
Л.І.Доунар (Мінск)

КШГАВЫДАВЕЦК1Я СУВЯЗІМІНСКАІ ВАРШАВЫ 
У КАНЦЬІXVIII -  ПАЧАТКУ XX СГ.

Мінскае кнігавьіданне зяго першых крокау — гэта, па звесткахда- 
следчыкау, ХУІІ-ХУІІІ ст., і да актыунай дзейнасці у XIX -  пачатку 
XX ст. — застаецца яшчэ даволі адносна вывучанай і асветленай з’я- 
вай. Прагалы асабліва тычацца перыяду зараджэння мінскага кнігад- 
рукавання. Прзтзндзнтамі на рсшю пачьінальнікау мінскага кнігадру- 
кавання з’яуляюцца: друкарня пры Свята-Духавым мужчьінскім ма- 
настыры і друкарня праваслаунага брацтва пры царкве Святых Пятра і 
Паула, якія, магчыма, дзейнічалі у 20-30-я гг. XVII ст. [20, с. 24]. Ад- 
нак з часоу XVIІ ст. не захавалася ніюднай кнігі, надрукаванай у гэтых 
друкарнях. Вядома толькі адно мінскае вьщанне П .Дамжыва-Л ютков- 
іча, пакінуушага больш значны след ва украінскім кнігавьщанні [19, 
с. 244]. Першы ігумен Петрапаулаускага саборнага храма у Мінску 
Павел Дамжьіу-Лютковіч, які, пачынаючы з 1612 да 1617 г. (?) займау- 
ся будауніцтвам названага храма па распараджэнню Віленскага 
праваслаунага брацтва, у другі свой прыезд у Мінск (1621—1624 гг.) 
выдау у 1622 г. Казанне на смерць Аляксандра Федаравіча Шэптыцкага 
[ 15, с. 96]. Украінскія даследчьікі лічаць П. Дамжыва-Л ютковіча ванд- 
руючым друкаром-выдауцом, пісьменнікам. Магчыма, штоіу Мінск 
ён прыязджау са сваёй друкарняй. Наступным прэтэндэнтам з’я^ля- 
ецца друкарня ордэна базыльянау, звесткі аб пачатку дзейнасці якой 
адносяцца таксама да XVII ст. [18, с. 152]. Бібліяграфічньїя звесткі, 
якія сведчаць пра некаторыя вьіданні мінскага ордэна базыльянау 
XVIII ст., прадставіу польскі бібліеграф К.Эстрэйхер, шэсць з іх адз- 
начаны у працах польскай даследчыцы М.Підльїпчак-Маяровіч [6, 
с. 219-220]. Аднак можна выказаць меркаванне, што у бібліяфафіч- 
най працы К.Эстрэйхера базьільянскіх друкау з Мінска болей, хаця іх 
апісанні не заусёды поуныя і дакладныя (наприклад, Е.ХІ.138, 139). 
Даныя беларускага вучонага А.Мальдзіса дапауняюць вядомыя бібліяг- 
рафічньїя звесткі яшчэ 5 новьімі друкамі мінскіх базыльянау. Яго спіс 
налічваеда ІЗвьіданняу [16,с. 144-145]. Яшчэ 4 новыя апісанні падає 
М.Васілеуская [11, с. 12]. Супрацоунікам аддзела рукапісау, старадру- 
кау і рэдкай кнігі Нацыянальнай бібліятзкі Беларусі таксама удалося 
дапоУніць трыма пазіцьіямі (Яуткіепісг В. РгорозИіопез іїеоіо&еаі.. 
1786; йосізіеу Я. Вапип пШсИпіопу. 1791; ОЬгараЬкі Т. Мома... тіапа ю
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Мітки г. 1791... 1791) названы спіс мінскіх базьільянскіх выданняу і 
скласці адпаведную картатэку. Вядома, што некаторыя з выданняу за- 
хо^ваюцца у Нацыянальнай бібліятзцьі у Варшаве, а таксама у ЦНБ 
НАН Беларусі. Даціруюцца гэтыя старадрукі 1784-1794 гг. Недасле- 
даваныя вьіданні мінскіх базыльянау з’яуляюцца, у асноуным, свецкімі 
вьіданнямі. Па нашых падліках, 20 з іх -  на польскай мове, 1 -  на 
латані, 1 -  на рускай мове.

