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Ка зі мір Се мя но віч
(? — пас ля 1650)

Яго ге ній апя рэ дзіў 

час і толь кі ў ХХ ста-

год дзі знай шоў сваё 

ўва саб лен не ў прак-

ты цы. Ча ла вец тва 

пе ра адо ле ла зям ное 

пры ця жэн не і вы рва-

ла ся ў кос мас. Ма ла 

хто ве даў та ды, што 

ідэя шмат сту пень ча-

тай ра ке ты на ле жыць 

бе ла ру су Ка зі мі ру 

Се мя но ві чу.

Ску пыя звест кі за ха ва-

лі ся пра ягоны жыц цё вы 

шлях. Хоць і лі чыў Казімір 

Семяновіч ся бе «шлях ці-

цам-ліц ві нам», але, ве-

ра год на, па хо дзіў з ро ду 

дроб ных бе ла рус кіх кня зёў Се мя но ві чаў. З да ку мен таў 

вы ні кае, што ў XІV ста год дзі ім на ле жа лі «двор Бы хо-

во» і ўла дан ні ў Дуб ро вен скай зям лі.

У 1634 го дзе Ка зі мір Се мя но віч удзель ні чаў у аб ло-

зе рус ка га го ра да Бе лы, а праз дзе сяць га доў, 30 сту-

дзе ня 1644 го да, — у біт ве з крым скі мі та та ра мі. Тады 

яго ўра зі ла ды ма вая за сло на, якой та тар ы вы ра та ва лі 

сваю ад сту па ю чую кон ні цу. Ка зі мір Се мя но віч, пэў-

на, быў яшчэ не вель мі да свед ча ны ў ар ты ле рый скім 

мас тац тве, а та му па лі чыў, што фе ер вер ке ры дзей ні-

ча лі «з да па мо гай д'яб ла ту ма нам ды па раю за цям ні лі 

сон ца на па ба я ві шчы». Мо жа, ме на ві та та ды і ўзнік ла 

ў яго жа дан не ава ло даць усі мі ве да мі ар ты ле рый ска га 

мас тац тва. У сва ёй кні зе ён ус па мі наў: «...не ўза ба ве 

я пры свя ціў ся бе дэ та лё ва му вы ву чэн ню та ко га мас-

тац тва, да яко га меў та кую вя лі кую пра гу, так што 

я ні ко лі ні дзе не шка да ваў тых вы дат каў (хоць гэ та 

і ду жа змян ша ла мае аса біс тыя срод кі), ка лі зна хо-

дзіў штось ці, ча го яшчэ ці не ўмеў, ці не па спра ба ваў 

на прак ты цы. Дзя ку ю чы ра зум ным па ра дам сяб роў і 

ўлас ным роз ду мам я зра зу меў, што ні ко лі не здо лею 

да сяг нуць па стаў ле най мэ ты, ка лі бу ду вы ву чаць гэ тае 

мас тац тва без сіс тэ мы... Для гэ та га я вы ву чаў вель мі 

шмат на вук, як вы зва ле ных, так і ме ха ніч ных. У на ву кі 

вы зва ле ныя я за лі чаю арыф ме ты ку, геа мет рыю з яе 

част ка мі, ме ха ні ку, а г. зн. ста ты ку, гід раў лі ку, пнеў-

ма ты ку, гра ма дзян скую і ва ен ную ар хі тэк ту ры (г. зн. 

фар ты фі ка цыю), гра фі ку, оп ты ку і так ты ку. За сво іў 

я так са ма пэў ныя звест кі з фі зі кі, хі міі». Мож на ўя-

віць гэ тую ты та ніч ную пра цу — на та кое быў здоль ны 

толь кі ва ля вы і та ле на ві ты ча ла век, на здзяйс нен не 

за ду ма на га быў не аб ход ны моц ны ім пульс. І ён у Се-

мя но ві ча быў — гэ та «жа дан не па слу жыць Ай чы не і 

сва ім су ро дзі чам...»

