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Ін жы нер і эк скур са вод
«Вам на якой мо ве рас каз ваць? — пы та-

ец ца су раз моў нік і тут жа сам дае ад каз на 

сваё пы тан не: — Да вай це на бе ла рус кай, 

мне так ляг чэй». Па іро ніі лё су ў на ша га ге-

роя бы ла ад на 4 у атэс та це... па бе ла рус кай 

мо ве. Сваё жыц цё ён звя заў з дак лад ны мі 

на ву ка мі.

«Уну кі смя юц ца: што та кое пі рож нае, я 

да ве даў ся толь кі ў 8 кла се. А пер шы свой 

маг ні та фон са браў у 9-м з та го, што бы-

ло до ма, ка лі нас элект ры фі ка ва лі. Га лоў-

нае, ён го лас за піс ваў, мож на бы ло па слу-

хаць», — ус па мі нае Пётр Пят ро віч.

Та кім чы нам, па жыц ці вы ра шыў быць 

ін жы не рам. З чац вёр тай спро бы (!) па сту-

піў у БДУ ІР (та ды МРТІ) на вя чэр няе ад-

дзя лен не. Тра піць ту ды ў той час, у прын-

цы пе як і ця пер, бы ло вель мі скла да на. 

Вя чэр ні кі ву чы лі ся 6 га доў. Пётр Кар по віч 

ужо меў прак тыч ны во пыт, дзя ку ю чы ча му 

бы ло ляг чэй за свой ваць ма тэ ры ял. Пас ля 

пра ца ваў на за вод зе рэ гу лі роў шчы кам, по-

тым ін жы не рам-кан струк та рам. Пас ля «ўсіх 

раз ва лаў» з 1991 го да прый шло ся па быць 

май страм па ра мон це бы та вой тэх ні кі. «Не 

вы трым лі ва лі нер вы, ка лі там пра ца ваў, — 

з не ах во тай ус па мі нае тыя ча сы Пётр Пят-

ро віч. — Апош нія 5 га доў я пра ца ваў 

адзін, не бы ло пры ём шчы цы. Лю дзі 

пры хо дзі лі злыя. Са мо са бой, усё зло 

вы лі ва лі на тых, хто іх аб слу гоў ваў». 

У 2005 го дзе ён улад ка ваў ся ін жы не-

рам і пе да го гам у мін скі Па лац дзя-

цей і мо ла дзі. У БДУ ІР Пётр Кар по віч 

пра цуе па су мя шчаль ніц тве — сю-

ды ж пе ра мяс ці ла ся і са бра ная ім му-

зей ная экс па зі цыя. «У ёй бы ло больш 

за 300 экс па на таў роз на га ўзроў ню. 

Поў на фар мат ная вы стаў ка не прос та 

бы та вой тэх ні кі, а ўся го, што звя за на 

з ра дыё элект ро ні кай, — ус па мі нае ін-

жы нер. — Дзя куй ды рэк та ру Ін сты ту-

та ін фар ма цый ных тэх на ло гій БДУІР 

Ва ле рыю На за ран ку, ён да па мог: 

вы дзе лі лі гро шы, знай шлі ба коў ку. 

За ха ва лі экс па на ты, якія ў адзі ным 

эк зэмп ля ры за ста лі ся».

Мно гае з апа ра ту ры 
знай шоў на смет ні ку

За раз экс па зі цыя зна хо дзіц ца там, дзе, 

зда ец ца, ёй і мес ца. Дзя ку ю чы ка лек цыі на-

вед валь ні кі мо гуць у поў най ме ры аца ніць 

эта пы і су час ны ўзро вень тэх ніч на га пра грэ-

су. А для сту дэн таў экс па на ты му зея — гэ та 

ўво гу ле неш та не ве ра год нае.

У но вым кор пу се БДУ ІР на Каз ло ва, 

28 для му зея вы дзе лі лі асоб нае вя лі кае па-

мяш кан не. Але па куль што там не за вер ша-

ны ра монт, і экс па зі цыя ту ліц ца ў не вя лі кім 

па коі на пер шым па вер се на ву чаль на га бу-

дын ка. За тое ва ўсіх на ві да во ку.

Ра ры тэ ты ў му зей спа дар Кар по віч па чаў 

збі раць у 2005 го дзе: да сва іх за па саў да да-

лі ся тыя, што пры но сі лі су се дзі па га ра жы. 

Ез дзіў збі раў ста рыя тэ ле ві за ры, ра дыё-

маг ні та фо ны, дэ та лі да іх па ўсім го ра дзе. 