Тая сітуацьія, якая склалася адносна пытання аб пачатку кні- 
гавыдання у Мінску, а менавіта -  адсутнасць асобных навукова-даслед- 
чых прац у гэтым кірунку, асабліва беларускіх вучоных, пакідае і разгляд 
кнігавьідавецкіх сувязяу гэтага перыяду на змпірьічньїм узроуні, які да- 
зваляе выказаць толькі пэуныя меркаванні і гіпотззьі. Таму, каб пака- 
заць прикладную м ад эль кнігавьідавецкіх сувязяу паміж Мінскам і Вар- 
шавай, прыйшлося засноувацца на вьініках асабістага даследаван ня, якое 
ахоплівае мінскае кнігавьіданне 1795—1917 гг. У аснове прапанаванай 
канцзпцьіі ляжыць вылучэнне, у першую чаргу, у міжрзгіянальньїх кніга- 
вьідавецкіх сувязях міжнацьіянальньїх кантактау, якія, засноуваючыся 
на міжасабовьіх прыватных кантактах, прьіводзілі у дзеянне механізм 
сумесных праектау — аутарскіх, друкарскіх, вьідавецкіх.

У канцы XVIIІ — пачатку XX ст. Мінск з’яуляуся адным з трох гара- 
доу Пауночна-Заходняга краю, акрамя Вільні і Гродна, дзе бьілі най- 
больш значныя асяродкі польскай культуры [21, с. 199]. Патрэбы у 
польскамоуным кнігадрукаванні да 1864 г. ажьіццяулялі амаль усе 
мінскія друкарні, якія працавалі на працягу гэтага часу, — Губернская,
І.Стзфановіча, Ё.Дворца, З.Прэса, Ф.Фалька, З.Адамовіча; вьщауцы 
—брати Бейліньї, А.Валіцкі, І.Легатовіч і іншьія, польскамоуныя вы- 
данні якіх складалі 65 % ад усёй выпушчанай мінскай кніжнай пра- 
дукцьіі. Запатрабаванні грамадскасці горада у польскай кнізе задаваль- 
няліся і віленскімі вьідауцамі Ю.Завадскім і А.Сьіркіньїм. Мінскія 
кнігавьідауцьі развівалі сувязі не толькі з варшаускімі, але і кракаускімі 
і познанскімі вьідауцамі. У гэтых сувязях значнае месца як пасрздніку 
належала менавіта Вільні, якая на пачатку XIX ст. займала другое мес
ца пасля Варшавы па друку польскамоуных кніг, а у 1854— 1863 гг. ус
тупит першынство Львову і Кракаву [8, с. 60]. На правах адміні- 
страцыйнага, гісторьїка-культурнага цэнтра Вільня выконвала і функ- 
цыю распаусюджвальніка польскамоунай кнігі у Пауночна-Заходнім 
краі. Найбольшыя віленскія кнігавьідавецкія фірмьі мелі трывалыя 
сувязі з варшаускімі вьідауцамі -  Завадскім, Глюксбергам, Оргельбран- 
дам, якія, дзякуючы роднасным сувязям, ажьіццяулялі сумесныя вы-
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давецкія і н і ц ь і я т ь і в ь і  (8, с. 83). Працэс выдання польскамоунай кнігі
у першай палове XIX ст. адлюстроувае наступная табліца [ 14]:

Гады Гарады Колькасць
выданняу

Працэнтны склад 
ад агульнай колькасці 

полъскамоуных 
выданняу

1834-1843 Варшава 1 739 32,2 %
Вільня 652 12,1 %
Кракау 578 10,7%
Львоу 372 6,9 %
Мінск 7 0,1 %
Kieÿ 5 0,09 %

1844-1853 Варшава 1 851 25,5 %
Львоу 1 131 15,6%
Кракау 922 12,7 %
Вільня 596 8,2 %

Кіеу 44 0,6 %
Мінск 12 0,1 %

1854-1863 Варшава 3 087 31,7%
Кракау 1 177 12,1 %
Львоу 1 080 11,1 %
Вільня 818 8,4 %

