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Не каль кi па ка лен няў мо ва ве-

даў ста ран на збi ра ла i апра цоў ва-

ла моў ныя ба гац цi: у Гiс та рыч ным 

слоў нi ку бе ла рус кай мо вы зме-

шча на больш за 75 ты сяч слоў, 

за фiк са ва ных у ле та пi сах, ста ту-

тах, хро нi ках, ры цар скiх ра ма нах, 

ме му ар ных, пуб лi цыс тыч ных тво-

рах ХIV—ХVIII ста год дзяў.

ВЕР НУ ТЫЯ 
БА ГАЦ ЦI

Дзя ку ю чы гiс та рыч на му мо ва-

знаў ству мы атрым лi ва ем iн фар-

ма цыю пра зна чэн не сло ва, яго 

па хо джан не, гiс то рыю, пра зме-

ны, якiя з iм ад бы ва лi ся.

Ро ля гiс та рыч ных слоў нi каў 

ве лi зар ная не толь кi для раз-

вiц ця лiнг вiс тыч най на ву кi. Яны 

ма юць вя лi кае агуль на куль тур-

нае зна чэн не, бо з'яў ля юц ца той 

кры нi цай, якая да зва ляе рэ кан-

стру я ваць кар цi ну све ту i куль ту-

ру эт на су, ува соб ле ную ў мо ве. 

З гiс та рыч на га слоў нi ка мож на 

да ве дац ца пра са цы яль на-эка на-

мiч нае раз вiц цё бе ла рус ка га на-

сель нiц тва, ко ла яго ду хоў ных iн-

та рэ саў, уз ро вень ма тэ ры яль най 

куль ту ры на роз ных гiс та рыч ных 

эта пах i су вя зi з iн шы мi на ро да мi. 

Гэ та са праўд ная гiс та рыч ная апо-

весць аб жыц цi лю дзей на пра ця-

гу 500 га доў!

Акра мя ўлас на бе ла рус кiх слоў 

у гэ тым гiс та рыч на-лiнг вiс тыч ным 

да вед нi ку мож на су стрэць ба га та 

за па зы чан няў, якiя вы ка рыс тоў-

ва лi ся на на шых зем лях. Член-

ка рэс пан дэнт Ака дэ мii на вук, 

пра фе сар Аляк сандр БУ ЛЫ КА 

за ўва жае, што мно гiя сло вы ў рус-

кую мо ву пра нiк лi ў пят роў скую 

эпо ху, а ў на шай яны бы лi ўжо ў 

XVI ста год дзi. Ся род iх — бан кет, 

вi зiт, гвар дыя, кур' ер, парт фель, 

пра тэст, фi нал, шанц i iн шыя. 

Мно гiя за па зы чан нi маг лi пры хо-

дзiць да на шых ус ход нiх су се дзяў 

не толь кi не па срэд на з за меж ных 

моў, але i праз бе ла рус кае па-

срэд нiц тва.

У мi ну лым ста год дзi гiс та рыч-

ныя слоў нi кi, па коль кi яны ад но-

сяц ца да буй ных на цы я наль на-гiс-

та рыч ных i куль тур ных пра ек таў, 

ста лi аб' ек там пiль най ува гi ву-

чо ных уся го сла вян ска га све ту. 

I трэ ба ад зна чыць, што ў Бе ла русi 

гэ тая ра бо та за вер ша ная пер-

шай ва ўсход не сла вян скiм мо ва-

знаў стве i яна спры яе раз вiц цю 

i па шы рэн ню на ву ко вых су вя зяў 

па мiж Рэс пуб лi кай Бе ла русь i за-

меж ны мi дзяр жа ва мi.

МIЛЬ ЁН КАР ТАК
Апра цоў ка кож на га пом нi ка за-

клю ча ла ся ў вы пiс цы на карт ку 

ўсiх слоў, якiя толь кi су стра ка лi ся 

ў кры нi цы, а так са ма кан тэкс таў 

ў вы гля дзе ад на го-двух ска заў з 

ру ка пiс ных i дру ка ва ных кры нiц. 

Трэ ба ўлiч ваць, што рас чы таць 

ста ра жыт ныя ру ка пi сы не так 

прос та. Да след чы кам да во дзi ла ся 

са ма стой на пра во дзiць раз бiў ку 

тэкс ту, яны су ты ка лi ся са шмат-

лi кас цю ад люст ра ван ня на пiсь ме 

ад на го i та го ж сло ва. А да лей 

трэ ба яшчэ бы ло рас шыф ра ваць, 

што пэў нае сло ва азна ча ла.

