
Віцебск: рэальная і папулярная гісторыя роднага горада 

Кафедра гісторыі Беларусі ВДУ імя П. М. Машэрава, Віцебская абласная 

бібліятэка імя У. І. Леніна сумесна з клубам гістарычнай рэканструкцыі 

«Vargentorn» і Віцебскім гарадскім парталам з верасня 2016 года два разы на 

месяц арганізуюць бясплатныя курсы для ўсіх зацікаўленых «Віцебск: 

рэальная і папулярная гісторыя роднага горада». 

У апошні час сталі актыўна тыражавацца розныя псеўдагістарычныя 

тэорыі і вольныя трактоўкі гісторыі горада і Беларусі. Сучасныя магчымасці 

сеткі інтэрнэт дазваляюць распаўсюджваць гэтыя погляды практычна 

бесперашкодна. З’явіліся нават дастаткова паспяховыя выдавецкія праекты, 

якія спрыяюць тыражаванню псеўдагістарычных ведаў і трактовак, што 

дазваляе гаварыць пра камерцыялізацыю гісторыі. Супрацьстаяць гэтаму 

складана! Але можна і патрэбна! 

Мы прапаноўваем навуковы погляд на гісторыю горада, абапіраючыся 

на гістарычныя крыніцы і іх крытычны аналіз. Мы не збіраемся адмаўляцца і 

ад смелых гіпотэз, калі існуе дастаткова аргументаў на іх карысць. Але пры 

гэтым будзе зроблены акцэнт на тое, што гэта толькі навуковае меркаванне. 

Таму, на курсах вы спазнаеце рэальную гісторыю горада. 

Сучасная гістарычная навука часта грашыць высокай ступенню 

тэарэтызацыі, увагай да дробязяў, якія часцей за ўсѐ не цікавыя шырокай 

аўдыторыі. У сувязі з гэтым, другая задача, якая стаіць перад лектарамі, 

паднесці гісторыю горада ў папулярнай форме, нават у стылі «скандалаў і 

расследаванняў», што, на наш погляд, павінна зацікавіць слухачоў.  

Курсы будуць праводзіцца на базе Віцебскай абласной бібліятэкі імя 

У. І. Леніна. Першыя заняткі пройдуць ужо 13 верасня. Пачатак у 18.00. 

Тэма: «Віцебск дагарадскі» («Віцебск балцкі»). 

На першых занятках слухачы курсаў змогуць спазнаць гісторыю 

Віцебска таго перыяду, калі на гары Ламіха існавала гарадзішча балцкай 

днепра-дзвінскай археалагічнай культуры. У занятках мяркуюць прыняць 

удзел спецыялісты-археолагі і рэканструктары, якія аднаўляюць побыт і 

матэрыяльную культуру старажытных балтаў. 

Наступная лекцыя, прысвечаная легендарнай заснавальніцы Віцебска 

княгіні Вользе, запланавана на 29 верасня. Надалей заняткі будуць 

праходзіць кожны другі і чацвёрты чацвер месяца. Падрабязную 

інфармацыю можна знайсці на нашай старонцы ў кантакце 

https://vk.com/histvitebsk і на сайтах партнѐраў.  

https://vk.com/histvitebsk

