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— Без ча ла ве ка, без 

апан та най асо бы, якая зай-

ма ец ца края знаў ствам, яно 

не бы ло б на та кім уз роў ні, 

як сён ня, — мяр куе адзін з 

вя ду чых края знаў чай прэ-

зен та цыі, ды рэк тар — га-

лоў ны рэ дак тар Вы да вец-

ка га до ма «Звяз да» Па вел 

СУ ХА РУ КАЎ. — Шка да, 

што вы дат ныя вы ні кі та кой 

пра цы не ўсе ра зу ме юць і 

ба чаць. Вы дат на і тое, што 

кож ны з нас лі чыць сваю 

ма лую ра дзі му са май пры-

го жай... Дзя куй усім, хто вы-

ву чае род ную мяс цо васць, 

па пу ля ры зуе ве ды пра яе, 

і тым са мым ро біць на шу 

краі ну яшчэ леп шай.

Пры сут ныя не толь кі 

пад во дзі лі вы ні кі го да, які 

прай шоў. Мно гае ўжо ця-

пер пла на ва ла ся на пе рад. 

Так стар шы ня «Бе ла рус ка-

га фон ду куль ту ры» Та дэ-

вуш СТРУ ЖЭЦ КІ па дзя ліў-

ся сва і мі пла на мі:

— Края знаў цы ад кры-

ва юць для нас мно гія ма ла-

вя до мыя рэ чы, вы клі ка юць 

са праўд нае за хап лен не. 

А да лей усё за ле жыць ад 

кож на га ча ла ве ка — як да лё-

ка мы пой дзем у да лей шым 

вы ву чэн ні, ці на ве да ем мес-

ца. Бу дзем уно сіць пра па но-

вы аб пра вя дзен ні ў на ступ-

ным го дзе Рэс пуб лі кан скай 

края знаў чай кан фе рэн цыі. 

Мы да гэ та га га то вы, ёсць 

да стат ко ва за ці каў ле ных 

лю дзей, мож на пад рых та-

ваць дзя сят кі ці ка вых дак ла-

даў — і зра біць гэ та пуб ліч на, 

шы ро ка. А на кан фе рэн цыі 

яшчэ раз вяр нуц ца да даў няй 

ідэі Рэс пуб лі кан ска га края-

знаў ча га та ва рыст ва. Ёсць і 

ін шыя дум кі, якія вар та бы ло 

б зноў агу чыць — гэ та ад наў-

лен не і пра цяг уні каль на га 

на ву ко ва-да след ча га вы да-

вец ка га пра ек та «Па мяць». 

Дзя ку ю чы яму бы лі на пі са ны 

гіс та рыч ныя да вед ні кі аб усіх 

ра ё нах на шай кра і ны. Але 

сён ня, мы ўпэў не ны, за ста-

ец ца яшчэ шмат бе лых пля-

маў, якія вы яві лі ся дзя ку ю чы 

края знаў чай дзей нас ці. Ёсць 

шмат но вых ці ка вых гіс та-

рыч ных фак таў, якія па тра-

бу юць асэн са ван ня і, са мае 

га лоў нае, за ха ван ня для гіс-

то рыі. Так са ма мяр кую, што 

ў На цы я наль най біб лі я тэ цы 

трэ ба зра біць паў на вар тас ны 

фонд края знаў чай лі та ра ту-

ры. Бо тое, што за хоў ва ец ца 

ў фон дах біб лі я тэ кі, — толь-

кі част ка та го, што вы да лі 

края знаў цы. А іх кні гі на са-

мрэч з'яў ля юц ца вель мі ка-

рыс ны мі для да след чы каў і 

на ву коў цаў. Праз ства рэн не 

та ко га фон ду бу дзе фар мі ра-

вац ца больш поў ная па літ ра 

края знаў чай дзей нас ці ў на-

шай кра і не. Ха чу звяр нуць 

ува гу, што нам трэ ба вель мі 

ашчад на ста віц ца да тых вё-

сак, ся ліб, якія зні ка юць. Бо 

са праў ды мно гія з іх зно сяц-

ца буль до зе ра мі. А ра зам з 

імі пра па да юць і ўні каль ныя 

экс па на ты, якія з'яў ля юц ца 

не зва рот ны мі. Зда ва ла ся б, 

са мая леп шая кры ні ца для 

фар мі ра ван ня фон даў края-

знаў чых му зе яў — гэ та да-

сле да ван не та кіх бу дын каў, 

якія раз бу ра юц ца і не ма юць 

гас па да роў — гэ та трэ ба да-

каз ваць і ў ся бе на мес цах, і 

на ўзроў ні рэс пуб лі кі. На ша 

гіс то рыя на шмат больш ба га-

тая, чым мы сён ня ўяў ля ем.