Уя вi це, якая ты та нiч ная пра ца 

бы ла зроб ле на: ство ра на больш 

за мiль ён кар так! Кар та тэ ка, якая 

з'яў ля ец ца ўнi каль ным схо вi шчам 

лек сi кi даў ня га бе ла рус ка га пiсь-

мен ства, так са ма з'яў ля ец ца куль-

тур ным i на ву ко вым аб' ек там на-

цы я наль на га зна чэн ня.

Уся го вый шла 37 вы пус каў гiс-

та рыч на га слоў нi ка. Пер шы па-

ба чыў свет у 1982 го дзе, i сён ня 

гэ та бiб лi яг ра фiч ная рэд касць. 

Па трэ ба ў элект рон най вер сii вi-

да воч ная.

Слоў нiк ства раў ся на тых кры-

нi цах, якiя бы лi ўве дзе ны ў на ву-

ко вы ўжы так да 1973 го да. Пра цэс 

вяр тан ня пом нi каў на шай пiсь мо-

вай спад чы ны (на жаль, боль шая 

част ка з iх зна хо дзiц ца за мя жой) 

па чаў ся паз ней. На ту раль на, «вы-

кры ва юц ца» но выя сло вы, i ра бо-

та па iх збi ран нi i за ха ван нi пра-

цяг ва ец ца.

ГО НАР НА ЦЫI
Гэ ты ўнi каль ны пра ект яшчэ 

ча кае на леж най ацэн кi ў гра мад-

стве. Хо чыц ца ве рыць, што ка лi 

та кая кры нi ца з най ба га цей шымi 

моў ны мi i ду хоў ны мi скар ба мi бу-

дзе аб лiч ба ва ная, па ме нее не-

ву каў, якiя вы каз ва юць су мнен нi 

на конт па хо джан ня бе ла рус ка га 

эт на су i мо вы. Гiс та рыч ны слоў-

нiк — доб рая цаг лiн ка ў пад мур-

ку дзяр жаў нас цi, але толь кi та ды, 

ка лi лю дзi на ву чац ца iм ка рыс-

тац ца.

За гад чык ад дзе ла гiс то рыi 

бе ла рус кай мо вы Цэнт ра да-

сле да ван няў бе ла рус кай куль-

ту ры, мо вы i лi та ра ту ры НАН 

Бе ла ру сi На тал ля ПА ЛЯ ШЧУК 

упэў не на, што слоў нiк мог бы вы-

ка рыс тоў вац ца ў шко лах. З яго 

вуч нi да ве да юц ца пра гiс то рыю 

слоў, пра со чаць за тым, як мя-

ня лi ся зна чэн нi асоб ных адзi нак, 

уба чаць, якая ба га тая род ная 

мо ва. Дзе цi мо гуць ка рыс тац ца 

слоў нi кам i на ўро ках края знаў-

ства, пры вы ву чэн нi гiс то рыi. 

Кож нае сло ва, зме шча нае ў iм, 

звя за нае з жыц цём i дзей нас цю 

ча ла ве ка. Ён рас ка жа пра по быт, 

тра ды цыi, звы чаi, за ня ткi, ве ра-

ван нi прод каў. Да пыт лi выя вуч нi, 

якiя пра цу юць са ста ра жыт ны мi 

тэкс та мi цi хо чуць да ве дац ца, што 

маг ла азна чаць наз ва iх мяс цо-

вас цi, дзя ку ю чы слоў нi ку змо гуць 

зра зу мець не вя до мыя iм сло вы.

Трэ ба зна ё мiць з гiс та рыч ным 

слоў нi кам i сту дэн таў, што бу дзе 

спры яць агуль на му раз вiц цю пад-

рас та ю ча га па ка лен ня, па пу ля ры-

за цыi ве даў пра на ша мi ну лае, лi-

чыць спе цы я лiст.

Гiс та рыч ны слоў нiк бе ла рус-

кай мо вы з'яў ля ец ца кры нi цай для 

вы ву чэн ня слоў нi ка ва га са ста ву 

мо вы мi ну лых эпох. На яго аба пi-

ра юц ца са мыя раз на стай ныя да-

сле да ван нi ў га лi не бе ла рус ка га 

мо ва знаў ства. Без яго нель га 

вы ра шыць шэ ра г праб лем па гiс-

то рыi су час на га ста ну мо вы. Ма-

тэ ры я лы слоў нi ка ўтрым лi ва юць 

каш тоў ныя фак ты для вы ву чэн ня 

ар фа гра фii, мар фа ло гii, сiн так сi су 

бе ла рус кай мо вы.