Мно гае з апа ра ту ры зна хо дзі ла ся на смет ні-

ку. «Са мае за сму чэн не бы ло, ка лі су сед па 

га ра жы пер шы мін скі пры ём ні чак «Пі я нер» 

вы кі нуў на смет нік. Я ў шо ку быў! Баць ка 

яго быў пар тый ным ра бот ні кам. Ён яму па 

та лон чы ку да стаў ся. Гэ та экс па нат бяс цэн-

ны быў», — ус па мі нае ін жы нер.

Ка лек цыя му зея ўклю чае ў ся бе не каль-

кі тэ ма тыч ных раз дзе лаў, са мы вя лі кі з 

якіх — бы та вая апа ра ту ра роз ных эпох. Тут 

ёсць ра дыё пры ём ная апа ра ту ра, му зыч ныя 

цэнт ры і ра дыё комп лек сы, ра дыё апа ра ту-

ра прай гра ван ня і за пі су гу ку, тэ ле ві зій ная 

апа ра ту ра, хат няе кі но (тое, што бы ло да 

ві дэа маг ні та фо наў) і ін шае.

Хто ра ней меў «Спі до лу», 
ця пер бы ка таў ся на Bеntlеу

У спа да ра Кар по ві ча за хап лен не ра дыё-

элект ро ні кай бы ло на ўзроў ні фа на тыз му: 

як з'я ві ла ся ле там 1962 го да, так і не пра хо-

дзіць па сён няш ні дзень. Май стар на ра кае, 

што ў пе ра важ най коль кас ці лю дзей ці ка-

васць да экс па на таў чыс та знеш няя: ва бяць 

«пры го жань кія кар пу сы», а для яго са мо га 

пер ша снае — унут ра ная «на чын ка». У пла-

нах ін жы не ра зра біць са мыя важ ныя 

апа ра ты му зея БДУ ІР з праз рыс ты мі 

кар пу са мі, каб бы ло ві даць, як яно 
ўнут ры пра цуе. У за па сах экс па зі цыі 
ёсць на бо ры для ра дыё кан стру я ван-
ня: ка лі бы ло ма ла апа ра ту ры, тыя, 
хто ўмеў, збі ра лі яе са мі.

Сён ня ў май стра са бра на ка ля 
сот ні тэ ле ві за раў роз ных па ме раў і 
роз ных га доў. Са мым ра ры тэт ным 
экс па на там з'яў ля ец ца пры ём нік 
1946 го да, пас ля іх па ча се іш лі ра-
дыё лы. У па чат ку 60-х га доў увай шлі 
ў мо ду ра дыё кам бай ны — не каль кі 

апа ра таў у ад ным кор пу се. Прад стаў-

ле на «Бе ла русь 110» — гэ та апош-

няя ма дэль з ра дыё кам бай наў (тры 

апа ра ты ў ад ным кор пу се: тэ ле ві зар, 

шмат дыя па зон ны пры ём нік і прай гра валь нік 

грамп лас ці нак). Пас ля ў 70-я га ды пе рай-

шлі да ра дыё комп лек саў — ра дыё кам байн 

па дзя лі лі на асоб ныя бло кі. Да та го ж ёсць 
элект ра фо ны.

«Хто ра ней меў «Спі до лу», ця пер бы ка-
таў ся на Bеntlеу, каб быў больш зра зу ме лы 
ўзро вень, — жар туе ін жы нер. — Та кія апа-
ра ты маг лі мець лю дзі, якія зай ма лі вы со кія 
кі раў ні чыя па са ды».

Не ка то рыя экс па на ты му зея з сім во лі кай 

Алім пі я ды-1980 па фут бо ле. На пя рэ дад ні 

гуль няў усім за во дам да лі за дан не вы пус-

ціць па сва ім про фі лі апа ра ту ру з эмб ле-

май, ка жа су раз моў нік. Ці ка ва, што ды зайн 

тэх ні кі, гэ так жа як і адзен ня, паў та ра ец ца: 

бы ла мо да на вуг ла ва тыя кар пу сы, по тым 

ста лі ра біць больш круг лыя фор мы, ка жа 

Пётр Пят ро віч. Вар та ад зна чыць, што ў му-

зеі шмат бе ла рус кай апа ра ту ры, якую вы-

раб ля лі не толь кі ў Мін ску, але і ў Грод не, 

Брэс це, а так са ма экс па на ты з ін шых рэс-

пуб лік бы ло га Са вец ка га Са ю за.

