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— Спа дар Вік тар, у на шай па пя-

рэд няй раз мо ве вы час та згад ва лі 

праб ле му та го, што но выя кні гі час-

та прос та не трап ля юць да чы та чоў 

у не вя лі кіх на се ле ных пунк тах. Да-

вай це пач нём раз мо ву з гэ та га...

— Лю дзі з пе ры фе рыі, вяс коў цы 

на ват ка лі ўба чаць пэў ную прэ зен-

та цыю вы дан ня на тэ ле эк ра не, то 

на ўрад ці ўба чаць са му кні гу. Бо сіс тэ-

ма кам плек та ван ня біб лі я тэк у на шай 

кра і не не ад па вя дае па тра ба ван ням 

ча су. Ра ней па паў нен не фондаў бы ло 

сіс тэм ным: «уніз» іш лі кні гі, ацэ не-

ныя спе цы я ліс та мі на рэс пуб лі кан скім 

і аб лас ным уз роў нях. А ця пер гро шы 

для кам плек та ван ня біб лі я тэк ад да-

дзе ны ў ра ё ны. На ўзроў ні ж раё  на 

ха пае сва іх праб лем — і ў ад дзе лаў 

куль ту ры, і ў біб лі я тэч ных сіс тэм. Та-

му, ня гле дзя чы на ўвесь «звон» — 

на прык лад, прэ зен та цыя май го вы-

дан ня ад бу дзец ца ў На цы я наль ным 

гіс та рыч ным му зеі 13 снеж ня ў 17 га-

дзін, — на гэ тым усё і за кан чва ец-

ца. Да лей шы шлях кні гі за ле жыць ад 

руп лі вас ці са мо га аў та ра. Ха ця трэ ба, 

каб кні га атрым лі ва ла ацэн ку на рэс-

пуб лі кан скім уз роў ні, а пас ля трап ля-

ла да чы та ча на пе ры фе рыю.

— А як у ін шых кра і нах?

— Мы ўвесь час ка жам пра 

кам п'ю та ры за цыю, у тым лі ку біб лі я-

тэк. Ад нак ка лі па гля дзець, на прык-

лад, на Гер ма нію, там па пя ро вая 

кні га за па тра ба ва на, і яна ўвесь час 

у ца не. Там га лоў ная біб лі я тэ ка кра-

і ны ці пэў най зям лі аказ вае ўплыў 

на кам плек та ван не біб лі я тэк ні жэй-

ша га ўзроў ню. Ра ней у нас іс на ваў 

біб лі я тэч ны ка лек тар: аба вяз ко выя 

асоб ні кі кніг рас сы ла лі ся ў па трэб-

ныя ўста но вы, ад нак яшчэ част ку кніг 

на бы ва лі для цэнт ра лі за ва най біб лі-

я тэч най сіс тэ мы — і та кім чы нам у 

аб лас ныя га ра ды ад праў ля ла ся тое 

ж, што бы ло ў ста лі цы. Да рэ чы, па 

элект рон най по шце я пра ін фар ма ваў 

су пра цоў ні каў цэнт ра лі за ва най біб лі-

я тэч най сіс тэ мы пра сваю кні гу. Але 

ні хто, акра мя Брэсц кай аб лас ной біб-

лі я тэ кі, не ад гук нуў ся. Ха цеў пра вес ці 

прэ зен та цыю ў адным з райцэнтраў 

Гродзеншчыны, з якім звя за ны мно гія 

да ку мен ты з вы дан ня, ад нак ні я ка га 

ад ка зу з іх біб лі я тэ кі не атры маў....

— Вы да сле ду е це ар хіў ныя да-

ку мен ты. У свой час пі са лі края-

знаў чыя ар ты ку лы. Як ду ма е це, 

ці ці ка вяц ца ў на шым гра мад стве 

гіс та рыч най тэ май?

— Так, на маю дум ку, ін та рэс ёсць. 

