi заходняй часткi былой Расii. У вынiку работ Тэнера i Струвэ была вымераная 
дуга мерыдыяна ад Дуная да Ледавiтага акiяна.

264 Трыянгуляцыя ў геадэзii — метад стварэння сеткi апорных геадэзiчных пунк-
таў для картаграфii i сама сетка.

pawet.net
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ца галоўнымi трохкутнiкамi сваiх трыганаметрычных здымак, якiя ля-
жаць па напрамку мерыдыяна Вiленскай абсерваторыi, для вымярэн ня 
дугi мерыдыяна. Тэнер «заўважыў, што магчыма было працягнуць 
праз яе шэраг першакласных трохкутнiкаў пад мерыдыянам Вiленскай 
абсерваторыi, што падало мне думку правесцi тут градуснае вымя
рэнне». Праз шэсць гадоў, у 1821 г., у Лiфляндыi прыступiлi да тры-
янгуляцыйных прац. Кiраванне было даручанае прафесару астраномii 
i геадэзii ўнiверсiтэта — В. Я. Струвэ265. Частку гэадэзiчных прац зрабiў 
прафесар Славiнскi. Яшчэ ўлетку 1824 г. ён выканаў 2000 назiранняў 
зорак i Сонца ў геадэзiчным пункце Эйтынтайцы (Eytintaycy) (Са-
магiтыя, 320 вёрст ад Вiльні) у межах праграмы па вымярэннi дугi 
ад Мюнхена да Вiльнi. Па вынiках назiранняў Славiнскi напiсаў ар-
тыкул ў берлiнскi часопiс «Астранамiчныя навiны» («Astronomische 
Nachrichten»)266. Тэнер выказаў думку пра злучэнне яго ранейшых геа-
дэзiчных здымкаў з вымярэннямi ў Лiфляндыi, якiя зрабiў дагэтуль 
В. Я. Струвэ. Таму ў лiпенi 1826 г. на просьбу генерала Тэнера i рэктара 
Пелiкана Славiнскi выправiўся на поўнач Курляндыi для вызначэння 
каардынатаў, дзе выканаў 2400 назiранняў 60 зорак адначасова з гене-
ралам Тэнерам, якi аналагiчныя назiраннi рабiў у iншым геадэзiчным 
пункце — Немежы каля Вiльнi. У наступным годзе ў Немежы Славiн-
скi ўдзельнiчаў у назiраннях для паўторнага вылiчэння шыраты, толькi 
з выкарыстаннем лепшых метадаў i iнструментаў, а ў 1832 г. ён кiраваў 
назiраннямi для вылiчэння геаграфiчнай дугi Немеж — Мешканцы267.

Прафесар Рэўкоўскi (Rewkowski), вучань Славiнскага, успамiнаў пра 
свайго выкладчыка: «У 1822/23 i 1823/24 навучальных гадах я з калегамi 
слухаў лекцыi прафесара Славiнскага, якi нядаўна вярнуўся зза мяжы. 
Ён быў малады, прыгожы, сапраўдны джэнтльмен. Прамаўляў выразна 
i прыгожа, заўжды быў добра падрыхтаваны. Было прыемна i карысна 
слухаць яго лекцыi. Адчувалася элегантнасць у выкладаннi, без нiякага 
жадання хваляваць i ўражваць студэнтаў, здавалася, як быццам мы 
самi з iм прыходзiм да новых для сябе iсцiн, якiх мы да гэтага моманту 
не ведалi i нават не здагадвалiся пра iх iснаванне. Навука была вышэй за 
ўсё, неабходна добрае думаць i ведаць матэматыку. Але гэта прыйшло 
да нас лёгка, даступна i з задавальненнем. Немагчыма было лепш выкла
даць тэарэтычную астраномiю. Усе вельмi ўважлiва вывучылi гэтую 
навуку з вялiкай карысцю для сябе. Увечары цi ўдзень мы хадзiлi ў аб
серваторыю для набыцця практыкi ў астранамiчных назiраннях, i там 

265 Кузняцоў Г., Мкртычан У., Абраменкаў У. Дуга Струве // Лiдскi летапiсец. 2005. 
№ 31. С. 12–14.

266 Гл.: Schreiben des Herrn Professors Sławiński au den Herausgeber // Astronomische 
Nachrichten. Vol. 4. Issue 36–38. Berlin, 1826. S. 549–562.

267 Гл.: Bieliński Józef. Uniwersytet Wileński. T. III. C. 321.
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мы атрымлiвалi шмат карысцi i задавальнення… у 1825 г. Славiнскi 
атрымаў званне прафесара звычайнага, апусцiўся i пачаў ленавац
ца, на яго пачалi скардзiцца студэнты. Падчас астранамiчных прац 
у Курляндыi захварэў на запаленне мозга (вераемна, энцэфалiтам. — 
Л. Л.), яго ледзь выратавалi. Калi ачуняў, усе радавалiся, але страцiў 
памяць, i як вучоны i прафесар стаў яшчэ менш карысным»268.

Пётр Славiнскi быў апошнiм прафесарам астраномii ў Лiтве.
Падчас адсутнасцi Славiнскага, у 1819–1822 гг., астраномiю вы-

кладаў прафесар матэматыкi Антон Вырвiч. Сярэднюю адукацыю Выр-
вiч атрымаў у базыльянскай школе ў Барунах, вышэйшую — у Вi лен скiм 
унiверсiтэце269. Пасля Вырвiча выкладаў вучань Сня дэц кага — Ан тон 
Шагiн270.

Шагiн пасля заканчэння навучання ў Вiленскай гiмназii ў 1814 г. 
паступiў у настаўнiцкую семiнарыю пры Вiленскiм унiверсiтэце, дзе 
«на працягу трох гадоў прысвячаў сябе ўдасканаленню ў матэматыч
ных i фiзiчных навуках». Вучыўся Шагiн вельмi паспяхова. Ужо ў 1815 г. 
ён атрымаў «ступень кандыдата фiласофii, а ў 1816 г. узнагароджан
не 100 рублёў срэбрам» (узнагарода прызначалася студэнту, якi вылуча-
ецца поспехамi ў навуках i добрымi паводзiнамi), у снежнi 1817 г. стаў 
магiстрам фiласофii. У тым жа, 1817-м, годзе Антон Шагiн быў прызна-
чаны «ў памочнiкi пры Вiленскай астранамiчнай абсерваторыi, з жа
лаваннем у 400 рублёў срэбрам у год». Пазней у прашэннi аб прызначэн нi 
яго прафесарам у Харкаўскi ўнiверсiтэт Шагiн падрабязна пералiч ваў 
свае навуковыя заслугi, зазначаў, што «сем гадоў службы маёй пры 
Вiленскай абсерваторыi дастаткова пазнаёмiлi мяне з астранамiчнымi 
на зi ран нямi». Апошнiя два гады сваёй службы пры Вiленскай абсер ва-
торыi Шагiн выкладаў у Вiленскiм унiверсiтэце астраномiю «замест 
прафесара Славiнскага, якi падарожнiчаў па чужых краях, i за гэтую 
працу атрымлiваў дадатковае жалаванне ў 200 рублёў срэбрам у год». 
У 1824 г. Шагiн быў адлiчаны ад абсерваторыi i прызначаны выклад-
чыкам геадэзii i тапаграфii ў Вiленскiм унiверсiтэце з ранейшым жала-
ваннем (400 руб. срэбрам у год). Тут ягоная дзейнасць абмяжоўвалася 
галоўным чынам выкладаннем тэорыi. Пра свае практычныя работы 
па геадэзii ён нiдзе не згадваў. Таму геадэзiчныя i тапаграфiчныя 
прылады, якiя належалi Вiленскаму ўнiверсiтэту i былi перавезеныя 
Шагiным спачатку ў Вiцебск, а потым у Кiеў, прызначалiся, вераем-
на, для практыкаванняў са студэнтамi. У паперах вучонага за ха ва лi ся 
спiсы гэтых iнструментаў, вiдаць, што яны былi зробленыя найлеп шы мi 
майстрамi Лепуарам, Рэйхенбахам, Эртэлем i iнш. Тым не менш геадэзiя, 

268 Цыт. паводле: Bieliński Józef. Uniwersytet Wileński. T. III. C. 321.
269 Гл.: Bieliński Józef. Stan nauk matematyczno-fizycznych… S. 21.
270 Гл.: Rybka E., Rybka P.. Historia astronomii w Polsce. S. 110.
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хоць i не падмацаваная практычнымi заняткамi, была ўлюбёнай наву-
кай Шагiна. Ужо ў 1829 г. ён выдаў кнiгi пра геадэзii, землямерстве 
i нiвеляцыi, якiя былi ўганараваныя «Яго Iмператарскай Вялiкасцю — 
брыльянтавым пярсцёнкам». Акра мя геадэзii падчас сваёй службы 
ў Вiль нi вучоны старанна зай маўся астраномiяй i вышэйшай матэма-
ты кай. Вынiкам гэтых за няткаў стала складанне дапаможнiка па астра-
номii i лекцый па дыферэнцыяльным i iнтэгральным вылiчэннi271.

З прычыны непасрэднай падтрымкi шматлiкiмi студэнтамi i вы-
клад чыкамi паўстання 1831–1832 гг. 1 мая 1832 г. рэскрыптам Мiкалая I 
унi версiтэт быў скасаваны.

Медыцынскi факультэт быў ператвораны ў Медыка-хiрургiчную 
акадэмiю, пазней перададзеную Кiеўскаму ўнiверсiтэту Св. Уладзiмiра, 
а тэалагiчны — у каталiцкую Духоўную акадэмiю, з часам пераведзе-
ную ў Санкт-Пецярбург.

Далейшы лёс выкладчыкаў унiверсiтэта склаўся па-рознаму. Па-
вучальным стаўся прыклад астранома А. Шагiна, якi не быў буйным 
вучоным Вiленскага ўнiверсiтэта, не браў удзелу ў паўстаннi i быў чы-
сты перад уладай, увогуле быў вельмi старанным i дакладным чалаве-
кам. У 1832 г., пасля закрыцця Вiленскага ўнiверсiтэта, ён, як i iншыя, 
застаўся без месца, атрымаўшы, аднак, дазвол шукаць яго «ў iншых 
рускiх унiверсiтэтах i навучальных установах». Таму ён звярнуўся да 
тагачаснага мiнiстра народнай асветы, генерала ад iнфантэрыi Лiвена 
з просьбай «прызначыць мяне, калi магчыма, у СанктПецярбургскi 
або Маскоўскi ўнiверсiтэт цi ж пакiнуць пры Вiленскай абсервато рыi 
памочнiкам». Ён зазначыў, што «старанная праца на ранейшых паса
дах i пятнаццацiгадовая беззаганная служба» дазваляюць яму хадай-
нi чаць аб жалаваннi на новай пасадзе ў памеры 500 рублёў срэбрам 
у год. Да гэтага акладу Шагiн быў прадстаўлены былым папячыцелем 
Вiленскай навучальнай акругi Навасiльцавым яшчэ ў 1829 г., «але за
цвярджэнне яго [заробка], па непрадбачаных абставiнах, дагэтуль не 
зроблена». Цяжка было былым выкладчыкам Вiленскага ўнiверсiтэта 
расставацца з Радзiмай i звыклым становiшчам. «З’язджаючы з Вiльнi, 
месца майго нараджэння, дзе столькi меў я асабiстых i сямейных 
сувязяў, нялёгка прыняць новую пасаду», — пiсаў Шагiн напрыканцы 
свайго прашэння мiнiстру. Да гэтага дадавалася дрэннае валоданне ру-
скай мовай, якой даводзiлася спешна вучыцца ў сталым узросце. Таму 
ў першы год, у выпадку прызначэння ў С.-Пецярбургскi або Маскоўскi 
ўнiверсiтэт, Шагiн планаваў чытаць лекцыi на французскай мове. «Але 
ў наступным годзе, у стане ўжо буду размаўляць на расiйскай мове». 

271 Гл.: Левицкий Г. В. Астрономы и астрономическая обсерватория Харьковского 
университета от 1808 по 1842 год // 200 лет астрономии в Харьковском университете. 
Харьков, 2008. С. 25.
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Праз пяць месяцаў пасля таго, як было напiсанае згаданае прашэнне, 
астраном атрымаў прапанову працягваць службу ў Харкаўскай або Бе-
ларускай навучальнай акрузе. Шагiн без ваганняў выбраў Беларус кую 
акругу, «з умовай прызначэння мне месца настаўнiка матэматы кi, 
калi адчынiцца Беларускi лiцэй, а мiж тым згодны я заставацца да 
таго часу ў якойнебудзь гiмназii, з жалаваннем па 400 рублёў срэбрам 
у год i кватэрай»272.

Прашэнне Шагiна было задаволенае. Ён атрымаў месца настаўнiка 
матэматыкi ў Вiцебску. Выкладчыку дазвалялася ўзяць з сабою з Вiльнi 
прылады былога ўнiверсiтэта, да якiх ён ставiўся з нейкай асаблiвай 
цеплынёй i пяшчотай (аматарам астраномii вядомае гэтае пачуццё 
«пяшчоты» да добрых астранамiчных прылад). Значная частка адка-
зу папячыцелю навучальнай акругi поўнiцца падрабязнасцямi аб да-
глядзе за прыладамi i рамонце тых з iх, якiя былi крыху пашкоджаныя 
iнжынернымi i сапёрнымi афiцэрамi пры здымках на прускай мяжы 
i пабудове ўмацаванняў у Вiльнi. Шагiн сам кiраваў пакаваннем дарагiх 
яму прыбораў: толькi тады, «калi мае прыборы будуць упакаваны, я вы
язджаю ў Вiцебск, i падчас паездкi сам дагледжу за iх перавозкай». 
Геадэзiчнымi iнструментамi, вiдавочна, выкладчык меркаваў карыстац-
ца не толькi пры навучаннi гiмназiстаў, але i пры выкладаннi ў будучым 
лiцэi ў Оршы. Ён пiсаў, што выкладанне чыстай матэматыкi i геадэзii 
патрабуе шмат кнiг, просiў у папячыцеля навучальнай акругi дазволу 
ўзяць з сабой у Вiцебск з бiблiятэкi былога Вiленскага ўнiверсiтэта 
матэматычныя працы, якiя адносяцца да прадмета яго лекцый, цi каб 
гэтыя кнiгi былi яму высланыя ў Вiцебск на працягу блiжэйшага года. 
Шагiн атрымаў дазвол, i з бiблiятэкi былога ўнiверсiтэта ён выбiраў 
найлепшыя дапаможнiкi па геадэзii, тапаграфii i картаграфii, а таксама 
некалькi падручнiкаў па матэматыцы. 

Неўзабаве, 8 сакавiка 1833 г., Шагiн выправiўся разам з iнструмен-
тамi i кнiгамi ў Вiцебск i 24 сакавiка прыбыў са сваiм багажом да новага 
месца працы. Для дапамогi выкладчыку ў дарозе на ягоную просьбу быў 
наняты асаблiвы служыцель, за працу якому выплачана дзесяць рублёў. 
З тых самых сродкаў выплачана было i кучару «Мовше Фрыдлянду». 
Прывезеныя кнiгi Шагiн паспяшаўся здаць у гiмназiчную бiблiятэку, 
а прылады засталiся на яго адказнасцi, без адпаведнага для iх памяш-
кання, нягледзячы на тое што ён неаднаразова хадайнiчаў аб асаблiвым 
памяшканнi цi хоць бы асобнай шафы для iх. Тыя ж прылады праз год 
з невялiкiм Шагiн звёз у Кiеў. Распараджэнне аб выдзяленнi казённай 
кватэры было зробленае загадзя. Кватэра выявiлася вельмi дрэннай. 
Ужо ў лiпенi Шагiн прасiў дырэктара гiмназii аб рамонце сваёй кватэры 
«з прычыны iснай у ёй надзвычайнай вiльготнасцi i дрэннай печы, якая 

272 Цыт. паводле: Левицкий Г. В. Астрономы и астрономическая обсерватория 
Харьковского университета от 1808 по 1842 год. С. 26.
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патрабуе пераробкi. Больш за тое, вокны i дзверы такiя старыя, што 
ў восеньскi i зiмовы час няма магчымасцi на гэтай кватэры жыць».

Шагiн не прыступiў да выкладання тэарэтычных прадметаў раней па-
чатку наступнага, 1833/34, акадэмiчнага года. Ён выкладаў матэматыку, 
геаметрыю, землямерства. У сваiм лiставаннi выкладчык пiсаў пра «ня
стачу падручнiкаў» у Вiцебску i прасiў папячыцеля навучальнай акругi 
дапамагчы. У сваю чаргу, папячыцель раiўся з Шагiным як з найбольш 
дасведчаным педагогам у пытаннях, якiя тычацца выкладання ў гiмназii. 
З рапарта Шагiна аб вынiках яго азнаямлення з ведамi вучняў Вiцебскай 
гiмназii можна выказаць здагадку, што выкладчыкам у ёй была дадзеная 
значная доля свабоды ў выкладаннi273. Шагiн планаваў пачаць выкладан-
не практычнай механiкi i дзеля гэтага прасiў даслаць мадэлi машын з бы-
лога Вiленскага ўнiверсiтэта274. Усё цi, можа быць, толькi частка мадэляў 
вiленскага кабiнета, паводле вылiчэнняў Шагiна, павiнна была скласцi 
30 цюкоў (скрынь), для перавозкi якiх трэба «не менш за 10 вазоў». Каб 
упакаваць, трэба было разабраць многiя мадэлi на часткi i потым зноў са-
браць на месцы ў Вiцебску. Цi на самай справе былі перавезеныя мадэлi 
ў Вiцебск, iнфармацыi ў паперах Шагiна няма275.

У лютым 1834 г. Шагiн хадайнiчаў аб выдачы яму атэстата пра атры-
маныя ў Вiленскiм унiверсiтэце вучоныя ступенi i грашовыя ўзнагароды 
i нагадваў дырэктару гiмназii, што настаў час «клапацiцца аб узнагаро
дзе» яго, Шагiна, «знакам за выслугу пятнаццацiгадовай маёй бясхiбнай 
службы». Няхутка, аднак, дачакаўся вучоны гэтага знака — атрымаў 
яго толькi ў 1836 г, калi быў ардынарным прафесарам Харкаўскага 
ўнiверсiтэта. 28 лютага 1834 г. па iмператарскiм загадзе адкрыццё лiцэя 
ў Оршы было адмененае, i надзея там ўладкавацца знiкла. Заставацца 

273 Сярод папераў Шагiна з не зусiм зразумелай прычыны знаходзiцца копiя атэста-
та, выдадзенага ў Вiцебскай гiмназii нейкаму Мiкалаю Сцiбло. Атэстат гэты адносiцца, 
праўда, да 1824 г., але за 8–9 гадоў наўрад цi склад прадметаў гiмназiчнага выкладання 
значна змянiўся. З гэтага атэстата мы даведваемся, што ў Вiцебскай гiмназii навучалi: 
«Закону Божаму, гiсторыi i геаграфii ўсеагульнай са статыстыкай, расiйскай гра
матыцы, логiцы, псiхалогii, маральнай фiласофii, рыторыцы, паэзii, эстэтыцы i на
туральнапрыватнаму праву, матэматыцы чыстай i ўжытковай алгебры, геаметрыi 
i механiцы, оптыцы, геаграфii фiзiчнай, натуральнай гiсторыi, хiмii, фiзiцы, тэхналогii, 
лацiнскай мове, польскай лiтаратуры, французскай i нямецкай мовам». 

274 Некаторыя з гэтых мадэляў былi металiчныя, у тым лiку мадэль паравой ма-
шыны, большасць жа былi драўляныя. Частка гэтых мадэляў была выпiсаная з-за мяжы 
i з Пецярбурга прафесарам Лангсдарфам, частка зробленая ў Вiльнi пад кiраўнiцтвам 
ад’юнкта Горскага (выкладаў практычную механiку) спецыяльнымi рабочымi, якiя былi 
«на ўтрыманнi ўнiверсiтэта». Чарцяжы машын рабiў памочнiк Горскага — Флiке, якi 
«практыкаваўся адзiна ўдасканаленнем ў практычным чарчэннi машын». Выкладанне 
практычнай механiкi ў Вiленскiм унiверсiтэце, як бачым, было на вельмi высокiм узроўнi.

275 Гл.: Левицкий Г. В. Астрономы и астрономическая обсерватория Харьковского 
университета от 1808 по 1842 год. С. 27–29.
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настаўнiкам гiмназii магiстр Шагiн намераў не меў i таму 15 красавiка 
1834 г. звярнуўся з просьбай «перавесцi мяне ў Кiеўскi або Харкаўскi 
ўнiверсiтэт для заняцця пасады адпаведна майму ўдасканаленню ў чы
стай матэматыцы, астраномii i геадэзii». З выкладаннем на рускай 
мове Шагiн дастаткова асвоiўся за час знаходжання ў Вiцебску. Далей 
ён зазначыў, што «ў выпадку патрэбы я спадзяюся, што i яго вялікасць 
былы папячыцель Вiленскага ўнiверсiтэта На ва  сiль цаў, пэўна больш за 
ўсiх, з выдатнага боку засведчыць аб маiх здоль нас цях i паводзiнах». 
27 мая Шагiн напiсаў памочнiку папячыцеля Хар каў скай навучальнай 
акругi, графу Панiну, прашэнне: «Я прыняў месца прафесара матэма
тычных навук у Аршанскiм лiцэi, да меркаванага адкрыцця якога ўзяў на 
сябе выкананне абавязкаў настаўнiка матэматыкi ў Вi цебскай гiмназii, 
з жалаваннем у 1625 рублёў срэбрам у год, з кватэрай i дровамi… пра
панова адкрыць лiцэй у г. Оршы ўжо знiшчана, таму i прызначэнне мя
не там адбыцца ўжо не можа». Напiсаўшы пра свае веды ў астраномii 
i матэматыцы, Шагiн выказаў упэўненасць у тым, што, калi яму будзе 
даручана выкладанне гэтых навук ва ўнiверсiтэце «або практычная 
частка гэтых навук», ён зможа «ў поўнай меры апраўдаць такое дару
чэнне». Ён просiць зацвердзiць яго на пасадзе прафесара i выдаць яму 
1000 рублёў на пад’ём. Адказ на гэтае прашэнне, атрыманы надзвычай 
хутка, i задаволiў Шагiна, хоць не ўсе яго просьбы былi выка наныя. Ён 
быў зацверджаны ад’юнктам з 31 мая 1834 г. (вераемна, у дзень пада-
чы прашэння). Таксама яму абяцалі месца ардынарнага прафесара «па 
частцы астраномii». У другой палове чэрвеня Шагiн збiраўся да ад’езду 
ў Харкаў. 20 лютага наступнага, 1835-га, года яго прызначылi ардынар-
ным прафесарам276.

Аднак жыццё на чужыне не заладзiлася. Пачалiся канфлiкты i не-
па разуменнi з калегамi i кiраўнiцтвам унiверсiтэта. Нават з суседзямi 
не маг чыма было знайсцi агульнай мовы. Захавалася скарга Шагiна 
ў па лi цыю на купчыху з аднаго з iм двара, якая, вiдавочна, ратавала 
сябе ад нуды тым, што дражнiла запальчывага i ўражлiвага прафесара. 
Спачатку яна загадвала зачыняць вароты i брамку двара з 6 гадзiн веча-
ра, пазбаўляючы Шагiна ўсялякай сувязi з знешнiм светам. Потым, на 
загад палiцмайстра, яна пакiнула гэта, але пачала рабiць iншую непры-
емнасць — загадвала кучару «ганяць на вяроўцы коней супраць самай 
брамы, з прычыны чаго робiцца жудасны бруд, так што нельга прайсцi 
праз двор». Палiцыя i тут уступiлася за Шагiна, але неўтаймаваная куп-
чыха, «не звяртаючы ўвагi на словы спадара прыватнага прыстава… 
запрасiла гасцей, села з iмi на ганку i загадала кучару зноў ганяць па 
двару коней, а ўголас казала, што яна не звяртае ўвагi на непрыемнасць, 

276 Гл.: Левицкий Г. В. Астрономы и астрономическая обсерватория Харьковского 
университета от 1808 по 1842 год. С. 30–31.
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якую робiць для мяне (Шагiна) i на загады спадара прыватнага пры
става». Узмацняўся канфлiкт ва ўнiверсiтэце. З пачатку жнiўня Шагiн 
па невядомых прычынах «спынiў знаходжанне на пасяджэннях Савета, 
а з 17 жнiўня — i чытанне сваiх лекцый i на чатырохразовае пiсьмовае 
патрабаванне рэктара аб паведамленнi прычынаў гэтага не даў нiякага 
водгуку». Нешта жахлiвае адбывалася ў душы Шагiна ў гэты час, 18 лiс-
тапада 1842 г. ён закончыў жыццё самагубствам, пакiнуўшы сваю жонку 
на 9-м месяцы цяжарнасцi i без усялякiх сродкаў да iснавання277.

* * *
Дзякуючы Славiнскаму абсерваторыю не зачынiлi, яна была пера-

дадзеная Iмператарскай Акадэмii навук у Санкт-Пецярбургу i працяг-
вала працаваць як фiлiя Пулкаўскай абсерваторыi. У 1834 г. яе дырэктар 
прадставiў Акадэмii навук праект будаўнiцтва абсерваторыi на новым 
месцы, за горадам. Праект быў зацверджаны, аднак заставаўся на папе-
ры праз адсутнасць сродкаў.

У 1836 г. П. Славiнскi арганiзаваў друкаваны часопiс для публiкацыi 
вынiкаў астранамiчных назiранняў («Extrait des Observations faites a l’Ob-
servatoire de l’Academie Imperial des sciences a Vilna»), ён рэгулярна вы-
ходзiў да 1846 г. У 1840 г. абсерваторыя набыла 6-цалевы тэлескоп — 
рэфрактар Мерца, якi быў усталяваны ў заходняй вежы абсерваторыi.

Славiнскi быў сябрам Каралеўскага астранамiчнага таварыства 
ў Лондане, сябрам Навуковага таварыства ў Капенгагене i сябрам на-
вуковай рады Харкаўскага ўнiверсiтэта. У 1843 г. вучоны пайшоў на 
пенсiю i пачаў жыць разам са сваiм сынам у спадчыннай вёсцы Кена 
пад Вiльняй, з задавальненнем займаўся гаспадаркай. У 1855 г. пры па-
жары загiнула ягоная асабiстая бiблiятэка i архiў. Памёр 31 мая 1881 г. 
i пахаваны на могiлках Росы ў Вiльні278.

Разам са Славiнскiм у абсерваторыi працаваў яшчэ адзiн вучань Сня-
дэцкага Мiхал Глушневiч. Глушневiч нарадзiўся ў 1797 г. у Мiнску, дзе 
ягоны бацька кiраваў прыватнай школай. Сярэднюю адукацыю атрымаў 
у Мiнску, у 1814 г. паступiў у Вiленскi ўнiверсiтэт i пад уплывам Яна 
Снядэцкага заняўся астраномiяй. У 1819 г., калi Снядэцкi выехаў ста-
жыравацца за мяжу, Глушневiч атрымаў месца ў абсерваторыi. Вы са-
какласным астраномам-назiральнiкам ён стаў пад непасрэдным кi раў-
нiцтвам Снядэцкага. Калi дырэктарам стаў Славiнскi, Глушневiч атры-
маў места ягонага памочнiка. У 1826 г. ён вызначыў геаграфiчныя каар-
дынаты горада Брыстэн у Курлядыi, у наступныя гады — каардынаты 
шэрагу населеных пунктаў краю. Пасля адыходу Славiнскага ад спраў 

277 Гл.: Левицкий Г. В. Астрономы и астрономическая обсерватория Харьковского 
университета от 1808 по 1842 год. С. 44.
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Глушневiч стаў дырэктарам абсерваторыi. Ён працягваў распрацоўваць 
традыцыйныя для Вiленскай абсерваторыi навуковыя тэмы, выдаў 
два апошнiя нумары «Extrait des Observations faites a l’Observatoire de 
l’Aca demie Imperial des sciences a Vilna». У 1848 г. пасля 28 гадоў працы 
ў абсерваторыi Глушневiч выйшаў на пенсiю. Памёр у Вiльнi 12 лiпеня 
1862 г. i пахаваны на могiлках пры касцёле Св. Стафана279. Апошнiя 
гады свайго жыцця жыў вельмi бедна, бо ўсе свае грошы раздаваў жа-
бракам280.

Першым «пулкаўскiм дырэктарам» Вiленскай абсерваторыi ў 1848 г. 
стаў Георг Альберт Фус (1806–1854), былы намеснiк дырэктара Пул-
каўскай абсерваторыi (Фус быў сынам швейцарскага матэматыка Нi-
каласа Фуса (1755–1825), якi ў 1773 г. пераехаў у Пецярбург на па-
саду сакратара Пецярбургскай акадэмii)281. У Пулкаве Фус займаўся 
складаннем фундаментальнага каталога зорак. Прыбыўшы ў Вiльню, 
ён працягнуў гэтыя даследаваннi. У «Памятнай кнiжцы Вiленскай гу-
бернi на 1852 г.» была апублiкаваная ягоная праца «Бараметрычныя 
i тэрмаметрычныя назiраннi ў 1851 г. у Вiльнi». Пасля смерцi Фуса 
ў 1854 г. абсерваторыю ўзначалiў Георг Саблер (1810–1865). У 1839 г. 
Саблер атрымаў ступень доктара фiласофii ў Дэрпцкiм унiверсiтэце, 
пасля чаго паступiў на службу ў Пулкаўскую абсерваторыю. Акрамя 
астранамiчных назiранняў у Пулкаве Саблер удзельнiчаў у розных экс-
педыцыях, займаўся практычнай механiкай, аптычнымi даследавання-
мi, канструяваў ахраматычныя аб’ектывы для тэлескопаў282.

У 1861 г. Саблер, дырэктар абсерваторыi, набыў новыя прылады, 
сярод якiх быў сонечны фотагелiёграф — спецыяльны тэлескоп, прыз-
начаны для фатаграфавання сонечнай фотасферы з мэтай даследаван-
ня яе тонкай структуры, фатометр Шверда i спектраскоп Мерца. Гэтыя 
прыборы захавалiся да нашых дзён i сталi ўнiкальнымi ўзорамi гiсторыi 
развiцця навукi i тэхнiкi.

У другой палове XIX ст. вiленскiя астраномы пакiнулi астраметрыч-
ныя i перайшлi да астрафiзiчных назiранняў. Георг Саблер i Мацвей 
Гусеў (1826–1866) былi пiянерамi ў гэтай галiне даследаванняў.

У 1852 г. Мацвей Мацвеевiч Гусеў прыбыў у Вiльню. У 1847 г. Гусеў 
закончыў Казанскi ўнiверсiтэт, потым працаваў на пасадзе захавальнiка 
ўнiверсiтэцкага музея i чытаў лекцыi студэнтам па фiзiцы i касмаграфii. 
У 1850 г. ён пераехаў у Пецярбург — у Пулкаўскую абсерваторыю для 
заняткаў практычнай астраномiяй. У 1860 г. Гусеў заснаваў першы ў Расіi 
фiзiка-матэматычны часопiс «Веснiк матэматычных навук», у 1853 г. на-

279 Гл.: Rybka E., Rybka P. Historia astronomii w Polsce. S. 136–139.
280 Гл.: Dziewulski W. Historia astronomij w Uniwersytecie Wileńskim. S. 150.
281 Гл.: Rybka E., Rybka P. Historia astronomii w Polsce. S. 139.
282 Гл.: Rybka E., Rybka P. Historia astronomii w Polsce. S. 140.
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пi саў працу па гiсторыi Вiленскай абсерваторыi283. Ён быў членам Ста-
тыстычнага камiтэта i Археалагiчнай камiсii ў Вiльнi. У 1866 г. Мац вея 
Гусева прызначылi дырэктарам Вiленскай абсерваторыi. Аднак лёс не 
даў яму шанцаў ажыццявiць ягоныя планы: у тым жа годзе Мац вей Гусеў 
раптоўна памёр у Берлiне, куды выязджаў для кансультацый з нямецкiмi 
астраномамi. З таго часу галоўным вiленскiм астраномам стаў Пётр 
Мiхайлавiч Смыслоў. У Вiльнi Смыслоў працягнуў i iстотна па шы рыў 
дыяпазон астрафiзiчных даследаванняў. Пры iм прыступiлi да спект-
раль ных даследаванняў сонечнай паверхнi, распрацавалi новыя методыкi 
фотаметрыi зорак. I нарэшце ў Вiльнi з 1868 г. упершыню ў свеце была за-
снаваная адмысловая фатаграфiчная служба для азначэння дынамiкi ўзнiк-
нення плям на Сонцы. У перыяд 1868–1876 гг. было атрымана 900 фо та-
здым каў Сонца, якiя апрацоўвалiся i захоўвалiся ў Вiльнi i ў Пулкаве.

Стаўшы галоўным вiленскiм астраномам, Пётр Смыслоў прысту-
пiў да рэстаўрацыi адной з веж абсерваторыi i прадугледзеў на ёй мес-
ца для вежавага гадзiннiка. Стары механiчны гадзiннiк дэмантавалi 
i перадалi ў падарунак вiленскаму Свята-Духаваму брацтву. Паводле за-
думы Смыслова на вежы ўсталявалi электрычны гадзiннiкавы ме ханiзм 
фiрмы «Рычы» з шатландскага Эдынбурга, якi злучылi з астра намiчным 
гадзiннiкам абсерваторыi сiстэмы Шэлтана, i такiм чынам была гаранта-
ваная абсалютная дакладнасць адлiку часу. Вялiкi цыферблат вежавага 
гадзiннiка асвятляўся 12 газавымi ражкамi, па гэтым гадзiннiку можна 
было спраўджваць час удзень i ўночы, што гараджане рабiлi з вiдавочным 
задавальненнем. У той жа час у Вiльнi прыжылася традыцыя — адзна-
чаць поўдзень па мясцовым часе стрэламi з гарматы. Батарэю абсталявалi 
на Замкавай гары на пляцоўцы перад замкам Гедымiна. Каб з Замкавай 
гары разгледзець стрэлкi на вежавым гадзiннiку абсерваторыi, астрано-
мы выдалi ў карыстанне артылерыстам стары тэлескоп. Сiгнальшчык 
з Замкавай гары назiраў у тэлескоп за цыферблатам i ў момант, калi 
стрэлкi гадзiннiка паказвалi 12, даваў адмашку артылерыстам, i гук хала-
стога стрэлу разносiўся па ўсiм горадзе.

На жаль, у 1876 г. пажар моцна пашкодзiў абсерваторыю. Яна не 
атрымала нiякiх сродкаў для аднаўлення i праз пяць гадоў была зачыне-
ная. Каштоўныя архiвы, бiблiятэка i прылады былi размеркаваныя ся-
род розных устаноў Расii, галоўным чынам перавезеныя ў Пулкаўскую 
абсерваторыю284. У абсерваторыi Пачобута быў размешчаны склад кнiг 
публiчнай бiблiятэкi i толькi надпiсы i знакi задыяка на сценах сведчы-
лi пра калiсьцi зорны лёс славутага будынка.

283 Гусев М. Столетнее существование Виленской астрономической обсервато-
рии (1753–1853) // Памятная книжка Виленской губернии на 1853 г. Ч. 2. Историко-
статистические очерки Виленской губернии. Вильна, 1853.

284 Гл.: Климка М. А. Фотометр Ф. Шверда в Вильнюсской астрономической обсерва-
тории // Историко-астрономические исследования. Вып. XVII. М., 1984. С. 223–226.
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* * *
У 1921–1941 гг. у зноў адчыненым унiверсiтэце астранамiчныя 

даследаваннi ўзначалiў Уладзiслаў Дзявульскi (1878–1962), вядомы 
польскi астраном285. Старое памяшканне больш не падыходзiла, таму 
ў 1921 г. было вырашана будаваць новую абсерваторыю. З гэтай мэтай 
набылi ўчастак зямлi ў прадмесцях горада на тэрыторыi былой юнкер-
скай вучэльнi ў парку (цяпер там парк Вiнгiс пры вулiцы Чурлёнiса). 
На працягу 15 гадоў узвялi некалькi будынкаў. Абсерваторыя была 
забяспечаная падвойным астрографам Цэйса з дыяметрам аб’ектыва 
15 см i тэлескопам-рэфлектарам з галоўным люстэркам у 48 см, гэты 
тэлескоп працаваў разам са спектрографам.

Даследаваннi, якiя праводзiлiся ў абсерваторыi, ахоплiвалi наступ-
ныя галiны:

• зорная астраномiя, статыстычнае вывучэнне рухаў зорак;
• разлiк рухаў астэроiдаў па моцна выцягнутых арбiтах;
• фатаграфаванне i вiзуальныя назiраннi пераменных зорак286.

Але галоўнай навуковай тэмай абсерваторыi было вывучэнне пе-
раменных зорак. Найбольш выбiтныя тагачасныя астраномы, акрамя 
Дзявульскага, — гэта Вiльгельмiна Iваноўска i Уладзiмiр Зон (1905–
1975). Рэгулярна з 1921 да 1939 г. выдаваўся бюлетэнь «De I’Observa-
toire asironomique de Wilno»287.

У 1960-я гг. у Летуве прыступiлi да будаўнiцтва сучаснай аб сер-
ваторыi за горадам. Яе ўзвялi ў 1969 г. за 70 кiламетраў ад Вiльнi ў Ма-
лецкiм раёне на пагорку, якi ўзвышаецца на 200 метраў над узроўнем 
мора. Увесну 1970 г. там распачалi фотаметрычныя даследаваннi зо-
рак. Цяпер Малецкая астранамiчная абсерваторыя i Вiленскi плане-
тарый уваходзяць у склад Iнстытута тэарэтычнай фiзiкi i астраномii 
Вiленскага ўнiверсiтэта.

Астранамiчная абсерваторыя Вiленскага ўнiверсiтэта працягвае 
сваю працу i цяпер. У Белай зале былой абсерваторыi размяшчаецца 
пра фе сарская чытальня ўнiверсiтэцкай бiблiятэкi. Адзiнае, што нагад-
вае пра тое, што ў гэтых памяшканнях зараджалася астранамiчная на-
вука нашага краю, — тры тэлескопы ХVIII ст., музейныя экспанаты 
i эле менты iнтэр’ера былой рэпрэзентацыйнай залы.

285 Гл.: The Astronomical Observatory of Vilnius University — History. [Электронны 
рэсурс] — Рэжым доступу: http://www.astro.ff.vu.lt/index.php?option=com_content&task=
view&id=24&Itemid=38 — Дата доступу: 12.08.2009.

286 Гл.: Sylwetki Astronomów Polskich XX w. Toruń, 2007. S. 266.
287 Гл.: Sudzius J. Astronomy at the Vililius University.
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Ён з тых, у кiм праўда малых iсцiн
I авалоданне законамi натуры
У сэрцах не туманiць сузiрання
Тварца сусветаў у яго праявах.
Праз лiкаў тонкую вуаль i формул
Выносiў Бога твар да твару ён,
Як i першнастаўнiкi навукi:
Пастэр i Дарвiн, Ньютан i Паскаль.

Максiмiлiян Валошын.
«Памяцi В. К. Цэраскага»

(Пераклад С. Суднiка)

Вядомы астрафiзiк канца XX — пачатку XX ст., пiянер iнстру мен-
тальнай фотаметрыi i заснавальнiк маскоўскай школы фотаметрыстаў 
Вi тольд Карлавiч Цэраскi (Witold Michał Henryk Ceraski) нарадзiўся 
9 мая 1849 г. у горадзе Слуцку.

Цэраскiя — выхадцы з роду рэфармацкiх пастараў, прозвiшча па хо-
дзiць ад лацiнскага слова «cera» — «воск».

Iнфармацыi пра род Цэраскiх не шмат. У спiсе ўсiх 42 пратэстанц-
кiх пастараў ВКЛ за 1754 г. прысутнiчае i Мiхал Цэраскi288. Паводле 
Валерыяна Красiнскага, «Радзiвiлiшкi (Radziwiliszki) — даўняя ўлас
насць i, пэўна, фундацыя бiржанскiх Радзiвiлаў, на мяжы з Кур лян
дыяй, пратэстанцкi збор захаваўся да нашых дзён (1905 г. — Л. Л.). 
1754 г. штодня тут бываў пастар Мiхал Цэраскi»289. Мне ўдалося 
знайсцi ўпамiнанне пра шлюб дзеда астранома — Юзафа Цэраскага 
з Багумiлай Навалiнскай у 1795 г.290. Юзафа Цэраскага хрысцiлi ў пара-
фii евангелiстаў-рэфарматараў у Новым Месце (Nowe Miasto), а Ба гу-
мiлу Навалiнскую (нарадзiлася 11.11.1773 г.) — у парафii еван гелiстаў-
рэфарматараў у Швабiшках (Szwabiszki), кнiгi метрык захоўваюцца 
ў Архiве Сiнода евангелiстаў-рэфарматараў у Вiльнi291. Вядома пра двух 
сыноў Юзафа Цэраскага — Карла i Мiхала. Бацька будучага астранома  

288 Гл.: Lukaszewicz Józef. Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie. T. 1. 
Poz nań, 1842. S. 413.

289 Krasiński Walerjan Skorobohaty, Bursche Jul. Zarys dziejów powstania i upadku 
reformacji w Polsce. T. 2, cz. 2. Warszawa, 1905. S. 220.

290 Гл.: Konarski Szymon. Szlachta kalwińska w Polsce. Warszawa. 1936. S. 217. 
291 Гл.: Konarski Szymon. Szlachta kalwińska w Polsce. S. XVI. 
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Карл Цэраскi (1817–1864) быў высокаадукаваным чалавекам з шырокiмi 
iнтарэсамi i пасля заканчэння ўнiверсiтэта ў Дэрпце (Тарту) працаваў 
выкладчыкам геаграфii Слуцкай гiмназii. Дзядзька астранома Мiхал 
Цэраскi (1814–1870) таксама закончыў Дэрпцкi ўнiверсiтэт i па сямейнай 
традыцыi працаваў евангелiсцкiм пастарам у Дзевалтове (Dziewałtowie), 
Бiржах i Койданаве, актыўна ўдзельнiчаў у паўстаннi 1863 г.292.

Карл Цэраскi перадаў сваiм дзецям цiкавасць да навук, мастацт-
ва, лiтаратуры i гiсторыi. Iнтэлектуальная атмасфера сям’i спрыяла 
раз вiццю iнтарэсаў малога Вiтольда. Дзяцiнства Цэраскага прайшло 
ў асяроддзi сяброў бацькi — педагогаў гiмназii. Дарэчы, Слуцкая гiм-
назiя — адна з найстаражытнейшых навучальных устаноў у Беларусi. 
Згодна з граматай князя Януша Радзiвiла ад 7 мая 1617 г. у Слуцку 
быў заснаваны евангелiчны храм i вучэльня пры iм, заняткi ў вучэльнi 
пачалiся з восенi 1617 г.293.

Цэраскi рана пачаў цiкавiцца дакладнымi навукамi, а з’яўленне на 
небе ў 1858 г. яркай каметы Данацi294 абудзiла цiкавасць да астраномii. 
Гэтую цiкавасць падтрымлiваў яго выкладчык матэматыкi Герман i вы-
кладчык прыродазнаўчых навук Вагнер, пра якiх Вiтольд Карлавiч 
успамiнаў з вялiкай удзячнасцю. Цэраскi меў магчымасць назiраць 
у маленькi тэлескоп фiзiчнага кабiнета Сонца, Месяц, Юпiтэр, што 
прыносiла яму вялiкае задавальненне. Вучань Цэраскага прафесар 
С. М. Блажко згадваў, што «нацыянальны рух у заходнiх губернях Расii 
выклiкаў рэакцыю царскага ўрада, якая пракралася i ў навучальныя 
ўстановы; школьны рэжым рэзка змянiўся, вучням забаранiлi выдачу 
навуковых кнiг са школьнай бiблiятэкi. Вiтольд Карлавiч, якi вельмi 
хацеў прачытаць кнiгу Гершэля “Нарысы астраномii” ў перакладзе… 
змог дастаць гэтую кнiгу толькi з вялiкай цяжкасцю»295.

У 1867 г. Цэраскi закончыў гiмназiю i, нягледзячы на цяжкiя матэ-
рыяльныя ўмовы, выклiканыя смерцю бацькi, паступiў на фiзiка-ма тэ-
матычны факультэт Маскоўскага ўнiверсiтэта. Сродкi для iсна ван ня 

292 Гл.: Konwent Polonia. Konwent Polonia — lista członków 1828–1939. [Электронны 
рэсурс] — Рэжым доступу: http://www.prawo.univ.gda.pl/~konwentpolonia/05Album%20Po-
lo norum/Album%20Polonorum%20do%201939.html — Дата доступу: 18.07.2009.

293 Гл.: Глебов П. А. Из истории старейшей гимназии в Виленском учебном окру-
ге // Журнал Министерства народного просвещения. СПб, 1904. Июнь. С. 342–366.

294 Камета Данацi (C/1858 L1, 1858 VI) — доўгаперыядычная камета, адкрытая 
iтальянскiм астраномам Джаванi Данацi 2 чэрвеня 1858 г. Найбольш блiзкага да Зямлi 
становiшча дасягнула 10 кастрычнiка 1858 г. Паводле сведчання Марка Твена, якi слу-
жыў тады лоцманам на Мiсiсiпi, свет ад яе дазваляў чытаць газету. Вяртанне каметы 
C/1858 L1 чакаецца ў XXXIX ст.

295 Блажко С. Н. Витольд Карлович Цераский. Жизнеописание // Цераский В. К. 
Из бранные работы по астрономии. М.: Гостехиздат, 1953. С. 11.
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даводзiлася здабываць пры ватнымi 
ўрокамi, i таму ўжо з другога курса 
ён пачаў працаваць у якасцi звыш-
штатнага вылiчальнiка ў Астра на-
мiч най абсерваторыi, тут яму быў 
выдзелены пакой для жыцця. Так 
пачалася шматгадовая кар’е ра Цэ-
раскага ў абсерваторыi Мас коў ска-
га ўнi версiтэта. Дырэктарам аб сер-
ваторыi ў той час быў швейцарац 
Кас пар Готфрыд Швайцар (1816–
1873) (Kaspar Gottfried Schweizer). 
Ён не ведаў рускай мовы i не мог 
выкладаць ва ўнiверсiтэце. Ды рэк-
тар — высакакласны астраном-на-
зiральнiк i вялiкi педант — скру-
пулёзна сачыў за тым, каб ма ла ды 
вы лi чальнiк займаўся на пра цы 
толь кi сваiмi абавязкамi. Цэ ра-
ска му, якi меў шырокiя iнта рэ сы 
ў жыц цi, даводзiлася хаваць не-
астра намiчныя кнiгi ў стол. Ва ўнi-
вер сiтэце ён слухаў лекцыi матэматыкаў Бугаева i В. Я. Цын гера, ме-
ханiка Ф. А. Слудскага. Курс астраномii чытаў прафесар Ф. А. Брадзiхiн. 
Пад уплывам апошняга Цэраскi абраў астрафiзiчны кiрунак для сваёй 
будучай навуковай дзейнасцi. На чацвёртым курсе ўнiверсiтэта Цэ-
раскi напiсаў працу, прапанаваную факультэтам, на тэму: «Вылiчэнне 
элiптычнай арбiты Марса па трох назiраннях» i атрымаў за яе залаты 
медаль296.

У 1871 г. Цэраскi закончыў унiверсiтэт са ступенню кандыдата297 
i быў пакiнуты тут са стыпендыяй, а потым атрымаў месца звышштат-
нага асiстэнта абсерваторыi. Астраномам-назiральнiкам быў у той час 
А. I. Грамадскi. Прафесар М. А. Кавальскi запрашаў Вiтольда Цэраска-
га ў Казань на пасаду астранома-назiральнiка, але ён застаўся праца-
ваць у Маскоўскай абсерваторыi. У 1873 г., пасля смерцi Швайцара, 

296 Гл.: Rybka E., Rybka P. Historia astronomii w Polsce. 1983. S. 238.
297 Кандыдат унiверсiтэта — першая акадэмiчная ступень. Яна (не варта блы-

таць з сучаснай навуковай ступенню кандыдата навук) прысвойвалася асобам, якiя 
закончылi з выдатнымi адзнакамi курс унiверсiтэта. Ступень кандыдата ўнiверсiтэта 
пры паступленнi на дзяржаўную службу давала права на чын 10-га класа — калежскi 
сакратар, што адпавядала армейскаму званню штабс-капiтана.

Вітольд Цэраскi
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 дырэктарам абсерваторыi стаў Брадзiхiн, i Цэраскi пачаў займацца на-
вуковай дзейнасцю.

Першым даручэннем ад Брадзiхiна была экспедыцыя па назiраннi 
праходу Венеры па дыску Сонца 9 снежня 1874 г. У той час ускладалiся 
вялiкiя надзеi (яны не апраўдалiся), што гэтым метадам удасца даклад-
на вызначыць паралакс Сонца298. Перад выездам у экспедыцыю Цэраскi 
апублiкаваў артыкул з iнфармацыяй пра гiсторыю назiранняў гэтай з’явы 
i з разлiкамi яе момантаў для 41 населенага пункта Расii. У пачатку арты-
кула ён пiсаў: «Велiзарная цiкавасць, з якой чакаецца ў астранамiчным 
свеце праход 1874 года, тлумачыцца не рэдкасцю з’явы, якая адбыла
ся ў апошнi раз больш за сто гадоў таму, а важнасцю высноў, якiя, як 
можна спадзявацца, будуць выведзены з назiранняў…»299.

Для назiрання экспедыцыя Цэраскага выехала ў сiбiрскi гарадок 
Кяхта, каля мяжы з Кiтаем. Цэраскi нiколi не адрознiваўся моцным 
здароўем, а доўгi конны шлях праз усю Расiю з астранамiчным абсталя-
ваннем быў цяжкi. Калi ж наступiў чаканы дзень, надвор’е не дазволiла 
правесцi паўнавартасныя назiраннi. Праз 15 гадоў навуковец з гумарам 
пiсаў у асабiстым дзённiку пра сваю няўдалую экспедыцыю: «Я ехаў 
амаль пяць тыдняў да слаўнага па прыгажосцi Байкала, спусцiўся 
на поўдзень, i, на маё здзiўленне, аказалася, што я ўсё яшчэ ў Расii. 
Мне нават сказалi, што Расiя тут не заканчваецца, што яна iдзе да 
Берынгава пралiва i да Японскага мора, што ёсць нейкi “Усурыйскi 
край”… што Расii належыць Самарканд, пра якi Шахеразада рас
павядала такiя цудоўныя казкi, i палымяная Калхiда, i святая вяр
шыня Арарат…»300. Няўдача гэтай экспедыцыi шмат чаму навучыла 
Цэраскага. I пазней замест арганiзацыi выездаў з няпэўнымi вынiкамi 
ён выдзяляў грошы на закуп абсталявання з наступнымi назiраннямi 
ў стацыянарнай абсерваторыi.

Па вяртаннi з Кяхты Цэраскi атрымаў пасаду звышштатнага асiс-
тэнта, а ў 1878 г. — астранома-назiральнiка ў абсерваторыi. Ад ным 
з першых ён пачаў выкарыстоўваць фатаграфiю ў астраномii. Ён 
атры маў ў 1875–1876 гг. здымкi сонечных плям i факелаў на фота ге-
лiё графе Дальмеера. Неўзабаве iншая галiна астрафiзiкi прыцягну-
ла ўвагу Вiтольда Цэраскага — астрафотаметрыя, якая стала потым 
галоўным кiрункам ягоных навуковых заняткаў, i працы менавiта ў гэ-

298 Гл.: Блажко С. Н. Витольд Карлович Цераский. Жизнеописание. С. 12.
299 Цераскiй В. К. О прохожденiи Венеры черезъ дискъ солнца въ 1874 году // Ма-

тематическiй сборник, 6:4, 1873. С. 64–73.
300 Цыт. паводле: Перель Ю. Г. Витольд Карлович Цераский. К вопросу о мировоз-

рении В. К. Це раского // Историко-астрономические исследования. М.: Гостехиздат,1955. 
вып. I. С. 325.
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тай галiне прынеслi яму вядомасць у асяроддзi навукоўцаў. Працай па 
фатаграфаваннi Сонца ў 1877 г. заняўся А. А. Белапольскi.

Сур’ёзных прац па астрафотаметрыi ў той час было не шмат. Можна 
назваць працы Зейдэля i Цэльнера, якi прапанаваў канструкцыю астра-
фатометра, распачыналiся астрафотаметрычные працы ў абсер ва-
то рыi Гарвардскага каледжа ў Кембрыджы. Вiтольд Цэраскi стаў ад-
ным з пiянераў у гэтай параўнальна маладой галiне астраномii. З пер-
шых жа гадоў працы ён спланаваў сабе праграму вызначэння зорных 
велiчынь каляпалярных зорак i пачаў яе выкананне пры дапамозе на-
бытага аб серваторыяй астрафатометра сiстэмы Цэльнера. Але гэтая 
пры лада i метады працы з ёй былi тады яшчэ мала даследаваныя, Цэ-
ра скi крытычна даследаваў астрафатометр Цэльнера, iмкнучыся яго 
ўдасканалiць, а паралельна распрацоўваў новыя прыёмы назiрання. 
Гэтыя даследаваннi друкавалiся ў 1876 г. у «Працах Маскоўскай астра-
намiчнай абсерваторыi» i зрабiлiся асновай ягонай магiстарскай дысер-
тацыi. 29 студзеня 1883 г. Цэраскi абаранiў дысертацыю на ступень 
магiстра «Пра вызначэнне бляску белых зорак». Тут вызначалася яр-
касць 500 белых зорак з мэтаю стварэння фундаментальнага фотаме-
трычнага каталога ў сучаснай сiстэме зорных велiчыняў.

У 1879 i 1880 гг. Вiтольд Карлавiч адкрыў дзве новыя пераменныя 
зоркi: адну тыпу Алголя301, другую тыпу ó Кiта302. У той час адкрыццё 
пераменных зорак было рэдкасцю, бо фатаграфiчныя назiраннi яшчэ не 
мелi такога значэння ў астраномii, як цяпер.

У другой палове 1870-х гг. па рэкамендацыi Брадзiхiна Цэраскi пачаў 
чытаць лекцыi па фiзiцы на Лубянскiх жаночых курсах (пасля — Вы шэй-
шыя жаночыя курсы). Ён меў вялiкi поспех як таленавiты лектар i пры-
цягнуў сiмпатыi слухачак сваiм удзелам у развiццi жаночай адукацыi.

Ва ўнiверсiтэце Цэраскi пачаў выкладаць у 1882 г. — яшчэ буду чы 
астраномам-назiральнiкам, да абароны магiстарскай дысертацыi. Яму 
было даручанае кiраўнiцтва ў абсерваторыi практычнымi заняткамi 
i на зiраннямi студэнтаў. Абсерваторыю з гэтай мэтай наведвалi толькi 
нешматлiкiя студэнты па адмысловым дазволе дырэктара. У справазда-
чах Брадзiхiна ёсць цiкавыя заўвагi адносна «побытавых умоў» у нава-
кол лi абсерваторыi: «На жаль, адсутнасць шашы i глыбокая гразь уво
сень i ўвесну ў завулках каля абсерваторыi складаюць вя лi кую перашкоду 
для наведвання абсерваторыi студэнтамi, заявы пра фе сара пакiдаюцца 
мунiцыпалiтэтам без наступстваў» (1882 г.). Да таго часу адносiцца 

301 Пераменныя тыпу Алголя з’яўляюцца разнавiднасцю зацьменных падвойных 
зорак. Калi больш халодная зорка праходзiць перад больш гарачаю, то частка свету га-
рачэйшай зоркi засланяецца, i агульная яркасць пары часова змяншаецца. Прататыпам 
дадзенага класа зорак стала зорка Алголь (β Пярсея).

302 Зоркi тыпу ó Кiта — зоркi з вялiкiмi перыядамi i значнымi зменамi яркасцi.
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i аповед Цэраскага пра тое, што рамiзнiкi ў дажджлiвую пару года 
з прычыны жудаснай гразi часам не давозiлi з горада да абсерваторыi, а, 
спынiўшыся на некаторай адлегласцi ад яе, прапаноўвалi людзям самiм 
шукаць далейшы шлях. Аднак напрыканцы 1880-х гг. завулак (ён зваўся 
тады Вялiкiм Мiкольскiм) быў забрукаваны303.

Цэраскi чытаў усе асноўныя курсы па астраномii: апiсальную, сфе-
рычную, тэарэтычную i практычную. Яго лекцыi карысталiся вялiкiм 
поспехам, курс апiсальнай астраномii наведвалi нават студэнты iншых 
факультэтаў. Дакладнасць i вытанчанасць выкладання прынеслi яму ле-
гендарную вядомасць. Шматлiкiя выпускнiкi Маскоўскага ўнiверсiтэта 
адзначалi майстэрства выкладчыка. Напрыклад Г. А. Цiхаў успамiнаў: 
«Астраномiю чытаў прафесар Вiтольд Карлавiч Цэраскi. Рабiў ён гэта 
надзiва проста i займальна. Апiсальную астраномiю студэнты слухалi 
стаiўшы дыханне. Калi ж выводзiлiся даволi сумныя i доўгiя форму
лы па сферычнай i тэарэтычнай астраномii i на тварах студэнтаў 
з’яўлялiся прыкметы безуважлiвасцi, Цэраскi ажыўляў слухачоў або 
вясёлаю пры маўкаю, або паказам якоганебудзь прыбора. Памятаю 
такi выпадак. Трэба было растлумачыць, як пераходзяць ад сярэдняга 
сонечнага часу да зорнага304. Прафесар вымае з левай кiшэнi камiзэлькi 
гадзiннiк, паказвае колькi зараз часу i кажа: “Знойдзем, якi зорны час 
будзе праз пяць хвiлiн”. Робiць на дошцы вылiчэнне. Праз пяць хвiлiн 
пасля адзначанага сярэдняга часу Вiтольд Карлавiч вымае з правай 
кiшэнi камiзэлькi другi гадзiннiк. Ён паказвае хвiлiна ў хвiлiну тое, што 
вылiчана на дошцы»305.

З канца 1883 г. да сярэдзiны 1884 г. В. К. Цэраскi прабыў у наву-
ковай камандзiроўцы ў Нямеччыне, дзе наведаў розныя абсерваторыi, 
знаё мячыся з iх працай, i слухаў лекцыi Гельмгальца i iншых выбiтных 
навукоўцаў. У 1884 г. ён ажанiўся з Лiдзiяй Пятроўнай Шэлехавай (1855–
1931). 20 лiстапада 1884 г. быў абраны прыват-дацэнтам. У тыя гады Цэ-
ра скi працягваў назiраннi i даследаваннi астрафатометра, якiя далi матэ-
рыял для ягонай доктарскай дысертацыi «Астранамiчны фатометр i яго 
выкары станне». У дысертацыi ён выклаў прынцыпы ўдасканаль ван ня 
астра фато метра, якi ў вынiку атрымаў назву фатометра Цэльнера — Цэ-
раскага. Дысертацыя была надрукаваная ў «Матэматычным збор нi ку»306 

303 Гл.: Блажко С. Н. Витольд Карлович Цераский. Жизнеописание. С. 14.
304 Зорны час — у астраномii гэта час, у якiм працягласць сутак роўная перы-

яду звароту Зямлi вакол яе восi адносна нерухомых зорак. Зорны час вызначаецца 
з астранамiчных назiранняў. На розных мерыдыянах Зямлi зорны час розны; змене 
даўгаты на 15 градусаў да ўсходу адпавядае павелiчэнне зорнага часу на 1 гадзiну. 24 ч 
зорнага часу = 23 ч 56 мiн 4. 091 с сярэдняга сонечнага часу. 

305 Тихов Г. А. Шестьдесят лет у телескопа. М., 1959. С. 26.
306 Гл.: Цераский В. К. Астрономический фотометр и его приложения С. 551–632.
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Маскоўскага матэматычнага таварыства, але абаранiў даследчык яе ў Пе-
цяр бургу, дзе i атрымаў 30 мая 1888 г. ступень доктара307.

У 1889 г. Цэраскi здзейснiў другую камандзiроўку за мяжу i наве-
даў Парыж з яго сусветнай выставай, а пасля вяртання стаў надзвычай-
ным прафесарам Маскоўскага ўнiверсiтэта (ганаровым прафесарам — 
у 1907 г.).

