
— Ста тут ВКЛ для на шай кра і-
ны — гэ та пра цяг слаў най тра ды цыі 
дзяр жаў нас ці на Бе ла ру сі, — ка жа 
Анд рэй Рад коў. — Гэ тая кні га — пом-
нік гра мад ска-па лі тыч най, пра ва вой 
дум кі. Кож ны ра док не прос та быў 
узя ты з га ла вы, а ста год дзя мі ства-
раў ся на шы мі прод ка мі. Гэ та той до-
свед гра мад ска га і па лі тыч на га жыц-
ця, які на за па шваў ся вя ка мі. Пер шы 
Ста тут пры ня лі ў 1529 го дзе. Пас ля 
бы ла рэ дак цыя 1566 го да. Больш 
дас ка на лую вер сію за цвер дзі лі ў 
1588 го дзе. Гэ ты збор за ко наў дзей-
ні чаў на на шых зем лях да ся рэ дзі ны 
ХІХ ста год дзя. Кні га, якую я знай шоў, 
вы да дзе на ў Віль ні, з'яў ля ец ца поль-
ска моў ным пе ра вы дан нем апош няй 
рэ дак цыі. Пад ад ной вок лад кай са-
бра лі не каль кі за ка на даў чых ак таў. 
Гэ тае вы дан не бы ло да во лі за па тра-
ба ва нае.

— Але ў Бе ла ру сі за ха ва ла ся 
зу сім ма ла Ста ту таў.

— На жаль, так і ёсць. Амаль 
кож ная буй ная еў ра пей ская вай-
на ру шы ла праз на шу тэ ры то рыю. 
Пра хо дзі лі кан фіс ка цыі, эва ку а цыі, 
зда ра лі ся па жа ры... З-за гэ та га мы 
шмат што стра ці лі. І ця пер пры хо дзіц-
ца ўсё вяр таць, збі раць лі та раль на па 

кру пін ках. Што ты чыц ца ары гі на лаў 
Ста ту та ВКЛ, два з іх зна хо дзяц ца 
ў Ма гі лё ве: адзін на ста ра бе ла рус-
кай мо ве, дру гі — на поль скай. Ве-
даю, што яшчэ па ад ной кні зе ёсць у 
ба ра на віц кім і га ра дзен скім му зе ях, 
На цы я наль най біб лі я тэ цы і ця пер у 
Прэ зі дэнц кай.

— Як ты на огул да ве даў ся пра 
гэ тую кні гу?

— Сяр гей Іва на віч Ква чан, ды рэк-
тар біб лі я тэ кі, па пра сіў па спры яць у 
по шу ках Ста ту та ВКЛ. Так ста ла ся, 
што знай шоў вы дан не ў ад на го з 
гдань скіх ка лек цы я не раў праз ін тэр-
нэт. Каш та ва ла яно ка ля 30 міль ё-
наў бе ла рус кіх руб лёў. На ўсё ў нас 
пай шло паў го да. Цяж ка пе ра аца ніць 
да па мо гу май го на стаў ні ка і на ву коў-
цы Дзміт рыя Яц ке ві ча, які вы кон ваў 
ро лю экс пер та, а так са ма пры вёз 
фа лі янт.

— Ці бы ла не бяс пе ка, што мог 
з'я віц ца пе ра куп шчык, які дасць 
больш гро шай?

— Так, кры ху хва ля ваў ся. Кні га зна-
хо дзі ла ся ў воль ным про да жы, і яе маг-
лі ў лю бы мо мант на быць. Ды і са ма 
да ро га з та кой каш тоў най кні гай дае 
роз ныя пад ста вы для хва ля ван ня.

— Анд рэй, а з ча го на огул рас-
па чаў ся твой ін та рэс?

