
НАШИ ЮБИЛЯРЫ

КУШНЯРЭВ1Ч АЛЯКСАНДР М1КАЛАЕВ1Ч 
(з нагоды юбшею)

26 мая адзначае сваё 60-годдзе добра вядомы у Беларус i за яе межам1 
вучоны -  прафесар кафедры псторый, сусветнай культуры i турызму, 
доктар мастацтвазнауства, прафесар Аляксандр Мiкалаевiч Кушнярэвiч. Ён 
нарадзiуся у в. Дзядзiлавiчы Барысаускага раёна Мшскай вобласцi. Яго 
бацькi працавалi на крухмальным заводзе у в. Вароускае. Бацька Мiкалай 
Iосiфавiч -  шжынерам-мехашкам, а матуля Надзея Iльiнiчна -  рознарабочай. 
Акрамя старэйшага Аляксандра у сям,i выхоувалюя сыны Генадзь, Пятро 
i Сцяпан.

Шлях да прафесй настаушка у выпускнiка Дзядзiлавiцкай сярэдняй 
школы расцягнууся на цэлыя два гады. Пасля яе заканчэння у 1975 г. ён 
двойчы спрабуе стаць студэнтам перакладчыцкага факультэта Мшскага iняза, 
але у вынiку вымушаны уладкавацца на працу слесарам-рамонтнiкам Мшс- 
кага завода шасцерняу.

Перыяд з верасня 1977 па чэрвень 1982 г. утсаны у летапiс студэнцкага 
жыцця юбiляра на пстарычным факультэце Мiнскага дзяржаунага педагапч- 
нага iнстытута iмя А. М. Горкага. З 1 верасня 1977 г. Аляксандр Куптнярэв1'ч 
навучаецца на пстарычным факультэце, дзе на працягу 5 гадоу вывучае не 
толью псторыю, але i авалодвае ведамi i здабывае настаунiцкi вопыт 
выкладання французскай мовы i грамадазнауства. Будучаму педагогу пашан- 
цавала пачуць блюкучае лектарскае слова i пазнаёмiцца з прафесшным 
майстэрствам гiсторыкау А. А. Вастеускага, В. I. Гарамыкiнай, М. P. Гнеую, 
Я. Н. Марголша, А. Р. Пранiка, А. П. П’янкова, В. Р. Федарасавай, а так- 
сама навучацца французскай мове у Л. Г. Бандарчук, А. Г. Дабрыншай, 
М. Г. Лапотка, А. А. Макаёнак, Ж. С. Паулоускай.

Першую навуковую работу студэнт трэцяга курса А. Кушнярэвiч прыс- 
вячае даследаванню гiсторыi музея Вялшай Айчыннай вайны у в. 1каны 
Барысаускага раёна. З другога курса ён з яуляуся актыуным удзельнiкам 
студэнцкага навуковага гуртка па вывучэнш гiсторыi i культуры Беларусi, 
якiм шмат гадоу юравау апантаны краязнауца i самаадданы педагог з вялiкай 
лiтары М. Р. Гнеука. Дзякуючы яму каштоуны вопыт здабывалi i будучыя 
беларусюя навукоуцы -  I. Г анецкая, Т. Джумантаева, А. Калбаска, А. Кры- 
вальцэвiч, А. Кушнярэвiч, А. Рацько, С. Тарасау. Менавiта тыя сумесныя 
вандроукi, сустрэчы, абмеркаваннi, знаёмствы спрыялi творчаму стауленню 
будучага даследчыка да археалогii, сярэднявечнай архiтэктуры i мастацтва 
Беларусi.