Слоў нiк за па тра ба ва ны ў пiсь-

мен нi каў, мо ва ве даў, лi та ра та раў, 

эт ног ра фаў, пра ва ве даў, куль ту-

ро ла гаў, гiс то ры каў, края знаў цаў. 

Гэ та най леп шы да па мож нiк для 

аў та раў гiс та рыч най про зы — на-

прык лад, Ула дзi мiр Ка рат ке вiч ка-

рыс таў ся iм пры ра бо це над сва i-

мi тво ра мi. Зме шча ны ў слоў нi ку 

iлюст ра цый ны ма тэ ры ял цi ка вы 

прос та для чы тан ня тым, хто хо ча 

ве даць больш пра мi ну лае Бе ла-

ру сi. Цы та ты з пом нi ка, якiя па-

да юц ца ў слоў нi ка вым ар ты ку ле, 

ха рак та ры зу юць ужы ва льнасць 

та го цi iн ша га сло ва ў ста ра бе-

ла рус кай мо ве. Акра мя та го, ву-

чо ныя ста ра лi ся ад люст ра ваць 

са мую ран нюю фiк са цыю сло ва, 

i цы тат ны ма тэ ры ял раз мя шчаў ся 

ў хра на ла гiч ным па рад ку.

У слоў нi ку мож на знай сцi ад ка-

зы на мно гiя пы тан нi. Ён да па мо-

жа зняць спрэч кi на конт ужы ван ня 

асоб ных слоў. А яшчэ ў мi ну лым 

вар та па шу каць зда быт кi, якiя за-

слу гоў ва юць та го, каб вяр нуц ца 

i ўзба га цiць су час ную лi та ра тур-

ную мо ву.

На уз лес ку ма iм дуб вя чыс ты 

ста iць,

Ад за мо вы ба ро нiць, 

сце ра жэ ад бя ды.

Ка ра нi у зя мель цы, 

дзе про дак ля жыць,

Вер ша лi на ў ня бё сах, 

дзе жыць муць дзя ды.

Коль кi дзён па-над iм 

пра ля це ла, прай шло —

Уся го не злi чыць, не на зваць, 

не ўя вiць...

Для ад ных — нi бы по мах 

iмк лi вым кры лом,

Для дру гiх тыя днi — 

як бяс кон цая нiць.

Я не з ты мi, хто кош ту 

не ве дае дням, —

Скарб мi ну лых iм гнен няў 

у сэр цы на шу.

За мi ну лыя днi я удзяч ны 

сяб рам,

А за тыя, што прый дуць, — 

прад лё сам пра шу.

У ра ней шыя ча сы, ка лi не 

бы ло столь кi кнiг i на шы прод кi 

не бы лi на столь кi тэх нiч на пра-

су ну тыя, роз ныя з'я вы, якiм не-

маг чы ма бы ло даць тлу ма чэн не, 

лi чы лi ся ча ра дзей ны мi. Але на-

ват бай кi вар тыя вы ву чэн ня — 

з iх мы мо жам да ве дац ца пра 

тое, якiм ра ней уяў ляў ся свет, 

як лю дзi на зi ра лi за iм i абе ра-

га лi, як ста вi лi ся да пры ро ды i 

як спра ба ва лi вы жы ваць у не-

спры яль ных умо вах. Збi ра ю чы 

i ана лi зу ю чы за пi сы пра цу ды, 

мож на мно га да ве дац ца пра 

куль ту ру, тра ды цыi, по быт, на-

род ную ме ды цы ну, гiс то рыю. 

Лю дзi, якiх цi ка вiць гэ та тэ ма, 

ся дзяць у ар хi вах, вы бi ра юц ца ў 

экс пе ды цыi i дзе ляц ца ўлас ным 

до све дам на кан фе рэн цыi «Та-

ям нi чая Бе ла русь», якую ла дзiць 

су пол ка «Уфа ла гiч ны ка мi тэт». 

Тут збi ра юц ца края знаў цы, му-

зей шчыкi, эт ног ра фы, гiс то ры кi. 

