Днямі ў Мінску прэзентавалі
маштабны культурна-гістарычны
праект Міністэрства інфармацыі
і лаўрэата прэміі “За духоўнае
адраджэнне” Уладзіміра
Ліхадзедава “Вайна і мір. Беларусь
памятае”, прымеркаваны да
75-годдзя Вялікай Перамогі.

П

раект складаецца з некалькіх экспазіцый, якія дэманструюць гістарычны
шлях беларускага народа ў жорсткіх
войнах з 1812 па 1945 год, а таксама мірныя
гады і сучаснасць. “Перамога стваралася не
толькі з 1941 па 1945 год: бацькі і дзяды герояў Вялікай Айчыннай вайны былі героямі
Першай сусветнай, а іх дзяды і прадзеды —
героямі вайны 1812 года. Гэты ланцужок,
па якім перадавалася любоў да Радзімы, і
будзе паказаны ў новым праекце, — адзначыў намеснік міністра інфармацыі Ігар Бузоўскі. — Вайна 1812 года, Першая сусветная вайна і міжваенныя перыяды — падзеі,
якія сфарміравалі характар і стрыжань народа, што дазволілі выстаяць у гады ліхалецця. Мы хочам нагадаць, якія выпрабаванні вытрымалі наша зямля і нашы продкі,
што, дзякуючы іх подзвігу, сёння мы жывём
у мірнай краіне”.
Ігар Іванавіч расказаў, што праект будзе прадстаўляць пяць часавых перыядаў:
1812, 1814—1914, 1914—1918, 1920—1940 і
1941—1945 гады. “Іх мы пакажам на розных
выставачных пляцоўках. Думаю, праект будзе папаўняцца і 9 мая, калі будзе маштабнае святкаванне юбілейнай даты, стане пляцоўкай, якая аб’яднае ўсе нашы экспазіцыі.
Мы спадзяёмся, што праект зацікавіць і маладое пакаленне”, — дадаў ён.
Неад’емнай часткай усіх выставачных пляцовак стануць юбілейная дата Вялікай Перамогі і прэзентацыя кніг з унікальнымі фотаматэрыяламі. “Першая кніга, якая
будзе дэманстравацца на ўсіх выставах, —
гэта зборнік дакументальных апавяданняў
“Родники памяти” Аляксандра Карлюкевіча і Уладзіміра Ліхадзедава, прысвечаны Вя-

На Тыдні роднай мовы
ў сталічным магазіне
“Акадэмічная кніга”
адбылася сустрэча з
аўтарамі “Гістарычнага
слоўніка беларускай мовы”,
створанага ў Інстытуце
мовазнаўства імя Якуба
Коласа НАН Беларусі.
У гэтым маштабным
унікальным выданні
змешчаны не проста апісанні
75 тысяч старабеларускіх
лексем, а 500 гадоў
беларускай гісторыі. Сёлета
за фундаментальную
працу па стварэнні слоўніка
калектыў яго аўтараў
вылучаны на атрыманне
Дзяржаўнай прэміі
Рэспублікі Беларусь у галіне
навукі і тэхнікі.

А

маль 60 гадоў спатрэбілася навукоўцам Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа, каб слоўнік у 37 выпусках
пабачыў свет у завершаным выглядзе. “Наш слоўнік — гэта гістарычная аповесць жыцця і
дзейнасці беларусаў. Яго роля
вялізная не толькі для развіцця лінгвістычнай навукі, але і для
ўсёй нашай культуры, паколькі
слоўнік дазваляе рэканструяваць
карціну свету і культуры этнасу,
увасобленую ў мове, — адзначыла навуковы супрацоўнік Інстытута мовазнаўства Ганна Федарэнка. — Наша выданне ўяўляе
сабой шматтомны дыяхранічны
слоўнік-даведнік тлумачальнаперакладнога тыпу, у якім змешчана лексіка старабеларускай
пісьменнасці XIV—XVIII стагоддзяў. Гэта першая завершаная
работа ва ўсходнеславянскім мовазнаўстве, а таму яна з’яўляецца
важкім укладам у замежную і айчынную мовазнаўчую і гуманітарную навуку, мае навуковую, практычную і сацыяльную вартасць,
перспектыву далейшага выкарыстання, садзейнічае развіц-
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Ад вайны да вайны