Вельмi значны след у станауленш маладога гiсторыка пакiнулi прафесiй- 
ныя сустрэчы з таленавпым беларускiх археолагам, нязменным кiраунiком 
летшх палявых археалагiчных раскопак на Мсщслаушчыне -  кандыдатам



пстарычных навук А. А. Трусавым. (На той момант асшрант 1нстытута 
псторый АН БССР паспяхова абарашу кандыдацкую дысертацыю на тэму 
«Археалапчнае вывучэнне помшкау манументальнага дойлщства на 
тэрыторый Беларус XI-XVII стст.». Адметнасць яго даследчыцюм пошукам 
надавала методыка, распрацаваная для архНэктурна-археалапчнага выву- 
чэння помшкау манументальнай архггэктуры Беларуси выяулення асноуных 
тыпау муровак i будаушчых матэрыялау.) Мажл1ва, у той час был1 пасеяны 
тыя зярняткi даследчыцкай апантанасщ, дзякуючы якой у душы будучага 
навукоуцы набывала моц вера у важнасць мэтанакiраванай працы на шве 
айчыннай археалагiчнай навукi.

З 1982 г. выпускшк гiстфака А. М. Кутттнярэв1'ч працуе у Беларускiм 
рэстаурацыйным праектным iнстытуце на пасадзе малодшага навуковага 
супрацоушка. Менавiта там пад юраунщтвам А. А. Трусава у гiсторыка 
пачынае складвацца накiрунак уласнага навуковага пошуку -  археалогiя 
архтоктуры. У 1984 г. выходзiць першы навуковы артыкул А. М. Кушня- 
рэвiча «Вежы глядзяць скрозь стагоддзй), у якiм малады аутар разглядае 
багатую гiсторыю замкавай архiтэктуры сярэднявечнай Беларуси У наступ- 
ныя гады канчаткова фармiруецца яго даследчыкi напрамак, звязаны з выву- 
чэннем археалапчна-архНэктурных асноу культавага дойлiдства Беларусi ад 
позняга Сярэднявечча i пачатку Новага часу.

Працуючы у 1нстытуце, А. М. Кут нярэв1ч заканчвае завочную астран- 
туру Ленiнградскага аддзялення 1нстытута археалогii АН СССР, потым 
паступае у асшрантуру 1нстытута гiсторыi АН БССР на дзённую форму 
навучання (навуковы юраушк -  доктар гiстарычных навук, прафесар Юрый 
Васiльевiч Штыхау). Пасля яе заканчэння у 1990 г. працуе у аддзеле 
археалогii дадзенай установы. У канцы мая 1991 г. у Леншградсюм аддзя- 
леннi 1нстытута археалогii АН СССР (цяпер -  1нстытут гiсторыi матэрыяль- 
най культуры РАН) А. М. Кушнярэвiч абараняе кандыдацкую дысертацыю 
«Культавае дойлiдства Беларус XIII-XVI стст.: гiстарычнае i архггэктурна- 
археалагiчнае даследаванне» (навуковы юраушк -  доктар гiстарычных навук, 
прафесар Павел Аляксандравiч Рапапорт).

З 1992 г. працуе выкладчыкам культуралогii на кафедры тэорый i пс- 
торый культуры Беларускага дзяржаунага педагагiчнага ушверсггэта iмя 
Максiма Танка. У 1993 г. выходзщь першая манаграфiя юбшяра «Культавае 
дойлщства Беларусi XIII-XVI стст.», якой закладваецца трывалы падмурак 
для далейшых пошукау i адкрыццяу. У снежш 1995 г. А. М. Кушнярэв1'ч 
атрымлiвае вучонае званне дацэнта.

У 2000-2003 гг. навучаецца у дактарантуры гэтай жа вышэйшай наву- 
чальнай установы па спецыяльнасцi «Тэорыя i гiсторыя культуры». У лютым 
2005 г. абараняе доктарскую дысертацыю «Г атычнае дойлiдства ВКЛ: фун- 
кцыянальная i архiтэктурная тыпалопя» у 1нстытуце этнаграфii, мастацтва- 
знауства i фальклору НАН Беларусi. Юбiляр адзш з першых сярод айчынных 
псторыкау-медыявютау звярнууся да даследавання архiтэктурных трады- 
цый ВКЛ. У чэрвенi адпаведна з Пастановай Прэзiдыума ВАК Рэспублш 
Беларусь яму прысуджана вучоная ступень доктара мастацтвазнауства.