У 1890 г. Брадзiхiн перайшоў у Пулкаўскую абсерваторыю, i Вi тольд 
Карлавiч Цэраскi заняў пост дырэктара абсерваторыi Маскоўскага 
ўнiверсiтэта. На гэтай пасадзе ён працаваў 25 гадоў. Да рэпутацыi стро-
гага i абачлiвага прыродазнаўцы i блiскучага лектара ён далучыў рэпу-
тацыю выбiтнага арганiзатара навукi. З першых жа гадоў дырэктарства 
Вiтольда Карлавiча пачалося абнаўленне абсерваторыi.

Дзве акалiчнасцi паспрыялi Цэраскаму. Па-першае, купец А. А. На-
зараў, яго ўнiверсiтэцкi таварыш, выдзелiў са сваiх сродкаў суму 
на паляпшэнне абсерваторыi, даўшы поўную свабоду набываць не-
абходнае абсталяванне ў найлепшых фiрмаў. Па-другое, Цэраскi да-
могся, што з першага ж асiгнавання ўрада была выдзеленая сума не 
толькi на будаўнiчыя работы, але i на астранамiчнае абсталяванне. 
На сродкi А. А. Назарава, акрамя гарманiчнага аналiзатара i некаль-
кiх дробязяў, у 1890 г. быў замоўлены 110-мiлiметровы (4 англійскiя 
цалi) аб’ектыў-апланат. Для кароткафокуснага тэлескопа-аст ро графа 
з гэтым аб’ектывам (для магчымасцi фатаграфавання зор нага не-
ба ў малым маштабе, але цэлымi сузор’ямi) майстра Хейд (Hey de) 
у 1895 г. у Дрэздэне па праекце Цэраскага вырабiў высокадаклад ную 
паралактычную манціроўку. Цэраскi даў прыладзе назву «экватары-
яльная камера», i на гэтай камеры з 1895 г. была арганiзаваная пер-
шая сiстэматычная служба пошуку i вывучэння пераменных зорак 
фатаграфiчным шляхам308. Да сёння Маскоўская «шкляная бiблiятэка 
фотапласцiнак» (негатываў фарматам 24 × 30 см) адна з самых багатых 
у свеце309. Да гэтай працы Цэраскi прыцягнуў сваю жонку, i яна ад-
крыла 219 пераменных зорак310. Амерыканскi часопiс «Popular Science» 
пiсаў у жнiўнi 1906 г.: «Спадарыня Л. Цэраская, жонка дырэктара 
астранамiчнай абсерваторыi ў Маскве, знайшла вялiкую колькасць 

307 Гл.: Блажко С. Н. Витольд Карлович Цераский. Жизнеописание. С. 15.
308 Гл.: Rybka E. Rybka P. Historia astronomii w Polsce. S. 240.
309 Гл.: Блажко С. Н. Витольд Карлович Цераский. Жизнеописание. С. 20.
310 Цэраская Лiдзiя Пятроўна (23.06.1855–22.12.1931) адукацыю атрымала на Жа-

ночых педагагiчных курсах у Пецярбургу. З 1875 да 1916 г. — выкладчык фран-
цузскай мовы. З 1898 г. сумесна з мужам В. К. Цэраскiм прыступiла да працы па 
пошуку новых пераменных зорак. З таго часу яе iмя цесна злучана з гiсторыяй Маскоў-
скай абсерваторыi (цяпер — Дзяржаўны астранамiчны iнстытут iм. П. К. Штэрнберга). 
Яе пра цы былi адзначаныя прэмiяй Рускага астранамiчнага таварыства. 



120

Леанiд Лаўрэш.  «I зорнае неба над галавой…»

пераменных зорак пры вывучэннi фатаграфiй, зробленых астраномам 
той жа абсерваторыi Блажко. Мадам Цэраская была асаблiва паспя
ховая ў пошуках пераменных зорак тыпу Алголь. Гэта вельмi добры 
вынiк, калi ўлiчыць той факт, што з 3000 вядомых цяпер пераменных 
зорак выяўлена толькi трыццаць восем тыпу Алголь»311.

Цэраскi дамогся выдзялення 100 000 рублёў i iстотна перабудаваў 
абсерваторыю. У 1895–1896 гг. яе падоўжылi на поўнач: былi па-
будаваныя цудоўная аўдыторыя з двума цаглянымi слупамi для 
практычных заняткаў студэнтаў, падземны пакой, дзе праз нейкi час 
быў усталява ны галоўны гадзiннiк абсерваторыi, памiж круглай залай 
i аў дыторыяй быў уладкаваны невялiкi архiў для захоўвання журналаў 
назiранняў i iншых навуковых дакументаў. Была ўзведзеная галоўная 
цылiндрычная трохпавярховая вежа, а пад яе новым металiчным ку-
палам у 1900 г. усталяваны самы буйны на той час у Расii 15-цалевы 
падвойны (з вiзуальнай i фатаграфiчнай трубамi па 6 м даўжынёю) 
даўгафокусны рэфрактар-астрограф дзвюх знакамiтых фiрмаў: братоў 
Анры (оптыка) i братоў Рэпсальдаў (паралактычная манціроўка). Пад-
войны астрограф праслужыў тры чвэрцi стагоддзя i цяпер, пасля рэс-
таў рацыi ў 1990-я гг., застаецца дзейным музейным экспанатам.

Апошняя перабудова астранамiчнага комплекса закончылася ў 1903 г., 
калi на сродкi А. А. Назарава нямецкая фiрма братоў Гейдэ пабудава-
ла вежу (вядомую як «назараўская»), i ў ёй усталявалi 7-цалевы рэф-
рактар-апахрамат Цэйса. Мадэрнiзавалi мерыдыянны круг з ягоным 
павiльёнам312. Калi на Прэсню быў праведзены электрычны ток, зрабiлi 
электрычнае асвятленне абсерваторыi i электрычнае кручэнне вялiкага 
купала (да таго часу круцiлi механiзм рукамi). Каб засцерагчы меры-
дыян абсерваторыi ад узвядзення высокiх будынкаў, на хадайнiцтва 
Цэраскага кiраўнiцтва ўнiверсiтэта купiла ўчастак зямлi на поўнач 
ад абсерваторыi. Пабудавалi невялiкую метэаралагiчную абсерва-
торыю, якая не перашкаджала астранамiчным назiранням. На iншы 
бок участ ка, на поўдзень, дзе мясцовасць спускаецца да Масквы-ракi, 
Цэраскi атрымаў сарвiтут, якi забараняў на гэтай зямлi на працягу 
99 гадоў узвядзенне высокiх будынкаў у паласе шырынёю 10 сажняў 
ад абсерваторыi да Масквы-ракi. На хадайнiцтва Цэраскага Гарадская 
ўправа распарадзiлася завулак абсерваторыi засадзiць дрэвамi.

Пасля ўсiх перабудоў абсерваторыя Маскоўскага ўнiверсiтэта стала 
другой па значнасцi ў Расii.

311 Гл.: Solon I. Bailey. Study of variable stars // Popular Science. 1906. Aug. P. 175.
312 Гл.: Бугаевский А. В. Московская университетская обсерватория // Очерки 

истории отечественной астрономии. С древнейших времен до начала ХХ в. Киев, 
1992. С. 55.
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Вiтольд Карлавiч любiў сваю абсерваторыю. Зрэдку ў цесным коле 
ён дазваляў сабе з задавальненнем казаць, што «атрымаў абсервато
рыю драўлянай, а пакiдае яе мураванай»313.

У гады рэвалюцыi 1905 г. абсерваторыя мела рэальную небяспеку 
з прычыны блiзкiх баёў, а таксама таму, што менавiта ў ёй знаходзiлася 
бальшавiцкая таемная яўка, узначаленая супрацоўнiкам абсерваторыi 
П. К. Штэрнбергам (партыйны псеўданiм Месяцовы), пра што Цэраскi 
не падазраваў.

* * *
Клопаты па абнаўленнi абсерваторыi не парушалi навуковай працы 

яе дырэктара. Ён дбайна працягваў назiраннi са сваiм астрафатометрам. 
Пры назiраннях Цэраскi выявiў фiзiялагiчную памылку, якая раней нi-
кiм не была заўважаная. Ён знайшоў, што адносны бляск дзвюх зорак, 
якiя стаяць побач, залежыць ад iх узаемнага размяшчэння, таму варта 
ў астрафатометры ставiць назiраную зорку i направа, i налева ад штуч-
най. Ягоныя тэарэтычныя працы па вызначэннi хiбнасцяў пры фотаме-
трычных вымярэннях атрымалi прызнанне, i ягоны метад вымярэнняў 
быў прыняты iншымi назiральнiкамi314. Цэраскi распаўсюдзiў свае фо-
таметрычныя даследваннi на зорныя скупнасцi h i x Персея (у 1891–
1893 гг.) i ў сузор’i Валасы Веранiкi ў 1897–1901 гг. У першай скупнасцi 
ён з вялiкай дакладнасцю вызначыў зорныя велiчынi 70 зорак ад 6,4 m 
да 8,0 m i многiх больш слабых, да 13,2 m, у Валасах Веранiкi зорныя 
велiчынi 82 фундаментальных зорак ад 6,4 m да 8,0 m i многiх зорак 
да 13,5 m. У 1906 г. ён адкрыў пераменную зорку RW Вознага. Таксама 
ён знайшоў адзiн з вiдаў выбуховых зорак — падвойную зорку — 
U Блiзняцоў.

Цэраскi цiкавiўся пераважна распрацоўкай метадалогii. Самi аб’ек-
ты даследавання цiкавiлi яго вельмi мала. Так, напрыклад, у 1879 
i 1880 гг. ён выпадкова адкрыў дзве новыя пераменныя зоркi: U i Т 
Цэфея. Нягледзячы на тое што тады такiх аб’ектаў было вядома я шчэ 
не шмат, Цэраскi не зацiкавiўся высвятленнем закону змены бляску гэ-
тых зорак (пасля выявiлася, што першая з iх — тыпу Алголя, другая — 
доўгаперыядычная пераменная). Таксама мала цiкавiла яго фiзiчная 
прырода i iншых пераменных i новых зорак, якiя ён назiраў. Ён праця-
глы час вымяраў сваiм фатометрам бляск новай зоркi ў Возным ў 1892 г. 
i ў Персеi 1901 г. Для першай з iх ён атрымаў дакладныя вымярэннi 
бляску за 16 дзён, прасачыўшы змены яе бляску ад 5-й да 12-й зорнай 
велiчынi, але крывую бляску пабудаваць не спрабаваў. Вiдавочна, што 

313 Гл.: Блажко С. Н. Витольд Карлович Цераский. Жизнеописание. С. 25–26.
314 Гл.: Блажко С. Н. Витольд Карлович Цераский. Жизнеописание С. 24.
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ён бачыў сваю задачу ў вырашэннi iншых пытанняў, i тым не менш 
10 ягоных артыкулаў прысвечаны пераменным i новым зоркам315.

Неаднойчы Цэраскi звяртаўся да назiранняў метэораў i пачынаючы 
з 1878 г. прысвяцiў iм сем артыкулаў. Ён прапанаваў вызначаць каар-
дынаты метэорнага радыянта незвычайным спосабам — аналiтычна, 
больш дакладна. Потым Цэраскi склаў карту вобласцi неба ў сузор’i 
Персея для нанясення на яе шляхоў метэорнага струменя Персеiдаў. 
Гэтая карта шырока выкарыстоўвалася назiральнiкамi i была выда-
дзеная двойчы. У 1898 г. Цэраскi прапанаваў зручны iнструментальны 
метад вызначэння вуглавой хуткасцi метэораў316.

Ён звярнуў увагу на выгоды назiрання абодвума вачамi i прапана ваў 
злучэнне дзвюх астранамiчных труб у астранамiчны бiнокль. Як толь-
кi ў яго рукi трапiў новы ў той час тып бiнокля — прызмавы бiнокль, 

315 Гл.: Воронцов-Вельяминов Б. А. Научная деятельность В. К. Цераского // 
Цераский В. К. Избранные работы по астрономии. М.: Гостехиздат, 1953. С. 38–42.

316 Гл.: Воронцов-Вельяминов Б. А. Научная деятельность В. К. Цераского. С. 34.

Група маскоўскiх астраномаў. 1901 г.  
Злева направа: сядзяць П. К. Штэрнберг, Л. П. Цэраская, Ф. А. Брадзiхiн, 

В. К. Цэраскi, стаяць С. М. Блажко, С. А. Казакоў, Б. П. Мадэстаў
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яшчэ мала святласiльны, з малымi аб’ектывамi, ён прыдумаў новы тып 
бiнокля для астранамiчных назiранняў, якi складаецца з дзвюх труб 
сiстэмы Кеплера з аб’ектывамi па 30 мм дыяметрам i павелiчэннем ў ча-
тыры разы. Навядзенне на фокус з улiкам адрознення ў зроку абодвух 
вачэй назiральнiка ажыццяўлялася дадатковым перасоўваннем аднаго 
з аб’ектываў. У яго можна было ўбачыць зоркi да 8,5 велiчынi. Лёгкi 
алюмiніевы корпус рабiў гэты бiнокль зручным у выкарыстаннi. Гэты 
прыбор шырока рэкамендаваўся аматарам астраномii317. Астранамiчныя 
бi ноклi — і сёння іх любiмыя прыборы.

Павялiчаная абсерваторыя запатрабавала наяўнасцi ў кожнай вежы 
дакладнага астранамiчнага гадзiннiка, i Цэраскi вынайшаў спосаб элек-
трычнага параўнання маятнiкаў i праверкi ходу гадзiннiкаў.

Частковае сонечнае зацьменне 1897 г. навяло яго на думку пра маг-
чымасць выявiць сляды месяцовай атмасферы пры даследаваннi бач-
ных дэфармацый сонечных плям паблiзу месяцовага краю.

Метады вывучэння Сонца таксама ўвесь час цiкавiлi Цэраскага. Ён 
апублiкаваў тры серыi вызначэнняў каардынатаў сонечных плям. Для 
вызначэння дакладнага маштабу здымкаў на гелiёграфе ён прыдумаў 
адмысловую касету, на якую пэўным спосабам «перанёс» нiцi акуляра 
пасажнай прылады, вуглавая адлегласць памiж iмi была старанна вы-
значаная праз назiраннi зорак.

У 1906 г. Цэраскi вынайшаў просты акуляр для дэталёвага выву-
чэння сонечных плям, якi дае магчымасць назiраць, не дыяфрагмую-
чы аб’ектыў. З гэтым акулярам Вiтольд Карлавiч назiраў у 15-цалевы 
рэфрактар тонкiя дэталi сонечнай паверхнi318. Пра назiраннi з акулярам 
сваёй канструкцыi ён напiсаў:«У траўнi — чэрвенi бягучага года я назi
раў сонечныя плямы з нашым 15цалевым рэфрактарам пры цалкам ад
крытай адтулiне, павелiчэнне было 435 разоў. У нашым клiмаце выгляд 
Сонца… надзвычай дрэнны, толькi на працягу кароткiх iмгненняў яно 
бывае спакойным, i тады на паверхнi Сонца i ў плямах бачна дзiўная 
колькасць дэталяў… ценi плям уяўлялiся мне як густыя аблокi цёмнага 
сiнефiялетавага колеру, дно iх было далёка не аднастайнае… мож
на было адрознiць вельмi разнастайныя адценнi… Ценi мелi па краях 
вялiкую колькасць тонкiх прыдаткаў, падобных да зубцоў грабянца, 
тонкiя каранi цi лапкi казурак… 25–26 мая я бачыў асляпляльнае во
блака, якое плыло над плямай… яно мне падалося жаўтлявым i больш 
яркiм, чым паверхня Сонца. 20 мая такое самае воблака зусiм змянiла 
сваю структуру за 24 гадзiны i з зусiм аднастайнага стала касмы
каватым. Часам былi прыкметныя доўгiя паходнi, якiя  праходзяць 

317 Гл.: Воронцов-Вельяминов Б. А. Научная деятельность В. К. Цераского. С. 32–33.
318 Гл.: Воронцов-Вельяминов Б. А. Научная деятельность В. К. Цераского. С. 35.



124

Леанiд Лаўрэш.  «I зорнае неба над галавой…»

праз паўцень… 19 мая на ўсходнiм краi з’явiлася група плям, вакол 
якiх перапляценне паходняў праектавалася на грануляваную паверхню 
Сонца. Было вiдавочна, што нiякая замалёўка не можа перадаць усе 
гэтыя тонкiя дэталi, гэтаксама, як i нiякi фатаграфiчны працэс не 
можа перадаць усе бясконцыя градацыi адценняў пачынаючы ад ас
ляпляльнага святла паходняў i заканчваючы вельмi цёмнымi адценнямi 
ўнутранасцi плям»319.

Iмя Цэраскага назаўжды злучанае з адкрыццём рэдкай i вельмi 
прыгожай з’явы ў атмасферы Зямлi — серабрыстых аблокаў. Пэўныя 
ўпамiнаннi пра начныя аблокi, якiя свецяцца, сустракаюцца ў працах 
еўрапейскiх навукоўцаў XVII–XVIII стст., але яны маюць фрагмен тар-
ны i невыразны характар. Першаадкрывальнiкамi гэтай з’явы лi чац-
ца Т. Бэкхаўс (Backhouse T. W.). якi назiраў iх 8 чэрвеня ў Кiсiнге не 
(Нямеччына), i астраном Маскоўскага ўнiверсiтэта Вiтольд Карлавiч 
Цэраскi, якi назiраў iх незалежна ад Бэкхаўса ўвечары 12 чэрвеня (па 
новым стылi) 1885 г. Цэраскi не спяшаўся з публiкацыяй атрыманых 
вынiкаў. Ён зрабiў гэта толькi праз два гады, але паведамленне пра не-
звычайную з’яву прайшло незаўважаным320.

Вось як апiсвае з’яву яе адкрывальнiк у артыкуле «Пра абло кi, якiя 
свецяцца»:

«У 1885 г., каля летняга сонцастаяння, намi былi заўважаныя 
зусiм асаблiвыя аблокi, названыя пасля святлiвымi, цi серабрыстымi, 
аблокамi.

Што да iх з’яўлення, то я дакладна ведаю, што да 4 чэрвеня 1885 г. 
мы iх нiколi не бачылi…

Вяртаючыся неяк у адзiн з гэтых дзён досвiткам са шпацыру, мы 
ўбачылi неба ў незвычайным стане; было бачна — адбываецца нешта, 
што трэба назiраць, хоць метэаралогiя i не ўваходзiць у праграму пра
цы Абсерваторыi.

Палова неба да зенiту была пакрытая шчыльным пластом зусiм 
новых для нас аблокаў. З’ява была тады ў максiмуме… яе навiзна пры
мусiла нас страцiць найболей цiкавыя i спрыяльныя iмгненнi. Шмат 
разоў з таго дня мы бачылi i фатаграфавалi вельмi цiкавыя аблокi, але 
гэта былi ўжо толькi рэшткi, якiя не давалi нiякага ўяўлення пра з’яву 
ў яе максiмальным развiццi.

Назiранне дазволiла нам адкрыць некаторыя вельмi характэрныя 
ўласцiвасцi згаданых аблокаў.

319 Цераский В. К. Окуляр для детального изучения солнечных пятен // Труды Мос-
ковской обсерватории. II серия. Т. V. 1911.

320 Гл.: Бронштэн В. А. Неопубликованные наблюдения серебристых облаков 
В. К. Цераского // Историко-астрономические исследования. Вып. XII. М., 1975. С. 385–
389.
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24 чэрвеня 1885, як сказана вышэй, мы спрабавалi вызначыць iх вы
шыню, назiраючы з двух пунктаў, аддаленых на 10 км адзiн ад аднаго, 
i знайшлi, што гэтая база замалая, гэта паказвала на вялiкую вышыню 
аблокаў. Назiраннi 26 чэрвеня далi нам вертыкальную вышыню каля 
75 км. Хутка мы зразумелi, што аблокi, якая б нi была iх колькасць, не 
бачныя нi ўдзень, нi ўначы; яны бачныя толькi пры адпаведным ста
новiшчы Сонца пад гарызонтам, пры ранiшняй цi вячэрняй заранцы.

У гэтую гадзiну разгортваецца дзiўная карцiна: на зусiм ясным не
бе з’яўляюцца аблокi, i праз некаторы час яны становяцца нябачнымi. 
Я падкрэслiваю тое, што яны не знiкаюць, але толькi становяцца 
нябачнымі, гэта я ўстанавiў з упэўненасцю, назiраючы iх простым во
кам i ў трубу са слабым павелiчэннем.

Калi ўвечар аблокаў шмат, то на паўночным захадзе над кропкаю, 
дзе зайшло Сонца, утвараецца сегмент, якi свецiцца i, змяняючыся па
троху ў памерах, павольна перасоўваецца на поўнач. Апоўначы вышы
ня сегмента больш не змяняецца, i гэта самы спрыяльны момант, каб 
рабiць назiраннi, замалёўкi цi фатаграфаваннi.

Аблокi, нягледзячы на iх яркасць, вельмi празрыстыя; не адзiн раз 
я бачыў, як яны праходзiлi перад зоркамi, не памяншаючы iх бляску. 
Гэта паказвае, што паглынанне света малое, але ўсё ж iснуе i ўплывае 
на фотаметрычныя назiраннi. Малая колькасць маiх астранамiчных 
назiранняў за апошнi час тлумачыцца менавiта прысутнасцю гэтых 
аблокаў.

Пачынаючы з 1885 г. мы iх бачылi кожнае лета. У мiнулым, 1889м, 
годзе я ўбачыў iх першы раз 9 чэрвеня, у 11 вечара, каля гарызонту на 
паўночным захадзе, але да поўначы яны знiклi…»321.

Вялiкую вядомасць атрымалi працы Цэраскага па вызначэннi тэм-
пературы паверхнi Сонца. На пачатку 90-х гг. ХIХ ст. пытанне пра тэм-
пературу Сонца было яшчэ спрэчным. Дзеля вызначэння тэмпературы 
Сонца навукоўцы звярталiся да розных спосабаў i атрымлiвалi зусiм 
розныя вынiкi.

У 1889 г. на сусветнай выставе ў Парыжы дэманстравалiся выра-
бы французскай аптычнай прамысловасцi. Сярод iх, паводле словаў 
наведвальнiка выставы В. К. Цэраскага, «у аптычным аддзеле мiмаволi 
звяртала на сябе ўвагу велiчынёю i дасканаласцю ўвагнутае люстэр
ка». Пасля парыжскай выставы гэтае люстэрка дэманстравалася сярод 
экспанатаў фiрмы «Жэтлiф i Сымон» на французскай выставе ў Маскве 
ў 1891 г., па заканчэннi якой па рэкамендацыi сябра Пастаяннай камiсii 
аддзела ўжытковай фiзiкi Полiтэхнiчнага музея Цэраскага люстэрка 
было набытае для гэтага музея.

321 Цераский В. К. О светящихся облаках // Труды Московской обсерватории. II 
се рия. Т. II. 1890.



126

Леанiд Лаўрэш.  «I зорнае неба над галавой…»

Для правядзення даследаванняў на дадзеную тэму ў маi 1894 г. Цэ -
ра скi атрымаў дазвол узяць набытае Полiтэхнiчным музеем люстэр ка 
ва ўнiверсiтэцкую абсерваторыю i правёў з iм шэраг доследаў. На яго 
думку, тэмпература ў фокусе люстэрка магла служыць «зыходнаю кроп
каю для меркаванняў пра тэмпературу Сонца». Люстэрка ўстаўлялася 
ў простую драўляную раму на шарнiрах i ўраўнаважвалася цэглаю. 
Назiральнiк трымаў у фокусе ўзор, якi падвяргаўся плаўлен ню. Пад-
час доследаў прамянi Сонца, сабраныя люстэркам, расплаўлялi амаль 
iм гненна ўсе металы i мiнералы (ад плацiны да карунду), нават вапну. 
Зыходзячы з гэтага Цэраскi ацанiў тэмпературу ў фокусе люс тэрка як 
нiжнюю мяжу тэмпературы Сонца — у 3500 °С. Потым з дапамогаю лю-
стэрка былi сабраныя промнi ад электрычнай дугi з вядомай тэмперату-
рай, роўнай 3500 °С. Электрычную дугу ўсталёўвалi на такой адлегласцi 
ад люстэрка, каб яе малюнак у фокусе атрымлiваўся такiм самым па па-
мерах, як малюнак Сонца ў папярэднiм доследзе. У фокус уносiлiся роз-
ныя лёгкаплаўкiя рэчывы. У гэтым выпадку тэмпература ў iм складала 
каля 150 °С. Такiм чынам, было пацверджана, што тэмпература ў фокусе 
люстэрка складае толькi малую частку тэмпературы крынiцы. У вынiку 
апрацоўкi вынiкаў Цэраскi вызначыў: тэмпература паверхнi Сонца — 
больш за 6000 °С, што адпавядае вынiкам сучасных вымярэнняў. У па-
мяць пра гэты не складаны, але выдатны эксперымент, якi дазволiў яшчэ 
100 гадоў таму ўстанавiць нiжнюю мяжу тэмпературы Сонца, рэфлектар 
французскай фiрмы «Жэтлiф i Сымон» у Полiтэхнiчным музеi носiць па-
мятную назву «Люстэрка Цэраскага»322.

Стварыў Цэраскi i простую канструкцыю сонечнага тэрмаэлект ра-
генератара323. Яго тэрмабатарэя складалася з 25 iдэн тычных элементаў 
і змяшчалася ў драўляную раму, прамеж кi памiж сценкамi i элементамi 
генератара запаўнялiся ватаю. Рама ў шкляной скрынi была размеш-
чаная так, каб гарачыя пласты тэрма батарэi знаходзiлiся пад шклом, 
а халодныя — на адкрытым паветры, што дазваляла дасягнуць у со-
нечны дзень рознасцi тэмператур памiж iмi ў 50 °С. Магутнасць ге-
нератара была невялiкая: яе ставала толькi на прывядзенне ў дзеянне 
электрычнага званка. В. К. Цэраскi сцвярджаў, што «тэрмаэлектрыч
ны слуп пры сваёй вельмi простай канструкцыi ўяўляе з сябе самы 
лепшы сродак утылiзаваць сонечнае цяпло». Асаблiва яго прыцяг-
вала iдэя «пакрыць пустэльныя схiлы гор скалiстага берага Крыма, 
залiтыя сонечным святлом, тэрма элект рычнымi слупамi, якiя будуць 
паглынаць сонечныя прамянi i дадуць магчымасць выкарыстоўваць 
iх». Аднак вырашыць праблему сонечнай тэрмаэнергетыкi ў той час 

322 Гл.: Воронцов-Вельяминов Б. А. Научная деятельность В. К. Цераского. С. 37.
323 Гл.: Воронцов-Вельяминов Б. А. Научная деятельность В. К. Цераского. С. 36.
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было не пад сiлу з прычыны недастатковага развiцця навукi i тэхнiкi. 
Таму iдэi В. К. Цэраскага пачынаюць увасабляцца ў жыццё толькi 
ў наш час324.

У XIХ ст. яшчэ не было вырашанае пытанне пра велiчыню сцiску 
Сонца i меркавалася часавая змена яго формы. Для вырашэння гэтага 
пытання Цэраскi прыдумаў i пабудаваў адмысловы гелiёметр325.

Складанай навуковай задачай у той час было вызначэнне яркасцi 
Сонца. Праблема складалася ў велiзарнай рознiцы ў яркасцi Сонца 
i звычайных зорак. За гэтую цяжкую задачу бралiся да Цэраскага толькi 
нямногiя даследчыкi. А яго праца выканана найболей старанна. Бляск 
Сонца быў аслаблены праз адлюстраванне яго прамянёў ад шаравой 
шкляной паверхнi. Гэты бляск параўноўваўся ўдзень пры дапамозе фа-
тометра з бляскам планеты Венеры, а пасля заходу Сонца бляск Венеры 
параўноўваўся фатометрам з бляскам абраных зорак. У 1903 г. гэтым 
арыгiнальным спосабам астраном вызначыў бачную зорную велiчыню 
Сонца — у 26,5 m (адрознiваецца ад сучаснай на 0,1 m)326.

З канца XIX ст. фiрма-вытворца складанай механiкi і оптыкi «Фiр-
ма Трындзiных» цесна супрацоўнiчала з Вiтольдам Карлавiчам Цэ-
раскiм. Пад кiраўнiцтвам дырэктара абсерваторыi былi распрацава-
ныя некалькi канструкцый штатываў для тэлескопаў i асвоеная iх 
вытворчасць. У рэкламным праспекце фiрмы адзначалася: «У апошнi 
час у Расii зацiкавiлiся астраномiяй. Таму наша фiрма задалася мэ
таю стварыць тып таннага i ў той жа час найбольш зручнага 
партатыўнага штатыва для астранамiчных труб. Мы мелi на ўвазе 
астраномаўаматараў, якiм вельмi важна мець штатыў лёгкапера
носны i ў той жа час зручны». Фiрма пад кiраўнiцтвам Цэраскага асвоi-
ла выпуск штатываў для астранамiчных труб з адтулiнамi аб’ектыва 
61–108 мм i 110–130 мм. Дапамог астраном i з абсталяваннем прыват-
най абсерваторыi Трындзiных у Маскве па апошнiм слове тагачаснай 
тэхнiкi. Вучоны спрыяльна паставiўся да справы будаўнiцтва i адкрыц-
ця новай маскоўскай агульнадаступнай абсерваторыi Трындзiных, бо 
падчас працы ў абсерваторыi Маскоўскага ўнiверсiтэта яму даводзiла-
ся нярэдка адмаўляцца ад правядзення заняткаў з вучнямi сярэднiх на-
вучальных устаноў з прычыны нястачы часу i месца327.

324 Гл.: Остапенко Е. В. Термоэлектрические генераторы: история создания и пер-
спективы применения // Электропанорама. Электротехнический журнал. 2007. № 12. 
[Электронны рэсурс] — Рэжым доступу: http://www.elektropanorama.com.ua/ua/maga zi-
ne/12_2007/economy?article=338 — Дата доступу: 18.07.2009.

325 Гл.: Воронцов-Вельяминов Б. А. Научная деятельность В. К. Цераского. С. 36.
326 Гл.: Блажко С. Н. Витольд Карлович Цераский. Жизнеописание. С. 24.
327 Гл.: Морозова С. Г., Трындин Е. Н. Фирма Трындиных в истории Российской астро-

номии // Историко-астрономические исследования. Вып. XXXII.  М., 2007. С. 57–72.
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Навуковая дзейнасць Цэраскага атрымала ўсеагульнае прызнан-
не. У 1914 г. ён быў абраны членам-карэспандэнтам Пецярбургскай 
акадэмii навук. Быў сябрам Маскоўскага матэматычнага таварыства 
i ганаровым сябрам Маскоўскага таварыства выпрабавальнiкаў прыро-
ды і актыўна ўдзельнiчаў у іх навуковым жыццi.

Польскi даследчык Пшэмыслаў Рыбка са здзiўленнем зазначыў, 
што Цэраскi яшчэ ў 1901 г. адмовiўся ад прапановы Ягелонскага 
ўнiверсiтэта ўзначалiць кафедру астраномii. Мiж iншым гэты факт 
сведчыць пра тое, што ўжо на пачатку ХХ ст. яго ведалi ў Еўропе i ён 
меў сталыя кантакты з польскiмi астраномамi328.

Цэраскi цiкавiўся i гiсторыяй астраномii XVI i XVII стст. Ён наве даў 
месцы, дзе працавалi Капернiк i Цiха Браге, i напiсаў артыкул пра сваiх 
папярэднiкаў. У згаданым артыкуле, дарэчы, адзначаў, што «пераваро
ту ў навуцы, роўнага па значэннi перавароту, зробленаму Капернiкам 
у гiсторыi навукi, ужо быць не можа. Калi падобнае ўвогуле магчыма, 
дык толькi ў галiне так званых псiхiчных з’яваў»329.

У 1887 г. Маскоўскае матэматычнае таварыства сумесна з Та ва-
рыствам аматараў прыродазнаўства, антрапалогii i этнаграфii ўрачыста 
адзначыла 200-годдзе з дня выхаду працы I. Ньютана «Матэматычныя 
пачаткi натуральнай фiласофii». 20 снежня 1887 г. з дакладам «Ньютан 
як творца нябеснай механiкi» выступiў астраном В. К. Цэраскi. Яго 
даклад па структуры i манеры выкладу стаў яскравым прыкладам 
прамоўнiцкага мастацтва, узорам публiчных выступаў.

Пра публiчныя лекцыi Цэраскага, як гэта нi дзiўна, не захава-
лася звестак да 1887 г., хоць падаецца неверагодным, каб блiскучы 
лектар не чытаў iх. Найчасцей ён выступаў у Таварыстве аматараў 
прыродазнаўства, антрапалогii i этнаграфii. Яно падзялялася на не-
калькi аддзяленняў. Адно з iх, фiзiчнае, на сваiх пасяджэннях збiрала 
масквiчоў, якiя цiкавiлiся фiзiкай. Паведамленнi па фiзiцы вельмi ча-
ста суправаджалiся дэманстрацыямi, таксама рабiлiся паведамленнi 
па механiцы i па астраномii, дакладчыкам на астранамiчныя тэмы быў 
Цэраскi330. Актыўна выступаў ён з публiчнымi лекцыямi ў Полiтэхнiч-
ным i Гiстарычным музеях перад навучэнцамi гiмназiй i школ. Мноства 
яго артыкулаў, прысвечаных папулярызацыi астранамiчных ведаў, былi 
апублiкаваныя ў часопiсах «Свет Божий», «Русская мысль», «Научное 
слово», «Русский астрономический календарь». Вiтольд Карлавiч уся-
ляк дапамагаў першаму ў Расii аб’яднанню аматараў астраномii — Нi-
жагародскаму гуртку аматараў фiзiкi i астраномii. Пачынаючы з 1901 г. 

328 Гл.: Rybka E., Rybka P. Historia astronomii w Polsce. S. 239.
329 Цераский В. К. Коперник и Тихо Браге // Научное слово. Кн. 1.  М., 1903. 
330 Гл.: Блажко С. Н. Витольд Карлович Цераский. Жизнеописание. С. 16.
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ён сам стаў супрацоўнiкам «Рускага астранамiчнага календара», апуб-
лi ка ваў у iм шэраг артыкулаў. У матэрыялах для аматараў астраномii 
ён не толькi засяроджваўся на спецыфiчных астранамiчных тэмах, 
але i шукаў адказы на вечныя пытаннi: «Зорнае неба, бiялагiчныя 
з’явы ў цесных межах Зямлi i духоўная дзейнасць у нас самiх, разам 
узятыя, спараджаюць паняцце пра Сусвет, хоць i смутнае i ў най
вышэйшай ступенi няпоўнае… Але бясконцасць даступна сузiранню 
чалавека толькi на зорным небе, прытым бясконцасць сапраўды тут 
прысутнiчае, i не як гiпотэза цi здагадка, а адгэтуль ужо паняцце 
пра яе, законным i неабходным чынам распаўсюджваецца на сукуп
насць жыццёвых i iншых працэсаў у прыродзе»331. Цэраскi лiчыў, што 
«астраном… павiнен ведаць усе тонкасцi сучаснай астранамiчнай… 
практыкi… Але нiколi, нi на хвiлiну ён не павiнен забываць, што ён 
павiнен быць навукоўцам, мысляром, прыродазнаўцамфiлосафам, на
колькi гэта дазваляюць яго сiлы i здольнасцi…»332.

* * *
Вiтольд Цэраскi наладзiў нядзельныя зборы ўсiх супрацоўнiкоў 

абсерваторыi для навуковых дакладаў i вольнага абмеркавання ўсякiх 
пытанняў, звязаных з навуковай працай абсерваторыi. Ён хацеў ведаць 
думкі iншых, здаралiся гарачыя спрэчкi, якiя перапынялiся да сцiпнымi 
i лагоднымi заўвагамi Вiтольда Карлавiча, часам даходзiла да галаса-
вання. Быў выпадак, калi Вiтольд Карлавiч выканаў жаданне грамады, 
хоць сам галасаваў супраць. Стаўленне Цэраскага да супрацоўнiкаў 
было самае добразычлiвае, i нават патрабаваннi вы казвалiся ў мяккай, 
пераканальнай, а не загаднай форме. Гэта стварала ў абсерваторыi не-
звычайна добрую атмасферу ўзаемнага разумення i даверу. Каб згурта-
ваць астраномаў у адну сям’ю, Цэраскi прыдумаў «свята абсерваторыi». 
Свята адбывалася штогод увечары 25 снежня. Да 9-й гадзiны ў кватэ-
ры Вiтольда Карлавiча збiралiся астраномы i «сябры абсерваторыi». 
У сярэдзiне вячэры гаспадар уставаў i, адзначыўшы заслугi ранейшых 
дырэктараў, партрэты якiх вiселi на сцяне, даваў своеасаблiвую справа-
здачу аб навуковай дзейнасцi абсерваторыi ў мiнулым годзе i выказваў 
пажаданнi для кожнага на будучы год. Майстар слова ўмеў у прыгожай, 
дасцiпнай форме нешматлiкiмi словамi вызначыць задачы для ўсiх — ад 
сябе, дырэктара, да самага малодшага супрацоўнiка, якiм нярэдка бываў 
студэнт. Пасля хто-небудзь з прысутных астраномаў прамаўляў тост 
у гонар Вiтольда Карлавiча, i своеасаблiвая «афiцыйная» частка свята 

331 Цераский В. К. Астрофотографические работы Московской обсерватории // 
Рус ский астрономический календарь на 1902 г.

332 Цераский В. К. Записка о Московской обсерватории // Историко-астро но ми че-
ские исследования. Вып. IV.  М., 1958. С. 577.
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заканчвалася, пачыналася нязмушаная гутарка, якая доўжылася да ня-
вызначанага часу333.

Цэраскi ўважлiва кiраваў працай iншых супрацоўнiкаў, даючы iм 
значную свабоду ў выбары тэмы працы, але ж заўсёды клапацiўся пра 
тое, каб праграмныя тэмы абсерваторыi выконвалiся дакладна.

Сучаснiкi адзначалi асабiстую культуру, высокi iнтэ лект, спа гад-
лiвасць да людзей Цэраскага. Ён ставiўся да маладых навукоў цаў, 
простых супрацоўнiкаў абсерваторыi, падтрымлiваў сувязь са сту дэн-
тамi-беларусамi i адгукаўся на iх патрэбы. Сярод ягоных вучняў два 
сусветна вядомыя астраномы, якiя нарадзiлiся ў Беларусi, — Г. А. Цi-
хаў (з Смалявiчаў пад Мiнскам) i С. М. Блажко (г. Хоцiмск на Ма-
гi лёўшчыне). Дапамагаў i зусiм невядомым маладым людзям, якiя 
мелi жаданне атрымаць адукацыю i шукалi ў яго падтрымкi. Захавалiся 
ўспамiны Ф. Я. Зотава: «У 1911 г. я, просты хлапчук з “глухой вёскi”, 
бацька якога ўмеў толькi чытаць “па складах” (не «по слогам», а «па 
складах» — менавiта так у рускiм тэксце. — Л. Л.), працуючы ў карчме, 
прачытаў папулярны артыкул Цэраскага i напiсаў яму лiст з просьбаю 
пасадзейнiчаць у атрыманнi адукацыi». Праз нейкi час да Зотава зайшоў 
сын прафесара са сваiм сябрам i запрасiў яго да сябе дахаты. Цэраскi, 
пагаварыўшы з маладым чалавекам, даў яму праграму самападрыхтоўкi 
i падручнiкi. Праз некалькi месяцаў на просьбу прафесара маладога ча-
лавека праэкзаменаваў С. М. Блажко. Прафесар пасадзейнiчаў пасту-
пленню на двухгадовыя 1-я Маскоўскiя электратэхнiчныя курсы334. Зотаў 
так апiсаў вядомага астранома: «I вось упершыню я ўбачыў Вiтольда 
Карлавiча. Ён запрасiў сесцi насупраць яго. Я ўбачыў перад сабою чалаве
ка з сiваватымi хвалiстымi валасамi, з адкрытым светлым тварам i ва
чыма, якiя нiбы выпраменьвалi святло. Усё аблiчча Вiтольда Карлавiча 
было адухоўленым. Словам, я бачыў перад сабою чалавека, якiм у маiм 
тагачасным уяўленнi i павiнен быў быць усякi вялiкi вучоны»335.

Кола зносiнаў Цэраскага не абмяжоўвалася навукоўцамi. Ён не быў 
вузкiм адмыслоўцам: яго жывы розум цiкавiлi лiтаратура, мастацт-
ва, гiсторыя. Паступова вучоны стаў сваiм у навукова-лiтаратурным 
гуртку моладзi, прыцягваючы да сябе сваiм таварыскiм характарам, 
разнастайнасцю iнтарэсаў i досцiпам гутарак. Вось як сведчыў пра 
гэта акадэмiк А. А. Белапольскi: «Я быў i яго [Цэраскага] вучнем, 
i яго таварышам. Незабыўныя гады нашага сумеснага знаходжан
ня ў Маскоўскай абсерваторыi, калi ў нас утварыўся гурток моладзi, 
аб’яднанай агульнымi iнтарэсамi навукi, мастацтва i жыцця, глыбока 

333 Гл.: Блажко С. Н. Витольд Карлович Цераский. Жизнеописание. С. 23.
334 Гл.: Зотов Ф. Я. Воспоминания о В. К. Цераском // Историко-астрономические 

исследования. Вып. I.  М., 1955. С. 335–336.
335 Зотов Ф. Я. Воспоминания о В. К. Цераском. С. 337.
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хвалявалi мяне ў часы майго наступнага жыцця. Лiдарам гэтага гурт
ка заўсёды быў Вiтольд Карлавiч. Ён… задаваў тэмы нашым навуко
вым i жыццёвым спрэчкам, уносiў ажыўленне ў iх разумнымi заўвагамi, 
выклiкаў крытыку да прачытанага, ён быў душою нашага гуртка; час
та прыцягваў ён да нас i маладых людзей звонку: да яго заўсёды iмкну
лiся знаёмыя, бо ведалi, што вечар, праведзены ў Вiтольда Карлавiча, 
пакiне ў душы ўцешнае ўражанне… Каля яго збiралiся самыя выбiтныя 
людзi ў Маскве… усе яны былi тады маладымi людзьмi, блiскалi сiлаю 
i талентамi. Сапраўды, я лiчу адмысловым шчасцем, што першыя кро
кi майго жыцця працяклi ў гэтым блiскучым асяроддзi, у цэнтры якога 
быў Вiтольд Карлавiч. Гэтую здольнасць прыцягваць да сябе людзей 
Вiтольд Карлавiч захаваў на ўсё сваё жыццё»336. Белапольскi пiсаў, што 
ўжо ў 1880-я гг. вакол Цэраскага ўтварыўся шматлiкi гурток навукоў-
цаў, артыстаў, мастакоў, пералiчыў толькi некаторых удзельнiкаў гурт-
ка з лiку навукоўцаў i фiлосафаў: К. А. Андрэеў337, М. Я. Жукоўскi338, 
М. I. Карэеў339, М. С. Карэлiн340, Л. М. Лапацiн341, Б. К. Младзееўскi342, 
У. С. Салаўёў343. Але i па гэтых iмёнах вiдаць, што ў коле сябраў былi 
iнтэлектуальныя лiдары грамадства. Многiя з гэтых дзеячаў потым 
увайшлi ў склад Маскоўскага псiхалагiчнага таварыства i бралi ўдзел 
у выданнi часопiса «Пытаннi фiласофii i псiхалогii»344.

336 Цыт. паводле: Блажко С. Н. Витольд Карлович Цераский. Жизнеописание. С. 14–15.
337 К. А. Андрэеў (1848–1921) — вядомы матэматык, унiверсiтэцкi таварыш В. К. Цэ-

раскага, быў прафесарам у Харкаўскiм, потым у Маскоўскiм унiверсiтэце.
338 М. Я. Жукоўскi (1847–1921) — прафесар, матэматык i механiк, падтрымлiваў 

цесную навуковую сувязь з маскоўскiмi астраномамi В. К. Цэраскiм, Ф. А. Брадзiхi-
ным, А. А. Белапольскiм.

339 М. I. Карэеў (1850–1931) — гiсторык, аўтар капiтальных прац па гiсторыi За-
ходняй Еўропы. Выхаванец Маскоўскага ўнiверсiтэта, потым прафесар Варшаўскага 
i Пе цярбургскага ўнiверсiтэтаў. 

340 М. С. Карэлiн (1855–1899) — гiсторык, прафесар Маскоўскага ўнiверсiтэта. Аў-
тар ка пi тальнай працы «Раннi iтальянскi гуманiзм i яго гiстарыяграфiя» i прац па гiсто рыi 
папства. 

341 Л. М. Лапацiн (1855–1920) — прафесар фiласофii ў Маскоўскiм унiверсiтэце, 
старшыня Псiхалагiчнага таварыства i рэдактар часопiса «Пытаннi фiласофii i псiха ло-
гii», спiрытуалiст i метафiзiк.

342 Б. К. Младзееўскi (1858–1923) — матэматык, прафесар Маскоўскага ўнiвер-
сiтэта.

343 У. С. Салаўёў (1853–1900) — сын вядомага гiсторыка С. М. Салаўёва, фiлосаф 
i рэлiгiйны мысляр, мiстык i iдэолаг тэакратыi. 

344 «Пытаннi фiласофii i псiхалогii» — шырока вядомы часопiс, якi выходзiў 
у Маскве пры Псiхалагiчным таварыстве з лiстапада 1890 г. 4–6 разоў у год. Часопiс 
займаўся не толькi распрацоўкай адмысловых навуковых пытанняў, але i псiхалагiчнай 
крытыкай адметных з’яў лiтаратуры i жыцця. 
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Вялiкае сяброўства злучала Цэраскага з паэтам Мак сi мiлiянам 
Валошыным. Яны пазнаёмiлiся ў 1907 г. падчас адпачынку ў Крыме345. 
Гэта вiдаць з пiсьма паэта ад 1907 г.: «…памiж iмi [гасцямi] жонка 
дырэктара Маскоўскай абсерваторыi Цэраскага. Гэ тым знаёмствам 
я вельмi ўсцешаны, бо яно дае мне магчымасць быць у абсерваторыi 
ўвосень, пра што я вельмi марыў. Я ўжо атрымаў запрашэнне». 
Астраномiя заўсёды цiкавiла Валошына, ён даўно ўпа дабаў «прагулi 
па небу». Гэтае захапленне нярэдка ўзбуджала яго натхненне, дазва-
ляла знаходзiць ёмiстыя паэтычныя метафары, пiсаць надзiва вобраз-
ныя i выразныя вершы. Як сведчыла жонка паэта, гэта асаблiва цанiў 
Вiтольд Карлавiч: «Недакладнасцi ў вершы не дараваў бы i Пушкiну, 
а пра Вашы вершы, Максiмiлiян Аляксандравiч, магу сказаць, што ве
даю, у якiм часе, пра якую частку небасхiлу напiсаны кожны радок». 
Валошын пабудаваў свой дом у 1903 г. на пустынным у той час беразе 
Кактэбельскай затокi (Крым)346. Шматлiкiя госцi, якiя бывалi ў паэта 
ў Кактэбеле, па вечарах падымалiся на адмыслова зробленую над ха-
тай назiральную пляцоўку — абсерваторыю, каб паглядзець на Месяц, 
зоркi, планеты, паслухаць у выкананнi ветлiвага гаспадара вершы 
пра Сусвет. Акрамя Цэраскiх у М. Валошына ў розны час гасцявалi 
выбiтныя дзеячы культуры: I. А. Бунiн, Ф. I. Шаляпiн, А. М. Таўстой, 
М. А. Булгакаў, А. М. Скрабiн, В. Я. Брусаў347.

У архiўным фондзе В. К. Цэраскага (Пецярбург скi архiў АН 
РФ, фонд № 716) захавалiся два рукапiсныя сшыткi, што змяшча-
юць нататкi вучонага па грамадска-палiтычных пытаннях. Пер шы 
з сшыт каў мае 37 старонак, нататкi адносяцца пераважна да па дзей 
1886 г. цi да больш раннiх. На вокладцы сшытка значыцца: «De rebus 
omnibus»348. Другi сшытак — у 16 старонак з нататка мi пра падзеi 
канца 1890 — пачатку 1900-х гг. Усе запiсы зроблены для сябе i ад-
крываюць унутраны свет нашага земляка. Цэраскi быў далёкi ад 
палiтыкi. Ён лiчыў, што справа прафесара — аддаваць усе сiлы сва-
ёй кафедры, няўхiльна выконваць абавязкi навукоўца i настаўнiка. 
Але Цэраскi нарадзiўся ў Беларусi. Ён быў пляменнiкам паўстанца 
1863 г., навучэнцам Слуцкай гiмназii i сведкам рэпрэсiй царскага 
ўрада. Ужо будучы навукоўцам i прафесарам, стаў сведкам палiтыкi 
русiфiкацыi народаў Расii. Нядзiўна, што нацыянальна-патрыятыч-

345 Гл.: Цветков В. И. Максимилиан Волошин и естественные науки // На рубе-
жах познания Вселенной. Историко-астрономические исследования. Вып. XXII. М., 
1990. С. 381–394.

346 Гл.: Цветков В. И. В. К. Цераский в Коктебеле // Земля и вселенная. 1974. № 6. 
С. 52–53.

347 Гл.: Луцкий В. К. История астрономических общественных организаций в СССР. 
М., 1982. С. 136. 

348 «Пра загадку амнiбуса», лiтаральна — «Пра ўсеагульную загадку» (лац).
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ныя разважаннi складаюць галоўную частку запiсаў у сшытках Цэ-
раскага349.

У першым сшытку чытаем: «Патрыятызм можна падтрымлi
ваць гiстарычнымi ўспамiнамi. Ён, уласна кажучы, нiчога матэрыяль
нага не патрабуе. Але страта незалежнасцi, увогуле, забiвае народ, 
таму што сцiскае сферу дзеяння, таму што пазбаўляе магчымасцi 
задавацца гiстарычнымi задачамi i перспектывамi. Толькi Радзiма, 
перад велiчэзнымi цяжкасцямi, натхняе чалавека i грамадства»; 
«Патрыятызм, да яго я дайшоў досведам i назiраннем, ёсць сiла i за
патрабаванне такое ж несумнеўнае i натуральнае, як запатрабаван
не дыхаць. Патрыятызм выяўляецца i ў хвiлiну страты, i ў хвiлiну 
роздумаў пра страту незалежнасцi». Цэраскi пiсаў гэтыя радкi ў той 
час, калi руская публiцыстыка, у тым лiку «Маскоўскiя ведамасцi» 
М. Н. Каткова, абвяшчала «палякаў» лютымi ворагамi рускай дзяр жаў-
насцi. Зразумела, што Каткоў быў законным i натуральным аб’ектам 
непрыязнасцi Цэраскага, якi пiсаў у тым жа сшытку, вiдавочна, пад жы-
вым уражаннем чытання «Маскоўскiх ведамасцяў: «Каткоў усё рас
це, ён i багаслоў, i фiлосаф, i юрыст, i фiнансiст, i палiтык, i фiлолаг 
з фiлолагаў, i патрыёт. Думаюць, што ён святы i прарок. Перад усiмi 
прарокамi ў Каткова вялiкая перавага — тых гналi, а яго берагуць. 
Добра быць палiцэйскiм святым i жандармскiм прарокам»; «Рускiх ня
ма, ёсць антыпалякi. Калi нацыя дойдзе да самасвядомасцi, калi будуць 
рускiя, дык паладзiць з iмi будзе не цяжка»350.

Як вучоны i прафесар Цэраскi асаблiва востра рэагаваў на падзеi 
жыцця, яго хвалявала палiтыка ўрада ў асвеце: «Ордэны, чыны i мес
цы даюцца прафесарам за так званыя адмiнiстрацыйныя здольнас
цi. Гэта дрэнна, бо яны [такiя прафесары] з’яўляюцца прадстаўнiкамi 
ўнiверсiтэта, не быўшы носьбiтамi яго iдэi… унiверсiтэт i iнспекцыя 
зваротна прапарцыйныя». Ён з абурэннем прыводзiў выняткi з вод-
гукаў гiмназiчнага начальства пра абiтурыентаў, выхаванцаў гiм на зiй, 
паступiўшых ва ўнiверсiтэт: «NN нiякiх кнiг не чытае, увогуле вучань 
узорны… NN — вальнадумец, чытае Спенсэра351»352.

349 Гл.: Перель Ю. Г. Витольд Карлович Цераский. К вопросу о мировозрении 
В. К. Цераского // Историко-астрономические исследования. М.: Гостехиздат, 1955. 
Вып. I. С. 323–324.

350 Цыт. паводле: Перель Ю. Г. Витольд Карлович Цераский. К вопросу о мировоз-
рении В. К. Цераского. С. 325–326.

351 Спенсэр Герберт (Herbert Spencer, 1820–1903) — англiйскi фiлосаф i сацыёлаг, 
адзiн з родапачынальнiкаў пазiтывiзму, яго iдэi карысталiся вялiкаю папулярнасцю на-
прыканцы XIX ст. 

352 Цыт. паводле: Перель Ю. Г. Витольд Карлович Цераский. К вопросу о мировоз-
рении В. К. Це раского. С. 328.
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Запiсы 1880-х гг. адлюстроўваюць цiкавасць Цэраскага да мiж на-
родных спраў i трывогу з нагоды ўзмацнення германскага мiлiтарызму. 
Цэраскi занатаваў: «У Турцыi — прускiя iнструктары ў войску, у Кi
таi — прусакi, усюды прусакi». «У iмя чаго, — пытаецца вучоны, — 
будзяць яны спячую сiлу ўсходнiх народаў, што даюць iм, чаму ву
чаць?» У сувязi з выступам на юбiлеi Гейдэльбергскага ўнiверсiтэта 
германскага кронпрынца, якi гаварыў пра значэнне ўнiверсiтэтаў для 
выпрацоўкi разумовай дысцыплiны, Цэраскi зазначыў: «Што мае на 
ўвазе пад разумоваю дысцыплiнаю спадар прускi салдат?»353.

У пазнейшых нататках Цэраскага мы знаходзiм i водгук на замах 
на жыццё мiнiстра народнай асветы Багалепава ў 1901 г. Непасрэд-
най нагодаю да замаху былi высiлкi Багалепава па аддачы ў салда ты 
студэнтаў за ўдзел ва ўнiверсiтэцкiх хваляваннях. Запiсы Цэраска-
га зроблены пад непасрэдным уражаннем артыкула ў «Маскоўскiх 
ведамасцях», у якiм давалася апалагетычная характарыстыка Ба-
галепава i, у прыватнасцi, сцвярджалася, што ён заўсёды дзейнiчаў, 
«падпарадкоўваючыся сумленню». З гэтай нагоды астраном зазна  чыў: 
«Сумленне таго цi iншага чалавека не ёсць крытэр справядлiвасцi 
i праўды. Выключна толькi сумленню падпарадкоўвалiся фанаты
кi, прыгнятальнiкi, найвялiкшыя злачынцы i вылюдкi… Падобным 
чынам Рачынскi354, цалкам шаноўны чалавек, хвалiў Мураўёва за 
тое, што той расстраляў графа Плятэра ўжо пасля царскага па
мiлавання. I для яго, зусiм сумленнага рускага чалавека i прытым 
дбайнага супрацоўнiка “Пытанняў фiласофii i псiхалогii”, мяжы 
памiж дабром i злом не iснуе». Наступны за гэтым запiс — «Вянок 
на магiлу Багалепава» (памёр ад атрыманага ранення), у якiм Цэраскi 
па пунктах фармулюе вынiкi дзейнасцi Багалепава i шкоду, якую ён 
зрабiў справе развiцця навукi i асветы i, у прыватнасцi, Маскоўска-
му ўнiверсiтэту. Асаблiва адзначае «дзiкi i тупы пераслед палякаў, 
ар мянаў i г. д.». Цэраскi ўспамiнаў, што ў 1898 г., пры прызначэннi 
У. I. Вярнадскага прафесарам, Багалепаў, тады папячыцель Мас коў-
скай навучальнай акругi, выклiкаў Вярнадскага да сябе i заявiў яму, 
што яго прызначаюць не за навуку (навука — справа Акадэмii на-
вук) i што прафесар павiнен узгадняць свае дзеяннi з поглядамi ўрада 
i выхоўваць студэнтаў «у вядомым кiрунку». «Скажам ад сябе, што 
падобны погляд на ўнiверсiтэты ёсць найвялiкшае няшчасце i згуба 
ўнiверсiтэтаў. Ганенне навукi — сапраўднай, вольнай, глыбокай — 

353 Цыт. паводле: Перель Ю. Г. Витольд Карлович Цераский. К вопросу о мирово-
зрении В. К. Цераского. С. 327.

354 Рачынскi Г. А. (1859–1939) — пiсьменнiк, пiсаў на рэлiгiйна-фiласофскiя 
тэмы, перакладчык заходнееўрапейскай лiтаратуры, друкаваўся ў «Маскоўскiх ве-
дамасцях».
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зробiць унiверсiтэт найгоршай са школ, бо ён пазбаўлены рамеснай, 
тэхнiчнай асновы»355.

Цэраскi ў перыяд 1889–1911 гг. быў сябрам Рады Маскоўскага ўнi-
версiтэта, i яго ўдзел ва ўнiверсiтэцкiх справах быў актыўны. У 1901 г. 
Цэраскi ўваходзiў у склад камiсii, абранай радай Маскоўскага ўнi вер-
сiтэта для разгляду пытанняў пра неабходныя пераўтварэннi ва ўнi-
версiтэтах. У 1904–1905 гг. у вельмi складаным становiшчы Цэраскi 
ўзна чальваў камiсiю Рады па справах студэнцкiх установаў356. Пасля 
ўзброенага паўстання ў снежнi 1905 г. ён зрабiў аб’ектыўны даклад ра-
дзе ўнiверсiтэта пра гэтыя падзеi. Вiтольд Карлавiч востра рэагаваў на 
разгром Маскоўскага ўнiверсiтэта ў 1911 г., далучыўся да прафесараў, 
якiя выступiлi з пратэстам. Ён спынiў чытанне лекцый ва ўнiверсiтэце 
i захаваў за сабою толькi абсерваторыю357.

* * *
Здароўе Вiтольда Карлавiча заўсёды было слабое i патрабавала ста-

лай увагi. Прыкладна каля 1910 г. у яго з’явiлася хвароба, якую лекары 
так i не змаглi вызначыць дакладна. Хвароба выяўлялася паступова, па-
вольна павялiчвалася агульная фiзiчная слабасць, але розум захоўваў 
працаздольнасць. Цэраскi адчуваў, што сiлы сыходзяць, i спяшаўся 
дапiсаць свае працы (яны склалi VI том 2-й серыi «Прац Маскоўскай 
астранамiчнай абсерваторыi»). У 1916 г. на патрабаваннi лекараў ён 
вырашыў скласцi з сябе кiраванне абсерваторыяй i пераехаць з жон-
кай у Феадосiю, дзе, як усе спадзявалiся, паўднёвае сонца ўмацуе яго 
здароўе. Тут i заспела яго рэвалюцыя i грамадзянская вайна.

Ф. Я. Зотаў успамiнаў: «Пасля дэмабiлiзацыi я выправiўся на Поў
дзень… у той час немцы займалi Украiну, i я, хаваючыся ад iх, апынуў
ся ў Феадосii. Цэраскiя прынялi мяне як роднага сына. Матэрыяльнае 
становiшча сям’i Цэраскiх тады было няважным. Вiтольд Карлавiч па 
стане здароўя не мог працаваць. Увесь цяжар клопатаў пра здабыван
не сродкаў ляжаў на Лiдзii Пятроўне. Яна выкладала ў настаўнiцкiм 
iнстытуце i давала шмат прыватных урокаў па розных прадметах… 
У сям’i Цэраскiх я тады пражыў каля 6 месяцаў. Нягледзячы на цяж
кае матэрыяльнае становiшча сям’i Цэраскiх, яна ў той час у Феадо
сii, як i раней у Маскве, была прыцягальным цэнтрам усiх разумных 
лю дзей. У суботу ўвечары цi ў нядзелю ў Цэраскiх збiралася невялi
кая грамада… бываў мастак Багаеўскi, паэт Валошын, члены сям’i 

355 Цыт. паводле: Перель Ю. Г. Витольд Карлович Цераский. К вопросу о мировоз-
рении В. К. Цераского. С. 329.