Тэ мы для аб мер ка ван ня мо гуць 

быць звя за ны з ар хеа ло гi яй, эт-

на гра фi яй, фальк ло рам, мi фа-

ло гi яй, та па нi мi кай, сак раль най 

геа гра фi яй i на ват лi та ра ту рай 

(воб ра зы з ле ген даў i пад ан няў 

час та вы ка рыс тоў ва лi ў сва iх 

тво рах пiсь мен нi кi). А коль кi тэм 

яшчэ мож на знай сцi для дыс-

ку сiй! Сё ле та ў На цы я наль най 

бiб лi я тэ цы на кан фе рэн цыi адзiн 

з дак ла даў быў пры све ча ны за-

пi сам пра цу ды, зроб ле ным у 

ХIХ—ХХI ста год дзях. Iлья Бу таў 

вы ву чаў На цы я наль ны гiс та рыч-

ны ар хiў, за пi сы БДУ, Цэнт ра 

да сле да ван ня на цы я наль най 

куль ту ры, а так са ма пра ца ваў 

з да ку мен та мi ў Ра сii.

Апо ве ды пра ча роў нае яшчэ 

ча ка юць вы ву чэн ня, iн тэр прэ та-

цыi. Але цi не свед чаць згад кi 

пра з'яў лен не на зям лi Бо жай 

ма цi, яе сля доў на ка мя нях, пра 

аб' яў лен нi аб ра зоў на дрэ вах, 

мi ра та чы васць, што ба гi бы лi 

даб ра зыч лi выя да бе ла ру саў? 

А мо жа, па тых рас ка зах мы 

змо жам больш да ве дац ца пра 

ве ра ван нi прод каў, iх уяў лен нi 

пра кар цi ну све ту, ста сун кi па-

мiж людзь мi?

Ча му ў роз ных кут ках Бе ла-

ру сi лю дзi ба чы лi (i пра цяг ва юць 

су стра каць у наш час) на дрэ вах 

воб ра зы свя тых? На прык лад, у 

ад ной са спраў, што за хоў ва ец-

ца ў На цы я наль ным гiс та рыч ным 

ар хi ве, га во рыц ца, што ў 1848 го-

дзе пят нац ца цi га до вая дзяў чы на 

на свi тан нi за ўва жы ла свя чэн не 

на су хой са сне, пасля яко га мес-

цi чы ста лi ка заць, што на дрэ ве 

з'яў ля юц ца вы явы свя тых. Гэ тае 

ж да ня сен не на ват раз бi ра ла ся 

мiн скiм зем скiм су дом.

Воб ра зы мо гуць з'яў ляц ца 

пас ля ўда ра ў дрэ ва ма лан кi, 

аль бо iх за ўва жа юць на спi лах 

ста рых дрэў. Ча сам аб' яў лен-

не свя тых мо жа быць звя за на 

з пэў ны мi свя та мi (на прык лад, 

Ра даў нi цай, Вя лi ка днем) цi гiс-

та рыч ны мi па дзея мi. У на род-

най iн тэр прэ та цыi час та фi гу руе 

зда гад ка, што на та кiм мес цы 

ра ней ста я лi царк ва, кас цёл цi 

кап лi ца. Ка лi звест кi пра не-

звы чай ныя зна ход кi трап ля юць 

у СМI, па доб ныя дрэ вы мо гуць 

ста на вiц ца мес ца мi па лом нiц-

тва. На пэў на, са да во ды змо-

гуць рас тлу ма чыць, што гэ та 

за хва ро ба на дрэ ве. Але ж так 

хо чац ца ве рыць у цуд! Цi ка ва 

да ве дац ца, як лю дзi апа вя да-

юць пра та кiя з'я вы, якiя па дзеi 

i над зеi з iмi звяз ва юць.

Ра дзей на Бе ла ру сi мож на 

су стрэць iн фар ма цыю пра з'яў-

лен не на спi лах дрэў не ру кат-

вор ных кры жоў.

Ды i фак ты з'яў лен ня аб ра зоў 

на дрэ вах у роз ныя ча сы ста ра лi-

ся «за мяць». Пры па ве дам лен нi 

пра iх у ХIХ ста год дзi вы ка рыс-

тоў ва лi сло вы ўяў ны цi «iл жы вы» 

цуд, а ў су дах вы свят ля ла ся, нi бы-

та iх спе цы яль на ве ша лi мяс цо-

выя жы ха ры, каб атры маць з та го 

якую ка рысць. На са мрэч маг ло 

быць i та кое — ста рыя аб ра зы 

нель га бы ло вы кi даць, i лю дзi, ка-

лi па збаў ля лi ся ад iх, па кi да лi на 

дрэ вах цi пус ка лi па ва дзе. А мо-

жа, у на ро дзе прос та пе ра каз ва лi 

ра ней не дзе па чу тыя ка на нiч ныя 

сю жэ ты? Вар та зга даць, на прык-

лад, Жы ро вiц кi ма нас тыр, дзе на 

дрэ ве з'я вi ла ся iко на.