Кіеу 85 0,8 %
Мінск 38 0,3 %

У 1800-1864 гг. мінска-варшаускія кнігавьідавецкія адносіньї пра- 
явіліся ÿ шэрагу сумесных праектау. Імі сталі вьіданні мінскіх кніга- 
poÿ-Bbmaÿuoÿ братоу Бейліньїх і варшаускага вьщауца С.Оргельбравда 
— Stella Fomarina Ул.Сьіракомлі ( 1859), Piersze wrazenia (1858); мінска- 
га літофафа Фалька і варшаускага вьщауца Натансона — Abecadlo w 
rysunkach (1852). Так, мінска-варшаускія вьщанні бьілі у рэчышчы тра- 
дыцыйнага польскага кнігадрукавання, дзе вьідауцамі вьіступалі у тым 
ліку кнігарьі. Праца мінскага кнігара-вьідауца А.Валіцкага мела знач- 
ны уплыу на развіцце узаемаадносін паміж Мінскам і Варшавай.
А.Валіцкі падтрьімлівау цесньш кантакты з такім і вьідауцамі з Варша-
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вы, якЯ.Сікорскі [1], Гебетнер і Вольф, У.Отт. Кнігавьідавецкае су- 
працоуніцтва паміж імі было у межах рзалізацьіі сумесных нотна-му- 
зычных выданняу, іх распаусюджвання.

У першай палове XIX ст. паліграфічная база Варшавы, як і Вільні, 
заставалася на першых пазіцьіях у справе вы дання для некаторых мяс- 
цовыхаутарау, у тым ліку і з Мінска (А.Машыньскага, Ф.Чапяліньска- 
га).Так,у 1864 г. у Варшаве было 17друкарань[5,с. 224]; у Вільні -  12 
друкарань [8, с. 27]; у Мінску -  3 друкарні. Вьіключньїмі вьіпадкамі 
біллі перавьщанні польскамоуных кніг мінскіх aÿrapaÿ у Каралеустве 
Польскім (Falk A. Abecadlo w rysunkach. Poznan, 1857).

Акрамя актыуных мінска-варшаускіх польскамоуных кніга- 
вцдавецкіх праектау, пачатак 1860-х гт. адзначаны выхадам у Варшаве 
двухбеларускамоуных выданняу -  нелегальнай брашуры Песнінабож
ный (1861) і Элементаж для добрых дзетак католікау ( 1862) [ 11, с. 18— 
19]. Нацыянальныя беларускія ініцьіятьівьі у польскім кнігавьщанні бьші 
асабліва інтзнсіуньїмі у 1890-я гг. — вьщаннетворауФ.БагушзвічаДуек/ 
беларускай (1891, 1896), Трулялі'начкіу Кракаве (1892), Смыка беларус- 
кага (1894) у Познані; Люду беларускага на Русі Літоускай(Т. 1-3,1897— 
1903) М.Федароускага у Кракаве; фальклорных запісау А.Гурьіновіча,
1.Чэрнага, перакладзеных у пачатку XX ст. на беларускую мову М.Фаль- 
скім і вьщадзеных таксама у Кракаве [ 11, с. 120]. Непасрэдна з Мінскам 
была звязана кнігавьідавецкая дзейнасць Марыяна Фальскага. Сваю 
перакладчыцкую і выдавецкую дзейнасць ён пачау у Варшаве ÿ 1903 г. 
выданнем лацінкай кнігі Маурыцыя Жыха Daswajho boha [ 11, с. 121]. Як 
адзначы  ̂С.Александровіч, мінская фамадскасць ахвяравала пэуныя 
сродкі М.Фальскамудля выдання у Варшаве і Кракаве беларускіх тво- 
paÿ, якія пасля перапрауляліся і на Беларусь [11, с. 122].

Пасля 1864 г. польскамоунае кнігадрукаванне адзначана пэуным 
крьізісам. Так, у 1864-1868 гг. колькасць назвау кніг, надрукаваных у 
“Літве, Беларусі і Русі” знізілася у 10 разоу, і нават яшчэ у 1879— 1883 гг. 
была ÿ 4 разы меншай, чым да 1864 г. [3, с. 58]. Паніжзнне выдання 
польскай кнігі было адзначана і у Варшаве, але значна менш. Толькі 
на У4 бьілі зніжаньї прапановы варшаускіх кнігавьідауцоу у першым 
пяцігодцзі пасля 1863 г. [З, с. 59]. Захоувалася выданне польскамоу- 
найкнігіуПецярбурзеу Б.М.Вольфа (М.Вольфа) [3, с. 59]. 1880-я гг. 
сталі пачаткам паступовага росту выпуску польскамоуных выданняу. 
За перыяд з 1880 па 1899 г. у Вільні, паводле К.Эстрэйхера, іх было 
выдадзена 267. Тэта амаль у 4 разы менш, чым у 1854-1863 гг. Толькі у 
1909-1911 гг. выпуск польскамоуных выданняу у Вільні дасягнуу 60 %
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ад агульнай колькасці усіх польскамоуных выданняу, надрукаваных за 
межамі Польскага Каралеуства (21 % -  Кіеу, 10 % -  Пецярбург, 9 % -  
16 гарадоу на тэрыторьй Расійскай імперьіі, сярод якіх і Мінск) [З, 
с. 37-39]. Для параунання прывядзём наступную табліцу [13]:

Гады Гарады Колькасць
выданняу

Працэнтны склад ад 
агульнай колькасці 

польскамоуных выданняу
1909-1911 Варшава 4 848 81,5 %

Кіеу 95 1,6%
Вільна 273 4,5 %
Мінск 4 0,07 %

1914-1920 Кіеу 280
Пецярбург 94

1914-1915 Вільня 77
1914-1920 Масква 74
1914-1917 Мінск 13

У Мінску перыядз 1865 па 1905 г.адзначаньїякперьіяддамінуючага 
рускамоунага кнігавьідання. Вьіданні на польскай мове складай і 0,7 % 
ад агульнай колькасці выдадзеных тут кніг. Колькасць польскамоуных 
выданняу у вызначаны перыяд зменшылася у Мінску у 15разоу (са 118 
у 1795-1864 гг. да 8 у 1865-1904 гг.).

У 1880-90-я гг., калі дзейнічала факгычная забарона на выданне 
польскамоунай кнігі у Пауночна-Заходнім краі, мінскім кнігарам 
Соф“і Савіцкай і Я ну Філіповічу-Дубовіку Удалося рзалізаваць сумес- 
ныя польскамоуныя кніжньїя вьіданні у Варшаве. Кнігарня С.Савіц
кай падтрьімлівала цесныя кантакты з польскімі таварьіствамі 
“05\УІаІа”, “Рггуіасі<Яис73од ві^тіосіяегу” [10, с. 113].Так, у 1881 г.С.Са- 
віцкая, сястра А.Валіцкага, якая стала прадаужальніцай яго дзейнасці, 
арганізавала за свой кошт друк кнігі Ю.Крашэускага Іїна bogi, (Іу/іє 
і і ^ і  у друкарні Яна Сікорскага у Варшаве, а у 1898 г. Ян Філіповіч- 
Дубовік усталявау супрацоуніцтва з варшаускім друкаром А.Каутзам. 
Вьінікам гэтага стала выданне кнігі мінскага паэта Багуслава Адамові- 
ча Міеіофе. З кракаускімжа друкаром В.Л.Анчыцам і варшаускім вы- 
давецтвам Гебетнера і Вольфа была выдадзена кніга О Ьаазки мінскага 
паэта Ю.Вяржбіцкага. Дарэчы, варшауская фірма Гебетнера і Вольфа з 
1890-х гг. вьіходзіць на першыя пазіцьіі па пастауках польскай кнігі у
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Расійскую імперьію (да 18 %), у тым ліку у Вільню да Ю.Завадскага і 
В.Макоускага [3, с. 139—143].

Пасрздніцтва Вільні у рзалізацьіі мінска-варшаускіх кніга- 
вьшавецкіх праектау яскрава адлюстравалася у дзейнасці менавіта
В.Макоускага. Прафесійная працоуная практика В.Макоускага, якую 
ён прайшоу у Густава А.Гебетнера і Аугуста Р.Вольфа [3, с. 111], яго 
знаёмства з працай фірмьі спрьіялі развіццю не толькі кнігагандлевай 
дзейнасці В.Макоускага у Вільні, а потым і у Мінску, а і усталяванню 
стабільньїх кнігавьщавецкіх кантактау з Варшавай і Кракавам. З 1901 г. 
усумесныя польскія праекты В.Макоускагауключаецца і Мінск. Вы- 
даннем мінска-віленскай кнігарні В. Макоускага у варшаускай друкарні 
М.Арцта выходзяць (/г/еуоуу Шеювкіск Х.Паяты (К.Скірмунт) 
(1901); Тюкі (1902); у кракаускай друкарні Анчыца -  Вакп Рш ісіу  
Віаіотюкіе/' В.Макоускага (1902); у варшаускай друкарні ПЛаскауз- 
ра —Ооіігіпа pogardy В.Макоускага (1906), Z пасі Шііі і Иіетпа (1906). 
У 1907 г. м інска-віленская кнігарня В.М акоускага засноувае 
кнігавьщавецкую серыю Фусіамтісгмо Сго.геои'е, у якой выйшла не- 
калькі літаратурна-мастацкіх вьщанняу. Усяго было здзейснена да 12 
сумесных кнігавьідавецкіх праектау. Кнігарня В.Макоускага стала 
ажыуленым цэнтрам культурнага руху у Мінску [9, с. 12].