Края знаў ства, па мяць 

пра сваю ма лую ра дзі му — 

яно і ў га вор ках, агуль ных 

ус па мі нах бліз кіх лю дзей ці 

ця пер ужо прос та зна ё мых. 

Па мяць ажы вае, ка лі ёсць 

той, хто па мя тае. Пра гэ та 

рас ка заў га лоў ны рэ дак-

тар «Края знаў чай га зе ты» 

Ула дзі мір ГІ ЛЕП:

— Мы, маг чы ма, за бы лі 

тыя фэс ты, якія ра ней бы-

лі ў кож най вёс цы. На ма ёй 

ма лой ра дзі ме ў Ка пыль-

скім ра ё не так са ма ла дзіў-

ся та кі фэст. Гэ та быў дзень 

12 ве рас ня, ка лі ў вёс ку з'яз-

джа лі ся ўсе ро дзі чы. Паз ней 

та кія збо ры за ба ра ні лі. Сён-

ня трэ ба ад на віць гэ тую тра-

ды цыю, вяр нуц ца да сход кі 

лю дзей, каб мы не за бы ва лі 

адзін ад на го. Я раз на год 

бы ваю ў род най вёс цы: у та-

кія мо ман ты ад чу ва еш, як 

лю дзі хо чуць ця бе ба чыць, і 

ты іх хо чаш ба чыць. Неш та 

мы па ча лі за бы ваць гэ ту ве-

ка веч ную тра ды цыю бе ла ру-

саў — пэў на, XXІ ста год дзе 

на кла дае свой ад бі так. Вар-

та ад зна чыць, што кож ны 

сель са вет па ві нен ду маць 

пра тое, што, ка лі на мес цы 

вёс кі і прой дзе буль до зер, 

там па ві нен ста яць ка мень, 

на якім бу дуць на пі са ны 

проз ві шчы людзей гэ тай 

вёс кі. Я сваю рад ню з па-

чат ку XVІІІ ста год дзя ве даю. 

А проз ві шчы жыхароў сва-

ёй вёс кі ве даю ўсе — яны 

за ха ва лі ся да сён няш ня-

га дня. На шы з ва мі проз-

ві шчы — гэ та са мы ці ка-

вы пом нік для гіс то рыі. 

У Год ма лой ра дзі мы трэ ба 

па глыб ляц ца ў та кія тэ мы.

Ці ка вы про мы сел на сва-

ёй Баць каў шчы не апан та на 

ад ра джае Іван ВО СІ ПАЎ. 

Ён на ват аг ра ся дзі бе даў 

ад па вед ную ары гі наль ную 

наз ву — «Бра тэр ства бо сых 

борт ні каў»...

— Двац цаць га доў я зай-

ма ю ся вы ву чэн нем не толь-

кі тэ мы борт ніц тва, але і 

сва ёй род най вёс кі, — ка жа 

Во сі паў. — Так са ма я вы лу-

чыў для ся бе та кі кі ру нак, як 

вы ву чэн не ла каль най куль-

ту ры — гэ та ўсё тое, што 

да ты чыц ца са мой вёс кі, яе 

ад но сін з ін шы мі рэ гі ё на мі. 

За гэ ты час бы ло на збі ра на 

шмат ма тэ ры я лу. Па куль я 

пі шу ад ну кні гу: ужо на збі-

ра ны звест кі пра тую не-

ма тэ ры яль ную спад чы ну, 

якая іс на ва ла ра ней, іс нуе 

за раз, за хоў ва ец ца нось бі-

та мі... У дзя цін стве я жыў і 

пра ца ваў у вёс цы з ба бу ляй 

і дзя ду лем — і ка роў па свіў, 

і се на згра баў, і шмат ін ша-

га ра біў. Та му вы ра шыў са-

браць звест кі пра вяс ко вы 

лад — для тых, хто жыў там 

ра ней, ця пер жы ве ці бу дзе 

жыць! І да нес ці свой па сыл 

ка лі не да ўсіх, то да тых, 

хто звя за ны з гэ тым мес-

цам. За раз я раб лю кні гу, у 

якой апі саў ме та ды зда бы-

чы ры бы, мяс ці ны, дзе мож-

на гэ та зра біць, пры ла ды, 

які мі мож на ка рыс тац ца. 