— Я па ло ву свай го жыц ця ма рыў 
па сту піць на гіс та рыч ны фа куль тэт. 
Яшчэ пад лет кам па зна ё міў ся з вы-
клад чы ка мі БДУ. З та го ча су мно гія 
сяб ры скон чы лі фа куль тэт, але не пай-
шлі пра ца ваць па пра фе сіі. А я заўж-
ды ду маў, што ка лі па сту плю ву чыц ца 
на спе цы яль насць "Му зей ная спра ва 
і ахо ва гіс то ры ка-куль тур най спад чы-
ны", трэ ба неш та ра біць у гэ тым кі рун-
ку. З пер ша га кур са я па чаў шу каць 
стра ча ныя кніж ныя каш тоў нас ці. Пер-
шай ма ёй зна ход кай ста ла мет ры ка 
іш каль дска га кас цё ла на ла ці не, якую 
вя лі з 1759 па 1807 год. Знай шоў яе на 

ад ным аў кцы ё не, і мне ста ла прык ра, 
што та кая кні га ста ла аб' ек там ганд-
лю. Я зра біў усё, каб ар га ні за ваць яе 
вы куп. Дзя куй Бо гу, лю дзі да па маг лі. 
Ужо праз ты дзень яна зна хо дзі ла ся ў 
ру ках да след чы каў. Сён ня яе мож на 
ўба чыць у на цы я наль ным гіс та рыч ным 
ар хі ве. З гэ тай мет ры кай звя за ны ці-
ка вы вы па дак. Іш кальдзь — вёс ка ў 
Ба ра на віц кім ра ё не — зна хо дзіц ца не-
па да лёк ад Вя лі кай Мядз вед кі, ма лой 
ра дзі мы сла ву та га на ву коў ца, на цы я-
наль на га ге роя Чы лі Іг на та Да мей кі. Ён 
на ра дзіў ся ў 1802 го дзе, і як мне та ды 
зда ло ся, у Іш каль дзі яго маг лі хрыс-

ціць. Я з не цярп лі вас цю па чаў шу каць 
за пі сы, да та ва ныя 1802 го дам. І што 
вы ду ма е це?! Я знай шоў проз ві шча 
"Да мей ка", але пас ля пе ра кла ду вы-
свет лі ла ся, што яго ны баць ка Іпа літ 
пры сут ні чаў тут на хрэсь бі нах дзі ця ці з 
сям'і Ве ра шча каў, яшчэ ад на го сла ву-
та га на ша га ро да, а сам Іг нат Да мей ка, 
ві даць, быў ахры шча ны ў Па ла нэч цы.

— На Ста ту це ВКЛ, на пэў на, 
твае по шу кі не спы ня юц ца. Які 
ця пер твой ары ен цір?

— За гад ваць не бу ду. На пе рад не 
ўга да еш, што бу дзе паз ней. І вель мі 
скла да на рас ста віць пры яры тэ ты па-
між кні га мі. Маў ляў, тая нам больш 
па трэб на, а гэ тая — менш. Усё, што 
да ты чыц ца на шай спад чы ны, праз 
пэў ны час зні кае. Для нас важ на ўсё.

Та рас ШЧЫ РЫ. taras@zviazda.by

P.S. Што ці ка ва, Ста тут ВКЛ — не 
адзі ная ста ра даў няя кні га ў фон дах 
Прэ зі дэнц кай біб лі я тэ кі, якая спе цы-
я лі зу ец ца пе ра важ на на пра ва вой 
лі та ра ту ры. Як рас ка за ла «Звяз дзе» 
Свят ла на Паў ла віц кая, су пра цоў ні ца 
ад дзе ла ста ра дру каў і рэд кіх вы дан няў 
біб лі я тэ кі, са мая ста рая кні га з фон даў 
біб лі я тэ кі да ту ец ца ся рэ дзі най ХVІ ста-
год дзя. Гэ та юры дыч ны да ку мент, які 
сён ня спат рэ біў ся б на та ры у су. Ха пае 
ў тым лі ку вы дан няў на ла цін скай мо ве. 
Уба чыць іх мож на не толь кі на вы стаў-
ках, якія па ста ян на ла дзяц ца ў біб лі я тэ-
цы, але і па пра ца ваць з імі ў чы таль най 
за ле. Га лоў нае — быць за пі са ным у біб-
лі я тэ цы і мець чы тац кі бі лет