Усе польскамоуныя вьщанні 1865-1905 гг. у Мінску бьілі толькі су- 
месньїмі кнігавьщавецкімі праектамі.

Афщыйны дазвол друку на мясцовых мовах, прынятыу 1905 г.,ак- 
тьівізавау польскамоунае кнігавьщанне у Мінску. їх колькасць вырасла 
У 4 разы у параунанні з папярзднім перыядам (з 8 да 31). Большасць 
польскамоуных мінскіх вьщанняу 1905—1917 гг. — гзта вьщанні па су
месных праектах: мінска-віленска-варшаускіх. Найбольшы пад’ём 
менавіта мінска-варшаускіх кнігавьщавецкіх сувязяу адзначаны у 
1917 г., калі бьщо створана вайсковае навуковае таварыства, якое з мая 
дажніуня 1917 г. дзейнічала у Кіеве, а потым яго галоунае упрауленне 
было па прапанове Доубар-Мусніцкага перанесена разам з рэдакцыяй 
выдавецтва у Мінск [2, с. 416]. Усяго да канца 1917 г. рэдакцыя пад 
кірауніцтвам Генрыка Багінскага выдала 40 нумароу бібліятзчкі 
ВіЬІШекІ \Viadomosciej \Уо]зко'лусИ (кнігі і брашуры культурна-асвет- 
нагазместу). Менавіта у Мінску вьійшлі, па нашых меркаваннях, тры 
нумары (N 14,19, 22). Таварыствам (Варшава-Кіеу-Мінск) бьілі здзей- 
снены яшчз некалькі польскамоуных вьщанняу (Кящіпіса іоіпіегга 
polskiego im.Tadeusza Коьсіизікі, БІо'Л’пік \vojskowy гозу/зко-роЬкі і 
роЬко-гохуіякі).
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Па ініцьіятьіве Польскай рады мінскай зямлі У Мінску было засна- 
вана таварыства падтрьімкі польскага друку і читання, а таксама з 1916 г. 
пачала дзейнічаць вьшавецкая суполка кнігароу-вьідауцоу з уласнай 
друкарняй, якая ставіла мэтай сваёй дзейнасці выданне школьных 
падручнікау [10, с. 182]. В.Макоускізанатавауу сваіхуспамінах6 вы
данняу суполкі: “Woronickiej Janiny Maly elementarz А.В.С...; Jankowski 
Wypisy; Wollowicza Geografia; Paszkiewiczowej Gramatyka; Zyckiej L. Naj- 
mi^sze Czytanki; Kuncewicz Arytmetyka 3 tomy” [4, c. 520].

Кнігавьідавецкія сувязі паміж Мінскам і Варшавай служьілі пад- 
трымцы і развіццю польскамоунага культурнага асяродцзя у Мінску, 
хаця бьілі і не асноуньїміу распаусюджванні польскай культуры, аднак 
значна дапаунялі гэты кірунак.

У 1905 г. пасля доугай забароны яурэйскага кнігадрукавання (ад 
1838 г.) у Мінску выдаюцца кнігі на яурэйскай мове (ідьіш). Да 1838 г. 
у Мінску было выдадзена 20 кніг на іурьіце. Забарона на яурэйскае 
кнігадрукаванне у XIX ст. не распаусюдзілася на Вільню, а таксама на 
Варшаву, дзепрадаужалівьщавацьяурзйскія кнігі [7,с. 216; 8, с. 79]. У 
Мінску кнігадрукаванне на яурэйскай мове было узноулена толькі 
пачынаючы з 1905 г., хаця асяродак яурэйскай культуры у Мінску з“яу- 
ляуся адным са значных у Пауночна-Заходнім краі [21, с . 204], аула- 
дальнікамі многіх мінскіх друкарняу і літаграфій (па нацыянальнаму 
складу) бьілі яурзі. З 1905 г., як сведчаць архіуньїя дакументы, шэраг 
гэтых друкароу вьїказалі жаданне набыць шрыфты і друкаваць на яу
рэйскай мове (іурьіце, ідьіш). У 1905—1917 гг. у Мінску, панашыхпад- 
ліках, было выдадзена 16 кніг на яурэйскай мове. На пашырэнне і 
узмацненне яурэйскага кнігадрукавання мелі уплыу і узаемасувязі у 
кнігавьщанні. 1905—1906 гг. адзначаны сумесньїмі мінска-варшаускімі 
вьщавецкімі праектамі, удзельнікамі якіх сталі мінскае вьщавецтва 
“Культура” і варшауская друкарня “Издательская типофафия”. Тэта 
бьілі у асноуным вьщанні мастацкай літаратурьі на ідьіш.