Я зай маў ся гэ тым ра зам з 

дзе дам і баць кам, ка лі быў 

ма лы, — для тра ды цый най 

вёс кі звы чай ная спра ва. 

Ад нак акра мя края знаў ча-

эт на гра фіч най пра цы я ўжо 

12 га доў вы ву чаю і па пу ля-

ры зую да гэ туль ма ла вя до-

мы про мы сел борт ніц тва. 

Гэ та фор ма пча ляр ства, а 

так са ма лю дзі, якія ім зай-

ма юц ца, ася род дзе. Гэ ты 

вы са ка род ны про мы сел 

за ха ваў ся дзя ку ю чы па ды-

хо дам мяс цо ва га ча ла ве ка 

да сва ёй спра вы, бо борт-

ніц тва не маг чы ма пе ра нес-

ці ў ін шы рэ гі ён. Гэ ты про-

мы сел звяз вае ча ла ве ка са 

сва ім ася род дзем і кра ем. 

Борт ні кі ве да юць усё — дзе 

рас це пэў ная рас лі на, дзе 

жыў той ці ін шы звер, дзе 

ён пра бя гаў. Так са ма трэ ба 

ве даць і ад чу ваць па во дзі-

ны кож най іс то ты. І так са ма 

ра зу мець з'я вы пры ро ды, 

якія з'яў ля юц ца ста ноў чы-

мі ці ад моў ны мі для гэ та га 

про мыс лу: ка лі яны ад бы-

ва юц ца — што пры но сяць 

з са бой. На ту раль на, што 

па пу ля ры за цыя та кіх спе-

цы фіч ных про мыс лаў — да-

во лі скла да ная спра ва, хоць 

і ці ка вая.

Яшчэ шмат над звы чай 

ці ка вых дак ла даў гу ча ла на 

края знаў чай прэ зен та цыі. 

Ад нак хі ба змес ціш іх усе 

ў ад ным артыкуле? Кож-

ны ра ён ба га ты, асаб лі вы 

па-свой му. Ка лі мы бу дзем 

гля дзець на свет рас крыты-

мі ва чы ма, па ба чым яшчэ 

шмат ча го ці ка ва га.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Год малой радзімыГод малой радзімы

«Каб мы не за бы ва лі 
адзін ад на го»

КРАЯ ЗНАЎ СТВА — спра ва апан та ных. 

Ім зай ма юц ца тыя, хто на са мрэч лю біць сваю 

род ную мяс цо васць і га то вы ўклас ці сі лы і час у 

тое, каб лепш зра зу мець, ад чуць, да ве дац ца, што 

ўяў ляе са бой аб' ект гэ тай лю бо ві. «Края знаў чая 

прэ зен та цыя пер ша га Го да ма лой ра дзі мы», якая 

гэ ты мі дня мі прай шла ў На цы я наль най біб лі я тэ цы 

Бе ла ру сі, са бра ла ра зам та кіх не абы яка вых 

лю дзей, з іск рын кай у ва чах, з са праўд ным аг нём 

да след чы ка ў ду шы. Ад мет на і тое, што гэ ты 

год — толь кі пер шы. Сле дам за ім бу дзе яшчэ два 

га ды, афі цый на пры све ча ныя ма лой ра дзі ме.

Ён усё жыц цё нёс лю дзям асве ту. Сам 

ся бе Спі ры дон Со баль на зы ваў «дру-

ка ром пі сан няў бос кіх». Дру ка ваў ён 

кні гі, на ву чаў дзе так і ба чыў у гэ тым 

сваё па клі кан не.

Сын ма гі лёў ска га бур міст ра Баг да на 

Со ба ля быў ак тыў ным сяб рам Ма гі лёў ска га 

пра ва слаў на га брац тва. Ён ва ло даў грэ час-

кай, ла цін скай і ня мец кай мо ва мі, меў вя лі кія 

ве ды і шчод ра дзя ліў ся імі. Быў «рек то ром шко-

лы Могилевское». Ву чыў ён — ву чыў ся і сам. 