356 Тамсама. С. 332.
357 Гл.: Куликовский П. Г. Витольд Карлович Цераский (к 125-летию со дня рожде-

ния) // Земля и вселенная. 1974. № 6. С. 48–51.
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мастака Айвазоўскага… каля двух месяцаў сталым госцем была 
жанчынаастраном Пулкаўскай абсерваторыi, прозвiшча якой я не 
памятаю… Увечары Вiтольд Карлавiч любiў праводзiць у невялiкiм 
садку на двары…

Неяк у Феадосii я зайшоў у яго пакой i заспеў яго за сталом з тва
рам, залiтым слязьмi. Мне было нязручна спытаць яго, што з iм. Ён сам 
пачаў: “Вось Зотаў, шкада, што вы добра не валодаеце польскай мо
вай, каб у поўнай меры адчуць усю шчырасць i прыгажосць Мiцкевiча”. 
Тут я заўважыў, што перад iм ляжыць разгорнутая кнiга…»358.

На працягу нейкага часу Цэраскiя жылi ў паэта Максiмiлiяна Ва ло-
шына ў Кактэбелi. I перажылi яны неверагодныя цяжкасцi рэ ва лю цыi 
менавiта дзякуючы апецы паэта. Валошын здабываў пайкi праз Камiсiю 
асветы, клапацiўся пра неабходныя жыццёвыя дробязi. Лi дзiя Пятроўна 
Цэраская потым пiсала Валошыну: «Наша знаходжанне ў Крыме не па
рыўна звязана з Вамi, не было цяжкай хвiлiны, каб Вы не прыйшлi на да
памогу, клапацiлiся пра муку, цукар, газу i г. д. без канца. I гэта Вы рабiлi 
не толькi для нас, да Вас iшлi гурбы людзей з сваiмi просьбамi»359.

У вялiкую кватэру прафесара на Прэснi, Вялiкi Мiкольскi заву-
лак, 5360, Цэраскiя ўжо не вярнулiся. Увосень 1922 г. яны пераехалi пад 
Маскву, у горад Троiцк Падольскага павета Маскоўскай губернi, дзе 
сын Канстанцiн Вiтольдавiч працаваў лекарам. Ф. Я. Зотаў наведаў iх: 
«Пасля пераезду Цэраскiх у Траецкае я паехаў наведаць iх… Здароўе 
Вiтольда Карлавiча было значна горшым за тое, якiм яно было пад
час майго знаходжання ў Феадосii. Ён цяпер увесь час знаходзiўся 
ў пасцелi. Але выразнасць думкi i жывая цiкавасць да ўсяго ў яго за
ставалася ранейшай. Ён некалькi гадзiнаў не адпускаў мяне ад сябе, 
распытваючы пра тое, што робiцца ў Маскве…»361.

У 1924 г. астранамiчныя ўстановы i арганiзацыi ўрачыста адзначылi 
75-гадовы юбiлей вучонага.

Вiтольд Карлавiч Цэраскi памёр у Троiцку, пахаваны ў Маскве на 
Ваганькаўскiх могiлках недалёка ад уваходу. Ягоны сябар Максiмiлiян 
Валошын прысвяцiў яму кранальны верш.

Iмем Цэраскага названы кратар на зваротным баку Месяца i астэ-
роiд362. Але самым значным помнiкам выдатнаму вучонаму служыць 
Маскоўская астранамiчная абсерваторыя.

358 Зотов Ф. Я. Воспоминания о В. К. Цераском. С. 340–341.
359 Цыт. паводле: Цветков В. И. В. К. Цераский в Коктебеле. С. 52–53.
360 Гл.: Вся Москва: Адресная и справочная книга на 1917 год. М.: Суворин «Новое 

время», 1917. С. 526.
361 Зотов Ф. Я. Воспоминания о В. К. Цераском. С. 341.
362 Гл.: Lutz D. Schmadel. Dictionary of minor planet names. International Astronomical 

Union. 2003. S. 75.
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Член-карэспандэнт Акадэмii навук СССР, ганаровы акадэмiк АН Бе-
ларусi, акадэмiк Акадэмii навук Казахскай ССР Г. А. Цiхаў нарадзiўся 
1 мая 1875 г. у мястэчку Смалявiчы пад Мiнскам. Бацька, родам з Пе-
цярбурга, служыў начальнiкам чыгуначнай станцыi недалёка ад Сма ля-
вiчаў, якая тады называлася Вiтгенштэйнская. Выхаваннем дзяцей зай-
малася мацi, жанчына добра адукаваная, ведала французскую i польскую 
мовы. Вось як на схiле гадоў акадэмiк успамiнаў роднае мястэчка: «У ча
сы майго дзяцiнства Смалявiчы славiлiся цiшынёй, густымi цёмнымi 
лясамi i спакойнымi затокамi, поўнымi рыбы… Сма лявiчы мелi адзiную 
вулiцу даўжынёй каля двух кiламетраў… Драў ля ныя хаткi, драўляная 
царква, драўляная сiнагога. Царква стаяла на ўзвыш шы, каля рэчкi 
Плiса. У ёй я лавiў рыбу. А колькi там было ракаў! Апусцiш прынаду, 
прывязаную вяроўкай да доўгай палкi, i злавiў… Цi шыня, спакой…»363.

З-за службы бацькi сям’я некалькi разоў змяняла месца жыхарства, 
i ў гiмназiю Цiхаў паступiў, калi яны жылi ўжо на станцыi Зайцава Сева-
стопальскай чыгункi, але менавiта Смалявiчы ён лiчыў сваёй радзiмай.

Вялiкi ўплыў у дзяцiнстве на юнага Гаўрыiла зрабiў дзед па мацi 
Гаўрыiл Мiхайлавiч Зубковiч: «Для мяне i сястры было вялiкiм шчасцем 
ездзiць на вакацыi ў любыя Смалявiчы, дзе жылi бацькi мацi, i ўспамiны 
пра гэтыя падзеi майго далёкага дзяцiнства… звязаны з маiм дзядулем, 
якога я вельмi любiў. Калi наш вазок пад’язджаў да хаты, я выскокваў 
з яго на хаду i са слязьмi радасцi кiдаўся да дзеда на шыю. Дзед такса
ма вельмi любiў мяне, не адпускаў нi на крок, а падчас ежы абавязко
ва саджаў побач з сабой. Дзядуля Гаўрыiл (мне далi гэтае ж iмя ў яго 
гонар) у маладосцi закончыў духоўную семiнарыю… Чалавек адораны, 
з вялiкiмi здольнасцямi да малявання, ён надзiва тонка адчуваў i разумеў 
прыроду. Ён з такiм натхненнем распавядаў пра яе, так яскрава, так 
вобразна, што я ягоныя расказы запомнiў на ўсё жыццё»364.

Прозвiшча дзеда, Гаўрыiла Мiхайлавiча Зубковiча, знайшлося 
ў спi сах выпускнiкоў 1839 г. у той час яшчэ ўнiяцкай Лiтоўскай ду-
хоў най семiнарыi, якая знаходзiлася ў Жыровiчах365. З 1856 г. дзед 

363 Тихов Г. А. Шестьдесят лет у телескопа. С. 9–10.
364 Тихов Г. А. Шестьдесят лет у телескопа. С. 13.
365 Гл.: Выпускники Литовской духовной семинарии 1830–1891, 1903, 1913 гг. [Элект-

ронны рэсурс] — Рэжым доступу: http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/litsem.html — 
Дата доступу: 12.10.2009.
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астранома  стаў настаяцелем храма Св. Мiкалая ў Смалявiчах i служыў 
там да 1888 г. 366.

Дзядзька астранома па мацi Уладзiмiр Гаўрыiлавiч Зубковiч на-
ра дзiўся 26 сакавiка 1863 г., стаў святаром i два тэрмiны, з 1901 да 
1907 г. i ад пачатку 1920-х гг. да 1937 г. таксама служыў настаяцелем 
храма Св. Мiкалая ў Смалявiчах. 29 снежня 1937 г. айца Уладзiмi-
ра арыштавалi, абвiнавацiўшы ў дачыненнi да так званай шпiёнскай 
контр рэвалюцыйнай паўстанцкай арганiзацыi. Падчас допытаў ён сум-
леннем сваiм не пакрывiў, не падпiсаў данос на свайго епiс ка па i мужна 
вытрымаў усе катаваннi. Па прысудзе Адмысловай тройкi НКУС 74-га-
довы святар быў расстраляны ў Мiнску 31 студзеня 1938 г. Рашэннем 
Святога Сiнода Беларускай Праваслаўнай Царквы ад 28 кастрычнiка 
1999 г. протаiерэй Уладзiмiр Зубковiч быў услаўлены як мясцова ша-
наваны святы, адзiн з 23 новапакутнiкаў Мінскай епархii, а на Архi-
рэйскiм Саборы РПЦ у 2000 г. прылiчаны да лiку новапакутнiкаў i спа-
вядальнiкаў XX ст.367.

Такiм чынам, Г. А. Цiхаў — пляменнiк беларускага праваслаўнага 
святога. Ён i сам усё жыццё заставаўся глыбока рэлiгiйным чалавекам, 
а напрыканцы жыцця, будучы акадэмiкам Казахскай АН, стаў цар коў-
ным старастам прыхода горада Алматы.

Увогуле, Зубковiч — старадаўняе беларускае шляхецкае прозвiшча 
i сустракаецца ўжо ў перапiсе войскаў ВКЛ ад 1528 г.

* * *
Цiкавасць да астраномii i дакладных навук у Гаўрыiла выявiлася 

падчас вучобы ў гiмназii. Будучы акадэмiк так апiсаў з’яўленне за-
цiкаўленасцi астраномiяй: «…увечары я вяртаўся дадому, зiрнуўшы на 
неба, я звярнуў увагу на дзве зоркi. Адна была вельмi яркай, а другая 
прыцягвала погляд тым, што бесперапынна змяняла колер. Яна нагад
ва ла дыямент, якi мяняў колер ад чырвонага да фiялетавага. Абедзве 
зоркi мяне надзвычай зацiкавiлi. У маёй сястры ў гiмназii ўжо выкла
далi касмаграфiю… i я папрасiў яе спытаць у настаўнiка назвы прыго
жых зорак. Адказ быў такi: яркая зорка — планета Венера, мiгатлiвая 
зорка — Сiрыус. Мне захацелася пабольш даведацца пра iх, блiжэй 
з iмi пазнаёмiцца. У Сiмферопальскай публiчнай бiблiятэцы я запра
сiў астранамiчныя кнiгi. Мне далi дзве кнiгi Камiла Фламарыёна — 
“Гiсторыю неба” ў рускiм перакладзе i “Папулярную астраномiю” 

366 Гл.: История Смолевичской церкви во имя святого Николая Чудотоворца. [Элект-
ронны рэсурс] — Рэжым доступу: http://smaliavichy.by/?p=1588 — Дата доступу: 12.10.2009.

367 Гл.: Священномученик протоирей Владимир Зубкович. [Электронны рэсурс] — 
Рэжым доступу: http://minds.by/seminary/znam_vipuskniki/zubkovich.html — Дата досту-
пу: 12.10.2009.
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на французскай мове. Прачытаў iх з вялiкай цiкавасцю, i мой лёс быў 
вырашаны. Вясну 1892 года я нiколi не забуду — тады я беззварот
на вырашыў зрабiцца астраномам. У гiмназii, дзе я вучыўся, была ме
тэаралагiчная вышка. Меўся таксама каметашукальнiк i трохцалевая 
астранамiчная труба. Я запытаў у выкладчыка дазволу паглядзець 
у iх на неба i ў ясны вечар пайшоў на вышку. Дагэтуль памятаю тое 
захапленне, якое адчуў, паглядзеўшы ў каметашукальнiк на Млеч ны 
Шлях, а ў астранамiчную трубу на Сатурн. Я заўважыў на планеце 
два iголкападобныя выступы — гэтага было досыць: я бачыў кольцы 
Сатурна! З прагнасцю набываў я ўсё новыя i новыя астранамiчныя 
кнiгi. Кожная з iх раскрывала перад мной адну за другой таямнiцы 
нябес ных свяцiлаў… я цвёрда вырашыў паступiць… на фiзiкаматэма
тычны факультэт, каб спецыялiзавацца па астраномii»368.

У 1893 г. юнак закончыў гiмназiю i пачаў рыхтавацца ў Маскоў скi 
ўнiверсiтэт. «Я падаў заяву i, да вялiкай сваёй радасцi, быў прыня ты 
на матэматычнае аддзяленне фiзiкаматэматычнага факультэ та». 
Вы кладчыкамi Цiхава былi буйныя навукоўцы i педагогi: матэма-
тык У. Я. Цвiнгер, фiзiкi А. Г. Сталетаў i П. М. Лебедзеў, астраномы 
В. К. Цэ раскi i А. А. Белапольскi, механiк М. Я. Жукоўскi. Студэнт Цi хаў 
наведваў пасяджэннi Таварыства даследчыкаў прыроды i Тавары ства 
аматараў прыродазнаўства, дзе слухаў даклады многiх выбітных вучо-
ных свайго часу. Яшчэ студэнтам першага курса Цiхаў пачаў рэгу лярна 
наведваць агульнадаступную абсерваторыю ў аптычнай краме Шва-
бе. «На даху дома (дзе месцiўся магазiн) была пабудаваная невялiкая 
астранамiчная вежа з купалам. Люкi купала адчынялiся, iх можна бы
ло накiроўваць у любы бок неба. У вежы змяшчалася астранамiчная 
труба з аб’ектывам у 15 сантыметраў, усталяваная на паралак
тычным штатыве з гадзiннiкавым механiзмам. Механiзм павольна 
круцiў трубу за выбраным свяцiлам… Я стаў частым наведвальнiкам 
астранамiчнай вежы над крамай Швабе. Паказваў зоркi i даваў тлу
мачэннi асiстэнт Маскоўскай абсерваторыi Пакроўскi, аўтар папу
лярнай кнiгi “Даведнiк пра неба”. Мне было асаблiва прыемна, калi 
Пакроўскi казаў, звяртаючыся да мяне: “Калега, пакруцiце купал”»369.

Студэнт першага курса Цiхаў прыватнымi ўрокамi назбiраў 65 руб-
лёў (па тым часе вялiкiя грошы) i выпiсаў з Нямеччыны, ад фiрмы 
«Рэiнфельдэр i Хертэль», тэлескоп з аб’ектывам дыяметрам дзве цалi. 
Труба была замоўленая на адрас дзеда, у Смалявiчы. Пасля закан-
чэння першага курса Цiхаў на ўсё лета прыехаў да дзеда i ў дзедавай 
адрыне  пачаў будаваць аматарскую абсерваторыю пад будучы тэле-
скоп. Жа данне было вялiкае, праца пачыналася а 3-й гадзiне ранiцы 

368 Тихов Г. А. Шестьдесят лет у телескопа. С. 14–15.
369 Тихов Г. А. Шестьдесят лет у телескопа. С. 20.
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i заканчвалася  позна ўвечары. Праз месяц над адрынай дзеда-святара 
з’явiлася вежа з паваротным купалам. «З вежы была бачная дарога са 
станцыi, адкуль кожны вечар прывозiлi пошту. Кожны вечар я глядзеў 
у бiнокль на паштовы вазок, у якім ездзiў паштар. I вось аднойчы 
ўбачыў, што ён вязе на каленях доўгую скрыначку, абабiтую палатном. 
Я зразумеў, што гэта мая доўгачаканая труба. На наступны дзень 
ранiцай скрыначку прынеслi дадому. Адразу ж адкрыў яе i ўбачыў тру
бу. Блiскацелi чырвонае дрэва, аб’ектыў у латуневай аправе i латуне
вы патрубак для акуляраў. Радасцi маёй не было мяжы… Я ўсталяваў 
трубу на дубовым штатыве. Процiвагi для яго адлiваў з свiнцу. Калi 
мая “абсерваторыя” была гатовая, наведаць яе было шмат ахвочых. 
Не магу ўспомнiць без замiлавання, як мой дзядуля, якому было ўжо 
за 70 гадоў, залазiў па прыстаўных усходах на дах адрыны i далей па 
ашэстках на вежу, каб паглядзець на зоркi»370. Аднак працавала «абсер-
ваторыя» ў Смалявiчах нядоўга — усяго тры тыднi. Першыя студэнцкiя 
вакацыi мiнулi хутка, i неабходна было выпраўляцца ва ўнiверсiтэт.

У 1895 г. будучы стваральнiк астрабiялогii зацiкавiўся батанiкай 
i прачытаў некалькi кнiг, у тым лiку «Жыццё раслiны» К. А. Цiмiразева. 
«З задавальненнем i падзякай успамiнаю, што маiм першым на стаў
нiкам батанiкi была мая бабуля»371.

На трэцiм курсе (1896 г.) студэнт Цiхаў заняўся пытаннем дыспер-
сii святла ў мiжзоркавай прасторы i апрацаваў вынiкi назiранняў зорак 
β Лiры, δ Цэфея i η Арла. Вылiчэннi дазволiлi яму выказаць здагадку, 
што ў мiжзоркавай прасторы ёсць асяроддзе, якое прымушае прамен-
нi з рознай даўжынёй хваляў распаўсюджвацца з рознымi хуткасцямi. 
У 1898 г. ён распрацаваў два спосабы даследавання касмiчнай дыспер-
сii. Аднак у 1900 г. знакамiты нямецкi астраном К. Шварцшыльд372 
апуб лiкаваў вынiкi сваiх назiранняў зорак η Арла i β Лiры, якiя не 
па цвердзi лi вынiкаў Цiхава373. У 1897 г. у адной са сваiх першых на-
вуковых прац Г. Цiхаў даказаў на аснове эфекту Доплера, што зорка 
β Лiры —спектральна-падвойная зорка374.

370 Тихов Г. А. Шестьдесят лет у телескопа. С. 23–24.
371 Тихов Г. А. Шестьдесят лет у телескопа. С. 25.
372 Шварцшыльд Карл (Schwarzschild, 1873–1916) — нямецкi астраном. Склаў 

каталог фатаграфiчных велiчыняў 3500 зорак, адзiн са стваральнікаў сучаснай тэарэ-
тычнай астрафiзiкi. Асноўныя працы звязаныя з тэорыяй зорных атмасфер i тэорыяй 
унутранай будовы зорак. Упершыню атрымаў дакладнае рашэнне раўнанняў тэорыi 
рэлятыўнасцi Эйнштэйна, прадказаў з’яву гравiтацыйнага калапсу i разлiчыў крытычны 
радыус калапсу — радыус Шварцшыльда.

373 Гл.: Воробьева Е. Я. К истории вопроса о космической дисперсии света // 
Историко-астрономические исследования. Вып. 12. М., 1975. С. 157–169.

374 Гл.: Еремеева А. И. Памятные даты астрономии в 1976 г. // Астрономический 
календарь. М., 1976. С. 252.
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Пасля заканчэння ўнiверсiтэта Гаўрыiл Андрыянавiч ажанiўся з Люд-
мiлай Яўграфаўнай Паповай, якую як рэпетытар рыхтаваў да паступ-
лення ў адзiн з еўрапейскiх унiверсiтэтаў. Бацькi жонкi мелi дастат-
ковыя сродкi, што дазволiла з’ехаць за мяжу абаiм. Цiхаў быў прыня-
ты студэнтам у Парыжскi ўнiверсiтэт, а жонка паехала ў Швейцарыю 
i паступiла на медыцынскi факультэт Бернскага ўнiверсiтэта.

«Цудоўным днём у красавiку я прыехаў у Парыж. Ён сустрэў мя
не духмянасцю цвітучых каштанаў. Вулiцы былi прасякнутыя гэтым 
тонкiм i далiкатным водарам. Ашаломлены, блукаў я па горадзе. Паэ
тычнапявуча гучалi для мяне назвы найпрыгажэйшых плошчаў… па
вольна, гультаявата несла свае цяжкiя воды Сена. Набярэжныя каля 
плошчы Згоды былi занятыя парыжскiмi букiнiстамi. Поглядам не 
акiнеш чароды кнiжных крамак, прыкрытых ад сонца палатнянымi 
падстрэшкамi… У горадзе ўсё гаварыла пра гiсторыiю… ён заваяваў 
мяне адразу, гэты незабыўны горад, як заваёўвае, вераемна, кожнага, 
хто ступаў на камянi яго бруку i правёў у iм хоць бы адзiн дзень».

У Францыi Цiхаў займаўся навуковай працай пад кiраўнiцтвам сла-
вутага астранома, дырэктара Медонскай абсерваторыi Жуля Жансэна, 
асабiста пазнаёмiўся з кумiрам свайго дзяцiнства, сусветна вядомым 
астраномам i папулярызатарам астраномii Камiлам Фламарыёнам. Цi-
хаў жыў пры Медонскай абсерваторыi, дзе Жансэн выдзелiў яму пакой, 
а на заняткi ў Парыж ездзiў цягнiком. У Парыжскiм унiверсiтэце слухаў 
лекцыi буйных прафесараў: матэматыка Пiкара, механiка Апеля, фiзiка 
Пуанкарэ, астранома Вольфа, хiмiка Труста, батанiка Банiё. «Я часта 
наведваў парыжскiя тэатры. Бачыў знакамiтую Сару Бернар. Хадзiў 
у музеi. Быць у Парыжы i не быць у Луўры немагчыма. Я неаднара
зова прастойваў там гадзiнамi перад знакамiтымi палотнамi вялiкiх 
майстроў, бачыў выдатныя статуi антычных скульптараў»375.

У 1899 г. па парадзе Жансэна Гаўрыiл Андрыянавiч правёў на зi-
ранне метэорнага струменя Леанiды з паветранага шара. «У ноч на 
15 лiстапада 1899 года… шар “Аэраклуб” з двума пiлотамi, сябрамi 
парыжскага аэраклуба — графамi дэ ля Во i дэ Сэн Вiкторам, хiмiкам 
Леспiё i мною падняўся ў паветра. Ноч была вельмi пахмурная. Але 
праз некалькi хвiлiн мы былi над смугой, якая покрывала зямлю пла
стом таўшчынёй у 200 метраў. Неба было цалкам чыстае. Я пачаў 
праглядаць яго з боку сузор’я Льва. I вось упала адна зорка, потым 
другая, трэцяя… Я не мог адарвацца ад гэтага вiдовiшча. Колькасць 
метэораў усё павялiчвалася… На жаль, значная частка небасхiлу была 
закрытая ад мяне шарам»376.

375 Тихов Г. А. Шестьдесят лет у телескопа. С. 41–55.
376 Тихов Г. А. Шестьдесят лет у телескопа. С. 48.
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У тым жа, 1899-м, годзе разам з рускiм астраномам А. П. Ганскiм 
Цiхаў два разы падняўся на гару Манблан для спектраграфавання тэ-
лурычных лiнiй кiслароду377. Гэтыя назiраннi дазвалялi меркаваць пра 
стан атмасферы, а потым аналагiчныя спектрагафiчныя назiраннi далi 
магчымасць Цiхаву ўдакладняць склад атмасферы iншых планет378.

На пачатку 1901 г. Цiхаў вярнуўся ў Маскву. «Пакiдаючы Францыю, 
я адчуваў да навукоўцаў гэтай краiны вялiкую шчырую ўдзячнасць за 
гасцiннасць i за адмысловую чыста французскую шырату i свабоду на
вуковых поглядаў, якiя я там назiраў i засвоiў»379.

У 1902 г. Цiхаў абаранiў дысертацыю i стаў магiстрам. Яшчэ са 
студэнцкiх гадоў ён марыў працаваць у Пулкаўскай абсерваторыi. I яго 
мара ажыццявiлася ў вераснi 1906 г., калi малады магiстр быў залiчаны 
ад’юнкт-астраномам Пулкаўскай абсерваторыi звыш штату. Акадэмiк 
Белапольскi ў першы дзень працы сказаў маладому навукоўцу: «Рабiце 
што хочаце. Мы ведаем, што вы глыбока цiкавiцеся навукай, а таму 
часу губляць дарма не будзеце»380.

Астрафiзiка захапiла маладога навукоўца. Але першыя некалькi га-
доў ён мог аддаваць ёй толькi летнiя канiкулы, калi працаваў у Пул ка-
ва пазаштатна. Некалькi гадоў ён улетку прыязджаў у Пулкава з Ка-
цярынаслава (Днепрапятроўск), дзе выкладаў вышэйшую матэма ты-
ку ў Вышэйшай горнай вучэльнi, але з 1906 г., перайшоўшы ў штат 
Пулкаўскай абсерваторыi, Г. А. Цiхаў канчаткова звязаў сябе з астра-
номiяй. Астраномам i верным памочнiкам вучонага была i яго жонка, 
Л. Я. Цiхава. 

Але i па-за штатам Гаўрыiл Андрыянавiч актыўна займаўся наву кай: 
у 1907 г. ён апублiкаваў вынiкi свайго дэталёвага даследавання з’явы 
балiда i падзення каменнага метэарыта Тамакоўка (Кацярынаслаўская 
губерня). З роспытаў вiдавочцаў з’явы, якiя назiралi палёт i неаднара-
зовае драбленне балiда, Цiхаў вызначыў касмiчную i атмасферную тра-
екторыю метэорнага цела, ацанiў яго першапачатковую (44–50 км/с) 
i канчатковую (каля 8 км/с) хуткасць i зрабiў выснову, што метэорнае 
цела памерамi «ў дзясяткi метраў» павiнна было рассыпацца дажджом 
па шырокай плошчы. Ён ацанiў каардынаты месца падзення асноўнай 
масы за 150 км на ўсход ад вёскi Тамакоўкi, каля якой былi падабраныя 
некалькi невялiкiх, менш фунта вагой, аскепкаў метэарыта. Да гэтай 

377 Тэлурычныя лiнii — спектральныя лiнii, якiя ўтвараюцца ў спектрах нябесных 
свяцiлаў у вынiку паглынання святла малекуламi газаў зямной атмасферы

378 Гл.: Суслов А. К. Астрофизические исследования Тихова Г. А. // Историко-
астрономические исследования. Вып. XV. 1980. С. 77.

379 Тихов Г. А. Шестьдесят лет у телескопа. С. 56.
380 Тихов Г. А. Шестьдесят лет у телескопа. С. 57–61.
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працы, якая лiчыцца найбольш шырокiм даследаваннем пра названы 
метэарыт, прыкладзена падрабязная карта раёна падзення381.

Са студэнцкiх гадоў Цiхава цiкавiла дысперсiя святла ў мiжзоркавай 
прасторы. Знакамiты французскi фiзiк i астраном Араго ўпершыню па-
ставiў пытанне пра тое, цi з аднолькавай хуткасцю рухаецца ў касмiчнай 
прасторы святло рознага колеру. Ён лiчыў, што пры iснаваннi адроз-
нення ў хуткасцi святла (дысперсii святла) пераменныя зоркi, калi змя-
няюць сваю яркасць, павiнны змяняць i колер. Аднак назiраннi перамен-
ных зорак астраномамi не пацвярджалi гэтай здагадкi. Цiхаў узяўся за 
праверку гiпотэзы Араго. Ён фатаграфаваў пераменныя зоркi RT Персея 
(знойдзеную Лiдзiяй Цэраскай) i W Вялiкай Мядзведзiцы праз розныя 
святлафiльтры i апрацоўваў спектры β Вознiка, зробленыя акадэмiкам 
Белапольскiм382. Асноўнай высновай з назiранняў i разлiкаў было тое, 
што ўсе тры зоркi паказалi памяншэнне хуткасцi святла ў мiжзоркавай 
прасторы пры па мяншэннi даўжынi хвалi (запазненне мiнiмуму бляску 
ў ультрафiялеце ў параўнаннi з памяранцавымi i чырвонымi хвалямi). 
Вынiкi назiранняў былi абагульненыя ў вялiкiм артыкуле «Два споса-
бы пошуку дысперсii ў нябеснай прасторы». Праца была надрукаваная 
ў 1908 г. на французскай мове. Адразу пасля першага артыкула Цiхаў 
напiсаў наступны па той самай тэме: «Досвед пошукаў дысперсii свят-
ла ў мiжзоркавай прасторы з назiранняў спектральна-падвойных зорак». 
Над дысперсiяй святла працаваў i французскi астраном Ш. Нордман383. Ён 
назiраў дзве iншыя зоркi вiзуальна пры дапамозе фатометра. Адна ча со-
ва з Цiхавым Нордман выявiў, што змена даўжынi хвалi змяняе хут касць 
святла яшчэ ў дзвюх пераменных зорак. За гэтыя даследаваннi Парыжская 
акадэмiя навук прысудзiла Нордману i Цiхаву прэстыжную навуковую 
прэмiю iмя Вiльда384. Пасля яшчэ некалькi зорак паказалi змену хуткасцi 
святла пры тых самых умовах. Гэтая з’ява атрымала назву з’явы Цiхава — 
Нордмана. Сувязь з’явы Цiхава — Нордмана з касмiчнай дысперсiяй 

381 Гл.: Еремеева А. И. Памятные даты астрономии в 1976 г. С. 251, 254.
382 Гл.: Морозов Н. А. Вселенная: III книга из сборника «Итоги науки в истории 

и практике». Изд. Товарищества «Мир», 1911. С. 614.
383 Нордман Шарль (Charles Nordman) — французскi астраном, прапагандыст тэо-

рыi рэлятыўнасцi.
384 Вiльд (Wild) Генрых (17.12.1833–23.08.1902) — фiзiк i геафiзiк, швейцарац па 

паходжаннi. Вучыўся ў Цюрыху, Кёнiгсбергу i Гейдэльбергу. У 1858–1868 гг. прафесар 
фiзiкi i дырэктар астранамiчнай абсерваторыi ў Берне. У 1868 г. абраны экстраардынар-
ным акадэмiкам Пецярбургскай АН i дырэктарам Цэнтральнай фiзiчнай абсерваторыi. 
Заснаваў сетку метэаралагiчных станцый у Швейцарыi i Расii. Сканструяваў шэ раг фi-
зiчных i метэаралагiчных прыбораў. Арганiзаваў апрацоўку i праверку метэара лагiч-
ных назiранняў. Прэзiдэнт Мiжнароднага метэаралагiчнага камiтэта (з 1879), старшыня 
Мiж народнай палярнай камiсii (з 1880). 
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аспрэчвалася ў 1909 г. П. М. Лебедзевым, якi тлумачыў гэты эфект уздзе-
яннем атмасферы зорак. З’ява была растлумачаная толькi ў 1935 г. (у пра-
цы Э. Р. Мустэля) дзеяннем прылiўной хвалi на галоўнай зорцы ў зорнай 
пары. Больш познiя вымярэннi паказалi, што ў некаторых зорак з’ява 
мае зваротны знак (позняцца чырвоныя прамянi), а ў некаторых увогуле 
адсутнiчае.385 Будучы ў асноўным астрафiзiкам-эксперыментатарам, Цiхаў 
не абмяжоўваўся назiраннямi i вымярэннямi. Ён разглядаў гэтыя вынiкi 
ў святле карэнных задач астраномii. Яго ўвага да складанага i, як пiсаў 
А. А. Белапольскi, «далiкатнага» пытання пра выбарачнае паглынанне 
святла ў касмiчнай прасторы была звязаная з актуальнай задачай масавага 
вызначэння адлегласцяў да зорак. Вырашаючы старую праблему дыспер-
сii святла ў мiжзоркавай прасторы, ён спадзяваўся знайсцi новы метад вы-
значэння адлегласцяў да зацьменна-пераменных падвойных зорак386.

Фатаграфаванне неба Цiхаў праводзiў на астрографе, якi стаў яго 
галоўнай прыладай на ўсё жыццё: «Я працаваў на новым астрографе 
са святласiльнай камерай. Ён быў усталяваны ў 1905 г. Грошы на на
быццё прылады падарыў Фёдар Аляксандравiч Брадзiхiн. Таму астро
графу прысвоiлi назву “брадзiхiнскi”. “Брадзiхiнскiм” застаўся ён да 
нашага часу. Падчас… вайны астрограф перавезлi з Пулкава ў Алма
Ату. Я i цяпер працягваю назiраць на iм неба»387.

Шэраг прац Цiхава, зробленых на пачатку ХХ ст., быў прысвеча-
ны рознага кшталту з’явам у зямной атмасферы — вымярэнням сiнечы 
i палярызацыi дзённага неба, спектраграфаванню мiгацення зорак. Ён 
стварыў новыя канструкцыi прыбораў для такiх назiранняў i прапанаваў 
арыгiнальныя метады даследаванняў. Пры гэтым таксама грунтоўна 
распрацоўвалiся прынцыпы фатаграфiчнай фотаметрыi, што потым ад-
люстравалася ў напiсаным iм раздзеле «Астрафотаметрыя» ў першым 
выданнi «Пулкаўскага курса астрафiзiкi i зорнай астраномii» (1922).

Вельмi iстотным для навуковай бiяграфii Гаўрыiла Андрыянавiча 
быў 1909 год — год вялiкага супрацьстаяння Марса. Ён адзiн з першых 
стаў выкарыстоўваць каляровыя святлафiльтры для назiранняў плане-
ты з мэтай падвышэння бачнага кантрасту дэталяў паверхнi. У тыя га-
ды асаблiва актыўна абмяркоўваўся пытанне пра iснаванне на Марсе 
месцаў, пакрытых раслiннасцю, i рабiлiся спробы выявiць у спектрах 
Марса паласу паглынання хларафiлу, характэрную для зямных раслiн. 
Пазней Цiхаў пiсаў: «“Цi ёсць раслiннае жыццё на Марсе?” — та
кая была асноўная задача, якую мы з М. М. Калiцiным паставiлi перад 
сабой, рыхтуючыся да назiранняў планеты ў 1909 годзе… Я папытаў 

385 Гл.: Мельников О. А. Научно-биографический очерк и комментарии // Бело-
польский А. А. Астрономические труды. М.,1954. С. 7–58.

386 Гл.: Еремеева А. И. Памятные даты астрономии в 1976 г. С. 253.
387 Тихов Г. А. Шестьдесят лет у телескопа. С. 62.
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Арыстарха Апалонавiча Белапольскага саступiць мне на нейкi час 
30цалевы рэфрактар… Мы ведалi, што назiранне Марса — справа 
нялёгкая. Цяжка разгледзець на невялiкiм дыску планеты, якi вiдаць 
у тэлескоп, дробныя дэталi яе паверхнi. Перашкаджаюць ваганнi зям
ной атмасферы. Праз iх малюнак дрыжыць, расплываецца, цьмянее… 
Мы вырашылi фатаграфаваць праз святлафiльтры — тонкiя шкля
ныя пласцiнкi. Прыступiлi да вырабу святлафiльтраў, афарбоўваючы 
жэлацiн на шкле анiлiнавымi фарбамi: гэта былi цёмначырвоны, 
светлачырвоны, жоўты i зялёны… Зрабiлi мы i драўляную фотака
меру на рэфрактар. Вядома, што для кожнага рэчыва характэрная 
вызначаная, толькi яму аднаму ўласцiвая афарбоўка. Няма нават двух 
рэчываў, афарбаваных сапраўды ў адзiн колер. Таму беспамылкова 
судзiць пра колер (участкаў Марса. — Л. Л.) — шлях да разумення пры
роды рэчыва… Назiраннi рабiлiся ў жнiўнi, калi ў паўднёвым паўшар’i 
Марса быў канец лета. Вылоўлiвалi Марс праз найменшы прасвет 
у аблоках…»388. У 1909 г. падчас вялiкага супрацьстаяння Марса Цiхаў 
атрымаў першыя фатаграфii Марса ў розных участках спектра, па якiх 
ён выявiў адрозненне памераў i яркасцi палярных шапак у розных ко-
лерах, iснаванне блакiтнай iмгi ў атмасферы планеты, якая вуалява-
ла дэталi паверхнi ў караткахвалевым дыяпазоне спектра. Навуковец 
пiсаў: «…такая параўнальна рэдкая астранамiчная з’ява, як вялiкае 
супрацьстаянне Марса, выклiкала ў мяне непераадольнае жаданне 
сфатаграфаваць планету пры дапамозе велiчэзнага Пулкаўскага рэф
рактара, аб’ектыў якога меў 75 сантыметраў у дыяметры i факаль
ную даўжыню ў 14 метраў. Нягледзячы на гэта, ён даваў дыяметр 
Марса на фотапласцiнцы ўсяго ў 1,5 мiлiметра… Кожны здымак 
Марса экспанаваўся… некалькi секунд. Нам удалося зрабiць каля тыся
чы фотаздымкаў. Некаторыя з iх былi вельмi добрыя i дазволiлi зрабiць 
шэраг цалкам новых высноў. Так, выявiлася, што палярная шапка пад 
канец раставання набыла зеленаваты колер… параўнальны з колерам 
зямнога лёду, а знакамiтыя каналы Марса маюць такi самы колер, як 
“моры” Марса, якiя лiчацца ўчасткамi раслiнных пакроваў. Далей бы
ло знойдзенае падабенства аптычных уласцiвасцяў атмасферы Марса 
з аптычнымi ўласцiвасцямi зямной атмасферы»389.

Назiраннi 1909 г. паказалi, што моры390 Марса маюць падвыша-
ную адбiвальную здольнасць у зялёных прамянях у параўнаннi з маце-
рыкамi. Пры гэтым i тыя, i другiя застаюцца чырванаватымi ў адносi-
нах да белага. Колер каналаў, сфатаграфаваных Г. А. Цiхавым, выявiўся 

388 Тихов Г. А. Шестьдесят лет у телескопа. С. 81–82.
389 Тихов Г. А. Астробиология. М., 1953. С. 15.
390 Морам на Марсе (як i на Месяцы) навукоўцы называюць цёмныя ўчасткi 

паверхнi планеты.
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такiм самым, як i ў мораў. Гэтаксама было выяўлена, што кантраст 
памiж суседнiмi дэталямi слабее ў караткахвалевай частцы спектра 
i ўзмацняецца ў даў гахвалевай. Вiдавочна, што такi эфект давала ат-
масфера Марса391.

За даследаваннi Марса з выкарыстаннем святлафiльтраў Цiхаў быў 
узнагароджаны прэмiяй i памятным медалём Рускага астранамiчнага 
таварыства392.

У 1909–1910 гг. Цiхаў займаўся даследаваннем колераў Сатурна 
(удакладнiў колер Сатурна i яго кольцаў, паказаўшы, што ў адрозненне 
ад самой планеты яе кольцы пазбаўленыя атмасферы) i Урана, а потым 
i Нептуна (1922)393. У наступныя гады ён шмат увагi аддаваў назiран-
ням планет, атрымлiваючы здымкi праз розныя святлафiльтры i сiнтэ-
зу ючы потым iх каляровыя малюнкi. Пытаннi колеру астранамiчных 
аб’ектаў — зорак, планет, сонечнай кароны, папялiстага святла Меся-
ца — абмяркоўваў у шматлiкiх артыкулах.

17 красавiка 1912 г. у Пулкаве назiралi няпоўнае сонечнае зацьмен-
не. Цiхаву ўдалося атрымаць выдатныя фатаграфii храмасферы i пра-
туберанцаў Сонца394.

У 1914 г. Гаўрыiл Андрыянавiч паставiў пытанне: як у прынцы-
пе можна выявiць бiясферу метадамi астраномii? Вiдавочна, што для 
адпрацоўкi методыкi найбольш падыходзiла бiясфера роднай плане-
ты — Зямлi. Для гэтага ён стаў вывучаць папялiстае святло Месяца395. 
Выкарыстаўшы святлафiльтры, вучоны ўпершыню даказаў, што Зямля 
пры назiраннi з космасу павiнна мець блакiтнаватае адценне. У мемуа-
рах ён пiсаў пра гэта: «Цi можна вызначыць з Зямлi колер нашай плане
ты, даведацца, як бачылi б яе людзi, трапiўшы на Месяц? …Для гэтага 
трэба вывучыць колер папялiстага святла Месяца… Колер яркага сярпа 
Месяца — гэта колер Сонца, зменены люстранымі ўласцiвасцямi меся
цовай паверхнi. Колер папялiстага святла — гэта колер Зямлi, таксама 
зменены месяцовай паверхняй. Параўноўваючы колер папялiстага свят
ла з колерам яркага сярпа, мы тым самым параўноўваем колер Зямлi, 
бачнай з Месяца, з колерам Сонца, бачным адтуль жа. Для рашэння гэ
тага пытання я фатаграфаваў пры дапамозе… астрографа яркi серп 
Месяца i папялiстае святло Месяца ў розных участках спектра — ад 

391 Гл.: Суслов А. К. Астрофизические исследования Тихова Г. А. С. 77.
392 Гл.: Луцкий В. К. История астрономических общественных организаций в СССР. 

М., 1982. С. 41.
393 Гл.: Еремеева А. И. Памятные даты астрономии в 1976 г. С. 253.
394 Храмасфера — адзiн з пластоў атмасферы Сонца. Пратуберанцы — струменi 

з распаленых газаў, назiраныя на баку дыска Сонца.
395 Папялiстае святло Месяца — гэта тое слабое святло, якiм свецiцца ўвесь Месяц, 

калi яго яркая частка мае выгляд вузкага сярпа.
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чырвоных прамянёў да… ультрафiялетавых… Зямля, бачная з Месяца, 
мае колер белаватага неба. Калi б мы паглядзелi на Зямлю з прасторы, 
то ўбачылi б дыск бледнаватаблакiтнага колеру i не ўбачылi б якiх
небудзь падрабязнасцяў на самой зямной паверхнi»396. Выснова Цiхава 
пра колер Зямлi з космасу была пацверджаная з пачаткам касмiчных 
палётаў. Але галоўнай мэтай даследаванняў папялiстага святла Месяца 
быў пошук у ягоным спектры паласы паглынання хларафiлу. Нягледзячы 
на магутную зямную бiясферу, палосы паглынання хларафiлу ў адлю-
страваным свеце Зямлi вучоны не выявiў. Ён растлумачыў гэта тым, што 
ўчасткi сушы, пакрытыя раслiннасцю, адносна плошчы акiянаў невялiкiя 
i, акрамя таго, магутная зямная атмасфера вельмi моцна паглынае i рас-
сейвае святло397.

У 1915 г. Цiхаў прапанаваў новы метад хуткага наблiжанага вы-
значэння колераў зорак, у якiм выкарыстоўваецца аб’ектыў з моцнай 
храматычнай аберацыяй у фатаграфiчнай галiне (метад падоўжанага 
спектрографа). У 1937 i 1951 гг. апублiкаваў каталогi колераў каля 
18 000 зорак у абраных пляцоўках Каптэйна398.

Самым галоўным у сваiх астрабiялагiчных даследаваннях Цiхаў 
лiчыў пабудову дакладнай фiзiчнай мадэлi планеты Марс. Дзеля гэтага 
была патрэбная адмысловая планетная абсерваторыя для шматгадо-
вых, разлiчаных на шэраг вялiкiх супрацьстаянняў назiранняў Марса. 
У 1916 г. ён пачаў вывучаць астраклiмат для выбару месца пабудовы 
высакагорнай абсерваторыi на Каўказе399. А ў 1916 г. здзейснiў узы-
ходжанне на Казбек для выбару месца будучай высакагорнай станцыi, 
будаўнiцтва якой было адкладзенае да заканчэння вайны400.

* * *
Вялiкую ролю ў лёсе Цiхава адыграў Мiкалай Аляксандравiч Ма-

розаў, чалавек унiкальнага лёсу i разнастайных здольнасцяў, былы 
на радаволец, вязень Шлiсельбурга (25 гадоў у турмах), даследнiк, 
аўтар шэрагу кнiг, стваральнiк у 1909 г. Рускага таварыства аматараў 
света знаўства (Русское общество любителей мироведения — РОЛМ). 

396 Тихов Г. А. Шестьдесят лет у телескопа. С. 73–74.
397 Гл.: Суслов А. К. Астрофизические исследования Тихова Г. А. С. 79.
398 Каптэйн Якаб Карнелiус (Kapteyn Jacobus Cornelius, 1851–1922) — нi дэр ланд-

скi астраном. Адным з першых выкарыстаў у астраномii фатаграфiю i статыстычныя 
метады для вывучэння руху i размеркавання ў прасторы зорак. Распрацаваў (1906) 
план усебаковага даследавання зорак на 206 абраных пляцоўках (так званыя пляцоўкi 
Каптэйна). 

399 Гл.: Суслов А. К. Астрофизические исследования Тихова Г. А. С. 80.
400 Гл.: Валянский С. И., Недоселина И. С. Отгадчик тайн, поэт и звездочет. М., 

2004. С. 664.
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У наш час навукоўцы, якiя паважаюць Марозава, кажуць пра яго як 
пра энцыклапедыста з наватарскiмi iдэямi, хто не паважае — як пра 
блiскучага дылетанта, якi не атрымаў сiстэматычнай адукацыi i та-
му грувасцiў фантастычныя тэорыi. РОЛМ ставiў сваёй мэтай пашы-
рэнне прыродазнаўчых ведаў, найперш астранамiчных, але таксама 
зазiраў за гарызонт — цiкавiўся тэлепатыяй, гiсторыяй Атлантыды 
i г. д. Сам Марозаў — папярэднiк Фаменкi i Насоўскага з iх «новай 
храналогiяй» у гiсторыi. Гаўрыiл Андрыянавiч сябраваў з Марозавым 
і, магчыма, па дзяляў яго погляды ў прыродазнаўчых навуках, не ка-
ментаваў «не надта» навуковыя погляды аматара. Дзякуючы сваёй 
вялікай папулярнасцi Марозаў забяспечваў галоўнае — збор грошаў 
на развiццё навукi.

РОЛМ аб’ядноўвала ўсiх аматараў астраномii, яго фiлiялы паўсталi 
ў вялiкiх i малых гарадах Расіi. Пецярбургскi ўнiверсiтэт перадаў та-
варыству 175-мiлiметровы рэфрактар Мерца, якi быў усталяваны ў Ла-
ба раторыi iмя П. Ф. Лесгафта. Пазней гэтая лабараторыя была пе ра-
твораная ў Дзяржаўны прыродазнаўча-навуковы iнстытут iм. П. Ф. Лес-
гаф та (Государственный естественно-научный институт им. П. Ф. Лес-
гаф та), дырэктарам якога стаў М. А. Марозаў.

Сярод iншага Марозаў цiкавiўся пытаннямi пошуку жыцця на 
Марсе. З гэтай мэтай была распрацаваная шырокая праграма па раў-
нання спектраў зямных раслiн са спектрамi паверхнi чырвонай пла-
неты. Для яе ажыццяўлення ў Iнстытуце iм. П. Ф. Лесгафта было 
арганiзаванае аддзяленне астрафiзiчных праблем, якое ўзначалiў пра-
фесiйны астраном Пулкаўскай абсерваторыi Гаўрыiл Андрыянавiч Цi-
хаў. Згодна з ягонымi меркаваннямi, у план працы абсерваторыi так са ма 
было ўключанае фатаграфаванне Сонца з фiльтрамi i фотаметрычныя 
назiраннi зорак401. У даследаваннях Марса Цiхаў абапiраўся на працы 
iншага супрацоўнiка — У. М. Любiменкi, загадчыка батанiч нага аддзе-
ла iнстытута. Апошнi займаўся пытаннем, якiмi ўласцiвасцямi павiнны 
валодаць жывёльныя i раслiнныя арганiзмы, што прыстасавалiся да 
жыцця ў розных умовах. Вывучалася залежнасць памiж колькасцю 
хларафiлу ў раслiнах i ўмовамi геаграфiчнага асяроддзя, дзе яны ра-
стуць. Даследаваннi марскiх водарасцяў прывялi Любiменку да iдэi, 
што водарасцi, з iх малым утрыманнем хларафi лу, можна было б раз-
глядаць як адмысловы бiялагiчны тып раслiн, якiя з большай карысцю 
ўжываюць светлавую энергiю, чым вышэйшыя раслiны. Несумнеўна, 
менавiта гэтая iдэя Любiменкi i прывяла Г. А. Цiхава да высновы, што 
раслiннасць на Марсе, калi яна ёсць, па сваiх аптычных уласцiвасцях 

401 Гл.: Луцкий В. К. История астрономических общественных организаций 
в СССР. С. 56.
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павiнна быць блiжэй да зямных нiжэй шых раслiн тыпу мохаў, лi шай-
нiкаў i водарасцяў402.

Прыкладна з 1910 г. Цiхаў пачаў чытаць лекцыi па астраномii на фiзi-
ка-матэматычным аддзяленнi Вышэйшых жаночых курсаў (знакамiтых 
Бяс тужаўскiх курсаў). Адна з слухачак курсаў — Н. М. Штаўдэ, з якой ён 
будзе падтрымлiваць сяброўскiя адносiны да канца жыцця, успамiнала, 
што цiкавасць да астраномii абудзiлася ў яе менавiта пад уплывам Цiхава, 
якога яна ўпершыню пачула падчас вучобы на курсах у 1911 г. Энергiчны, 
цiкавы калежскi дараднiк, галоўны астраном Пулкаўскай абсерваторыi 
быў ужо знакамiты ў навуковых колах. Ягоная лекцыя на Бястужаўскiх 
курсах называлася «Меркаванае жыццё на Марсе». Менавiта дзякуючы 
яму i яго захопленасцi ў курсiстак з’явiлася цiкавасць да астраномii i быў 
створаны астранамiчны гурток, якi Нiна Штаўдэ неўзабаве ўзначалi-
ла. Гаўрыiл Андрыянавiч дапамагаў працы гуртка: курсiсткi наведвалi 
ўнi версiтэцкую абсерваторыю, студэнты ўнiверсiтэта чыталi дакла-
ды на пасяджэннях гуртка Вышэйшых жаночых курсаў. Арганiзоўваў 
экскурсii курсiстак у Пулкаўскую абсерваторыю, усталёвалiся сувязi 
з Рускiм таварыствам аматараў светазнаўства403. У лiку нешматлiкiх 
першых жанчын у 1914 г. Штаўдэ здала дзяржаўныя iспыты на фiзiка-
матэматычным аддзяленнi ў Пецярбургскiм унiверсiтэце. Яна была 
найбольш вядомай i актыўнай супрацоўнiцай РОЛМ — таленавiты 
астраном i адначасова глыбока рэлiгiйная жанчына, якая неўзабаве ста-
ла манашкай. Пасля заканчэння курсаў, у 1914 г., у рамках навуковай 
праграмы, складзенай Марозавым, яна занялася даследаваннем оптыкi 
атмасферы, метэорамi i астэроiдамi404.

У 1916 г. на прапанову Цiхава пры РОЛМ быў заснаваны фонд уз-
нагароды залатым медалём за найлепшыя навуковыя працы аматараў 
па астраномii. Улiчваючы заслугi Гаўрыiла Андрыянавiча i яго актыў-
ную дзейнасць у таварыстве, агульны сход таварыства вырашыў пры-
своiць медалю iмя Г. А. Цiхава. Гэты медаль прысуджаўся найлепшым 
астраномам-аматарам да канца 1920-х гг. Цiхаў потым неаднойчы з за-
мiлаваннем успамiнаў пра сваю дзейнасць у РОЛМ, высока ацэньваў 
навуковую i навукова-папулярызатарскую працу таварыства405.

402 Гл.: Валянский С. И. История и астрономия. [Электронны рэсурс] — Рэжым 
доступу: http://hronotron.narod.ru/pred/morozov/hist_astr.txt — Дата доступу: 19.10.2009.

403 Гл.: Суслов А. К. Студенческие астрономические кружки в Петербурге // Исто-
рико-астрономические исследования. Вып III. М., 1957. С. 654.

404 Гл.: Ходаковская О. И. Нина Михайловна Штауде — монахиня и учёный (1888–
1980) [Электронны рэсурс] — Рэжым доступу: http://www.mitropolia-spb.ru/news_detail.
php?ID=2386 — Дата доступу: 20.10.2009.

405 Гл.: Луцкий В. К. История астрономических общественных организаций в СССР. 
С. 62.
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* * *
Iшла Першая сусветная вайна, i ў 1917 г. астранома прызвалi ў вой-

ска, дзе ён займаўся пытаннямi бачнасцi аддаленых аб’ектаў у аэра-
фотаздымцы. Тады ж Цiхаў апублiкаваў першую ў свеце навуковую 
манаграфiю «Паляпшэнне фатаграфiчнай i вiзуальнай паветранай вы-
ведкi». Пазней акадэмiк згадваў: «Вайсковы аддзел, у якi я патрапiў, 
стаяў пад Кiевам. Ён меў вельмi доўгую назву: “Цэнт ральная аэра
навiгацыйная станцыя Ваеннай школы лётчыкаўназi раль нi каў”… 
Мы праводзiлi фатаграфаванне мясцовасцi з самалёта — аэрафота
здымку. Аэраздымкамi я вельмi зацiкавiўся, бо значная част ка маiх чы
ста астрафiзiчных прац была звязаная з iмi. Захацелася палепшыць 
метады фатаграфавання i яго вынiкi. За службу ў Кiеве я атрымаў 
чын яфрэйтара i вельмi гэтым ганарыўся. Але астраномiя вабiла 
мяне неадольна, i, калi скончылася вайна, я быў шчаслiвы зноў да яе 
вярнуцца»406.

У галодным 1919 г. Цiхаў рэгулярна чытаў лекцыi па астрафiзiцы 
ў Петраградскiм унiверсiтэце, дзе сярод яго слухачоў былi такiя паз-
ней знакамiтыя навукоўцы, як У. А. Амбарцумян, М. А. Козыраў, 
У. П. Цэ  севiч, У. Б. Нiканаў. Пры гэтым ён не пакiдаў працу ў Пулкаве 
i ў Iнстытуце iмя Лесгафта. «У той час я жыў у Пулкаве, i паездкi 
мае ў Ленiнград былi спалучаныя з вялiкiмi цяжкасцямi. Я iшоў пеш
шу на станцыю Аляксандраўскую, часам па вiхуры, узбiраўся на ад
крытую пляцоўку вагона — пракрасцiся ўсярэдзiну не было нiякай 
магчымасцi, — нарэшце прыязджаў на Варшаўскi вакзал. Адтуль на 
трамваi дабiраўся да Васiльеўскага вострава — ва ўнiверсiтэт. На да
рогу патрабавалася не меней дзвюх гадзiн. З унiверсiтэта накi роў ваў
ся ў астрафiзiчную лабараторыю. У iнстытуце ў мяне быў адмы сло вы 
пакой, дзе я начаваў адну або дзве ночы ў тыдзень. У Пулкава вяр таў ся 
тым самым цяжкiм шляхам»407.

Пры РОЛМ у 1921 г. быў створаны гурток маладых све та-
знаў цаў. Шлях у вялiкую навуку пачыналi з працы ў гэтым гуртку 
шматлiкiя буйныя дзеячы навукi. Сусветна вядомы астраном ака дэ-
мiк У. А. Ам бар цумян пiсаў потым: «…У гуртку маладых света
знаўцаў мы ўпершыню сур’ёзна, на ўзроўнi найноўшых ведаў таго 
часу, азнаёмiлiся з астраномiяй, адданасць якой пранеслi праз усё 
наша жыццё i за хавалi дагэтуль… Г. А. Цiхаву, якi, нягледзячы на 
велiзарную занятасць, аддаваў вялiкую ўвагу нам, моладзi, якая 
iмкнулася да ведаў, мы абавязаныя тым, што ён прышчапiў нам 
любоў да навуковай працы. Ён быў сапраўдным распаўсюджвальнi

406 Тихов Г. А. Шестьдесят лет у телескопа. С. 68.
407 Тихов Г. А. Шестьдесят лет у телескопа. С. 76.
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кам навуковых ведаў. Менавiта таму я назаўжды захаваў глыбокую 
ўдзячнасць да яго…»408.

У 1927 г. Гаўрыiл Цiхаў па рэкамендацыi А. А. Белапольскага быў 
абраны ў члены-карэспандэнты АН СССР. У яго за плячыма было ка-
ля ста апублiкаваных навуковых прац, у тым лiку 80 арыгiнальных, 
некалькi вынаходнiцтваў i арганiзацыя не менш як дзясятка навуковых 
экспедыцый409.

Нават пры савецкай уладзе матэрыялiзм не стаў светапоглядам 
большай часткi сябраў РОЛМ. Сябры таварыства ставiлiся лаяль-
на да рэлiгiйных перакананняў грамадзянаў, антырэлiгiйнай пра-
пагандай не займалiся прынцыпова, лiчачы яе замахам на правы 
чалавека, у прыватнасцi на свабоду сумлення. Гэта i шмат што 
iншае не магло спадабацца новай уладзе. У 1930-я гг. таварыства 
было разгромленае. У 1931 г., па вынiках праведзенага следства, 
ОГПУ прыйшло да высновы пра iснаванне ў кiраўнiцтве таварыства 
«контр рэвалюцыйнай групоўкi» i вiны шэрагу яго сябраў у зла чын-
ст вах, прадугледжаных па артыкуле Крымiнальнага кодэкса за ан-
ты савец кую дзейнасць (арт. 58–11). Пасля гэтага справа была пе-
рададзеная на калегiю ОГПУ для пазасудовага разгляду. У вынiку 
адны сябры РОЛМ патрапiлi ў канцлагеры, другiя пайшлi ў ссыл-
ку або падпалі пад адмiнiстрацыйны пераслед. Само ж таварыства 
рашэннем адмiнiстрацыйнага аддзела Ленгубвыканкама ў 1932 г. 
было скасаванае410. Пазней, у гады вялiкага тэрору, факт сяброўства 
ў астра намiчным таварыстве стаў падставай для фiзiчнага знiшчэння. 
Маро заў не быў рэпрэсаваны, але яго выслалi з сталiцы. Шматлiкiя 
з асу джаных былi рэабiлiтаваныя толькi ў гады перабудовы пасмя-
ротна. Лёс значнай iх часткi невядомы411.

Цiхаў — актыўны сябар РОЛМ — у 1931 г. таксама быў арышта-
ваны. Аднак яму пашанцавала больш, чым iншым: ён прабыў у тур-
ме толькi два месяцы. На пачатку 1931 г. арыштавалi Нiну Штаўдэ 
i выслалi ў Рыбiнск. Неўзабаве яе выпусцiлi, але потым пачаўся цэ-
лы шэраг арыштаў i допытаў. Жанчыну саджалi ў турмы, выпускалi, 
адпраўлялi ў лагеры i ссылкi. Гэтыя пакуты працягвалiся да 1944 г., 
пакуль яе канчаткова не выпусцiлi з месцаў зняволення, пасля чаго 

408 Цыт. паводле: Луцкий В. К. История астрономических общественных ор-
ганизаций в СССР. С. 99.

409 Гл.: Еремеева А. И. Памятные даты астрономии в 1976 г. С. 255.
410 Гл.: Бронштэн В. А. Разгром Общества любителей мироведения // Природа. 

1990. № 10. С. 122–126.
411 Гл.: Справка КГБ СССР о судьбе пулковских астрономов // Историко-астроно-

ми ческие исследования. Вып. 22. М.: Наука, 1990. С. 482–490.
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яна напiсала лiст некалькiм навукоўцам, у тым лiку i Г. А. Цiхаву. Ён 
запрасiў яе, здольнага астранома, да сябе ў Алма-Ату, дзе ў той час 
ствараўся сектар астрабатанiкi412.

У 1930-я гг. Цiхаў працягваў працаваць у Пулкаўскай абсерваторыi. 
У 1936 г. пры назiраннi зацьмення Сонца ён упершыню заўважыў, што 
сонечная карона складаецца з дзвюх частак: бесструктурнай «матавай» 
кароны i бруiстай «прамянiстай» кароны.

З моманту паступлення на працу ў Пулкаўскую абсерваторыю 
ў 1906 г. i да эвакуацыi ў Алма-Ату ў 1941 г. Цiхаў жыў у кватэры пры 
абсерваторыi. Аспiрант 1930-х гг. М. М. Гневышаў так апiсаў побыта-
выя ўмовы вядучых астраномаў абсерваторыi: «Усе пулкаўскiя кватэ
ры абагравалiся дровамi. Калолi дровы i прыносiлi iх вязанкамi дворнiкi 
па заяўках, якiя падавалiся загадчыку гаспадаркі… дзве кватэры, якiя 

412 Гл.: Штауде Н. М. Автобиография // Историко-астрономические исследования. 
Вып. 22. 1990. С. 395–466.

Гаўрыіл Цiхаў. Часопiс «Life». 1958 г.
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знаходзiлiся на другiм паверсе астрафiзiчнай лабараторыi, двухпавяр
ховы будынак якой стаяў на захад ад сучаснай гасцiнiцы. У паўднёвай 
з гэтых кватэр жыў Г. А. Цiхаў, а ў другой — загадчык астрафiзiчнага 
аддзела…»413.