Ад нак па дзеі па да юц ца фраг мен тар-

на. А гіс та рыч ны пра цэс па ві нен быць 

цэль ным, іс ці не па руш ным лан цуж-

ком. А ў нас ён ча мусь ці па ста ян на 

рвец ца. Ча сам ка жуць, што гіс то рыя 

Бе ла ру сі па чы на ец ца з паў стан ня Ка-

лі ноў ска га, але ж і да паў стан ня Ка лі-

ноў ска га бы лі бе ла ру сы. Бы лі асо бы 

з на шай элі ты, якія жы лі на дзе яй і 

ра бі лі кро кі па ад наў лен ні дзяр жаў-

нас ці. І гэ та не ка жу чы пра ся лян як 

асноў ных нось бі таў мо вы. Ка лі мы па-

гля дзім на па дзе лы Рэ чы Па спа лі тай 

ці на 1831 год, ці яшчэ глы бей — мы 

ўсю ды за ўва жа ем Бе ла русь. І ў сва ёй 

кні зе я пад крэс лі ваю гэ та, яно з'яў ля-

ец ца асноў най ідэ яй і мэ тай. Ге не а-

ло гію бе ла рус ка га шля хец ка га ро ду 

За ві шаў я да сле да ваў да ся рэ дзі ны 

ХVІ ста год дзя. А апош няя яго прад-

стаў ні ца — Маг да ле на Ра дзі віл.

— Ча му аб ра лі для да сле да ван-

ня ме на ві та лёс гэ тай жан чы ны?

— Та му што яна ўвесь час ру пі-

ла ся пра бе ла рус кую дзяр жаў насць, 

пра за ха ван не не за леж нас ці, пра 

пад тры ман не па рад ку. Маг да ле на 

ад да ла свае гро шы і ста я ла ка ля вы-

то каў но вай бе ла рус кай не за леж нас-

ці... Мно гія імк нуц ца да ка заць, што 

мы іс на ва лі да 1863 го да ці пас ля 

1863 го да — ад нак тут і да каз ваць 

ні чо га не трэ ба! Прод кі на шы жы лі 

тут. Бе ла ру сы ні ко лі не бы лі асі мі-

ля ва ны мі і не бы лі дэ пар та ва ны мі. 

На род наш увесь час жыў на гэ тым 

мес цы. Ад нак у нас у школь най пра-

гра ме па ста ян на пі шуць пра Бе ла-

русь у скла дзе Ра сій скай Ім пе рыі. 

Ня важ на, у скла дзе ча го яна бы ла... 

Вось асо бы Бе ла ру сі, вось дум кі, 

вось пра цы, вось пос пе хі!

— Да вай це вер нем ся да асо бы 

Маг да ле ны Ра дзі віл. Рас ка жы це, 

чым яна ад мет ная?

— Па ча так ХХ ста год дзя, уз дым 

Ра сій скай Ім пе рыі, усе га на ро выя ты-

ту лы страч ва юць зна чэн не, страч ва-

ец ца ро ля і сель скай гас па дар кі. І ў 

гэ ты час па чы на юц ца ад ра джэн скія 

ру хі. На цы я наль ныя мен шас ці ў Ра сіі 

па ва роч ва юц ца на За хад, па чы на-

юць шу каць шля хі да не за леж нас ці. 

Поль шча ме ла аў та но мію ў скла дзе 

Ра сій скай Ім пе рыі, увесь час за хоў-

ва ла і мо ву, і куль ту ру, та му там бы ло 

пра сцей. Ад нак ас тат нія на ро ды ме лі 

гор шыя ўмо вы: бы ла за ба ро не на мо-

ва, не толь кі ў нас, але і ў лі тоў цаў, і 

ў ін шых. Са мо ад ра джэн не вы ма га ла 

перш за ўсё гро шай. Лас тоў скі пі саў, 

што пас ля 1905 го да ўсе на ма ган-

ні са цы я ліс таў бы лі раз бі тыя ў пух і 

прах, не за ста ло ся ні вод на га ча ла ве-

ка, які б здо леў па ды маць бе ла рус кае 

пы тан не. Ін шыя кра і ны аба пі ра лі ся 

на на цы я наль ны ка пі тал, ад нак у бе-

ла ру саў яго не бы ло. А Маг да ле на ў 

1906 го дзе па ча ла фі нан са ваць бе ла-

рус кі друк, школ кі, рэ лі гій ных дзея чаў. 