Шко ла да ла Спі ры до ну Со ба лю ба га ты до свед 

на стаў ніц тва, і ён вы пра ца ваў сваю ме то ды ку 

на ву чан ня дзя цей гра ма це, што, зрэш ты, і спат-

рэ бі ла ся яму ў асвет ніц кай дзей нас ці.

Пас ля 1624 го да Со баль пе ра ехаў у Кі еў, 

дзе так са ма ўзна ча ліў школ ку пра ва слаў-

на га брац тва. Ад нак Спі ры до ну ха це ла ся 

боль ша га — дру ка ван ня «писаний бо жест-

вен ных». Со баль за сна ваў дру кар ню, у якой 

у 1628 го дзе і вы даў сваю пер шую кні гу «Лі-

мі нар, сі рэч квет нік» ві зан тый ска га пісь мен-

ні ка Яна Мос ха. Гэ та быў збор нік ма раль на-

па ву чаль ных апа вя дан няў, пе ра кла дзе ны на 

цар коў на сла вян скую мо ву.

За два га ды пра цы ў сва ёй кі еў скай дру-

кар ні Со баль вы даў яшчэ не каль кі кніг, ся-

род якіх і «Апост ал». У 1630 го дзе Спі ры дон 

Со баль па за пра шэн ні мсці слаў ска га каш та-

ля на Баг да на Стат ке ві ча ўзна ча ліў дру кар ню 

ў Ку це ін скім ма нас ты ры ка ля Ор шы. Ра бо та 

ў Ку це ін скай дру кар ні бы ла плён най. Ад на 

за ад ной вы хо дзі лі кні гі: «Псал тыр» (пад наз-

вай «Браш на ду хоў нае»), «Бук вар», «Ма літ-

вы паў ся дзён ныя» (1631 год), «Ча сас лоў» 

(1632 год). Пэў на, га лоў най для ся бе кні гай 

Со баль лі чыў «Бук вар», у якім ён вы ка рыс-

таў сваю ме то ды ку «учения де тям начинаю-

щим чтению» — прос тую для ава ло дан ня 

гра ма тай. Ме то ды ку Со ба ля вы ка рыс таў 

мас коў скі дру кар Ва сіль Бур цаў, які ўслед 

за бе ла рус кім асвет ні кам на зваў сваю гра-

ма ты ку «Бук ва ром». Так гэ тая наз ва з ця гам 

ча су за ма ца ва ла ся за пад руч ні ка мі па гра-

ма ты цы. Та кім чы нам, Спі ры дон Со баль як 

бы стаў «хрос ным баць кам» бук ва ра.

Для бе ла рус ка га асвет ні ка важ на бы ло і 

вы ха ван не дзя цей у хрыс ці ян скім ду ху, та му 

ў «Бук вар» ён уклю чыў най важ ней шыя па ла-

жэн ні хрыс ці ян скай ве ры і ма літ вы.

Спі ры дон Со баль доб ра ра зу меў зна чэн не 

дру кар ска га стан ка для па шы рэн ня асве ты 

і аду ка цыі на ро да. Дру кар жа даў па шы раць 

дру кар ню і вы да ваць шмат «зна мет ных книг». 

Ад нак з-за не да хо пу срод каў ён му сіў пе ра-

вы да ваць свае ра ней шыя кні гі. У 1635 го дзе 

Со баль за сна ваў дру кар ню ў Буй ні чах, дзе 

вы даў «Псал тыр». А пас ля пе ра браў ся ў род-

ны Ма гі лёў. Тут у 1636 го дзе Со баль пе ра вы-

даў свой «Бук вар язы ка сло вень ска», знач на 

пе ра пра ца ва ны і ўдас ка на ле ны «Псал тыр» 

(1637 год) і «Тас та мент» (1638 год). Гэ-

та бы лі апош нія вы да дзе ныя Спі ры до нам 

Со ба лем кні гі.

Неш та не за ла дзі ла ся ў Со ба ля ў Ма гі лё-

ве, і ён вы ра шыў пе ра нес ці сваю дзей насць у 

Маск ву. Як яму зда ва ла ся, там ён мог зра біць 

шмат. У 1637 го дзе Спі ры дон Со баль ра зам з 

ма гі лёў скі мі куп ца мі па бы ваў у Маск ве. Ён су-

стрэў ся з мас коў скім дру ка ром Ва сі лём Бур-

ца вым. Той не толь кі пры знаў вы со кае май-

стэр ства бе ла рус ка га дру ка ра, але і на быў у 

яго дру кар скія пры ла ды. Акры ле ны на дзея мі 

на леп шае, Спі ры до н Со баль вяр нуў ся ў Ма-

гі лёў, рас пра даў сваю ма ё масць і ад пра віў ся 

ў Маск ву. На ву чаць «словалитному де лу» 

мас коў скіх дру ка роў, склас ці та кія па трэб ныя 

слоў ні кі ла цін скай, ня мец кай і грэ час кай моў. 