Па куль гэ тая тэ ма яшчэ ма ла 

вы ву ча на, i да след чы кi про сяць, 

ка лi хто чуў пра па доб ныя з'я вы, 

па дзя лiц ца iн фар ма цы яй, каб 

ра зам ства рыць больш поў ную 

кар цi ну пра яў лен ня цу даў на тэ-

ры то рыi Бе ла ру сi.

Не звы чай нае по бачНе звы чай нае по бач

ДРЭ ВА ХВО РАЕ ЦI СВЯ ТОЕ?
Мы жы вём на та ям нi чай зям лi. Рас каз ва юць, што ра ней на 

дрэ вах з'яў ля лi ся цу да дзей ныя аб ра зы, на шым прод кам 

яў ля лi ся свя тыя, тут су стра ка лi не звы чай ных жы вёл i iс тот, 

ад бы ва лi ся ча роў ныя з'я вы. Бы лi ў нас ана ла гi Стоў нхэн джа, 

па чвар вя ло ся не менш, чым у ста ра жыт най Еў ро пе, мi фаў 

да след чы кi за пi са лi не адзiн дзя ся так. Ды i сён ня ёсць чым 

па це шыць ту рыс таў: уз наў ля юц ца аб ра ды, лю дзi едуць на 

кры нi цы па ча роў ную ва ду, пры но сяць па да рун кi ка мя ням i 

на зi ра юць за тым, як рас туць ка мен ныя кры жы. На ват ка лi 

не звы чай нае не да вя дзец ца рас тлу ма чыць (а рап там за та-

кi мi гiс то ры я мi сха ва ны са праўд ныя ад крыц цi — так лю дзi 

маг лi апi саць рэд кiя пры род ныя з'я вы i чыр вана кнiж ных 

жы вёл), ча му б не ста вiц ца да гэ та га як да фальк ло ру?

Слоў нi цаСлоў нi ца

Цаг лiн ка ў пад мур ку 
дзяр жаў нас цi

Пра што рас ка жа гiс та рыч ны слоў нiк?

Тры пра фе са ры Бе ла рус кай дзяр-

жаў най ака дэ мii мас тац тваў: на-

род ны мас так Бе ла ру сi Ула дзi мiр 

Тоў сцiк, за слу жа ны дзе яч мас тац-

тваў Бе ла ру сi Ула дзi мiр Зiн ке вiч, 

лаў рэ ат прэ мii Прэ зi дэн та Рэс пуб-

лi кi Бе ла русь «За ду хоў нае Ад-

ра джэн не» Ула дзi мiр Ган ча рук 

ства ры лi ў тэх нi цы рос пi су па ляў-

ка се парт рэ ты гiс та рыч ных асоб, 

з якi мi звя за на гiс то рыя го ра да. 

Кар цi ны раз ме шча ны ў Мiн скай 

га рад ской ра ту шы.

Глеб Мiн скi
Сце ны ра ту шы ўпры го жы лi шэсць 

парт рэ таў. На ад ным з iх — пер шы 

мiн скi князь Глеб Усяс ла вiч. Ма ла-

до му кня зю вель мi ра на да вя ло ся 

ад чуць, што та кое вай на. Ён, адзiн з 

сы ноў Усяс ла ва Ча ра дзея, упер шы ню 

згад ва ец ца ў ра дзi вi лаў скiм ле та пi се 

ў 1067 го дзе, ка лi ад бы ла ся бiт ва на 

Ня мi зе. Глеб пра цяг ваў па лi ты ку свай-

го баць кi, ме на вi та пры iм Мiнск ста-

но вiц ца яшчэ ад ным цэнт рам, ва кол 

яко га аб' яд ноў ва юц ца зем лi. Так, да 

1119 го да (апош нi год жыц ця Гле ба) 