Да рэ чы, ака за ла ся, што Эпі мах-Шы-

пі ла і ра ней звяр таў ся да ін шых за-

мож ных асоб, да Вай ні ло ві ча і ін шых, 

ад нак ні хто не зга джаў ся ах вя ра ваць 

на спра ву ад ра джэн ня ні ка-

пей кі. У гэ тым сэн се знач-

насць Маг да ле ны Ра дзі віл і 

па чат ку бе ла рус ка га ад ра-

джэн ня прос та не ацэн ныя. 

Яна з'яў ля ла ся най вя лік шым 

па лі тыч ным дзея чам свай го 

ча су. Яна бы ла на блі жа най 

да Дзяр жаў най Ду мы, ла дзі-

ла свае са ло ны, дзе імк ну ла-

ся пра соў ваць улас ны по гляд: 

маў ляў, хлоп цы, ну да вай це 

неш та ра біць!.. Яе гро шы 

да лі штур шок уз ды му на цы-

я наль най дэ ма кра тыі, якая 

гур та ва ла ся ва кол «На шай 

ні вы». І Ян ка Ку па ла, і мно гія 

ін шыя дзея чы ў нас уга на-

ра ва ныя на леж ным чы нам. 

Ад нак тыя, хто рас па чы наў спра ву, 

да па ма гаў най перш фі нан са ва, за-

ста лі ся ў це ні.

— Рас ка жы це пра аса біс тае 

жыц цё Маг да ле ны.

— Ка лі я чы таў пра яе дзі ця чыя 

га ды, бы ло да во лі сум на. Яна ме-

ла до сыць вы бух ны ха рак тар, да 

та го ж яе лі чы лі не над та пры го-

жай. Бы ла ў дзяўчыны і сяст ра, 

ста рэй шая на год, поў ная су праць-

лег ласць — пры го жая і спа кой ная. 

І вось ма ці вель мі лю бі ла ме на ві та 

сяст ру, а Маг да ле най па гар джа ла. 

Ня рэд ка яна за хо дзі ла ў па кой і 

ка за ла: «А дзе мая лю бі мая дзяў-

чын ка? За раз мы з ёй па е дзем...» 

Маг да ле на вы бя га ла на су страч, 

спа дзе ю чы ся, што яе ха ця б пры-

га лу бяць. Ма ці ўвесь час абі ра ла 

ста рэй шую. Маг да ле на бы ла вель мі 

аду ка ва ная — сва бод на чы та ла на 

трох мо вах, вы дат на раз бі ра ла ся 

ў лі та ра ту ры. Яе вы да лі за муж за 

ста рэй ша га ча ла ве ка, баць ка ва-

га ра вес ні ка. Яны пра жы лі ра зам 

12 га доў. У сва іх ліс тах да баць кі 

Маг да ле на па ста ян на пі са ла, што ў 

му жа вель мі дрэн нае зда роўе. Ма-

ла дой жан чы не да во дзі ла ся ўвесь 

час быць ля хво ра га ста ро га. Калі 

муж па мёр, жон цы не па кі нуў аб-

са лют на ні чо га — усю ма ё масць 

пе ра пі саў на дач ку. Паз ней Маг да-

ле на па еха ла ў Анг лію, ад па чы ва ла 

там і па зна ё мі ла ся з хлоп цам, на 

19 га доў ма ла дзей шым за яе. Гэ-

та быў Мі ка лай Ра дзі віл, які стаў 

дру гім му жам і даў ёй проз ві шча. 