Як гэ та час та бы вае — шчы рыя па мкнен ні па-

дзвіж ні ка раз бі ва юц ца аб глу хую сця ну абы-

яка вас ці, а то і звы чай най бо я зі но ва га... Так 

зда ры ла ся і з Со ба лем. Дру ка ра за тры ма лі ў 

Вязь ме для вы ра шэн ня яго лё су. Ца ру Мі ха і лу 

Фё да ра ві чу па ве да мі лі аб жа дан ні ма гі лёў-

ска га дру ка ра пе ра кла даць на рус кую мо ву 

«бо го нос ныя» кні гі і на ву чаць дзя цей грэ час-

кай, ла цін скай і поль скай «писмени». Ды і 

сам Со баль пі саў ца ру ча ла біт ную з прось бай 

да зво лу «издавати и про чая книги бо жес вен-

ныя, ду ше по лез ныя и язы ка научити ся или 

толмачити». Спі ры дон Со баль пра па ноў ваў 

цэ лую асвет ніц кую пра гра му: кні га дру ка ван-

не, пе ра клад кніг, ства рэн не шко лы для на-

ву чан ня дзя цей за меж ным мо вам. Ра зам з 

Со ба лем еха лі і «па спеш ні кі»-па плеч ні кі яго 

асвет ніц кай дзей нас ці. Мож на ўя віць маш та-

бы дзей нас ці Со ба ля: у спры яль ных умо вах 

ён мог ства рыць са праўд ны куль тур на-асвет-

ніц кі цэнтр у Маск ве.

На рэш це ў Вязь му прый шоў за гад: «Го су-

дарь ука зал то го могилевца Спиридона Со-

ба ля из Вязь мы отпустить на зад у Литву, а 

в Моск ву его отпущать не ве лел, чтоб в его 

ученья и в книгах сму ты не бы ло... и от не-

го б, Спиридона, ка кая ересь не объявилась». 

Са скру хай Спі ры дон пры знаў ся: «О сих от ве-

ту не прием, по смотрению Божию, нужди на-

стоящаго де ла мо е го пе чат но го возвратихся к 

се бе». Рас ча ра ван не бы ло та кое вя лі кае, што 

Со баль сы хо дзіць ад свец кай мі тус ні ў Кі е ва-

Пя чэр скі ма нас тыр і пры мае ма на ст ва.

Сла ву асвет ні ка нес лі па све це яго вы дан-

ні. З да лё кай Ва ла хіі ў 1645 го дзе да бы ло га 

дру ка ра прый шло за пра шэн не дру ка ваць 

там кні гі. Зноў мож на бы ло жыць сва ім па-

клі кан нем. Не ма ла ды ўжо Со баль са браў-

ся ў да ро гу. Толь кі да ро га бы ла апош няй. 

У кан цы та го ж 1645 го да Спі ры дон Со баль 

«печатник писаний бо жест вен ных» па мёр.

Шка да апан та ных лю дзей, якія не змаг лі 

ажыц ця віць на поў ні цу свае доб рыя і па трэб-

ныя на ме ры. Гэ та не за губ ле ны та лент — гэ та 

згуб ле ны ў ча се та лент, які аба вяз ко ва ад-

кры юць ін шыя. Ка лі та лент і ма лень кі — ён 

ка мусь ці спат рэ біц ца. А на «Бук ва рах» Спі-

ры до на Со ба ля ўзга да ва ла ся не каль кі па ка-

лен няў, і па вод ле яго  ме то ды кі на ву ча юць 

гра ма ты цы і ця пер. Дык, што ні ка жы, усё ж 

ува со біў ён свой та лент вы со ка і год на.

Ві таўт ЧА РОП КА.

Спі ры дон Со баль
(? — ка ля 1645)

Края знаў чым су стрэ чам — 
быць!

Фо
 та

 К
ас

 ту
 ся

 Д
РО

 БА
 ВА

.