До ма да стат ко вых ве даў Ка зі мір Се мя но віч не 

атры маў, а та му ў 1645 го дзе ён ад пра віў ся ў Ні дэр-

лан ды. А каб на ву чыц ца ар ты ле рый ска му мас тац тву 

на прак ты цы, ён ус ту піў у вой ска гер ца га Фрэ дэ ры ка 

Ген ры ха Аран ска га. Гэ та бы ла па трэб ная шко ла, і Се-

мя но віч на ву чыў ся шмат ча му: «...у час вель мі мно гіх 

сла ву тых аб ло гаў у Ні дэр лан дах, ад бы ва ю чы прак ты ку 

вай ско вую і вы кон ва ю чы аба вяз кі, звя за ныя з ёю, а 

так са ма вы хоў ва ю чы год насць ар ты ле рый скую, за пі-

саў шмат рэ чаў, част ку сам вы най шаў, не ча му на ву-

чыў ся ў ін шых», — пры зна ваў ся ён. І ка лі Се мя но віч у 

1646 го дзе па вы клі ку ка ра ля Ула дзі сла ва ІV вяр нуў ся 

ў Рэч Па спа лі тую, то быў ужо да свед ча ны і да во лі аў-

та ры тэт ны ў ар ты ле рый скай спра ве ча ла век. Ка роль 

на зна чыў яго ін жы не рам у поль скай ар ты ле рыі. Мож-

на не су мня вац ца, што і на гэ тай па са дзе Се мя но віч 

пра цяг ваў на за па шваць і ўдас ка наль ваць свае ве ды. 

Яго аў та ры тэт рос і ў 1648 го дзе ін жы нер ста но віц ца 

на мес ні кам на чаль ні ка ар ты ле рыі.

У кан цы 1648 го да Ка зі мір Се мя но віч зноў пры ехаў у 

Ні дэр лан ды. Гэ тым ра зам не як ву чань, а як на стаў нік. 

У яго ўжо бы ло да стат ко-

ва ве даў на конт ар ты ле рыі, 

каб па дзя ліц ца імі з ін шы-

мі. Яшчэ два га ды прай шлі 

ў на пі сан ні і пад рых тоў цы 

кні гі да дру ку. І вось у 1650 

го дзе ў Амстэр да ме ў дру-

кар ні Яна Ян са на свет па-

ба чы ла «Вя лі кае мас тац-

тва ар ты ле рыі».

Мэ ту сва ёй кні гі Се мя-

но віч ба чыў так: «...вы дан-

нем гэ тае пра цы я ха цеў 

бы зра біць па слу гу ма ёй 

Ра дзі ме і ма ім су ай чын ні-

кам, якія заў сё ды вы яў ля лі 

вя лі кую схіль насць да зга-

да най на ву кі і якія ца ні лі яе 

бо лей, чым ін шыя га лі ны 

вай ско вай на ву кі, ад нак жа да гэ та га ча су не ме лі кніг, 

па якіх маг лі б вы ву чаць яе». Як ус пры ня лі су ай чын ні кі 

пра цу Се мя но ві ча, не вя до ма, а вось ін ша зем цы яе аца-

ні лі. Паў та ра ста год дзя гэ тая кні га бы ла еў ра пей скім 

пад руч ні кам па ар ты ле рыі.