Астраном Пулкаўскай абсерваторыi 1930-х гг. Д. Я. Мартынаў 
успа мiнаў: «Я нiчога не сказаў яшчэ пра аднаго са слупоў Пулкаўскай 
астрафiзiкi — Гаўрыiлу Андрыянавiча Цiхава. Аднак пра яго я магу 
сказаць не шмат. Ён быў выдатным назiральнiкам. Фiзiкi сказалi б 
“экс перыментатарам”, гэта значыць вылучаўся ўменнем ставiць i вы
рашаць асобныя задачы, якiя ўзнiкаюць пры развiццi астраномii. У са
кавiку 1930 г., калi ўся абсерваторыя разам з астраномамi ўсяго свету 
была ўзбуджаная адкрыццём дзявятай планеты Сонечнай сiс тэ  мы, 
якую потым назавуць Плутонам, яшчэ не было канчаткова даказана, 
што гэта сапраўды вялiкая планета (а не астэроiд), i таму патрэбныя 
былi новыя i новыя назiраннi. I вось С. К. Касцiнскi (астраном Пулкаўскай 
абсерваторыi. — Л. Л.) на 33сантыметровым астрографе, а Г. А. Цi
хаў на шмат меншым брадзiхiнскiм астрографе (17сантыметровым) 
“навыперадкi” фатаграфуюць вобласць новай планеты, i ў Г. А. Цiхава 
планета выходзiць зусiм не горш, чым у С. К. Касцiнскага. Гэта — по
спех! Праўда, дакладнасць вызначэння каардынатаў новага аб’екта 
ў Сяр гея Канстанцiнавiча ў чатыры разы вышэйшая, бо фокусная ад
легласць яго астрографа значна большая. Але затое ў Цiхава дакладней 
вызначаецца зорная велiчыня планеты. Гаўрыiл Андрыянавiч даходзiць 
да вiртуознасцi ў выкарыстаннi “свайго” (з 1906 г.!) брадзiхiнскага 
астрографа ды розных актуальных пытанняў астраномii, i яго, як быц
цам, не прыгнятае, што гэта маленькая прылада, што яго магчымас
цi абмежаваныя. Ён не ставiць тэарэтычных праблем, а калi трэба 
тэарэтычна абгрунтаваць ужываную iм методыку, ён выяўляе такую 
самую ювелiрную канкрэтнасць, што i ў назiраннях. Такiм, напрыклад, 
быў даклад Гаўрыiла Андрыянавiча на IV з’ездзе айчынных астраномаў, 
дзе я яго ўпершыню ўбачыў. Вырашаючы задачу, да якога моманту вар
та аднесцi вымераную на фотапласцiнцы яркасць аб’екта, якi змяняе 
бляск падчас экспазiцыi, Гаўрыiл Андрыянавiч рабiў перад аўдыторыяй 
разлiкi, якiя адпавядалi элементарнаму вызначэнню iнтэграла. Ве раем
на, таму ў Гаўрыiла Андрыянавiча не стварылася школы. Ён ахвот
на, з поўнай адданасцю вучыў усяму, чаму мог навучыць, быў ветлы, 
абыходлiвы, у яго было шмат вучняў, але… яны адыходзiлi ад яго, ледзь 
устаўшы на ногi»414.

413 Гневышев М. Н. Свершения и тревоги Пулкова // Историко-астрономиче ские 
исследования. Вып. 21. 1989. С. 342–368.

414 Мартынов Д. Я. Пулковская обсерватория в годы 1926–1933 // Историко-астро-
номические исследования. Вып. 17. 1984. С. 425–449.
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* * *
У лiпенi 1941 г. з Пулкава павiнна была накiравацца экспедыцыя 

ў Ал ма-Ату для назiрання сонечнага зацьмення. Але пачалася вайна, 
таму было вырашана сумясцiць экспедыцыю з нагоды сонечнага заць-
мення з эвакуацыяй абсерваторыi. Пулкава атрымала адзiн пасажырскi 
i адзiн таварны вагоны. 1 жнiўня абодва вагоны выправiлiся ў далёкi 
шлях. Цiхаў згадваў: «На Кастрычнiцкай чыгунцы, памiж Ленiнгра
дам i Масквой, былi ўжо шматлiкiя сляды разбурэнняў i пажараў, 
У Маскве вагоны стаялi цэлыя суткi. Уначы быў налёт фашысцкiх 
самалётаў. Выбухi, трасавальныя кулi, пажары… Праз суткi на
шы вагоны прычапiлi да таварнага цягнiка, якi iшоў без прыпынкаў 
некалькi гадзiн… Ехалi ад Ленiнграда да АлмаАты роўна дваццаць 
сутак, прыехалi туды 21 жнiўня. З гэтага дня i пачалося маё алма
ацiнскае жыццё. Я застаўся ў АлмаАце, у фiлiяле Усесаюзнай акадэмii 
навук. У 1946 г. была адкрытая Акадэмiя навук Ка захскай рэспублiкi, 
сапраўдным членам якой неўзабаве мяне абралi»415.

Скончылася вайна. Цiхаў правiльна разлiчыў, што на ўзнаўленне 
разбуранай Пулкаўскай абсерваторыi пойдзе столькi часу, што яго 
жыцця не хопiць. Таму ён вырашыў застацца працаваць у Алма-Аце416. 
Ёсць меркаванне, што вучоны, якi меў «спецыфiчны» досвед стасункаў 
з уладай, лiчыў, што ўдалечынi ад сталiц ён i яго сем’я будуць у боль-
шай бяспецы.

У верхняй частцы Алма-Аты (у канцы вулiцы Узбекскай, цяпер 
вул. Сейфулiна), у гарадской метэастанцыi, на ўзвышэннi, якое нагад-
вае Пулкаўскiя вышынi, у 1946 г. была пабудаваная планетная аб-
серваторыя i некалькi катэджаў для навукоўцаў. Там усталявалi той 
самы брадзiхiнскi астрограф, а пазней — 20-сантыметровы тэлескоп 
сiстэмы Максутава, зручны для экспедыцыйных прац i таксама для 
фатаграфiчных i спектральных назiранняў Месяца i планет. Быў вы-
саджаны «астрабатанiчны» сад з рознымi дрэвамi i кустоўем. У садзе 
была любая Цiхаву серабрыстая елка i куст рэлiктавай, iснаваўшай 
на Зямлi мiльёны гадоў раслiны гiнкга417. Сярод iншых будынкаў пры 
абсерваторыi быў i катэдж Гаўрыiла Андрыянавiча, дзе ён жыў са 
сваёй жонкай Людмiлай Яўграфаўнай i хатняй прыслужнiцай фiнкай 
Ганнай, якую ён неўзабаве ўдачарыў418. Частку свайго дома навуко-

415 Тихов Г. А. Шестьдесят лет у телескопа. С. 61.
416 Гл.: Гневышев М. Н. Свершения и тревоги Пулкова. С. 342–368.
417 Гл.: Тейфель В. Как в Казахстане родилась астробиология // Известия — Казах-

стан. 20.05.2005.
418 Родная дачка Цiхава — Таццяна Гаўрыілаўна, геолаг, аўтар кнiгi «Тайга и горы. 

Из рассказов геолога Тагиловой» (Ленинград, 1962) .
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вец аддаў пад лабараторыю. Цiхаў быў абраны ў члены Вярхоўнага 
Савета КазССР i падрыхтаваў для сесii Савета вялiкi даклад пра зна-
чэнне астраномii.

Астраномы, якiя апынулiся ў Алма-Аце, былi аб’яднаныя ў ство-
раны для гэтай мэты Астрафiзiчны iнстытут, дырэктарам якога быў 
прызначаны акадэмiк В. Р. Фесянкоў. Для развiцця даследаванняў па 
пошуку iснавання жыцця на iншых планетах Сонечнай сiстэмы пры 
Акадэмii навук Казахскай ССР быў арганiзаваны Сектар астрабатанiкi, 
якi ўзначалiў Г. А. Цiхаў.

* * *
Аднак для разумення пазiцыi Цiхава ў пытаннi пра жыццё на Марсе 

неабходна крыху ведаць драматычную гiсторыю вывучэння Марса 
ў XIX–XX стст. Касмiчныя даследаваннi развеялi мiф пра штучнае па-
ходжанне марсiянскiх каналаў. На першых касмiчных здымках паверх-
ня Марса паўстала пакрытая кратарамi. Аднак гэта будзе потым…

* * *
У 1945 г. пасля шматгадовага перапынку Гаўрыiл Андрыянавiч 

вярнуўся да даследаванняў Марса. Ужо не малады астраном, а шы-
рока вядомы масцiты навуковец, ён паставiў перад сабой галоўную 
задачу свайго жыцця — вырашыў знайсцi новыя довады на карысць 
гiпотэзы iснавання жыцця на Марсе. У наступныя некалькi гадоў ён 
сфармуляваў асноўныя тэзiсы для абгрунтавання гiпотэзы iснавання 
жыцця на Марсе i стварыў новую навуку — астрабатанiку, якая праз 
нейкi час стала часткай астрабiялогii.

Астрабатанiка паўстала як навуковая галiна, якая спрабуе растлу-
мачыць аптычныя асаблiвасцi марсiянскiх мораў з пазiцый гiпотэзы аб 
iснаваннi марсiянскай раслiннасцi. Вось як выглядае астрабатанiчная 
гiпотэза ў тым выглядзе, у якiм яе выказаў сам аўтар:

1. Законы жыцця ў Сусвеце адзiныя.
2. Прыстасавальнасць жыцця да ўмоў асяроддзя надзвычай вялiкая.
3. Раслiны маюць аптычную прыстасавальнасць да ўмоў асяроддзя.

Толькi абапiраючыся на такiя тэзiсы, лiчыў навуковец, варта дас-
ледаваць магчымасць жыцця на планетах. Iнакш непазбежны сыход 
у сферу фантазii, якая нi да чаго не прывядзе419.

Апаненты iснавання жыцця на Марсе высунулi некалькi вельмi 
лагiчных аргументаў:

• Па-першае, зямная раслiннасць вельмi моцна рассейвае нябачныя, 
«цеплавыя» iнфрачырвоныя прамянi. Менавiта таму знятыя скрозь 
419 Гл.: Наука и жизнь. 1973. № 6. С. 52–53.
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iнфрачырвоныя святлафiльтры зямныя раслiны падаюцца нiбыта 
пакрытымi шэранню або снегам. У марсiянскiх мораў няма такога 
iнфрачырвонага эфекту.

• Па-другое, у спектры зямных раслiн добра бачныя палосы паглы-
нання, якiя стварае хларафiл — рэчыва, без якога немагчымае жыц-
цё раслiн. У спектры марсiянскiх раслiн нiякiх палос паглынання 
хларафiлу не выяўлена.

• Па-трэцяе, зямной раслiннасцi ўласцiвы зялёны колер, тады як, па-
водле назiраннях шматлiкiх астраномаў, моры Марса маюць добра 
прыкметнае блакiтнае, сiняе, а часам нават фiялетавае адценне420.
Цiхаў пачаў шукаць адказы на гэтыя пытаннi, ён цалкам аддаўся но-

вай навуцы, лiчачы, што на iншых планетах (Марсе, Венеры, Меркурыi) 
могуць iснаваць iншыя формы жыцця, якiя прыстасавалiся да ўмоў, 
пра якiя да пачатку касмiчнай эры iснавалi цалкам няслушныя звесткi. 
Першым ён стаў выкарыстоўваць спектраскапiю для даследавання свят-
ла, адлюстраванага ад зямных раслiн, што растуць у цяжкiх умовах: на 
высакагорных плато, у пустэльнях або ў палярных абласцях, каб выявiць 
шляхi прыстасавання iх да жыцця i параўнаць з спектрам святла адлю-
страванага ад некаторых участкаў Марса. Пры гэтым ён адкрыў знiкненне 
палос паглынання хларафiлу ў спектры некаторых высакагорных раслiн. 
Потым, калi высветлiлася, што на Марсе няма раслiннасцi, гэтыя вынiкi 
страцiлi астранамiчнае значэнне, але захавалi бiялагiчную цiкавасць421.

У 1946 г. у «Веснiку Акадэмii навук Казахскай ССР» Цiхаў апуб лi-
каваў артыкул, сэнс якога пераважна зводзiўся да наступнага: у мяккiм 
клiмаце нiзкiх i ўмераных шырот Зямлi раслiнам дастаткова светла, каб 
паглынаць сонечныя промнi ў некалькiх параўнальна вузкiх участках 
спектра (гэта вiдаць на спектры як паласа паглынання хларафiлу), у су-
ровым жа марсiянскiм клiмаце раслiнам бракуе цяпла i святла, i яны 
павiнны паглынаць усю даўгахвалевую частку сонечнага спектра, якая 
нясе яшчэ каля адной трацiны сонечнай цеплынi. Марс знаходзiцца ад 
Сонца ў паўтара раза далей, чым Зямля, а таму клiмат на iм суровы. 
Меркаваная раслiннасць Марса павiнна была нiбы ўбiраць у сябе ўсё 
даступнае цяпло Сонца, а не частку, як распешчаныя цеплынёй i свят-
лом зямныя раслiны. Гэтаксама астрабатанiкi растлумачылi i другую 
асаблiвасць марсiянскiх мораў: меркаваныя марсiянскiя раслiны павiнны 
былi пакутаваць ад холаду i iмкнуцца паглынуць амаль усе промнi бач-
най часткi спектра. З-за гэтага палосы паглынання хларафiлу ў iх рас-
цягваюцца, «размазваюцца» амаль на ўвесь спектр i таму робяцца цал-
кам непрыкметнымi. Гэтым астрабатанiкi растлумачылi i блакiтнавата-

420 Гл.: Суслов А. К. Астрофизические исследования Тихова Г. А. С. 73–83.
421 Гл.: Гневышев М. Н. Свершения и тревоги Пулкова. 
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сiняе адценне марсiянскiх мораў. Паглынаючы амаль усе промнi бачнай 
часткi сонечнага спектра, марсiянскiя раслiны адлюстроўваюць толькi 
тыя промнi, якiя нясуць з сабой няшмат цеплынi. Такiмi «халоднымi» 
промнямi якраз i ёсць сiне-фiялетавыя промнi422.

Дадзенае Цiхавым тлумачэнне пацвярджалася i назiраннямi на 
Зямлi. Зямныя раслiны, якiя жывуць у суровых клiматычных умовах, 
сваiмі адценнямі i ўласцiвасцямі нагадвалi гiпатэтычныя марсiянскiя 
раслiны. У iх аслаблены iнфрачырвоны эфект, расцягнутая паласа па-
глынання хларафiлу, а самi палярныя цi высакагорныя зямныя раслiны 
часта маюць сiняватае адценне.

Здавалася, што Цiхаў даў вычарпальныя адказы на пытаннi апа-
нентаў. На карысць прыхiльнiкаў жыцця на Марсе скончылiся i твор-
чыя дыскусii, якiя праводзiлiся ў Алма-Аце i Ленiнградзе. На пленуме 
Камiсii па фiзiцы планет Акадэмii навук СССР, якi адбыўся ў сакавiку 
1955 г., былi сфармуляваныя наступныя пяць галоўных доказаў наяў-
насцi раслiннасцi на Марсе:

• Па-першае, сезонныя змены афарбоўкi марсiянскiх мораў.
• Па-другое, змена iх колеру з павелiчэннем вышынi Сонца над да-

дзенай вобласцю Марса.
• Па-трэцяе, змены абрысаў некаторых марсiянскiх мораў.
• Па-чацвёртае, падабенства люстраной здольнасцi марсiянскiх мо-

раў i зямных раслiн.
• Па-пятае, устойлiвасць мораў Марса ў дачыненнi да пылавых бур.

У сувязi з развiццём касманаўтыкi ў снежнi 1956 г. у Маскве адбы-
лася склiканая Акадэмiяй навук СССР нарада найбуйнейшых савецкiх 
астраномаў i бiёлагаў па пытаннi пра магчымасць жыцця на планетах. 
Пераважная большасць удзельнiкаў мерапрыемства выказалася на ка-
рысць наяўнасцi на Марсе арганiчнага жыцця, i нарада прыняла рашэн-
не аб неабходнасцi развiцця даследаванняў жыцця за межамi Зямлi423. 
Усе гэтыя нарады праходзiлi з удзелам нашага земляка, тое, што ён меў 
падтрымку, сведчыць, што на ўзроўнi ведаў сярэдзiны 1950-х гг. iдэi 
Цiхава мелi рацыю. I падобна на тое, што з мэтай далейшага развiцця 
касмiчнай бiялогii, прыцягнення ўвагi грамадскасцi да космасу i грошай 
на касманаўтыку, астрабатанiку i персанальна Цiхава падтрымлiвалi 
найбольш уплывовыя савецкiя вучоныя той эпохi — ракетчыкi. Вя-
до мы канструктар ракетнай тэхнiкi Сяргей Паўлавiч Каралёў пра па-
ноўваў стварыць Планетны навукова-даследчы iнстытут на базе сек-
тара астрабатанiкi Казахскай акадэмii навук i прыцягнуць да справы 
Гаўрыiла Андрыянавiча Цiхава i ўсiх яго аднадумцаў, якiя займалiся 
астрабiялогiяй. Каралёў напiсаў дакладную запiску Хрушчову, дзе ся-

422 Гл.: Тихов Г. А. Шестьдесят лет у телескопа. С. 97.
423 Гл.: Зигель Ф. Обитаем ли Марс? // Мир приключений. 1957. С. 18.
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род iншага прапанаваў ураду i гэтую iдэю. Аднак Цiхаў памёр праз 
паўгода пасля адсылкi гэтага лiста генсеку, пахаваўшы разам з сабой 
iдэю стварэння Планетнага iнстытута424.

* * *
Вучань Гаўрыiла Андрыянавiча — Вiктар Германавiч Тэйфель — 

успамiнаў: «Навуковыя вынiкi, якiя мы атрымалi, азначалi, што ў прын
цыпе на Марсе раслiны маглi быць. Кажучы пра гэта, сур’ёзны i больш 
чым проста адказны навуковец Цiхаў нiколi — хоць тое яму i пры
пiсвалi — не сцвярджаў, быццам ён даказаў, што жыццё на Марсе 
iснуе. Ён меркаваў такую магчымасць, яе не выключаюць i сённяшнiя 
амерыканскiя вучоныя, якiя даследуюць Марс… Галоўнае, што зрабiў 
у сваiм жыццi Гаўрыiл Андрыянавiч, звязанае не з астрабатанiкай. 
У першую чаргу ён быў астрафiзiкам, прычым яшчэ з дарэвалюцыйных 
часоў. У гэтай галiне iм зроблена шмат сур’ёзных адкрыццяў… Ён быў 
не толькi рамантыкам, але больш практыкам, навукоўцам. I нi на ёту 
не адставаў ад сучаснасцi. Захавалiся нават фатаграфii, дзе ён з су
працоўнiкамi разглядае здымкi зваротнага боку Месяца. Наогул, кас
мiчныя адкрыццi займалi вялiкую ўвагу Цiхава. Яшчэ да запуску штучна
га спадарожнiка Зямлi на тэрыторыi астрабатанiчнага сектара была 
створаная станцыя па назiраннi за iм, i мы, студэнты i аспiранты, 
праводзiлi тады свае эксперыменты. У тыя часы, трэба сказаць, да 
iдэй Гаўрыiла Андрыянавiча была вялiкая цiкавасць не толькi ў СССР, 
але i за мяжой. Так, у 1958 годзе адмыслова да яго прыязджаў вядомы 
амерыканскi астраном Джордж Уiльсан. Вось тады ён i вымавiў фразу, 
якую часта потым часта цытавалi. “Амерыка, — сказаў ён, — занад
та позна прызнала Цыялкоўскага, i цяпер мы выпраўляем памылку тым, 
што прызнаем iдэi Цiхава”. Сказаныя Уiльсанам словы не былi прая
вай адной толькi дыпламатычнай ветлiвасцi. Цiхаў падарыў Уiльсану 
галiнку раслiны гiнкга як знак супрацоўнiцтва i сяброўства. Мiнула 
вельмi шмат гадоў з гэтай сустрэчы, i вось гады два таму ў iнтэрнэце 
з’явiлiся ўспамiны жонкi Уiльсана пра гэты эпiзод i пра гэтую галiнку 
гiнкга. Амерыканскiя навукоўцы, якiя працуюць цяпер у цэлым шэрагу 
арганiзаваных у ЗША астрабiялагiчных iнстытутаў, прызналi, што сам 
тэрмiн “астрабiялогiя” быў прапанаваны Цiхавым i ўпершыню з’явiўся 
як назва яго кнiгi, што выйшла ў 1959 годзе… Сакраментальнае пытан
не “Цi ёсць жыццё на Марсе?” хвалявала ў той час вельмi шмат людзей, 
i даследаваннi, якiя праводзiлiся Цiхавым i яго супрацоўнiкамi ў сектары 
астрабатанiкi, прыцягвалi шырокую ўвагу. У абсерваторыi сектара не 
было адбою ад экскурсантаў, а аўдыторыi, дзе выступаў з публiчнымi 

424 Гл.: Творческое наследие академика Сергея Павловича Королева. М.: Наука, 
1980. С. 323.
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лекцыямi Цiхаў, былi заўсёды перапоўненыя. У маю бытнасць Гаўрыiл 
Андрыянавiч, нягледзячы на вельмi стары век, часта выступаў пе
рад слухачамi. Памятаю, як я сам спрабаваў патрапiць на яго лек
цыю ў Акадэмii навук, — прабiцца ў залу было немагчыма. Праблемы 
iншапланетнага жыцця цiкавiлi, здавалася, усiх. I ў 1956 годзе, калi бы
ло вялiкае супрацьстаянне Марса, сюды, у абсерваторыю Цiхава, кож
ны вечар прыходзiлi натоўпы народу, каб паглядзець на гэтую блiзкую 
да Зямлi планету ў тэлескоп. Мы з цяжкасцю вялi астранамiчныя 
назiраннi, бо ад экскурсiй не было адбою. Нядзiва, што ў 40–50я гады 
мiнулага стагоддзя, калi дзякуючы Цiхаву нараджаўся цалкам новы на
вуковы кiрунак — астрабiялогiя, да яго пацягнулася з розных гарадоў 
i рэспублiк навуковая моладзь. I я бясконца ўдзячны лёсу за тое, што мне 
пашчасцiла патрапiць менавiта да яго — выдатнага навукоўца, педаго
га, настаўнiка i сапраўднага iнтэлiгента»425.

А вось што пiсаў пра Ціхава знакамiты пiсьменнiк — фантаст 
i пра  фесiйны астраном Барыс Стругацкi: «Што тычыцца Цiхава, 
дык гэта вельмi цiкавая постаць… ён застаўся ў мяне ў памяцi як 
гэткi кi нанавуковец, вельмi iнтэлiгентны старэча, увесь у белым, 
у белай акадэмiчнай ярмолцы, з белай эспаньёлкай, усе яго баяцца, 
i любяць, i глядзяць на яго як на бога, а ён бярэ нас, першакурснiкаў, 
з сабою на назiраннi Венеры (гэта была апошняя з яго iдэй — зды
маць спектры мiгацення Венеры, выкарыстоўваючы зямную ат
масферу як гiганцкую прызму)… так, дык вось, бярэ ён нас на на
зiраннi, сядзiм цiха ў цёмным кутку вежы, ён вядзьмарыць ля тэ
лескопа, Ваня Бухман (быў у яго такi хлопец на падхваце, майстар 
спорту па спартовай хадзе, сын ссыльнага прафесара Бухмана, 
якi — прафесар, а не сын — на тэрыторыi абсерваторыi пабудаваў 
гелiяжытло, гелiясклеп i гiганцкi люстраны парабалоiд для лячэння 
канцэнтраванымi сонечнымi прамянямi… аднойчы гэты парабалоiд 
самазагарэўся… зрэшты, гэта доўгая гiс то рыя)… дык вось, Янка 
Бухман яму асiстуе, i нешта там у iх не ла дзiцца, заядае там у iх не
шта, i старэча раптам гарлапанiць на ўсю АлмаАту: “Ну што ты, 
Янка, круцiшся, нiбы ў цябе шыла ў дупе!”… Акадэмiк. З еўрапейскiм 
iмем. Сябар Вярхоўнай Рады КазССР. Гэта, памятаецца, зрабiла на 
мяне велiзарнае ўражанне… I яшчэ памятаю, як спраўлялася там 
ягонае сямiдзесяцiгоддзе. Вельмi, дарэчы, сцiпла. Толькi свае. Чалавек 
пятнаццаць: парачка сваякоў, пяток навуковых супрацоўнiкаў абсер
ваторыi, некалькi практыкантаў, шафёр, садоўнiк i кухар, якi спёк 
торт з крэмавым надпiсам: “Гаўрыiлу Андрыянавiчу ад улюбёных 
марсiянаў”. Вось пытанне: чаму так сцiпла? I чаму ўвогуле акадэмiк, 

425 Тейфель В. Гавриил Тихов — звезда первой величины // Казахстанская правда. 
30.11.2007. 
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адзiн з заснавальнiкаў i слупоў Пулкаўскай абсерваторыi, вучоны 
з еўрапейскiм, паўтараю, iмем апынуўся раптам у АлмаАце дырэк
тарам “занюханнейшей” абсерваторыi? Праўда, у тыя гады шмат 
хто там апынуўся… Дзiўна, дзiўна… Дык вось, там я, быўшы прак
тыкантам, надзёрся як зюзя, прамаўляў нейкiя мудрагелiстыя то
сты, на якiя Г. А. адказаў акадэмiчным тостам: “За прыгожых 
дзяўчат i за п’янюткiх студэнтаў!”»426.

Вярнуўшыся з лагераў, Н. М. Штаўдэ працавала ў сектары астра-
батанiкi i ў 1945 г. пад кiраўнiцтвам Цiхава паспяхова абаранiла даўно 
напiсаную кандыдацкую дысертацыю. Доктарская таксама была прак-
тычна гатовая i патрабавалiся адзiн-два гады, каб атрымаць навуковую 
ступень доктара навук. У 1946 г. яна прывяла сям’ю Цiхава ў Мiкольскi 
сабор Алма-Аты на велiкодную ютрань. У 1948 г. прыёмная дачка 
Цiхавых, Ганна, фiнка па паходжаннi i лютэранка, захацела прыняць 
праваслаўе. Ганна была хрышчаная 16 верасня 1948 г. Сам архiепiскап 
Алма-Аты Мiкалай пажадаў стаць хросным бацькам, а Штаўдэ ён 
прызначыў у хросныя мацi. З 1949 г. праваслаўны святар архiмандрыт 
Iсаак пачаў наведваць астранамiчную абсерваторыю, дзе працавала 
i жыла астраном-манахiня. А акадэмiк Цiхаў стаў царкоўным старастам 
праваслаўнага прыхода. У лютым 1950 г. Нiна Штаўдэ накiравалася 
ў Маскву, каб абаранiць доктарскую дысертацыю, але ёй не дазволiлi 
стаць доктарам навук. Неўзабаве ў Алма-Аце ў Акадэмii навук пачала-
ся чыстка кадраў, i ў працяг маскоўскай нямiласцi Штаўдэ была зволь-
неная427. Дзякуючы Гаўрыiлу Адрыянавiчу яна не кiнула навуковай  
працы, па старой памяцi ён дасылаў да яе сваiх супрацоўнiкаў па 
кансультацыi. У 1956–1957 гг. стары i вельмi хворы акадэмiк жадаў пе-
радаць ёй кiраванне сектарам астрабатанiкi, настойлiва клiкаў яе вяр-
нуцца ў навуку. Штаўдэ адмовiлася, а чалавека, якому акадэмiк змог бы 
даверыць кiраўнiцтва сектарам, не было428.

Мажлiва, з улiкам ўсяго гэтага ў некаторых навукоўцаў з’явiлася 
iдэя пра тое, што Цiхаў шукаў на Марсе i iншых планетах не проста 
раслiннае жыццё i ва ўсялякiм разе не толькi жыццё. Ён шукаў Бога 
i яго эманацыi ў Сусвеце. Вера Цiхава ў жыццё была раўнасiльная веры 
ў нешта такое, што можа iснаваць у самых дрэнных умовах, у неаб-
межаваную магутнасць Бога i ў бiялагiчнае жыццё як вынiковы сэнс 
iснавання Сусвету. Аднак давесцi або аспрэчыць гэта ўжо не ўяўляецца 
магчымым.

426 Стругацкий Б. Из писем к Б. Штерну // Миры братьев Стругацких: собр. соч. 
Стругацких. Т. 12. СПб., 2003. С. 309–346. 

427 Гл.: Из воспоминаний Н. Н. Парийского // Вестник ОГГГН РАН. 2000. № 4 (14), 
С. 1–15. 

428 Гл.: Штауде Н. М. Автобиография. 
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Пасля скону Гаўрыiла Андрыянавiча 25 студзеня 1960 г. сектар 
астра  батанiкi, якi набыў ужо сусветную вядомасць, быў расфармаваны. 
А ў 1980-я гг. абсерваторыя Цiхава i астрабатанiчны сад, нягледзячы на 
шмат лiкiя пратэсты навукоўцаў i прапановы пакiнуць яго, ператварыўшы 
ў астра намiчны музей, быў знесены. Цяпер там 12-павярховы хмарачос.

А ўлюбёная прылада Цiхава — знакамiты брадзiхiнскi астро-
граф — перавезены ў Пулкава429.

* * *
Цiхаў актыўна папулярызаваў свае погляды ў прэсе. Яго кнiгi дру-

кавалi i перадрукоўвалi самыя розныя выдавецтвы — не толькi навуко-
выя, але i «Молодая гвардия», i «Детгиз», i «Московский рабочий»… 
Артыкулы i кнiгi Цiхава з Алма-Аты, дзе ён жыў i працаваў, хутка 
даходзiлi ў iншыя краiны. Iшлi сур’ёзныя навуковыя дыскусii. Так, на-
прыклад, у 1954 г. вядомы савецкi астраном акадэмiк В. Р. Фесянкоў 
выступiў з артыкулам, у якiм катэгарычна адпрэчыў усякую магчы-
масць якога б нi было арганiчнага жыцця на Марсе. Навуковыя спрэчкi 
сур’ёзных навукоўцаў выходзiлi на старонкi газет i часопiсаў, i тэма 
жыцця на Марсе пачынала жыць сваiм жыццём. Тым больш, што ка-
нец 1950-х гг. — гэта пачатак касмiчнай эры i масавай цiкавасцi да 
пытанняў астраномii. Вядомая рэпрыза з фiльма «Карнавальная ноч» 
«Ёсць жыццё на Марсе цi няма жыцця на Марсе — гэта навуцы пакуль 
невядома» — таксама адгалосак навуковых спрэчак Цiхава. Добрым 
фактарам папулярнасцi быў працяг фiнансавання сектара астрабiялогii, 
але з’явiлiся i адмоўныя наступствы. У 50-я гг. ХХ ст. пра астрабатанiку 
i Цiхава казалi i ў СССР, i за мяжой. Прычым казалi захоплена, гора-
ча, становячыся, безумоўна, альбо прыхiльнiкамi новага навукова-
га кiрунку, альбо яго працiўнiкамi. Шмат каму з вучоных, хто добра 
ведаў Цiхава — сур’ёзнага навукоўца, дакладнага, строгага, веруючага 
толькi ў аб’ектыўныя дадзеныя i неаспрэчнасць вылiчэнняў, — зда-
валася проста неверагодным яго астрабатанiчнае захапленне. Ён до-
бра ведаў пра скептычныя ўсмешкi, выклiканыя яго пошукам жыцця 
на Марсе, ведаў i пра сваёй мянушку — «алмаацiнскi летуценнiк». 
Але яго падтрымлiвалi i паважалi шматлiкiя аўтарытэтныя навукоўцы 
з сусветным iмем. Напрыклад, вось выказванне знакамiтага англiйскага 
бiёлага, лаўрэата Нобелеўскай прэмii Ф. Крыка430, чалавека, якi адкрыў 

429 Гл.: Тейфель В. Как в Казахстане родилась астробиология. 
430 Крык Фрэнсiс Хары Комптан (Crick, 1916–2004) — англiйскi бiяфiзiк i генетык. 

У 1953 г. сумесна з Дж. Уотсанам стварыў мадэль структуры ДНК (падвойную спiраль), 
што дазволiла растлумачыць шматлiкiя яе ўласцiвасцi i бiялагiчныя функцыi i распа-
чаць малекулярную генетыку. За працы па расшыфроўцы генетычнага кода атрымаў 
Нобелеўскую прэмiю (1962, сумесна з Дж. Уотсанам i М. Уiлкiнсам).
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Гаўрыіл Цiхаў. Часопiс «Life». 1958 г.
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падвойную спiраль ДНК. Гэтае выказванне аб’ектыўна характарызуе 
ўсё, што адбылося з астрабатанiкай: «У 50я гады… мне падабалася 
гiпатэтычная навука астрабатанiка. Мы лiчылi, што калiнебудзь 
яна набудзе рысы рэальнасцi, але зусiм не ў блiзкай будучынi. Нам гэ
та ўяўлялася настолькi далёкiм, што магло паслужыць прадметам 
жартаў, i самае дзiўнае тут тое, што цяпер гэтыя даследаваннi ўжо 
вядуцца»431.

Бацька астрабатанiкi быў вялiкiм вучоным i заўсёды трымаўся 
ў рамках карэктнасцi ў навуковых спрэчках. А вось шматлiкiя папуля-
ры затары яго iдэй дазвалялi сабе i не зусiм «навуковыя» метады. 
Некаторыя папулярызатары iшлi занадта далёка ў сваiх iнтэрпрэтацыях 
iдэй вучонага. Цiхаву пашанцавала не дажыць да часовага краху сваёй 
навукi, ён памёр у 1960-м. Марсiянскiя каналы выявiлiся ланцужка-
мi кратараў. Пацямненнi i пасвятленнi паверхнi растлумачвалiся пе-
раносамi вялiкiх мас пылу. Канец мары? У вачах нашчадкаў Цiхаву 
не пашанцавала яшчэ i таму, што канец 1940 — пачатак 1950-х гг. 
былi не лепшымi гадамi для навукi ў СССР. Яго iдэi не пацвердзiлiся, 
i Гаўрыiл Андрыянавiч праз гады ва ўспамiнах некаторых сучаснiкаў 
мiмаволi стаў персанажам амаль з таго ж шэрагу, што i савецкiя iлже-
навукоўцы — Лысенка, Лепяшынская, Баш’ян. Цяпер, калi ад нара-
джэння астрабатанiкi прайшло больш за паўстагоддзя iмклiвага раз-
вiцця ведаў пра космас, могуць падавацца наiўнымi метады цiхаўскiх 
пошукаў, могуць падавацца прамалiнейнымi i небясспрэчнымi нека-
торыя з яго высноў. Прыкметнейшымi сталi i яго асобныя памылкi. 
Усё жыццё Гаўрыiл Цiхаў займаўся Чырвонай планетай i ведаў пра яе 
ўсё. Дакладней, усё, што мог ведаць навуковец яго часу. Кожнаму ча-
су  вызначаны яго ўзровень ведаў. Створаная ў першай палове ХХ ст. 
на  падставе наземных тэлескапiчных назiранняў мадэль Марса пра iс-
навала да 1964 г. Да пачатку касмiчнай эры атмасферны цiск ля паверхнi 
Марса ацэньваўся на ўзроўнi 0,09 атм., а сярэдняя тэмпература — каля 
10 °С. На самай справе вымераны касмiчнымi апаратамi цiск роўны 
толькi 0,006 атм., а сярэдняя тэмпература меншая за –40 °С432. Гэтая 
памылка назiральнай астраномii пачатку ХХ ст. i прывяла да пабудовы 
Цiхавым недакладнай тэорыi433.

Напрыканцы жыцця навукоўца, у 1959 г., вышлi яго мемуары 
«Шэсцьдзесят гадоў у тэлескопа», а яго ворагi зло перайначылi: 

431 Наука и жизнь. 1973. № 6. С. 52–53.
432 Даведка: сярэдняя тэмпература на паверхнi Марса –63 °С (мiнiмальная –140 °С, 

максiмальная +20 °С); сярэдняя тэмпература на Зямлi +15 °С. Газавы склад атмасферы 
Марса такi: 95 % вуглякiслага газу, каля 3 % азоту, больш за 1,5 % аргону. Атмасфера 
Землi цалкам iншая: 77 % азоту, 21 % кiслароду, усе iншыя складнiкi — 2 %.

433 Гл.: Суслов А. К. Астрофизические исследования Тихова Г. А. С. 79.
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« Шэсць дзесят гадоў у трубу». Касмiчныя даследаваннi пакуль не вы-
явiлi жыцця па-за Зямлёй. Няўжо «шэсцьдзесят гадоў у трубу»? Не, iдэя 
пра магчымасць iснавання жыцця ва ўмовах, адрозных ад зямных, не 
страцiла сваёй актуальнасцi. I астрабiялогiя хутка развiваецца. Пошукi, 
якiя вядуцца амерыканскiмi астрабiёлагамi, шмат у чым вынiкаюць 
менавiта з iдэй, якiя паўстагоддзя таму былi прапанаваныя нашым 
земляком. Найперш гэта прыстасавальнасць жывых арганiзмаў да за-
лiмiтавых па шкоднасцi фiзiчных умоваў: да вельмi нiзкiх або вельмi 
высокiх тэмператур, да адсутнасцi або нiзкага ўтрымання кiслароду. 
Дарэчы, такiя арганiзмы знойдзены нават на Зямлi i атрымалi наз-
ву экстрамафiлаў, iх знаходзяць у самых розных месцах — пад лё-
дам Антарктыкi, высока ў атмасферы i нават у ядзерных рэакта-
рах! Сучасная астрабiялогiя засноўваецца на дасягненнях бiялогii, 
астраномii i хiмii. У эксперыментальным плане яна выкарыстоўвае 
магчымасцi касманаўтыкi для вывучэння Сонечнай сiстэмы, а такса-
ма метады астраномii i радыёастрано мii для вывучэння арганiчнага 
складнiка мiжзоркавага асяроддзя i по шу ку планетных сiстэм, падоб-
ных да Сонечнай сiстэмы. I астраномаў зноў хвалюе меркаваны ко-
лер раслiн на iншых планетах. У iнтэрнэце ёсць артыкул Нэнсi Цзян, 
супрацоўнiцы Iнстытута касмiчных даследа ван няў у Нью-Ёрку, пад на-
звай «Колер раслiн на iншых планетах»434 — якраз над гэтай тэмай усё 
жыццё працаваў Цiхаў.

Iмем Г. А. Цiхава названыя кратары на Марсе i Месяцы, малая пла-
нета № 2251, знойдзеная 19 верасня 1977 г. Крымскай астрафiзiчнай 
абсерваторыяй.

434 Нэнси Цзян. Цвет растений на других планетах // В мире науки. 2008. № 7.
[Электронны рэсурс] — Рэжым доступу: http://elementy.ru/lib/430636 — Дата доступу: 
24.10.2009.



АСТРАНОМЫ XX ст. — 
НАРАДЖЭНЦЫ БЕЛАРУСI





167

Астраномы XX ст. — нараджэнцы Беларусi 

Блажко Сяргей Мiкалаевiч (17.11.1870–11.02.1956) — астраном, 
астраметрыст, прафесар Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта, член-
ка рэспандэнт АН СССР, спецыя лiст у галiне даследавання пераменных 
зорак, аўтар шэрагу арыгiнальных канструкцый i прылад для тэлескопаў. 

Нарадзiўся ў купецкай сям’i ў г.  Хоцiмску Магiлёўская вобласцi. 
У 1880 г. закончыў народную вучэльню ў Хоцiмску, а ў 1888 г. — Сма-
ленскую гiмназiю i паступiў на фiзiка-матэматычны факультэт Iмпе-
ратарскага Маскоўскага ўнiверсiтэта на спецыяльнасць «астра но мiя». 
У 1892 г. атрымаў дыплом I ступенi МДУ. Настаўнiкамi былi прафе-
сары: В. К. Цераскi i Ф. А. Брадзiхiн, калегамi па працы: П. К. Штэрн-
берг, З. А. Казакоў, Б. П. Мадэстаў.

Пасля заканчэння ўнiверсiтэта С. М. Блажко быў залiчаны на па-
саду звышштатнага асiстэнта абсерваторыi i пачаў працаваць пад кi-
раўнiцтвам В. К. Цэраскага, з якiм яго на ўсё жыццё звязалi сяб роў-
скiя стасункi. З 1894 г. Блажко — штатны асiстэнт абсерваторыi. Ён 
пры няў эстафету ад Цэраскага i стаў прадаўжальнiкам традыцый мас-
коў скай школы даследнiкаў пераменных зорак. Навуковыя iнтарэсы 
С. М. Блажко былi вельмi шырокiя, але ён займаўся пераважна да сле-
даваннем пераменных зорак i практычнай астраномiяй435. У 1895 г. 
астраном пачаў сiстэматычнае фатаграфаванне зорнага неба з выкары-
станнем святласiльнага шырокавугольнага астрографа — экватарыяль-
най камеры Цэраскага.

Блажко выявiў у пераменных зорак тыпу Алголь уплыў на крывыя 
змены iх бляску пацямнення яркасцi краю дыска зоркi, што дазволiла 
ўдакладнiць арбiту падвойнай сiстэмы. Гэтае адкрыццё стала падмур-
кам ягонай магiстарскай дысертацыi, дзе ён упершыню выклаў агуль-
ную тэорыю пераменных зорак тыпу Алголь i паказаў метад вызначэн-
ня элементаў iх арбiт па фотаметрычных дадзеных. Дысертацыя была 
блiскуча абароненая ў 1911 г. i апублiкаваная як манаграфiя пад назвай 
«Аб зорках тыпу Алголь».

Сяргей Блажко даследаваў звыш двухсот пераменных зорак розных 
тыпаў i першым выявiў у некаторых хуткаперыядычных пераменных 
зорак тыпу RR Лiры перыядычныя змены iх перыяду i бляску. Гэты 
эфект атрымаў у лiтаратуры назву «эфект Блажко». У 1919 г. астра-
ном прапанаваў новы метад фатаграфавання малых планет, якi хутка 
пашыраўся. Сутнасць метаду палягала ў тым, што на адной пласцiнцы 
атрымлiвалi тры выявы з перапынкамi памiж iм i са зрухам трубы па 
скланеннi.

435 Гл.: Колчинский И. Г., Корсунь А. А. Родригес М. Г. Астрономы. Биографиче-
ский справочник. Киев, 1977. С. 35–36.
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На працягу шматлiкiх дзесяцiгоддзяў спектраграфаванне метэо-
раў было аперацыяй вельмi працаёмкай з прычыны раптоўнасцi i ка-
рот качасовасцi з’явы. У ХIХ ст. была атрыманая толькi адна такая 
спектраграма (Э. Пiкерынг, 1897 г.), дый тое выпадкова. Менавiта та-
му С. М. Блажко прыступiў да сiстэматычных прац па спектраграфа-
ван нi метэораў пры дапамозе аб’ектыўнай прызмы. 11 траўня 1904 г. 
i 12 жнiў ня 1907 г. даследнiку пашчасцiла атрымаць удалыя фатаграфii 
спектраў метэораў i ўпершыню даць правiльнае iх тлумачэнне. Так, 
спектр метэора 1904 г. складаўся з 17 лiнiй, сярод якiх асаблiва добра 
былi бачныя лiнii жалеза, вадароду i кальцыю. Цiкава адзначыць, што 
да 1909 г. ва ўсiм свеце было атрымана ўсяго пяць спектраў, а з iх тры 
належалi С. М. Блажко436.

У 1914 г. Блажко выявiў палярызаванасць выпраменьвання сонеч-
най кароны з дапамогай прыбора сваёй канструкцыi. Ён прапанаваў 
новы спосаб выяўлення астэроiдаў па фатаграфiях, распрацаваў ары-
гiнальны метад вызначэння каардынатаў свяцiлаў, далёкiх ад аптычна-
га цэнтра пласцiнкi. Ён сiстэматычна фатаграфаваў зорнае неба i зра  бiў 
вялiкi ўнёсак у знакамiтую «шкляную бiблiятэку» Маскоўскай абсер-
ваторыi, а таксама сканструяваў шэраг прыбораў: бясшчыльны зор ны 
спектрограф для 15-цалевага падвойнага астрографа, блiнк-мiк ра скоп 
для выяўлення новых пераменных, прыладу на мерыдыянным кру зе 
для паслаблення бляску пры назiраннях момантаў мiнання зорак.

Педагагiчная дзейнасць Сяргея Блажко пачалася на Вышэйшых кур-
сах (1900–1918), у Народным унiверсiтэце iм. А. Л. Шаняўскага (1909–
1919) i на Педагагiчных курсах Таварыства выхавальнiц i настаўнiц. 
З 1910 г. Блажко — прыват-дацэнт кафедры астраномii i геадэзii, 
з 1918 г. — прафесар Маскоўскага ўнiверсiтэта, дзе чытаў: «Курс агуль-
най астраномii», з 1910 г. — «Курс практычнай астраномii», «Курс сфе-
рычнай астраномii», «Курс агульнай астрафiзiкi», «Поспехi астраномii за 
апошнiя дзесяцiгоддзi», «Курс практычнай астрафiзiкi», а таксама вучыў 
студэнтаў праводзiць практычныя астранамiчныя назiраннi.

У 1918–1920 гг. Блажко працаваў намеснiкам дырэктара, а з 1920 г. — 
дырэктарам Маскоўскай абсерваторыi. З 1922 г. ён дырэктар НДI астра-
номii i геадэзii пры МДУ, у 1931–1937 гг. — загадчык ка фед ры астра-
номii, з 1937 да 1953 г. — загадчык кафедры астраметрыi ме ха нi ка-
матэматычнага факультэта МДУ. Блажко быў старшынёй Цэнтральнай 
камiсii па пераменных зорках пры Астрасавеце, сябрам Мiжнароднага 
астранамiчнага саюза (з 1938 г.), сябрам рэдкалегiй «Астранамiчнага 
часопiса» i бюлетэня «Пераменныя зоркi»437.

436 Гл.: Еремеева А. И. Памятные даты астрономии в 1984 г. С. 304–307.
437 Гл.: Колчинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. Астрономы. С. 35–36.
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Сусветна вядомы астрафiзiк Iосiф Шклоўскi, вучань прафесара 
Блажко, пiсаў у мемуарах: «Сяргей Мiкалаевiч Блажко быў асобай цал
кам легендарнай. Напрыклад, з iм здарылася такая гiсторыя. Падчас 
чарговай кампанii за падвышэнне працоўнай дысцыплiны наведванне 
лекцый зрабiлi строга абавязковым. Сяргей Мiкалаевiч чытаў курс 
агульнай астраномii на фiзiчным факультэце для некалькiх сотняў 
студэнтаў. Лекцыi адбывалiся ў знакамiтай Ленiнскай аўдыторыi 
на Мохавай, дзе лавы размешчаныя амфiтэатрам. Журчанне ста
рога лектара таксяк можна было чуць толькi ў першых двух шэ
рагах, тыя ж студэнты, якiя сядзелi вышэй, займалiся хто чым. 
У прыватнасцi, двое ўладкавалiся на верхатуры i, нагнуўшыся, акру
жаныя заўзятарамi, гулялi шахматную партыю факультэцкага 
пер шынства. На дошцы стварылася вострая сiтуацыя з “вiслымi” 
фiгу рамi. I ў гэты момант адзiн з гульцоў зрабiў груба хiбны ход, ла
маючы ўсю шахматную партыю. Тады яго партнёр, якi забыўся пра 
ўсё, радасна зароў на ўсю аўдыторыю: “Ну, гэта мудзi!” Сяргей 
Мi калаевiч палiчыў гэты крык душы за сумнеў дапытлiвага юнака 
ў праўдзiвасцi нейкай тэарэмы, якую ён у гэты момант даказваў. Пе
рапынiўшы доказ, ён нечакана гучным фальцэтам пракрычаў: “Гэта 
не мудзi, а закон прыроды!”»438.

У 1920-я гг. прафесар Сяргей Мiкалаевiч Блажко на пытанне пра 
тое, навошта патрэбна такая старажытная i несучасная навука, як 
астраномiя, адказваў прыкладна так: «Поспехi астраномii, вядома ж, 
не робяць непасрэднага ўплыву на ўдоi кароў, але павiнны ж мы ведаць, 
як уладкаваны той свет, у якiм мы жывём!»439.

За цыкл прац па даследаваннi пераменных зорак у 1929 г. Блажко 
быў абраны ў члены-карэспандэнты АН СССР, у 1934 г. яму прысвоена 
званне «Заслужаны дзеяч навукi i тэхнiкi РСФСР». Яго неаднаразо-
ва ўзнагароджвалi медалямi i ордэнамi, ён быў лаўрэатам Сталiнскай 
прэмii за падручнiк па сферычнай астраномii (1952), яго iмем назва-
ныя малая планета № 2445 i кратар на зваротным баку Месяца. Блажко 
напiсаў больш за 100 навуковых прац.

На пачатку 2008 г. у Хоцiмску была ўсталяваная памятная дошка 
з надпiсам «Тут нарадзiўся астраном Сяргей Блажко» на той самай хат-
цы (цяпер па вулiцы Камсамольскай), дзе ў 1870 г. ён нарадзiўся.

438 Иосиф Самуилович Шкловский. Эшелон. [Электронны рэсурс] — Рэжым 
доступу: http://lib.ru/MEMUARY/SHKLOWSKIJ/eshelon.txt — Дата доступу: 
01.11.2009.

439 Цыт. паводле: Романов А. М. Занимательные вопросы по астрономии и не толь-
ко. М., 2005. С. 1.
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Гаўрылаў Iгар Уладзiмiравiч (17.05.1928–19.10.1982) нарадзiўся 
ў мястэчку Рубяжэвiчы Мiнскай вобласцi. У 1952 г. закончыў фiзiка-
матэматычны факультэт Вiльнюскага ўнiверсiтэта, пасля чаго пэўны 
час працаваў настаўнiкам матэматыкi сярэдняй школы. З 1954 г. — су-
працоўнiк Галоўнай астранамiчнай абсерваторыi АН УССР, з 1976 г. — 
загадчык аддзела фатаграфiчнай астраметрыi.

Ягоныя асноўныя навуковыя працы — гэта працы па селенадэзii440 
i фатаграфiчнай астраметрыi. Пад яго кiраўнiцтвам i пры непасрэд-
ным удзеле складзеныя першыя ў СССР селенадэзiчныя каталогi 
каар дынатаў кропак бачнага боку Месяца, якiя былi неабходныя пры 
ажыццяўленнi праграм вывучэння Месяца з дапамогай касмiчных апа-
ратаў i картаграфаваннi месяцовай паверхнi. Iгар Гаўрылаў правёў 
вялiкi цыкл даследаванняў па азначэннi параметраў геаметрычнай фор-
мы Месяца. Значная частка гэтых даследаванняў адлюстраваная ў яго 
манаграфii «Фiгура i памеры Месяца па астранамiчных назiраннях» 
(1969), а таксама ў калектыўнай працы «Зводная сiстэма селенадэзiч-
ных каардынат 4900 кропак месяцовай паверхнi» (1977). У апошнiя га-
ды жыцця шмат увагi аддаваў праблемам фатаграфiчнай астраметрыi, 
быў адным з iнiцыятараў праграмы па фатаграфiчным аглядзе паўноч-
нага неба441.

Глэнбоцкi Роберт (Robert Głębocki, 02.01.1940–21.02.2005) нара-
дзiўся 2 студзеня 1940 г. у маёнтку Трэпалава каля Вiлейкi. Вышэйшую 
адукацыю атрымаў ва Унiверсiтэце Мiкалая Капернiка ў Торунi. Атры-
маў ступень магiстра ў галiне астраномii ў 1961 г., доктарскую дысер-
тацыю абаранiў у 1966 г. Доктарам габiлiтаваным стаў у 1972 г. Быў 
прафесарам кафедры матэматыкi, фiзiкi i iнфарматыкi Гданьскага ўнi-
версiтэта.

Пасля атрымання доктарскай ступенi, у 1966–1967 гг., ён меў пасля-
доктарскую стажыроўку ва Унiверсiтэце штата Агаё (ЗША), а з 1983–
1988 гг. некалькi разоў па некалькi месяцаў стажыраваўся ў Медонскай 
абсерваторыi (Францыя).

У коле навуковых iнтарэсаў прафесара Глэнбоцкага была праб ле-
ма структуры зорных атмасфер, вывучэнне iх метадамi спектра ска пii 
i статыстыкi. Вынiкам яго даследаванняў сталiся больш за 50 пуб-
лiкацый i каля 20 навукова-папулярных прац. Падрыхтаваў больш за 
сто магiстраў i 7 дактароў навук. Прафесар Глэнбоцкi быў вялiкi папу-

440 Селенадэзiя (ад греч. selene — Месяц i dáio — дзялю, падзяляю) — навуковая 
дысцыплiна, прысвечаная вывучэнню формы i памераў Месяца. 

441 Гл.: Гаврилов Игорь Владимирович. [Электронны рэсурс] — Рэжым доступу: 
http://www.astronet.ru/db/msg/1233469 — Дата доступу: 02.11.2009.
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лярызатар астраномii. Ён таленавiта пiсаў пра цяжкiя праблемы сучас-
най астраномii, даступна i з гумарам. Глэнбоцкi лiчыў, што папуляры-
зацыя ведаў — сацыяльны i маральны абавязак кожнага выкладчыка 
ўнiверсiтэта.

Прафесар Глэнбоцкi актыўна падтрымлiваў рух за дэмакратыю 
ў Польшчы. У жнiўнi 1980 г. ён прадстаўляў унiверсiтэт Гданьска ў ста-
чачным камiтэце на Гданьскай суднаверфi. У 1988–1990 гг. быў стар-
шынёй Камiтэта па навуцы прафсаюза «Салiдарнасць».

Напрыканцы жыцця займаў пасады рэктара Гданьскага ўнiверсiтэ-
та i мiнiстра нацыянальнай адукацыi Польскай Рэспублiкi442.

Дубяга Змiцер Iванавiч (03.10.1849–22.10.1918) нарадзiўся 
ў 1849 г. у Магiлёўскай губернi (сяло Соiна, цяпер Смаленская воб-
ласць). Атрымаў першапачатковую адукацыю ў Гатчынскiм iнстытуце 
i паступiў на фiзiка-матэматычны факультэт Санкт-Пецярбургскага 
ўнi версiтэта.

У 1872 г. Змiцер Дубяга закончыў Пецярбургскi ўнiверсiтэт. У 1878–
1884 гг. працаваў астраномам Пулкаўскай абсерваторыi. З 1884 да 
1918 г. быў дырэктарам абсерваторыi Казанскага ўнiверсiтэта.

Змiцер Iванавiч Дубяга — заснавальнiк казанскай астранамiчнай 
школы. Пасля запрашэння яго на пасаду ардынарнага прафесара ка-
фед ры астраномii i геадэзii i прызначэння на пост дырэктара абсер-
ва то рыi да заняткаў назiральнай астраномiяй пачала прыцягвацца 
та ле на вiтая моладзь, былi створаныя вылiчальнае бюро i навуковая 
бiб лiятэка, пачалося сiстэматычнае выданне навуковых прац, па шы-
рылася сувязь з iншымi абсерваторыямi443. У 1892 г. у абсер ва то рыi 
пачалiся вымярэннi на пасажнай прыладзе змянення геагра фiч най 
шыраты. Зміцер Дубяга вызначыў тэматыку назiранняў i на ге лiя-
метры444, адзiнай у Расii ажно да сёння астранамiчнай прыладзе та-
кога тыпу. Назiраннi на iм для вывучэння лiбрацый Месяца пачалiся 
з 1895 г. Гэтыя назiраннi сталi традыцыйнымi ў праграме казанскай 
астранамiчнай школы i працягваюцца да нашага часу. На 9-цалевым 
рэфрактары пры Дубягу пачалi сiстэматычна весцiся назiраннi малых 

442 Гл.: Woszczyk Andrzej. Robert Głębocki (1940–2005) // Urania — Postępy Astro-
nomii. 2005. № 3. S. 122–123.

443 Гл.: Аганов А. В., Ларионов А. Л. 200 лет физики и астрономии в Казанском 
университете // Ученые записки Казанского университета. 2005. Т. 147, кн. 2. С. 8.

444 Гелiяметр — астраметрычная прылада для вымярэння невялiкiх (да 1°) вуглоў 
на нябеснай сферы. Першапачаткова гелiяметр ужываўся для вымярэння дыяметра 
Сонца, з чым i звязана яго назва, пазней — для вымярэння папярочнiкаў Месяца, пла-
нет, каардынат спадарожнiкаў планеты, а таксама для вымярэння падвойных зорак i для 
вызначэння зорных паралаксаў.
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планет i камет, назiраннi пакрыццяў зорак Месяцам, якiя давалi маг-
чымасць назапашваць каштоўны матэрыял для вывучэння руху нашага 
спадарожнiка, быў пакладзены пачатак працам Казанскай абсерваторыi 
ў галiне гравiметрыi, якiя з 1899 г. сталi пастаяннымі. У 1880-я гг. пе-
рад Казанскай астранамiчнай абсерваторыяй, у сувязi з ростам горада, 
паўстала пытанне аб яе перабазаваннi за гарадскую рысу. Шмат для 
будаўнiцтва новай абсерваторыi зрабiў яе дырэктар. Грошы на новую 
абсерваторыю i новае абсталяванне даў аматар астраномii В. П. Эн
гельгарт (1828–1915).

Перадгiсторыя гэтай падзеi была такая. Яшчэ ў Пецярбургу ў Дубя-
гi завязалася лiставанне з Васiлём Паўлавiчам Энгельгартам, астрано-
мам-аматарам, якi жыў i працаваў ва ўласнай абсерваторыi ў Дрэздэне. 
Васiль Энгельгарт, багаты абшарнiк, нарадзiўся 29 чэрвеня 1828 г. 
у маёнтку Кустовiчы Кобрынскага павета Гарадзенскай губернi445. Аду-
кацыю ён атрымаў у вучэльнi правазнаўства, але з раннiх гадоў вель-
мi цiкавiўся астраномiяй. У вынiку цiкаўнасць вылiлася ў жаданне 
прысвяцiць сябе служэнню любiмай навуцы. У 70-я гг. XIX ст. пера-
важна з прычыны больш лёгкага ажыццяўлення свайго жадання ў за-
межжы Васiль Паўлавiч перасялiўся ў Нямеччыну, у Дрэздэн. Спачатку 
ў 1877 г. пабудаваў невялiкую вежу-абсерваторыю ў прыватным са-
дзе. У 1879 г. вырашыў пабудаваць уласную вiлу i да яе непасрэдна 
прыбудаваць абсерваторыю. З вясны 1880 г. назiраннi праводзiлiся 
ўжо ў новай абсерваторыi. Абсерваторыя складалася з трохпавярхо-
вай вежы, злучанай з жылым памяшканнем калiдорам з люстранымi 
вокнамi. На верхнiм паверсе вежы з купалам размяшчаўся на моцным 
падмурку тэлескоп-рефрактар фiрмы Груба з аб’ектывам у 12 цалей. 
На сярэднiм i нiжнiм паверхах вежы знаходзiлiся малыя дапаможныя 
прылады i электрычныя батарэi. Да нiжняга паверха вежы непасрэдна 
прымыкала мерыдыянная зала, дзе стаяла пасажная прылада Бамберга 
i вiсеў гадзiннiк Кноблiха. Акрамя таго, на даху вiлы размяшчаўся 
каметашукальнiк Мерца. У такой добрай абсерваторыi не было iншых 
назiральнiкаў, акрамя гаспадара. Энгельгарт выкарыстоўваў пераважна 
вялiкi рэфрактар. Назiраннi на iншых прыладах мелі службовы (вызна-
чэнне часу) або выпадковы характар. Аб’ектамi назiранняў былi плане-
ты, каметы, падвойныя зоркi, але найбольш багаты матэрыял пакiнуў 
Энгельгарт у галiне туманнасцяў i зорных збораў. Ён вызначыў каарды-

445 Род Энгельгартаў вядзе свой радавод ад Роберта Энгельгарта, якi падчас Лi-
вонскай вайны ў 1558 г. быў узяты ў палон i з дзецьмi вывезены ў Расiю. Унук Роберта, 
Вернер Энгельгарт, на пачатку XVII ст. пачаў служыць ВКЛ i за гэтую службу атрымаў 
маёнткi блiзу Смаленска. Пасля ўзяцця Смаленска рускiмi войскамi ў 1654 г. Вернер 
Энгельгарт уступiў у рускую службу, захаваўшы свае зямельныя валадарствы. Вернер 
стаў родапачынальнiкам смаленскiх Энгельгартаў.
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наты зорных збораў i даў iх падрабязныя апiсаннi. Асобныя назiраннi 
друкавалiся ў розных астранамiчных часопiсах, а потым былi выдадзе-
ныя асобна ў трох тамах446.

