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Рас шыф ру ем 
верш кла сi ка?

На ту раль на, пра фе сiя плы та го-

на бы ла доб ра зна ё ма бе ла ру сам. 

Пе ра гон ка плы та па Нё ма не маг-

ла зай маць ад чатырох да дзевяці 

тыд няў. За ро бак быў у 35 руб лёў. 

Ка лi ўлi чыць та га час ныя цэ ны, дык 

на зар пла ту плы та го на мож на бы ло 

ку пiць ка ля 100 кілаграмаў яла вi чы-

ны. Зда ец ца, ня ма ла, але за стра-

ча ныя ў да ро зе бяр вен нi мож на 

бы ло па зба вiц ца гэ та га пры быт ку. 

На та кiя эк стрэ маль ныя за роб кi лю-

дзей пад бi ваў го лад i га ле ча — усё 

ж хлеб гэ ты быў над та цяж кi. Лес 

сплаў ля лi ран няй вяс ной, цэ лы мi 

дня мi плыт нi кi знаходзіліся на ад-

кры тым па вет ры. Мерз лi, мок лi пад 

даж джа мi, са слiзг ва лi з бяр вен няў 

у ле дзя ную ва ду. Мно гiя з iх атрым-

лi ва лi хва ро бы, у тым лi ку та кiя, ад 

якiх пас ля маг лi па ку та ваць доў гiя 

га ды. Да та го ж спра ва гэ та бы ла 

не бяс печ ная. Да во дзi ла ся пра хо-

дзiць кру тыя па ва ро ты, па ро гi, ка-

мя нi, што вы сту па лi з ва ды. Та кi за-

ня так па тра ба ваў до све ду, спры ту, 

кем лi вас цi, вы трым кi, муж нас цi. Цi 

не ад люст ра ван не гэ та най леп шых 

якас цяў ха рак та ру бе ла ру саў? Усё, 

што звя за на з плыт нiц твам, ста ла 

на шым агуль на куль тур ным на быт-

кам. Не мен шую каш тоў насць уяў-

ляе са бой лек сi ка, якая ад люст ра-

ва ла гэ ты вель мi цяж кi 
за ня так.

Пра чы тай це верш 
«Плыт нi кi» Яку ба Ко ла-
са, дзе ён апi саў за ня так, 
якiм зай ма лi ся блiз кiя 
яму лю дзi. Сён ня мно гiя 
са слоў, якiя вы ка рыс таў 

кла сiк, нам зда юц ца не-

зра зу ме лы мi, але гэ та 

лёг ка вы пра вiць. Да стат-
ко ва звяр нуц ца да тэ ма-
тыч на га слоў нi ка «Плыт-
нiц тва», якi па ба чыў свет 

дзя ку ю чы на ма ган ням 

су пра цоў нi каў ад дзе ла 

дыя лек та ло гii i лiнг ва ге-

аг ра фii Iн сты ту та мо ва знаў ства iмя 

Яку ба Ко ла са НАН Бе ла ру сi. Гэ та 

пер шы i адзi ны ў на цы я наль най мо-

ва знаў чай на ву цы слоў нiк, дзе сiс тэ-

ма ты за ва ны лек сiч ныя ма тэ ры я лы, 

пры све ча ныя ады ход на му не зем ля-

роб ча му про мыс лу бе ла ру саў.

Гар толь, са ха, ара ла...
Ву чо ныя Iн сты ту та мо ва знаў ства 

вель мi мно га ро бяць для за ха ван ня 

не толь кi мо вы, але i iн фар ма цыi 

пра жыц цё, за ня ткi, на зi ран нi на шых 

прод каў. Так, з па пя рэд нiх тэ ма тыч-

ных слоў нi каў мы мо жам да ве дац-

ца пра сель скую гас па дар ку, жы-

вёль ны i рас лiн ны свет. Але ад на 

спра ва — збi раць сло вы, звя за ныя 

з тра ды цый ным по бы там i рэа лi я мi, 

што iс ну юць у наш час, i зу сiм iн-

шая — iн фар ма цыю аб про мыс ле, 

якi ўжо знiк, — з раз вiц цём чы гун кi ў 

ХIХ ста год дзi плыт нiц тва пе ра ста ла 

быць за па тра ба ва ным, хоць плы ты 

яшчэ пра цяг ва лi га няць аж но да ся-

рэ дзi ны мi ну ла га ста год дзя.