На тал ля ПАЎ ЛЮ КЕ ВІЧ



Ка лі ко рат ка аха рак та ры-

за ваць дзей насць Ка зі мі ра 

Ягай ла ві ча, ма лод ша га сы-

на Ягай лы і Соф'і Галь шан-

скай, дык мож на ска заць, 

што гэ та дзі вос ны прык лад, 

як мож на да сяг нуць шмат 

ча го, не пры кла да ю чы асаб-

лі вых на ма ган няў. Мож на 

бы ло б фан та зі ра ваць, што 

зра біў бы на яго мес цы — 

вя лі кім кня жан ні — больш 

дзей ны і ва ля вы ўла дар, 

які мэ та на кі ра ва на пра во-

дзіў бы сваю дзяр жаў ную 

па лі ты ку. Маж лі ва, Вя лі кае 

Княст ва Лі тоў скае зрэш ты 

зра бі ла ся б ка ра леў ствам і 

па пра ве за ня ло б свае мес-

ца ў еў ра пей скім па лі тыч-

ным жыц ці. Так не ста ла ся, 

а ста ла ся так, што за 52 га-

ды праў лен ня дзяр жа вай на-

шых прод каў Ка зі мір гэ так і 

не ўзвы сіў яе, не ўма ца ваў і 

не да сяг нуў бы лой ве лі чы. 

Бы лі тут і аб' ек тыў ныя пры-

чы ны (кі ра ван не дзвю ма 

дзяр жа ва мі, пе ра ва га поль-

скіх спраў, ак тыў насць Мас-

коў скай дзяр жа вы і г. д.), 

і суб'ек тыў ныя (не ра шу-

часць, па збя ган не кан флікт-

ных сі ту а цый, ма руд лі васць 

у вы ра шэн ні скла да ных пы-

тан няў). Ка зі мі ра Ягай ла ві ча 

не на за веш вы дат ным па лі-

тыч ным і дзяр жаў ным дзея-

чам. Як дзяр жаў ны дзе яч, ён 

ві да воч на са сту паў свай му 

баць ку. І яго ныя пад да ныя 

як у Літ ве (ВКЛ), гэ так і ў 

Поль шчы на ра ка лі на Ка зі-

мі ра. Хоць вы ні кі яго праў-

лен ня для Літ вы і Поль шчы 

бы лі роз ныя. Пры Ка зі мі ры 

Поль скае ка ра леў ства, пе-

ра мог шы Тэў тон скі ор дэн, 

зра бі ла ся моц най еў ра пей-

скай дзяр жа вай. І пры знан-

нем гэ та га бы ло тое, што 

ка ра леў скія па са ды ў Чэ хіі і 

Венг рыі за няў Ка зі мі раў сын 

Ула дзі слаў.

І зу сім ін шыя вы ні кі праў-

лен ня Ка зі мі ра ў Літ ве. Вя-

лі кім кня зем лі тоў скім і рус-

кім ён стаў у 1440 го дзе ў 

13-га до вым уз рос це. Фе а да-

лы ВКЛ вы бра лі яго сва ім 

ула да ром, хоць ста рэй шы 

брат, поль скі ка роль Ула дзі-

слаў, вы пра віў яго на Літ ву 

як свай го на мес ні ка.

Юны ўла дар, яшчэ пад ле-

так, пе ра клаў дзяр жаў ны ця-

жар на пле чы сва іх вяль мо-

жаў — рад ных па ноў (па ноў 

ра ды) на ча ле з фак тыч ным 

пра ві це лем ві лен скім ва я-

во дам Янам Гаш толь дам. 

А сам вя лі кі князь пра па даў 

на ло вах.

Во пыт ны Ян Гаш тольд 

утры маў ад мя ця жу Жа-

мойць, вяр нуў пад ве лі ка-

кня жац кую ўла ду Сма ленск, 

ад біў спро бы сы на Жы гі мон-

та Кей сту та ві ча Мі хай лы 

вяр нуць баць коў скае Троц-

кае княст ва. Ад нак не ўза ба-

ве Ка зі мі ру да вя ло ся па ста-

лець і ўзяць на ся бе ця жар 

дзяр жаў на га праў лен ня. 