На працягу аднаго года, з верасня 2005 па верасень 2006 г., працуе 
загадчыкам кафедры псторый сусветнай цывшзацый у прыватнай установе 
адукацый «М1жнародны гуман1тарна-эканам1чны шстытут».

У пачатку 2000-х гадоу даследчык сярэднявечнай Беларуси у тым лжу 
i наш юбшяр, зрабш важны падарунак беларусюм чытачам, выдаушы упер- 
шыню у двух тамах «Энцыклапедычны даведнiк ВКЛ» (2005, 2006). На 
яго старонках апублшавана звыш двух дзясяткау навуковых артыкулау 
А. М. Кушнярэвiча. У iх лiку -  артыкулы аб касцёлах i кляштарах у Вшьш, 
Гароднi, Геранёнах, Гнёзна, Iшкальдзi, tyi i iнш. У другiм томе друкуюцца 
яго артыкулы пра кейдансю Георпеусю касцёл; ратушу, дом «Пяркунаса», 
касцёлы Гертруды, Пятра i Паула у Коуне; царкву у Коданах, кляштар 
у Крэцiнзе, манастыр у Мяжэрыцах, цэрквы i касцёлы у Новай Свержанi, 
Наваградку, Супраслi, Сынкавiчах i iнш.

З 1 верасня 2006 г. па цяперашш час працуе ва установе вышэйшай 
адукацый «Мiнскi дзяржауны лiнгвiстычны унiверсiтэт»: спачатку на
пасадзе загадчыка кафедры культуралогй, кафедры культуралогii i мiжнарод- 
нага турызму, з 1 верасня 2010 г. на пасадзе прафесара кафедры айчыннай 
псторый i сусветнай культуры, з чэрвеня 2012 г. -  прафесарам кафедры псто- 
рый, сусветнай культуры i турызму.

З 2007 г. доктар мастацтвазнауства А. М. Куптнярэв1'ч уваходзiць у склад 
аргкамiтэта па правядзеннi мiжнароднай навуковай канферэнцый «Беларусь 
i Германiя: псторыя i сучаснасць», у якой бралi удзел гiсторыкi Аустрыi, 
Беларусi, Германй, ЗША, Польшчы, Латвii, Лiтвы, Расй i Украiны. На 
старонках зборшкау, што утрымлiваюць матэрыялы гэтай штогадовай кан- 
ферэнцыi, былi апублiкаваны тэзюы дакладау юбiляра. Ён прысвяцiу iх 
нямецкiм уплывам у замкавым дойлщстве ВКЛ, у дэкаратыуна-ужытковым 
мастацтве Беларус ХШ-ХУШ ст.; разнастайнасцi замкау-кастэляу у бела- 
рускай i нямецкай пстарыяграфй, нямецкiм уплывам у абарончым дойлщстве 
Беларусi: бергфрыдам; архiтэктурна-будаунiчай дзейнасцi нямецкага дойлiда 
А. Кромера на Беларуси нямецкiм хронiкам ХШ-ХУ ст. як крынщы выву- 
чэння гiсторыi Беларуси ролi нямецкага архiтэктара I. Глаубнща у развiццi 
барочнай стылiстыкi беларускага дойлщства; нямецкiм мастакам Г есюм пры 
двары князёу Радзiвiлау; ролi нямецкага архiтэктара Я. С. Бекура у развiццi 
барочна-класiцыстычнай стылiстыкi беларускага дойлщства. У 2007 г. выхо- 
дзiць манаграфiя А. М. Кушнярэвiча «Тыпалогiя гатычнага абарончага куль- 
тавага дойлщства Вялiкага княства Лiтоускага».

