
Крынщы I ВЫТОК1 
будзёных, школьных I навуковых 

метэаролага - шнматычных ведау на Беларуа 
(са старажытнасц! да першай чвэрщ XX стагоддзя)

1.М. Шаруха, Магьлеуск! дзяржушверсггэт. Беларусь_______

Да XVI стагоддзя ^се прыродазнауча -  геаграфгчныя веды, як!М1 
валодаш тубыльцы беларуск1х земляу, з’яулялюя сшкрэтычнымй, у 
болыпасщ выпадкау данавуковыш 1 ненавуковыш. Гэтыя веды бьш 
вьшрацаваны нашым народам у вытку багатай жыццёвай практык!. 
Звестк! чэрпалюя з аса&стых наз1ранняу за з’явам! прыроды. У вышку 
багатай практыю был! выпрацаваны народны каляндар -калыска наву-
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ковага прыродазнауства, шматлшя прымаую 1 прыказк! на прыродаз- 
науча -  геаграф1чную тэматыку (прыкметы надвор’я, спробы простых 
прагнозау надвор’я на месяц, сезон, год). Але не усё можна было рас- 
тлумачыць тольк! з пазщый свайго досведу, \ таму, каб здабыць адказы 
на шматл1кш пытанш, нашы продю звярталюя да багаслоускай 
Л1таратуры. Метэаралопя, як 1 усё прыродазнауства увогуле, у разгля- 
даемы час было эгпзадычна-ашсальным (звестю з вобласш прыродаз
науства 1 геаграфн выкарыстоувал)ся, у асноуным, як ьпюстрацьп да 
б1блейск1х М1фау), аб гэтым сведчыць шырокае ужыванне у грамадстве 
1 у тагачаснай школе багаслоускай л1таратуры. У шматлшх працах 
накшталт “Пскптири”, даюцца вельм! прым1тыуныя тлумачэнш пры- 
родных з’яу. Утрымл!вал1 звестю па прыродазнауству, метэаралогм, 
геаграфп ”Ф1з1ёлаг”, ”Шестоднёвы”, "Хрысщянская тапаграф|я”. Пры 
навучанш у школах шырока выкарысто^валася ”Ктга аб Хрысце” 
КЛндыкоплава як старажытнае геаграф1чнае сачыненне. У шырока 
распаусюджанай на Беларуа ”Талковай ПалеГ пры высвятленш пы- 
тання аб узжкненш свету робщца шмат экскурса^ у галшу прыродаз
науства: прыводзяцца звестк] аб Сонцы,,Месяцы, зорках, розных жы- 
вёлах, будове чалавечага цела, метэаралапчных з’явах; есць падрабяз- 
нае ашсанне прыроднага мехашзму атмасферных з’яу. ГПсалюя на Бе- 
ларуа I арыпнальныя творы: К.Турауск! (XII ст.) у сва1х пропаведзях 
не цурауся тлумачэнняу природных з’яу. У адной з IX асветнж наз1рае, 
налрыклад, шэраг вясновых з’яу, дае IX кароткае ашсанне. [2]

