
                                                  www.sakavik.net             

      “КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ”, праект “Разам”, дадатак №37. 2015.  Пётра Мурзёнак       

Нацыянальныя героі  

Выбітныя людзі другой паловы 19-га стагоддзя, якія найбольш 

паспрыялі развіццю беларускай нацыі 

 

  
 

 

 

Іван Насовіч (1788-1877) 

Беларускі мовазнавец, фалькларыст і этнограф. Аўтар першага 

слоўніка беларускай мовы (1865, каля 13 тыс. слоў), тлумачальна-

перакладнога «Слоўніка беларускай гаворкі» (1870, больш за 30 тыс. 

слоў), «Зборніка беларускіх прыказак» (1867, каля 3,5 тыс.), зборніка 

«Беларускія песні» (1873, больш за 350 тэкстаў). Пераклаў з лацінскай 

мовы 3-томную працу А. Тэйнера, у якой асветлена гісторыя 

беларускіх зямель з 1217 па 1696 гг. 

 
 

  
 

 

 

Напалеон Орда  (1807-1883) 

Беларускі і польскі мастак, кампазітар, пісьменнік. Шмат 

падарожнічаў па ўсёй Беларусі (1862-1863), рабіў архітэктурныя 

накіды помнікаў, замалёўкі мясцінаў, звязаных з жыццём выбітных 

асобаў. Вынікам гэтых вандраванняў з'явіўся збор з 1150 малюнкаў і 

акварэляў, 200 літаграфіяў, да сёння маючых гістарычную і 

мастацкую каштоўнасць. 

 

 

 

 

Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч (1808-1884) 

Беларускі драматург, паэт, тэатральны крытык. Заснавальнік 

нацыянальнай драматургіі, тэатра, першы класік новай беларускай 

літаратуры. Арганізаваў тэатральную трупу — першы беларускі 

тэатр (1840-1852).  Напісаў драматычны твор «Ідылія» (Вільня, 1846), 

на аснове якога на мінскай сцэне была пастаўлена опера (1852); 

напісаў камедыі «Пінская шляхта» і «Залёты» (1860— 1870). 

 

  
 

 

Станіслаў Манюшка (1819-1872)  

Кампазітар, дырыжор, класік польскай і беларускай оперы і 

вакальнай лірыкі. Аўтар больш як 20 опер, 300 сольных песен (на 

словы Сыракомлі, Чачота, Міцкевіча). У оперы «Ідылія», 

пастаўленай па драме В. Дуніна-Марцінкевіча (Мінск, 1852), 

упершыню на сцэне гучалі нацыянальныя мелодыі, прымаўкі і 

прыказкі. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Belarus_flag_pattern.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Flag_of_Belarus_(1991-1995).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Flag_of_Belarus_(1991-1995).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Belarus_flag_pattern.svg
http://www.google.ca/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIveXh4oWxyAIVSx0-Ch2g7AYg&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Orda&psig=AFQjCNG5veY5Ry2-q3plp92o6Hj8W1hXSQ&ust=1444330832219996


                                                  www.sakavik.net             

      “КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ”, праект “Разам”, дадатак №37. 2015.  Пётра Мурзёнак       

Нацыянальныя героі  
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паспрыялі развіццю беларускай нацыі (працяг) 

 

 
 

 

 

Кастусь Каліноўскі (1838-1864) 

Адзін з кіраўнікоў нацыянальна-вызвольнага паўстання (1863-1864), 

рэвалюцыянэр-дэмакрат, публіцыст, паэт. Распачаў выпуск 

«Мужыцкай праўды» - першай у гісторыі газеты на беларускай мове 

(1862). Пасля паразы паўстання перадаў на волю з царскага астрогу 

свой запавет беларускаму народу - «Ліст з-пад шыбеніцы». 

 

 
 

 

Францішак Багушэвіч  (1840-1900) 

Паэт, празаік, публіцыст і перакладчык, класік новай беларускай 

літаратуры. Пісаў і друкаваў свае творы лацінкай.  Першы зборнік 

паэта - «Дудка беларуская» (1891).  Зборнік «Смык беларускі» (1894) - 

узор выкарыстання беларускай народнай песні. Яму належаць першыя 

ў беларускай літаратуры празаічныя творы: апавяданні «Сведка», 

«Палясоўшчык», «Дзядзіна». 

 

 

    

 Яўхім Карскі (1861-1931) 

Заснавальнік беларускага мовазнаўства і літаратуразнаўства, 

этнограф, фалькларыст. Аўтар больш як 700 прац, абараніў 

дысертацыю «Да гісторыі гукаў і форм беларускай гаворкі» (1893), 

напісаў кнігу «Беларусы» (у 3-х тамах, 1903-1922), абгрунтаваў 

нацыянальную самабытнасць беларусаў як самастойнага славянскага 

народа. Акрэсліў этнічныя межы беларускага народа. Ганаровы 

старшыня Першага ўсебеларускага з'езда ў Мінску (1917), старшыня 

камісіі па адкрыцці Беларускага дзяржаўнага універсітэта. 

 

 
 

  

Мітрафан Доўнар-Запольскі (1867-1934) 

Беларускі гісторык, этнограф, фалькларыст і літаратуразнавец. Аўтар 

прац: «Беларускае мінулае» (1888), «Нарысы па гісторыі Беларусі», 

«Асновы дзяржаўнасьці Беларусі». Вывучаў і апісваў сямейны побыт, 

вясельныя абрады (1880-1890). Супрацоўнічаў у газетах «Белорусское 

слово», «Белорусское эхо», «Вольная Беларусь», сябра камісіі БНР па 

арганізацыі Беларускага ўнівэрсітэта, загадчык кафедры гісторыі 

Беларусі ў Беларускім дзяржаўным унівэрсытэце (1925-1926). Доктар 

гістарычных навук (1905). Правадзейны сябра Інбелкульту. 
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