уся цэнт раль ная Бе ла русь i тэ ры то рыi 

на ўсход да Ор шы — гэ та бы лi ўла дан нi 

мiнск ага кня зя. Пры чым, хут чэй за ўсё, 

да во лi ба га та га. Ле та пiс свед чыць, што 

ў Гле ба i яго жон кi Анас та сii бы лi вель-

мi пры яз ныя ад но сi ны з Кi е ва-Пя чэр-

скай лаў рай — мiн скi князь ах вя ра ваў 

ма нас ты ру 600 грыў няў срэб ра (ад на 

на ўга род ская грыў ня, са мая па пу ляр-

ная ў вы ка ры стан нi, ва жы ла 204 гра-

мы) i 50 грыў няў зо ла та. Пас ля смер цi 

Гле ба яго ўда ва Анас та сiя ах вя ра ва ла 

та му ж са ма му ма нас ты ру 100 грыў няў 

срэб ра i 50 грыў няў зо ла та. Та кiм чы-

нам, Кi е ва-Пя чэр скi ма нас тыр атры маў 

ад су жэн цаў 140 кi ла гра маў срэб ра i 

20 кi ла гра маў зо ла та. Мiж iн шым, у той 

час жыц цё воль на га ча ла ве ка каш та-

ва ла 10 грыў няў, ха ло па — ад ну, конь 

цi ка ро ва — дзве грыў ны.

Мiнск пры Гле бу пе ра тва рыў ся ў не-

пры ступ ную крэ пасць, што па цвер дзi лi 

маш таб ныя рас коп кi, якiя пра во дзi лi-

ся пад кi раў нiц твам ар хе о ла га Ге ор гiя 

Шты ха ва. Яшчэ Усяс лаў па чаў бу да-

ваць вя лi кую крэ пасць на тры гек та-

ры зям лi, аб не се ную ва лам, даў жы ня 

яко га скла ла 980 мет раў. Толь кi каб 

па тры маць вал, бы ло за ка па на 44 ку-

бы ле су. А коль кi яго яшчэ пай шло на 

бу даў нiц тва сцен, на ве жы i ся дзi бы! 

Глеб пра цяг ваў ума цоў ваць свой го-

рад — ён па шы рыў вал амаль удвая, 

па чаў па ды маць сце ны. Князь за ду маў 

i бу доў лю царк вы. Праў да, тая так i не 

бы ла скон ча на — пад вя лi тэх на ло гii. 

Але, як упэў не ны гiс то рык Сяр гей Та-

ра саў, наў рад цi Глеб спы нiў ся толь кi 

на ад ной бу доў лi. Хут чэй за ўсё, на за-

мчы шчы храм усё ж быў па бу да ва ны, 

i пад мур кi яго яшчэ трэ ба ад шу каць...

Гiс то рыю вы дат ных асоб, ад люст-

ра ва ных на парт рэ тах у ра ту шы, рас-

ка за лi кан ды да ты гiс та рыч ных на вук 

Сяр гей Та ра саў, Алег Дзяр но вiч, Анд-

рэй Кiш ты маў. Пад час лек цыi-эк скур сii 

мож на бы ло да ве дац ца, што зроб ле на 

ў ста ра жыт ным го ра дзе. На ват па та па-

нi мi цы маг чы ма пра са чыць, якi ўнё сак 

ра бiў ся вы шэй шы мi ўла да мi ў мi ну лых 

ста год дзях. На прык лад, за гас па да-

ран не каш та ля на Яна Яна вi ча Гля бо-

вi ча (ён слу жыў у мiн скiм ва я вод стве 

ў 1571—1581 га дах) быў па бу да ва ны 

Мiн скi збор (ад сюль пой дзе наз ва ву лi-

цы Збо раў скай, сён ня Iн тэр на цы я наль-

най) i з'я вiў ся Верх нi го рад. У гэ ты ж 

час у го ра дзе ства ра ец ца най вы шэй-

шы апе ля цый ны су до вы ор ган, i Мiнск 

ста но вiц ца ад ной з тры бу наль ных ста-

лiц Вя лi ка га Княст ва Лi тоў ска га.

Кшыш таф Ста нiс таў За вi ша, якi слу-

жыў мiн скiм ва я во дай у 1720-21 га дах, 

па кi нуў дзён нiк, у якiм апi саў у тым лi ку 

i ўсе па лi тыч ныя iнт ры гi свай го ча су. Ён 

па хо дзiў з ро ду мяс цо вых «алi гар хаў», 

што тры ма лi мiн скае ста рост ва — гэ та 

дзяр жаў ныя ўла дан нi, якiя ма нарх ад-

да ваў сва iм са ноў нi кам на ўтры ман не 

i атрым лi ваў з iх пла ту ў дзяр жаў ную 

скарб нi цу. Та кiм чы нам арыс та кра там 

да ва лi ся ад на ча со ва i ўзна га ро да, i па-

са да, i аба вяз кi. Ме на вi та Кшыш таф 

Ста нiс таў За вi ша да ста вiў у Мiнск адзiн 

з яго та га час ных сiм ва лаў — мо шчы 

свя то га Фе лi цы я на, якi лi чыў ся за ступ-

нi кам го ра да i ў го нар яко га ла дзi ла ся 

свя та з кiр ма ша мi, ура чыс ты мi пра цэ-

сi я мi i фе ер вер ка мi.