Дваццаць гадоў працягвалася бесперапынная наглядальнiцкая 
дзейнасць Васiля Энгельгарта, пакуль няўмольная старасць не пры-
мусiла пакiнуць заняткi любiмай навукай. Перад Энгельгартам паў-
стала пытанне, што рабiць са сваёй абсерваторыяй. Ён жадаў сысцi 
з жыцця з упэўненасцю, што i пасля смерцi ягоныя прыборы будуць 
працаваць для любiмай навукі. Прасцей за ўсё было перадаць пры-
лады аднаму з унiверсiтэтаў, тым больш што шматлiкiя германскiя 
ўнiверсiтэты дамагалiся атрымаць iх. Напрыклад, рэфрактар фiрмы 
Груба, якi належаў Энгельгарту, у 1880-я гг. быў адным з найлепшых 
у Нямеччыне.

Але Энгельгарт жадаў, каб яго абсерваторыя вярнулася на радзiму. 
Спачатку ён думаў перадаць яе ў адзiн з паўднёвых рускiх унiверсiтэ-
таў. Але ў вынiку яго выбар спынiўся на Казанскiм унiверсiтэце, дзе 
працаваў яго сябар i зямляк Змiцер Iванавiч Дубяга. Дубяга не раз 
у лiстах i пры асабiстых сустрэчах у Дрэздэне жалiўся сябру на моц-
ныя нязручнасцi пры назiраннях у старой абсерваторыi, размешча най 
у двары ўнiверсiтэта ў цэнтры Казанi. Няма сумневу, што сяброўства 
з Змiцерам Iванавiчам было вырашальным у тым, што менавiта Ка-
занскаму ўнiверсiтэту Энгельгарт надумаў перадаць усё абсталяванне 
сваёй абсерваторыi. Нягледзячы на тое што клiмат Паволжа не вельмi 
спрыяў дакладным астранамiчным вымярэнням, ён палiчыў, што ў сяб-
роўскiх руках яго абсерваторыя адродзiцца найлепшым чынам. Так 
адбылася перадача Энгельгартам усiх яго прылад, бiблiятэкi i ўсёй 
маёмасцi ў поўнае распараджэнне Казанскага ўнiверсiтэта. Дубяга 
разумеў, што гэта сур’ёзны аргумент на карысць хадайнiцтва аб пабу-
дове новай абсерваторыi за рысай горада. 29 жнiўня 1897 г. Энгельгарт 
праз Дубягу папрасiў у рады Казанскага ўнiверсiтэта прыняць ад яго 
ў падарунак галоўныя прылады яго абсерваторыi: 12-цалевы тэлескоп 
Груба, 6-цалевы каметашукальнiк, 4-цалевы каметашукальнiк, пасаж-
ную прыладу Бамберга, гадзiннiк Кноблiха, гадзiннiк Тыдэ i шэраг 
iншых малых прылад i прыбораў, а таксама вельмi значную навуко-
вую бiблiятэку ў 2000 тамоў. Пасля сваёй смерцi, па завяшчаннi, ён 
перадаваў Казанскаму ўнiверсiтэту i ўсю сваю рухомую i нерухомую 
маёмасць, каб яго абсерваторыя на новым месцы была забяспеча-
ная сродкамi для працы i развiцця. Падарунак з падзякай быў пры-
няты, i ўжо ў снежнi астранамiчныя прылады ў дваццацi  скрынях 

446 Пад загалоўкам «Observations astronomiques, faites par V. d’ Engelhardt a son 
Observatoire a Dresde. Dresde 1886–1895».
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прыбылi ў Казань. Улетку 1898 г. хадайнiцтва Дубягi ў вышэйшых 
iнстанцыях аб сродках на будаўнiцтва новай абсерваторыi i аб адводзе 
зямлi было задаволенае447. Васiль Энгельгарт браў самы актыўны ўдзел 
у будаўнiцтве новай абсерваторыi пры Казанскiм унiверсiтэце. На базе 
гэтага абсталявання ў 1901 г. за 20 кiламетраў ад Казанi ў маляўнiчай 
мясцовасцi была пабудаваная новая астранамiчная абсерваторыя — 
Энгельгартаўская448. Для ўмацавання iнструментальнай базы новай 
абсерваторыi з горада перанеслi галоўныя прылады — мерыдыянны 
круг i гелiяметр449.

* * *
У 1899 г. Змiцер Iванавiч Дубяга быў прызначаны на пасаду рэктара 

Казанскага ўнiверсiтэта i займаў яе да 1905 г.
Асноўныя навуковыя працы Дубягi — па тэарэтычнай астраномii, 

астраметрыi i гравiметрыi. Па назiраннях казанскiх астраномаў за пе-
рыяд з 1869 да 1882 г. Дубяга склаў каталог 4281 зоркі (частка мiжна-
род нага зорнага каталога). Даследаваў арбiту Трытона, спадарожнiка 
Неп туна, па назiраннях, выкананых на пулкаўскiм рэфрактары з 1847 
да 1876 г., ён стварыў тэорыю руху астэроiда Дыяна450.

У гонар З. I. Дубягi i ягонага сына, таксама астранома А. З. Дубягi, 
названы кратар на Месяцы.

Жангаловiч Iван Данiлавiч (20.02.1892–29.07.1981) нарадзiўся 
ў Грод не. Закончыў Петраградскi ўнiверсiтэт. У 1917 г. быў мабiлi-
за ва ны ў Ваенна-Марскi флот. У 1919 г. удзельнiчаў у экспедыцыi па 
вывучэннi Курскай магнiтнай анамалii. У 1920–1930-я гг. працаваў 
у Галоўным гiдраграфiчным упраўленнi флоту, штогод удзельнi-
чаў у экспедыцыях па даследаваннi розных раёнаў Паўночнага 
Ледавiтага акiяна. Адначасова з 1920 г. працаваў у Астранамiчным 
iнстытуце (з 1943 г. — Iнстытут тэарэтычнай астраномii АН СССР), 
дзе займаў пасаду намеснiка дырэктара, ведаў аддзелам спецы-
яльных эфемерыд. З 1930 г. выкладаў у Ваенна-марской акадэмii 
iмя К. Я. Варашылава. У першай палове 1930-х гг. быў арыштава-

447 Гл.: Становление и развитие Казанской астрономической школы. [Электрон-
ны рэсурс] — Рэжым доступу: http://www.ksu.ru/astro/hist2001.html — Дата доступу: 
29.11.2009.

448 Гл.: Луцкий В. К. История астрономических общественных организаций в СССР. 
1982. С. 9.

449 Гл.: Нефедьев Л. Л. Астрономия в Казанском университете в послеоктябрьский 
период // Ученые записки Казанского университета. 1960. Т. 120, кн. 7. С. 89–90.

450 Гл.: Колчинский И. Г., Корсунь А. А. Родригес М. Г. Астрономы. С. 98.
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ны па «Пулкаўскай справе»451. У Астранамiчны iнстытут вярнуўся 
ў 1937 г. 452.

У 1930-я гг. Iван Жангаловiч удзельнiчаў у экспедыцыях на Памiр 
i ў паўночных экспедыцыях у розныя раёны Арктыкi. Ён браў удзел 
у распрацоўцы навуковай праграмы «Паўночны полюс — 1». У 1937–
1938 гг. быў у экспедыцыях на ледаколах «Садко», «Седов», «Малыгин» 
у Арктычным басейне. Падчас 9 месяцаў сумеснага рэйса i дрэйфу 
«Седова» прафесар Жангаловiч займаўся адукацыяй i падрыхтоўкай 
студэнта Буйнiцкага да выканання складаных назiранняў. Разам са 
студэнтам ён праводзiў астранамiчныя, магнiтныя i гравiтацыйныя 
вымярэннi, назiраў за палярнымi ззяннямi, лёдам, жывёламi i дапамагаў 
камандзе ў правядзеннi метэаралагiчных назiранняў, у вымярэннях 
глыбiнь Арктыкi. Палярнiкi ўспамiналi, што падчас доўгага палярнага 
дрэйфу прафесар часта граў на губным гармонiку453.

Асноўныя навуковыя працы I. Жангаловiча прысвечаныя тэарэ-
тычнай, практычнай i эфемерыднай астраномii, вывучэнню формы 
i гравiтацыйнага поля Зямлi, спадарожнiкавай геадэзii, геафiзiцы. Ён 
распрацаваў спосаб азначэння цэнтра масы Зямлi па назiраннях штуч-
ных спадарожнiкаў Зямлi. Даследаваў магчымасцi выкарыстання 
радыёiнтэрферометраў са звышдоўгай базай пры вырашэннi асноўных 
праблем астраномii, геадэзii i геадынамiкi. Быў галоўным рэдактарам 
«Марскога астранамiчнага штогоднiка» i «Авiяцыйнага астранамiчнага 
штогоднiка». Распрацаваў спосаб вызначэння масы Зямлi па назiраннях 
штучных спадарожнiкаў Зямлi. Ганаровы сябар Геаграфiчнага та-
варыства СССР, ганаровы палярнiк. Узнагароджаны медалём iмя 
П. П. Сямёнава-Цян-Шанскага Геаграфiчнага таварыства СССР, ме-
далём «За выяўленне новых астранамiчных аб’ектаў» Астранамiчнай 
рады АН СССР.

Заслужаны дзеяч навукi РСФСР. Яго iмем названа малая планета454.

Iванiшэўскi Генрык (Henryk Iwaniszewski, 12.04.1922–31.08.1981) 
нарадзiўся ў Гродне ў сям’i рамеснiка. У 1939 г. ён закончыў  чацвёрты 

451 «Пулкаўская справа» (1936–1937) — крымiнальная справа, сфабрыкава-
ная НКУС супраць групы навукоўцаў, па абвiнавачваннi ва «ўдзеле ў фашысцкай 
трац кiсцка-зiноўеўскай тэрарыстычнай арганiзацыi, якая нiбыта ўзнiкла ў 1932 г. 
з iнiцыятывы германскай выведкi i ставiла сваёй мэтай звяржэнне савецкай улады 
i ўсталяванне на тэрыторыi СССР фашысцкай дыктатуры.

452 Гл.: McCutcheon R. A. The 1936–1937 Purge of Soviet Astronomers // Slavic Re-
view. 1991. Т. 50. № 1. С. 100–117.

453 Гл.: Как встречали Новый год на судах в плену арктических льдов // Моряк Се-
вера. 27.12.2006. № 49.

454 Гл.: Колочинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. Астрономы. C. 178.
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клас гiмназii. Адукацыю за VIII i IX класы атрымоўваў у савецкай 
школе. У лiпенi 1945 г. разам з сям’ёй з’ехаў у Польшчу (г. Зялёна 
Гура). У 1946 г. залiчаны студэнтам Торунскага ўнiверсiтэта Мiкалая 
Капернiка. Ужо падчас вучобы стаў супрацоўнiкам унiверсiтэта. Быў 
вучнем прафесара Уладзiслава Дзявульскага. У лютым 1962 г. абаранiў 
доктарскую дысертацыю.

У 1956 г. стажыраваўся па радыёастраномii ў навуковых устано-
вах у Крыме, Арменii i Маскве. Пасля вяртання, у 1957–1962 гг., ён 
пабудаваў некалькi радыётэлескопаў, найбуйнейшы з якiх меў 12-ме-
тровую парабалiчную антэну. Доктар Iванiшэўскi шмат зрабiў у галiне 
электронiкi. Ён апублiкаваў 21 навуковую працу па астраномii. Гэта 
былi пераважна працы па зорнай астраномii i радыёастраномii, а такса-
ма ў галiне нябеснай механiкi i зорнай фотаметрыi.

Доктар Iванiшэўскi быў членам Польскага астранамiчнага тавары-
ства i Навуковага таварыства ў Торунi455.

Каменскi Мiхал (Michał Kamieński, 24.11.1879–18.04.1973) на ра-
дзiўся ў маёнтку Дамброўка Черыкаўскага павета Магiлёўскай губернi. 
У старасцi, успамiнаючы сваё жыццё, Каменскi казаў сябрам, што 
яго бацька быў уладальнiкам маёнтка, а мацi — вясковай белару-
скай дзяўчынай (яе 90-гадовы прафесар называў з вялiкай любоўю 
«мая мамуся»). Сярэднюю адукацыю Мiхал атрымаў у Пскоўскай 
класiчнай гiмназii i ўжо там ён вылучаўся здольнасцямi. У 1898 г. 
паступiў у Санкт-Пецярбургскi ўнiверсiтэт. Фiзiка-матэматычны фа-
культэт закончыў у 1903 г. з дыпломам кандыдата ўнiверсiтэта i адра-
зу быў запрошаны на дзяржаўную службу астраномам у Пулкаўскую 
астранамiчную абсерваторыю. Такiм чынам здзейснiлiся юнацкiя ма-
ры пра астраномiю456.

Спачатку Каменскi працаваў астраномам-вылiчальнiкам, тым не 
менш яму даручалi i астраметрычныя назiраннi. Аднак найбольш ма-
ладога даследчыка захапiлi разлiкi арбiт камет. Пад кiраўнiцтвам вядо-
мага пулкаўскага астранома А. А. Баклунда ён рабіў разлiкi арбiт камет 
Энке, Вольфа 1, Галея. А вылiчэннямi i ўдакладненнямi арбiты каметы 
Вольфа 1 астраном займаўся ўсё жыццё457.

У 1908 г. Каменскi атрымаў стыпендыю ў Пецярбургскай акадэмii 
навук, што дазволiла яму пачаць рыхтавацца на ступень магiстра. 

455 Гл.: Woszczyk Andrzej. Henryk Iwaniszewski (1922–1981) // Rocznik Toruński. 
T. 16. Toruń, 1983. S. 23–26.

456 Гл.: Ziółkowski Krzysztof. Michał Kamieński 1879–1973 // Sylwetki Astronomów 
Polskich XX w. Toruń, 2007. S. 78.

457 Гл.: Historia astronomii w Polsce. S. 248.
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На працягу некалькiх месяцаў 1909 г. ён быў настаўнiкам матэматыкi 
i фiзiкi ў Калузе. Там 15 чэрвеня 1909 г. ён ажанiўся з Марыяй Дэмбiцкай. 
У 1909 г. астраном атрымаў прызначэнне на службу ў гiдраграфiчны 
аддзел флоту ў порце Лiепая. Ён займаўся выпускам штодзённых 
сiнаптычных карт, выяўляў i вывучаў анамалii магнiтнага скланення 
ў раёне Лiепаi i г. д.

Ступень магiстра ў галiне астраномii i геадэзii Каменскi атрымаў 
у Санкт-Пецярбургскiм унiверсiтэце ў маi 1910 г. У 1914 г. ён быў пера-
ведзены ва Уладзiвасток, дзе спачатку служыў астраномам порта, а по-
тым арганiзаваў Марскую абсерваторыю i з 1919 г. быў яе начальнiкам. 
Каменскi даследаваў зямны магнетызм, метэаралогiю i гiдраграфiю, 
ствараў сiнаптычныя карты Усходняй Сiбiры i арганiзаваў навуковыя 
станцыi для вывучэння арктычных ільдоў уздоўж заходняга ўзбярэжжа 
Цiхага акiяна ад Уладзiвастока да Берынгава пралiва.

На пачатку 1920 г. праз бальшавiцкую небяспеку Каменскi пакiнуў 
пасаду начальнiка абсерваторыi ва Уладзiвастоку. Ён вырашыў пакiнуць 
Расiю i пераехаць у Польшчу. Каб зарабiць грошы на далёкi пераезд 
у Еўропу з Далёкага Усходу, ён прыняў запрашэнне гiдраграфiчнай 
службы японскага флоту i з мая 1920 г. два гады служыў у Токiа. У Японii 
астраном складаў эфемерыды пар зорак для дакладнага вызначэння 
шыраты ў паласе ад 20 да 40 градусаў па метадзе Пяўцова458. Гэтая 
праца мела важнае значэнне i магла быць выкарыстаная, у тым лiку, для 
стварэння тапаграфiчных картаў Сахары, Афганiстана, Кiтая i iншых 
тэрыторый у паласе ад 20 да 40 градусаў. На жаль, рукапiсы i ўсе запiсы 
Каменскага згарэлi падчас пажару ў будынку гiдраграфiчнай службы 
пасля моцнага землятрусу, якi абрынуўся на Токiа 1 верасня 1923 г., 
але Каменскi ў лiпенi 1922 г. ужо быў у Польшчы. Правёўшы некалькi 
месяцаў у Кракаве, ён перабраўся ў Варшаву, дзе ў сакавiку 1923 г. 
быў прызначаны прафесарам Варшаўскага ўнiверсiтэта i дырэктарам 
астранамiчнай абсерваторыi459.

З прыходам прафесара Каменскага ў Варшаўскай абсерваторыi 
пачаўся перыяд развiцця. Разумеючы, што дрэнна абсталяваная i раз-
мешчаная ў цэнтры горада абсерваторыя не дае магчымасцi выконваць 
сур’ёзныя назiраннi, Каменскi скiраваў навуковыя iнтарэсы падпарад-
каваных яму астраномаў на тэарэтычныя пытаннi. Прыярытэтным ста-
ла вывучэнне руху каметы Вольфа 1, было вырашана паўтарыць i знач-
на палепшыць разлiк эфемерыд зорных пар для вызначэння даклад-
ных геаграфiчных шырот па метадзе Пяўцова. Каменскi пачаў рабiць 

458 Метад вызначэння геаграфiчнай шыраты паводле назiранняў пар зорак на роў-
ных вышынях.

459 Гл.: Ziółkowski Krzysztof. Michał Kamieński 1879–1973. S. 79.
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намаганнi па рэканструкцыi абсерваторыi i закупе новых iнструмен-
таў, арганiзаваў сучасную службу часу, заснаваў перыядычнае выданне 
«Публiкацыi астранамiчнай абсерваторыi Варшаўскага ўнiверсiтэта»460 
(у 1925–1939 гг. надрукавана 12 тамоў). Да пачатку Другой сусветнай 
вайны ўдалося пабудаваць фiлiял абсерваторыi далёка ад Варшавы 
ў добрых астраклiматычных умовах — на вяршынi гары Поп Iван 
(2022 м) у Карпатах. Каменскi таксама кiраваў аматарамi астраномii, 
быў прэзiдэнтам Польскага таварыства сяброў астраномii з 1924 да 
1939 г. (з невялiкiм перапынкам).

Дзейнасць Каменскага як навукоўца i адмiнiстратара была хут-
ка заўважана ў свеце. Ужо ў 1927 г. ён стаў ганаровым сябрам Ка-
ралеўскага астранамiчнага таварыства461 ў Лондане. У тым самым 
годзе ён быў абраны членам-карэспандэнтам Польская акадэмія ве-
даў462 i членам Варшаўскага навуковага таварыства463.

Падчас Другой сусветнай вайны Каменскi застаўся ў Варшаве. 
Унiверсiтэт быў зачынены, але нават акупацыйныя ўлады прызналi, 
што астранамiчныя ўстановы неабходныя, i дазволiлi абсерваторы-
ям у Варшаве, Кракаве i Львове працаваць. Аднак на пачатку 1940 г. 
найлепшыя астранамiчныя прылады былi вывезеныя ў Германiю. У гэ-
тых умовах Каменскi працягваў свае даследаваннi i зноў вярнуўся да 
галоўнай тэмы свайго жыцця — да разлiкаў арбiты каметы Вольфа 1. 
Ён пабудаваў матэматычную тэорыю руху каметы Вольфа 1 з улiкам 
уплываў ад шасцi планет (ад Венеры да Урана) i негравiтацыйных 
эфектаў. Каменскi першым паказаў, што негравiтацыйныя сiлы дзей-
нiчаюць у каметным перыгелii i могуць выклiкаць не толькi векавое па-
скарэнне ў руху каметы Вольфа 1, але i векавое запаволенне. Астраном 
даказаў, што ў вынiку зблiжэння з Юпiтэрам камета Воль фа 1 рухаецца 
вакол Сонца па пульсоўнаму з нерэгулярнай перыядычнасцю элiпсу. 
Каменскi распрацаваў новы метад ацэнкi планетных уплываў на ка-
метную арбiту464. Гэты метад быў ужыты для вывучэння руху каметы 
Галея ў вялiкiм iнтэрвале часу, для гэтых вылiчэнняў выкарыстоўвалi-
ся запiсы ў старажытных хронiках. Вынiкi працы былi апублiкаваныя 
ў 1946 г. асобнай кнiгай465. У той самы час ён распрацаваў так званы 
цыклiчны метад для знаходжання становiшча целаў Сонечнай сiстэмы 

460 Publications of the Astronomical Observatory of the Warsaw University.
461 Royal Astronomical Society.
462 Polskiej Akademii Umiejętności.
463 Гл.: Ziółkowski Krzysztof. Michał Kamieński 1879–1973. S. 80.
464 Гл.: Колчинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. Астрономы. C. 208.
465 List of the works achieved in the field of Mathematics and Sciences in Poland during 

the German occupation 1939–1945.
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ў вялiкiх прамежках часу. Гэты метад пазней быў паспяхова ўжыты 
ў працах па астранамiчнай храналогii.

На пачатку Варшаўскага паўстання ў жнiўнi 1944 г. абсерваторыя 
была цалкам спаленая, згарэлi багатая бiблiятэка i жыллё астраномаў. 
Страцiўшы дах над галавой, Каменскi з жонкай знайшлi часовы пры-
тулак пад Варшавай. Цяжар блуканняў не ўдалося перажыць хворай 
на сэрца жонцы прафесара: праз некалькi тыдняў пасля страты жытла 
Марыя Каменская памерла. Напрыканцы кастрычнiка 1944 г. Каменскi 
прыбыў у Кракаў i зноў заняўся любiмай працай.

Неўзабаве пасля вайны быў адчынены Варшаўскi ўнiверсiтэт, 
але прафесар Мiхал Каменскi быў нечакана выпраўлены на пенсiю 
i паз баўлены ўсiх пасад. Да працы ў якасцi прафесара Варшаўскага 
ўнiверсiтэта ён больш не вярнуўся. Але пасля аднаўлення працы Поль-
скай акадэмii навук пры ёй быў створаны дэпартамент астраномii, дзе 
Каменскi пачаў працаваць на пасадзе прафесара. У вераснi 1960 г. ву-
чоны канчаткова выйшаў у адстаўку па ўзросце, але застаўся актыў-
ным удзельнiкам камiсii камет, што дзейнiчала пры Польскай акадэмii 
навук466.

У 1963 г. прафесар Каменскi вярнуўся ў Варшаву, пасялiўся 
ў маленькай, але ўласнай кватэры ў вялiзным доме па вулiцы Ка-
пер нiка. Нягледзячы на сталы ўзрост, ён быў па-ранейшаму вельмi 
актыўны, iнтэнсiўна займаўся даследчай працай, шмат чытаў, вёў вя-
лiкую перапiску, удзельнiчаў у семiнарах i навуковых канферэнцыях, 
наведваў сяброў. Прафесар вельмi любiў даваць сваiм сябрам розныя 
мянушкi, якiя ў новым свеце паказвалi асобу i ў якiх выказвалiся яго 
сiмпатыi да чалавека. Напрыклад, доктара Халiну Яськову, якая мiж 
iншымi справамi займалася ў Кракаўскай абсерваторыi перакладамi 
на англiйскую мову, ён называў Халiнай Брытанiкай, прафесара Стэ-
фана Пятроўскага — Стэфан Магнус. Вучань Каменскага Крыштаф 
Зялкоўскi ўспамiнаў, што прафесар быў патрабавальным i строгiм ча-
лавекам, але часта бываў вясёлым i дасцiпным. Ён быў выдатным пе-
дагогам i чароўным апавядальнiкам, памятаў шмат вясёлых гiсторый, 
звязаных з працай астранома, любiў згадваць гады свайго навучання 
ў вядомых пулкаўскiх астраномаў, часта расказваў пра Японiю.

Пасляваенная навуковая дзейнасць Каменскага складалася пера-
важна з вывучэння руху дзвюх камет — Вольфа 1 i Галея. Ён зрабiў 
вялiкi ўклад у пашырэнне ведаў пра рух каметы Вольфа 1 i дажыў да 
прызнання выключнасцi сваiх намаганняў навуковай супольнасцю.

Памёр Мiхал Каменскi 18 красавiка 1973 г. пасля непрацяглай хва-
робы ў вынiку выпадковага падзення на вулiцы. Паводле жадання, ён 

466 Гл.: Ziółkowski Krzysztof. Michał Kamieński 1879–1973. S. 80–81.
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быў пахаваны на прыходскiх могiлках недалёка ад Варшавы, побач 
з магiлай жонкi467.

Лiпскi Юры Навумавiч (22.11.1909–24.01.1978) нарадзiўся ў вёс-
цы Дуброўна Горацкага раёна Вiцебскай вобласцi. Будучы астраном 
рана асiрацеў. У 1925 г. Юры паступiў на вагонарамонтны завод, дзе 
асвоiў прафесiю электраманцёра. У 1932–1933 гг. вучыўся ў школе 
працоўнай моладзi пры заводзе. У 1938 г. закончыў фiзiчны факультэт 
Маскоўскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта, потым паступiў у аспiрантуру 
да знакамiтага астранома В. Р. Фесянкова468. Супрацоўнiкi Дзяржаўнага 
астранамiчнага iнстытута iмя П. К. Штэрнберга неаднаразова з падзякай 
успамiналi Юрыя Навумавiча. Справа ў тым, што, займаючы кiроўчыя 
пасады ў партыйнай арганiзацыi iнстытута, Ю. Н. Лiпскi выступаў су-
праць палiтычных рэпрэсiй у адносiнах да астраномаў ДАIШ. У адроз-
ненне ад Пулкаўскай абсерваторыi, дзе шматлiкiя вядучыя астраномы 
былi альбо знiшчаныя, альбо адпраўленыя ў сталiнскiя лагеры, нiхто 
з супрацоўнiкаў інстытута ў гэтыя змрочныя гады не быў рэпрэса-
ваны. Адзiн з найвыбiтнейшых астраномаў XX ст. I. С. Шклоўскi 
ўспамiнаў, што менавiта Юры Навумавiч Лiпскi выратаваў яму жыццё, 
адмовiўшыся разглядаць заяву даносчыка. Вiдавочна, што такую гра-
мадзянскую пазiцыю можна было займаць, толькi рызыкуючы ўлас-
ным жыццём. Пасля заканчэння аспiрантуры ў 1941 г. Лiпскi быў прыз-
начаны загадчыкам Кучынскай астрафiзiчнай абсерваторыі469 ДАIШ. 
У тым самым годзе з’явiлася з друку першая навуковая праца вучонага 
«Аб дыфракцыйным метадзе даследавання шчылiны спектрографа». 
Матэрыял вылучаўся арыгiнальнасцю падыходу i дакладнасцю праве-
дзеных даследаванняў470.

У 1942–1945 гг. Ю. Н. Лiпскi ўдзельнiчаў у баях на Варонежскiм 
i Украiнскiм франтах, у Польшчы, Чэхаславакii, Германii, быў тройчы 
паранены i кантужаны. За вайсковыя заслугi ўзнагароджаны баявымi 
ордэнамi i медалямi.

Пасля дэмабiлiзацыi Ю. Н. Лiпскi вярнуўся ў ДАIШ на пасаду 
асiстэнта. Галоўным аб’ектам яго навуковых iнтарэсаў стаў Месяц. 
У 1948 г. ён абаранiў кандыдацкую дысертацыю на тэму «Вызначэнне 
масы месяцовай атмасферы па палярызацыйных даследаваннях яе 

467 Гл.: Ziółkowski Krzysztof. Michał Kamieński1879–1973. S. 82–85.
468 Гл.: Колчинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. Астрономы. С. 194–195.
469 У 1925 г. пад Масквой, у Кучына, была створаная наглядальная станцыя, якая 

ў 1930 г. стала Кучынскай астрафiзiчнай абсерваторыяй.
470 Гл.: Шевченко В. В., Родионава Ж. Ф. Юрий Наумович Липский (к 90-летию со 

дня рождения) // Земля и Вселенная. 2000. № 2. С. 28.
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паверхнi». У 1953 г. яго прызначылi загадчыкам Лабараторыі фота-
мет рыi i спектраскапii ДАIШ. Адначасова ён чытаў курс тэарэтычнай 
фiзiкi для астраномаў. У 1958 г. Лiпскi разам з калегамi даследаваў 
спектра-палярызацыйныя асаблiвасцi дзённага i змрочнага неба па пра-
граме Мiжнароднага геафiзiчнага года471.

Зорныя гадзiны ў лёсе Ю. Н. Лiпскага пачалiся з пачаткам кас-
мiчнай эры: 7 кастрычнiка 1959 г. савецкая аўтаматычная станцыя 
«Месяц-3» упершыню ў гiсторыi атрымала здымкi адваротнага боку 
Месяца. З iнiцыятывы акадэмiка С. П. Каралёва адным з кiраў нi коў 
прац па вывучэннi фатаграфiй зваротнага боку Месяца стаў Ю. Н. Лiп-
скi. Ён распрацаваў i выкарыстаў арыгiнальную методыку вывучэн-
ня здым каў, якiя мелi шмат дэфектаў, што дазволiла значна падвысiць 
iх iнфарматыўнасць i выявiць вялiкую колькасць дэталяў рэльефу на 
не вядомай раней частцы месяцовай паверхнi. Па вынiках гэтых прац 
у 1960 г. была складзеная першая ў свеце карта адваротнага боку, 
а потым i першы глобус Месяца, на якiх з’явiлiся новыя назвы: мора 
Масквы, мора Мары, залiў Астранаўтаў, кратары Цыялкоўскi, Кур ча-
таў, Мендзялееў, Джардана Бруна, Лабачэўскi, Пастэр. Неўзабаве быў 
выдадзены «Атлас адваротнага боку Месяца» пад рэдакцыяй М. П. Ба-
рабашава, А. А. Мiхайлава i Ю. Н. Лiпскага. У 1963 г. Юрыю Лiпска-
му была прысуджаная навуковая ступень доктара фiзiка-матэматычных 
навук472.

У 1962–1964 гг. на дзяржаўным узроўнi была прынятая праграма 
даследавання Месяца аўтаматычнымi станцыямi i пачалася падрых-
тоўка да палёту чалавека на Месяц. Для апрацоўкi iнфармацыi з iнiцыя-
тывы С. П. Каралёва ў 1964 г. у ДАIШ стварылi аддзел фiзiкi Месяца 
i планет, загадчыкам якога прызначылi Ю. Н. Лiпскага. Пэўны час ён 
працягваў кiраваць таксама Лабараторыяй фотаметрыi i спектраскапii. 
Яго навуковыя iнтарэсы былi вельмi шырокiя — ад астрафiзiчных да-
следаванняў Сонца i планет да распрацоўкi новых метадаў вывучэння 
целаў Сонечнай сiстэмы з дапамогай ракетна-касмiчнай тэхнiкi.

Да сярэдзiны 1960-х гг. усходняя частка адваротнага боку Меся-
ца заставалася нявывучанай. У канструктарскiм бюро С. П. Каралёва 
распрацоўвалася новае пакаленне аўтаматычных станцый для даследа-
вання целаў Сонечнай сiстэмы, у тым лiку Венеры i Марса. На стадыi 
лётных выпрабаванняў новых касмiчных апаратаў адзiн з iх, «Зонд-3», 
быў запушчаны ў далёкi космас. 20 лiпеня 1965 г. аўтаматычная 

471 Гл.: Еремеева А. И. Памятные даты астрономии в 1979 г. // Астрономический 
календарь на 1979 г. М., 1978. С. 318–322.

472 Гл.: Шевченко В. В., Родионава Ж. Ф. Юрий Наумович Липский (к 90-летию со 
дня рождения). С. 29–30.
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мiжпланетная станцыя «Зонд-3» праляцела на адлегласцi каля 10 000 км 
ад месяцовай паверхнi i перадала на Зямлю каля 30 здымкаў усходняга 
сектара адваротнага боку Месяца. На працягу 1965 г. навуковая група 
пад кiраўнiцтвам Ю. Н. Лiпскага апрацавала вынiкi здымкаў Месяца 
i падрыхтавала першыя публiкацыi. На прапанову С. П. Каралёва была 
створаная другая частка «Атласа адваротнага боку Месяца», выдадзе-
ны поўныя месяцовыя карты i глобусы.

Працы, выкананыя пад кiраўнiцтвам Ю. Н. Лiпскага, мелi мiж на-
роднае прызнанне. Незадоўга да высаджвання на Месяц амерыканскiх 
астранаўтаў па праграме «Апалон» яе кiраўнiк У. фон Браўн звярнуўся 
з просьбай даслаць яму набор месяцовых картаў, выдадзеных пад кi-
раўнiцтвам Лiпскага.

У 1975 г. пад навуковым кiраўнiцтвам Ю. Н. Лiпскага выйшла 
трэцяя частка «Атласа адваротнага боку Месяца», у якой былi апра-
цаваныя апошнiя матэрыялы, перададзеныя касмiчнымi апаратамi 
«Зонд-6, -7, -8»473.

Пад кiраўнiцтвам Лiпскага быў праведзены параўнальны статы-
стычны аналiз размеркавання кратарных формаў на Месяцы, Меркурыi 
i Марсе i ў 1977 г. выдадзены «Каталог кратараў Меркурыя i Месяца» 
i «Каталог кратараў Марса, Меркурыя i Месяца». Апошняя праца 
астранома «Картаграфаванне Месяца» была апублiкаваная ў зборнiку 
«Поспехi Савецкага Саюза ў даследаваннi касмiчнай прасторы (дру-
гое касмiчнае дзесяцiгоддзе 1967–1977 гг.)». Пасля смерцi вучонага ра-
шэннем Мiжнароднага астранамiчнага саюза яго iмем названы кратар 
у цэнтры нябачнага паўшар’я Месяца474.

Хайкiн Сямён Эмануiлавiч (21.08.1901–0.07.1968) нарадзiўся 
ў Мін ску ў сям’i педагогаў. Яго бацька, аграном па адукацыi, быў за-
снавальнiкам i дырэктарам Мiнскай прыватнай рэальнай вучэльнi, эва-
куяванай падчас Першай сусветнай вайны ў Пензу. Гэтую вучэльню 
Сямён Эмануiлавiч закончыў у 1918 г. У тым самым годзе ён паступiў 
вучыцца ў МВТУ i адначасова на Вышэйшыя электратэхнiчныя кур-
сы. У 1919 г., закончыўшы курсы, Хайкiн добраахвотнiкам уступiў 
у Чырвоную армiю i да 1924 г. знаходзiўся на ваеннай службе — 
у розных частках i ўстановах сувязi. У 1920 г. ён удзельнiчаў у ба-
ях на Заходнiм фронце як начальнiк палявой радыёстанцыi. Пасля 
дэмабiлiзацыi С. Э. Хайкiн працаваў радыётэхнiкам i лабарантам, пра-
цягваючы вучыцца, i ў 1928 г. закончыў Маскоўскi ўнiверсiтэт. Пасля 

473 Гл.: Шевченко В. В., Родионава Ж. Ф. Юрий Наумович Липский (к 90-летию со 
дня рождения). С. 31–33.

474 Гл.: Колчинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. Астрономы. С. 194–195.
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нядоўгачасовай працы ў якасцi iнжынера ў Ленiнградскай фiзiка-
тэхнiчнай лабараторыi i Усесаюзным электратэхнiчным iнстытуце 
(1928–1930 гг.) Хайкiн у 1930 г. перайшоў на фiзiчны факультэт 
Мас коўскага ўнiверсiтэта, дзе пачаў працаваць асiстэнтам, дацэн-
там i пасля загадчыкам кафедраў ваганняў (1935–1938 гг.) i агульнай 
фiзiкi (1938–1946 гг.). У 1930–1931 гг. ён быў навуковым сакрата-
ром, у 1931–1933 гг. — намеснiкам дырэктара Інстытута фiзiкi МДУ, 
а ў 1934–1937 гг. — дэканам фiзiчнага факультэта. У лютым 1935 г. 
С. Э. Хайкiну была прысуджаная навуковая ступень доктара фiзiка-
матэматычных навук i званне прафесара. У гады Другой сусветнай 
вайны, працягваючы кiраваць кафедрай агульнай фiзiкi фiзiчнага фа-
культэта, Хайкiн узначальваў лабараторыю, дзе распрацоўвалiся пра-
панаваныя iм сiстэмы фазавай радыёлакацыi i радыёнавiгацыi. Пасля 
вайны С. Э. Хайкiн перанёс сваю асноўную працу ў Фiзiчны iнстытут 
iмя П. Н. Лебедзева АН СССР, дзе ён кiраваў сектарам радыёастраномii 
лабараторыi ваганняў475.

Пасля 1945 г., падчас разгрому генетыкi i кiбернетыкi, праблемы 
атрымалi i фiзiкi. Вось некалькi тагачасных цытат: «Бораўскае вытлу
мачэнне суадносiнаў нявызначанасцi квантавай механiкi ёсць адыход 
ад матэрыялiзму», «тэорыя рэлятыўнасцi Эйнштэйна, несумненна, 
прапагандуе антынавуковыя погляды па карэнных пытаннях сучаснай 
фiзiкi i навукi ўвогуле. Погляды Эйнштэйна павялi фiзiку не наперад, 
а назад як у стаўленнi да тэорыi спазнання, так i да фiзiчных мета
даў. Ужо шматлiкiя фiзiкi ўсведамляюць, што тэорыя рэлятыўнасцi 
Эйнштэйна — гэта тупiк сучаснай фiзiкi…». На жаль, з «марксiсцкiх» 
пазiцый выступалi не толькi штатныя савецкiя фiлосафы — людзi, для 
якiх веданне натуральных навук абмяжоўвалася таблiцай множання, 
але i некаторыя выкладчыкi фiзiкi МДУ. Пад асуджэнне падпала i кнiга 
Хайкiна «Механiка». Хайкiн быў абвiнавачаны ў фiзiчным iдэалiзме 
(iдэалiзм у механiцы? — Л. Л.). Навукоўца пачалi «апрацоўваць». 
У 1949 г. у трэцiм нумары «Поспехаў фiзiчных навук» з’явiўся арты-
кул выкладчыка фiзiчнага факультэта МДУ Ф. А. Каралёва «Аб ме та-
далагiчных памылках у кнiзе прафесара С. Э. Хайкiна “Механiка”». 
Каралёў сцвярджаў, што «пранiкненне чужой марксiзму iдэалогii ў ася
роддзе савецкiх навукоўцаў не абмяжоўваецца рамкамi бiялагiчных 
навук, а мае месца i ў iншых навуках, у прыватнасцi i ў фiзiцы… 
выкарыстаўшы слабую iдэалагiчную падрыхтоўку студэнтаў пер
шага курса (падручнiк прызначаны менавiта iм. — Л. Л.)… [Хай-
кiн]… iмкнецца прышчапiць чытачу светапогляд, якi iдзе цалкам 

475 Гл.: Иверонова В. Н. [и др.]. Семен Эммануилович Хайкин // Успехи физиче-
ских наук. 1969. Февраль. Т. 97. Вып. 2. С. 367–368.
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 насуперак з марксiсцкаленiнскiм светапоглядам». Гэта выяўляецца 
ў вызначэннi фiзiчнага закону. Хайкiн пiсаў: «Усякi колькасны закон 
ёсць сцвярджэнне адносна сувязi памiж тымi або iншымi велiчынямi». 
Спрактыкаванаму «марксiсту» Каралёву здаецца, што тут «на першы 
план выстаўляецца свядомасць, у супрацьлегласць дыялектычнаму 
матэрыялiзму, якi прызнае першасным не свядомасць, а аб’ектыўную 
заканамернасць, iсную паза i незалежна ад нашай свядомасцi». Такую 
самую фiласофскую крамолу Каралёў угледзеў у спробе Хайкiна ра-
забрацца з паняццямi «азначэнне» i «сцвярджэнне». Вынiк — света-
по гляд Хайкiна «iдэалiстычны, махiсцкакантыянскага кшталту». 
А яшчэ i «недастатковае асвятленне ролi рускiх навукоўцаў»: Жукоў-
скi i Чаплыгiн згаданы толькi двойчы, а Лебедзеў i Цыялкоўскi — нi 
разу! Выснова напрошваецца сама сабой: «Узнiкае пытанне, каму па
трэбы такi падручнiк, у якiм праведзены iдэалiстычны светапогляд, 
перакручваецца змест навукi i прынiжаецца роля рускiх i савецкiх 
навукоўцаў»476.

Але ад фiзiкаў рэжыму была патрэбная зброя, i таму працэсу «цка-
вання» не далi моцы i «спусцiлi на тармазах». Вось як распавядаў 
пра гэта акадэмiк А. П. Аляксандраў: «Неўзабаве пасля вайны… мя
не выклiкалi ў ЦК партыi i завялi гутарку, што квантавая тэорыя, 
тэорыя рэлятыўнасцi — усё гэта глупства». Але я iм сказаў вельмi 
проста: «Сама атамная бомба дэманструе такое ператварэнне рэчы
ва i энергii, якое выцякае з гэтых новых тэорый, а нi з чаго iншага. 
Таму, калi ад iх адмовiцца, то трэба адмовiцца i ад бомбы. Калi ласка: 
адмаўляйцеся ад квантавай механiкi — i рабiце бомбу самi, як жа
даеце». Таксама паводзiлi сябе i ўсе астатнiя фiзiкi, якiя бралi ўдзел 
у савецкiм ядзерным праекце. «Марксiцкае» пустаслоўе адступiла, 
i потым хадзiла байка, што фiзiкi «адбiлiся ад iлжэвучоных атамнай 
бомбай»477.

* * *
Апошнiя дваццаць гадоў навуковай творчасцi С. Э. Хайкiна былi 

аддадзеныя новай галiне навукi — радыёастраномii. Пасля смерцi 
акадэмiка Н. Д. Папалексi С. Э. Хайкiн узначалiў падрыхтоўку i пра-
вядзенне экспедыцыi ў Бразiлiю, дзе ўпершыню ў свеце былi праведзе-
ныя назiраннi радыёзацьмення Сонца. Назiраннi паказалi, што радыё-
выпраменьванне ў метровым дыяпазоне хваляў зыходзiць ад сонечнай 
кароны.

476 Цыт. паводле: Сонин А. С. Тревожные десятилетия советской физики 1947–
1953 // Зна ние — сила. 1990. № 5. С. 80–84.

477 Александров А. П. Как делали бомбу // Известия. 22. 07. 1989. С. 3.
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З бразiльскай экспедыцыi Хайкiн вярнуўся поўны шырокiх пла-
наў развiцця радыёастраномii, родапачынальнiкам якой у СССР ён 
з поўным правам лiчыцца. У кароткi час пад кiраўнiцтвам С. Э. Хай-
кi на ў Фiзiчным iнстытуце iмя Лебедзева АН СССР вырас калектыў 
радыёастраномаў. Ён дакладна i своечасова ацанiў важнае ўжытковае 
значэнне радыёастраномii, бо метадамi радыёастраномii стала магчы-
мым даследаваць умовы распаўсюджвання радыёхваляў скрозь усю 
тоў шчу зямной атмасферы. Аднак нароўнi з даследаваннямi ўжыткова-
га характару кiраваны Хайкiным калектыў усё больш залучаўся ў астра-
фiзiчныя даследаваннi i адразу атрымаў новыя важныя дадзеныя па 
радыёвыпраменьваннi Сонца i Месяца. У 1948–1949 гг. Хайкiн кiраваў 
стварэннем першай савецкай радыёастранамiчнай станцыi ў Кры ме, 
якую абсталявали буйнымi па тым часе радыётэлескопамi478.

Хайкiн быў iнiцыятарам прац, якiя прывялi да стварэння ра дыё-
тэлескопаў тыпу РТ-22, прыдатных для даследаванняў у мiлi метровым 
дыяпазоне. У 1953 г. Хайкiн арганiзаваў аддзел радыёастраномii ў Пул-
каўскай абсерваторыi, якiм кiраваў да канца жыцця. Ацанiўшы вы-
ключныя далягляды радыёастранамiчных даследаванняў у каратка-
хвалевай частцы «радыёвакна» празрыстасцi зямной атмасферы, Сямён 
Эмануiлавiч накiраваў высiлкi калектыву пулкаўскiх радыёастраномаў 
па шляху асваення сантыметровага дыяпазону радыёхваляў. Цяжкасць 
пабудовы вельмi вялiкiх i дакладных антэн, неабходных для гэтага дыя-
пазону, на думку вучонага, мусiла быць пераадоленая шляхам рашу-
чай адмовы ад традыцыйнай канструкцыi радыётэлескопа з суцэльным 
парабалiчным рэфлектарам. Люстраная паверхня новага радыётэле-
скопа падзялялася на шэраг невялiкiх i вельмi дакладна вырабленых 
плоскiх элементаў, якiя ўсталёўвалiся з дапамогай механiзмаў i вы-
мяральных прылад такiм чынам, каб утварыць паверхню, што збiрае 
ў адзiны фокус выпраменьванне ад крынiцы. Для назiранняў у розных 
напрамках профiль паверхнi павiнен быў змяняцца, таму антэна новага 
радыётэлескопа атрымала назву антэны пераменнага профiлю. Такi ра-
дыётэлескоп пад кiраўнiцтвам С. Э. Хайкiна быў збудаваны ў Пулкаве 
ў 1956 г.

На гэтым радыётэлескопе былi праведзеныя даследаваннi сусвет-
нага ўзроўню: выяўлена i вывучана моцная кругавая палярызацыя вы-
праменьвання актыўных частак Сонца, дэталёва даследаваныя «радыё-
плямы», выяўленая i вывучаная ў сантыметровым дыяпазоне лiней ная 
палярызацыя цеплавога радыёвыпраменьвання Месяца, упершыню вы-
вучана размеркаванне радыёяркасцi па дыску планеты Венера i праве-
дзе на даследаванне структуры магутных радыяцыйных паясоў  планеты 

478 Гл.: Иверонова В. Н. [и др.]. Семен Эммануилович Хайкин. С. 368.
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Юпiтэр. Даследаваннi на пулкаўскiм радыётэлескопе дазволiлi аца нiць 
iнтэнсiўнасць рассейвання эклiптычным газам радыёхваляў санты-
метровага дыяпазону i ацанiць напружанасць магнiтнага поля ў мiж-
пла нетным асяроддзi. Быў складзены першы ў свеце дэталёвы мар фа-
лагiчны каталог галактычных крынiц радыёвыпраменьвання. Дэталёва 
даследавалiся структура i палярызацыя складаных пазагалактычных 
кры нiц радыёхваляў479.

Сямён Хайкiн быў не толькi буйным навукоўцам, але i педагогам, якi 
выхаваў цэлае пакаленне фiзiкаў i iнжынераў. З 1934 да 1947 г. ён чы таў 
агульны курс фiзiкi на фiзiчным факультэце МДУ. З першых лекцый ён 
стаў вельмi папулярным сярод студэнтаў лектарам. Вынiкам чы тання 
лекцый з’явiўся той самы «iдэалiстычны» курс механiкi С. Э. Хайкiна, 
якi вытрымаў тры выданнi. Над гэтай кнiгай ён працягваў працаваць 
больш як трыццаць гадоў. Апошняе выданне пашыранага курсу пад на-
звай «Фiзiчныя асновы механiкi» выйшла ў 1963 г. У гэтай кнiзе Хайкiн 
упершыню ў рамках падручнiка па агульным курсе фiзiкi даў глыбокi 
фiзiчны выклад асноў механiкi спецыяльнай тэорыi рэлятыўнасцi.

Да канца свайго жыцця С. Э. Хайкiн кiраваў пабудовай самага ве-
лiзарнага ў свой час радыётэлескопа РАТАН-600 (гiганцкай пабудовы 
дыяметрам 600 м).

За выбiтныя працы ў галiне радыёфiзiкi i радыёастраномii 
С. Э. Хай кiн быў узнагароджаны Залатым медалём Акадэмii навук iмя 
А. С. Папова480.

479 Гл.: Иверонова В. Н. [и др.]. Семен Эммануилович Хайкин. С. 369–370.
480 Гл.: Колчинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. Астрономы. С. 264.
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1. Урывак з паэмы Адама Мiцкевiча «Пан Тадэвуш»

Гэты ўрывак выразна адлюстроўвае ўяўленне беларускага шлях-
цiца XVIII — пачатку XIX ст. пра пабудову Сусвету i народную астра-
номiю.

Адам Мiцкевiч
Пераклад Я. Семяжона

Пан Тадэвуш

Кнiга 8. Наезд

Пан Войскi, разглядаўшы зорак мiрыяды,
Казаў: — Вось Млечны Шлях, Рак, высевы Плеяды,
Сузор’е Кастара з Палуксам — брата з братам,
Празванае пазней вучонымi «Блiзняты»,
Вядомае як Лель з Палелем у славянаў;
А тут лiцвiнамi па-роднаму празваны:
Лель — ад Лiтвы, Палель — празванне ад Кароны.
Свет розны, i Сусвет па-рознаму хрышчоны.
Вунь Вагi ззяюць шалямi, як дзве манеты.
На iх тварэц узважваў пры стварэннi свету
I зоркi i планеты, перш чым на арбiты
Паставiць кожную (кажу, бо не забыты
Паданнi даўнiны!), ды i забыў у небе
Свой твор, каб людзi ўзор з iх бралi пры патрэбе.
Паўночней Вагаў — Сiтца. Бог праз тое сiта,
Як у паданнях кажацца, па жменьцы жыта
Тады-сяды шпурляў Адаму ў спачуванні
Няшчаснаму, якi знаходзiўся ў выгнаннi
З Эдэма за грахi.
           А там вунь, вышай Сiтца,
Давiдава рамiзнiцкая каляснiца,
Iначай — Воз. Але ў лiцвiнаў у гаворцы
Той воз, што перадам стаiць к Палярнай зорцы,
Завуць яшчэ Рыдван Анёльскi. Iм вядома
Лепш, чым дасведчаным сучасным астраномам,
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Што, седзячы на возе тым, свой меч бунтарскi
Люцыфер супраць Бога ўзняў, каб лад свой царскi
Сiлком устанавiць, а Бог каб быў падданым.
Але архангел Мiхаiл — ён быў адданы
Ўсявышняму — у самы час збiў д’яблу рогi.
Зламаўшы колы, ён Рыдван сапхнуў з дарогi!
Вось i завiс той воз мiж зорачак нарогам,
Бо колы замянiць архангел, дзякуй Богу,
Дазволу не дае.
         Старыя i другое
Паданне ведаюць, хутчэй за ўсё чужое,
Мо i яўрэйскае, ад рабiнаў, — нiбыта
Той задыякаў знак, што выглядам на кiта
Падобны, кiт i ёсць, а Цмокам ён празваны
Па звычцы, бо найменне меў Левiяфана.
Ён да патопу i ў патоп знаў толькi воды,
З глыбiнь i не ўсплываў, агiдны страх прыроды.
Калi ж патоп сышоў i суша зноў падсохла,
Страшыдла тое ў лужыне змялелай здохла.
Аднак шкiлет яго застаўся, i анёлы,
Як сведчаць знаўцы мiфаў іўдзейскай школы,
Касцяк той паднялi i ў небе падвязалi,
Каб людзi помнiлi i больш не дазвалялi
Нiдзе пладзiцца гэтакай благой жывёле.
Так i ў Мiры плябан мясцовы пры касцёле
Развесiў выкапнi касцей iстот падобных
З часоў даўнейшых, можа, нават дапатопных.

Дзед Войскi ўсё, што знаў пра зоркi i планеты,
Не ўтойваў у сабе, а ўсiм любiў з iмпэтам
I расказаць, i паказаць хоць i наўдачу,
Бо ўжо, як нi ўглядаўся ў неба, дрэнна бачыў.
Старэў ён сам, i вочы толькi што мiргалi,
Нат акуляры iм наўрад цi памагалi;
Але калi не так паказам, дык расказам
Ён здольны быў гасцей зачараваць адразу.

I ўсё ж ахвочых слухаць дзеда штосьцi мала
Было на гэты раз: усiх цяпер забрала
Цiкавасць не да Вагаў, нават не да Цмока,
А вунь да той праявы, што навiдавоку
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Паўсвету з захаду ляцiць, i ззяе ўночы,
I, не мяняючы кiрунак свой паўночны,
Хвастом агнiста-зыркiм слепiць люд планеты —
Злавеснiцы вайны, бядот i слёз — каметы.

Сваiм ядром, нiбы крывавым вокам,
Яна аж засцiць зоркi i з падскокам
Адольвае прастору сфер, як быццам
Спяшаецца ў Давiдаў воз садзiцца.

Шчэ звечара або дасветкам раннiм
Лiцвiны з невясёлым прадчуваннем
Гадаюць, гледзячы на неба:
         «Што нам
Яна вяшчуе гонам тым шалёным
На поўнач з захаду, к Палярнай зорцы?»

Мясцовы астраном, нябёс дазорца,
Разважлiва прарочыў — будзе блага!
Чароды гругання якаясь прага
Прыгнала ў край, счарнiлi ў полi ніву —
Знай: прадчуваюць трупы на спажыву.
Другi гатоў быў клясцiся, што бачыў
Вялiзны юр ваўчыны цi сабачы —
Здалёку не разгледзеў, — чуў, што вылi
I лапiшчамi дзёрн заўзята рылi,
Як быццам чуючы жуду памору.
А стражнiкi, вяртаючыся з бору,
Пры могiлках сустрэлi, як жывую,
Не сiрату, а Дзеву Маравую.
Вышэй ялiн самотная стаяла
I плат свой акрываўлены трымала
Рукою левай — гэта знак, што будзе
Вайна або чума i вымруць людзi.

Свае прыкметы, стоячы пры плоце,
Ткнуў i цiвун (ён рапарт аб рабоце
За кожны дзень здаваў Суддзю штовечар).
А воддаль пiсар з аканомам нечым
Былi заняты ў шэптах.
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                Падкаморы,
Сур’ёзны, як звычайна, на партнёра
Махнуў рукою i ў кiшэнi мацаў,
Вядома ж, табакерку — тую «цацу»,
Што з профiлем манарха Станiслава
I ўся ў брыльянтах — вензель i аправа.
Дастаў, як знак усiм, што пан вяльможны
Прамову скажа. Змоўклi ўсе, i кожны
Наставiў вушы.
                             — Пане Тадэвушу! —
Пачаў ён, пальцам стукаючы ў вечка.—
Я слухаў тут аб зорках вашу спрэчку,
I мне здалося: гэта толькi рэха
Няцвёрдых школьных ведаў, прастарэка
Астролагаў мясцовых у народзе
Аб таямнiчых з’явах у прыродзе,
Прымiтывiзм, на жаль. Я сам у курсе
Астранамiчных ведаў, быў у бурсе
Галоўнай школы ў Вiльнi. Там за сродкi
Пузынiнай, багатай патрыёткi,
Мы мелi тэлескоп (усе выдаткi
Былi збалансаваны за падаткi
З двухсот двароў халопскiх — з рук у рукi),
Падтрымлiвала панi храм навукi.
Быў рэктарам у нашай альма-матар
Пачобут, ксёндз, вучоны i куратар
Абсерваторыi ўнiверсiтэцкай —
Свяцiла! Там жа працаваў Снядэцкi,
Славуты хiмiк, медык i бiёлаг.
На жаль, пазней у навуковых колах
Пачобута не стала: ён вярнуўся
У кляштар свой i там да смерцi гнуўся
Перад распяццем, быццам грахаводнiк,
А летась i памёр ён, боскi ўгоднiк.
Любы з iх, астраномаў, аб каметах
Мяркуе, як мяшчане аб карэтах, —
Убачаць i прыкiдваюць: заедзе
Ў сталiцу цi другой дарогай недзе
Ў замежны край ён свой ваяж прыспешыць?
А выведаць, дазнацца як належыць,
З чым ды i хто ў ёй быў, iх не турбуе.
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Цiкава iм, куды вазак скiруе,
А што вязе саноўнiк у пасланнi —
Вайну цi мiр, на гэта iм, васпане,
Рукой махнуць.
               Камета ёсць прыкмета!
Я помню, як Бранецкага карэта
На Ясы калывала з Таргавiцы —
О, што тварылася тады ў сталiцы!
Услед за ёй, як доўгi хвост, мяшчане —
Забiты, цяглы люд, таргавiчане —
Паўзлi на чым хто мог — уцёкi ляхаў
У той, няведамы iм, край валахаў.
А ўсе ж яны былi не вiнаваты
Ў каварнай змове. Там канфедэраты
Свой рэй вялi; адплатай iм за тое
Наш просты люд той хвост назваў «мятлою».
Во гляньце, як мяце хвастом i гэта —
Яна ж мiльёны вычысцiць са свету!
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2. Мiхал Карыцкi481. Вiншаванне482

Найяснейшаму i шаноўнаму  
пану Марцiну Пачобуту,

каралеўскаму астраному,
рэктару Вiленскага ўнiверсiтэта

Дзе мне цябе адшукаць: на зямлi цi ў нябёсах, Марцiне?
Зоркi цябе забiраюць, зямля ж пакiдае для працы
I даручае табе клапацiцца пра гай лаўраносны,
Рупiцца толькi аб iм; Акадэма483 ж я буду па свеце
Славу разносiць, выдатнага ў мудрых навуках.
Тыя абодва заняткi народжаны небам, бо першым
Стаў астраномам Гасподзь i ён напачатку ў эфiры
Гонi бясконцыя зоркамi скрозь пазасейваў, без лiку,
Розныя змены iм ён, пазiраючы з горняга трону,
Вызначыў, i гэта ўсё, з дасканаласцю дзiўнай стварыўшы,
Для назiранняў старанных навекi ён iншым пакiнуў.
Вышнiя душы тады, ад гiбелi вольныя плоцкай,
З розумам вострым, калi гэта ўсё аглядаюць вачыма,
Дзiвяцца боскаму твору, што сiлай адзiнага слова
Здзейснены быў дасканала, i зорак няўхiльнаму бегу,
Целам таксама цяжкiм, што вiсяць у прасторах эфiрных,
Розным характарам зорак i розным уплывам i зменам
Рознай парою. Нарэшце, сышоўшы з нябёсаў на землi,
Гэтая веда прынесла з сабой далiкатную працу,
Што чуйнаваць чалавека i ўдзень i ўначы прымушае.

Гэта навука, якой навукi астатнiя пальму
Мусяць па праву аддаць, бо яны бяруць для разгляду
Целы зямныя, яна ж уздымаецца вышай i клiча
Сяброў сваiх у нябёсы, дзе стромы Алiмпу (адгэтуль

481 Мiхал Карыцкi (1714–1781) — паэт-лацiнiст эпохi Асветнiцтва, манах-езуiт, пе-
дагог, фiлосаф.

482 Беларуская лiтаратура: хрэстаматыя. Ч. 1 / складальнiк М. Хаўстовiч. Мiнск, 
2006. C. 8.

483 Акадэм — антычны герой, iмем якога называўся гай, дзе ўзнiкла Платонаўская 
Акадэмiя.
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Выйшла калiсьцi яна), даючы iм такую загадку:
Гэтакiм бляскам калi прамянiцца прадмесце, якiм жа
Ззяннем ахоплена места паднебнае вышных iстотаў?
I калi двор каля дому такой блiскавiцай зiхцiцца,
Што ж тады ў дому самiм? Што ў царстве Грымотнага слаўным?
О найвышэйшы палац! О гожыя боскiя гмахi!
О род смяротных, якi ў жыццёвыя кiнулi смуты!
Тут твая прыстань, сюды iмкнiся пад ветразем поўным,
Бо на выгнаннi нямiла; дык шчаснай шукай ты радзiмы!
Стань i да зор паднiмi занураны ў рэчы зямныя
Розум i сэрца звярнi на тое, што нам рыхтавана!
Зоркi часцей астраномам, што ў iх узiраюцца пiльна,
Ведаць такое даюць. Што можа выдатней за гэта
Быць цi карысней? На сэрцы тваiм выцiнае
Словы такiя, Марцiне, тваё назiранне за небам.
Iмi кiруешся ты i ўчынкi свае вымяраеш
Мераю iх, залатога Алiмпу даследчык заўзяты
I яго моцы ў справах сваiх паслядоўнiк няўхiльны!