У той час, каб тра піць у Дзярж ду му 

Ра сіі, муж чы ну трэ ба бы ло прай сці 

ма ё мас ны цэнз. Маг да ле на па да ра-

ва ла свай му му жу ма ён так у Куш-

ля нах: яна ве ры ла, што вы ра шэн не 

на цы я наль на га пы тан ня бе ла ру саў 

маг ло ад быц ца праз вяр хоў ную ўла-

ду, праз Пе цяр бург. Маг чы ма, так 

бы і ад бы ло ся, каб не рэ ва лю цыя... 

Свет змя ніў ся, і яна вы бра ла ін шую 

так ты ку, па ча ла шмат ах вя ра ваць 

на на цы я наль ны рух.

— Спа дар Вік тар, вы з жур на ліс-

ты кі пе рай шлі ў вы да вец кую спра-

ву. Рас ка жы це, як па чу ва е це ся ў 

гэ тай пра фе сіі?

— Ра ней за вы хад ад ной кні гі, 

якая дру ка ва ла ся вя ліз ным ты ра-

жом, мож на бы ло ад ра зу на быць 

ква тэ ру. Ад нак я прый шоў у спра ву 

паз ней. Ця пер ты раж у 200 асоб ні каў 

лі чыц ца нар маль ным. А ў 1000 асоб-

ні каў — гэ та быц цам уво гу ле неш та 

эк стра ар ды нар нае. Я зай ма ю ся гіс-

та рыч ны мі да сле да ван ня мі, дру кую 

важ ныя для на цы я наль най спад чы-

ны кні гі, якія за ста нуц ца і пас ля мя-

не, та му па чу ва ю ся шчас лі вым.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

ТА ЯМ НІ ЦЫ 
РОД НАЙ ХА ТЫ...
Ка лі вы хо ча це больш да ве дац ца пра тое, як жы лі 

на шы прод кі, чым зай ма лі ся, як аздаб ля лі сваё 

жыт ло, мо жа це звяр нуц ца... да слоў ні каў і лек січ ных 

ат ла саў.

Тэ му для гэ та га вы пус ку пад ка за ла ад но толь кі сло ва. Ра-

зам з Ве ра ні кай КУР ЦО ВАЙ, за гад чы кам ад дзе ла дыя лек-

та ло гіі і лінг ва ге аг ра фіі Ін сты ту та мо ва знаў ства імя Яку ба 

Ко ла са Цэнт ра да сле да ван няў бе ла рус кай куль ту ры, мо-

вы і лі та ра ту ры НАН Бе ла ру сі, раз бі ра ем рэ дак цый ную 

пош ту. Ся род моў ных за ла ці нак, да сла ных для «Слоў ні цы» 

на шай чы тач кай з вёс кі Лу чын Ра га чоў ска га ра ё на Соф' яй 

Ку сян ко вай, су стра ка ем сло ва «за пер» — фран тон.

— У Дыя лек та ла гіч ным ат ла се ёсць кар та, якая па каз вае, 

коль кі на огул на тэ ры то рыі Бе ла ру сі іс нуе на зваў для фран то-

на, усё гэ та па да ец ца ў бе ла рус кіх на род ных га вор ках, — рас-

каз вае Ве ра ні ка Мі ка ла еў на. — Так, мож на па гля дзець, дзе 

вы ка рыс тоў ва ец ца сло ва «за пер» (яго па хо джан не ві да воч-

нае — тое, што за пі ра ец ца, за ты ка ец ца). Яно ла ка лі зу ец ца 

на тэ ры то рыі ўсход не па лес кіх га во рак. «Шчыт» («за шчы так», 

«за шчыт» ды ін шыя гру пы на зваў) ха рак тэр ны для паў ноч на-

за ход няй і за ход няй зо ны. Так са ма мы мо жам су стрэць наз ву 

«за кот». Больш аб ме жа ва на вы ка рыс тоў ва лі ся та кія сло вы, 

як «стра ха», «за стрэ шак» (ка лі са му стра ху і гэ ту част ку, 

якую па-су час на му на зы ва ем фран то нам, не раз мя жоў ва лі) 

