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Слова д р у ка в а н а е : 1905 — 1917 гг.

ВІЛЕНСКІЯ ВЫДАВЕЦТВЫ

Больш ранняй па часе заснавання і найбольш плённай у выдавецкай дзейнасці у Вільні была газета “ Наша Ніва” , якая пачапа 
вьіходзіць з лістапада 1906 г. Яна стала прадаужальніцай “Наша Долі". У склад рздакцьіі газеты уваходзілі Аляксандр 

Уласау, Антон і Іван Луцкевічьі, Вацпау Ластоускі, а супрацоунічалі з выданнем Янка Купала, Якуб Колас, Цішка Гартны, Змітрок 
Бядуля і інш. Гапоунай задачай перыядычнага друкаванага органа была папулярызацыя беларускай нацыянальнай культуры, 
пераклад на беларускую мовутворау польскіх, рускіх, украінскіх пісьменнікау. 3 1907 г. рэдакцыя газеты “Наша Ніва" узяла на сябе 
яшчз адну выдавецкую місію -  падрыхтоуку і выпуск кніжнай прадукцьіі на беларускай мове. За 1907 -1913 гг рэдакцыя спрычы-
ніласядавьіданнябольшяк40бела- рускіх кніг Хоць даследчык Сцяпан
Александровіч, падаючы звесткі пра ВЫДАВЕЦТВА ГАЗЕТЫ "Н А Ш А  НІВА" колькасць кніжньїх выданняу "Нашай
Нівьі", вызначае лічбу 33 і адначасо- ва прьіводзіць факты, што пры удзе-
ле рздакцьіі віленскай газеты вьійшлі яшчз не менш за сем кніг “Песні-жаль-
бы” Якуба Коласа, “Снатворны мак" Кандрата Лейкі (абедзве 1910), “Сугук Ьіе+агизкі" Галляша Леучыка (1912), "Вянок" Максіма 
Багдановіча, "Калядная пісанка" (абедзве 1913), “Ян Баршчзускі -  першы беларускі пісьменнікХІХ стагоддзя" і “Адам Ганоры Кіркор” 
Рамуальда Зямкевіча (1911).

Асноуная кніжная прадукцыя “Нашай Нівьі" вьіходзіла паралельньїмі вьіданнямі кірьіліцай і лацінкай, крыху менш друкавапася 
толькі кірьіліцай, а адзін твор, Галляша Леучыка, выйшау выключна лацінскім шрыфтам. Адным з першых кнігавьідавецкіх праектау 
рздакцьіі быу выпуск апавяданняу “Гздапі" Злізьі Ажзшкі у 1907 г сумесна з выдавецтвам “Мінчук”. Кніжная прадукцыя "Нашай Нівьі” -  
мастацкая літаратура і літаратуразнауства, фальклорныя зборнікі песняу і казак, сельскагасладарчыя і медьїцьінскія вьіданні. Два 
вьіпускі «Зборніка “Нашай Нівьі"» за 1912 г уяулялі з сябе перадрук ужо апублікаваньїх творау. Не заставаліся па-за увагай і 
перакладныя творы: “Зямельная рзформа у Новай Зеландьіі" (1907), “Беларусь! і іх нацыянальнае адраджзнне" Д. Дарашзнкі (1909) -  з 
украінскай, “Гутаркі аб гаспадарцы" Семпалаускага (1909), “Якбагацеюцьчзшскія сяляне” Маліноускага-з польскай, “Казка аб вадзе” 
Э. Беламі(1907)-занглійскай, “Хілібертавапакута"А. Амфгтзатрава(1912) — зрускай.

Асноуньїмі друкарскімі прадпрьіемствамі, у якіх атрьімлівалі паліграфічнае увасабленне нашаніускія вьіданні, бьілі у 1907 — 1913 гг — 
друкарня Марціна Кухты, у 1912 г. -  друкарні “Прамень" і “2пісг". Паслугамі віленскай друкарні М. Кухты карьістапісятаксама і іншьія 
беларускія выдавецтвы горада -  “Наша хата”, “Папачанін”, “Беларускае выдавецкае таварыства". Вядома не менш як 60 кніг на 
беларускай мове, якія надрукавау М. Кухта у 1906 — 1915 гг. [У гзтай самай друкарні вьіходзілі і першыя легальныя газеты на 
беларускай мове “Наша Доля" (1906) і "Наша Ніва” (1906-1915)].

Рэдакцыя газеты займалася таксама гандлем беларускамоуньїмі вьіданнямі.
У друкарні М. Кухты у 1913 г выйшла адзінае прыжыццёвае выданне Максіма Багдановіча “Вянок”. З лістоу М. Багдановіча у 

рздакцыю газеты "Наша Ніва" вядома, што зборнік рыхтавауся да друку пры непасрэдным удзеле супрацоунікау газеты.