На ступ ныя парт рэ ты звя за ны з асо-

ба мi, якiя кi ра ва лi го ра дам у ча сы Ра-

сiй скай iм пе рыi. Мiнск та ды ста но вiц ца 

цэнт рам гу бер нii. За ўвесь час у iм бы-

ло тры дзя сят кi гу бер на та раў. Тэр мiн iх 

ула да ран ня быў роз ны: ад рэ корд ных 

16 га доў да ўся го не каль кiх ме ся цаў.

За хар Кар не еў
Най боль шы след у гiс то рыi па кi нуў 

дру гi гу бер на тар — За хар Кар не еў. 

Пры iм рас пра цоў ваў ся ге не раль ны 

план Мiн ска. I га лоў най ста ла ву лi ца 

За хар' еў ская (наз ва да ва ла ся не ад 

проз вi шча, а ад iмя). Пры Кар не е ве 

па ча лi зры ваць ста рыя га рад скiя ўма-

ца ван нi, ва лы. Гэ та сён ня та кiя дзе ян нi 

мы лi чым «раз бу рэн нем ста ра жыт на-

га пом нi ка», але, як за ўва жыў Анд рэй 

Кiш ты маў, у той час гэ та бы ла агуль на-

еў ра пей ская прак ты ка. На мя жы ХVIII-

ХIХ ста год дзяў ума ца ван нi пры бi ра лi ся 

паў сюль — i сён ня вы не зной дзе це 

ся рэд ня веч ных ва лоў Па ры жа, Лон да-

на, Ве ны.

Мы пры звы ча i лi ся, што га лоў ная 

ву лi ца пра хо дзiць з ус хо ду на за хад 

(на пра мак Маск ва—Вар ша ва), але не-

каль кi ра зоў у гiс то рыi мiнск ага го ра да-

бу даў нiц тва ўзнi ма ла ся пы тан не, што 

па вiн на быць iнакш. I па ча лi ся гэ тыя 

спрэч кi як раз з ча соў Кар не е ва.

Пры За ха ру Якаў ле вi чу з'я вiў ся гу-

бер на тар скi дом, якi на сто з лiш кам га-

доў ста не цэнт рам ула ды го ра да. Так-

са ма яго за слу га — Мiн ская гiм на зiя, 

пра вы пуск нi коў якой мож на га ва рыць 

вель мi доў га, i парк, якi сён ня но сiць iмя 

Гор ка га. I ме на вi та па мяць пра гэ та га 

кi раў нi ка ця пер вяр та ец ца го ра ду — 

у пар ку ста iць пом нiк гу бер на та ру, по-

бач з ра ту шай на род фа та гра фу ец ца 

ка ля брон за ва га экi па жа Кар не е ва.

Ка раль Гу тэн-Чап скi
Адзiн з парт рэ таў у ра ту шы (ра бо та 

Ула дзi мi ра Тоў сцi ка) пры све ча ны Ка-

ра лю Яну Аляк санд ру Гу тэн-Чап ска му, 

яко му да вя ло ся пра ца ваць у зу сiм iн-

шых умо вах. Ка лi пры Кар не е ве ў Мiн-

ску жы ло пры клад на 10 ты сяч ча ла век, 

то да кан ца ХIХ ста год дзя коль касць 

на сель нiц тва вы рас ла ў дзе сяць ра-

зоў.

Ад бы лi ся сур' ёз ныя зме ны ў ад мi-

нiст ра цый ным кi ра ван нi. Чап скi ўзна-

чаль ваў Мiн скую га рад скую ду му, 

пры чым на па са ду га рад ско га га ла вы 

вы бi раў ся ча ты ры ра зы (апош нi тэр мiн 

не да быў з-за праб лем са зда роў ем). 

У кан цы ХIХ — па чат ку ХХ ста год дзя 

пра ва быць вы бар шчы кам бы ло толь кi 

ў асоб, якiя ме лi ў го ра дзе ма ё масць i 

пла цi лi з яе па да ткi. На той час iх на-

лiч ва ла ся ўся го ка ля пя цi сот ча ла век. 

«Зда вала ся б, якая неспра вяд лi васць, 

што ў вы ба ры га рад скiх улад удзель нi-

ча ла ўся го паў пра цэн та на сель нiц тва. 