лікай Айчыннай вайне, — патлумачыў намеснік міністра інфармацыі. — У кнізе праз
гістарычныя дакументы адлюстраваны тыя
разбурэнні, якія былі нанесены ў час вайны
нашай краіне”.
Усе экспазіцыі праекта “Вайна і мір. Беларусь памятае” будуць заснаваны на матэрыялах, сабраных знакамітым гісторыкам
і калекцыянерам Уладзімірам Ліхадзедавым.
“Майму праекту “У пошуках страчанага”
ўжо 16 гадоў, у яго межах выдадзена 27 кніг.
Амаль усе яны падыходзяць для гэтага праекта, бо заснаваны на маёй калекцыі старых фатаграфій і паштовак, літаграфій канца ХІХ — пачатку ХХ стагоддзя”, — расказаў
Уладзімір Аляксеевіч.
Першая выстава праекта “Вайна і мір.
Беларусь памятае” адкрылася 21 лютага ў Дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа. Яна расказвае
пра падзеі 1812 года. На ёй прадстаўле-

ны арыгінальныя літаграфіі ўдзельніка напалеонаўскіх паходаў нямецкага мастакабаталіста Фабера дзю Фора, па малюнках
якога пазней зрабілі шмат гравюр і паштовак. Таксама дэманструюцца літаграфіі
па карцінах вядомага мастака-баталіста
Васіля Верашчагіна. Па іх можна прасачыць
шлях Напалеона да Масквы і ўцёкі яго арміі праз Бярэзіну, Ашмяны, Смаргонь. Прыемным сюрпрызам для прысутных на адкрыцці выставы стала дэгустацыя стравы,
якая з’яўляецца традыцыйнай у Беларусі
з часоў Напалеона, ад Алены Мікульчык —
аўтара кнігі “Смак беларускай кухні”. “Тэма
вайны і міру была актуальная і ў кулінарным
свеце, бо, як ні парадаксальна, такія трагічныя падзеі ўзбагачалі культуру, у тым ліку і
кулінарную, — сказала Алена Мікульчык. —
Кожная вайна пакідала спадчыну і традыцыі, у тым ліку і заваёўнікаў. І калі гаварыць
пра вайну 1812 года, то ў наступныя дзеся-

цігоддзі расійская і беларуская кухні адчувалі ўплыў французскай”.
Астатнія выставачныя пляцоўкі плануецца арганізоўваць сумесна з вядучымі музеямі і бібліятэкамі краіны. Так, праз месяц
адкрыецца экспазіцыя ў Нацыянальным гістарычным музеі. “Разам з Уладзімірам Ліхадзедавым мы хутка адкрыем цікавую нестандартную выставу, у якой звернем больш
увагі на тэму рэстытуцыі — вяртання і выратавання тых каштоўнасцей, якія некалі былі
вывезены з тэрыторыі Беларусі як у гады
вайны, так і ў мірны час, — анансаваў дырэктар музея Павел Сапоцька. — Па выніках
выставы будзе выдадзены альбом у межах
праекта “У пошуках страчанага” Уладзіміра
Ліхадзедава. Акрамя таго, наш музей сёлета
арганізуе і іншыя праекты, прысвечаныя Вялікай Перамозе. Мы рыхтуем выставу сумесна з Музеем-запаведнікам “Сталінградская
бітва”, экспазіцыю жывапісу “Мы памятаем
май 45-га”, праект “Мелодыя Перамогі” разам з Расійскім нацыянальным музеем музыкі”.
Напярэдадні святкавання 75-годдзя Вялікай Перамогі ўсе экспазіцыі праекта “Вайна
і мір. Беларусь памятае” аб’яднаюцца на адной пляцоўцы. “Кульмінацыя праекта — вялізная выстава ў Нацыянальнай бібліятэцы,
дзе на 1500 кв.м будзе прадстаўлена звыш
2000 экспанатаў. Прынамсі, далучыцца да
нашага праекта я запрасіў каля 50 пісьменнікаў і калекцыянераў з 10 краін блізкага і
далёкага замежжа, такім чынам, мы збяром
міжнародны форум”, — сказаў Уладзімір Ліхадзедаў. Па яго словах, да юбілейнай даты
таксама запланаваны выхад дзвюх кніг.
“Адна будзе прадстаўляць беларускія гарады праз старыя і сучасныя здымкі, а другая
будзе прысвечана блакадзе Ленінграда”, —
патлумачыў ён.
Праект “Вайна і мір. Беларусь памятае”
пакуль не мае даты завяршэння, бо ўжо сёння паступае вялікая колькасць прапаноў аб
яго экспанаванні як у Беларусі, так і за мяжой.