У кні зе Ка зі мір Се мя но віч паказаў усю паў на ту ве-

даў аб ар ты ле рыі, якія на быў за га ды тэ а рэ тыч на га і 

прак тыч на га вы ву чэн ня ар ты ле рый ска га мас тац тва, 

амаль 260 тво раў, па чы на ю чы з ан тыч ных, вы ка рыс-

таў у сва ёй пра цы аў тар. У пя ці раз дзе лах рас па вя-

да ец ца пра ўсё, што да ты чыц ца ар ты ле рыі, — ме та-

ды вы ра бу по ра ху і за паль ных рэ чаў, вы ка ры стан не 

вы бу хо вых пры ста са ван няў і г. д. У раз дзе ле «Аб 

ра ке тах» Се мя но віч пі ша аб кан струк цы ях і спо са-

бах вы ра бу раз на стай ных ра кет. Мно гія ты пы ра кет 

пра па на ваў Се мя но віч упер шы ню, і ў пры ват нас ці 

са стаў ныя і шмат сту пень ча тыя. Ён не ро біць сак рэ таў 

са сва іх до сле даў — дру куе таб лі цу ад но сін дыя мет-

ра ра ке ты да яе даў жы ні. Каб склас ці яе, Ка зі мі ру 

Се мя но ві чу да вя ло ся пра вес ці шмат экс пе ры мен таў, 

на якія бы лі па тра ча ны «вя лі кія гра шо выя вы дат кі». 

Ад крыц цём Се мя но ві ча бы ло і тое, што ён вы най шаў 

спо саб ста бі лі за цыі па лё ту ра ке ты.

«Вя лі кае мас тац тва ар ты ле рыі» ад ра зу пас ля вы ха-

ду бы ло за ўва жа на. У 1661 го дзе яно пе ра кла да ец ца 

на фран цуз скую мо ву, у 1676 го дзе з'я віў ся ня мец кі 

пе ра клад, у 1729 — анг лій скі. Пра ца пе ра кла да ла ся на 

га ланд скую і дац кую мо вы. На тхнё ны пос пе хам, Ка зі-

мір Се мя но віч на пі саў пра цяг сва ёй кні гі, дзе раз гля даў 

но выя пы тан ні і праб ле мы ар ты ле рый ска га мас тац тва.  

«Гэ та мая но вая вы на ход ка, у якой змя шча юц ца ўсе 

на шы ве ды, яна ад на пе ра ся гае шмат якія ін шыя пры-

ста са ван ні і за мя няе іх усе». Што ж маецца на ўвазе? 

Гіс то рык Мі хась Тка чоў мер ка ваў, што гэ та — уні вер-

саль ныя ап тыч на-ме ха ніч ныя пры ла ды на кшталт ні ве-

лі ра, бу со лі ці кіп рэ ге ля.

Збі раў ся Се мя но віч раз гле дзець не ка то рыя геа-

мет рыч ныя, аст ра на міч ныя і геа гра фіч ныя пы тан ні. 

«Як толь кі ўсё гэ та ў ад па вед ных мес цах дой дзе да 

свя до мас ці кож на га, та ды ад бу дзец ца ве ра ў мае сло-

вы». Ру ка піс но вай пра цы Ка зі мі ра Се мя но ві ча не быў 

на дру ка ва ны. Маг чы ма, у ім па да ва лі ся сак рэт ныя на 

той час звест кі пра ар ты ле рыю? Ды яшчэ ўні каль нае 

вы на ход ніц тва! А ва ен ныя та ям ні цы заў сё ды ха ва лі ся 

ад лю дзей. Да рэ чы, як мяр куе «пі я нер кас ма на ўты кі» 

аме ры кан скі ву чо ны Ары Штэрн фельд, Ка зі мір Се-

мя но віч быў за бі ты ра мес ні ка мі-пі ра тэх ні ка мі за тое, 

што ў сва ёй кні зе вы даў сак рэ ты і та ям ні цы ар ты ле-

рый ска га мас тац тва.

Як завяршыўся жыц цё вы шлях Ка зі мі ра Се мя но ві-

ча, не вя до ма, але зроб ле нае ім прад вы зна чы ла раз віц-

цё ар ты ле рый ска га мас тац тва як на ву кі на ста год дзі і 

ўка за ла ча ла вец тву шлях у кос мас.

Ві таўт ЧА РОП КА.