. Беларусь уяуляла сабой кашдор, праз як|. Л1таратура трапляла з За- 
хаду у Маскоускую дзяржаву,- 1 тэта спрыяла распаусюджванню у 
крайне разнастайных творау на шматлшх мовах. Дадзенай 
акашчнасцю можна тлумачьщь складанне, на Беларуа кампшяцыйных 
1 арыпнальных рукашсных зборшкау з утрыманнем дастаткова бага- 
тых звестак з вобласцг прыродазнауства 1 Геаграфп. Прафесар Б.Райкоу 
зазначае, што для суседняй Расн крынщам! пёракладау 1 запазычанняу 
был! в1зантыйск1я шсьйеннш, потым польская (часцей за усё творы 
беларусау). Руска -  лт>уск1М1 был1 астранам1чныя табл1цы (“Шесто
крыл”), прыродазнаучыя сачыненш (”Тайная тайных”), астролага- 
метэаралапчныя кнш (“маланнш”, "трэпетшю”, "каляднш”). Ужыва- 
лася 1 дастатковая кшга “Метэаралопка”. На тэрыторьй Вялшага кня- 
ства на аснове “Альманаха”, "Луцыдарыуса” (“Асветнж”) тсалкя свае 
кшп, як1я акумул1равал1 звестю аб нябесных целах, аб будове Зямл1, аб 
вадзе, паветры, розных кражах. Праца ”Кшга завомая прыточная...”, 
была складзена на аснове лггаратурных крын1ц XV стагоддзя 1, акрамя
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царкоунай псторьп, дапаунялася артикулам! геаграф1чнага 1 прыро- 
дазнаучага зместу. Вялшае распаусюджанне у краше мел1 I кален
дарь! (насценныя I кшжныя), што з’явшся у канцы XV стагоддзя. 
Яны, $'трымл1вал1 прадказашп не тольк! надвор’я, але 1 пал1тычных 
здарэнняу.

У разглядаемы час веды аб прыродзе бьш ведам! утьштарнага ха
рактеру 1 таму больш сур’ёзна да вывучэння пррыродазнауча -  геа- 
граф1чных пытанняу 1 перадачы гэтых веда^ ставшся у тых школах, 
дзе навучам прыёмам вядзення сельскай гаспадарю.

Школьныя веды. Пачынаючы з XIV стагоддзя на тэрыторьп Бела- 
руа стал1 адчыняцца каталщюя школы (першай школай стала 
Вшенская (1387-1388). У школах выкладалкя астраном1я 1 геаметрыя. 
Астраномио выкарыстоувал1 не толью для стварэння ^я^лення^ аб 
свеце, але 1 для таго, каб выл1чваць тэрмшы некаторых з царко^ных 
свят, для выл1чэння тэрмшау для сельскагаспадарчых работ. У курсе 
астраноми вывуча^ся, у абмежаваным выглядзе, прыродазна^чы матэ- 
рыял, напрыклад, метэаралапчны. У XVII стагоддз1 мнопя з Л1ку на- 
стаушкау « вучняу ведал1 аб поглядах на атмасферныя з’явы 
Э.Тарычэл!.

Шмат ц!кавага матэрыялу па метэаралоги можна знайсщ У бела- 
русюх леташсах 1 хрошках. Па звестках леташснага характару можна 
зрабщь выснову, што у IX -  XII стст. наз1ралася пацяпленне кл1мату 
Беларуси, у XIV -  XVIII -пахаладанне. Сведчаш аб надвор'1 I 
юпматычных з'явах уключаны У манастырсюя затсы, розныя 
“аповесцГ кшталту “Аповесць пра князёу Мшдоуга, Войшалка 1 
Тройдзеня”, "Аповесць пра Усяслава Полацкага”, у летапкы.

“Вщебсю леташс”: ”У год 1694. Месяца жшуня, 3 дня наукола 
Вщебска быу вялш град, т5\у пал1 усе, збожжа”, ”У год 1695. Месяца 
мая, 26 дня... выпа^ па калена снег 1 ляжау тры дга”, ”У год 
1696... Дзвша не замярзала цэлы год.

"Маплёуская хрошка Т.Сурты 1 Ю.Трубшцкага”: 1686 -  тамя сняп 
1 марозы, што у Маплёу заходзш рысы, яих забита у горадзе некальи 
сотняу.