«Слоў ная спад чы на — унi каль-

ная, спе цы фiч ная. Не па спе лi сён ня 

знайс цi ча ла ве ка, якi рас тлу ма чыць 

па няц це, заўт ра мо жа быць поз на — 

стра цiц ца сло ва, а з iм i куль тур ны 

фе но мен, якi гэ та сло ва прэ зен та-

ва ла. I гэ та стра та бу дзе не зва рот-

най, — за ўва жы ла рэ цэн зент вы-

дан ня, док тар фi ла ла гiч ных на вук, 

пра фе сар Iры на ГА ПО НЕН КА. — 

Та кую спад чы ну трэ ба збi раць i аба-

ра няць ме на вi та ця пер. Пра ца, якую 

пра во дзiць Iн сты тут мо ва знаў ства 

па збо ры, упа рад ка ван нi, сiс тэ ма-

ты за цыi ма тэ ры я лу, мо жа лi чыц ца 

най ак ту аль ней шай, а вы нi кi яе — ад-

ным з най важ ней шых да сяг нен няў 

ай чын най i ўво гу ле сла вян скай лiнг-

вiс ты кi. Мно гiя лек се мы, якiя ўвай шлi 

ў збор нiк «Плыт нiц тва», упер шы ню 

ўве дзе ны ў на ву ко вы зва рот, iх мож-

на пры раў ноў ваць да лiнг вiс тыч ных 

ад крыц цяў».

У слоў нiк уклю ча ны лек сiч ныя 

ма тэ ры я лы, якiя збi ра лi ся з тэ ры-

то рыi ба сей наў асноў ных буй ных 

рэк Бе ла ру сi. I на шу кра i ну ра ней 

мож на бы ло на ват на зы ваць плыт-

нiц кай дзяр жа вай: на столь кi быў 

рас паў сю джа ны гэ ты за ня так.

У асноў ным моў ныя адзiн кi, звя-

за ныя з плыт нiц твам, за на тоў ва лi ся 

пад час аб сле да ван ня на се ле ных 

пунк таў пры ра бо це над та кi мi буй-

ны мi вы дан ня мi, як «Слоў нiк бе ла-

рус кiх га во рак паў ноч на-за ход няй 

Бе ла ру сi i яе па гра нiч ча», «Лек сiч ны 

ат лас бе ла рус кiх на род ных га во рак», 

«Агуль на сла вян скi лек сiч ны ат лас». 

Гэ та экс пе ды цыi 60—70-х i ся рэ дзi ны 

80-х га доў ХХ ста год дзя.

Ураж вае ахоп кры нiц, якiя вы ву-

ча лi ся пры пад рых тоў цы вы дан ня: 

ад геа гра фii i ста тыс ты кi ХIХ ста-

год дзя, ар хiў ных звес так, ма тэ ры я-

 лаў, са бра ных дыя лек то ла га мi i 

эт ног ра фа мi, да су час ных па ля-

вых збо раў. На ват цяж ка ўя вiць, 

коль кi на ма ган няў прый шло ся 

пры клас цi не вя лi ка му аў тар ска му 

ка лек ты ву, каб упа рад ка ваць са-

бра ны ма тэ ры ял i даць дэ фi нi цыю 

кож на му сло ву. Ну як вы зна чыць, 

для ча го вы ка рыс тоў ва лi ара ла, 

гар толь, са ху, бар ба ру? Чым ад-

роз нi ва ец ца шар ха вi на, рам жы на, 

па кле са ад жо рас цi? Дзе вя за лi 

плыт гуж бой, галь вай, клi бай, шва-

рай, шыр хоў кай i iн шай пры вяз зю? 

Дзе плы лi ган кi, глей нi, ла вы, гра-

бён кi, па сы, тар кi?