�

22 снежня 2015 г.14

— Пра цэ сы пе ра ся лен ня па ча лі ся 
яшчэ да па чат ку Дру гой су свет най 
вай ны. Але са праўд ным пунк там ад-
лі ку пе ра ез ду бе ла ру саў у Ка рэ лію 
ста лі 1940—1950-я га ды. Гэ ты да лё кі 
край яшчэ за ста ваў ся па раў наль на 
сва бод ным ад пра мыс ло вас ці, ад нак 
там ме лі ся ба га тыя пры род ныя рэ-
сур сы. У вы ні ку са вец ка-фін скай вай-
ны 1939—1940 гг. Са вец ка му Са ю зу 
пе рай шоў Ка рэль скі пе ра шы ек і Пры-
ла даж жа — та кім чы нам змя ні лі ся 
дзяр жаў ныя ме жы. У 1940 го дзе быў 
вы да дзе ны за кон аб пе ра ўтва рэн ні 
Ка рэль скай аў та ном най са цы я ліс-
тыч най рэс пуб лі кі ў Са юз ную ка рэ ла-
фін скую са цы я ліс тыч ную рэс пуб лі ку. 
У Са вец ка га Са ю за з'я ві ла ся но вая 
тэ ры то рыя, воль ная ад лю дзей: фі наў 
пе ра ся лі лі на іх род ную тэ ры то рыю, 
ту ды, дзе жыў ты туль ны эт нас. Ра бі-
лі ся за клі кі да лю дзей з ін шых са вец-
кіх рэс пуб лік, каб яны пе ра ся ля лі ся 
на гэ тыя тэ ры то рыі. Бе ла ру сы пас ля 
вай ны, на ту раль на, жы лі не вель мі 
ба га та, та му, пе ра яз джа ю чы, раз ліч-
ва лі, што іх жыц цё не як зме ніц ца ў 
леп шы бок. Пра во дзі лі ся рэ круц кія 
на бо ры, ар га ні за ва на на бі ра лі ся лю-
дзі для пе ра ся лен ня на тыя зем лі.

— Якім чы нам ад бы ва ла ся 
ўлад ка ван не на но вым мес цы жы-
хар ства?

— Ка лі бе ла ру сы пе ра яз джа лі, то 
ся лі лі ся асоб ны мі па сёл ка мі — гэ та 
да ва ла маг чы масць за ха ваць сваю 
куль тур ную ад на род насць. Пра жы ван-
не та кі мі гру па мі — у пэў ным сэн се 
ахо ва сва ёй уні каль нас ці. Ад нак пас-

ля сі ту а цыя ста ла мя няц ца... Мно гія 
за ся лілі ся ў вель мі доб рыя да мы, 
па кі ну тыя фі на мі. Тыя, ка му ўда ло ся 
за ся ліц ца ў іх, ста лі жыць лепш. Ад-
нак для ін шых бу да ва лі ся ба ра кі — 
фак тыч на, яны па чы на лі жыць ся род 
ле су. Гэ та бы ло са праўд нае асва ен не 
но вых зя мель.

— На коль кі доб ра ах вот на бе ла-
ру сы пе ра ся ля лі ся ў Ка рэ лію?

— З ад на го бо ку, гэ та бы ла дзяр-
жаў ная міг ра цый ная па лі ты ка. З дру-
го га, і аса біс тае жа дан не лю дзей. 
На сён няш ні дзень ёсць звест кі, што 
520 ты сяч бе ла ру саў жы ве ў Ра сіі, 
з іх 23 ты ся чы — у Ка рэ ліі. Бы лі ча-
сы пі ка пе ра ся лен ня — пас ля вай ны, 
у 1950—1960-я га ды. Ад нак па чы на ю-
чы з 1970-х га доў, мно гія па ча лі вяр-
тац ца на ра дзі му, бо жыц цё тут ста ла 
леп шым. Сён ня бе ла ру сы — трэ цяя па 
коль кас ці эт ніч ная гру па, больш там 
толь кі рус кіх і ка рэ лаў. Важ ны мі для 
та го, каб за ма ца вац ца, бы лі якас ці бе-
ла ру саў — пра ца ві тасць, доб ра зыч лі-
васць, доб ра су сед скае стаў лен не да 
ін шых, не кан флікт насць.