Гісторыя ў лексемах
дастаткова поўна характарызавала ўжывальнасць таго ці іншага слова і давала ўяўленне аб яго
жанрава-стылявой прыналежнасці. Важкасць і разам з тым
складанасць праведзенай работы вызначаецца аб’ёмам і спецыфікай апрацаванага матэрыялу, бо апрацоўка старажытных
рукапісаў ускладнялася тым,
што даследчыку часам самому
даводзілася праводзіць разбіўку
тэксту.
Ствараўся ўнікальны “Гістарычны слоўнік беларускай мовы”
пад кіраўніцтвам дактароў філалагічных навук членаў-карэспандэнтаў НАН Беларусі Аркадзя
Жураўскага і Аляксандра Булыкі.
Апошні расказаў, што такая фундаментальная праца мае важнае
значэнне. “Слоўнік вельмі багаты як на ўласнабеларускія, так і
на запазычаныя словы. У той час
Ганна Федарэнка.
Аляксандр Булыка. у адносінах запазычанняў наша
мова апярэджвала іншыя ўсходцю і пашырэнню навуковых сувя- дзя. Картатэка слоўніка — куль- неславянскія мовы. Так, многія герзей паміж Беларуссю і замежнымі турная каштоўнасць, якая налічвае манскія словы таго перыяду праніклі
дзяржавамі”.
1 мільён 60 тысяч картак. Сёння яна ў рускую мову толькі ў Пятроўскую
Ініцыятарам стварэння слоўніка з’яўляецца ўнікальным сховішчам эпоху. А ў нас яны ўжо ўжываліся ў
выступіў член-карэспандэнт На- лексікі старадаўняй беларускай ХVІ стагоддзі, напрыклад, банкет,
цыянальнай акадэміі навук Ар- пісьменнасці”.
візіт, кур’ер, партфель, пратэст, фекадзь Жураўскі. Пад яго кіраўніцтД р у г і э т а п р а б о т ы н а д адал, шанс і многія іншыя, якія травам у Інстытуце мовазнаўства ў слоўнікам доўжыўся з 1973 па пілі ў рускую мову праз белару1960 годзе пачалася планамерная 2017 год і быў звязаны з лексіка- скую”, — дадаў ён.
падрыхтоўка даведніка. “Праца над графічнай апрацоўкай сабранага
У шматтомным даведніку
слоўнікам вялася ў два этапы і пра- матэрыялу і выданнем паасобных змешчана шмат уласнабеларускіх
цягвалася 57 гадоў. Яе выконвалі выпускаў, што выходзілі з 1982 па слоў, якія сёння могуць прэтэнданекалькі пакаленняў моваведаў. 2017 год у выдавецтве “Беларуская ваць на вяртанне ў моўны ўжытак.
Вынікам першага этапу, які доўжыў- навука”. Усяго ў 37 выпусках апра- “Лістоўня — ёмішча для захаванся з 1960 па 1972 год, стала вызна- цавана каля 75 тысяч слоў стара- ня лістоў; раскошнік — чалавек,
чэнне храналагічных меж слоўніка, беларускай мовы, зафіксаваных у які любіць шыкоўнае жыццё; вакрыніц (каля 120 старабеларускіх граматах, дагаворах, статутах, ле- еннік — удзельнік ваеннага пахопомнікаў пісьменнасці), складанне тапісах, хроніках, раманах і аповес- ду, — прыводзіць прыклады даўно