Но вае вы дан не «Плыт нiц тва» 

па каз вае ад мет ны пласт бе ла рус-

кай вы твор чай куль ту ры. З кнi гi 

мож на да ве дац ца, як на зы ва лi ся 

плы ты, iх звё ны i iн шыя част кi, пры-

ста са ван нi i срод кi для звяз ван ня 

бяр вё наў у плыт i цэ лыя ка ра ва ны 

(яны маг лi быць з дзя сят каў звё-

наў). Пры да па мо зе якiх пры лад 

кi ра ва лi, тар ма зi лi, ад пiх ва лi ся, 

пры чаль ва лi. Як зва лi ра бот нi каў, 

што га ня лi плы ты, якiя бы лi аба-

вяз кi ў га лаў нi ка, штыр нi ка, тар-

на во га, зад нi ка, кор нi ка, цаль нi ка, 

ду бо вi ка, шуль ма на, ма ла дца. 

Дзе плы та го ны маг лi сха вац ца ў 

не па гадзь, якiя наз вы да ва лi не-

бяс печ ным мес цам на ра цэ. Вы 

па бы ва е це i на ру мах — мес цах, 

ку ды зво зiў ся на рых та ва ны лес i 

атры ма е це ўяў лен не, якiя бы лi вi-

ды сплаў но га ма тэ ры я лу.

Слоў нiк пад ка жа, з якiх моў 

прый шлi за па зы чан нi, звя за ныя з 

ганд лем ле сам. Да рэ чы, та кiя моў-

ныя кан так ты так са ма свед чаць 

пра ба га тыя эка на мiч ныя ад но сi ны 

з За ха дам.

Вы дан не за слу гоў вае ўва гi 

роз ных спе цы я лiс таў: не толь кi 

лiнг вiс таў, але i эт ног ра фаў, гiс-

то ры каў, лю дзей, якiя зай ма юц ца 

эка но мi кай.
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...трэ ба больш па ёй па да рож нi чаць, збi раць iн фар ма-

цыю i дзя лiц ца ёй з iн шы мi. Дзя ку ю чы раз на стай ным 

пра ек там — а гэ та мо гуць быць фо та аль бо мы, iн тэр-

ак тыў ныя эк скур сii, iн тэр нэт-рэ сур сы, май стар-кла-

сы па ра мёст вах i на род най кух нi i на ват на столь ныя 

гуль нi — мож на зна ё мiц ца з бе ла рус кай гiс то ры яй i 

куль ту рай, ад кры ваць но выя фак ты, на мя чаць марш-

ру ты для па да рож жаў.

Пра ка ла рыт, са ма быт насць i пры га жосць Бе ла ру сi бу дзе 

апа вя даць iн тэр ак тыў ная кар та Бе ла ру сi, на ства рэн не якой 

ця пер усiм све там збi ра юц ца гро шы на краў дфан дын га вай 

пля цоў цы Ulej. Но вы кi шэн ны гiд бу дзе вель мi зруч ны для 

па да рож нi каў — трэ ба толь кi абраць най больш цi ка вы для 

ся бе на пра мак. Iх тут пра па ну ец ца 32, пры чым усе яны 

шчыль на звя за ныя па мiж са бой i ства ра юць поў ную кар цi ну 

Бе ла ру сi. Гаст ра ту ры, азда раў лен не, гiс та рыч ныя сла ву-

тас цi, зна ём ства з фло рай i фаў най — гэ та толь кi асоб-

ныя тэ мы-пад каз кi для па да рож жаў. Аў та ры пра ек та на ват 

са бра лi ў жы ха роў роз ных кут коў Бе ла ру сi iн фар ма цыю пра 

мес цы, дзе тыя лю бяць ба вiць час, i так са ма да да лi гэ та ў 

iн тэр ак тыў ную кар ту. Ку ды сха дзiць уве ча ры, дзе смач-

ней шыя стра вы, якiя пар кi ад па чын ку вар та на ве даць, дзе 

мож на ска каць з па ра шу там — усё гэ та вы зной дзе це тут. 

Iн тэр ак тыў ная кар та-да вед нiк спа чат ку бу дзе ства рац ца на 

бе ла рус кай, рус кай i анг лiй скай мо вах, пас ля пла ну юц ца пе-

ра кла ды на мо вы кра iн-су се дак. Мэ та пра ек та — па ка заць 

Бе ла русь як цi ка вы ту рыс тыч ны на пра мак для ай чын ных 

па да рож нi каў i за меж ных гас цей.