”Баркулабауск1 леташс”: 1585: “Перуны и грады великие, сухость, 
морозы амаль не через всё лето... От великого морозу на поли у коло- 
сьи жито посхло...”; ”Року 1587 зима велми снежная, морозы силные, 
метелицы великиею... редкий день минул без снегу аж до святого 
Юръя...”; у 1595 -  1596 ”ни зима, ни лето, ни осень, ни весна; аж до 
месяца мая, до святага Афанасия, снегу не было.”
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Уплыу асветшкау. Ф.Скарына у свой каляндар (першы грамад- 
зянск!) ён уключыу вял I кую колькасць практичных парад па геаграфИ 
I астраноми. У сва1х працах беларусю асветнж 1мкнууся асэнсаваць 
з’явы прыроды, прашкнуць у сутнасць самога чалавека, растлумачыць 
адносшы пам1ж чалавекам 1 прыродай.

Л.31зан1й (1560-1634) падау прыродазнауча - геаграф1чны матэры- 
ял у сва1х працах "Лекас” I ”Катэх131с Вялм”, прывёу звесткГ з 
п оторви, астраномп 1 прыродазнауства. У “ Катэх131се” фарм1руюцца 
уяуленш аб ”крузех небесных”, ”планитах”, ”зодиях”, метэаралапчных 
з’явах (“о фоме”, ”о молнии”, ”о перуне”).

Для патрэб грамадства, школы пашыралася 1 колькасць пераклад- 
ной л1таратуры, розных “касмафафШ” са зводным! ашсанням! асобных 
краш свету. Дастаткова распаусюджанымI 1 вядомым1 сачыненням! 
бьш “касмафафп” Меркатара, сачыненш Ботера, Арташуса, дэ Лшца, 
ашсанш Святой Зямл1, Алжыра з Тунюам, Перси, шэраг падарожжау у 
земл1 Далёкага Усходу, падарожжа у Святую Зямлю Радз1В1ла, прыро
дазнауча -  геафаф1чныя працы П.Мела, М.Бельскага (пераклад на 
рускую мову у 1584 годзе зраб1у шляхщч А.БражэвецкО, 76-главая 
касмафаф1я -  кампшяцыя з прац Г.Меркатара 1 М.Бельскага, перакла- 
ды Ф.Клювера. У кожнай з кн1г у розным аб’еме падавалюя звестк1 
метэаралапчнага характеру. [2]

У XVIII стагоддз1 для патрэб выкладання прыродазнауства 1 геа- 
графй стал! выдавацца айчынныя арыпнальныя школьныя падручнш. 
К.Вырв1ч (1717-1793), як1 натсау "Сучасную геафафйо” (1786, 1794), 
"Усеагульную геаграфто” (1773), адыфау важную ролю у пашырэнш 
геафаф1чных ведау у Польшчы, Лггве 1 на Беларуа. Бьш выдадзены: 
К.Галоукам (1718-1773) падручнш ”Г еафаф1я Польшчы”(1744), 
”Геафаф1чныя карты Гали, Германн, Польшчы I Вял1кага княства 
Л1тоускага”(1750); Ф.Папроцюм (1723-1790) -“Еуропа -  найлепшая 
частка свету” (1754, 1765) з анал!зам геафаф)чнага становшча, пры- 
родных умоу, сацыяльна -  эканам1чнага 1 палггычнага ладу, складу 
насельшцтва, духоунай культуры еурапейсмх краш; калектыуныя 
працы “Кго1к1е геЬгаше §ео§гаГй ро^згесЬпеу о рапз1\уасЬ 
ЕигореузккЬ” (Ро1оск, 1788), “КгоЙае геЬгате §ео§гаГп па1ига1пеу с11а 
ш1ос!21 згко1пеу” (Ро1оск, 1792), “Оео§гаГт о сезагзПуасЬ Мегглескип, 
Тигеск1Ш е1с.” [3]