Пас ля гі бе лі ў біт ве пад Вар-

най з тур ка мі ў 1444 го дзе 

Ула дзі сла ва па ля кі пра па на-

ва лі Ка зі мі ру ка ра леў скую 

ка ро ну. Як бы ні ўпар ціў ся 

юны Ка зі мір, як бы ні ха цеў 

за стац ца ў мі лай яму Літ-

ве, а ўсё ж даў сваю зго ду і 

25 чэр ве ня 1447 го да ка ра-

на ваў ся ў Кра ка ве на поль-

ска га ка ра ля. Та кім чы нам 

ён стаў пра ві це лем Поль-

ска га ка ра леў ства і Вя лі ка га 

Княст ва Лі тоў ска га, злу чыў-

шы іх аса біс тай уні яй. Ка лі 

ўлі чыць, што ў юна га ма-

нар ха не бы ло во пы ту праў-

лен ня, дык мож на ўя віць, як 

ня прос та і цяж ка да вя ло ся 

яму. Трэ ба бы ло дбаць пра 

поль скія ін та рэ сы і ад на ча-

со ва не шко дзіць літ він скім, 

а яны час та не толь кі су пя-

рэ чы лі адзін ад на му, а бы лі 

ва ро жы мі. Вось тут Ка зі мір 

па ві нен быў пра явіць ка лі не 

цвёр дасць, дык па лі тыч ную 

стры ма насць і так тоў насць, 

каб па ла го дзіць абод ва ба кі. 

І ад туль, і ад гэ туль на ся да лі 

на яго, па тра ба ва лі свай го, 

пры му ша лі, аб ві на вач ва лі... 

Літ ві ны лі чы лі, што ён спры-

яе па ля кам, і ха це лі ўзвес ці 

на свой трон ін ша га вя лі ка га 

кня зя. А па ля кі мер ка ва лі, 

што ён спры яе літ ві нам, і 

па тра ба ва лі, каб «па ля каў 

за роў на, як літ ві наў, мі ла-

ваў», спра вяд лі ва ста віў ся 

да прось баў і зай маў ся аба-

ро най ка ра леў ства. І на ват, 

не ма ю чы до ва даў, пу жа лі 

Бо жай ка рай. Асаб лі ва па-

ля кі на ся да лі на Ка зі мі ра з 

па тра ба ван нем да лу чыць да 

Поль шчы Ва лынь і Па до лле 

і злу чыць Вя лі кае Княст ва 

Лі тоў скае з Ка ра леў ствам. 

А гэ та пры вя ло б да не мі ну-

чай вай ны па між Поль шчай 

і Літ вой. Ка зі мір ад маў ляў-

ся вы ка наць поль скія па тра-

ба ван ні, спа сы ла ю чы ся на 

клят ву літ ві нам аба ра няць іх 

дзяр жа ву. Зрэш ты, ра та ван-

не ад на стой лі вых да ма ган-

няў Ка зі мір зна хо дзіў у Літ-

ве, ку ды час та пры яз джаў.

Па гро зы па ля каў па зба-

віць яго ка ра леў скай ка ро-

ны за сму ча лі і пры му ша лі 

іс ці на ўступ кі. Поль скім 

па нам і шлях це ён не мог 

су праць пас та віць ні моц ка-

ра леў скай ула ды, ні інт ры-

гі, ні сваю асаб лі вую во лю. 

Ле та піс цы на зы ва лі Ка зі мі-

ра ня шчас ным, яко му лёс 

пры нёс ня ма ла за сму чэн-

няў і не пры ем нас цяў. Усё ж 

гэ та за над та су ро вы пры суд. 

Што-што, а на лёс Ка зі мі ру 

грэх бы ло скар дзіц ца. Ён цу-

дам па збя гаў смер ці ў Ва-

ло жын скіх ля сах, ка лі ўцёк 

ад змоў шчы каў, і на по лі 

се чы, ка лі пас ля па ра жэн-

ня ад кры жа коў у Хой ніц кай 

біт ве вы ра та ваў ся ад па го ні. 

Вы ра та ваў ся ён ад гі бе лі і 

ў 1480 г., ка лі бы ла вы кры-

та змо ва су праць яго. Лёс 

ада рыў яго шчас лі вым шлю-

бам з Аль жбе тай Габс бург, 

з якой ён меў 13 дзя цей. 

Спры яў ён Ка зі мі ру і ў дзяр-

жаў ных спра вах. Не ва ло да-

ю чы вай ско вым та лен там, а 

толь кі сва ёй упарт асцю Ка зі-

мір да вёў да пе ра мо гі 13-га-

до вую (!) вай ну з Тэў тон скім 

ор дэ нам і вяр нуў Поль шчы 

Гдань скае Па мор'е, Хэл мін-

скую і Мі ха лоў скую зем лі, 

да лу чыў за ход нюю Пру сію 

ра зам з Маль бар кам да Ка-

ра леў ства, а Ор дэн зра біў 

поль скім ва са лам. Поль скім 

ва са лам у 1485 г. зра бі ла ся 

і Мал даў скае гас па дар ства. 