Ды акадэмiя, што пад нагляд твой была перадана,
Весцi змушае цябе таксама i справу зямную.
Толькi ж i гэта пасада спусцiлася з высяў Алiмпу.
Хто першым доктарам быў? Iм стаўся Гасподзь усявышнi!
Ён, калi генiяў небных са змрочных нябыту прадонняў
Вывеў, то семя ўсiх рэчаў, якiя спазнаць неабходна,
Ў душах iх вышнiх засеяў i ўсё чалавецкае племя
(Iм запоўнiў ён свет) навучыў усялякiм навукам
Важным, i светачаў ззяннем сваiх ён заўсёды iмкнецца
Справы iм тыя паказваць, якiя рабiць яны мусяць.
Генii ж небныя, тыя, што стан утвараюць вышэйшы,
Тых, хто нiжэйшае месца займае паводле заслугаў,
Вучаць нязведаным рэчам. I ў нас гэтаксама магiстры
Ёсць, якiм даручылi дбаць пра людскi паратунак.
Неба павiнна таму акадэмiяй першай лiчыцца,
Што дактароў столькi сама ў сценах прасторных змяшчае,
Колькi i генiяў тых, што магiстрамi лiчацца, здольных.
Вучыць Гасподзь сам у ёй, усё адкрываючы Духам.
Ў небе таму, я кажу, акадэмiя першая ўзнiкла.
Рэктарам стаўся Гасподзь, якi на сходах вучоных
Лаўрам вянчае заслугi заслужанай вартых пасады.
Бачыш цяпер ты: абедзве пасады, якiя прынеслi
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Добрыя справы табе, змушаюць iмкнуцца да зорак.
Шчасця ў дарозе табе, абавязкi выконвай абодва,
Пiльна на зоркi глядзi, каб яны паспрыялi, каб зоркi
Мiрныя неслi табе заўсёды шчасце, Марцiне;
Лаўры каб ты раздаваў заслужаным людзям па праву!
Вышнiя ж вынiкам добрым няхай твае ўвенчаць намеры!
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3. Кароткая бiблiяграфiя твораў Марціна Пачобута

1. Traite de Paix entre Descartes et Newton, precede de vies litteraires de 
ces deux chefs etc. par Aime Henri Paulian. Avignon. 1763.

2. Martitni Poczobut. Calculus eclipsos lunaris quae accidet 24 febr. 
1766 pro obcervatorio Acad. Vilnensis S. I. Vilnae. 1766.

3. Observations sur la hauteur du pole de Vilna. Mémoires L’Académie des 
Sciences. Paris. 1771.

4. Początki geometryi, dzieło Clairaut, przekład z francuskiego. Wilno, 
1772. Пераклад падручнiка.

5. Cahiers des observations astronomiques faites a l’observatoire royal de 
Vilna en 1773, presentes au roi (de Pologne), par M. l’abbe Poczobut 
astronome de S. M. et membre de la Societe royale. Vilna. 1777.

6. Oratio habita Martino Poczobut sac. theol. doctorc, canonico Smolensc., 
astronomo regio, soc. Londin; membro acad. regiae scien. Parisinae 
corresp. atque universitatis et academiae Vilnensis rectore magnifico. 
Vilnae.1781. S. 1–14. Прамова Пачобута ў 1781 г. з нагоды новага 
навучальнага года ў лацiнскай мове.

7. Poczobut M. Beobachtung der Sterne des Poniatowskischen Stiers auf 
der Konigl. Sternwarte zu Wilna. Astronomisches Jahrbuch. 1785.

8. Observations ad determinandam Positionen 16 stellarum, e quibus 
constellalio Viteli Poniatoviani formatur. 1785.

9. Beobachtungen des Merkurs, in seiner Sonnennahe und Sonnenferne, 
und zugleich in seiner grossten Abweichung von der Sonne im Februar 
und April 1802, im gleichen des neuen Planeten Ceres auf der Kayserl. 
Sternwarte Wilna angestellt» (1805). Назiраннi гэтых планет трубой 
Канiвэ зрабiў Пачобут, а 8-футавым квадрантам Рамсдэна — астра-
ном Рэшка.

10. Beobachtungen der drey neuen Planeten: Ceres, Pallas und Tuno in den 
Jahren 1803 und 1804 auf der Kayserl. Sternwarte zu Wilna angestellt 
(1808).

11. Некаторыя назiраннi Пачобута прыведзеныя або згадваюцца такса-
ма ў Цаха: «Monatliche Corresp.» за 1802, 1804 i iншыя гады.

12. Ad Augustum Imperatorem Alexandrum I, carmen lectum in publico 
consessu Imp. Universitatis Vilnensis. 1803.

13. О dawnosci zodijaku Egipskego w Denderach. Wilno. 1803.
14. Recherches sur le zodiaque de Denderah. Wilno. 1805.
15. Sur l’antiquite du zodiaque de Denderah. Wilno. 1805.
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4. Спiс рэчаў у 1865 г., якiя засталiся  
пасля выдалення з Вiльнi ўсiх рэчаў, якiя не маюць  

«навукова-гiстарычнай каштоўнасцi»484

У зале музея захоўвюцца толькi № 489, 491–495, 499–500, 505 i 506, 
астатнiя прадметы знаходзяцца ў былым памяшканнi абсерваторыi.

488. Васьмiфутавы квадрант Рамсдэна.
489. Шасцiфутавы секстант Канiвэ.
490. Паўднёвая шасцiфутавая труба Рамсдэна.
491. Дзесяцiфутавая труба Доланда.
492. Чатырохфутвая труба Доланда, на штатыве.
493–495. Тры катаптрычныя тэлескопы.
496. Трыножнiк з механiзмам для пад’ёму паўднёвай трубы.
497–498. Два вялiкiя глобусы, зямны i нябесны.
499–500. Два такiя самыя старажытныя глобусы.
501–502. Дзве падстаўкi для глобусаў у форме скрынь.
503. Кляновы пастамент на трох ножках.
504. Гадзiннiк Lepaute’a ў драўляным футарале.
505. Гадзiннiк Ellicot’a ў драўляным футарале.
506. Стол, выкладзены рознымi мармурамi.
507. Партрэт iмператара Аляксандра I.
508. Партрэт iмператара Мiкалая I.
509. Партрэт iмператара Аляксандра II.
510. Гiстарычная карцiна «Пакуты цара Антыоха».
511. Алегарычныя карцiна.
512–520. Дзевяць партрэтаў розных асоб, якiя мелi дачыненне да 

Вiленскай абсерваторыi.

484 Каталог предметов Музея древностей, состоящего при Виленской публичной 
библиотеке. Вильна, 1885. C. 264–265.
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5. Спiс прац Яна Снядэцкага

Па метэаралогii:
• Meteorologia. «Dziennik wileński». 1816. I. 65. Rok meteorologiczny 

w Wilnie «Dziennik wilеński» 1817. I. 1. 1818. I. 1. 1819. I. 1. 1820. 
I. 1. 1821. I. 70. 1822. I. 89.
Па геаметрыi:

• Прадмова да 1-га выдання працы Jósefа Czechа: Euklidesa począt- Прадмова да 1-га выдання працы Jósefа Czechа: Euklidesa począt-
ków geometryi xiąg ośmioro i t. d. Wilno. 1807.

• Trygonometrya kulista analitycznie wyloźona. Wilno, 1817.
• Trygonometrya kuiesta, dzieło przystosowane do rozmiaru ziemi i do 

zadań astronomicznych. Wilno. 1820.
• O Józefie Ludwiku de Lagrenge, pierwszym geometrze naszego we-

ku. «Dziennik wilеński». 1815. II 479, 641. Uwagi nad recenzyą Try-
gonomearyi Kulistej, umieszczona w «Pamiętniku warszawskim» na 
miesiąc grudzień rok 1817. «Pamięntnik warszawski». 1818. luty. 166.
Па алгебры:

• Rachunku algebraicznego teorya przystosovana do linij krzywych. Kra-
ków. 1783. T. III.

• Prospekt dziela pod tytulem: Bachunku algebraicznego teorya. O ro-
zu mowaniu rachunkowem. Rzecz czytana na sessyi literackiej Im pe ra-
torskiego wileńskiego Uniwersytetu 15 Kwietma 1818. «Dziennik wi-
lеński» 1818. I. 348.

• Rozbiór Krytyczny dzieł Paschalisa Poullin: Teorya przecięć ostrokrę-
gowych. «Dziennik wilеński» 1815 I, 578. Dodatek do karty 25 na po-
czątku § IV Algebry Sniadeckiego s. а.
Па тэорыi верагоднасцяў:

• Rachunku losów. Rzecz czytana na sessyi literackiej Uniwersytetu wi-
leńskiego. 15 listopada 1817.

• «Pisma rosmaite» III. 339. O początkach i wzosśie rachunkow prawdo-
podobieństw. Wilno, 1828.
Па архiтэктуры:

• Architektura Sebastyana hr. Sierakowskiego. Rozbiór Krytyczny. «Dzien-
nik wilеński» 1815. I. 90. 182.
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Па астраномii:
• Obserwacie astronomiczne robione w Krakówie «Roszniki T. P. N.» 

№ I. 462.
• O obserwacyach astronomicznych. Dysertacya czytana w posiedzeniu-

publicznem Towarzystwa Prsyjaciól Nauk dnia 15 maja 1802. «Rocz-
niki T. P. N.». № I.432. Toz «Pamiętnik Lwowski», 1816.

• O nowej planecie Cererze, położonej między Marsem i Jowiszem. «No-
wy pamiętnik warszawawski». 1802. Maj.

• O nowym położonym między miedzy Marsem i Jowiszem postrzeźo-
nym nasamprzód w Sycylii 1801 roku dnia 1 stycznia, przez Jana Snia-
deckiego w Krakówie zaś 28 lutego 1802». Rocznik T. P. N. I 506.

• O nowej ruchomej gwiażdzie na niebie odkrytej w końcu marca roku 
biegącego (1802) i nazwanej Pallas przez swego wynalazcę. «Rocz-
nik T. P. N.» № I. 520.

• O Koperniku. Warszawa. 1802. Toż «Rocznik T. P. N.» № II. 83.

Па геаграфii:
• O mappie Krajowej 1790. Geografia czyli opisanie matematyczne 

i fi zycz ne ziemi, Warszawa 1804 I wyd., Wilno 1809 II wyd., 1818. 
wyd. III.
Па фiласофii:

• O filozofii. Rzecz czytana na sesyi literackiej Uniwersytetu wileńslkie-
go d. 15/27 Kwietnia 1819 «Dziennik wilеński». 1819, VII.

• Pzrydatek do pisma o filozofii. Rzecz czytana na sesyi literackiej cesar-
skiego Uniwersytetu wileńskiego d. 15 maja 1820. «Dziennik wilеński». 
1820.

• O logice i retoryce. «Pisma rozmaite» III, 185.
• O metafizyce. «Pisma rozmaite». II 333. Przemowa. Czytana na sesyli-

terackiej Uniwersytetu d. 15/27 pardziernika 1821.
• Filozofia umysłu ludzkiego czyli rozważny wywód sil i działań umysło-

wych. «Pisme rosmaite» IV. Wilno, 1822.
• Nowa filozofia w szkole francuskiej, jej treść i porządek, uwagi nad nią. 

«Pisma rosmaite» IV Wilno 1822.
• Treść nauki Arystotelesa i dawnych dialektykow o sylegizmie Pisma 

rosmaite IV, Wilno, 1822.
• Pisma o filozofii Kanta. Kraków, 1821.

А таксама:
• Pisma rosmaite. — Tom I. Żywoty uczonych Polaków. — Tom II. Za-

gajenia i rozprawy w naukach Wilno i Warszawa, 1814. — Tom III. 
Listy i rozmowy w naukach. Wilno, 1818. — Tom IV.

pawet.net
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• Rozmowy filozoficzne i filozofia umysłu łudzkiego. Wilno, 1822.
• Uwagi tyczące dziejów polskich nad dzielem p. Villers. Tłum. z francu-

skiego. Warszawa, 1823.
• Żywot literacki Hugona Kołłątaja. Wilno 1814.
• Żywot uczony i publiczny Marcina Odlanickiego Poczobuta Wilno, 

1810.
• Żywot Piotra hr. Zawadowskiego. Wilno, 1814.
• Mowa o religii. Warszawa, 1811.
• Mowa przy otwarciu noworozporządzonych od przesin, Komisyi edu-

kacyjnej matematycznych nauk miana w Krakówie d. 9 listopada 1781.
• In laudem Divi Stanislai Casimiritani. Oratio. Kraków, 1776, w 4-ce.
• Rozprawa na stopień doktorski. Zagajenie sesyi publicznej Uniwersytetu 

wileńskiego dnia 15 września 1810 г., w roczniece korónacyi 
Najjaśniejszego Imperatora Aleksandra I przy rozpoczęciu roku szkol-
nego nauk. Wilno, 1810,

• Calendarze na rok 1777 i 1778, Kraków.
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6. Камета 1811 г.

Каметы заўжды нараджалi жахi i забабоны, рэдкасць iх з’яўлення 
i незвычайны выгляд заўсёды ўзбуджаў чалавечыя фантазii. З антыч-
ных часоў людзi спрабавалi разгадаць таямнiцу камет. Пра прыроду 
камет пiсалi Арыстоцель, Анаксагор, Дэмакрыт i iншыя, а простыя 
людзi ў адрозненне ад фiлосафаў не думалi пра прыроду камет, а про-
ста асцерагалiся іх з’яўлення i прыпiсвалi iм мноства разнастайных 
уласцiвасцяў.

Вера ў благiя прадвесцi камет была распаўсюджаная ў стара жыт ных 
грэкаў. Камета, якая з’явiлася ў 371 г. да н. э. i апiсаная Арыс тоцелем, 
на думку Дыядора Сiцылiйскага прадказвала падзенне Ла ке даманii, 
а таксама спадарожнiчала землятрусу ў Ахае. Стара жытныя рымляне 
верылi ў тое, што вялiкая камета, якая з’явiлася ў 43 г. да н. э., у год 
смерцi Юлiя Цэзара, была яго душой. Авiдый у «Метамарфозах» пiсаў: 
«I вось душа Цэзара паднялася вышэй Месяца i сталася светлай зор
кай, што цягне за сабой доўгi агнiсты хвост». Плутарх у «Выбраных 
жыццяпiсах» паведамляў пра падзеi, звязаныя са смерцю Цэзара: «Са 
звышнатуральных з’яў самай вядомай было з’яўленне вялiкай каме
ты, якая ярка заззяла праз сем начэй пасля забойства Цэзара i потым 
знiкла…». Светонi ў «Апiсаннi жыцця дванацца цi цэзараў» прыпiсвае 
ўплыву камет усе жахi, учыненыя Неронам.

Вiзантыйскi летапiсец Мiкiта Ханiят з жахам апiсваў камету 1182 г., 
якая з’явiлася пасля ўзяцця Андронiкам Комнiным Канстанцiнопаля: 
«Пасля таго як лацiняне былi выгнаныя з Канстанцiнопаля, з’явiлася 
прадвесце тых жорсткасцяў i злачынстваў, якiя павiнен быў зрабiць 
Андранiк. На небе з’явiлася камета, што нагадвала змея, якi выгiнаец
ца, змей то выцягваўся, то адкрываў сваю вялiзную пашчу, чым уводзiў 
у вялiкi жах гледачоў. Усе казалi, што ён прагне чалавечай крывi, i, 
сапраўды, ён хутка насыцiўся ёю».

У канцы 1664 г. на небе з’явiлася камета, а на наступны год у Лон дане 
ўспыхнула эпiдэмiя бубоннай чумы, з-за якой памёр кожны пяты жыхар 
горада. У «Дзённiку чумнага года» Данiэль Дэфо з поў най упэўненасцю 
пiсаў, што павольны рух каметы па небасхiле нясе «цяжкую кару, ня
спешную, але суровую — жудасць, якой была чума».

Нават у «адукаваным» XVIII ст. вядомы астраном Д. Грэгары, 
су часнiк Ньютана i Галея, пiсаў: «Заўсёды i ва ўсiх народаў было 
заўважана, што з’яўленне камет суправаджаецца вялiкiмi бедамi. I не 
варта фiлосафам лiчыць гэтыя рэчы байкамi».
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Каметы з’яўлялiся ў гады смерцi iмператара Канстанціна ў 336 г., 
Атылы ў 453 г., iмператара Валентыяна ў 455 г., Магамеда ў 632 г. i ў га-
ды смерцi iншых вядомых гiстарычных асобаў.

Астраном i папулярызатар астраномii XIX ст. Камiл Фламарыён 
спра баваў так растлумачыць мiстычны жах чалавека перад касмiчнымi 
з’ява мi: «Цiкава заўважыць, што ўсё неспадзяванае i незвычайнае спа
раджае страх, а не радасць цi надзею. Таму ва ўсiх краiнах, ва ўсе ча
сы страшны выгляд каметы, цьмяны бляск яе галавы, яе раптоўнае 
з’яўленне на цвердзi нябеснай рабiлi на людзей уражанне жахлівай сiлы, 
нечага пагрозлiвага для ўсталяванага стагоддзямi парадку ў свеце i пры
родзе. А паколькi з’ява абмяжоўвалася заўсёды параўнальна невялiкiм 
прамежкам часу, то ўзнiкала вера ў тое, што яе ўздзеянне павiнна ад
быцца амаль адразу ж або, па крайняй меры, вельмi хутка; а мiж тым 
з’явы нашага сусвету пастаянна так счапляюцца, што якаянебудзь 
адна з iх можа разглядацца як выкананне сумнага прадвесця»485.

У 1811 г. Еўропа была наводненая войскамi i ахопленая сусветным 
канфлiктам. Таму з’яўленне вялiкай i яркай каметы, якая на працягу 
больш за паўгода павольна рухалася па небасхiле, адбiлася ў памя-
цi людзей i засталася ў лiтаратуры. Пэўна, няма ў гiсторыi другой 
каметы, якая пакiнула б такi адбiтак у культуры, як Вялiкая камета 
1811 г. (Great Comet of 1811). Пра яе пiсалi Адам Мiцкевiч, Iгнацы 
Яцкоўскi, Леў Талстой, Аляксандр Пушкiн, Ханс Крысцiян Андэрсэн 
i iншыя. Яна згадваецца на першай жа старонцы рамана Данiлеўскага 
«Спаленая Маск ва», а вiно ўраджая 1811 г., верагодна, было найлеп-
шым за ўсё XIX ст.

ТРОХI З АСТРАНОМII
Вялiкая камета 1811 г. (афiцыйнае абазначэнне C/1811 F1) была 

каметай, бачнай няўзброеным вокам на небе 290 дзён. Найбольшая 
яркасць каметы была ў кастрычнiку 1811 г., калi яна дасягнула бач-
най 0 (0 m) зорнай велiчынi, стаўшы параўнальнай з самымi яркiмi 
зорка мi начнога неба. У снежнi 1811 г. хвост каметы выгнуўся ад 
ядра на больш чым 60 градусаў. Камета была выяўленая ўпершыню 
25 сакавiка 1811 г. астраномам Анарэ Флагер’е на адлегласцi ў 2,7 а. е. 
ад Сонца. У красавiку адкрыццё каметы было афiцыйна пацверджанае. 
Назiранне нябеснага цела працягвалася да сярэдзiны чэрвеня, пакуль 
яна не схавалася ў промнях Сонца, пасля чаго стала бачнай з Зямлi 
толькi ў жнiўнi. У вераснi камета дасягнула мiнiмальнай адлегласцi 
ад Сонца (1,03 а.  а.). На Кубе яна была бачная няўзброеным вокам да 
9 студзеня, гэта значыць больш за 9 месяцаў, што стала рэкордам аж да 

485 Фламмарион К. Живописная астрономия. СПб., 1900. С. 495–498.
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знакамiтай каметы Хейла-Бопа486, на якую камета C/1811 F1 была па-
добная i ў многiх iншых адносiнах, мяркуецца, што ядро каметы 1811 г. 
таксама мела 30–40 км у дыяметры.

КАМЕТА Ў ТВОРАХ МАСТАЦТВА
Верагодна, найбольш шырока пра ўяўленнi беларускай шляхты i на-

роду пра каметы напiсаў Iгнацы Яцкоўскi ў «Аповесцi з майго часу»: 
«На пачатку таго лета з’явiлася на небе камета, а на зямлi нечуваная 
раней засуха. Камета, велiчынёю блiзу паловы месяца, з’яўлялася што
вечар з заходняга боку, нахiляючы свой хвост, якi паўсюдна называлi 
мятлою, на поўнач. Вайна i пошасць мелiся быць наступствамi гэтае 
з’явы. Кожны ўвечары выходзiў паглядзець на неба, на якiм адбiвалiся 
водблiскi палаючых непадалёку лясоў, балот, стадолаў i досыць часта 
вёсак. У лясах дзiкiя звяры, асочаныя ў кола пажарам, немiласэрна раўлi, 
але голас штораз слабеў i клубы дыму з узмоцненым полымем сведчылi, 
што гарэлi тлустыя звярыныя тушы. Не раз прыходзiла вестка, што 
статкi быдла i табуны коней, часта з пастухамi, правальвалiся 
на выпаленых знутры тарфянiках. Нiхто не быў пэўны, дзе бяспеч
на паставiць нагу. Усе камунiкацыi i ўзаемныя адведзiны спынiлiся, 
жахлiвы страх запанаваў вакол. Пэўнага дня ў самы поўдзень ўскочылi 
на дзядзiнец Войскага з боку палаючага лесу асмаленыя конi без грываў 
i хвастоў, з рэшткамi шораў на сабе, якiя сведчылi, што нейкi зухава
ты яздок мусiў з каляскаю згарэць, але так нiколi i не даведалiся, хто 
гэта такi быў, хоць пан Войскi прыкладаў усе стараннi, каб дазнацца 
аб няшчасным i вярнуць хоць бы коней памерлага спадкаемцам»487.

Навагрудскi шляхцiц, ад асобы якога Iгнацы Яцкоўскi вядзе аповед, 
лiчыць, што «парадак — вельмi забаўны i вясёлы… парушыла камета 
1811 года»488 i «няшчасцi 1811 года, як перасцярога Божая, былi за
бытыя i засталiся занатаваныя толькi астраномам, якi меў спрыт 
заўважыць камету, i вiнаробам, якi запiсаў у кнiзе, што вiно 1811 года 
было найлепшым, i што некалi яго можна будзе добра прадаць»489.

Цiкавыя меркаваннi пра каметы выказваюць персанажы «Успамi-
наў квестара» Iгната Ходзькi:

486 Камета Хейла-Бопа — адна з самых яркiх камет XX ст. Яна была бачная 
няўзброеным вокам 18 месяцаў, што ў два разы перавышае папярэднi рэкорд, усталя-
ваны Вялiкай каметай 1811 г. Камета была знойдзеная 23 лiпеня 1995 г. Атрымала назву 
Вялiкая камета 1997 г.

487 Яцкоўскi I. Аповесць з майго часу, альбо Лiтоўскiя прыгоды / пер., пасляслоўе 
i каментар М. Хаўстовiча. Варшава, 2010. С. 66.

488 Яцкоўскi I. Аповесць з майго часу, альбо Лiтоўскiя прыгоды. С. 81.
489 Яцкоўскi I. Аповесць з майго часу, альбо Лiтоўскiя прыгоды. С. 70.
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«Цяперашняя камета нават нiчога не азначае ў васана? Аднак жа 
як толькi з’явiлася, я адразу сказаў, што будзе вайна; а як трапiла на 
Малую Мядзведзiцу, цi не я мовiў, што прывязе бяду ўсяму свету? Яшчэ 
пашчасцiць, калi нас хвастом не кране, бо тады прападзем. I цi ж не 
праўда? Цi няма вайны i бяды?

— Так, але васпан мовiў, што такая самая камета была, калi Ян III 
iшоў на турка пад Вену, ты паказваў яго намаляваным у “Янiне”490; ды 
прадказваў, што i цяпер туркi сюды прыйдуць…

— Няпраўда. Я мовiў толькi, што i туркi будуць у працы. А цi ж не 
так? Проша толькi зiрнуць на камету, а перадусiм на яе хвост: у якi 
бок…

Калi пан маршалак павярнуўся да вакна, пан харунжы, паказваючы 
на яго вачыма, круцiў пальцам ля скронi i цiхенька казаў мне:

— Не мае… не мае…
Маршалак узiраўся ў камету, а рэзiдэнт сказаў мне:
— Зусiм iнакш атрымлiваецца, калi я, як на далонi, тлумачу, што 

ўсё тое, што сёння дзеецца, выразна напiсана ў Апакалiпсiсе.
— Вiншую, — перапынiў, смеючыся, маршалак.
— Чаго смяяцца, — мовiў абражаны харунжы, — чаго смяяцца; 

цi ж я не казаў васпану раней, што Апалiён491 — анёл прорвы, extermi
nans492, — гэта Напалеон. Рознiца ў лiтары нiчога не значыць» 493.

Некалькi разоў камета 1811 г. узгадваецца i ў паэме «Пан Тадэвуш» 
Адама Мiцкевiча:

Як грозны знак нябёс — на ўладароў iмперый
Калi ўначы зза хмар злавесны бляск каметы
Прадказвае вайну або сканчэнне свету494.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

...А вунь да той праявы, што навiдавоку
Паўсвету з захаду ляцiць, i ззяе ўночы,
I, не мяняючы кiрунак свой паўночны,
Хвастом агнiстазыркiм слепiць люд планеты —
Злавеснiцы вайны, бядот i слёз — каметы.

490 Апiсанне выправы Яна III пад Вену, дзе ёсць i малюнак каметы, якая была тады 
на небе. Гэтую прыгожую кнiгу я чытаў у вiленскiм кляштары (прыпiс квестара).

491 Губiцель (грэцызм).
492 Якi высылае, выганяе за межы; правадыр нячысцiкаў (лац.).
493 Ходзька I. Успамiны квестара / пер. з польскае мовы, прадмова i камент. М. Хаў-

стовiча. Мінск, 2007. С. 184–185.
494 Мiцкевiч А. Пан Тадэвуш, або Апошнi наезд на Лiтве / пер. Я. Семяжона. 

Мiнск, 1998. С. 43.
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Сваiм ядром, нiбы крывавым вокам,
Яна аж засцiць зоркi i з падскокам
Адольвае прастору сфер, як быццам
Спяшаецца ў Давiдаў воз садзiцца.

Шчэ звечара або дасветкам раннiм
Лiцвiны з невясёлым прадчуваннем
Гадаюць, гледзячы на неба:
   «Што нам
Яна вяшчуе гонам тым шалёным
На поўнач з захаду, к Палярнай зорцы?»

Мясцовы астраном, нябёс дазорца,
Разважлiва прарочыў — будзе блага!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Камета ёсць прыкмета!
Я помню, як Бранецкага карэта
На Ясы калывала з Таргавiцы —
О, што тварылася тады ў сталiцы!
Услед за ёй, як доўгi хвост, мяшчане —
Забiты, цяглы люд, таргавiчане —
Паўзлi на чым хто мог — уцёкi ляхаў
У той, няведамы iм, край валахаў.
А ўсе ж яны былi не вiнаваты
Ў каварнай змове. Там канфедэраты
Свой рэй вялi; адплатай iм за тое
Наш просты люд той хвост назваў «мятлою».
Во гляньце, як мяце хвастом i гэта —
Яна ж мiльёны вычысцiць са свету!495

А ў апошнiм беларускiм летапiсным творы «Запiскi iгумена Арэста» 
пра 1811 г. запiсана: «Жнiўня 28 дня, у 9 гадзiне на паўночназаходнiм 
баку небасхiлу апынулася вялiкая камета, i стаяла яна нават да меся
ца снежня. У той жа год у летнi час была ў Беларусi вялiкая гарачыня 
i дажджоў не было, ад чаго ўлетку горад быў напоўнены дымам ад 
балот, якiя гарэлi ў наваколлi Магiлёва, i быў неўраджай i дарагоўля 
хлеба i iншай ежы»496.

Вялiкае ўражанне зрабiла ў дзяцiнстве гэтая камета на Ханса 
Крысцiяна Андэрсэна. Ён пiсаў пра яе, як аб адной з самых яскравых 
падзей свайго дзяцiнства: «Памятаю я падзею, якая здарылася калi мне 
мiнула шэсць гадоў, — з’яўленне каметы ў 1811 годзе. Матухна сказала 

495 Мiцкевiч А. Пан Тадэвуш, або Апошнi наезд на Лiтве. С. 207–209.
496 Записки игумена Ореста // Археографический сборник документов, относя-

щихся к истории Северо-Западной Руси, издаваемый при управлении Виленского учеб-
ного округа. Т. 2. Вильна, 1867. С. LXXIX.



207

6. Камета 1811 г. 

мне, што камета сутыкнецца з зямлёй i разаб’е яе дашчэнту цi здарыц
ца якаянебудзь iншая жудасная рэч. Я прыслухоўваўся да ўсiх слыхаў 
вакол, i забабоны пусцiлi ўва мне такiя ж глыбокiя i дужыя каранi, 
як i сапраўдная вера. Глядзець камету мы з матухнай i некалькiмi 
суседкамi выйшлi на плошчу перад могiлкамi Св. Кнуда. На небе ззя
ла страшнае вогненнае ядро каметы з вялiкiм зiхоткiм хвастом, i ўсе 
гаварылi аб благiм прадвесцi i аб канцы свету. Да нас далучыўся баць
ка, ён меў зусiм iншае меркаванне пра камету i, верагодна, даў якое
небудзь разумнае вытлумачэнне яе з’яўлення, але матухна загаласiла, 
а суседкi прынялiся кiваць галовамi, бацька засмяяўся i пайшоў. Мне 
стала страшна за яго: ён не падзяляў нашых вераванняў! Увечары ма
тухна размаўляла пра каметы са старой бабуляй, не ведаю, як тлу
мачыла з’яўленне каметы бабуля, але ведаю, што я, седзячы ў яе на 
каленях i гледзячы ў яе ласкавыя вочы, з хвiлiны на хвiлiну чакаў, што 
восьвось камета стукнецца аб зямлю, i настане канец свету»497.

Камета 1811 г. некалькi разоў згадваецца ў рамане «Вайна i мiр» 
Льва Талстога. Адзiн з галоўных герояў — П’ер Бязухаў, назiраў гэ-
тую камету ў небе над зiмовай Масквой на пачатку 1812 г.: «Было ма
розна i ясна. Над бруднымi, напаўцёмны вулiцамi, над чорнымi дахамi 
стаяла цёмнае, зорнае неба. П’ер, толькi гледзячы на неба, не адчуваў 
абразлiвай ганебнасцi ўсяго зямнога ў параўнаннi з вышынёю, на якой 
знаходзiлася яго душа. Пры ўездзе на Арбацкую плошчу, вялiзная пра
стора зорнага, цёмнага неба адкрылася вачам П’ера. Амаль у сярэдзiне 
гэтага неба, над Прачысценскім бульварам, акружаная, абсыпаныя 
з усiх бакоў зоркамi, але адрознiваючыся ад усiх блiзкасцю да зямлi, 
белым святлом i доўгiм, паднятым дагары хвастом стаяла вялiзная 
яркая камэта 1812га года, тая самая камета, якая прадказвала, як 
казалi, усякiя жахi i канец свету. Але ў П’еру светлая зорка гэтая 
з доўгiм праменным хвастом не ўзбуджала нiякага страшнага пачуц
ця. Наадварот, П’ер радасна мокрымi ад слёз вачыма глядзеў на гэтую 
светлую зорку, якая, як быццам з невымоўнае хуткасцю праляцеўшы 
нябачныя прасторы па парабалiчнай лiнii, раптам, як страла ў зямлю, 
уляпiлася тут у адно выбранае ёю месца на чорным небе i спынiлася, 
энергiчна падняўшы ўгору хвост, свецiцца i гуляе сваiм белым святлом 
памiж незлiчонымi iншымi, мiгатлiвымi зоркамi»498. Неверагодна пры-
гожае апiсанне! Але Талстой дапусцiў i вялiкую недарэчнасць. Па ходу 
рамана бачна, што гэтая дзея адбывалася ў пачатку 1812 г., узiмку, калi 

497 Андерсен Г. Х. Сказка моей жизни. 1855 г. [Электронны рэсурс] — Рэжым до-
ступу: http://www.sky-art.com/andersen/prose/mylife/storyofmylife01.htm

498 Толстой Лев. Война и мир. Том II, часть V, глава XXII. [Электронны рэ-
сурс] — Рэжым доступу: http://ru.wikisource.org/wiki/Война_и_мир_(Толстой)/Том_II/
Часть_V/Глава_XXII
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камета 1811 г. ужо была нябачная. На памылку Талстога звярнуў увагу 
вядомы астраном М. А. Вiльеў у артыкуле, надрукаваным у «Известиях 
Русского общества любителей мироведения»499.

У iншым месцы рамана Талстой апiсвае, як 2 верасня 1812 г. П’ер 
Бязухаў i французскi афiцэр Рамбаль позна ўначы выйшлi з дома масо-
на Баздзеева на Патрыяршых сажалках i ўбачылi, як пачынаецца пажар 
Масквы i, мiж iншым, камету. Гэта таксама недакладнасць, бо ў гэты 
час камета настолькi аддалiлася ад Зямлi, што была зусiм нябачная 
няўзброеным вокам.

У рамане Iвана Кузьмiча Кандрацьева500 «Божы знак» напi сана: 
«Лета 1811 г. адрознiвалася амаль паўсюдна ў Сярэдняй Еўро пе тра
пiч най гарачынёй. Страшныя засухi прычынялi неўраджаі. Не паз бег
ла гэтай долi i Расія, асаблiва заходняя. Гарэлi лясы, на лю дзях з’явiлiся 
заразныя хваробы. Паветра было напоўненае дымам. Амаль ўсё лета 
сонца не засцiла нi самым малым воблакам, з’яўлялася скрозь густы 
дым у выглядзе вялiкага распаленага шара: ад усходу да захаду можна 
было глядзець на яго няўзброеным вокам.

У жнiўнi з’явiлася камета. З’явiўшыся ледзь прыкметнай туман
най зорачкай, з кожным днём яна павялiчвалася i станавiлася яснейшай 
i выразнейшай. Нарэшце яна ператварылася ў вялiкую, хвастатую зор
ку, святло якой было параўнальна адной дзясятай святла поўнага ме ся
ца. Хвост яе быў вельмi блiскучы, але пастаяннай даўжынi не меў.

…Дзень з’яўлення каметы, 15га жнiўня 1811 г., дыпламатычныя 
адносiны Расіi з Францыяй былi перапыненыя.

…15е жнiўня было знамянальным днём для Напалеона: ён у гэ
ты дзень нарадзiўся»501. Кандрацьеў, канечне, памыляецца: першы 
раз камету назiралi 25 сакавiка 1811 г., але аўтар рухаецца ў рэчышчы 
традыцыi: камета злучаецца з вялiкiм чалавекам — Напалеонам.

Расійскi гiсторык генерал Мiхайлоўскi-Данiлеўскi пiсаў: «Да вай
сковай славы Напалеона, якая напаўняла ўяўленне ўсiх, далучылiся не
звычайныя з’явы ў прыродзе… Усе былi ў чаканнi чагосьцi надзвычай
нага. На небе з’явiлася камета. Просты люд, гледзячы на зорку, якая 
бродзiць у нябёсах i мае велiзарны хвост, казалi: “Памяце бяда зямлю 
рускую!”»502. Пра тое ж пiсаў i ваенны гiсторык Багдановiч: «У 1811 го

499 Известия Русского Общества любителей мироведения. 1915. № 1. С. 38.
500 Кандрацьеў Iван Кузьмiч (1849–1904), сапраўднае iмя па бацьку — Казiмiравiч, 

нарадзiўся ў Вiлейскiм павеце, жыў i працаваў у Вiльнi i Маскве.
501 Кондратьев И. К. Бич Божий: Исторический роман. Божье знаменье: Повесть. М., 

1994. [Электронны рэсурс] — Рэжым доступу: http://az.lib.ru/k/kondratxew_i_k/text_0070.shtml
502 Михайловский-Данилевский А. И. Описание Отечественной войны в 1812 году. 

Ч. I. СПб., 1840. С. 138–139.
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дзе з’явiлася камета. “Не да дабра гэтая зорка — казалi ў нас — яна 
памяце рускую зямлю”. З’явiлася вялiкая нiва ўяўленню: размаўлялi пра 
нябесныя адзнакi, якiя прадвясцiлi нешта надзвычайнае, лiчылi, што 
настаў ужо час страшнага Суда Божага»503.

Пад знакам каметы 1811 г. адбылося знакамiтае збiццё мамелюкаў 
у Каiрскай Цытадэлi пры султане Мухамедзе Алi504.

Англійскiя мастакi Джон Лiнел (John Linnell) i Уiльям Блейк (William 
Blake) зрабiлi некалькi замалёвак каметы i ўвекавечылi яе сваёй зна ка-
мi тай карцiнай «Прывiд блахi»505.

Томас Роўлендсан506 (Thomas Rowlandson, 1756–1827) — англійскi 
мастак, карыкатурыст i кнiжны iлюстратар адзначыўся цэлай сэры-
яй карыкатур на тэму каметы i яе ўплыву на палiтычнае i сацыяльнае 
жыц цё Еўропы пачатку XIX ст.

Цiкава, што ў iншых краiнах — у той жа Францыi цi, напрыклад, 
у Мексiцы — камету 1811 г. палiчылi добрым прадвесцем: у Мек сiцы 
ў той год было адкрытае найбагацейшае срэбнае радовiшча, а ў Фран-
цыi, як пiсалася вышэй, здарыўся нечуваны ўраджай вiнаграду.

ВIНО КАМЕТЫ
У вершах i рамане «Яўген Анегiн» А. Пушкiна згадваецца «вiно 

каметы» — вiно ўраджаю 1811 г. На момант часу, у якiм адбываецца 
дзеянне рамана, гэтае вiно ўжо мела дастатковую вытрымку:

Налейте мне вина кометы!
        «Послание Я. Н. Толстому», 1822

Вина кометы брызнул ток.
               «Евгений Онегин», гл. I, 1823

Пушкiн, забяспечваючы свайго «Яўгена Анегiна» нататкамi, не па-
лiчыў патрэбным растлумачыць выраз «вiно каметы», бо, верагодна, 
для яго сучаснiкаў выраз быў зразумелы i без тлумачэння. Але потым 
гэтыя радкi атрымлiвалi самыя розныя, часам дзiўныя каментары.

Астраном i гiсторык Д. Свяцкi ў артыкуле «Камета айчыннай вай-
ны» дакладна растлумачыў, што «Францыi, па словах Фламарыёна, 
багаты ўраджай вiнаграду ў 1811 г. ставiўся народам у сувязь да 

503 Богданович М. История Отечественной войны 1812 года по достоверным ис-
точникам. Т. I. СПб., 1859, С. 92.

504 http://fisechko.ru/100vel/zamkov/39.htm
505 The Ghost of a Flea, 1819–20. Tate. Tempera mixture panel with gold on mahogany, 

21,4 cm × 16,2 cm. http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Comet_of_1811
506 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/511112/Thomas-Rowlandson
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 каметы. Адсюль, верагодна, вядзе паходжанне i знакамiтае вiно… пра 
якое згадваецца ў Пушкiна»507.

Тадэвуш Булгарын, шляхцiц былога Мiнскага ваяводства, якi ў 1812 г. 
быў афiцэрам у войску Напалеона, пiсаў пра свой побыт у Фран цыi: 
«Пазнаёмiўшыся з усiмi гандлярамi вiна, я даведаўся, што найлепшыя 
гатункi вiна прадаюцца ў Расію, дзе шмат п’юць i ведаюць гэтую 
справу лепей, чым у Францыi… Гэта было ў 1811 годзе, калi дабрачын
ная камета мела выратавальны ўплыў на вiнаробства. Шмат лепшага 
вiна адпраўлялася ў Расію, i я… выправiўся ў Пецярбург на караблі, на
гружаным вiном a la comete»508.

Пра сувязь гэтай каметы з добрым па якасцi вiном пiсаў не адзiн 
Камiл Фламарыён. У «Гiсторыi астраномii ў XIX ст.» Агнесы Кларк509, 
згадваецца, што ў народзе камета 1811 г. звалася «заступнiцай вiна», 
i адзначаецца, што iснавала павер’е пра тое, што камета вызначыла 
багаты збор вiнаграду. Дабратворны ўплыў на вiнаробства ў наро дзе 
прыпiсваўся, зрэшты, i iншым каметам. Фламарыён называе каме-
ту Данацi 1858 г., а гiсторыкi астраномii Мiтчэл i Меер510 — камету 
1882 г., але ва ўсякiм выпадку на першым месцы ўсё аўтары згадва-
юць камету 1811 г., i, верагодна, з-за яе паўстала павер’е пра ўплыў 
камет на якасць вiна. Менавiта з-за яе атрымала назоў «вiно каметы» 
вiно, якое славiлася ў днi маладосцi Пушкiна, iнакш кажучы — вiно 
збору 1811 г.

Артур Конан Дойл у аповесцi «Прыгоды бiржавога маклера», якая 
ўвайшла ў зборнiк «Запiскi пра Шэрлака Холмса», укладае ў вусны до-
ктара Ватсана словы пра Холмса як пра «знаўцу, якi паспрабаваў свой 
першы глыток каметнага вiнтажа».

Нават знакамiты нямецкi фiлосаф Гегель неяк пiсаў: «Аднойчы гн 
Бодэ511 ўздыхнуў, калi я сказаў яму, што пасля з’яўлення камет, як мы 
ведаем ужо з практыкі, iдуць ураджайныя вiнаградныя гады, як гэ
та было ў 1811 i 1819 гадах». Цяжкi ўздых I. Бодэ, красамоўнейшы 

507 Святский Д. О. Комета отечественной войны // Природа и Люди. 1914. № 46. 
С. 25.

508 Сочинения Фаддея Булгарина. Часть десятая. СПб., 1830. С. 129.
509 Гл.: Кларк А. История астрономии. Одесса, 1913. С. 157.
510 Гл.: Митчел Р. М. Небесные светила. М., 1868. С. 195.; Мейер В. Мироздание. 

СПб., 1900. С. 199.
511 Бодэ Ёган Элерт (1747–1826) — нямецкi астраном, член нямецкай Акадэ-

мii навук. Нарадзiўся ў Гамбургу. З 1772 г. працаваў у Берлiнскай абсерваторыi, 
а з 1786 г. яе дырэктар. Разам з I. Тыцiвусам адкрыў закон Тыцiвуса — Бодэ. Пра-
панаваў назву планеты Уран. У 1778 г. выдаў «Атлас неба» на 20 лiстах, у iм змяш-
чаецца 17 240 зорак.
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за ўсялякiя словы, кажа пра марнасць астраномаў пераканаць шыро-
кую публiку ў аб сурднасцi такiх уяўленняў512.

I ўжо ў наш час, у 1992 г., на экраны кiнатэатраў выйшла рамантыч-
ная камедыя «Год Каметы», дзе галоўнай сюжэтнай лiнiяй з’яўляецца 
пагоня за найбольш каштоўнай бутэлькай вiна ў гiсторыi — Шато Ла-
фiт-Ротшыльд 1811 г.

* * *
У Вiльнi камету назiраў Ян Снядэцкi. Вынiкi ягоных назiранняў 

друкавалiся ў выданнях Пецярбургскай акадэмii навук, у астрана мiч-
ным часопiсе Цаха «Vonatliche Corres pon denz» i «Berliner Jahrbuch» 
Бодэ513.

Папулярызаваў камету 1811 г. астраном-аматар, доктар фiласофii 
I. Ламберт, якi друкаваўся ў «Северной почте», якая выдавалася ў Пе-
цярбургу, i на старонках гэтай газеты выказаў думку: «шлях каме
ты ёсць не парабала, а цалкам элiпс», што потым падцвердзiлася. Ён 
жа вызначыў велiчыню дыяметра галавы каметы — 350 520 вёрст, 
гэта значыць «у 17 разоў больш за вялiкага Юпiтэра па аб’ёме». 
У 1815 г., жывучы ўжо ў Магiлёве, ён карэспандуе адтуль пра свае 
назiраннi «ў Гомелi ў доме графа М. П. Румянцава» новай каметы, якая 
з’явiлася ў маi, i разважае пра фiзічную прыроду камет. Уплывам каме-
ты 1815 г. Ламберт тлумачыў халоднае надвор’е лета 1815 г., а каметы 
1811 г. — зiмы 1812 г.514.

А апошнiм з зямлянаў 17 жнiўня 1812 г. як зорку 11-й зорнай велi-
чынi (11 m), камету назiраў нараджэнец Варшавы, астраном Вiнцэнт 
Вiш неў скi ў Новачаркаскай абсерваторыi515. Перыяд звароту каметы 
1811 г. вакол Сонца вызначаны ў 3100 гадоў, i наступнае вяртанне чака-
ецца напрыканцы пятага тысячагоддзя. З якiм настроем яе сустрэнуць 
нашы далёкiя нашчадкi?..

512 http://blogovine.ru/vin-de-la-comete-vintazh-1811
513 Гл.: Historia astronomii w Polsce. Wrocław — Warszawa, 1983. T. II. S. 108.
514 Гл.: Святский Д. О. Комета 1811 г. в России. Известия РОЛМ. № 6. 1927. 

С. 373–374.
515 Гл.: Перель Ю. Г. Викентий Карлович Вишневский // Историко-астрономиче-

ские исследования. М., 1955. С. 137.
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7. Праца Вiленскай абсерваторыi ў кантэксце развiцця 
практычнай астраномii ў XVI–XVIII стст.

Астраномiя заўсёды была цiкавая тым, што адказвала на пытанне, 
як пабудаваны Сусвет. Але гэтая навука мела велiзарнае практычнае 
значэнне, бо вызначэнне дакладнага часу, арыентаванне на сушы i ў мо-
ры i складанне геаграфiчных картаў было немагчымае без астраномii, 
а значыць, немагчымы гандаль, кiраванне дзяржавай, вайсковая справа 
i нават замацаванне ўласнасцi на зямлю.

З сiвой старажытнасцi людзi навучылiся вызначаць геаграфiчныя 
каардынаты мясцовасцi. Шырату вызначалi па вышынi Палярнай зор-
кi над гарызонтам. Таксама было вядома, што рознасць даўгот двух 
пунктаў роўная рознасцi iх мясцовых часоў. Мясцовы час дадзенага 
пункта можна было вызначыць па Сонцы (напрыклад, з дапамогай 
сонеч нага гадзiннiка). Але як даведацца, якi час у той самы момант 
у пункце з вядомай даўгатой? Патрэбен быў надзейны i дакладны 
гадзiннiк — хранометр, якi з’явiўся толькi ў XVIII ст.516. З даўнiны 
выкарыстоўваўся спосаб вызначэння даўгот паводле назiрання меся-
цовых зацьменняў. Момант уваходжання Месяца ў зямны цень i выха-
ду з яго не залежыць ад становiшча назiральнiка. Калi вядомы момант 
пачатку або канца зацьмення, напрыклад, для Нюрнберга, i вызнача-
ны той самы момант па мясцовым часе, iх рознасць i складзе рознiцу 
даўгот у гадзiнах, якiя элементарна пераводзяцца ў градусы.

Доўгiя марскiя вандраваннi паставiлi перад мараплаўцамi зада-
чу вызначэння даўгаты месцазнаходжання карабля ў акiяне. Даўгату 
вылiчвалi праз колькасць пройдзеных караблём мiль, але, зразумела, 
дакладнасць такiх разлiкаў не магла быць задавальняючай.

Праз зацьменнi спрабавалi вызначыць даўготы шматлiкiя мара-
плаўцы. Калумб перад другiм падарожжам у Амерыку ў iспанскай 
гаванi назiраў месяцовае зацьменне 14 кастрычнiка 1494 г. Параўнаўшы 
час пачатку зацьмення з папярэдне вылiчаным Рэгiямантанам для 
даўгаты Нюрнберга, Калумб вылiчыў рознiцу ў даўготах — 23° (што 
адпавядала 1,5 гадзiны). У чацвёртым плаваннi, калi 29 лютага 1504 г. 
карабель Калумба знаходзiўся ля берагоў Ямайкi, i па «Эфемерыдах» 

516 У 1657 г. Гюйгенс вынайшаў маятнiкавы гадзiннiк з механiзмам спуску гiры, 
дзякуючы якому ваганнi маятнiка не згасалi. Ён таксама ўдасканалiў балансiр для 
кiшэннага гадзiннiка. Паступовае ўдасканальванне гадзiннiкавых механiзмаў дазволiла 
Джону Гарысану ў 1759 г. пабудаваць першы марскi хранометр.
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Регiямантана517 чакалася месяцовае зацьменне, мараплавец iзноў вы-
ка рыстаў рознiцу ў момантах пачатку гэтай астранамiчнай з’явы для 
вылiчэння даўгаты свайго месцазнаходжання, праўда, дапусцiў пры 
гэ тым вялiкую памылку. У сваю чаргу, Амерыга Веспучы, назiраючы 
пакрыццё Марса Месяцам 14 жнiўня 1499 г., з даволi вялiкай даклад-
насцю вызначыў сваю даўгату на захад ад Кадысу — 82°. Знаходзячыся 
ў Iталii ў момант месяцовага зацьмення 5 лiстапада 1500 г., Капернiк 
на сваiм асобнiку «Эфемерыд» Регiямантана насупраць вылiчанага для 
Нюрнберга часу зацьмення 14 г 2 мiн запiсаў: «Зацьменне назiралася 
ў Рыме ў 14 гадзiн 44 хвiлiны». 18 студзеня 1497 г. у 5 г 24 мiн у Рыме 
месяцовае зацьменне назiраў нямецкi астраном Ёган Вернер. Ён вы-
явiў, што час зацьмення на 32 хвiлiны адрознiваўся ад вылiчанага 
ў «Эфемерыдах». Вернер выкарыстаў гэтыя хвiлiны для вызна чэння 
рознасцi даўгот Нюрнберга i Рыма. Аднак такi метад вызначэння 
даўгаты быў непрыдатны для сiстэматыч ных вымярэнняў, месяцовыя 
зацьменнi — з’ява рэдкая.

Менавiта з мэтай удакладнення даўгот геаграфiчных пунктаў 
ВКЛ Пачобут i Снядэцкi праводзiлi назiраннi зацьменняў. Тады быў 
рас працаваны метад вызначэння дакладнага часу праз вымярэннi ву-
главых адлегласцяў Месяца да пэўных зорак. Астраномы вялi даклад-
ныя вымярэннi становiшча Месяца i складалi таблiцы з разлiкамi 
становiшча Месяца ў будучынi. Падобна, што гэтыя працы праводзiлi 
ў Вiленскай абсерваторыi.

Адкрыццё Галiлеем чатырох спадарожнiкаў Юпiтэра з iх параў-
наль на хуткiм кручэннем вакол планеты дазваляла выкарыстаць заць -
мен нi гэтых спадарожнiкаў для вызначэння дакладнага часу. Спада-
рож нiкi Юпiтэра перыядычна трапляюць у цень сваёй планеты, i iх 
заць мен нi таксама надыходзяць адначасова для ўсiх назiральнiкаў. 
З’явы ў сiстэме Юпiтэра назiраюцца ў 180 раз часцей, чым месяцо-
выя зацьменнi, i момант пачатку i канца зацьмення ў гэтым выпадку 
рэгiструецца дакладней, чым у выпадку зацьмення Месяца. Галiлей 
пачынаючы з 1610 г. назiраў зацьменнi спадарожнiкаў Юпiтэра i па-
даў думку, што, загадзя склаўшы дакладныя таблiцы з’яў у сiстэме 
Юпiтэра, вандроўнiкi атрымаюць «нябесны гадзiннiк» (фактычна 
вы карыстанне гэтага метаду стала магчымым, толькi калi астраном 
Жан Пiкар у 1667 г. вынайшаў акуляр з мiкраметрам для тэлескопа). 
У 1668 г. iтальянскi астраном Джаванi Дамінiк Касiнi (1625–1712) 
апублiкаваў працу «Таблiцы спадарожнiкаў Юпiтэра», а ў наступным  

517 У 1474 г. Рэгiямантан выдаў «Эфемерыды» — таблiцы каардынатаў зорак, 
становiшчаў планет i акалiчнасцяў злучэнняў i зацьменняў на кожны дзень з 1475 да 
1506 г. Гэта былi першыя астранамiчныя таблiцы, выдадзеныя друкарскiм спосабам, iмi 
карысталiся Васка да Гама, Калумб i iншыя мараплаўцы.
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годзе Кольбер, мiнiстр Людовiка XIV, фактычны кiраўнiк знешняй 
i ўнутранай палiтыкi Францыi, запрасiў яго на працу ў Францыю 
i прызначыў дырэктарам Парыжскай абсерваторыi.

Будаўнiцтва Парыжскай абсерваторыi завяршылася ў 1671 г. Гэтая 
абсерваторыя — першая значная дзяржаўная абсерваторыя ў Еўропе. 
Датуль абсерваторыi былi, як правiла, прыватнымi. Англiйскi кароль 
Карл II Сцюарт, даведаўшыся аб адкрыццi Парыжскай абсерваторыi, 
вырашыў не адставаць ад Людовiка XIV i ў чэрвенi 1675 г. выдаў указ, 
адрасаваны генеральнаму скарбнiку Артылерыйскага ўпраўлення сэру 
Томасу Чычелi: «З мэтай знаходжання даўгаты месцаў, для ўдас ка
налення навiгацыi i астраномii, Мы вырашылi пабудаваць абсерва
торыю ў межах Нашага парка ў Грынвiчы, на высокiм месцы блiзу 
Нашага замка, з жылым домам для Нашага астраноманазiральнiка 
i яго асiстэнта». Далей архiтэктару i астраному Крыстаферу Рэну, якi 
пабудаваў сабор Св. Паўла ў Лондане, загадвалася скласцi план i пра-
ект абсерваторыi, пабудаваць «з усёй патрэбнай хуткасцю», пагасiўшы 
выдаткi на будаўнiцтва з сумаў ад продажу старога, сапсаванага по-
раху. У 1713 г. брытанскi ўрад абвясцiў прэмiю ў 20 тысяч фунтаў та-
му, хто прапануе метад вымярэння даўгот з дакладнасцю да паловы 
градуса. У 1716 г. вялiкую прэмiю прызначыў Фiлiп Арлеанскi, рэгент 
пры малалетнiм Людовiку XV. Прыродазнаўчыя навукi i матэматыка 
ўпершыню сталi справай палiтычнай важнасцi. Каб вырашыць гэтую 
праблему, былi заснаваныя першыя ў Еўропе дзяржаўныя абсервато-
рыi: Парыжская, Грынвiцкая, Капенгагенская.

Вераемна, першае практычнае вылiчэнне даўгаты з вызначэннем 
дакладнага часу праз назiранне спадарожнiкаў Юпiтэра зрабiў фран-
цузскi астраном Пiлiп дэ Лаiр у лiпенi 1671 г. Ён выправiўся ў Данiю на 
выспу Вен для астранамiчных назiранняў ва Уранiборгу, у тым самым 
месцы, дзе калiсьцi вёў назiраннi вялiкi Цiха Браге. Там, карыстаю-
чыся таблiцамi Касiнi, ён вылiчыў з недасягальнай дагэтуль даклад-
насцю рознасць даўгот памiж Парыжам i Уранiборгам. У 1671 г. на за-
прашэнне Пiкара ў Парыжскай абсерваторыi пачаў працаваць малады 
датчанiн Оле Рэмер (1644–1710). Ён правёў вялiкую серыю назiранняў 
спадарожнiкаў Юпiтэра, каб параўнаць iх становiшча з тэорыяй, рас-
працаванай Касiнi, выявiў сiстэматычныя адхiленнi становiшчаў спа-
дарожнiкаў Юпiтэра ад вылiчаных. Рэмер заўважыў, што велiчыня 
запазнення назiраных момантаў зацьменняў спадарожнiкаў Юпiтэра 
наўпрост звязаная з адлегласцю гэтай планеты ад Зямлi. Астраном 
зразумеў, што святло распаўсюджваецца не iмгненна, а з канкрэтнай 
хут касцю. I вылiчыў яе — атрымаў 215 000 км/с, што на 28 % менш за 
праўдзiвую (299 800 км/с).
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З тых часоў назiраннi спадарожнiкаў Юпiтэра, разлiк iх руху i скла-
данне таблiц стала неадменнай функцыяй усiх астраномаў Еўропы. 
Актыўна гэтая праца праводзiлася i ў Вiленскай абсерваторыi.

У 1671 г. французская Акадэмiя навук выправiла ў Каену (паўночнае 
ўзбярэжжа Паўднёвай Амерыкi, 5° паўночнай шыраты) астранома 
Жана Рышэ для вывучэння паралаксаў Сонца i Марса. Рышэ павiнен 
быў назiраць Марс у Каене, а Касiнi — у Парыжы. Мэтай назiранняў 
было вызначэнне па рознасцi на небе каардынатаў Марса ў Парыжы 
i Каене адлегласцi да планеты, а па ёй — адлегласцi ад Зямлi да Сонца. 
Гэтая задача была паспяхова вырашаная: велiчыню астранамiчнай 
адзiнкi вызначылi з дакладнасцю да 8 %.

Аднак экспедыцыя мела нечаканыя наступствы, што неўзабаве 
спры чынiлася да прац па вывучэннi формы Зямлi. Рышэ выявiў, што га-
дзiннiк, вывераны ў Парыжы, у Каене, размешчанай каля экватара, ад-
ставаў на дзве хвiлiны дваццаць восем секунд у суткi. Ён растлумачыў 
гэтую з’яву ўплывам цэнтрабежнай сiлы ад кручэння Зямлi. Сапраўды, 
чым блiжэй да экватара знаходзiцца кропка зямной паверхнi, тым хут-
чэй яна рухаецца пры сутачным кручэннi Зямлi. Таму ад полюсаў да 
экватара павiнна ўзрастаць i цэнтрабежная сiла, якая памяншае пры-
цягненне Зямлi, што i выклiкае запаволенне гадзiннiка. Дакладныя 
разлiкi Iсака Ньютана i Гюйгенса паказалi, што пры пераходзе ад па-
лярных шыротаў да экватара сiла цяжару памяншаецца значна хутчэй, 
чым гэта магло бы быць абумоўлена толькi павелiчэннем цэнтрабеж-
най сiлы. Такiм чынам, адным павелiчэннем цэнтрабежнай сiлы нель-
га было растлумачыць запаволенне гадзiннiка. Для тлумачэння гэтай 
з’явы Ньютан i Гюйгенс дапусцiлi, што Зямля — не шар, а элiпсоiд або 
сфероiд (прыплюснуты ў полюсах i больш выпуклы ўздоўж экватара). 
Такiм чынам, на экватары любая кропка зямной паверхнi будзе адда-
леная ад цэнтра Зямлi (цэнтра прыцягнення) на большую адлегласць, 
чым на полюсе, што павiнна выклiкаць запаволенне гадзiннiка пры пе-
раходзе ад полюса да экватара. Адхiленне формы Зямлi ад правiльнага 
шара — не выключэнне ў Сонечнай сiстэме: Юпiтэр, Сатурн, Уран 
прыплюснутыя настолькi моцна, што гэта можна бачыць непасрэдна 
ў тэлескоп. Але далёка не ўсе навукоўцы пагадзiлiся з такiм мерка-
ваннем. Вымярэннi, зробленыя абатам Пiкарам, i працы па вылiчэннi 
даўжынi дуг мерыдыянаў, выкананыя бацькам i сынам Касiнi, прывялi 
навукоўцаў да процiлеглай высновы i прымусiлi разглядаць зямны шар 
у якасцi элiпсоiда, выцягнутага ў бок палярных абласцей i пляскатага 
каля экватара. Гэтым быў пакладзены пачатак спрэчкам i грандыёз-
ным працам, якiя паслужылi на карысць астранамiчнай i матэматычнай 
геаграфii.
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Французскi астраном абат Пiкар вымераў адлегласць памiж па ра-
лелямi гарадоў Ам’ен i Мальвуазiн, якая была роўная аднаму з тра-
цiнай градусу. Аднак Акадэмiя навук, лiчачы, што вымярэнне боль-
шай адлегласцi павiнна даць больш дакладны вынiк, прыняла рашэн-
не зрабiць градусныя вымярэннi даўжынi ўсёй Францыi з поўначы на 
поўдзень. Для гэтай мэты абралi мерыдыян, якi праходзiў праз Па-
рыжскую абсерваторыю. Ажыццяўленне плана запатрабавала правя-
дзення гiганцкай працы па стварэннi трыянгуляцыйнай сеткi. Пачатая 
напрыканцы XVII ст. праца была перапыненая, потым зноў адноўленая 
i скончаная толькi к 1720 г.518.