— Як ду ма е це, бе ла рус кі эт нас 
там асі мі ля ваў ся ці за ха ваў ся?

— Са мае маш таб нае да сле да ван не 
з гэ тай на го ды пра во дзі ла ся яшчэ ў 
1979 го дзе. Яно па ка за ла, што пра цэс 
асі мі ля цыі до сыць ві да воч ны. Час та 
ад бы ва лі ся шлю бы з прад стаў ні ка мі 
ін шых на род нас цяў. Та му цяпер з на-
шчад каў тых бе ла ру саў, якія ка лісь ці 
пе ра ся ля лі ся ў Ка рэ лію, толь кі част ка 
свя до ма ад но сіць ся бе да на ша га на ро-
ду. Ад нак мно гія да след чы кі, якія паз-

ней вы ву ча лі гэ тую тэ му, ка жуць, што 
ры сы пры на леж нас ці да бе ла рус ка га 
эт на су ўсё-та кі ёсць: пе рай ма юц ца тра-
ды цыі на род най дум кі, за хоў ва ец ца пе-
сен ная куль ту ра — ад нак пе ра важ на 
ся род доў га жы ха роў. Па-бе ла рус ку 
там ужо не раз маў ля юць, за вы клю-
чэн нем хі ба што ўнут ры ся мей ных ста-
сун каў. Та му пе рад на ву коў ца мі ста-
іць за да ча вы ву чыць эт на куль тур ныя 
пра цэ сы і, вя до ма, даць ад па вед ныя 
рэ ка мен да цыі кі ру ю чым ор га нам, аду-
ка цый ным і асвет ным уста но вам. Бо 
сён ня важ на за ха ваць бе ла рус кую ды-
яс па ру, яе ад мет ныя ры сы, якія вы яў-
ля юц ца на ўзроў ні маў лен ня, чы тан ня 
на бе ла рус кай мо ве і ін ша га.

— Якім чы нам бу дзе ажыц цяў-
ляц ца та кая пад трым ка?

— Бы ло вы ра ша на ства рыць куль-
тур на-асвет ніц кую аў та но мію бе ла ру-
саў у Ка рэ ліі — адзі ную ар га ні за цыю, 
за мест раз роз не ных і ма ла коль кас-
ных. Яе маш та бы до сыць іс тот ныя, 
ад нак дзей ні чае яна па прын цы пе 
аб са лют най доб ра ах вот нас ці.

— Быць мо жа, ужо поз на ства-
раць та кую ар га ні за цыю? Ка лі мо-
ва не за ха ва ла ся...

— Так, асі мі ля цый ныя пра цэ сы 
вы клі ка юць пэў ны сум, ад нак гэ та 
за кра нае мно гіх, не толь кі бе ла ру-
саў. Бо ка лі лю дзі мя ня юць тэ ры то-
рыю пра жы ван ня, трап ля юць у ін-
шы ася ро дак, ён, на ту раль на, моц на 
ўплы вае на іх. У пэў ным сэн се гэ та 
ад люст роў вае не га тыў ны бок на шай 
са ма свя до мас ці, ка лі лю дзі до сыць 
хут ка злі ва юц ца з ін шы мі. Ад нак мы 
бу дзем пра цяг ваць пра цу па за ха-
ван ні бе ла рус ка га эт на су.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ
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НА РОД НАЯ ПАЭ ЗІЯ БА ГУ ШЭ ВІ ЧА
Адзін з леп шых гіс то ры каў Лід чы ны ХХ ста год дзя Мі хал Шы мя ле-
віч пі саў у сва іх ус па мі нах пра па пу ляр насць вер шаў Фран ціш ка 
Ба гу шэ ві ча ў Лі дзе яшчэ да вы дан ня яго кніг.