Сва і мі сло ва міСва і мі сло ва мі

Ёсць та кая рэ аль ная гіс то рыя, якая ста ла 

ас но вай для га лі вуд ска га філь ма «Джу лі 

і Джу лія». Жан чы на па іме ні Джу лі 

Паў эл, пра цу ю чы апе ра та рам кол-цэнт ра 

(а ў філь ме — сак ра тар кай), вы ра шае 

што дня га та ваць па ад ной стра ве з кні гі 

ін шай Джу ліі, па проз ві шчы Чайлд, якая 

жы ла ста год дзем ра ней. Кні га на зы ва ец ца «Як 

ава ло даць мас тац твам фран цуз скай кух ні?» Тое ж 

ад бы ва ец ца і ў філь ме: на звы чай най не вя ліч кай кух ні 

ў хма ра чо се га ра джан ка ажыў ляе рэ цэп ты з мі ну лай эпо хі.

Спра ва гэ та зу сім не прос тая — ні з пер ша га по гля ду, ні пры дэ-

та лё вай яе рас пра цоў цы. Аме ры кан ка, пры ву ча ная да фаст фу ду 

(хут кай ежы), ву чыц ца га та ваць скла да ныя соў сы, са ма разбірае 

туш ку ін дыч кі, вы пя кае скла да ныя дэ сер ты. І ўсё гэ та ў воль ны ад 

асноў най пра цы час, ве ча ра мі, ка лі звы чай нае жыц цё ўжо за ці хае... 

Тэмп ге ра і ня за да ла са бе вель мі вы со кі: 365 страў за 365 дзён — ні 

дня без скла да на га га та ван ня!

Ду маю, на го лым эн ту зі яз ме вы тры маць гэ тую ку лі нар ную дыс-

тан цыю бы ло б вель мі ня прос та. Джу лі да па ма гае тое, што яна 

вя дзе ў Се ці ве блог, у якім што дня апіс вае пра цэс га та ван ня. Блог 

да во лі хут ка зай меў вя лі кую па пу ляр насць. І вось жан чы на ў пэў ным 

сэн се ўжо га туе не ад на — за яе пос пе ха мі (а маг чы ма, і ня ўда ча мі) 

па ста ян на со чыць шмат лю дзей.

У вы ні ку ўсё ў ку хар кі-аме ры кан кі атрым лі ва ец ца: спра ву яна 

да во дзіць да кан ца і фран цуз скай кух няй ава лод вае — ра зам са 

сва і мі чы та ча мі. Яе блог вы да лі як асоб ную кні гу, якая так са ма зай-

ме ла па пу ляр насць. А ў вы ні ку і фільм вы ра шы лі зняць — рэ аль ная 

Джу лі ўдзель ні ча ла ў на пі сан ні сцэ на рыя.

У ма ёй га ла ве ад ра зу ўзнік ла па ра лель з на шай су час нас цю і 

з кні га мі па ста ра жыт най бе ла рус кай кух ні — «Лі тоў ская гас па ды-

ня» Ган ны Цюн дзя віц кай і «На ша стра ва. Са праўд ная бе ла рус кая 

кух ня» ўкла даль ні ка Але ся Бе ла га. Ду маю, бы ло б ці ка ва, каб 

якая-не будзь Ган на (ці Алесь) ва ўмо вах су час нас ці пра вя лі той жа 

экс пе ры мент — на ўлас най кух ні, для сва іх ся мей ні каў кож ны дзень 

га та ва лі б па ад ной стра ве з кні гі — і так столь кі дзён, коль кі страў 

у кні зе!

Хтось ці пры га дае, што на тэ ле ка на ле «Бе ла русь 3» ёсць не чым 

па доб ная пе ра да ча: спа чат ку ў вяс ко вай ха це га ту ец ца ары гі наль-

ная стра ва, а па ра лель на яе ж у тэ ле сту дыі га ту юць тэ ле вя ду чая і 

шэф-по вар. Але, па-пер шае, ары гі наль ная стра ва ў сту дыі да во лі 

час та асу час ні ва ец ца — ёй да да юцца но выя, і на думку пра фе сій-

на га ку ха ра, важныя рысы — та му пра аў тэн тыч насць ежы мы ўжо 

не га во рым. А па-дру гое, я не як спра ба ва ла занатаваць рэ цэпт з 

тэ ле эк ра на — так са ма ні чо га не атры ма ла ся: ці то пра пор цыі не бы лі 

пра пі са ны, ці то быў прад стаў ле ны толь кі су час ны ва ры янт...