картатэкі і выпрацоўка прынцыпаў цях, мемуарных, публіцыстычных, забытых слоў загадчыца аддзела
напісання гістарычнага слоўніка, — навуковых і рэлігійных творах. Ас- гісторыі беларускай мовы Цэнтра
расказала Ганна Уладзіміраўна. — ноўная структурная адзінка вы- даследаванняў беларускай кульБольшая частка вызначаных для дання — слоўнікавы артыкул, най- туры, мовы і літаратуры НАН Белаапрацоўкі крыніц прыпадае на ка- важнейшым элементам якога русі Наталля Паляшчук. — Канечнец ХV — сярэдзіну XVII стагод- з’яўляецца цытата з помніка, што не, будучым даследчыкам варта
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звярнуць увагу на ўласнабеларускія словы і ўводзіць іх зноў ва ўжыванне”.
Дарэчы, “Гістарычны слоўнік
беларускай мовы” — першае і
адзінае завершанае ва ўсходнеславянскім мовазнаўстве апісанне
слоўнага запасу беларускай мовы
XIV—XVIII стагоддзяў, якое выступае надзейнай крыніцай пазнання
мінулага Беларусі і дае багатую інфармацыю аб сацыяльна-эканамічным і грамадска-палітычным жыцці,
духоўнай і матэрыяльнай культуры нашага народа ў мінулым. Таму
нядзіўна, што за фундаментальную
работу “Лексiкаграфiчнае апiсанне
слоўнага фонду беларускай мовы
XIV—XVIII cтст. (“Гiстарычны слоўнiк
беларускай мовы” ў 37 выпусках)”
калектыў аўтараў — Аркадзь Жураўскі (пасмяротна), Аляксандр
Булыка, Іван Крамко (пасмяротна), Валянціна Мяснікова, Ганна
Федарэнка — вылучаны на атрыманне Дзяржаўнай прэміі Беларусі 2020 года ў галіне навукі і тэхнікі.
“Гэты фундаментальны, акадэмічна вывераны слоўнік сведчыць пра
вялікі моўны, культурны патэнцыял
беларускага народа і дзяржавы, а
таксама пра высокі прафесіяналізм
айчынных лінгвістаў, філолагаў Інстытута мовазнаўства. А таму такі
праект заслугоўвае Дзяржаўнай
прэміі і падтрымкі”, — падкрэсліў
дырэктар Інстытута літаратуразнаўства НАН Беларусі Іван Саверчанка.
“Гістарычны слоўнік беларускай
мовы” і надалей будзе актыўна выкарыстоўвацца і яшчэ дасць адказы на шматлікія пытанні. “На слоўнік
абапіраюцца самыя разнастайныя
даследаванні ў галіне беларускага
мовазнаўства, напісаны сотні навуковых работ, прысвечаных гісторыі
як асобных слоў, так і цэлых лексічных пластоў, — рэзюмавала Ганна
Федарэнка. — Даведнік асабліва запатрабаваны ў асяроддзі пісьменнікаў, мовазнаўцаў, літаратараў,
этнографаў, правазнаўцаў, культуролагаў — усіх, хто займаецца вывучэннем мінулага Беларусі, а таксама
цікавіцца нашай гісторыяй”.
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