Такім чынам, у аснове мінска-варшаускіх кнігавьідавецкіх сувязяу 
ляжалі нацыянальныя культурныя ін іц ь ія т ь ів ь і : польскія, беларускія, 
яурзйскія, кожная з якіх удзельнічала у працэсе кнігавьщавецкіх узае- 
масувязяу, выпрацоуваючы свой тып адносін.

ЛІТАРАТУРА
1. AGAD. Ш. Archiwum Pizezdzieckich. L. 1-3.
2. Baginski H. Z dziejow Towarzystwa Wiedzy Wojskowej: (Z 50-t^rocznice 

powstania Tow. Polskiej WW) // Przegl^d hist. 1968. N 2 (46). S. 413—416.

242

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



3. Kuszlejko J. Ksi^zka polska w Rosji na przelomie XIX і XX wieku. 
Warszawa, 1993.258 s.

4. Makowski W. Wspomnienia starego ksiçgarza na tie 52-letnich osobistych 
przezyc. Mlodym kolegom po fachu. Cz. IV. Rok 1915-1920 // Przegl^d 
Ksiçgarski. 1925. N 20. S. 519-521.

5. Plachecki M. Makrospoleczna sytuacja komunikowania w dobie nie- 
woli: (Krolestwo Polskie 1864-1885) // Pismiennictwo -  systemy kontroli -  
obiegi altematywne. Warszawa, 1992. S. 224-249.

6. Pidtypczak-Majerowicz M. Bazylianie w Koronie і na Litwie: Szkoly і 
ksiqzki wdzialalnosci zakonu. Warszawa; Wroclaw, 1986.272 s.

7. Rowicka M., Kostecki J. Drukamie w Krolestwie polskim w latach 70- 
tychXIX w.: Wielkosc і Charakter produkcji // Rocznik Biblioteki Narodowej. 
1991.25. S. 216; StolzmanM. Nigdy... S. 79.

8. Stolzman M. Nigdy od ciebie miasto...: Dzieje kultury wilenskiej lat 
miçdzypowstaniowych (1832-1863). Olsztyn, 1987.280 s.

9. W.D. Minsk Litewski//Swiat. 1909.N31.S. 12.
10. Zycka L., Leska M. Dzialalnosc popowstaniowa polakôw ziemi Miriskiej : 

(Materialy і wspomnienia). Warszawa, 1939.312s.
11. Алексаццровіч C.X. Пуцявіньї роднага слова: Праблемы развіцця 

бел. літ. і друку другой паловы XIX — пачатку XX ст. Мн., 1971. 248 с.
12. Василевская М. Белоруссия в печати XVIII столетия. Мн., 1985. 

289 с.
13. Выкарыстаны звесткі з выдання: Stolzman М. Nigdy od ciebie 

miasto... С. 80-81, атаксама уласныя падлікі.
14. Выкарыстаны звесткі з выдання: Kuszlejko J. Ksi^zka polska..., a 

таксама Уласныя падлікі.
15. Кніга Беларусі, 1517—1917: Зводны каталог. Мн., 1986.615 с.
16. Мальдзіс А. І. Кнігадрукаванне Беларусі ÿ XVI11 стагоддзі// Кни

га, библиотечное дело и библиография в Белоруссии. Мн., 1974.
С. 130-151.

17. Миловидов А.И. Судьба русской книги в Северо-Западном крае 
всвязи с его культурной историей. СПб., 1903. 34 с.

18. Мінск//Энцыклапедыяпсторьп Беларусі. Мн., 1999. Т. 5. С. 152.
19. Огіенко І.І. Історія украінского друкарства. Київ, 1994. 448 с.
20. Триста лет в православии: ( Ист. очерк трехсотлетия существова

ния Минского Екатерининского собора) /  Сост. П.Афонский. Мн., 
1913. 72 с.

21. Шыбека 3. Гарады Беларусі: (60-я гады XIX -  пачатак XX ста- 
годцзя). Мн., 1997. 292 с.

243

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И