На пра ця гу трох га доў Ра ман Клеў жыц ванд руе па Бе ла ру-

сi i за ма лёў вае ў скрэтч бу ках пом нi кi ар хi тэк ту ры i пры ро ды 

(ду бы-во ла ты, ка мен ныя кры жы, ва лу ны). У вы нi ку ў яго са-

бра ла ся столь кi ма тэ ры я лаў, што сва iм за хап лен нем ён вы-

ра шыў па дзя лiц ца з iн шы мi, — ства рае ды зай нер скiя кар ты, 

дзе пад ра бяз на пра ма ля ва ны ўсе ра ё ны Бе ла ру сi, паш тоў кi i 

сты кер па кi з ма тэ ры я ла мi, са бра ны мi пад час ванд ро вак.

Ты ся чы кi ла мет раў на цяг нi ках, аў то бу сах, ве ла сi пе-

дзе i пеш шу пе ра адо леў яшчэ адзiн ванд роў нiк, улю бё ны 

ў Бе ла русь, — Дзя нiс Блiшч. Ён аб сле да ваў больш за сот ню 

ра ён ных цэнт раў, на зi раў за жыц цём у глы бiн цы, фiк са ваў 

на фо та ка ме ру по быт жы ха роў, iх звы чаi, спро бы змя нiць 

пра сто ру ва кол ся бе.

У вы нi ку на ра дзi ла ся iдэя но ва га пра ек та — аў тар скай 

эн цык ла пе дыi пра най больш знач ныя на се ле ныя пунк ты 

кра i ны glubinka.by. У пла нах — сфа та гра фа ваць 1300 на-

се ле ных пунк таў! Мi сiя пра ек та — «па се яць» iн фар ма цыю 

аб кра i не i яе жы ха рах, за ха ваць для на ступ ных па ка лен няў 

ка ва лач кi су час най гiс то рыi га ра доў i вё сак.

Усе ах вот ныя мо гуць узяць удзел у мiж на род ным фо та спа-

бор нiц тве «Вi кi лю бiць Зям лю — 2020» у Бе ла ру сi. Фа та гра фii 

з пры род ных ахоў ных тэ ры то рый, на цы я наль ных пар каў, за-

па вед нi каў i ма ляў нi чых края вi даў мож на на пра ця гу чэр ве ня 

за гру жаць у «Вi кiс хо вi шча». Гэ тыя ра бо ты спат рэ бяц ца для 

та го, каб пра iлюст ра ваць ар ты ку лы ў воль най эн цык ла пе дыi 

«Вi кi пе дыя». Ад на ча со ва ў чэр ве нi ла дзiц ца i спа бор нiц тва па 

ства рэн нi пуб лi ка цый пра пом нi кi пры ро ды Бе ла ру сi.

УНIЗ ПА РА ЦЭ
Слоў нi цаСлоў нi ца

Ку ды га ня лi плы ты 
на шы прод кi?З ХVI да ХIХ ста год дзя па паў на вод ных рэ ках Бе ла-

ру сi вы праў ля лi ся ка ра ва ны з плы тоў. Наш лес быў 
за па тра ба ва ны ў Еў ро пе. Ганд ля рам да во дзi ла ся пры-
трым лi вац ца да во лi жорст кiх стан дар таў. На прык лад, 
бру сы анг лiй скiя цi га ланд скiя му сi лi быць пэў най даў-
жы нi i дыя мет ра. Нiз ка га тун ко вы та вар маг лi аль бо 
на огул не пры няць цi даць за яго ма лыя гро шы. Ган-
даль ле сам (сплаў ля лi бяр вё ны, бру сы, спе цы яль на 
па да гна ную клёп ку) быў на ла джа ны на вы со кiм уз-
роў нi. Сплаў ля ла ся вель мi вя лi кая коль касць ма тэ ры-
я лаў. Напрыклад, анг лi ча не так доб ра па гас па да ры-
лi на Пры пя цi, што за ста ла ся наз ва ду бо ва га бру са, 
а не ка то рых бе ла рус кiх дуб роў не ста ла.

Iнi цы я ты ваIнi цы я ты ва

КАБ ЛЮ БIЦЬ БЕ ЛА РУСЬ 
НА ШУ МI ЛУЮ...
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