Пас ля за цяж ных спрэ чак з 

літ ві на мі да Поль шчы ады-

шло Па до лле. На чэш скі і 

вен гер скі трон сеў Ка зі мі раў 

сын Ула дзі слаў. Хто яшчэ з 

поль скіх ка ра лёў да мог ся 

та кіх знач ных вы ні каў? Ні-

хто.

А вось для ВКЛ праў лен-

не Ка зі мі ра — гэ та час стра-

ча ных гіс та рыч ных шан цаў. 

За ня дбан не лі тоў скіх спраў 

пры вя ло да вя лай знеш няй 

па лі ты кі ВКЛ. Літ ва толь-

кі рэ ага ва ла на знеш нюю 

не бяс пе ку і не пра яў ля ла ні 

па лі тыч най іні цы я ты вы, ні 

ва ен най сі лы для ства рэн-

ня вы год на га для ся бе між-

на род на га ста но ві шча. Гэ-

тым і ска рыс таў ся ма ла ды і 

дзей ны мас коў скі пра ві цель 

Іван ІІІ, які ўзвы сіў Маск ву 

над Ула дзі мір скай Рус сю 

і па чаў прэ тэн да ваць і на 

бы лыя зем лі Кі еў скай Ру сі. 

Яго ныя са юз ні кі, крым скія 

та та ры, спус та ша лі на бе-

га мі паў днё выя зем лі ВКЛ, 

а ў 1480 г. за ха пі лі і спа лі лі 

Кі еў.

Та кая без ыні цы я тыў насць 

гас па да ра вы клі ка ла не за-

да валь нен не. Част ка літ він-

скіх маг на таў ха це ла зняць 

яго з ве лі ка кня жац ка га тро-

на, а ў 1480 г. на ват скла лі 

су праць яго змо ву з мэ тай 

за бой ства і ўзвя дзен ня на 

вя лі кае кня жан не слуц ка га 

кня зя Мі ха і ла Алель ка ві-

ча. Змо ва бы ла вы кры та, і 

змоў шчы кі па ка ра ны, што 

ад бі ла ах во ту ў апа зі цыі на-

да лей вы сту паць су праць 

гас па да ра. У ста лыя га ды 

Ка зі мір умеў пра явіць цвёр-

дасць. Як бы там ні бы ло, 

а сваю клят ву літ ві нам Ка зі-

мір стры маў — за ха ваў ВКЛ 

у цэ лас нас ці, ды яшчэ даў 

звод за ко наў «Су дзеб нік Ка-

зі мі ра» 1468 г. Ка лі не вя лі кі 

ва яр, які пра сла віў ся пе ра-

мо га мі, не муд ры ўла дар, які 

па мно жыў моц кра і ны, дык 

Ка зі мір быў доб рым пра цаў-

ні ком на дзяр жаў най ні ве, і 

плён яго най пра цы за стаў ся 

ў гіс то рыі.

Ві таўт ЧА РОП КА.

Ка лек цыяКа лек цыя  

РА ДЫЁ НА СТАЛЬ ГІЯ
«ПЕР ШЫ СВОЙ МАГ НІ ТА ФОН СА БРАЎ У 9 КЛА СЕ, КА ЛІ НАС ЭЛЕКТ РЫ ФІ КА ВА ЛІ»У 

Ін сты ту це ін фар ма цый ных 

тэх на ло гій БДУ ІР пра цуе му-

зей ная экс па зі цыя «Ра дыё на-

сталь гія», дзе прад стаў ле на бы та вая 

апа ра ту ра роз ных ча соў. Гэ та не ка-

мер цый ны, а ву чэб на-азна ям лен чы 

пра ект, які дэ ман струе эта пы раз віц ця 

ра дыё элект ро ні кі. Пра яго экс па зі цыю 

ўсім ах вот ным рас каз вае ін жы нер-

элект ро нік Пётр Кар по віч, які і са браў 

там усе экс па на ты. «Са праўд ныя му-

зеі ства ра юць фа на ты, а не тыя, хто 

па ві нен гэ тым зай мац ца па аба вяз ку 

сва ёй служ бы», — лі чыць эн ту зі яст. 

Ка лек цы я на ваць ста рую апа ра ту ру ён 

па чаў у 2005 го дзе, але ра дыё тэх ні кай 

за ха піў ся яшчэ ў 1960-я.

Ка зі мір Ягай ла віч (30.11.1427 — 07.06.1492)