Па Статуту Адукацыйнай камгсН (1783г.), усе ордздсюя школы 
рэфармавалкя у навучальныя установы з 6-гадовым тэрмшам наву- 
чання. У навучальных планах прадугледжвалася абавязковае вывучэн-
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не прыродазнауства (курс "Натуральная псторыя” л1чыуся вельм1 ка- 
рысным для выхавання 1 геаграфИ. Вучэбная праграма 1 класа склада- 
лася з пачаткау геафафп 1 натуральнай псторьп, у 2-п тыя ж прадме- 
ты, па больш шырокай праграме. У 3-м пачатм садаводства, у 4-м - 
земляробства 1 агульныя паняцщ па ф1зщы. Акрамя гэтага, у 5-х класах 
вывучалася ф131ка, натуральная псторыя, у 6-м- геаграфгя на аснове 
таго матэрыялу, ям вывучауся у 1-4 1 падрыхтоучым класах. Кал1 у 1-3 
класах шло выкладанне агульных звестак з вобласщ прыродазнауства 
(метэаралопя, глебазнауства 1 шш.) 1 геаграфц, то у 6-м-матэрыял аб 
прыродзе 1 геафаф1чных асабл1васцях Польшчы, Лггвы \ Беларусь У 
школах патрабавалася вывучэнне краязнаучага матэрыялу: разам з геа- 
фаф1яй дзяржавы неабходна было знаемщца з “гсЬ \у1азпеу рго^тс ]1 1 
8а$1е(ЫсЬ”.

У ”вялшх” параф1яльных школах камкт вялося факультатыунае 
навучанне агародшцтву з вывучэннем кл1матычных умоу для раслш; 
ахове здароуя у розныя поры года, што звязана са зменам1 у надворЧ; у 
"малых” -  вывучал1, у асно^ным, краязнаучы матэрыял. “Некаторыя 
школы мел! свае баташчныя сады, спецыялЬаваныя кабшеты, што даз- 
валяла ставщь вопыты, весщ наз1ранн1 за рознымг з’явам! прьфоды.

Паводле архт^ных крышц, у шярсюх школах, у 1-2 класах вывуча
лася пачатковая геаграфю, у 3-4-х- прыродазнауства; у езущюх -у 1- 
класе “геаграф1я натуральная I Усеагульная”, у 2-3-геафаф1я 1мперый, 
”паньствау эурапейсмх”. У дамшкансшх (напрыклад, Ушацкае вучы- 
Л1шча), у 1-м класе - “пачатю геафаф])”, у 2-м- “навука аб садаводст- 
ве”, “пайка ргак1усхпа гоЬо1у го1шсге]”, курс “натуральная псторыя, 
геафаф1я вышняя”, “Сео§га§а са1е] Еигору”, у 3-м -  геаграф1я астра- 
намгчная, з натуральнай псторьп- “атсанне аб зверах, птахах, рыбах” 1 
“геафаф1я 1мперый”, дадаткова вывучауся паглыблены курс -  
“псторыя прыродная”.

У русых галоуных народных вучьшшчах прыродазнаучы матэры
ял вывучауся па падручшку В.Зуева “Начартанне натуральнай 
псторьп”. Зуеу прапанаваУ вывучаць прыродазнауства па трох царст
вах прыроды.

Падручшк па матэматычнай геафафп Я.Снядэцкага уключау матэ
рыял аб зямной атмасферы 1 атмасферных з'явах.

Сапрауднае вывучэнне пытанняу кл1мату 1 надвор'я пачалося на 
Беларус/ з XVII стагоддзя, што тлумачыцца аб'ектыуным) прычынам! -  
был! вынайдзены шматл^к^я прылады 1 прыборы.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Пры школах Беларуа вял1ся журналы наз1ранняу за зменам! над- 
вор'я (напрыклад, у Гродзенсюм дамшжансмм вучьшшчы, 1803; 
Жывщкай 1 Лыскаускай школах, 1804, у шэрагу езущмх калепумау, 
Слуцкай пмнази 1 да т.п.), адчынял!ся I працавал! метэаралапчныя 
пляцоую 1 станцьм (напрыклад, у 1849 г. адчыншася такая станцыя пры 
Мшскай пмназй).