Пі шу чы пра ад на го з лід скіх ста ра жы лаў — Ка зі мі ра Віс ман та на па чат-
ку ХХ ста год дзя, гіс то рык па ве да міў, што ста ры Ка зі мір меў сы на, яко га 
ён ву чыў на ар га ніс та, і аж но ча ты ры дач кі. Да Ка зі мі ра Віс ман та ве ча ра мі 
ха дзі ла на вя чор кі лід ская мо ладзь, бо, зра зу ме ла, у до ме тры да рос лыя 
дач кі, і чац вёр тая, Бро ня, ужо «ўбі ва ец ца ў пё ры». Мо ладзь гу ля ла ў гуль-
ні, рас па вя да ла ўся ля кія ці ка выя гіс то рыі, анек до ты, бай кі, жа хі, аль бо пра 
ча ры і не звы чай ныя з'я вы. Ча сам дэк ла ма ва лі «Ле ген ду пра Кі во на, бо жа га 
па кут ні ка» аль бо та кія вер шы, як «Пан скае іг ры шча» ці «Aдказ на пан скае іг-
ры шча» і ін шыя, «якія праз ней кі час бы лі на дру ка ва ны ў Кра ка ве ў кні жач ках 
Ма цея Бу рач ка». З гэ тых не каль кіх рад коў вы ні кае, што вер шы Фран ціш ка 
Ба гу шэ ві ча ме лі па пу ляр насць яшчэ да вы дан ня яго кні жак, пе ра піс ва лі ся 
і чы та лі ся пад час вя чо рак.

Вя до ма, што Ба гу шэ віч быў зна ё мы з пісь мен ні цай Элі зай Ажэш кай і 
на вед ваў яе ў Грод не. Ажэш ка пі са ла ў пісь ме да Яна Кар ло ві ча з Грод на 
2 ліс та па да 1887 го да: «Тры тыд ні та му быў у мя не доб ры Ваш зна ё мы з 
Віль ні п. Ба гу шэ віч. Вель мі пры ем на пра вя ла я з ім не каль кі га дзін. Ён мне 
чы таў сваю бе ла рус кую паэ зію дый на ват даў мне тэкс ты з асоб ным вер-
шы кам, гэ так са ма па-бе ла рус ку... Ці ж не праў да, што гэ тыя рэ чы вель мі 
ха ро шыя, ма юць ней кае асаб лі вае ха раст во, і мя не вель мі ці ка віць, ці здо-
ле юць іx зра зу мець дый за сма ка ваць у іx на шыя ся ля не? Бу ду чым ле там 
па пра бую чы таць іx ма ім мі не віц кім зна ё мым».

Як ба чым, на пры кан цы 1887 го да вер шы Ба гу шэ ві ча яшчэ не вя до мыя 
на ра дзі ме і Элі за Ажэш ка толь кі пла нуе іх «пус ціць у на род» — пе ра даць 
ся ля нам свай го ма ёнт ка ў Мі ня ві чах. А пер шая кні га паэ та, «Дуд ка бе ла-
рус кая», вы хо дзіць у Кра ка ве толь кі ў 1891 го дзе. Та му па дзеі, якія апіс вае 
Мі хал Шы мя ле віч, мож на да та ваць — па між 1888 і 1891 га да мі.

Важ на ад зна чыць ві да воч нае «вы бу хо вае» рас паў сю джан не вер шаў 
Ба гу шэ ві ча: фак тыч на за не каль кі га доў вер шы на бы ва юць па пу ляр насць 
і па чы на юць жыць у бе ла рус кім на ро дзе сва ім жыц цём. Та кім чы нам, мы 
ба чым, што паэ зія Ба гу шэ ві ча бы ла па-са праўд на му на род най.
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ТРЭ ЦІЯ ПА КОЛЬ КАС ЦІ
У Ка рэ ліі бу дзе ство ра на адзі ная куль тур на-асвет ніц кая аў та но мія бе ла ру саў

На сён няш ні дзень ёсць 
звест кі, што 520 ты сяч 
бе ла ру саў жы ве ў Ра сіі, 
з іх 23 ты ся чы — у Ка рэ ліі.