Адначасова Людовiк XIV на прапанову Кальбера распарадзiўся 
скласцi карту Францыi. З 1679 да 1682 г. навукоўцы здзейснiлi некалькi 
экспедыцый i з дапамогай астранамiчных назiранняў вызначылi абры-
сы берагавой лiнii Францыi ўздоўж Атлантычнага акiяна i Мiжземнага 
мора. Падчас гэтых прац былi зробленыя геадэзiчныя здымкi, якiя далi 
магчымасць вызначыць шырату i даўгату вялiкiх гарадоў Францыi, 
а таксама была складзеная падрабязная карта наваколляў Парыжа. 
Але таго было яшчэ мала для складання карты Францыi. Таму, як 
i пры вымярэннi дугi мерыдыяна, пачалi ствараць на тэрыторыi ўсёй 
краiны бесперапынную трыянгуляцыйную сетку. Яна i легла ў аснову 
вялiкай карты Францыi, заслужана названай картай Касiнi. Першыя 
ж назiраннi Касiнi i д’Лаiра прывялi гэтых астраномаў да высновы, што 
плошча Францыi моцна перабольшвалася. Дезбара Кулi ў «Гiсторыi 
вандраванняў» зазначыў: «Яны адабралi ў Францыi некалькi градусаў 
даўгаты ўздоўж заходняга ўзбярэжжа, пачынаючы ад Брэтанi да 
Бiскайскага залiва, а таксама паменшылi прыкладна на паўградуса 
працягласць узбярэжжа Мiжземнага мора. Гэтыя змены далi пад
ставу для жарту Людовiка XIV, якi, вiншуючы акадэмiкаў з вяртан
нем з экспедыцыi, сказаў iм лiтаральна наступнае: “Я са шкадаваннем 
бачу, спадары, што ваша вандраванне каштавала мне добрай часткi 
майго каралеўства”».

518 Лiчыцца, што ўпершыню метад трыянгуляцыi выкарыстаў у 1615–1617 гг. 
галандскi вучоны У. Сiелiус для градуснага вымярэння дугi мерыдыяна памiж га-
радамi Алкмар (Нiдэрланды) i Берген (Нарвегiя). Аднак ёсць меркаваннi, што яшчэ 
старажытныя егiпцяне карысталiся трыянгуляцыяй. Метад трыянгуляцыi зводзiцца 
да вымярэння сiстэмы трохкутнiкаў на зямной паверхнi. Апорныя, або трыганаме-
трычныя, пункты выбiраюцца на мясцовасцi так, каб яны складалi сiстэму сумежных 
трохкутнiкаў. Усе куты трохкутнiкаў вымяраюцца пры дапамозе вялiкiх унiверсальных 
прылад, або тэадалiтаў. Акрамя вуглоў вымяраецца размешчаны ў зручнай мясцовасцi 
адзiн бок трыкутнiка, званы базiсам. Даўжыня iншых бакоў трохутнiкаў вызначаецца 
трыганаметрычнымi вылiчэннямi. Метад трыянгуляцыi дазволiў вызначаць адлегласцi 
памiж рознымi пунктамi на зямной паверхнi з выключнай дакладнасцю, недасяжнай 
пры непасрэдных вымярэннях.
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У сярэдзiне XVII ст. астраномы зрабiлi папраўку ў карты Мiж зем-
нага мора, паменшыўшы на пяцьсот мiль адлегласць ад Марселя да 
Александрыi. Касiнi з поўнай падставай сцвярджаў, што картаграфiя 
не знаходзiлася на ўзроўнi тагачаснай навукi, бо картографы пры вы-
значэннi даўгаты таго або iншага месца бралi iнфармацыю ў антыч-
нага астранома Пталамея. Гiём д’Лiль першы стварыў новыя карты, 
скарыстаўшыся сучаснымi дадзенымi, свядома адкiнуўшы ўсё зроб-
ленае да яго. Ён заняўся гэтай працай з такой стараннасцю, што вы-
канаў яе за дваццаць пяць гадоў. Вучань д’Лiля, астраном д’Анвiль, 
заслужыў рэпутацыю выбiтнага картографа дакладнасцю сваiх карт i iх 
мастацкiм выкананнем. Найлепшая праца д’Анвiля — карта Iталii, яе 
памеры да яго перабольшвалiся. Апенiнскi паўвостраў на гэтай карце 
ўпершыню атрымаў праўдзiвыя абрысы. Д’Анвiль выправiў памылкi 
старажытных географаў, якiя адлюстроўвалi гэты паўвостраў выцягну-
тым у даўжыню не з поўначы на поўдзень, а з усходу на захад.

У Англii першае месца сярод астраномаў i фiзiкаў займаў Эдмунд 
Галей519. Ён апублiкаваў тэорыю магнiтных скланенняў i зрабiў пер-
шую спробу растлумачыць паходжанне мусонаў.

Францыю i Англiю брала за ўзор Адукацыйная камiсiя пры рас-
працоўцы праграмы развiцця навукi i ў вырашэннi практычных задач, 
напрыклад картаграфавання Рэчы Паспалiтай. Пачобут спасылаўся на 
досвед Францыi пры планаваннi картаграфiчных прац. Але трыянгу-
ляцыйная сетка ў нашым краi была створаная толькi ў першай палове 
XIX ст., што i дазволiла стварыць першыя дакладныя карты. У пра-
цах па трыянгуляцыi чынны ўдзел браў вiленскi астраном прафесар 
Славiнскi.

Упершыню назiраннi мiнання Венеры па дыску Сонца зрабiў 
4 снеж ня 1639 г. астраном Джэрэмi Хоракс (1618–1641), якi з захаплен-
нем апiсаў яго ў лiсце да свайго сябра астранома Крэбтры. Наступныя 
мiнаннi 6 чэрвеня 1761 г. i 3 чэрвеня 1769 г. вылiчыў Галей, якi ў 1716 г. 
абгрунтаваў важнасць назiрання гэтай з’явы. Ён указаў на  пажаданасць 

519 Галей (Edmond Halley, 1656–1742) — англiйскi каралеўскi астраном, геафiзiк, 
матэматык. Ён упершыню даказаў, што каметы з’яўляюцца чальцамi Сонечнай сiстэмы 
i перыядычна наблiжаюцца да Сонца. Камета, вяртанне якой Галей вылiчыў, атрыма-
ла яго iмя. Ён адкрыў уласны рух зорак, а таксама распрацаваў методыку вызначэння 
адлегласцi ад Зямлi да Сонца паводле назiранняў мiнання ўнутраных планет па дыску 
Сонца, вывучаў рух Месяца i асаблiвасцi руху Сатурна i Юпiтэра. Займаўся таксама 
геафiзiкай, метэаралогiяй, стаў заснавальнiкам навуковай дэмаграфii. У 1676–1678 гг. 
Галей праводзiў назiраннi зорак паўднёвага неба на выспе Святой Алены i па вынiках 
назiранняў склаў каталог паўднёвых зорак (Catalogus Stellarum Australium, 1679), якi 
ўтрымоўваў 341 аб’ект. Прапанаваў новае сузор’е Дуб Карла. Сузор’е нейкi час кары-
сталася папулярнасцю i падавалася ў атласах зорнага неба. Аднак з канчатковым афарм-
леннем паўднёвай вобласцi неба сузор’е было скасаванае.
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назiрання момантаў уступу i сыходжання як мага больш вялiкай коль-
касцю назiральнiкаў па ўсёй Зямлi. Заклiк Галея знайшоў водгук 
у астранамiчным свеце. Шматлiкiя астраномы Еўропы выправiлiся 
ў аддаленыя i малавядомыя месцы. У 1761 г. мiнанне Венеры па ўсёй 
Азii i паўночным палярным раёне было бачна цалкам, тады як у За-
ходняй Еўропе i Атлантычным акiяне назiралася толькi сыходжанне, 
а на выспах Аўстралii — толькi ўступ. Астраномы загадзя раз’ехалiся 
па ўсiм свеце. Астраном А. Пiнгрэ паехаў на выспу Радрыгес у Iндый-
скiм акiяне, абат Шап д’Атэрош — у Табольск, Невiл Маскелайн — на 
выспу Св. Алены, Масон i Дыксан — на мыс Добрай Надзеi, добры 
знаёмы Пачобута езуiт М. Хэл (з Вены) — у Вардэ (Нарвегiя), Жозэф 
Батыст Лежантыль — у Iндыю. Яшчэ больш экспедыцый выправiлася 
ў 1769 г., калi ўся з’ява цалкам была бачная на Цiхiм акiяне, у Заход-
няй Амерыцы i на Паўночным полюсе, канец з’явы — ва Усходняй 
Азii i Iндыi, а пачатак — у Заходняй Еўропе i ўсходняй Амерыцы. 
Шап д’Атэрош паехаў у Калiфорнiю, Пiнгрэ — на выспу Сан-Дамiнга, 
Уэйлс — на Гудзонаў залiў, капiтан Кук з некаторымi астраномамi — 
на Таiцi, некалькi рускiх назiральнiкаў — у розныя месцы Сiбiры, 
Хэл — iзноў на Вардэ, шматлiкiя вучоныя Еўропы, Амерыкi i Азii, 
у тым лiку i святар Мор (з Батавii), назiралi ў сваiх хатнiх абсерва-
торыях. Пачобут са сваiм памочнiкам Стрэцкiм рыхтаваўся назiраць 
з’яву ў Рэвелi.

Вынiкi не апраўдалi вялiкiх надзей. Ход з’явы быў такi павольны, 
што немагчыма было замераць пачатак i канец з дакладнасцю да дзяся-
тых доляў секунды. Было заўважана, што ў момант першага кантакту 
маленькi дыск планеты выглядае, як чорная кропля, злучаная з краем 
Сонца тонкай чорнай нiткай. А калi ж гэтая нiтка абрывалася, Венера 
ўжо была на сонечным дыску. Не дзiва, што нават спрактыкаваныя 
назiральнiкi, якiя знаходзiлiся побач, паколькi тэлескопы iх былi розныя, 
атрымалi вынiкi, якiя адрознiвалiся адзiн ад аднаго на дзясятыя долi се-
кунды. Збянтэжаныя нечаканай з’явай, яны нiчым не маглi растлумачыць 
гэтыя адрозненнi. У вынiку вылiчаны сонечны паралакс, выведзены 
рознымi вылiчальнiкамi з розных камбiнацый назiранняў, таксама вельмi 
значна адрознiваўся ад таго, на што раней аптымiстычна спадзяваўся 
Галей. Гэта адбылося яшчэ i таму, што геаграфiчная даўгата шматлiкiх 
наглядальных пунктаў была вядомая з вялiкай хiбнасцю цi нават зусiм 
невядомая. У 1761 г. даўготы выводзiлiся галоўным чынам праз назiраннi 
зацьменняў спадарожнiкаў Юпiтэра. Гэтыя назiраннi даводзiлася рабiць 
самiм удзельнiкам экспедыцый, а ў 1769 г. атрымалася скарыстацца для 
гэтай мэты няпоўным сонечным зацьменнем, якое адбылося ў той жа 
самы дзень, што i мiнанне Венеры па дыску Сонца.
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Умовы, у якiх праводзiлiся гэтыя астранамiчныя экспедыцыi, былi 
вельмi складаныя, а вандраваннi — злучаныя з вялiкiмi цяжкасцямi 
i рызыкай. Вельмi мала было вядома пра далёкiя краiны, а яшчэ менш 
пра iх прыродныя ўмовы. Палiтычныя падзеi i войны на моры замiналi 
вольнаму вандраванню. Напрыклад, карабель, на якiм Лежантыль плыў 
у Iндыю, мусiў кружыць, каб пазбегнуць сутыкненняў з англiйскiмi 
ваеннымi судамi, прыбыў на месца, калi мiнанне Венеры 1761 г. ужо 
скончылася. Каб не прапусцiць наступную магчымасць, Лежантыль 
застаўся ў Iндыi, займаючыся рознай карыснай працай. Але мiнанне 
Венеры ў 1769 г. было закрытае аблокамi. Такiм чынам, ён не змог 
назiраць гэтую з’яву нi ў 1761, нi ў 1769 г. У сувязi з няўдачай, якую 
атрымала французская навуковая экспедыцыя з прычыны варожых 
дзеянняў англiйскага флоту, урад Францыi аддаў загад усiм сваiм ваен-
ным судам бесперашкодна прапускаць караблi капiтана Кука, бо вынiкi 
яго экспедыцыi павiнны былi служыць «на шчасце i карысць усяго ча
лавецтва».

У 1718 г. Галей параўнаў сучасныя значэннi каардынат зорак 
Альдэбаран, Сiрыус, Арктур з вынiкамi Пталамея, Гiпарха i Тымахарыса. 
Ён убачыў, што Сiрыус зрушыўся да поўдня амаль на паўтара дыя-
метра Месяца, Арктур — на два дыяметры да поўдня, а Альдэбаран 
зрушыўся на 1/4 дыяметра Месяца да ўсходу. Заўважаныя змены нель-
га было прыпiсаць памылкам каталога Пталамея, бо гэтыя памылкi не 
пераўзыходзiлi, як правiла, 6′ (1/5 дыяметра Месяца). Адкрыццё Галея 
неўзабаве (1728 г.) было пацверджанае iншым англiйскiм астрано-
мам — Джэймсам Брэдлi. Такiм чынам, быў вынадзены ўласны рух 
зорак520 i стала вядома, што так званыя нерухомыя зоркi не займаюць 
на небе фiксаванага становiшча. Яны перасоўваюцца па нябеснай сфе-
ры i ў прасторы. Гэты нечаканы для таго часу вынiк прывёў да новага 
ўяўлення пра Сусвет. Ён паслужыў таксама адмысловым чыннiкам для 
бесперапынных замераў становiшчаў зорак на небе i складання новых 
зорных каталогаў большай дакладнасці. Астраметрыя стала асноўным 
заняткам астраномаў па ўсiм свеце, тым лiку i вiленскiх. Дзякуючы 
выкарыстанню новых прыладаў дакладнасць астранамiчных вымярэн-
няў значна ўзрастала, а крынiцы памылак старанна вывучалiся. Най-
больш непрыемнай з гэтых крынiц была рэфракцыя — пераламленне 
прамянёў у атмасферы. Першы заўважыў атмасферную рэфракцыю 
i стаў улiчваць яе ў сваiх каталогах зорак Цiха Браге. Касiнi па пад-
ставе сваiх назiранняў склаў таблiцу рэфракцыi. Ньютан паказаў, што 

520 Звычайна ўласны рух зорак не перавышае па велiчынi сотых доляў вуглавой се-
кунды. Найвялiкшы ўласны рух — 10′′,27 у год мае зорка Барнарда 9,7 зорнай велiчынi 
ў сузор’i Змеяносца.
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 рэфракцыя залежыць ад тэмпературы i цiску паветра, якiя можна кан-
траляваць пры дапамозе тэрмометра i барометра. Астраномы працавалi 
над праблемамi, выклiканымi рэфракцыяй, паступова стваралася 
тэорыя рэфракцыi ў залежнасцi ад вышынi зоркi над гарызонтам, 
складалiся папраўкавыя таблiцы i г. д. Аднак i пасля ўлiку гэтых па-
правак каардынаты зорак, якiя былi вызначаныя, напрыклад, у Парыжы 
i Грынвiчы, маглi адрознiвацца больш чым на 10″. Астраном Флемстыд 
меркаваў, што гэтыя адрозненнi мог выклiкаць гадавы паралакс зорак. 
Аднак калегi паказвалi яму на тое, што тады змены становiшчаў зорак 
на працягу года павiнна былi мець iншы характар.

Для вырашэння пытання пра характар змены каардынат зорак 
(зорных скланенняў) астраном Малiнэ ўсталяваў у 1725 г. у сваiм ма-
ёнтку К’ю каля Лондана адмысловую прыладу, прызначаную для да-
кладных вымярэнняў. Гэта быў зенiтны сектар, дуга якога ахоплiвала 
толькi некалькi градусаў, але мела вялiкi радыус у 24 футы. Прылада 
была ўсталяваная вертыкальна па мерыдыяне так, каб можна было 
накiроўваць тэлескоп на зорку, якая кульмiнуе ў зенiце. Такiм чынам, 
змены скланення можна было вызначыць вельмi дакладна. Як потым 
высветлiлася, хiбнасць гэтых вымярэнняў не перавышала 2″. Малiнэ 
пакiнуў гэтыя заняткi, а далейшыя вымярэннi кульмiнацый зорак пра-
цягнуў Джэймс Брэдлi (1692–1762), прафесар Оксфарда (з 1721 г.), якi 
браў удзел ва ўсiх падрыхтоўчых працах Малiнэ. Зорка γ Цмока, пер-
шы аб’ект назiранняў, рэгулярна змяняла сваё становiшча: са снежня 
1725 г. да сакавiка наступнага года яна зрушылася на 20″ да поўдня, 
потым зваротна павярнула i прасунулася да верасня на 40″ да поўначы, 
а потым iзноў павярнула i ў снежнi вярнулася да свайго першапачатко-
вага становiшча. Такiм чынам, гэта быў перыядычны рух на працягу 
аднаго года. Ён не мог быць паралактычным рухам, бо ў гэтым выпадку 
зорка павiнна была б перасоўвацца ў снежнi як мага больш да поўдня, 
а ў чэрвенi — гэтаксама моцна да поўначы.

З 1727 г. Брэдлi пачаў назiраць i iншыя зоркi пры дапамозе шырэй-
шага сектара меншага радыуса (12 футаў), якi ахоплiваў 6° у абодва 
бакi ад зенiту. Ён выявiў, што становiшчы ўсiх зорак маюць такiя са-
мыя перыядычныя змены. Рух быў меншы, калi зоркi знаходзіліся блi-
жэй да эклiптыкi. Неўзабаве, у 1728 г., Брэдлi растлумачыў гэтую з’яву 
абе рацыяй521 прамянёў святла. Справа ў тым, што тэлескоп рухаецца 
разам з Зямлёй па яе арбiце, i хоць прамень святла распаўсюджваецца 

521 Першы складнiк аберацыi звязаны з уласным рухам зоркi. Другi складнiк звя-
заны з рухам назiральнiка i называецца зорнай аберацыяй. Яна складаецца: 1) з сутач-
най аберацыi, абумоўленай удзелам назiральнiка ў сутачным кручэннi Зямлi; 2) гадавой 
аберацыi, выклiканай рухам Зямлi па арбiце адносна цэнтра мас Сонечнай сiстэмы; 
3) векавой аберацыяй, злучанай з рухам Сонечнай сiстэмы вакол цэнтра Галактыкi.
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з хуткасцю ў 10 000 разоў большай, для таго каб злавiць яго, тэлескоп 
даводзiцца крыху нахiляць у напрамку руху Зямлi. Адкрыццё аберацыi 
было першым эксперыментальным доказам гадавога руху Зямлi i пац-
вярджэннем правiльнасцi тэорыi Капернiка.

Але гэта было яшчэ не ўсё. Калi Брэдлi ў наступныя гады аналiза ваў 
свае назiраннi γ Цмока, ён заўважыў, што iснуе яшчэ i другас нае ваган-
не: папераменна з перыядам у 9 гадоў скланенне зоркi ўзрас тае i мен-
шае на 18″. Гэтая змена, агульная для ўсiх зорак, была па цверджаная 
адначасовымi назiраннямi Леманье ў Парыжы. У 1748 г. з’ява была 
растлумачаная як нутацыя, гэта значыць невялiкi перыядычны рух 
зямной восi, якая апiсвае ў прасторы апрача вялiкага прэцэсiённага 
конуса (прэцэсii зямной восi522) яшчэ i малыя конусы з прычыны 
ну тацыi. Перыяд у 18 гадоў, роўны часу звароту вузлоў месяцовай 
арбiты, нахiл якой да экватара вагаецца памiж 18° i 28°, паказваў на 
тое, што чыннiкам з’явы было ўздзеянне прыцягнення Месяца на 
пры плюснутую Зямлю.

Толькi пасля ўлiку ўсiх гэтых паправак у вымярэннi становiшчаў 
зорак, астраномы змаглi наблiзiцца да неабходнай дакладнасцi, якая 
даз волiла, напрыклад, на кончыку пяра адкрыць (вылiчыць становi-
шча) планету Нептун 23 верасня 1846 г. Нептун стаў першай  планетай, 

522 Прэцэсiя — гэты рух здзяйсняе вось кручэння Зямлi. Была вынайдзеная яшчэ 
Гiпархам як апярэджванне раўнадзенстваў. Паводле сучасных дадзеных, поўны цыкл 
зямной прэцэсii складае каля 25 765 гадоў. Капернiк першым зразумеў, што ссоўваецца 
не нябесны экватар, а зямная вось. Чыннiк зрушэння быў растлумачаны Ньютанам.
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адкрытай дзякуючы матэматычнымi разлiкам, а не праз назiраннi. 
Выяўленыя неспадзяваныя змены ў руху Урана па арбiце спарадзiлi гi-
потэзу пра невядомую планету, якая сваёй гравiтацыяй уплывае на рух 
Урана. Нептун быў знойдзены ў межах прадказанага становiшча. Але 
да таго каб гэта сталася рэальнасцю, працавала некалькi пакаленняў 
астраномаў-тэарэтыкаў i практыкаў.

З лiставання Пачобута вiдаць, што ён таксама займаўся вы мя-
рэн нямi становiшчаў зорак у зенiце, у тым лiку γ Цмока, i браў удзел 
у выпрацоўцы методыкi вымярэнняў становiшчаў зорак. Яго вялiкая 
праца па вымярэннi становiшчаў Меркурыя, па вынiках якой Лаланд 
вылiчыў арбiту гэтай «няўлоўнай» планеты, патрабавала вельмi 
сур’ёзнага ўлiку атмасфернай рэфракцыi, бо Меркурый можна назi-
раць толькi ўвечары цi ранкам вельмi нiзка над гарызонтам, дзе ўплыў 
атмасфернай рэфракцыi максiмальны, але ж з лiставання Пачобу та 
са Снядэцкiм можна зрабiць выснову аб тым, што Пачобут назiраў 
Меркурый таксама i ўдзень.
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Максiмiлiян Валошын

Ён з тых, у кiм праўда малых iсцiн
I авалоданне законамi натуры
У сэрцах не туманiць сузiрання
Тварца сусветаў у яго праявах.

Праз лiкаў тонкую вуаль i формул
Выносiў Бога твар да твару ён,
Як i першнастаўнiкi навукi:
Пастэр i Дарвiн, Ньютан i Паскаль.

Яго я бачыў змучаным у крэсле,
З дрыготкiмi рукамi, але з тварам
Такой празрыстасцi, што ён свяцiўся
Ў малочным нiмбе месяцовай сiвiзны.

За слоў вагой блiшчэлi таямнiча
Вадзяныя лiцвiна вочы,
Што на вякi ўвабралi ззянне
Туманнасцяў i зорных Галатэй.

Ў яго гаворцы ўлоўлiвала вуха
Такую беражнасць да слоў чужых,
Да з’яваў мiмалётнага жыцця,
Што ўмiленне грудзi зацiскала.

Такiм ён быў там, на Чырвонай Прэснi,
Калi ў Абсерваторыi адзiн
Сваёй навукi свет недатыкальны
Абараняў ад тых i ад усiх.

Урад бяздарны, жорсткi, злы,
Як звеку ўрады ўсе,
Прагнаў яго, пры тым забаранiў
Тварыць як творцу i як вучонаму вучыць.
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Расейская мiжсобiца застала
Яго ў глухiм прыморскiм гарадку,
Дзе ён шукаў бязвоблачнага неба
Больш яснага i зорнага, чым у Маскве.

Была вайна, тэрор, i мор, i голад.
Каму патрэбны дрэхлы астраном?
Як даказаць уезнаму загпраду
Ягоныя правы на харчпаёк?

Таму, хто змог запрэгчы ў працу сонца,
Хто новых зорак вылiчаў шляхi,
Па пуду за Сусвет, таварыш!
Даеш тлушчы ў астраномавы паёк!

Высокая камедыя навукi
Ў руках вайскоўцаў, дурняў i дзяльцоў…
Разбiтым i замучаным на поўнач
Паехаў ён, каб хоць памерцi дома.

I радаснай журбою зашчамiла
Любiўшых яго сэрцы вестка тая,
Што ён вярнуўся ў зорную айчыну
Ад цесных дзён, ад душных спраў зямных.

10 лiстапада 1925, Кактэбель
Пераклад С. Суднiка

Паводле: «Наша Слова» № 33(924), 19 жніўня 2009..
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АБ МIНАННI ВЕНЕРЫ  
ПРАЗ ДЫСК СОНЦА 1874 ГОДА523

Велiзарная цiкавасць, з якой чакаецца ў астранамiчным свеце мi-
нан не 74 года, тлумачыцца не рэдкасцю з’явы, якая здарылася ў апош-
нi раз болей за сто гадоў таму (мiнанне 1769 г. назiраў Пачобут. — 
Л. Л.), а важнасцю вынiкаў, якiя, можна спадзявацца, будуць атрыма-
ныя з назiранняў, што будуць праводзiцца на працягу некалькiх гадзiн 
мiнання. З гэтых назiранняў будзе магчыма з вялiкай дакладнасцю вы-
лiчыць адлегласць Зямлi ад Сонца, вызначыць велiчыню той адзiнкi, 
якою астраном вымярае ўсе прасторы Сонечнай сiстэмы, i даступныя 
яго вымярэнню адлегласцi да нерухомых зорак. Каб лепш меркаваць 
пра складанасць задачы i пра той стан, у якiм яна цяпер знаходзiцца, 
кiнем беглы погляд на гiстарычнае развiццё пытання пра адлегласць 
да Сонца. Жаданне i iмкненне вызначыць гэтую адлегласць сустрака-
ецца ў найстаражытнейшых назiральнiкаў. Той, хто толькi зважаў на 
нябесныя з’явы, хто разважаў пра законы, кiруючыя iмi, той, вельмi 
натуральна, iмкнуўся зразумець велiчыню i адлегласцi да тых свяцiлаў, 
рух якiх быў прадметам яго назiранняў. Але пытанне пра вызначэн-
не адлегласцяў да нябесных целаў, адно з самых складаных пытанняў 
практычнай астраномii, доўга перавышала чалавечыя сiлы. Бачны рух 
Сонца i Месяца, чыннiкi зацьменняў, бачны рух планет былi вядомыя 
да таго, як з’явiлiся спробы вызначыць адлегласцi. Найперш увага была 
звернутая, як i трэба было чакаць, на Сонца i Месяц. Па чыннiку знач-
най велiчынi месяцовага паралакса вылiчэнне адлегласцi не патрабава-
ла асаблiва дакладных спосабаў, i таму ўжо Гiпарх вылiчыў адлегласць 
да Месяца з памылкай толькi на 1/6 частку ад реальнай. Але для да-
сягнення такой самай ступенi дакладнасцi адносна Сонца патрабавалi-
ся даволi дасканалыя прылады, больш вытанчаная тэарэтычная база 
i шмат лiкiя назiраннi. Велiчыня сонечнага паралакса, якая прымалася 
ў розны час, можа служыць мерай дакладнасцi астранамiчных назiран-
няў, сочачы за развiццём пытання пра адлегласць да Сонца, мы сочым 
разам з тым за развiццём практычнай астраномii.

523 Цераскiй В. К. О прохожденiи Венеры черезъ дискъ солнца въ 1874 году // 
Матем. сб., 6:4 (1873). С. 64–73.



231

 

Сонечныя зацьменнi, механiзм якiх быў вядомы ў глыбокай ста ра-
жытнасцi, даказвалi, што Сонца далей за Месяц, але наколькi далей, 
пра гэта да Арыстарха Самоскага не мелi нiякага разумення. Да часу 
Арыстарха iснавалi толькi здагадкi, пабудаваныя на розных фiласоф -
скiх вучэннях пра свет, розныя думкi, а не вынiкi назiранняў. Так, Пi-
фа гор зыходзячы з вучэння пра гармонiю сфер дайшоў да думкi, што 
Сон ца ў тры разы далей за Месяц. Але пакiнем убаку падобныя ле ту-
цен нi, — заўважым толькi, што да Арыстарха, гэта значыць да 260 г. 
да Н. X., ведалi толькi, што Сонца далей за Месяц.

Для вызначэння адлегласцi да Сонца Арыстарх выкарыстаў вельмi 
дасцiпны спосаб; ён вымяраў вугал памiж Сонцам i Месяцам у момант 
квадратуры, гэта значыць у той момант, калi палова месяцовага дыска 
асветлена Сонцам. Сапраўды, калi будзем лiчыць гэты вугал вядо мым… 
роўным прыблiзна 90 градусаў, магчыма пабудаваць трохкутнiк падоб-
ны да трохкутнiка, утворанага цэнтрам Сонца, Зямлi i Месяца, i такiм 
чынам вызначыць суадносiны адлегласцi да Сонца да адлегласцi да 
Месяца. Але гэты тэарэтычна просты спосаб на практыцы такi цяж кi, 
што, нават карыстаючыся ўдасканаленымi астранамiчнымi прыла дамi, 
немагчыма пасродкам яго атрымаць хоць якую дакладную велi чыню 
сонечнага паралакса. Не дзiва, што ў Арыстарха атрымалася ад легласць 
да Сонца ў дваццаць разоў меншай за рэальную, што адпавядае пара-
лаксу Сонца ў памеры трохi менш за тры хвiлiны.

Вынiк гэты нельга назваць нават прыблiзным, але ўсё ж ён быў 
вельмi важны i таму, што гэта была першая спроба, так бы мовiць, пер-
шы крок, i таму, што на працягу больш як 1800 гадоў, гэта значыць ад 
Арыстарха да Цiха Браге, ён быў прыняты ў астраномii. Нават Цiха 
Браге, велiчэзныя прылады якога былi падзеленыя праз 10 секунд, не 
змянiў гэтай велiчынi. Але неўзабаве Кеплер усвядомiў неабходнасць 
паменшыць паралакс да дзвюх, а пасля i да адной хвiлiны. Пасля 
Кеплера Гевелi, адзiн з самых старанных назiральнiкаў, паменшыў па-
ралакс да 40′′. Потым мы павiнны згадаць iмя найвялiкшага астранома 
Англii — Галея, якому астраномiя абавязана мiж iншым i тым, што ён 
першы звярнуў увагу на мiнанне Венеры як на найлепшы сродак вы-
значыць адлегласць да Сонца. У 1677 г. ён ужо выказаў думку, што, 
назiраючы з двух досыць аддаленых месцаў зямной паверхнi праця-
гласць мiнання Меркурыя цi Венеры па дыску Сонца, можна па рознасцi 
гэтых працягласцяў вылiчыць паралакс Сонца. Потым у мемуарах, на-
друкаваных у 1691 i 1716 гадах, ён апiсаў сваю тэорыю i выказаў мер-
каванне, што пры ўдалым выбары месцаў назiранняў i дапускаючы, 
што час ад першага да апошняга дакранання Венеры да Сонца будзе 
вызначаны з дакладнасцю да адной секунды, можна вылiчыць паралакс 
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Сонца з памылкай каля 1/500 велiчынi. У апошняй сваёй працы ён на-
ват прызначаў тыя месцы, якiя, на яго думку, былi б асаблiва зручныя 
для назiрання мiнання 1761 г.

Галей пiсаў, такiм чынам, пра тое мiнанне, якое павiнна было зда-
рыцца праз 45 гадоў; сам жа ён лiчыў паралакс роўным 25′′. Памянёныя 
вышэй вынiкi былi атрыманыя з назiранняў квадратур Месяца, заць-
менняў, Марса ў супрацьстаяннях i да т. п.

У 1671 г. вандраванне зрабiла вельмi важныя паслугi астраномii 
i геадэзii. У гэты год Рышэ быў пасланы Парыжскай акадэмiяй навук 
у Каену. Параўноўванне назiранняў Марса, зробленых iм адначасова 
з назiраннямi Пiкара i Рэмера ў Парыжы, далi для сонечнага паралак-
су 9,5′′. З тых часоў высновы розных астраномаў вагаюцца каля гэтай, 
ужо блiзкай да праўды, велiчынi. Але надзвычайная важнасць пытання 
i нездавальняльная згода асобных вымярэнняў не пераставала, так бы 
мовiць, трывожыць астраномаў. Не дзiва, што з вялiкiм нецярпеннем 
чакалi больш за паўстагоддзя мiнанняў 1761 i 1769 гадоў. У назiраннях 
мiнання 69 года бралi ўдзел астраномы ўсiх дзяржаў. У Расii, напры-
клад, назiралi: у Пецярбургу, Арэнбургу, Орску, Якуцку, у паўночнай 
частцы Арханглійскай губернi i на берагах Урала. Вылiчэннi розных 
астраномаў: Пэнгрэ, Горнсбi, Дзю-Сежура, Лекселя, Планмана i iншых 
далi вынiкi памiж 8,8′′ i 8,4′′. Каля 1823 года Энке пералiчыў усе 
назiраннi гэтых двух мiнанняў i знайшоў, што паралакс Сонца роўны 
8,5776′′. Потым, у 1835 годзе, пасля таго як быў знойдзены рукапiс 
назiранняў, зробленых у паўночнай Лапландыi, ён павiнен быў памен-
шыць трохi гэтую велiчыню, i знайшоў 8,57116′′ з вераемнаю хiбнасцю 
±0,037′′; але ж i супраць гэтай велiчынi Бабiне пярэчыў, што яна занад-
та вялiкая.

Названыя вызначэннi паралакса заслугоўвалi асаблiвага даверу ўжо 
таму, што былi зробленыя людзьмi, якiя адыгралi вельмi важную ро-
лю ў гiсторыi астраномii. Параўноўваючы гэтыя высновы, заўважаем 
сталае, даволi правiльнае памяншэнне той велiчынi, якая прымалася за 
паралакс Сонца з часоў ад Арыстарха да Энке.

У 1845 г. Ганзен, а потым i Левер’е, вывучаючы рух Месяца, атры-
малi вынiк, што прынятая велiчыня занадта малая. Да падобнай жа 
высновы дайшоў i Фуко, якi зрабiў у 1862 г. новае вызначэнне хуткас-
цi святла. Падобны ж вынiк далi i вылiчэннi назiранняў супрацьста-
яння Марса ў 1862 годзе. Таму не застаецца нiякага сумневу ў тым, 
што паралакс, знойдзены Энке, неабходна павялiчыць, i павялiчыць 
вельмi значна, а менавiта на тры цi на чатыры дзясятых секунды, на 
велiчыню, большую, такiм чынам, у дзясяць разоў за вераемную па-
мылку вынiку Энке. З гэтага мы павiнны зрабiць выснову, што цяпер 
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ужо нельга лi чыць мiнанне Венеры безумоўна найлепшым спосабам 
для вызначэння паралакса Сонца; але, ва ўсялякiм разе, гэта адна з са-
мых лепшых, асаблiва калi пры iм звяртаецца ўвага не толькi на пра-
цягласць з’явы.

Мiнанне Венеры ёсць род прыватнага зацьмення. Калi Венера стане 
памiж вокам назiральнiка i Сонцам, яна, праектуючыся на Сонца, будзе 
здавацца чорным, рэзка абмежаваным кружочкам, якi павольна рухаец-
ца па Сонцы. Назiраная з iншай кропкi зямной паверхнi Венера будзе 
здавацца ў iншай кропцы неба; так што са зменай месца назiрання бу-
дуць змяняцца: працягласць з’явы, абсалютны час дакрананняў, кропкi 
пачатку i канца па дыску Сонца i велiчыня хорды, апiсанай Венерай на 
гэтым жа дыску. Усе гэтыя змены, якiя адбываюцца ад неаднолькавага 
паралактычнага перасоўвання Сонца i Венеры, вынiкаюць з рознасцi 
паралаксаў гэтых свяцiлаў. Па вядомай велiчынi гэтых змен i з улiкам 
геаграфiчных становiшчаў месцаў назiранняў магчыма вылiчыць роз-
насць паралаксаў i, такiм чынам, зыходзячы з трэцяга закону Кеплера 
i паралакс Сонца.

Галей, як мы сказалi, прапанаваў назiраць працягласць з’явы; 
трэб ныя толькi даволi моцная астран д’Лiль — абсалютныя моманты 
дакрананняў. Для гэтых назiранняў па  амiчная труба i хранометр. Для 
вызначэння становiшча Венеры на сонечным дыску будуць у 74 годзе 
выкарыстаны гелiёметры i фотагелiёграфы.

Адлегласць тых кропак сонечнага дыска, у якiх здаецца цэнтр Ве-
неры, назiранай у адзiн i той момант часу з двух дыяметральна про-
цiлеглых пунктаў зямной паверхнi, не можа быць большым за 50′′, гэта 
значыць бачнага дыяметра Венеры, — велiчыня вельмi малая, даклад-
нае вымярэнне якой мае вялiкiя цяжкасцi. Моманты ж дакрананняў 
могуць змянiцца з-за паралакса на ±12 хвiлiн. На першы погляд здава-
лася б, што гэтага досыць для таго, каб аддаць перавагу назiранням 
дакрананняў, i што гелiяметрычнымi вымярэннямi нельга дасягнуць 
вялiкай да клад насцi. На самай жа справе цяжка сказаць а priori, якi са 
спосабаў лепшы; кожны з iх мае свае выгоды i недахопы. Iрадыяцiя524, 
асабiстые памылкi назiральнiкаў, памылкi прыбораў могуць быць кры-
нiцамi не да кладнасцяў, велiчыню якiх немагчыма вылiчыць.

Далей у артыкуле падаюцца таблiцы i апiсаннi разлiкаў момантаў 
мiнання Венеры для 41 населенага пункта Расii.

524 Iрадыяцыя — у оптыцы ўяўнае павелiчэнне памераў светлых выяў на чорным 
фоне.
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АБ ТЭМПЕРАТУРЫ СОНЦА525

Пэўны час таму я апублiкаваў у адным з рускiх часопiсаў арты-
кул пра мае доследы з вялiкiм люстэркам, якiя належаць Маскоўскаму 
полiтэхнiчнаму музею.

Гэтае люстэрка, вырабленае фiрмай «Жэтлiф i Сымон» у Парыжы, 
было набытае полiтэхнiчным музеем на французскай выставе… Гэта 
аптычны прыбор, выдатны па дасканаласцi канструкцыi. Са зварот-
нага боку яно пасярэбранае, яго дыяметр, як i фокусная адлегласць, 
роўны 1 м. Край значна таўсцейшы за цэнтр, што азначае, што сфе-
рычная аберацыя вельмi малая, i канцэнтрацыя прамянёў адбываецца 
з такой вялiкай дакладнасцю, што ў факальным малюнку Месяца мож-
на адрознiць некалькi кратараў. Але, як i трэба было чакаць, аберацыя 
хутка ўзрастае з аддаленнем ад аптычнай восi.

Пры маiх доследах прамянi Сонца, сабраныя гэтым люстэркам, рас-
плаўлялi амаль iмгненна ўсе металы i мiнералы, ласкава прад стаўленыя 
ў маё распараджэнне мiнералагiчным кабiнетам нашага ўнiверсiтэта. Ня-
гашаная вапна адна мела супрацiў, i каб расплавiць вельмi малую коль-
касць яе, я павiнен быў, для большай канцэнтрацыi промняў, звярнуцца 
да дадатковай маленькай лiнзы. Што да магнезii, вырабленай па метадзе 
Шлезiнгера, я не мог дамагчыся яе плаўлення, што прыпiсваю яе вельмi бе-
ламу колеру, якi адлюстроўвае большую колькасць промняў. Тым не менш 
можна прыняць, што тэмпература ў фокусе люстэрка дасягае 3500 °С.

З гэтага доследу, старога як свет, па сутнасцi, вынiкае з вiдавочнасцю, 
што тэмпература Сонца вышэйшая за 3500 °С, бо немагчыма, каб тэм-
пература ў фокусе аптычнага прыбора была вышэйшая за тэмпературу 
самой крынiцы. Такiм чынам, нiжняя мяжа сонечнай тэмпературы ёсць 
3500°. Эфектыўная тэмпература павiнна быць вышэйшая, i, магчыма, 
нашмат, бо наша люстэрка, можа быць, збiрае толькi малую частку со-
нечнага цяпла. Каб пераканацца ў гэтым, я сабраў пры дапамозе таго ж 
люстэрка промнi электрычнай дугi, размешчанай ад люстэрка на та кой 
адлегласцi, што яе вуглавы дыяметр быў роўны дыяметру Сонца.

Тэмпература крынiцы святла гэтым разам была вядомая i роўная 
прыкладна 3500 °С. Аднак сера ледзь плавiлася ў фокусе люстэрка; 
гэта паказвала, што там не больш за 100–150 °С, хоць у гэтым выпад-
ку ўсе перавагi былi на баку электрычнай дугi, промнi якой не мелi 
атмасфернага паглынання. Такiм чынам, вiдавочна, што тэмперату-
ра ў фокусе люстэрка невымерна нiжэйшая за тэмпературу крынiцы 
i што, такiм чынам, тэмпература Сонца непараўнальна вышэйшая за 
3500°. Мне здаецца, што падобныя доследы могуць даць нам непас-
рэдна даволi дакладнае ўяўленне пра сонечную тэмпературу.

525 О температуре Солнца // Труды Московской обсерватории. II серия. Т. ІІІ. 
Вып. 2. 1896.
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Цiха Браге ў сваёй абсерваторыi ўранiборг назiраў зоркi i пла-
неты з найвялiкшай па тых часах дакладнасцю: 2–3 хвiлiны дугi. 
Часцей за iншыя свяцiлы ў кожным супрацьстаяннi з 1580 г. Цiха 
назiраў Марс менавiта таму, што ягоны рух вiдавочна не адпавядаў нi 
сiстэме Пталамея, нi сiстэме Капернiка. У 1583 г. Цiха адзначыў, што 
каля супрацьстаяння Марс рухаецца ў другi бок з найвышэйшай хут-
касцю — амаль палова градуса ў суткi, а гэта даказвала, што Марс 
у супрацьстаяннi значна блiжэй да Зямлi, чым да Сонца, што было 
праўдзiва толькi ў сiстэме Сусвету Капернiка, але не Пталамея. Аднак 
Цiха бачыў неадпаведнасць i сiстэмы Капернiка сваiм назiранням. Ён 
стварыў сваю адмысловую сiстэму, дзе Зямля засталася ў цэнтры, а пла-
неты рухаюцца вакол Сонца, якое, у сваю чаргу, рухаецца вакол Зямлi.

У 1600 г. Цiха ўзяў памочнiкам матэматыка Ёгана Кеплера. Ужо якi 
год Цiха з ранейшым памочнiкам Хрысцiянусам Северынусам (Лон-
гамантан) аналiзавалi рух Марса, i Кеплер далучыўся да iх. На зiраннi 
зусiм не адпавядалi нiводнай вядомай у той час тэорыi руху планет, 
нiводнай сiстэме Сусвету. Пасля смерцi Цiха Браге, 24 кастрычнiка 
1601 г., Кеплер атрымаў самыя дакладныя вынiкi назiранняў Марса 
на той час — вынiкi Браге. Спачатку ён паспрабаваў вылiчыць арбiту 
Марса, мяркуючы, што арбiта планеты кругавая, а хуткасць руху па гэ-
тай акружнасцi зменная. Ён стварыў тэорыю, у якой неадпаведнасць 
з назiраннямi Цiха Браге не перавышала васьмi мiнут дугi ў любым 
пункце арбiты. Гэта задаволiла б большасць людзей, але Кеплер ведаў, 
што назiраннi вялiкага Браге больш дакладныя, i адмовiўся ад гэтай 
тэорыi. Кеплер заўважыў адну заканамернасць: хуткасць Марса на 
арбiце была большая, калi планета знаходзiцца блiжэй да Сонца, i мен-
шая — удалечынi ад Сонца. У вынiку вылiчэнняў Кеплер даказаў, што 
арбiта Марса — элiпс. Пазней ён вызначыў, што i астатнiя планеты ру-
хаюцца па элiпсе, i вывеў тры законы руху планет — законы Кеплера. 
Ньютан, разважаючы, чаму планеты рухаюцца менавiта па элiпсе, 
вывеў закон сусветнага прыцягнення. Паводле Ньютана, кожнае цела 
ў Сусвеце прыцягвае кожнае iншае цела з сiлай, якая прапарцыйная iх 
масам i зваротна прапарцыйная квадрату адлегласцi памiж iмi.

Першыя тэлескапiчныя назiраннi Марса былi зробленыя ў 1610 г. 
Галiлеем, i, вераемна, менавiта ён вызначыў наяўнасць фаз у планеты. 
У 1666 г. Касiнi, назiраючы рух плям на Марсе, атрымаў перыяд кручэн-
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ня Марса вакол сваёй восi, роўны 24 г 40 мiн. Першая замалёўка Марса 
была зробленая ў 1659 г. у Нiдэрландах Хрысцiянам Гюйгенсам з дапа-
могай даўгафокуснага рэфрактара. У 1777 г. англiйскi даследнiк Уiльям 
Гершэль (1738–1822) i ў 1798 г. Ёган Шрэтэр (1745–1816) замалява-
лi абрысы Марса. Вывучаючы палярныя шапкi планеты, Гершэль 
выявiў, што iх памеры перыядычна змяняюцца са зменай марсiянскiх 
пор года. Першыя малюнкi Марса не мелi геаграфiчнай сеткi, а фор-
мы рэльефу (дакладней, буйныя дэталi альбеда) не мелi назваў. Па-
чатак навуковага вывучэння арэаграфii прыходзiцца на вялiкае су-
праць  стаянне 1830 г., калi з дапамогай рэфрактара з аб’ектывам 
у 4 анг лiйскiя цалi нямецкiя даследнiкi Вiльгельм Бэр i Ёган Мэдлер 
пача лi праводзiць сiстэматычныя i сталыя назiраннi, што дазволiла 
скласцi невялiкую карту планеты. Пазней на картах Марса, выдадзе-
ных у Нiдэрландах Ф. Кайзерам (1862), у Англii Р. Практарам (1869), 
у Фран цыi К. Фламарыёнам (1876), з’явiлiся найменнi для цёмных 
i светлых участкаў, звязаныя з iмёнамi выбiтных астраномаў, прычым 
адным i тым дэталям розныя астраномы прысвойвалi розныя назвы.

У 1859 г. дырэктар абсерваторыi пры Рымскай калегii, езуiт, за сна-
вальнiк сучаснай астрафiзiкi Анджэла Секi (1818–1878, Angelo Pietro 
Secchi) убачыў на Марсе тонкiя цёмныя лiнii, якiя нагадвалi сетку 
каналаў, што злучаюць палярныя i ўмераныя зоны планеты. У 1860 г. 
Джаванi Скiяпарэлi (1835–1910, Giovanni Virginio Schiaparelli) пачаў 
сiстэматычныя назiраннi Марса ў Мiланскай абсерваторыi. У 1877 г. 
падчас вялiкага супрацьстаяння Марса Скiяпарэлi выявiў на паверхнi 
тых участкаў планеты, якiя раней умоўна былi названыя «сушай», сет-
ку тонкiх прамых лiнiй. Ён назваў iх каналамi (iтал. canali). Дарэчы, гэ-
тае слова ў iтальянскай мове азначае не толькi «канал», але i «пралiў», 
«пратока», «рэчышча ракi», «жолаб». Але менавiта «каналы» — як 
сетка iрыгацыйных пабудоў — замацавалiся за гэтымi дэталямi на 
планеце, хоць сам Скiяпарэлi спачатку, мабыць, не ўклад ваў такога 
сэнсу ў прапанаваны iм тэрмiн. Скiяпарэлi адзначыў, што даўжыня 
каналаў вагаецца ад 500 да некалькiх тысяч кiламетраў, а шырыня ад 
30 да 200–300 км. Ён склаў карту паўшар’яў Марса, на якой вычарцiў 
113 заўважаных iм каналаў. Кожны канал iшоў ад адной вялiкай цём-
най плямы («мора») на паверхнi Марса да iншай, але не заканчваўся 
пасярод «сушы». Скiяпарэлi працягнуў свае назiраннi падчас наступ-
ных супрацьстаянняў Марса ў 1879, 1881, 1884, 1886, 1888, 1890 гг., 
прычым у 1890 г. ён заўважыў «паводку» (гэта значыць пашырэн-
не пацямненняў мораў i каналаў пры наступе марсiянскай вясны) 
у паўночным паўшар’i Марса i звязаў гэтую з’яву з раздвойваннем 
каналаў. Больш спрыяльным для назiранняў было чарговае вялiкае су-



237

11. Сцiслы выклад гiсторыi вывучэння Марса 

працьстаянне Марса ў 1892 г. У вынiку гэтых назiранняў Скiяпарэлi 
схiлiўся да думкi, што каналы — гэта iрыгацыйныя штучныя пабудовы. 
У тым самым годзе амерыканскi астраном У. Пiкерынг адкрыў плямы, 
або вузлы, у месцах злiцця каналаў i назваў iх аазiсамi.

У канцы XIX — пачатку XX ст. вывучэннем Марса заняўся аме ры-
канскi астраном Персiваль Лоўвел (1855–1916, Percival Lowell), якi на 
свае сродкi пабудаваў выдатную планетную абсерваторыю ў Арызоне. 
У 1894–1896 гг. ён склаў i апублiкаваў карту Марса, на якой азначыў 
мноства адзiнкавых i здвоеных каналаў, прамых, як страла, працяглас-
цю ў тысячы кiламетраў. У шматлiкiх каментарах Лоўвела i ў яго вы-
датна выдадзеных кнiгах пра Марс гаворка iшла не проста пра жыц-
цё на гэтай планеце, але i пра яе разумных насельнiкаў. Вывучаючы 
сезонныя змены на паверхнi Марса, Лоўвел зрабiў выснову, што па-
верхня планеты пакрытая раслiннасцю (ва ўсякiм разе — палосамi 
рас лiннасцi ўздоўж каналаў). На думку Лоўвела, геаметрычна даклад-
ная сетка каналаў не дазваляла iнтэрпрэтаваць iх як рэчышчы рэк або 
геалагiчныя расколiны. Лоўвел лiчыў, што марсiянскiя каналы — вынiк 
працы разумных iстот. Паколькi падчас марсiянскага лета i раставан-
ня палярных шапак каналы цямнеюць у напрамку ад полюсаў да эк-
ватара, у каналы адмыслова запускаецца вада, i ўздоўж iх з’яўляецца 
раслiннасць, а ў аазiсах, размешчаных пасярод марсiянскай пустэльнi, 
знаходзяцца марсiянскiя населеныя пункты. Кнiга Лоўвела «Марс як 
прыстанак жыцця» (1908), як i яго ранейшыя кнiгi, мела вялiкi по-
спех сярод энтузiястаў астрабiялогii i людзей, якiя цiкавяцца навукай. 
Адным з iх быў пулкаўскi астраном Гаўрыiл Андрыянавiч Цiхаў.

Высновы Лоўвела нiбыта бы падмацоўвалiся назiраннямi, якiя пад-
час вялiкага супрацьстаяння Марса ў 1909 г. праводзiў у Пулкаўскай 
абсерваторыi Г. А. Цiхаў. Высветлiлася, што марсiянскiя палярныя 
шапкi маюць зеленаватае адценне i вонкава нагадваюць лёд. Цiхаў 
выказаў здагадку, што палярныя шапкi складаюцца з лёду, пакрытага 
тонкiм iнеем. З надыходам марсiянскай вясны iней растае, прычым 
цямнеюць i марсiянскiя моры, i хваля пацямнення распаўсюджваецца 
ад полюсаў да экватара.

Адначасова з Лоўвелам Марс даследавалi еўрапейскiя астраномы 
Э. Антанiядзi i С. Арэнiус. Высновы iх былi дыяметральна супраць-
леглыя высновам Скiяпарэлi i Лоўвела: каналы Марса не штучнага, 
а натуральнага паходжання, i, такiм чынам, няма на гэтай планеце 
i высокаарганiзаванага жыцця. Антанiядзi сцвярджаў, што пры вялiкiм 
жаданнi за каналы можна прыняць групы чорных плямаў, якiя ў вялiкай 
колькасцi бачныя на паверхнi Марса. Ён i шмат хто яшчэ не без пад-
ставы лiчылi каналы аптычнай iлюзiяй i даказвалi, што ў тэлескопы 
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больш моцныя, чым меў Лоўвел i iншыя прыхiльнiкi iснавання жыц-
ця на Марсе, яны распадаюцца на шэраг дэталяў няправiльнай формы. 
«Калi пад каналамi Марса разумець прамыя лiнii, — пiсаў Антанiя-
дзi, — дык каналы, вядома, не iснуюць. Калi ж пад каналамi разумець 
ня пра вiльныя натуральныя палоскi, дык каналы iснуюць». Арэнiвус 
лi чыў каналы расколiнамi ў марсiянскай кары, падобнымi да зямных 
рас ко лiнаў уздоўж узбярэжжа Цiхага акiяна. Спрэчкi з нагоды каналаў 
Марса не спынiлiся i пасля вялiкага супрацьстаяння планеты ў 1924 г. 
Еўрапейскiя навукоўцы далучылiся да меркавання Антанiядзi i Арэ-
нiвуса пра натуральнае паходжанне каналаў, амерыканскiя астрано-
мы падтрымлiвалi гiпотэзу Лоўвела. Такая падтрымка не выглядала 
непраўдападобнай. Шматлiкiя тагачасныя назiраннi iнтэрпрэтавалiся 
на карысць жыцця на Марсе. Астраномам было вядома, што нахiл восi 
Марса да эклiптыкi i перыяд звароту вакол сваёй восi даволi блiзкiя 
да зямных. Меркавалася, што Марс мае даволi шчыльную атмасферу, 
назiранне змен формы палярных шапак i афарбоўкi экватарыяльных 
вобласцяў (насамрэч выклiканае сезоннымi пясчанымi бурамi) пацвяр-
джала наяўнасць вадкай вады i раслiннасцi на планеце. Тым больш, што 
другая палова XIX ст. была часам будаўнiцтва буйных суднаходных 
каналаў. Суэцкi канал быў завершаны ў 1869 г., а Панамскi канал пачаў 
будавацца ў 1880 г. Грамадскасць пiльна сачыла за гэтымi праектамi, 
таму iнтэрпрэтацыя лiнiй на Марсе як штучных каналаў выглядала 
цалкам прымальнай.

Цiкавасць да Марса знайшла адлюстраванне i ў мастацкай лiта-
ратуры. Яшчэ ў 1897 г. з’явiўся раман К. Ласвiца «На дзвюх планетах» 
пра палёт людзей на Марс, дзе апiсвалася прырода планеты i жыццё 
марсiянаў. Лоўвел многiм перадаў свай запал: менавiта тады, у 1898 г., 
быў напiсаны самы вядомы раман пра нашэсце марсiянаў на Зямлю — 
«Вайна светаў» Герберта Уэлса. Англiйскi лiтаратар стварыў свой 
шэ дэўр пад уражаннем новых астранамiчных адкрыццяў. Наогул, тэ-
ма Марса i марсiянаў у мастацтве можа быць тэмай вялiкай i цiкавай 
кнiгi.
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12. Дадаткi да раздзела пра Г. А. Цiхава

Г. А. Цiхаў з’яўляўся аўтарам больш як 230 публiкацый, у iх 
лiку кнiг:

• «Улучшение фотографической и визуальной воздушной разведки» 
(1917);

• «Астрофотометрия» (1922);
• «Курс астрофизики» (1921);
• «Новейшие исследования по вопросу о растительности на планете 

Марс» (1948);
• «Астроботаника» (1949);
• «Астробиология» (1953);
• «Шестьдесят лет у телескопа» (1959).

«Асноўныя працы» Г. А. Цiхава ў 5 тамах былi выдадзеныя 
ў Алма-Аце ў 1954–1960 гг. 

Узнагароды, прэмii, званнi: прэмiя Парыжскай АН, дзве прэмii 
Рускага астранамiчнага таварыства, ордэн Ленiна, ордэн Працоўнага 
Чырвонага Сцяга.

Браў удзел у 20 навуковых экспедыцыях, у тым лiку ў 5 экспеды-
цыях для назiрання поўных сонечных зацьменняў (у 1914, 1927, 1936, 
1941 i 1945 гг.).
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13. Смысл созвездий. Посвящается Г. А. Тихову

Морозов Николай Александрович

Путь был труден, путь был долог,
Мгла легла со всех сторон,
И безмолвен шел астролог,
Совершая небосклон.

Перед ним на небосклоне
Поднимался Боотес,
Молча к Северной Короне
Змий взлезал на свод небес:

Гидра с Чашею Причастной
Хищно по небу ползла…
«Покажи мне, Боже властный,
Чем чревата ночи мгла?

Дай мне смысл твоих созвездий!
Что готовишь для людей?
В знак каких твоих возмездий
Небеса полны зверей?

И когда же избавитель,
Твой возлюбленный пророк,
Змиедержец, наш Спаситель,
Снова выйдет на восток?

Но созвездия молчали,
Не разверзлась ночи тьма,
И была полна печали
Все сковавшая зима.

Были льдом покрыты реки,
В снег окуталась земля…
Это было в пятом веке,
В поздний вечер февраля…
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Пронеслось тысячелетье…
В том краю астроном жил.
«Как люблю на вас смотреть я!» —
Тем же звездам говорил.

До утра смотрел астроном.
Был в цветах душистый май,
И над бледным небосклоном
Выплыл новый неба край.

Лебедь был в зените мира,
Вниз спускался Геркулес,
В вышине горела Лира,
И сиял весь свод небес.

Но созвездий очертанья
Он на время позабыл,
Видел он лишь звезд мерцанье
И в восторге говорил:

«В вечных звездах нет возмездий!..
Разъясни же, небо, мне
Тайный смысл своих созвездий!
Что нам светит в вышине?»

А в ответ, вдали, зарею
Загорались небеса,
Раскрывалась над землею
Утра раннего краса.

Лучезарное светило
Всем послало свой привет
И, ликуя, говорило:
«Смысл созвездий — жизнь и свет!»

1910

Звезда с звездою говорит: стихи / сост. Л. Баньковский; художник М. Ку рушин. 
Пермь: Кн. изд-во, 1986.
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14. Выступ Г. А. Цiхава «Найноўшыя даследаваннi  
па пытаннi аб раслiннасцi на планеце Марс»

Гэты выступ цiкавы тым, што ён добра характарызуе стыль мыс-
лення i навуковую дакладнасць Г. А. Цiхава, яго iнтэрпрэтацыю наву-
ковых фактаў i майстэрства. Тут адлюстраваныя падыходы астранома-
назiральнiка да пытання жыцця на Марсе i ягоная гiпотэза, заснаваная 
на ведах астраномii свайго часу.

УСЕСАЮЗНАЕ ТАВАРЫСТВА  
ПА ПАШЫРЭННI ПАЛIТЫЧНЫХ I НАВУКОВЫХ ВЕДАЎ

Член-карэспандэнт Акадэмii навук СССР Г. А. Цiхаў

НАЙНОЎШЫЯ ДАСЛЕДАВАННI ПА ПЫТАННI  
АБ РАСЛIННАСЦI НА ПЛАНЕЦЕ МАРС
Стэнаграма публiчнай лекцыi, прачытанай  

у Цэнтральным лекторыi Таварыства ў Маскве

Масква 1948 г.

Змест
Прадмова.
§ 1. Вiзуальныя назiраннi Марса, зробленыя аўтарам у Пулкаве 

i ў Ташкенце.
§ 2. Клiмат на Марсе.
§ 3. Сезонныя змены на Марсе.
§ 4. Прыстасавальнасць зямных раслiн да холаду i сухасцi.
§ 5. Адрозненне аптычных уласцiвасцяў марсiянскай раслiннасцi ад 

уласцiвасцяў зямной.
§ 6. Лiстападныя i вечназялёныя раслiны на Марсе.
§ 7. Гiпотэза аб колерах на Марсе.
§ 8. Месцы на Марсе, найбольш спрыяльныя для жыцця, прынамсi 

раслiннага.
§ 9. Якой можна ўявiць раслiннасць на Марсе.
§ 10. Вуглякiслы газ у атмасферы Марса.
§ 11. Наступныя назiраннi для вывучэння раслiннасцi на Марсе.
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Прадмова
У сваёй лекцыi пра раслiннасць на Марсе наш вядомы астрафiзiк 

Г. А. Цiхаў, якi заснаваў у 1945 г. новую навуку — астрабатанiку, ста-
новiцца на пункт гледжання так званай геамарфiчнай гiпотэзы, паводле 
якой усе з’явы, назiраныя на планеце Марс, павiнны быць ана лагiчныя 
якiм-небудзь зямным з’явам. Планету Марс яшчэ ў мiну лым стагод-
дзi некаторыя назiральнiкi звалi «паменшаным падабенствам Землi». 
На дыску Марса сапраўды бачныя былi такiя з’явы, якiя нiбыта цал-
кам аналагiчныя зямным. Так, напрыклад, яшчэ ў XVIII ст. спачатку 
Маральдзi (у Парыжы), а потым знакамiты У. Гершэль часта бачылi на 
полюсах планеты нейкiя белыя, яркiя сегменты. Цяпер усе без выклю-
чэння астраномы лiчаць, што гэтыя белыя яркiя плямы — нешта нак-
шталт снегу або iнею, уяўляюць з сябе прастору, пакрытую лёдам526. 
Тое самае назiраецца i ў нас на Зямлi.