З 2008 г. па 2013 г. з’яуляуся юраушком кафедральнай навукова-даслед- 
чай тэмы «Дыялог культур -  культура дыялога: практычны аспект сучасных 
культуралапчных ведау». За гэты час падрыхтаваны 3 вучэбна-метадычныя 
дапаможнiкi па культуралогй i мiжнародным турызме, а таксама 2 манаграфii -  
«Мураваная дабастыённая фартыфiкацыя Вялiкага княства Лiтоускага» 
(А. А. Кушнярэвiч), «Станауленне i трансфармацыя статуса культуралагiчнай 
кампаратывiстыкi» (А. А. Павшьч). Апошнi праз тры гады пасля выхаду 
манаграфii падрыхтавау i абаранiу доктарскую дысертацыю «Трансфармацыя 
статуса кампаратывютыю у сучаснай культуралогii».



У 2011 г. юбшяр выдае манаграфш «Мураваная дабастыённая фарты- 
фшацыя Вялжага княства Лггоускага» (2-е выданне выйшла праз 3 гады 
у акадэм1чным выдавецтве «Беларуская навука»). Манаграф1я атрымала 
перамогу у конкурсе, праведзеным Цэнтрам вывучэння псторый фартыфь 
кацый пры Расшскай акадэмй архтоктуры i будаушчых навук у Маскве 
у 2011 г. Навуковая каштоунасць дадзенага даследавання вынiкае з таго, што 
у навуковую практыку i шырокi грамадсю дыскурс уведзены малавядомы 
матэрыял па псторьй беларускай архiтэктуры, якi вывучаецца з пазiцый 
мастацкiх стыляу i наюрункау развiцця архiтэктуры у XVI-XVII стагоддзях. 
Аутар упершыню знаёмiць чытача са спецыфiкай фармiравання беларускага 
напрамку гатычнага дойлщства, якое разглядаецца як важная кампанента 
нацыянальнай мастацкай культуры ва умовах iснавання полiканфесiйнага 
грамадства ВКЛ. Дзякуючы працам А. М. Кушнярэвiча вызначаны новыя 
перспектывы даследавання гэтай праблематыю у шитых вiдах мастацтва 
i прыкладных гiстарычных дысцыплшах, што у сваю чаргу спрыяе актыунай 
рэстаурацыу ахове i прапагандзе помнiкау дойлщства сярэдневяковай Беларусi.

Актуальнасць такога напрамку даследавання вызначаецца у першую 
чаргу тым, што аутар бачыць перспектыву далейшай распрацоукi тыпалогй 
абарончага дойлiдства Беларусi ва усходнеславянсюм i агульнаеурапейскiм 
культурна-гiстрычным кантэксце. Аутарам была удакладнена i пашырана 
тыпалопя замкавых i гарадскiх умацаванняу, распрацавана псторыка-архггэк- 
турная тыпалогiя культавага абарончага дойлщства. Упершыню была прапана- 
вана новая гiпотэза паходжання чатырохвежавых храмау, прыстасаваных да 
абароны. Помнiкам розных тыпалапчных груп навукоуцам дадзена пстарыч - 
ная i архiтэктурна-мастацтвазнаучая характарыстыка. Адпаведна Пастанове 
Прэзiдыума ВАК Рэспублт Беларусь ад 7 сакавiка 2012 г. юбшяру прыс- 
воена вучонае званне прафесара па спецыяльнасщ «Мастацтвазнауства».

Кола навуковых iнтарэсау прафесара А. М. Кушнярэвiча не абмяжоу- 
ваецца толью пытаннямi мастацтвазнауства, але вельмi частка датычыцца 
культуралагiчнай праблематыкi. Выкарыстанне новых падыходау дазволiла 
даследчыку адкрыць шматлiкiя малавядомыя старонкi гiсторыi культуры 
шшых краiн i народау не толью для беларускага навуковага грамадства, але 
i студэнцтва. Такiя знаходю служаць асновай новых ведау пры выкладанш 
вучэбных дысцыплiн «Культуралогiя», «Культура Англп», «Культура Герма- 
нii», «Культура 1спанп», «Культура Францыi», «Тэорыя i гiсторыя турызму». 
На старонках выданняу «Беларускi гiстарычны часопiс», «Адукацыя i выха- 
ванне», «Пытаннi культуралогii», «Весщ 1нстытута сучасных ведау», «Веснiк 
МДЛУ» часта друкуюцца навуковыя матэрыялы шаноунага прафесара аб 
беларуска-нямецюх мастацкiх сувязях.