Без умоў на, пе ра да ча мае пра ва на жыц цё — і яе ці ка ва па гля-

дзець. Але та кіх вось «эн ту зі яс таў з на ро да», Ган наў і Але сяў, якія 

маг лі б сур' ёз на ўзяц ца за па пу ля ры за цыю тра ды цый най бе ла рус-

кай ежы, нам вель мі не ха пае. І ка лі ў пла не да сле да ван ня ай чын най 

кух ні лад ны ка ва лак гэ тай пра цы зроб ле ны тым жа Але сем Бе лым, 

то ў спра ве са мо га пры га та ван ня і пе ра ем нас ці іс нуе вя ліз ны пра-

бел. Не каль кі ста ліч ных рэ ста ра наў га то выя пра па на ваць аў тэн тыч-

ныя стра вы (вя до ма ж, па за воб лач ных кош тах), а вось дзесь ці ў 

рэ гі ё нах (ка лі толь кі не тра пі це ў гос ці не па срэд на да хле ба соль най 

гас па ды ні) вы не па каш ту е це та го сма коц ця, якое ад пра дзе даў 

спа кон вя коў.

Па трэб ны та кія Джу ліі-Ган ны і Але сі, якія ажы вяць за пы ле ныя 

рэ цэп ты. Або за на ту юць, на ву чац ца га та ваць тое, што яшчэ ад 

пра ба буль, але па-ра ней ша му га ту юць ма мы. І не толь кі зро бяць 

гэ та зда быт кам улас ных сем'яў, але і ў пэў най прос тай, ня зму ша най 

фор ме па дзе ляц ца з ін шы мі.

І та ды на ша кух ня за кра суе. Яе пе ра сох лае рэ чы шча за поў ніц ца 

ма лоч ны мі рэ ка мі ся род кі сель ных бе ра гоў — і не толь кі. Ця пер мод-

ным ро біц ца зда ро вае хар ча ван не — лю дзі свя до ма ад маў ля юц ца 

ад са лод ка га, муч но га, сма жа на га, вя лі кую ўва гу на да юць са да ві не 

і ага род ні не. Хто ве дае, мо жа, заўт ра та кую ўсе на род ную лю боў 

зай мее бе ла рус кая кух ня?.. Плынь ча су і гус таў не прад ка заль ная. 

А на кі роў ва юць гэ тую плынь звы чай на кан крэт ныя лю дзі.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

ГАН НЫ-ДЖУ ЛІІ 
І АЛЕ СІ

За кім бу ду чы ня на цы я наль най кух ні?
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У Брас ла ве прай шло свя та ся рэд ня веч-

най куль ту ры «Меч Бра чыс ла ва». У пра-

гра ме, якая раз гар ну ла ся ўве ча ры 1 чэр-

ве ня на Зам ка вай га ры, бы лі па ка заль ныя 

вы ступ лен ні клу баў гіс та рыч най рэ кан-

струк цыі з роз ных кра ін, там па ка за лі рас-

паль ван не жы во га агню, прад стаў лен не 

ву ліч на га тэ ат ра «Вір», прад стаў лен не 

«Брас лаў скі фаль ва рак» з мяс цо вы мі вы-

на ход ства мі і мно гае ін шае. Ар га ні за та ры 

свя та — Мі ніс тэр ства куль ту ры, Ві цеб скі 

абл вы кан кам, Брас лаў скі рай вы кан кам.

СвятаСвята

«МЕЧ БРА ЧЫС ЛА ВА» 
НАПОМНІЎ ПРА МІНУЛАЕ
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