З пункту гледжання геамарфiчнай гiпотэзы падыходзiць i Г. А. Цi-
хаў да пытання аб раслiннасцi на Марсе. Падыходзiць ён да гэтага 
пытання вельмi паслядоўна i лагiчна. Мажлiва, дзе-нiдзе ў Г. А. Цi-
хава мы бачым нават некаторыя перабольшаннi, але гэта цалкам даз-
валяецца навукоўцу — пiянеру ў новай цiкавай галiне, названай iм 
астрабатанiкай.

Лекцыя члена-карэспандэнта Акадэмii навук СССР Г. А. Цiхава 
бу дзе асаблiва каштоўнай па сваiм змесце ўсiм тым лектарам, якiя 
чытаюць лекцыi пра Марс. Адносна клiматычных умоў на Марсе 
трэба, вядома, быць стрыманым, але адмаўляць iснаванне рас лiн-
насцi на гэтай далёкай планеце наўрад цi хто будзе ў наш час, бо 
смарагдавыя, зеленаватыя i сiне-зялёныя колеры яе мораў з несум-
неннасцю сведчаць аб тым, што на гэтай планеце маецца нейкая, 
увогуле зялёнага колеру раслiннасць, з дакладна выяўленымi се-
зон нымi зменамi527.

К. Л. Баеў, доктар фiзiкаматэматычных навук, прафесар

§ 1. Вiзуальныя назiраннi Марса, зробленыя аўтарам  
у Пулкаве i ў Ташкенце

У 1918–1920 гг. я назiраў Марс вiзуальна ў Пулкаве пры дапамозе 
15-цалевага рэфрактара528, а ў 1948 г. назiраў ў Ташкенце, карыстаючы-
ся 10-цалевым рэфрактарам.

526 Згодна з сучаснымi дадзенымi, палярныя шапкi Марса складаюцца пераважна 
з вуглекiслаты.

527 Пытанне пра жыццё на Марсе не вырашанае да нашага часу. Але ж раслiннага 
покрыва там няма.

528 Астранамiчная труба, аб’ектыў якой мае дыяметр у 15 цаляў.
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Ва ўсiх выпадках выкарыстоўвалiся святлафiльтры, змешчаныя па-
мiж акулярам i вокам. Колер святлафiльтраў быў чырвоны, жоўты, зя-
лёны i сiнi.

Выкарыстоўванне святлафiльтраў дазваляе выразна вылучаць ка-
ляровыя ўчасткi планеты. Так, зялёныя, блакiтныя i сiнiя месцы стано-
вяцца вельмi цёмнымi праз чырвоны святлафiльтр.

Праз зялёны святлафiльтр гэтыя месцы, наадварот, становяцца 
светлымi i вельмi мала вылучаюцца на асноўным, памяранцавым, фоне 
Марса. Адначасова белыя месцы, палярныя шапкi i аблокi становяцца 
падкрэслена яркiмi i кiдаюцца ў вочы.

Гэта яшчэ больш узмацняецца праз сiнi святлафiльтр.
Тут… мы падаём 10 тыповых малюнкаў Марса — добрыя ко пii 

з нашых арыгiнальных малюнкаў, зробленых у Пулкаве i ў Таш-
кенце.

На малюнку 1, зробленым праз чырвоны святлафiльтр, зверху вi-
даць ланцуг паўднёвых мораў i ўнiзе — вялiкi цёмны ўчастак, якiя но-
сяць назву Mare Acidalium.

На малюнку 2 асаблiва добра бачныя доўгiя каналы з патаўшчэн-
нямi ў некалькiх месцах.

На малюнку 3 каналы i патаўшчэннi на iх бачныя яшчэ лепш.
Малюнак 4 цiкавы ў двух адносiнах: па-першае, на ўсiм левым баку 

дыска планеты не вiдаць нiякiх падрабязнасцяў (у часопiсе назiранняў 
запiсана, што тут знаходзiцца iмга зялёнага колеру), па-другое, пры 
назiраннi праз зялёны святлафiльтр месца, абведзенае пункцiрам, бы-
ло значна святлейшае за ўсе астатнiя месцы Марса, акрамя паўночнай 
палярнай шапкi.

Малюнак 5, зроблены праз зялёны фiльтр, паказвае чатыры светлыя 
паласы аблокаў. Яны вельмi высокiя, што вiдаць па светлых язычках 
В i Д, выступаючых на цёмным фоне. Акрамя гэтага, асаблiва цiкавае 
светлае месца А, абведзенае пункцiрам.

На малюнку 6 добра бачныя моры, паўночная палярная шапка 
А i светлая пляма В на ранiшнiм баку дыска.

На малюнку 7 добра бачная паўночная палярная шапка А i паў днё-
выя моры. У гэты самы час праз зялёны фiльтр добра былi бачныя свет-
лыя плямы С i В на ранiшнiм i вячэрнiм баках дыска.

На малюнку 8, зробленым праз чырвоны фiльтр, добра бачныя мо-
ры i паўночная палярная шапка, а праз зялёны фiльтр вiдаць светлая 
пляма В на вячэрнiм баку дыска.

Малюнак 9 цiкавы тым, што тут была бачная праз зялёны фiльтр 
светлая авальная пляма, добра вядомае назiральнiкам Марса. Яна аб-
ведзеная на малюнку пункцiрам. Цiкава адзначыць, што праз 20 гадзiн 
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14. Выступ Г. А. Цiхава «Найноўшыя даследаваннi...»

Мал 1. Пулкава. 13 красавіка 1918 г. 
Светлачырвоны святлафільтр

Мал. 2. Пулкава. 23 красавіка 1918 г. 
Чырвоны святлафільтр

Мал. 3. Пулкава. 24 красавіка 1918 г. 
Светлачырвоны святлафільтр

Мал. 4. Пулкава. 9 мая 1990 г. 
Цёмначырвоны святлафільтр. 

Пункцірам абведзены светлыя месцы, 
бачныя праз зялёны святлафільтр
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Мал. 7. Ташкент. 26 лютага 1948 г. 
Чырвоны святлафільтр. А — паў ноч-
ная палярная шапка; В і С — светлыя 
 плямы ў месцы заходу і ўсходу Сонца, 

бачныя праз зялёны святлафільтр

Мал.8. Ташкент. 26 лютага 1948 г. 
Чырвоны святлафільтр. В — светлая 
 пляма ў месцы заходу Сонца, бачная 

праз зялёны святлафільтр

Мал. 5. Пулкава. 28 мая 1920 г. Зялёны 
святлафільтр. В, Д — светлыя язычкі 

на прыціснутым баку дыска

Мал. 6. Ташкент. 10 лютага 1948 г. 
Чырвоны святлафільтр. А — паў ноч-

ная палярная шапка. В — светлая 
 пляма ў месцы ўсходу Сонца
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14. Выступ Г. А. Цiхава «Найноўшыя даследаваннi...»

гэтая пляма знаходзiлася якраз на самiм баку дыска (малюнак 10) i ме-
ла выгляд вельмi малой светлай кропкi ў В. Вераемна, гэта гара або 
пласкагор’е.

Малюнак 10 паказвае яшчэ два светлыя пляцы С i Д на ранiшнiм 
i вячэрнiм баках дыска. З маiх ташкенцкiх назiранняў варта яшчэ адзна-
чыць тое, што моры, знаходзячыся на баках дыска, выразна паказвалi 
зеленаватае адценне, якое знiкала пры пераходзе iх да сярэдняга меры-
дыяна дыска. Гэтую з’яву цiкава супаставiць з зялёнай iмгой, пра якую 
мы казалi пры апiсаннi малюнка 4.

§ 2. Клiмат на Марсе
Перш чым разглядаць пытанне пра раслiннасць на Марсе, неабход-

на ведаць, якi там клiмат, цi можа ўвогуле там iснаваць раслiннасць.
Як вядома, Марс знаходзiцца ад Сонца ў 1,52 раза далей, чым Зям-

ля, i, такiм чынам, атрымлiвае цяпла ад Сонца ў 2,3 раза менш.
Гэтыя суадносiны стануць больш зразумелымi з наступнага прыкла-

ду: пад шыратой 43 градусы, напрыклад, у Алма-Аце, у дзень зiмовага 
сонцастаяння (22 снежня) адзiнка зямной паверхнi, напрыклад адзiн ква-
дратны метр, атрымлiвае апоўднi светла i цяпла ад Сонца якраз у 2,3 раза 
менш, чым апоўднi падчас летняга сонцастаяння (22 чэрвеня).

Мал. 9. Ташкент. 28 лютага 1948 г., 2 г 
32 мін 6-га пояса. Жоўты святлафільтр. 

Пункцірам абведзена светлая пляма, 
бачная праз зялёны святлафільтр

Мал. 10. Ташкент. 28 лютага 1943 г., 
22 г 25 мін 6-га пояса. Чырвоны 

святлафільтр. С, Д — светлыя плошчы 
ў месцах ўсходу і заходу Сонца. 

В — вельмі яркая маленькая  
кропка або выступ 
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Калi не браць пад увагу атмасферы абедзвюх планет, можна ска-
заць, што лета на Марсе на шыраце 43 градусы адпавядае па тэмпера-
туры зiме на Зямлi пад той жа шыратой.

Якi ж уплыў атмасферы? Вядома, што атмасфера Марса значна 
больш разрэджаная i празрыстая, чым зямная.

Таму такi самы цеплавы паток на мяжы атмасферы выклiкае на 
паверхнi самога Марса значна большае награванне, чым на паверхнi 
Зямлi. Адсюль вынiкае, што ўлетку дзённае награванне на Марсе знач-
на большае, чым дзённае награванне ўзiмку на Зямлi, але затое начное 
астуджэнне на Марсе мацнейшае, чым на Зямлi. Iншымi словамi, су-
тачныя ваганнi тэмпературы на Марсе значна большыя, чым на Зямлi. 
Такiя высновы тэарэтычныя.

Што ж паказваюць непасрэдныя назiраннi? Тэмпература розных 
месцаў Марса была даследаваная астраномамi. Для гэтага ўжывалiся 
магутныя тэлескопы i маленькiя, вельмi адчувальныя тэрмаэлементы, 
на прыёмную пляцоўку якiх праектавалiся асобныя месцы паверхнi 
Марса. Усе назiральнiкi прыходзяць да аднолькавай высновы пра тое, 
што ў экватарыяльных месцах планеты тэмпература пасля поўдня можа 
падняцца да +20 °С. Цёмныя месцы крыху цяплейшыя за чырванава-
тыя. Нават на экватары пры ўзыходзе i заходзе Сонца тэмпература 
шмат нiжэй нуля, а ўначы павiнна быць вельмi холадна. На палярных 
шапках тэмпература апускаецца да –70 °С; але напрыканцы лета, пасля 
знiкнення паўднёвай палярнай шапкi, паверхня тут становiцца амаль 
такая самая цёплая, як на экватары. У зiмовым паўшар’i трымаецца 
тэмпература ад –70 градусаў да –80 градусаў. Велiчыня сярэдняй га-
давой тэмпературы Марса моцна адрознiваюцца ў розных даследнiкаў. 
Адно можна сказаць з упэўненасцю: сярэдняя гадавая тэмпература 
Марса значна нiжэй нуля i, на думку некаторых назiральнiкаў, не пера-
вышае –23 °С, тады як на Зямлi сярэдняя тэмпература роўная +15 °С.

Зробiм не зусiм дакладны, загадзя спрошчаны, арыенцiровачны 
разлiк. Самыя цёплыя месцы на Зямлi (Судан, некаторыя мясціны 
Iндыi i iнш.) маюць сярэднюю гадавую тэмпературу прыблiзна 
+30 градусаў, на 15 градусаў больш сярэдняй гадавой для ўсёй Зям-
лi. Дадаўшы +15 градусаў да –23 градусаў, атрымлiваем, што самыя 
цёплыя месцы на Марсе маюць сярэднюю гадавую тэмпературу 
–8 гра дусаў. Цi ёсць месцы з такой тэмпературай на Зямлi? Так, ёсць. 
Такiя, напрыклад, заходнiя берагi Новай Зямлi, Туруханск (на Енiсеi), 
некаторыя месцы Якуцii i iнш. У самiм Якуцку i ў Верхаянску нават 
яшчэ халадней; там сярэдняя гадавая тэмпература 11 i 16 градусаў 
нiжэй нуля.
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§ 3. Сезонныя змены на Марсе
На Марсе назiраюцца вельмi выразныя сезонныя змены. Пачнём 

з вясны. У вясновым паўшар’i вясна пачынаецца з раставання паляр-
най шапкi з боку экватара. На месцы расталага снегу з’яўляецца цёмнае 
кальцо, якое атачае яшчэ не расталую частку шапкi. Адначасова ў вясно-
вым паўшар’i пачынаюць усё ясней i ясней вымалёўвацца моры, азёры 
i каналы, набываючы зеленаваты або блакiтнаваты колер. Гэта вiдаць не 
толькi па непасрэдных назiраннях без святлафiльтру. Названыя ўчасткi 
асаблiва добра вылучаюцца i становяцца цёмнымi, калi iх назiраеш праз 
чырвоны святлафiльтр. Праз зялёны i асаблiва праз сiнi фiльтр яны, на-
адварот, расплываюцца i амаль не адрознiваюцца ад мацерыкоў.

Адценне i глыбiня колеру мораў, а ў некаторых выпадках iх 
плошча i форма змяняюцца з марсiянскiмi сезонамi, а таксама з году 
ў год. Галоўныя моры даволi пастаяныя па сваёй форме i месцы, але 
моцна змяняюцца ў яркасцi. Увогуле, яны лепш вылучаюцца ўвесну, 
падчас раставання палярнай шапкi, i паступова памяншаюцца або 
бляднеюць увосень, прычым некаторыя месцы змяняюць свой ко-
лер з зялёнага на жоўты або карычневы, а на некаторых з’яўляюцца 
жоўтыя выспы. Гэтыя сезонныя з’явы даходзяць да экватара i нават 
за яго межы.

Усе гэтыя змены ў большасцi паўтараюцца з дастатковай пра вiль-
насцю пры наступных абаротах планеты вакол Сонца. У некаторых вы-
падках былi больш сталыя змены ў контурах мораў.

Па шматгадовых назiраннях Лоўвела, паляпшэнне бачнасцi кана-
лаў увесну таксама адбываецца дзякуючы раставанню палярнай шапкi 
i рас паўсюджваецца да экватара i далей за iм. Колер каналаў альбо зя-
лёны, альбо сiнi. Можна выказаць здагадку, што мы бачым не самi ка-
налы, а раслiннасць уздоўж iх.

§ 4. Прыстасавальнасць зямных раслiн да холаду i сухасцi
Як было паказана вышэй, з’явы на Марсе нагадваюць сезонныя зме-

ны ў зямной раслiннасцi. Паспрабуем разабрацца ў гэтым пытаннi больш 
падрабязна. Найперш разгледзiм, цi выключае суровы клiмат Марса маг-
чымасць iснавання на iм земнападобнай раслiннасцi. Тэрмiн «земнапа-
добная раслiннасць» даводзiцца ўжыць таму, што казаць пра якую-не-
будзь iншую — значыла б проста фантазiраваць. Вось што сказана пра 
прыстасавальнасць раслiн да холаду ў кнiзе прафесара У. У. Алёхiна 
«Геаграфiя раслiн» (Масква, 1938): «Можна сказаць, што на зямной 
паверхнi амаль няма такога месца, дзе бы не маглi iснаваць раслiны 
з прычыны адсутнасцi цеплынi; калi ў iншых палярных краiнах ня
ма раслiн, то гэта залежыць ад таго, што там няма зямлi, вольнай  
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ад снегу i лёду, але на кожным участку зямлi развiваюцца хоць бы на 
кароткi тэрмiн нешматлiкiя раслiны» (с. 78).

«…Пустэльнi, абумоўленыя холадам i вечнымi снягамi, — гэта, па
першае, пустэльнi высакагорныя, а падругое, — арктычныя i антар
ктычныя.

Тут нельга казаць пра вясну або восень, бо перыяд вырастання 
вельмi кароткi. Раслiны прыцiскаюцца да зямлi: яна награваецца лепш, 
чым паветра. Мы тут не можам мець суцэльнага раслiннага полага, 
бо толькi нешматлiкiя больш спрыяльныя месцы пасялення нясуць 
нiбы аазiсы раслiннасцi, а ў астатнiм гэта амаль нежывыя пустэльнi 
з рэдкiмi экзэмплярамi раслiн.

Прыкладам лядовых пустэльняў ёсць таксама Памiр, якi раз
мешчаны на вышынi 3–4 тысяч метраў i ўяўляе з сябе пустынныя 
пласкагор’i. Узiмку снежны полаг, якi мог бы абаранiць раслiннасць, 
адсутнiчае.

Узiмку тэмпература падае да –46,7 градусаў, а ўлетку можа па
дымацца да +30 градусаў, у перыяд вырастання тэмпература можа 
апускацца да 0 градусаў i нiжэй. Тэмпература глебы на яе паверхнi мо
жа даходзiць да +33,5 градуса, i ўвогуле роля глебы ў сэнсе цеплавога 
рэжыму вельмi вялiкая.

Падобнае становiшча вельмi неспрыяльнае для вырастання раслiн: яны 
прыцiскаюцца да глебы, знаходзячы тут больш спрыяльнае асяроддзе.

Вельмi цiкавая шчыльнасць раслiн пры выключнай разрэджанасцi 
травянiстага полага: так, часам… раслiны не толькi прыцiскаюцца да 
глебы, але i адна да другой» (с. 252–254).

«…Звяртае на сябе ўвагу яшчэ адна вельмi цiкавая рыса высака
горных раслiн: гэта крайняя ўстойлiвасць супраць замярзання. Нават 
i летняй ноччу з прычыны моцнага выпраменьвання тэмпература апу
скаецца нiжэй 0 градусаў; вянцы некаторых кветак замярзаюць i ста
новяцца крохкiмi, як шкло, але пад дзеяннем прамянёў Сонца хутка 
адтаюць, i кветкi працягваюць квiтнець» (с. 228).

«…Нават на скалах i на снежных палях унутранай Грэнландыi 
ўсё ж сустракаюцца некаторыя раслiны: так, на скалах можна су
стрэць даволi значную колькасць вышэйшых раслiн, а на iльдах — нека
торыя водарасцi. Так, водарасць Anabaena Nordenskioeldi афарбоўвае 
ў барвовабуры колер значныя прасторы леднiковых палёў унутранай 
Грэнландыi. Увогуле можна думаць, што нiзкiя тэмпературныя ўмовы 
нiдзе на зямной паверхнi не ставяць перашкод для iснавання раслiн» 
(с. 255–256).

«…Вельмi разнастайны жыццёвы размах раслiн… у той час як не
каторыя трапiчныя раслiны пашкоджваюцца ад холаду пры +2 гра
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дусах або нават пры +5, на поўначы раслiны вольна вытрымоўваюць 
вельмi нiзкiя тэмпературы, i, напрыклад, у Верхаянску (Усходняя Сiбiр) 
пры сярэдняй тэмпературы снежня –48,4 градуса, студзеня –51,5 гра
дуса, лютага –46,2 градуса (мiнiмальная тэмпература –70 градусаў, 
–76 градусаў) растуць лясы, i флора налiчае больш як 200 вiдаў.

Даўно вядома, што лыжачная трава (Cochlearia arctica) на паў
ночным беразе Сiбiры ў лiсцi i бутонах пераносiць суровую зiму з тэм
пературай да –46 градусаў i ўвесну працягвае сваё развiццё (Чыльман). 
Гэтаксама трымаюць сябе i шматлiкiя нашы раслiны (стакротка — 
Bellix perennis, макрыца — Stellaria media, браткi — Viola tricolor 
i iнш.), выходзячы зпад снегу з зялёным лiсцем i не паспеўшымi 
ўвосень распусцiцца бутонамi. Шматлiкiя нашы травянiстыя раслiны 
не губляюць на зiму лiсця, яны зiмнезялёныя, напрыклад зелянчук — 
Caleobdolon luteum, падалешнiк — Asarum europaeum» (с. 78).

Такiм чынам, ва ўмовах наймацнейшых маразоў на Зямлi жывуць 
раслiны. З гэтага можна зрабiць выснову, што тэмпературныя ўмовы 
на Марсе зусiм не выключаюць магчымасцi для развiцця раслiннасцi. 
Хай на гэтай планеце клiмат больш сухi i халодны. Але няўжо раслiны 
не валодаюць здольнасцю прыстасоўвацца? I калi б зямныя раслiны, 
патрапiўшы ў марсiянскi клiмат, загiнулi, то гэта зусiм не азначае, што 
марсiянскiя раслiны, якiя, мажлiва, мiльёны гадоў прыстасоўвалiся да 
навакольнага асяроддзя, не могуць iснаваць.

§ 5. Адрозненне аптычных уласцiвасцяў  
марсiянскай раслiннасцi ад уласцiвасцяў зямной

Найперш гэта тычыцца паводзiнаў у iнфрачырвоных промнях. 
Зям ныя раслiны вельмi моцна рассейваюць iнфрачырвоныя промнi, 
пры чым лiсцяныя раслiны рассейваюць iх значна мацней, чым зiмне-
зялёные. Гэта добра вiдаць на здымках 11 i 12 (с. 252) у цянь-шаньскай 
елкi, зробленых блiзу Алма-Аты на вышынi 2400 метраў: здымак 11 — 
звычайны, здымак 12 — у iнфрачырвоных промнях.

Можна было думаць, што i марсiянская раслiннасць валодае ўсiмi 
гэтымi ўласцiвасцямi. Але ў 1924 г. амерыканскi астраном Райт, фата-
графуючы Марс у розных промнях, у тым лiку ў iнфрачырвоных, не 
выявiў на раслiнных пакровах Марса гэтай з’явы. Наадварот, выявiла-
ся, што па меры павелiчэння даўжынi хвалi мора становіцца ўсё цям-
нейшым i цямнейшым, прычым у iнфрачырвоных промнях яно цям-
нейшае, чым, напрыклад, у жоўтых.

У 1939 г. Н. М. Сыцiнская вызначала ў Ташкенцкай абсерваторыi 
адбiвальную здольнасць мораў Марса ў розных промнях — ад ультра-
фiялетавых да крайнiх чырвоных — i не выявiла ў апошнiх нiякага 
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ўзмацнення адбiвальнай здольнасцi. Такiм чынам, здавалася б, што пы-
танне пра раслiннасць на Марсе зайшло ў тупiк i казаць пра земнапа-
добную раслiннасць на Марсе больш не даводзiцца.

Але ў 1945 г. алма-ацiнскi аграметэаролаг А. П. Кутырова выказала 
цi кавую здагадку пра тое, што, прыстасоўваючыся да суровага i сухога клi-
мату Марса, раслiны на iм паступова маглi б паменшыцца i страцiць лю-
страную здольнасць у iнфрачырвоных промнях. Гэта цалкам пацвярджа-
ецца назiраннямi А. П. Кутыровай, якiя ўказваюць на змены радыяцыйных 
уласцiвасцяў раслiн у залежнасцi ад змены метэаралагiчных умоў iх вы-
растання. На самай справе раслiне вельмi невыгодна ў суровым клiмаце 
моцна адлюстроўваць iнфрачырвоныя промнi, палову сонечнай цеплынi.

Згаджаючыся з гэтым меркаваннем, я прыйшоў да думкi параўнаць 
адлюстраванне iнфрачырвоных промняў лiсцянымi i iглiчнымi раслi намi, 
карыстаючыся рукапiснымi дадзенымi з назiранняў Я. Л. Крына ва. Можна 
было чакаць, што люстраная здольнасць у iнфра чырвоных промнях значна 
меншая ў iглiчных раслiн, чым у лiс цяных. Гэта цалкам пацвердзiлася.

Так, пры аднолькавых значэннях для бярозы i елкi ў сiнiх пром-
нях люстраная здольнасць бярозы ў iнфрачырвоных промнях у тры 
з лiшнiм разы пераўзыходзiць люстраную здольнасць елкi.

Мал. 12. Елка цянь-шаньская.  
Здымак у інфрачырвоных промнях

Мал. 11. Елка цянь-шаньская.  
Здымак звычайны
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Пры аднолькавых значэннях для аўса i тундравага ядлаўца ў зялё-
ных промнях люстраная здольнасць аўса ў крайнiх чырвоных промнях 
у тры з лiшнiм разы пераўзыходзiць люстраную здольнасць ядлаўца.

Цiкавая таксама з’ява, выяўленая Я. Л. Крынавым i пацверджаная 
маiмi назiраннямi: люстраная здольнасць iглiчных дрэў у iнфра чыр во-
ных промнях значна меншая ўзiмку, чым улетку.

Iншае адрозненне марсiянскай раслiннасцi ад зямной палягае ў на-
ступным. Зямная раслiннасць у асноўным мае зялёны колер. Iнакш 
у тых месцах на Марсе, якiя лiчацца раслiнным полагам. Шматлiкiя 
назiральнiкi бачаць iх то зялёнымi, то блакiтнымi, то сiнiмi.

Далей, зямная зелянiна моцна паглынае крайнiя чырвоныя промнi, 
даючы ў спектры знакамiтую чырвоную паласу паглынання хларафiлу. 
У марсiянскiх раслiн гэтага не выяўлена: там выяўлена моцнае паглы-
нанне ва ўсёй даўгахвалевай частцы бачнага спектра, гэта значыць 
у промнях чырвоных, памяранцавых, жоўтых i зялёных. Вераемна, гэта 
ад эвалюцыйнага прыстасавання марсiянскай раслiннасцi да суровага 
клiмату. На самай справе, калi для раскладання вуглекiслаты на вугля-
род i кiсларод i сiнтэзу арганiчных злучэнняў, так званага фотасiнтэ-
зу, зямным раслiнам досыць паглынаць параўнальна мала сонечных 
пром нёў, то для марсiянскiх раслiн, якiя жывуць у суровым клiмаце, 
трэба паглынаць больш даўгахвалевых промняў, у якiх i сканцэнтра-
вана ў асноўным сонечная цеплыня. Вось гэта i надае марсiянскай 
раслiннасцi блакiтны i сiнi колеры.

Блакiтнае адценне бачна i на некаторых зямных раслiнах, якiя жы-
вуць у паўночных краiнах i на высокiх горах. Такiя, як, напрыклад, 
пiхта i канадская хвоя. На высокiх алма-ацiнскiх горах, напрыклад, на 
Туюк-Су (вышыня 3400 метраў) жыве ў выглядзе падушачак раслiна 
вастралодка (Oxytropis chionobia), лiсточкi якой, пераважна зялёныя, 
маюць выразна выяўлены блакiтны налёт.

У сувязi з гэтым вялiкую цiкавасць мае атрыманае мною паведам-
ленне навукоўца-лесавода з Кiева Георгiя Андрэевiча Стаянава: «Юныя 
сеянцы нашай звычайнай хвоi перад зiмой вельмi часта набываюць 
густое фiялетавае адценне на сваёй iглiцы. Часам гэты колер зусiм 
заглушае зялёны колер, асаблiва на верхнiх хваiнках. Гэта назiраецца 
толькi ў юных сеянцаў.

Пры наведваннi (да вайны яшчэ) адным з нашых лесаводаў хвойнага 
гадавальнiка ў Нямеччыне нямецкi ляснiчы прасiў звярнуць увагу на ма
ладыя хваiнкi, выведзеныя з рускага насення, бо яны рэзка рознiлiся ад 
сваiх паўднёвазаходнiх аднагодкаў лiловым (фiялетавым) адценнем. 
Ён думаў, што гэта — захворванне, хоць выгляд хваiнак быў здаровы. 
Рускаму лесаводу давялося растлумачыць, што гэта — з’ява, звычай
ная на поўначы, i насенне захавала гэтую ўласцiвасць па спадчыннасцi, 
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перашоўшы ў iншыя ўмовы i становiшча, дзе тубыльныя формы гэтай 
уласцiвасцю не валодаюць».

Такiм чынам, мы знайшлi натуральнае тлумачэнне для блакiтнага 
i сiняга колераў марсiянскай раслiннасцi. Для разумення таго, што 
назiраецца на раслiнных пакровах Марса, неабходна вывучаць ап-
тычныя ўласцiвасцi зямных раслiн у магчыма суровых клiматычных 
умовах — у Арктыцы i асаблiва ў высокiх гарах, дзе i цiск атмасфе-
ры ў пэўнай меры наблiжаецца да атмасфернага цiску на Марсе. Гэтыя 
даследаваннi складаюць змест новай навукi — астрабатанiкi, заснава-
най у 1945 г. у Савецкiм Саюзе.

§ 6. Лiстападныя i зiмнезялёные раслiны на Марсе
Падвяргаючы свае старыя пулкаўскiя назiраннi 1920 г. новаму вы-

вучэнню, я звярнуў у 1945 г. увагу на запiсы, якiя спачатку падалiся 
мне вельмi дзiўнымi або нават хiбнымi. Так, 13 траўня 1920 г. было 
запiсана, што праз жоўты фiльтр паўднёвыя раслiнныя пакровы здаюц ца 
зеленаватымi, а паўночныя — карычняватымi. Тое самае запiсана i пры 
назiраннi без святлафiльтра. Нарэшце, гэта ж пацвярджаецца i тым, што 
ў той самы дзень пры назiраннi праз зялёны фiльтр раслiнны полаг быў 
у паўночным паўшар’i цямнейшы, чым у паўднёвым. У паўднёвым паў-
шар’i Марса ў гэты час была сярэдзiна зiмы, а ў паўночным — ся рэдзiна 
лета. Такiм чынам, стала зразумела, што на Марсе iснуюць зiм незялёные 
раслiны нароўнi з раслiнамi, бурымi ўжо ў сярэдзiне лета.

Гэта можна пацвердзiць i iншымi дадзенымi: самая прыкметная 
дэталь паверхнi Марса, якая мае форму варонкi, называецца Вялiкiм 
Сыртам. Колер яго вызначаўся шматлiкiмi назiральнiкамi. Прафесар 
М. П. Барабашаў529 сабраў назiраннi колераў Вялiкага Сырта з 1858 да 
1939 г. Прафесар Барабашаў пiша, што колер Вялiкага Сырта рэзка i, ве-
раемна, перыядычна змяняецца. Калi супаставiць сабраныя прафесарам 
Барабашавым адзнакi колеру з сезоннымi ў паўночнай частцы Вялiкага 
Сырта, то няцяжка выявiць наступнае. Ва ўсе сезоны, акрамя другой па-
ловы восенi i першай паловы зiмы, Вялiкi Сырт бывае сiняга, блакiтнага 
або зялёнага колераў. Што ж тычыцца другой паловы восенi i першай 
паловы зiмы, то колер яго пярэсты: адны назiральнiкi называюць яго 
блакiтным, другiя — зялёным i большасць — карычневым.

Гэта iзноў можна растлумачыць тым, што на Вялiкiм Сырце ра-
стуць уперамежку як зiмнезялёныя раслiны, так i лiстападныя, бурыя 
або якiя губляюць сваю лiстоту да другой паловы восенi.

Шматлiкiя пацвярджэннi iснавання на Марсе раслiннасцi, якая змяняе 
свой колер у залежнасцi ад сезона, маюцца i ў замежнай лiта ратуры.

529 Об атмосфере и поверхности Марса // Астрономический журнал. Т. XXIII, вып. 6. 
1946. С. 321–331.
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Па назiраннях Марса ў сакавiку 1918 г. Фiлiпс (Phillips) пiша: «Най
больш цiкавы ў колеры кантраст памiж паўночнымi i паўднёвымi пля
мамi: апошнiя зеленаватаблакiтныя ў рэфрактар i блакiтнавата
шэ рыя ў рэфлектар; паўночныя плямы, напрыклад, Mare Acidalium, 
здаюц ца мне нейтральнага колеру ў абодва iнструменты»530.

24 сакавiка 1918 г. было зiмовае сонцастаянне ў паўднёвым паў-
шар’i i летняе — у паўночным. Такiм чынам, у паўднёвым паўшар’i 
на зi ралiся зiмнезялёныя раслiны.

Падагульняючы свае назiраннi за некалькi гадоў, Томсан (Н. Thom-
son) пiша: «Portus Sigeus (шырата — 5 градусаў) здаецца мне змяня
ючым свой выгляд вельмi мала з году ў год, у прыкметным кантрасце 
з абласцямi на поўдзень ад яго, як, напрыклад, Раndorae Fretum, якая 
моцна змяняецца як па сваiм выглядзе, так i па iнтэнсiўнасцi.

Мажлiва быць, цiкава зрабiць здагадку, цi не ёсць гэтае ўказанне 
на пэўны выгляд вечназялёнай трапiчнай раслiннасцi, якая мала змяня
ецца з марсiянскiмi сезонамi»531.

Тут усё добра, акрамя слова «трапiчны». Трапiчная раслiннасць 
цалкам несумяшчальная з суровым клiматам Марса. Тут можна казаць 
толькi пра зiмнезялёную раслiннасць зямнога палярнага тыпу.

У кнiзе «Earth, Moon and Planets» («Зямля, Месяц i планеты»)532 
зна ходзiм наступныя месцы: «Вядомы французскi назiральнiк Марса 
Анта нiядзi бачыў у 1924 г. змены колеру ў паўднёвай палярнай воб
ласцi. Ён пiша: “Не толькi зялёныя пляцы, але таксама шарава
тыя або блакiтныя пераходзiлi ў карычневыя, у карычневалiловыя 
або ружовыя, тады як iншыя зялёныя або блакiтнаватыя вобласцi 
заставалiся без змен. Колеры былi амаль дакладна, як колер лiсця, 
якое падае з дрэў улетку або ўвосень у нашых шыротах. Але карыч
невы колер з’яўляўся часам рана, часам позна ў марсiянскiм годзе 
i заставаўся толькi ненадоўга, прапарцыйна працягласцi карыч
невага лiсця ў нашай раслiннасцi”» (перакладзена з «La Planete 
Mars», с. 18).

У часопiсе «L’ Astronomie» за студзень 1925 г. Антанiядзi пiша: 
«Магчыма, што месцы, якiя застаюцца ўвесь час зялёнымi, як, на
прыклад, частка мора Сiрэн i мора Эрытрэйскага, уяўляюць з сябе 
шырокiя стэпы, пакрытыя травой, або дробныя азёры з водарасцямi 
на дне, хоць гэта здаецца менш вераемным».

У тым жа часопiсе iншы французскi астраном, Бальдэ, на падста-
ве сваiх назiранняў у вялiкi рэфрактар Медонскай абсерваторыi пiша: 

530 Memoirs of the British Astronomical Association. Vol. 26, part 1.
531 Memoirs of the British Astronomical Association. Vol. 27, part 1.
532 The Harvard Books on Astronomy Fred L. Whipple «Earth, Moon and Planets». 

Toronto, 1946.
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«Магчыма, што нароўнi з кантынентальнай раслiннасцю на Марсе 
iснуе раслiннасць водная i балотная, або шырокiя прасторы тыпу 
Саргасавага мора (мора, у якiм плаваюць водарасцi ў Атлантычным 
акiяне)».

У згаданай кнiзе «Зямля, Месяц i планеты» прыведзеная таблiца 
з назiраннямi колеру Эрытрэйскага мора, зробленымi ў 1903 г. зна-
камiтым амерыканскiм даследнiкам Марса Лоўвелам. Тут я прыводжу 
гэтую таблiцу. У ёй марсiянскiя даты прадстаўлены ў зямным разуменнi 
для паўночнага паўшар’я.

Назiраннi пададзены ў кнiзе без усякiх зацемак. Яны расшыфрава-
ныя мною ў зацемках, прыведзеных у апошнiм слупку таблiцы.

ЭРЫТРЭЙСКАГА МОРА (Лоўвел, 1903 г.)

Марсiянская 
дата Колер Зацемкi

Чэрвень 27
Лiпень 13

Сiне-зялёны Лiстападныя раслiны ў поўным росквiце

Лiпень 31
Жнiвень 4

Шакаладны Лiстота зрабiлася бурай

Жнiвень 13
Жнiвень 17

Слабы шакаладны Лiстота часткова апала

Жнiвень 19
Верасень 6
Верасень 8

Слабы сiне-зялёны Лiстота апала, засталася зiмнезялёная 
раслiннасць

Верасень 23 Бледны сiнявата-зялёны Раслiннасць пакрытая лёгкiм iнеем

З гэтай таблiцы вiдаць, што назiраннi Лоўвела робяць цалкам на-
туральнай гiпотэзу аб iснаваннi на Марсе раслiннасцi як лiстападнай, 
так i зiмнезялёнай.

§ 7. Гiпотэза аб колерах на Марсе
У 1925 г. Антанiядзi апублiкаваў вельмi цiкавую карту Марса533, на 

якой рознай штрыхоўкай пазначаныя каляровыя ўласцiвасцi розных 
месцаў гэтай планеты (па назiраннях падчас супрацьстаяння 1924 г.): 
якiя змянiлi колер з зялёнага або шэрага ў карычневы; з зялёнага, шэ-
рага або блакiтнага ў карычнева-лiловы; што прынялi каштанавае ад-
ценне; якiя змянiлi колер з шэрага ў кармiнавы, застаўшыўся нязменна 
зялёнымi або нязменна сiнiмi, кобальтавымi.

533 Antоniadi Е. М. Observations de Mars en 1924… (L’Astronomie, fevrier 1925).
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Па назiраннях Антанiядзi, значная частка пустэльнi Эфiопii, раз-
мешчаная памiж шыротамi +30 градусаў i –5 градусаў, змянiла шэры 
колер на ружовы, а па назiраннях Бальдэ — на барвова-фiялетавы.

Цi няма ў зменах афарбоўкi пустэльнi Эфiопii, якiя назiралiся 
Антанiядзi i Бальдэ, падабенства з з’явамi, якiя адбываюцца на Зямлi? 
«Канец сакавiка — красавiк — перыяд вясновага красавання пустэльнi. 
У гэты момант пустэльнi здаюцца нiбы залiтымi крывёй. Гэта — ма-
савае красаванне макаў… У гэты час макi сустракаюцца лiтаральна 
паўсюдна, нават на глiняных дахах хат i адрын, па платах на вулiцах 
Ташкента i Самарканда»534.

§ 8. Месцы на Марсе, найбольш спрыяльныя для жыцця, 
прынамсi раслiннага

Клiматычныя ўмовы на Марсе не такiя ўжо неспрыяльныя для жыц-
ця раслiн. Праўда, у тых месцах планеты, дзе Сонца штодня ўзыходзiць 
i заходзiць, нават на экватары, тэмпература на працягу сутак вагаец-
ца ад 20 градусаў вышэй нуля да 50 градусаў нiжэй нуля. Вядома, 
раслiннасць магла эвалюцыйна прыстасавацца i да такiх умоў, але ў па-
лярных краiнах Марса, дзе Сонца не заходзiць на працягу большай або 
меншай часткi марсiянскага паўгоддзя, амаль роўнага па працягласцi 
зямному году, тэмпература ў гэты перыяд змяняецца вельмi мала, за-
стаючыся бесперапынна вышэй нуля. Вось гэтыя месцы найбольш 
спрыяльныя для раслiннага жыцця. За такi працяглы тэрмiн раслiны 
могуць паспець зазелянець, заквiтнець, адкрасаваць.

Насенне хаваецца ў глебу, пад абарону лiстоты папярэднiх гадоў. 
З наступам восенi Сонца пачынае заходзiць, i надыходзяць ночы, спа-
чатку вельмi нядоўгачасовыя, а потым паступова ўсе больш доўгiя — 
аж да таго дня, калi ўжо надыходзiць ноч амаль на цэлае марсiянскае 
паўгоддзе. Такiм чынам, пераход ад цёплага часу да суровай марсiянскай 
зiмы здзяйсняецца вельмi павольна i вельмi паслядоўна.

§ 9. Якой можна ўявiць раслiннасць на Марсе
Найперш яна павiнна быць нiзкарослай, такой, якая прыцiскаецца 

да глебы. Гэта галоўным чынам трава i хмызнякi зялёна-блакiтнага ко-
леру. Некаторыя з iх становяцца бурымi i высыхаюць да сярэдзiны 
лета, iншыя захоўваюць свае зялёна-блакiтныя лiсточкi i зiмою.

Жывуць гэтыя раслiны ўперамежку. Пэўнае падабенства з мар-
сiян скiмi раслiнамi могуць мець наш ядловец, вастралодка, марош-
ка, бруснiцы, iмхi, лiшайнiкi i iншыя паўночныя i высакагорныя 
раслiны.

534 Шербиновский. Сезонные явления в природе. Огиз — Сельхозгиз, 1947. С. 69.
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§ 10. Вуглякiслы газ у атмасферы Марса
У сувязi з нашай тэмай выключнае значэнне набывае адкрыццё, зро-

бленае ў 1947 г. амерыканскiм астраномам Куйперам535. Карыстаючыся 
магутнымi прыладамi абсерваторыi ў Ёрку, ён выявiў, што атмасфера 
Марса ўтрымоўвае, прынамсi, гэтулькi ж вуглякiслага газу, як i зямная 
атмасфера. Больш за тое, выявiлася, што такiх атрутных газаў, як амiяк 
i метан, наяўных у вялікай колькасці ў атмасферах вялiкiх планет, на 
Марсе зусiм няма.

Значыць, на гэтай планеце, нягледзячы на яе суровы ў параўнаннi 
з Зямлёй клiмат, жыццё раслiн цалкам магчымая. А адсюль не выклю-
чаная магчымасць i таго, што на Марсе можа iснаваць i жывёльны свет.

Для чалавечага iмкнення да спазнання няма межаў. Рана або позна 
гэтае пытанне так або iнакш будзе высветленае, i немалую ролю ў гэ-
тым адыграе навука аб раслiннасцi на iншых планетах — астрабатанiка.

§ 11. Наступныя назiраннi для вывучэння  
раслiннасцi на Марсе

Найперш гэта павiнны быць вiзуальныя i фатаграфiчныя назiраннi 
Марса пры дапамозе моцных тэлескопаў з выкарыстаннем розных 
святлафiльтраў.

Такiя назiраннi дадуць аб’ектыўныя звесткi пра колеры розных 
участкаў Марса i пра змену гэтага колеру разам з сезонамi.

Потым надзвычай важна атрымлiваць спектраграмы невялiкай дыс-
персii розных месцаў Марса.

Зямную раслiннасць трэба вывучаць спектральна ў розныя сезоны, 
пераважна ў месцах з суровым клiматам. Асаблiва iстотнае далейшае 
вывучэнне раслiн у iнфрачырвоных промнях.

Папулярная лiтаратура пра Марс:
1. Ловелл. Марс и жизнь на нем. «Матезис». Одесса, 1912.
2. Аррениус Сванте. Жизненный путь планет. 1933.
3. Стовичек Б. В. Загадочная планета. 1925.
4. Полак И. Ф. Планета Марс и вопрос о жизни на ней. 1939.
5. Баев К. Л. Обитаемы ли планеты. Москва, 1936.
6. Воронцов-Вельяминов. Вселенная. 1947.
7. Ф. Уиппл. Земля, Луна и планеты. 1948.

А 09187
Тыраж — 50 тыс. экз.
Друкарня газеты «Праўда» iмя Сталiна.
Рэдактар — Г. З. Ракiцiн.
Заказ 1966: Масква вул. «Праўды», 24.
535 Popular Astronomy. November, 1947.
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15. Сонечны гадзiннiк у в. Iшчална

Сонечныя гадзiннiкi — найстаражытнейшыя навуковыя прыборы. 
Iх выкарыстоўвалi яшчэ за шмат стагоддзяў да н. э. Вядома, што со-
нечныя гадзiннiкi (па-грэцку — гноманы) выкарыстоўвалiся ў Стара-
жытным Егiпце536.

З антычных часоў стваральнiкi гэтых прыбораў ужо ведалi, як ад-
рэгуляваць iх на неабходную геаграфiчную шырату. У жывапiсе Адра-
джэння адлюстравалiся «ўнiверсальныя» сонечныя гадзiннiкi ў вы-
гля дзе шматграннiкаў, кожны бок якiх адпавядае сваёй геаграфiчнай 
шыраце.

Нягледзячы на тое што яшчэ ў XII ст. будучы Папа Рымскi Сiль-
вестр II (у той час абат Герберт) вынайшаў механiчны гадзiннiк537, 
у эпоху Адраджэння ў Еўропе адбываўся росквiт вытворчасцi роз-
ных сонечных гадзiннiкаў — ад стацыянарных, усталяваных на плош-
чах гарадоў, у палацах магнатаў, у дварах кляштараў да партатыўных. 
У той час ствараліся новыя тыпы i новыя канструкцыi iнструментаў. 
Сонечны гадзiннiк робiцца не толькi прыборам дакладнай механiкi, 
але i сапраўдным творам мастацтва.

Самы вялiкi ў свеце сонечны гадзiннiк збудаваны на пачатку XVIII ст. 
у Дэлi (Iндыя). Цень ад трохкутнай сцяны, якая мае вышыню 18 м, падае 
на алiчбаваныя мармуровыя дугi з радыусам каля 6 м. Гэты гадзiннiк 
дзейнiчае дагэтуль i адлiчвае час з дакладнасцю да адной хвiлiны538.

У нашай навуковай лiтараратуры iнфармацыi пра сонечныя га дзiн-
нiкi амаль няма. Але вядома, што ў 1736 г. у Нясвiжы быў напiсаны на 
лацiнскай мове курс пра выраб сонечных гадзiннiкаў розных канструк-
цый539.

Цiкавы сонечны гадзiннiк усталяваны каля Траецкага касцёла ў вёс-
цы Iшчална Шчучынскага раёна. Касцёл пабудаваны ў 1758 г. у сты лi 
позняга барока з цэглы. З паўднёвага боку касцёла знаходзiцца со неч ны 
гадзiннiк.

Ён уяўляе з сябе круглы абчасаны пастамент з каменю вышынёю 
каля 1 м i дыяметрам каля 0,5 м. Двума сталёвымi стрыжнямi да яго 
прымацавана медная круглая пласцiна дыяметрам 0,3 м. Трохкутная 

536 Гл.: Пьер Монтэ. Египет Рамзесов. М.,1989. С. 42.
537 Гл.: Освальд Шпенглер. Закат Европы. Ч. 1. Минск, 1997. С. 19.
538 Гл.: Зигель Ф. Ю. Астрономы наблюдают. М., 1979. С. 14.
539 БСЭ. Т. 3. Минск, 1979. С. 284.
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стрэлка напалову зламаная. На пласцiне выгравiраваны: цыферблат, 
про звiшча майстра (J. Malecki), месца вырабу (Wilna), геаграфiчная шы-
рата — 54° 41′′ 2′ (гэта не геаграфiчная шырата вёскi Iшчална, а шыра-
та Вiль нi, вылiчаная самiм Пачобутам, у Iшчалне гэты гадзiннiк па-
казвае час з невялiкай хiбнасцю). Гэты гадзiннiк адносiцца да класа 
гарызантальных сонечных гадзiннiкаў з трохкутнай стрэлкай, верхнi 
кут якой накiраваны на Палярную зорку. Цень ад стрэлкi падае на га-
рызантальны цыферблат, часавыя падзелы якога няроўныя мiж сабою.

Вераемна, гэты гадзiннiк быў заказаны на заканчэнне будаўнiцт-
ва касцёла. Гэта цiкавы ўзор дакладнай механiкi, выраблены ў Вiльнi 
ў XVIII ст.

Вельмi просты, але дзейны сонечны гадзiннiк усталяваны на паў-
днёвай сцяне побач з уваходам у касцёл Унебаўзяцця Найсвяцейшай 
Панны Марыi ў Жалудку. Ён уяўляе з сябе сталёвы прут, амаль што 
вертыкальна прымацаваны да сцяны.



261

16. Грыгарыянскi i юлiянскi календары

Да 1582 г. паўсюдна ў Еўропе ўжываецца так званы юлiянскi ка-
ляндар. Назва яго звязана з iмем знакамiтага рымскага дзяржаўнага 
дзеяча i палкаводца Юлiя Цэзара. Па яго даручэнні гэты каляндар быў 
распрацаваны ў 46 г. да н. э. александрыйскiм астраномам Сазiгенам, 
прычым у аснову быў пакладзены егiпецкi каляндар. Гэты каляндар 
з цягам часу моцна сыходзiў ад сонечнага, таму ў егiпецкiм календа-
ры год быў «блукаючы»; гэта прыводзiла да таго, што пачатак года 
паслядоўна праходзiў праз усе каляндарныя даты i праз 1460 гадоў 
зноў прыходзiў на першы дзень першага месяца.

У аснову юлiянскага календара было пакладзенае гадавое перамя-
шчэнне Сонца памiж зоркамi, так званы сонечны, або трапiчны, год. 
Яго сярэдняя працягласць прымалася роўнай 365 1/4 днi. Каб пачатак 
каляндарнага года заўсёды прыходзiўся на адзiн i той дзень, было пры-
нятае рашэнне адзiн раз у 4 гады лiчыць працягласць года ў 366 дзён 
(высакосны год), а 3 астатнiх года — па 365 дзён.

Аднак сапраўдны трапiчны год мае 365 дзён 5 гадзiн 48 хвiлiн 
i 45,5 секунд (365,2422 сярэднiх сонечных сутак), што на 0,0078 сутак 
(11 хвiлiн 14 секунд) менш юлiянскага года. Гэтая ўяўная невялiкая 
рознасць, назапашваючыся, за 128 гадоў дае дадатковыя суткi.

Хрысцiянская царква прыняла юлiянскi каляндар ў 325 г. на Нiкей-
скiм саборы. Памылка юлiянскага календара прывяла да таго, што са-
праўдны час вясновага раўнадзенства перастаў супадаць з каляндарным 
i ў сувязi з гэтым святкаванне Вялiкадня, найважнейшага рэлiгiйнага свя-
та, паступова адсоўвалася па ўсё больш познi час. Найбольш прыкметная 
рознiца вясной i восенню паблiзу дзён раўнадзенства, калi хуткасць зме-
ны працягласцi сутак i становiшча Сонца максiмальная. У многiх храмах, 
па задуме стваральнiкаў, у дзень вясновага раўнадзенства Сонца павiнна 
трапiць у пэўнае месца, напрыклад, у саборы Святога Пятра ў Рыме — 
на адмысловую мазаiку. I не толькi астраномы, але i вышэйшае духавен-
ства на чале з папам пераконвалiся, што Вялiкдзень ужо не трапляе на 
ранейшае месца. А, напрыклад, Каляды першапачаткова амаль супадалi 
з зiмовым сонцастаяннем, але паступова зрушылiся ў бок вясны.

Ужо ў першай чвэрцi XIV ст. пачалi паступаць прапановы аб вы-
праўленнi календара. У 1324 г. вiзантыец Нiкiфар Грыгара прапанаваў 
iмператару Андронiку II зрабiць каляндарную рэформу. Прапанова бы-
ла адхiленая з-за цяжкасцяў пры дасягненнi пагаднення памiж асоб ны-
мi праваслаўнымi цэрквамi.



262

Дадаткі

У Заходняй Еўропе пра недакладнасць юлiянскага календара казалi 
англiчанiн Сакрабоска, а потым Роджэр Бэкан. У 1417 г. пытанне аб 
неда хопах юлiянскага календара абмяркоўвалася па iнiцыятыве карды-
нала П’ера д’Альi (d’Ailly) на Канстанцкiм саборы; на Базельскім сабо-
ры ў 1437 г. справа дайшла да стварэння спецыяльнай камiсii па рэфор-
ме календара пад старшынствам вучонага эпохi Адраджэння Мi калая 
Кузанскага (1401–1464). У 1475 г. былi зробленыя новыя спробы вы праў-
лення календара. З гэтай мэтай папа Сiкст IV запрасiў у Рым выдатнага 
нямецкага матэматыка i астранома Ёгана Мюлера (Рэгiямантана), аднак 
праца была перапыненая ў сувязi з яго раптоўнай смерцю.

Нарэшце каляндарным пытаннем заняўся Латэранскi сабор. У 1514 г. 
на iм была створаная спецыяльная камiсiя па каляндарнай рэформе, на 
гэты раз пад кiраўнiцтвам Паўла Мiдэльбургскага (1455–1534) — вы-
кладчыка матэматыкi ў Падуi, а потым астранома i лейб-медыка герца-
га Урбiнскага, а з 1494 г. — бiскупа Фасамброне. У 1513 г. ён выпусцiў 
кнiгу «Paulina sive de recta paschae celebratione et de die passionis domini 
nostri Jesu Christi» («Паўлiна, або Аб правiльным святкаваннi Вялiкадня 
i пра дзень запалу пакутаў нашага Iсуса Хрыс та»), у якой ставiць пы-
танне аб рэформе, а потым звяртаецца з адпаведнай прапановай да папы 
Юлiя II i яго пераемнiка Льва X. Апошнi 21 лiпеня 1514 г. звярнуўся 
да iмператара, да каралёў i да ўнiверсiтэтаў з просьбай даслаць на са-
бор для ўдзелу ў рабоце каляндарнай камiсii сваiх прадстаўнiкоў — 
багасловаў i астраномаў.

Першае пасяджэнне сабора, на якiм разглядалася пытанне аб вы-
праўленнi календара, адбылося 1 снежня 1514 г., потым камiсiя двойчы 
мяняла тэрмiны працы, а затым яе дзейнасць спынiлася, бо пытанне аб 
рэформе было прызнанае заўчасным.

Вось меркаванне Капернiка, выказанае iм у лiсце да папы Паўла III, 
аб заўчаснасцi каляндарнай рэформы: «Не так далёка сышоў той час, 
калi пры Льву X на Латэранскiм саборы абмяркоўвалi пытанне аб 
выпраўленнi царкоўнага календара. Пытанне засталося тады нявыраша-
ным толькi па той прычыне, што не мелася досыць добрых вызначэнняў 
працягласцi года i месяца i руху Сонца i Месяца. З гэтага часу i я пачаў 
займацца больш дакладнымi iх назiраннямi… ». Тое самае рабiлi i iншыя 
астраномы, таксама ўдакладнялiся велiчынi трапiчнага года i характар 
перамяшчэння пункта вясновага раўнадзенства. Капернiк жа правёў 
у Фрамборку поўны цыкл назiранняў руху Сонца за адзiн год.

У XVI ст. памылка юлiянскага календара дасягнула 10 дзён, але толь-
кi ў канцы стагоддзя, у 1582 г., папа Рыгор XIII стварыў адмысло вую 
ка мiсiю, якой было даручана распрацаваць канчатковы праект новай 
каляндарнай сiстэмы. Падрыхтоўку рэформы па ўказаннi папы ажыц-
цяўлялi астраном Хрыстафор Клавiус i лекар (але абазнаны ў астрано-
мii чалавек) Луiджы Лiлiа. Камiсiя, разгледзеўшы некалькi варыян таў 
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праекта рэформы, ухваліла праект, складзены iтальянскiм матэматыкам 
i лекарам Луiджы Лiлiа (1520–1576), які выкладаў медыцыну ў горадзе 
Перуджа. Пасля таго як ўдакладнiлi велiчыню трапiчнага года, мож-
на было падумаць i аб папраўцы, якая дазволiла б пазбегнуць памылак 
у новым календары. Кожныя чатырыста гадоў у новай сiстэме павiнны 
былi ўтрымлiваць на тры днi менш, чым iх было ў юлiянскiм календары. 
Лiлiа прапанаваў з лiку высакосных гадоў выключыць тыя векавыя гады, 
лiк сотняў у якiх не дзялiўся на 4. Такiм чынам, 1600 i 2000 гг. заставалiся 
ў новым календары высакоснымi, а 1700, 1800, 1900 гг. станавiлiся 
простымi. Прапанаваная каляндарная сiстэма была значна дакладнейшая 
за юлiянскую — нават з улiкам удакладненай цяпер велiчынi трапiчнага 
года рознасць у адны суткi назапашваецца ў ёй толькi за 3280 гадоў.

24 лютага 1582 г. Рыгор XIII выдаў адмысловую булу, якой пры-
маўся праект Лiлiа. Каб выправiць памылку ў 10 сутак, назапашаную 
з часоў Нiкейскага сабора, i перанесцi дзень вясновага раўнадзенства 
зноў на 21 сакавiка, было загадана дзень пасля чацвярга 4 кастрычнiка 
1582 г. лiчыць пятнiцай 15 кастрычнiка. Новая каляндарная сiстэма па 
iмі папы атрымала назву грыгарыянскай, або новага стылю.

У 1583 г. Рыгор XIII накiраваў Канстанцінопальскаму патрыярху 
Ерамiю II пасольства з прапановай перайсцi на новы каляндар. У кан-
цы 1583 г. на саборы ў Канстанцiнопалi прапанова была адхіленая як 
неадпаведная кананiчным правiлам святкавання Вялiкадня.

Грыгарыянскi каляндар у Еўропе не адразу атрымаў ўсеагульнае 
прызнанне. Нават не ўсе каталiцкiя краiны неадкладна выканалi загад бу-
лы. Першымi перайшлi на новы стыль Iталiя, Iспанiя, Партугалiя i Поль-
шча. Следам за iмi новы каляндар быў уведзены ў Францыi, Галандыi, 
Баварыi, Аўстрыi, Швейцарыi i Венгрыi. Пратэстанцкiя краiны прынялi 
новы каляндар толькi ў XVIII ст. (пратэстанцкая частка Германii, 
Нар  вегiя i Данiя — у 1700 г., Вялiкабрытанiя — у 1752 г., Швецыя — 
у 1753 г.). Даўжэй за ўсiх адмаўлялася ўводзiць новы каляндар Права-
слаў ная царква. Новы стыль у Расіi быў уведзены дэкрэтам, падпiса-
ным У. I. Ленiным у 1918 г., затым новы каляндар быў уведзены ў Ру-
мы нii (1919), Югасла вii, дакладней у Сербii (1919), i ў Грэцыi (1924).

Для аматараў так званага старога Новага года i iншага дадам, што 
памылка юлiянскага календара працягвае назапашвацца.

У праваслаўных цэрквах, якiя жывуць па юлiянскім календары, па-
чынаючы з 2101 г. Каляды будуць святкавацца не 7 студзеня (як у XX–
XXI стст.), а 8 студзеня (у пераводзе на новы стыль).

А з 9997 г. Каляды будуць святкавацца ўжо 8 са кавiка (па новым 
стылi), хоць у лiтургiчным календары дадзены дзень будзе па-ра ней ша-
му пазначаны як 25 снежня (па старым стылі).



264

17. Некалькi iмгненняў ХХ ст.

Гродна, астранамiчны гурток ксяндза Люцыяна Халецкага, верагодна,  
у кляштары брыгiтак. 1910 г. Халецкi Люцыян (1873–1964) — з 1908 да 1918 г. 
святар Дома сясцёр назарэцянак, якi месцiўся ў кляштары брыгiтак у Гродне, 

у 1918–1920 гг. — дэкан у Беластоку, у 1920–1926 гг. — канцлер курыi ў Вiльнi,  
працаваў разам з бiскупам Матулевiчам

У 1958 г. Лiдскi касцёл пiяраў перададзены краязнаўчаму му-
зею. У 1964 г. у былым храме размясцiўся планетарый, адзiн з трох 
у той час у Беларусi i 26 у СССР. У 1976–1978 гг. школьнiкам аўтар 
наведваў астранамiчны гурток пры планетарыі, якi вёў яго дырэктар 
Уладзiмір Дзмiтрыевiч Столмаў, высокаадукаваны i iнтэлiгентны чала-
век. Другiм супрацоўнiкам была ягоная жонка. Уладзiмір Дзмiтрыевiч, 
былы вайсковец (падпалкоўнiк запасу, якi падчас службы меў справы 
з космасам), высока цанiўся сярод дырэктараў планетарыяў у былым 
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СССР, сябраваў з тагачасным дырэктарам Маскоўскага планетарыя 
Б. А. Максiмачовым, меў вялiкiя планы на будучыню. Да 1978 г. ужо 
быў распрацаваны праект перабудовы званiцы ў абсерваторыю, i для 
гэтага атрыманы прафесiйны тэлескоп АВР-3 (рэфрактар з дыяметрам 
аб’ектыва 130 мм). Лiдскi планетарый i астранамiчны гурток хутка на-
бi ралi папулярнасць сярод аналагiчных установаў былога СССР. На-
вед ваў гурток i аўтар гэтай кнiгi.

Але пасля трагiчнай гiбелi адзiнага сына сям’я Столмавых пакiнула 
Лiду. Пасля iх у планетарыi працавалi людзi, далёкiя ад астраномii.

Астранамiчны гурток у Лiдзе  
Фота з «Савецкай Беларусi» ад 15.07.78 г. 
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