3 пачатку XIX стагоддзя пачал: стварацца метэастанцьп -  
Маплёуская (1809), Вщебская (1810), Брэсцкая (1834), Свюлацкая 
(1836), Бабруйская (1836), Гродзенская (1839), Гораикая (1841), 
Мападзечанская (1870), Ш не кая (1871), Слуцкая, Васшевщкая (1878), 
Быхауская (1881), Новакаралёуская (1884), Чачэрская (1885), 
Пружанская (1886), Сененская (1887), Мазырская (1889), Дрысенская 
(Верхнедзвшская), Кашнкавщкая, Баранавщкая, Гомельская (1891), 
Лепельская (1893), Мар'шагорская, Барысауская (1894), Глыбоцкая 
(1895), Полацкая, Лщская (1900), Ваукавыская (1905), Ашмянская, 
Лельчыцкая (1909), Талачынская (1914) I 1нш., ЯК1Я у рэшце рэшт 
утварьш сучасную метэасетку.

Г.Янько на падставе наз1ранняу за тэмпературным ходам, зменам! 
Ц1ску, напрамкам! вятроу, ападкам1 за перыяд 1811 -  46 гадоу нашеау 
працу «Юпматычныя рамы наваколляу г.Вщебска у агранам!чных ад- 
нос шах». Маплёуск1 урач Г.Грум - Гржымайла на аснове даследаван- 
няу захворванняу, прыродна - юйматычных асабл1васцей розных мяс- 
цовасцей нашеау першую у Раса працу па медыцынскай геафафй (пы- 
танням1 уплыву юйматычных асабл1васцей на здароуе чалавека зай- 
машея урачэбныя таварыствы у Магшёве (з 1862), Мшску (1862), 
Гродне (1864), Вщебску (1874), Гомеле (1899), Бабруйску I Брэсце 
(1902)). В.А.Вахоуск1 у 1862 годзе выдау працу «Аб юймаце Вщебскай 
губерн1». Пасля даследавання праблем мел1ярацьп Палесся з'явьпася 
праца Я.Гейнца «Да пытання аб уплыве асушэння Шнсшх балот на 
ападк1 суседшх мясцовасцей» (1892). Ураджэнец Глушчыны (памыл- 
кова Л1чыцца, што радз1ма -  Вшенская губерня) генерал ГЖылшсм 
дау ашсанне галоуных рыс юймату Палесся. У 1884 годзе з'явшася 
праца «Юйматы усяго зямнога шара, у прыватнасщ Раей», што была 
нашеана членам экспедыцьм Жылшскага -  АЛ.Ваейкавым.

Кал1 упершыню у свеце пргноз надвор'я на тыдзень быу зроблены 
у Велжабрытанн 11.02.1878 года, то на Беларус1 толью на пачатку 
1890-х гадоу.

3 канца 1890-х гадоу стал! стварацца лакальныя 1 
М1жрэпянальныя метэаралапчныя сеткк Так, у 1892 годзе прафесар
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ПЛ.Броунау пачау ствараць сетку з сельскагаспадарчых метэастанцый. 
У гэтую сетку быт уключаны станцьп Маплёускай, Мшскай \ Грод- 
зенскай губерний. У сетку прафесара М.КаламШцава (1894) бьш 
уключаны станцьп Гродзенскай 1 Вшенскай губершй. У 1912 годзе быу 
пакладзены пачатак стал1 агульнарасийскай метэасетщ. У 1914 годзе у 
кожным з губернсюх гарадоу юнаваш свае уласныя метэабюро, яшя 
размяшчал1 прагнозы надвор'я у мясцовым друку.