Аляксандр Мiкалаевiч актыуна удзельнiчае у падрыхтоуцы кадрау 
вышэйшай квалiфiкацыi. З 2010 г. з’яуляецца членам спецсавета па абароне 
кандыдацюх i доктарскiх дысертацый па мастацтвазнаустве i культуралогii 
пры Беларускiм дзяржауным унiверсiтэце культуры i мастацтвау (БДУКМ). 
У 2007-2010 гг. быу навуковым кiраунiком кандыдацкага даследавання



«Узаемадзеянне мастацюх культур у беларусюм шанастасе ХУ1-ХУШ стст.» 
астрантю Магшёускага дзяржаунага ушверстота 1мя А. Куляшова. Быу 
афщыйным апанентам на абароне доктарсюх i кандыдацюх дысертацый па 
культуралогп i мастацтвазнаустве.

Даследчык не толью выступае з цiкавымi артыкуламi на старонках 
розных навуковых выданняу, але i дзелiцца сваiмi прафесiйнымi ведамi са 
студэнтамi розных устаноу вышэйшай адукацыi: БДУКМ i 1нстытута сучас- 
ных ведау iмя А. М. Шырокава. Апроч таго, актыуна удзельшчае у шматлiкiх 
навуковых мерапрыемствах, у тым лiку кангрэсах, круглых сталах i наву
ковых канферэнцыях як у краше, так i за яе межами З’яуляецца аутарам звыш 
260 навуковых i вучэбна-метадычных прац, у тым лшу мае 3 асабютыя 
манаграфii. Яго працы вядомы не толькi у Беларусi, але у блiзкiм i далёкiм 
замежжы.

З 2010 г. Аляксандр Мiкалаевiч з’яуляецца сябрам рэдакцыйнай рады 
«Беларускага гiстарычнага часотса», уваходзiць у склад рэдакцыйнай калегп 
навукова-тэарэтычнага штогоднiка «Вестник МГЛУ» (псторыя, фiласофiя, 
сацыялогiя, эканомша, культуралогiя, палiталогiя), а таксама Экспертнага 
савета ВАК Рэспублт Беларусь па мастацтвазнаустве i культуралогii.

Шаноуны Юбшяр, прымiце нашы сардэчныя словы удзячнасщ за шмат- 
гадовую педагагiчную працу, за невычэрпнае жаданне служыць высакарод- 
ным мэтам выхавання студэнцкай моладзу шчодра дзялщца. з ёю сваiмi 
творчымi iдэямi, фармiраваць высокi мастацтвазнаучы густ i захоуваць веру 
у гумашстычныя каштоунасцi. Наш юбiляр не перастае радаваць чытачоу 
i студэнтау не толькi новымi навуковымi працаму даследчыцкiмi iдэямi, але 
i сваёй вернасцю навуковым традыцыям. Калегi, сябры, вучнi, аднагрупнiкi 
i аднакурснiкi вшшуюць Аляксандра Мiкалаевiча Кушнярэвiча з юбшеем 
i жадаюць моцнага здароу’я, творчых поспехау i натхнення на новыя 
дасягненнi.

А. М. Космач, прафесар кафедры ггсторыг ушверстэта Фрэнаса 
Марыёна (г. Фларэнс, штат Пауднёвая Каралта, ЗША), кандидат г1ста- 
рычных навук, прафесар, сябра юбшяра.

А. М. Калбаска, кграунгк па акадэмгчных справах Еурапейскага гума- 
нтарнага ушверстэта (г. Вшьнюс, Лтва), прафесар, аднакурснж юбшяра.

С. Я. Новгкау, загадчик кафедры ггсторъи, сусветнай культуры i туризму 
МДЛУ, дацэнт, кандыдат гiстарычных навук, дацэнт, калега юбшяра