Каб задаволіць беларускую грамадскасць у кніжнай прадукцьіі, неабходна было стварыць у Вільні асобнае выдавецтва, не 
звязанае з газетай. 15 снежня 1908 г. у Вільні створана новая выдавецкая суполка, якая атрымала назву “ Наша хата” . Яе 

арганізавалі В. Бонч-Асмалоускі, Аляксандр Уласау, Барью Даніловіч, Іван Луцкевіч, Яззп Манькоускі і К. Цэтэрман. Мясцілася 
выдавецтва у памяшканні бібліятзкі "Зна- ниє". За час існавання “Нашай хаце” уда
лося зрабіць няшмагг. 3 1909да 1911 г вый- 0,ІП » и л т л  у а т а » шла шзсць кніг, дзве з  я к іх  надрукаваны і
кірьіліцай, і лацінкай: “Тарас на Парнасе" ВЫДАВЕЦТВА Н А Ш А  ХАТА (1909)і“Якрабіцьдобрьіярамовьіявуллі"
(1910). Сумесна з выдавецтвам “Загляне сонца і у наша аконца" у пецярбургскай
друкарні К. Пянткоускага надрукавана “Другое чытанне для дзяцей беларусау" Якуба Коласа (1909). Астатнія кнігі выдавецтва-  
перакладныя мастацкія творы: апавяданні "Дым" Марьіі Канапніцкай (1909), “Архіп і Лявонка" Максіма Горкага (1910) і "Дзядзька 
Голад” Станіслава Віткевіча (1911), якія вьійшлі за кошт перакладчыцы Тэрэзы Гардзяпкоускай, а таксама адзін арьігінапьньї твор -  
апавяданне вершам “Дзед Завала” Ядвігіна Ш. Істотная асаблівасць выданняу “Нашай хаты” -  дакладны чьітацкі адрас- беларус
кія дзеці. Кнігі выдавецтва вьізначаліся афармленнем, асноуныя элементы якога скпадапіся з заставак і канцовак, арнаментава- 
най рамкі, а таксама ілюстрацьій у тэксце.

З начнае ажыуленне назіралася у кнігавьідавецкай дзейнасці Вільні паслятаго, як 1 ліпеня 1913г пачапо дзейнічаць Беларус
кае выдавецкае таварыства, у склад якога уваходзілі Барьіс Даніловіч, Іван Луцкевіч і Канстанцін ІІІпакоускі Апошні 

з’яуляуся адным са стварапьнікау кніжнага таварыства “Мінчук". За час дзейнасці таварыства выдала 14 беларускіх кніг, большасць 
з іх была надрукавана у 1914 г, агульным тыражом, які не дазваляла сабе яшчз ні адно беларускае выдавецтва, -  42 тысячы 
экззмплярау. Пры тым, што гэта бьілі даволі аб’емістьія вьіданні. Небывалы да гэтага размах выдавецкай дзейнасці сведчыу пра 
стабільнасць і сур'ёзныя перспектывы. Віленскае выдавецтва было адзіньїм, дзе аутары маглі атрымаць ганарар.

На пачатку дзейнасці выдавецтва адкупіла у “Нашай НівьГ усю беларускамоуную кніжную прадукцыю, што была на складзе, 
перакупіла таксама выданне "Беларускага календара", два выданы якога вьійшлі кірьілічньїм і лацінскім шрьіфтамі. БВТтолькі дзве 
кнігівьіпусцілалацінкай- "Ара\«іесіаппіа і ІеИіепгіу

БЕЛАРУСКАЕ в ы д а в е ц к а е  т а в а р ы с т в а  і ІНШЬІЯ
Ядвігіна НІ., "Рунь" Максі- ма Гарэцкага, “Родныя з’я-
вы" Якуба Коласа, першы зборнік вершау “Курганная кветка" Канстанцьіі Буйло, “Апавяданні” Пётры Беларуса (усе 1914); апавядан
не “Стражнік" Сцёпю Бірьільї (1915). Адзіная перакладная кніга -  перавыданне апавядання "Сігнал'' Усевалада Гаршына (1914).

Адметнасць Беларускага выдавецкага таварыства была і у тым, што яно мела эмблему -  “белы лебедзь”, якая звычайна 
размяшчалася пад назвай кніг; што друкаваліся за кошт Магдалены Радзівіл. Як сведчыць Наталля Бярозкіна, аутар малюнка -  
віпенская мастачка Вацлава Флеры. Ваенныя падзеі перапьінілі выдавецкую справу віленскіх беларусау, аднак на пачатку 1920-х гг. 
выдавецтва узнавіла і працягвала дзейнасць, друкуючы беларускае слова ужо у межах II Рзчы Паспалітай.

Таксама у Вільні дзейнічала выдавецтва “ Віеіагиз” (1913-1915), якое значную увагу аддавала выпуску рзлігійнай л'ггаратуры. 
Усе выданы надрукаваны выключна лацінскім шрыфтам, сярод іх зборнік вершау 2 гоЬпаІіа гаИопи" Андрзя Зязюлі (1914), апавядан
не “Міа1а\лода Іізіосгкі” (1914), п'єса “ВеНеіка” (1915).

Вядомы два выданы віленскага таварыства “ Палачанін” -  зборнік гумарыстычных вершау “Снапок” Альберта Пауловіча (1910) 
і паэма “Кацярына” Тараса Шаучзнкі у перакладзе з украінскай мовы Хведара Чарньїшзвіча пад рэдакцыяй Янкі Купалы (1911). 
Апошнюю упрыгожвае на вокладцы малюнак на узор слуцкага пояса, таксама ёсць партрзтТ. Шаучзнкі.

У 1917 г віленскай газетай “ Гоман” заснавана яшчз адна кніжная серыя (акрамя “Беларускіх песняроу” выдавецтва "Загляне 
сонца і у наша аконца") -  “Беларускія легенды”, у якой вьійшлі два вьіданні творау Яна Баршчэускага “Начзпнасць" і “Чорнакніжнік і 
змяя, што вьілупілася з петушынага яйца".

Лора ДОУНЛР.
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