Кні га-го нарКні га-го нар  ��
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ЯШЧЭ АДЗІН КАШ ТОЎ НЫ СТА РА ДРУК
У ПРЭ ЗІ ДЭНЦ КАЙ БІБ ЛІ Я ТЭ ЦЫ ПРЭ ЗЕН ТА ВА ЛІ ТРЭ ЦІ СТА ТУТ ВЯ ЛІ КА ГА КНЯСТ ВА ЛІ ТОЎ СКА ГА,
ВЫ ДА ДЗЕ НЫ Ў 1744 ГО ДЗЕ. ЯГО ВЫ КУ ПІ ЛІ Ў АД НА ГО З ПОЛЬ СКІХ КА ЛЕК ЦЫ Я НЕ РАЎ

Імя та го, ка му асаб лі вым чы нам трэ ба дзя ка ваць за па доб ны зда-
бы так, — Анд рэй Рад коў. Ён сту дэнт шос та га кур са гіс та рыч на га 
фа куль тэ та БДУ. Увесь пра цэс — ад по шу ку кні гі да да стаў кі ў 
Бе ла русь — за няў у Анд рэя паў го да. У на быц цё ён на ват уклаў 
свае гро шы, і толь кі пас ля та го, як кні га апы ну ла ся ў анд рэ е вых 
ру ках, яна тра пі ла ў Прэ зі дэнц кую біб лі я тэ ку. Што ці ка ва, гэ та 
ўжо да лё ка не пер шы па доб ны год ны ўчы нак Рад ко ва. Тры га ды 
та му ра зам з Аляк се ем Ба цю ко вым, ды рэк та рам му зея гіс то рыі 
Ма гі лё ва, і Дзміт ры ем Яц ке ві чам, сён няш нім на мес ні кам ды рэк-
та ра На цы я наль на га гіс та рыч на-куль тур на га му зея-за па вед ні ка 
«Ня свіж», яны вяр ну лі Бе ла ру сі Ста тут ВКЛ 1588 го да.

На пры кан цы гэ та га го да ад быў ся пер шы з'езд бе ла рус кай ды яс-
па ры ў Ка рэ ліі. Та кую па дзею мож на лі чыць зна ка вай, бо ра ней 
бы лі зроб ле ны да сле да ван ні і вы да дзе ны кні гі па гіс то рыі ўкра-
ін цаў, гру зі наў у Ка рэ ліі; а пра бе ла ру саў — не. І гэ та пры тым, 
што бе ла рус кая ды яс па ра з'яў ля ец ца най буй ней шай у гэ тым 
краі (пас ля рус кіх і са міх ка рэ лаў). Пра тое, як тра пі лі бе ла ру сы 
ў Ка рэ лію і што з гэ та га атры ма ла ся, ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 
рас каз ва ла док тар гіс та рыч ных на вук, пра фе сар БДУ Іры на КА-
ЛА ЧО ВА — кі раў нік між на род на га на ву ко ва-да след ча га пра ек та 
па вы ву чэн ні бе ла рус кай ды яс па ры ў Ка рэ ліі:

Сяр гей КВА ЧАН, ды рэк тар Прэ зі дэнц кай біб лі я тэ кі:
— Для нас, бе ла ру саў, Ста тут ВКЛ — гэ та най больш знач ны пом нік 

юры дыч най дум кі, лі та ра ту ры і, без умоў на, наш на цы я наль ны зда бы так, які 
трэ ба ста ран на вы ву чаць, па пу ля ры за ваць. І ме на ві та на асно ве па доб ных 
вы дан няў вар та фар мі ра ваць і вы пра цоў ваць у мо ла дзі па чуц цё са ма свя-
до мас ці, па тры я тызм, го нар за на шу кра і ну, яе гіс то рыю.