Але, па-пер шае, улас нi кi, якiя кi ра ва лi 

сва ёй гас па дар кай, ве да лi, як кi ра ваць 

га рад ской. Па-дру гое, яны бы лi кроў на 

за цi каў ле ныя ў тым, каб Мiнск рас квiт-

неў, бо iх не ру хо масць толь кi рас це ў 

кош це, ка лi ву лi цы бру ка ва ныя, пра цу-

юць лiх та ры, гра мад скi транс парт», — 

за ўва жае Анд рэй Кiш ты маў.

Ся мей ства Гу тэн-Чап скiх — ня мец-

ка га па хо джан ня, вя до ма яно на на шых 

зем лях з ча соў Рэ чы Па спа лi тай. Гу-

тэн-Чап скiя ме лi вя лi кiя зя мель ныя ўла-

дан нi, у тым лi ку та кiя вя до мыя сён ня 

на се ле ныя пунк ты, як Пры лу кi, Стань-

ка ва, Не га рэ лае i яшчэ з дзя ся так па се-

лi шчаў ва кол Мiн ска. У са мiм го ра дзе 

па лац Чап ска га ста яў на тым мес цы, 

дзе ця пер кi на тэ атр «Цэнт раль ны», 

ён быў зне се ны пас ля вай ны. Акра мя 

па ла ца Ка ра лю Яну на ле жа ла ка ля 

дзе ся цi га рад скiх бу дын каў, ся род якiх 

вя до мыя вы твор час цi (на прык лад, пiў-

за вод «Ба ге мiя»). Ка неш не, та кi бiз нес-

мен быў за цi каў ле ны ў раз вiц цi го ра да. 

Па вод гу ках су час нi каў, Чап скi быў су-

пер энер гiч ным га рад скiм кi раў нi ком. 

Пры iм з'я вi лi ся кон ка (на ту раль на, яна 

пра хо дзi ла ка ля пiў за во да «Ба ге мiя») 

i мост на Тра ец кае прад мес це. Па ча ла 

пра ца ваць га рад ская элект ра стан цыя 

(на той час у Мiн ску бы ло 400 лям па-

чак), быў пе ра роб ле ны ва да пра вод 

(ва ду пам па ва лi са свiд ра вiн). Ка лi ра-

ней кож ны ў сва iм пад вор'i мог за ка-

лоць ка бан чы ка, то пры Чап скiм гэ та 

да зва ля ла ся ра бiць толь кi на га рад-

ской ска та бой нi. На пра дук цыi ста вiў ся 

штам пiк ура ча, а гро шы, атры ма ныя за 

па слу гi, iш лi ў га рад скую каз ну. Бы лi 

ўзя тыя пад на гляд на ват «ах вя ры гра-

мад ска га тэм пе ра мен ту» (так у тыя ча-

сы жур на лiс ты на зы ва лi пра сты ту так). 

Так са ма пры Чап скiм бу да ва лi ся да мы 

для бес пра цоў ных i бес пры туль нi каў. 

I пра яго за слу гi мож на бы ло б яшчэ 

апа вя даць...

На сце нах ра ту шы яшчэ ба га та мес-

ца, там маг лi б раз мяс цiц ца кар цi ны, 

пры све ча ныя i iн шым ге ро ям га рад-

ской гiс то рыi. Спа дзя ём ся, што пра цяг 

бу дзе.

IМЯ 
Ў ГIС ТО РЫI ГО РА ДА
Алi гар хi, бiз нес ме ны, ме цэ на ты ста ра жыт на га Мiн ска

Дзi ва, як мно гiя вы дат ныя да сяг нен нi на шых ву чо ных 

за ста юц ца ма ла за ўва жа ныя. 57 га доў ай чын ныя лiнг вiс ты 

пра ца ва лi над Гiс та рыч ным слоў нi кам бе ла рус кай мо вы — 

пер шым i адзi ным у све це гiс то ры ка-лiнг вiс тыч ным 

да вед нi кам, якi з мак сi маль най паў на той ад люст роў вае 

лек сiч ны склад ста ра бе ла рус кай мо вы ХIV — ХVIII ста год дзя. 

Вы яў ля лi ся ста ра жыт ныя ру ка пiс ныя i дру ка ва ныя 

кры нi цы, iх мес ца зна хо джан не, вы ву ча лi ся атры ма ныя 

з роз ных ар хi ваў i бiб лi я тэк фо та ко пii i мiк ра фiль мы 

ста ра бе ла рус кiх пом нi каў.

Та ям нi цы ста лi цыТа ям нi цы ста лi цы

Матэрыялы падрыхтавала 

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.