або як «за ша ля ван не» — тое, што за шы ва ла ся. Пры чым на 

ад ной і той жа тэ ры то рыі маг лі су стра кац ца роз ныя наз вы, 

так, по бач з «фран то нам» су стра ка ем «на лоб нік», «за ло бак» 

і прос та та кую фор му, як «лоб». Ад сюль мы да вед ва ем ся і 

пра спо саб мыс лен ня, ка лі част кі ча ла ве ча га це ла ата я сам-

лі ва лі ся з ін шы мі аб' ек та мі. На прык лад, «ча ло» («ча лес нік», 

«пры ча лес нік») мы су стра ка ем у апі сан ні пе чы.

— Ці мож на дзя ку ю чы га вор кам да ве дац ца, дзе і як 

вы гля да лі ха ты. Та кія роз ныя наз вы фран то на ці не пад-

каз ва юць, што яго кан струк цыі бы лі не ад на го ві ду?

— Зра зу ме ла, на пра ця гу гіс то рыі ха та зве да ла вя лі кія 

зме ны, кан струк цыі маг лі ад роз ні вац ца. І гэ та ўва соб ле на ў 

сло вах. За ха ва лі ся і ста рыя наз вы, і тыя, якія свед чаць пра 

за па зы чан не. Ка лі па гля дзець на ма тэ ры я лы кар т, іх су ад-

ня сен не з ад па вед ны мі гіс та рыч ны мі мо ман та мі, са праў ды 

мож на атры маць пэў ную ін фар ма цыю пра тое, дзе, як і ў які 

час бу да ва лі ха ту. Га вор кі рас ка жуць пра мно гае. Ёсць роз-

ныя наз вы сто лі. Мож на да ве дац ца, якія бы лі вок ны, шы ба 

і пад акон нік і на ват, як на зы ва лі ся па цё кі на вок нах пад час 

даж джу. Сло вы пад ка жуць, як ад чы ня лі ся і за чы ня лі ся дзве-

ры, якія на іх бы лі част кі. Ха ту цяж ка бы ло ўя віць без ві ся чай 

ка лыс кі. Ло жак тра ды цый на быў драў ля ны, жа лез ныя з'я ві-

лі ся паз ней. Мы мо жам па гля дзець, што ўжы ва ла ся ў якас ці 

мат ра ца — сян нік (тка ні ну, мя шок на бі ва лі се нам).

У свой час збі ра ла ся ўсё тое, што звя за на з печ чу, мы ве-

да ем, як на зы ваў ся сам ува ход у яе і мес ца з ёй по бач, дзе 

ста я лі пры ла ды («ка ча рэж нік», «ві лач нік», «ча пель нік»). Што 

яна бы ла функ цы я наль на пра ду ма на і якія бы лі да дат ко выя 

ні шы («пя чур кі», «пя чэ рач кі»), дзе мож на бы ло су шыць дроб-

ныя рэ чы, на прык лад ру ка віч кі, ка лі дзе ці вяр ну лі ся мок рыя, 

ка та ю чы ся на сан ках ці гу ля ю чы ў снеж кі. Вы су стрэ не це і 

та кую наз ву, як «г'зымс» — ён жа кар ніз, брыль, брыж, кап-

тур, ко мін, ко мі нак, пры му рак, па ясок. На огул іс на ва ла ка ля 

17 на зваў для гэ та га ма лень ка га вы сту пу, што ёсць у пе чы. 

Ча сам пра яго ка за лі — «пе рад ду хам», — зна чыць, там вы-

хо дзіць цяп ло. У та кія мес цы ве ша лі што-не будзь су шыц ца. 