Вялшую ролю у распрацоуку пытанняу метэаралот 1 юпматалоги 
унесм: беларус, ураджэнец Вщебскай губерт дырэктар Галоунай 
фЫчнай абсерваторьп А.А.Камшсй, прафесар Горацкага земляробчага 
шстытута К.Шмщт (выкладау фхзшу з элементам! метэаралога 1 
юпматалоги, узначальвау метэастанцыю), К.А.Чахов1ч (на працягу 20 год 
зб1рау сведчанш аб надворЧ у Беластоку, займауся пытанням! атмасферна- 
га щеку), Я.Наркев1ч —Ёдка (за наз1ранш 1 распрацоуку пытанняу узнага- 
роджаны еярэбраным медалём РГТ, 1891 года 1 орденам Св.Ганны II сту- 
пеш, 1890), А.С.Бялынщю -  Бгруля (уладальшк медал1 РГТ; адчышу ме
тэастанцыю у Новым Каралеве, што пад Вщебскам) 1 г.д..

Пытанням метэаралогп 1 клшаталогп адводзщца пачэснае месца у 
працах 1.3яленскага «Мшская губерня» (1864), П.Баброускага «Грод- 
зенская губерня» (1863), 1.Сталпянскага «Дзевяць губершй Заходне- 
Рускага края» (1889), А.Каравы «Вшенская губерня» (1861), 
Д.Каленчука «Вщебская губерня» (1908), «Вщебская губерня: 
Псторыка -  геаграф1чны \ статыстычны агляд» (1890), Т.Аношю «Ка- 
ротк! ф1з1ка -  геаграф1чны нарыс Гродзенскай губерт» 1893), Р. 
8озпо\уз1а «Оео§га§а» (1917), працах Далгарукава, у артыкулах мясцо- 
вых карэспандэнтау памятных губернемх кшжак (напрыклад, у «Па- 
мятнай кшжцы Вщебскай губерт» за 1898 год дана справаздача ме- 
тэастанцьп Новае Каралёва), 1 да т.п. Ашсанш надвор’я 1 юйматычных 
умоу розных тэрыторый даецца у шэрагу краязнаучых прац: 
Я.Тышкев1ч “Атсанне Барысаускага павета”(1847), ГГарбачэуси 
“Лепельсю павет Вщебскай губерш” (1895), К.Ашюев1ч “Сененсм па- 
вет Магшёускай губерш” (1907; матэрыялы шырока выкарыстоувалюя 
А.Смол1чам), атсан т шшых мясцовасцей 1 месц.

Вось як атсваюцца юпматычныя асаблтасщ г.Клшав1Чы: “По 
климату город лежит в переходном поясе от господствующих юго- 
западных ветров к господству северо-западных. Весной преобладают 
восточные и юго-восточные ветра, а летом - западные и северо- 
западные. Осенью и зимой преобладают юго-восточные и северо- 
западные ветра. Безветрие в Климовичах представляет редкое явление.
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Зимой температура никогда не падает ниже 30-33 градусов мороза, а 
летом не поднимается выше 35 градусов жары. Снежный покров дер
жится приблизительно с начала декабря и до середины марта. [4]

1снавап1 I спецыяльныя даследаванш пытанняу юймату -  Котег. 
КПта1 2лет РоккюЬ (Польшча 1 Беларусь).

Вывучэннем пытанняу метэаралогп займалюя \ у сельскагаспадар- 
чых навучальных установах: Бабруйскай школе садаводства (Пят- 
ров1чы), Туганаускай доследнай ферме, Беняконскай доследнай стан-
ЦЫ1 I Г.Д..

На Першым з'ездзе настаушкау матэматьш, ф!з!К1, прыродаз
науства I геафафй у Вшый (1908) было пастаулена пытанне аб больш 
якасным выкладанш пытанняу кгйматалогй 1 метэаралогй у школьных 
навучальных дысцыплшах.

У 1894 годзе Мшстэрства шляхоу зносш разам з мшстэрствам 
земляробства 1 дзяржмаёмасщ аргашзавала экспедыцыю галоуных рэк 
Еурапейскай частю Раей. Вышкам экспедыцьй стау «Атлас рас- 
паусюджання атмасферных ападкау на рачных басейнах Еурапейскай 
Раей» А.Цшо (1897).
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