Але не ва ўсіх рэ гі ё нах су стра ка ла ся наз ва гэ та га кар ні зі ка, 

і ка лі яе на огул ня ма, ві да воч на, кан струк цыя пе чы там ад-

роз ні ва ец ца.

Са бра на ін фар ма цыя пра по бы та выя рэ чы, дзя ку ю чы ча му 

мож на атры маць уяў лен не, як бы ла аб стаў ле на ха та, як яна 

ша на ва ла ся, як асвят ля ла ся, ка лі не бы ло элект рыч нас ці. 

Дзе ста я лі крос ны, як на зы ва лі ся іх час тач кі. Якія руч ні кі вы-

раб ля лі ся, яны ж так са ма бы лі роз ныя — ад ны мі вы ці ра лі ся, 

у дру гіх на сі лі ежу ў по ле. Ве да ем мы, і як тка лі ся па ла ві кі, 

яко га яны бы лі ты пу, для ча го пры зна ча лі ся.

Інакш ка жу чы, ат лас бу дзе ка рыс ны ўсім, хто хо ча да ве дац-

ца пра тра ды цый ную ха ту і атры маць вы раз ней шае ўяў лен не, 

чым зай ма лі ся лю дзі, якія там жы лі.

— Пра што яшчэ мо гуць рас ка заць дыя лек та ла гіч ныя 

кры ні цы і як іх мож на вы ка рыс таць для прэ зен та цыі куль-

тур на-моў най спад чы ны ў Год ма лой ра дзі мы?

— Лінг ва ге аг ра фіч ныя кар ты мо гуць вы ка рыс тоў вац ца 

як кры ні ца звес так пра мяс цо вы ланд шафт. На прык лад, для 

наз вы ніз ка га мес ца ў бе ла рус кіх га вор ках ужы ва юць сло вы 

«ні зі на», «лаг чы на», «лог», «дол», «ла то ка», «за па дзі на», 

«ніз», «да лі на» і ін шыя. Ніз кае мес ца на по лі на зы ва юць: 

«ска ліс та зям ля», «за мак ля ка», «ма чу ла», «ці ха вод», «ла та-

шы на», «пры падзь».

Га вор кі рас ка жуць пра асаб лі вас ці сель ска гас па дар чай 

дзей нас ці з улі кам ха рак та ру гле бы: «ля да», «рас ця роб», 

«вы дзе рак», «на ві на» (пра по ле), «па гной».

Гіс то рыя кан так таў бе ла ру саў са сва і мі су се дзя мі доб ра 

ад люст ра ва на ў раз на стай ных дыя лект ных слоў ні ках.

Каб да ве дац ца пра гіс то рыю краю, ду хоў нае жыц цё бе ла-

ру саў у пэў ным рэ гі ё не, трэ ба звяр нуц ца да тэкс таг ра фіч ных 

кры ніц і ўваж лі ва па чы таць рас ка зы вяс коў цаў, па да дзе ныя 

ў хрэс та ма ты ях (на прык лад, у вы дан ні «Хрэс та ма тыя па бе-

ла рус кай дыя лек та ло гіі. Цэнт раль ная зо на»).

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Слоў ні цаГас цёў ня

«Мы ўсю ды за ўва жа ем 
Бе ла русь»
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«Vаlе!» — «Бы вай це!» — 

так на зы ва ец ца но вая 

кні га Вік та ра Хур сі ка, 

пры све ча ная Маг да ле не 

Ра дзі віл, зна ка вай 

ме цэ нат цы бе ла рус ка га 

ад ра джэн ня, пра 

якую ра ней мы ве да лі 

над звы чай ма ла. Праз 

уні каль ныя ар хіў ныя 

да ку мен ты, мно гія 

з якіх апуб лі ка ва ныя 

ўпер шы ню, аў тар 

ад кры вае но вы по гляд 

на дра ма тыч ныя ча сы, 

да па ма гае пра ліц ца 

свят лу па мя ці на тых, 

хто да гэ туль за ста ваў ся 

ў це ні...

Вік тар ХУР СІК:


