
80

Слова друкаванае

Ларыса ДОУНАР

ВОБРАЗЫ, РОДНЫЯ ПА ДУХУ ЖЫЦЦЯ 1 ТВ0РЧАСЦІ
МАСТАЦТВА АФАРМЛЕННЯ БЕЛАРУСКАЙ КНІГІ XIX -  пачатку X X  ст.

РАМАНТЫЧНЫ КУЛЬТ Л1ТВЫ

Развіцце і удасканаленне тзхнікі кнігадрукавання 
у XIX -  пачатку XX ст. адкрыла новыя магчьімасці у 
мастацкім афармленні кніжньїх выданняу Беларусі. 
Безумоуна, кніга канца XVIII ст. выдавалася добра, 
але была яна вельмі дарагой, тым болей, што шрыфты і 
друкарскія станкі вьіпісваліся у асноуным з Польшчы, 
Германіі, Францьіі. У большасці кніг Беларусі канца 
XVIII -  пачатку XIX ст„ якія вьідаваліся на польскай 
і лацінскай мовах, выкарыстоувалася металагравюра: 
у ілюстрацьіях, гравюрах-тззісах, або у так званых 
канклюзіях [4,108]. Увядзенне літаграфічнага спосабу 
друку на пачатку XIX ст. прынесла відавочньїя зме- 
ны у паліграфічную вытворчасць, што у сваю чаргу 
паспрыяла у пзунай ступені ажыуленню выяуленчага 
мастацтва і асабліва кніжнай графікі, у якіх большую 
запатрабаванасць набьівалі гравюры і літаграфіі. Як 
адзначаюць беларускія мастацтвазнауцм , мета
лагравюра і ксілагрифіяразам злітаграфіяй заклалі 
у  перший полове XIX ст. мастацкія традьїцьіі на- 
цыяпальпай друкований графікі [10, 47].

Першынство у распаусюджанні літаграфіі на Бела
русі належыць Віленскаму універсітзту, дзе у 1819 г. 
была заснавана першая літаграфія, у якой ілюстрацьіі 
да навуковых і навучальных выданняу вьїконвалі прад- 
стаунікі мясцовай мастацкай школы (І. Вейс, В. Сла- 
вецкі, X. Главацкі, М. Пшьібьільскі, Ю. Азямблоускі 
і іншьія). Значным мастацка-прафесійньїм асяродкам 
была і Полацкая езуіцкая акадзмія, а яе друкарня -  ад- 
ным з найбуйнейшых паліграфічньїх прадпрыемствау 
канца XVIII -  пачатку XIX ст., дзе з 1820 г. таксама 
прымяняуся літаграфічньї друк. Да прыкладу, у афарм
ленні выданняу друкарні удзельнічау выкладчык ака- 
дзміі мастак Габрыэль Грубер. Асновы ведау у галіне 
мастацтва у Полацку атрьімалі Валенцій Ваньковіч, 
Рафал Слізень, Каспар Бароускі і іншьія.

Асабліва вьілучаліся мясцовыя мастакі-графікі 
распрацоукай гістарьічнай тзматьікі, ствараючы сім- 
валічньїя вобразы Вялікага Княства Літоускага, яго 
слынных герояу, велічньїх даляглядау. Адметнай у гз- 
тых адносінах з ’яуляецца дзейнасць Міхала Падалін- 
скага*, аднаго з гіачьінальнікау прафесійнай графікі 
Беларусі, медзярьітамі якога бьілі аздоблены многія 
віленскія вьіданні А. Мачульскага, В. Марцынскага, 
Я. Альбертрана, Я. Няймовіча. Талент М. Падалін- 
скага як кніжнага графіка вьіявіуся у шматлікіх жан- 
равых ілюстрацьіях, партрзтах і віньєтках да літара- 
турных творау. Пэуныя прыклады злементау кніжна
га аздаблення, выкананыя мастаком, бьші уключаны 
у вядомае віленскае выданне “Помнікі айчыннага 
граверства" Канстанціна Тьішкевіча (1858).

* У жнівеньскім нумары “Роднага слова” за 2004 г. 
надрукаваны артыкул “Пачьінальнік вучонага гравёрства 
на Беларусі: Жыццё і творчасць Міхала Падалінскага” 
Уладзіміра Рьінкевіча. -  Заувага рэд.

Важкую ролю у афармленні беларускай кнігі пер- 
шай паловы XIX ст. адьігралі і прыватныя літаграфіч- 
ныя прадпрыемствы. У Вільні -  літаграфіі Майсея 
Пшыбыльскага (дзейнічала у 1832-м -  1840-я гг.), 
Юзафа Азямблоускага (1833 -  1863), Антонія Клу- 
коускага (1834 -  1852), у Мінску -  Ф. Фалька (1845 -  
1859), Эмерыка Адамовіча (1855 -  1874).

Асабліва вызначылася дзейнасцю літаграфія мас- 
така-графіка нараджзнца Мінска Юзафа Азямблоу
скага, у якой было надрукавана да 600 літаграфій на 
рзлігійную і гістарьічную тзматьікі, партрэты і кра- 
явідьі. Такія віленскія польскамоуныя вьіданні, як 
“Зубр літоускі" (1829), “З’яуленне крыжа у Францьіі 
17 снежня 1826” (1830), праілюстраваньї Ю. Азям- 
блоускім. Вядома, што ён выканау ілюстрацьіі да 
мастацкіх творау Юзафа Крашзускага, Тзадора Нар- 
бута, Фларыяна Бохвіца [5, 24]. За выданне альбома 
навучальна-метадычных матзрыялау з 26 літагра- 
фіямі “Узоры для пачаткоуцау, якія вучацца рыса- 
ванню" (1830) літограф і мастак М. Пшьібьільскі 
атрымау узнагароду Віленскага універсітзта. У лі
таграфіі А. Клукоускага друкаваліся ілюстрацьіі да 
кніг Ю. Каржанеускага, Канстанціна Тызенгауза і 
іншьіх [10, 47].

З адкрыццём у 1845 г. літаграфіі Ф. Фалька у Мін
ску таксама з’явіліся ілюстраваньїя вьіданні. Адным з 
першых вьінікау гравіравання стала "Карта Мінскай 
губерні" (1848), якая прынесла яе выдауцу шырокую 
вядомасць. Павьісіла аутарытзт літафафіі Ф. Фалька 
і “Абзцадла з гравюрамі” (друкавалася на польскай, 
нямецкай і рускай мовах у 1852, 1854, 1856 і 1858 гг.). 
"Таму, -  як адзначау Уладзіслау Сыракомля, -  мы з доб
рым намерам рзкамендавалі віленскім выдауцам звяр- 
тацца да пана Фалька з розньїмі патрзбамі" [7,181]. Не- 
выпадкова і тое, што у адным з мінскіх выданняу пісь- 
менніка"СтзлаФарнарьіна"( 1859) была рзклама азбукі 
Ф. Фалька, кошт якой без каляровых малюнкау скла- 
дау 45 капеек, а з каляровьімі -  60. І гзта усё у той 
час, калі нават віленскія выдауцы замаулялі каляро- 
выя ілюстрацьіі у Францьй і Германіі.

Вызначылася літаграфія і удзелам у афармлен
ні “Гапона" Вінцзнта Дуніна-Марцінкевіча (Мінск, 
1855), да якога мінчук Карнелій Бжзскі (яго імя рас- 
крыу Генадзь Кісялеу) зрабіу 4 малюнкі, адпаведныя 
чатыром песням-часткам паэмы: “...скокі у карчме, 
бойка, сцзна прыёму рзкрутау і, урзшце, -  высака- 
родная гуманная пані бласлауляе шчаслівую пару -  
Гапона і Кацярыну. <...> У малюнках адчуваецца 
уплыу тагачаснага народнага лубка, сведамая ары- 
ентацыя на пэуныя узоры, а можа, нават і недахоп

У  лет аш нім  ж нівеньскім нумары наш ага часопі- 
са пад рубрыкай “Слова друкаванае” змешчана серыя 
арт ы кулау розны х аут арау пра гісторьію беларус- 
кай кнігі ад стараж ьітнасці да сучаснасці.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



НА РОСТАНЯХ 81

Узор з фірменнага бланка літаграфіі Эмерыка Адамовіча.
3 фондау Нацыянальнага гістарьічнага архіва Беларусі. Друкуецца упершыню.

прафесіяналізму" [7, 181]. Аднак 
ілюстрацьіі да “Гапона", выкана- 
ныя у тзхніцьі медзярыту, на жаль, 
невядомым мясцовым гравёрам 
Э. С., не апраудалі даверу мяс- 
цовай інтзлігенцьіі да літаграфіі 
Ф. Фалька. “Добры малюнак сцэ- 
ны скрэслены нейкімі штрьіхамі, 
якія зрабілі агідньїмі твары пос- 
тацей; як нядбала выглядаюць 
рукі, як паламаны ногі! Нейкую 
карыкатуру уяуляе сцэна набо
ру! Чаму такая пачварная постаць 
пані у апош няй сцэне? Рабіць 
прыгожыя рэчы, якія разыходзяц- 
ца у межах аднаго горада, і высту- 
паць з няудальїмі ілюстрацьіямі 
у кніжцьі, якая разыдзецца усяму 
краю, -  гэта вялікае расчараван- 
не для выдауцоу, абраза для мас- 
такоу і абыякавасць да грамадскасці. Для карьісці 
будучых выданняу, якія, вядома, з ’явяцца у Мінску, 
выгаварваем свае заувагі літаграфіі пана Фалька, 
тым болей, што ён мог даручаную справу выканаць 
лепей“ [7, 182].

Літаграфічньїя працы для кніжньїх выданняу у 
Мінску выконвау таксама і вучань Яна Дамеля на- 
стаунік малявання мясцовай гімназіі Эмерык Ада- 
мовіч, прадпрыемству якога пад сілу было выкананне 
высакаякасных цьінкаграфічньїх і хромалітаграфіч- 
ных прац. На нашу думку, Э. Адамовіч мог выступаць 
не толькі як тыпограф, але і як мастак-афармляльнік 
выданняу “Узоры каліграфічньїя” (1860) і “Лемантар 
насценньГ (1862), якія вьійшлі у яго друкалітаграфіі. 
Вядома, што літаграфія Э. Адамовіча найбольш зай
малася вырабам этыкетак, а друкарня -глобусамі (на 
польскай і рускай мовах), малюнкамі для дарослых і 
дзяцей. Вызначылася літаграфія Эмерыка Адамові
ча, у першую чаргу, якасцю афармлення нотных вы
данняу, якія амаль не адрозніваліся ад падобных мін- 
скіх выданняу Аляксандра Валіцкага, выкананых у 
Варшаве (літаграфія У. Ота) ці Лейпцыгу (гравёрня 
К. Родэра). Асноуньїмі злементамі мастацкага аздаб- 
лення у нотных выданнях бьілі вокладка і тытул, якія 
упрьігожваліся арнаментаванай рамкай, аутарства 
выканання якой, у большасці сваёй, застаецца ананім- 
ным. Прауда, вядома, да прыкладу, што віленскія нот- 
на-музычныя вьіданні творау Станіслава Манюшкі 
аформіу мастак Эдуард Ян Ромер [12, 308].

І усё ж асноунае месца ілюстрацьія займала у вы
даннях мастацкай літаратурьі. Так, найбольшай папу- 
лярнасцю у мясцовым, “цэнтральным”, друку 1831 — 
1863 гг. карьісталіся творы Ю зафа Крашэускага 
(выйшла 58 назвау) і Уладзіслава Сьіракомлі (32 на- 
звы) [ 15,203], мастацкім афармленнем якіх займаліся 
вядомыя віленскія мастакі беларускага паходжання 
Антоній Залескі, Уладыслау М аераноускі, Міхал 
Зльвіра АндрьіЄлі, Вінцзнт Дмахоускі і іншьія. Сту
пень папулярнасці тых ці іншьіх творау мастацкай 
літаратурьі залежала ад мастацтва іх ілюстравання, 
ад ідзйнага адзінства пісьменніка, мастака і выдауца. 
Такім прыкладам можа быць “Віталяраудз” Юзафа 
Крашэускага, да мастацкага аздаблення другога вы- 
дання якой (1846) віленскі выдавец Адам Завадскі 
спецыяльна запрасіу Вінцзнта Смакоускага. У тэх- 
ніцьі ксілаграфіі мастак выканау 50 дрэварытау, а 
таксама ініцьіялы, канцоукі і віньеткі. Унікальньїм 
у афармленні было выкарыстанне у 9 дрэварытах 
колеру. Цікава зауважыць, што, як адзначаюць поль- 
скія даследчьікі, з ілюетрацьш віленчука В. Сма
коускага у  названым вьіданні пачынаецца “шлях 
гісторьіі польскай ілюстрований кнігі”(!) [15, 118]. 
Графік афармляу і іншьія творы Юзафа Крашэускага, 
а таксама вьіданні Рамуальда Падбярэскага. Апошні у 
1843 -  1846 гг. выдавау у Санкт-Пецярбургу “Рочнік 
Літзрацкі”, які ілюстравалі студэнты Пецярбургскай 
Акадзміі мастацтвау з Беларусі -  Караль і Рудольф Жу- 
коускія, Баляслау Русецкі [15,194]. Дарэчы, выданнем 

у Пецярбургу “Шляхціца Завальні” Яна 
Баршчэускага займауся менавіта Раму- 
альд Падбярзскі, дзякуючы намаган
ням якога кніга аздоблена гравюрамі 
Рудольфа Жукоускага, што перадавалі 
галоуныя сцэны апавяданняу [9, 82].

Папулярнасць мясцовай мастац
кай школы кніжнай графікі вьізначалі 
і асобна друкаваныя літаграфічньїя 
альбомы Казіміра Бахмовіча, Міхаіла 
Кулешы, Напалеона Орды, што выхо- 
дзілі не толькі у Вільні, але і у Варшаве, 
Парыжы. Так, у 1848-м — 1860-я гг. у

Л в р ы са  Іос іф ауна  Д о у н а р  —  кн ігазнауца . К а н -  
дыдат педагаг ічнь їх  н а вук . З а ко н чы л а  М ін с к і 
інстьітут культуры (1982 ). З 1982 г. працавала  
у  б ібліят зцьі гэтай навучальнай  установы. З  
1995 г. — галоуны  б ібл іят зкар а д д зе л а  р з д к іх  
к н іг  і р у к а п іс а у  Б е л а р у с к а г а  д з я р ж а у н а г а  
універсітзта культуры і мастацтвау, вы кл а д -  
чы к факультзта інф арм аць ійна-дакум ент ньїх  
ка м ун іка ц ь ій . Аутар б о л ьш  я к  50 п уб л іка ц ь ій  
у  б е л а р у с к ім ,  п о л ь с к ім  і  р а с ій с к ім  д р у к у .  
К ір а у н ік  павукова -даследчага  праекта БД УН М  
па тзме "К н іж н а я  культура Б ела р ус і: Пстарыч- 
на-тэарэтычны аспект " (2006  — 2010).
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Малюнак да кнігі “Галон”
Вінцзнта Дуніна-Марцінкевіча.

Парыжы сістзматьічна вьіходзіу “Віленскі альбом”, 
выдауцом якога быу Ян Казімір Вільчьінскі, знака- 
мітьі у мастацкім свеце тым, што прыцягвау да сваіх 
выданняу і такіх мясцовых мастакоу, як Іван Хруцкі, 
Канут Русецкі, Ян Дамель, Міхал Зльвіра Андрьшлі, 
Артур Бартэльс, Браніслау Залескі, Канстанцін Ку-

У ПОШ УКАХ РЭАЛ1СТЫЧНЫХ ВОБР/

Фармаванне аблічча кнігі Беларусі другой паловы 
XIX -  пачатку XX ст., што вьіходзіла ужо, у асноу- 
ным, на рускай мове, у значнай ступені заставалася у 
залежнасці ад паліграфічньїх магчымасцяу мясцовых 
друкалітафафій, якія, паводле Сцяпана Александрові- 
ча, бьілі не горшыя, чым у іншьіх губернскіх і павято- 
вых гарадах Расійскай імперьіі [1, 128 -  129]. Аднак 
дзейнасць большасці узнікльїх з сярздзіньї 1860-х гг. 
тьіпаграфска-літаграфічньїх прадпрыемствау Беларусі 
была накіравана не на кнігадрукаванне, а на выканан- 
не заказау прамысловых, гандлёвых, банкаускіх і ін
ших устаноу, бо гэта было больш прыбыткова, чым 
выданне кніг ці часопісау, асабліва ілюстраваньїх, на 
якія патрабаваліся значныя матэрыяльныя сродкі. У 
гэты час найбольшая увага аддавалася вокладцы, для 
афармлення якой ужьіваліся разнастайныя шрыфты і 
наборныя рамкі (лінейньїя, з падкрзсленьїмі накутніка- 
мі, арнаментаваныя, раслінньїя, геаметрычныя, хваліс- 
тыя, стьілізаваньїя пад кнігу і інш.). Тьпульны аркуш 
звычайна выглядау больш проста, а зрздку паутарау 
вокладку. У тзксце асноуньїмі злементамі афармлення 
бьілі ініцьіяльї, застані, канцоукі, віньеткі. Ілюстрацьіі 
у якасці малюнкау ці фатаграфій, тым больш каляро- 
вых, вьїкарьістоуваліся рздка.

Тым не менш, імкненне да пабудовы пэунай старон- 
кі як адзінага цзлага, што аб’ядноувала б тзкст і клішз, 
атрьімлівала усё большае распаусюджанне. Асаблівая 
увага у гэтым кірунку аддавалася афармленню выдан
няу гістарьічна-краязнаучага характару.

Так, на загад апекуна Віленскай навучальнай акру- 
гі Івана Карнілава мясцовыя мастакі і настаунікі пры- 
ступілі да замалёвак помнікау старажьітнасці. І ужо 
у 1868 г. у Вільні вьійшлі рускамоуныя зборнікі “Ад- 
метнасці Пауночна-Заходняга краю” і “Помнікі за- 
ходнерускай старыны”, у якіх змешчаны высокапра- 
фесійньїя малюнкі мастакоу І. Трутнева, І. Пятрова і 
настауніка Кудрауцава. Прауда, ілюстрацьіі, выкана-

кевіч, Міхал Падалінскі. Адметным было змяшчэнне 
у “Віленскім альбоме” каляровых рэпрадукцый, тэх- 
ніка выканання якіх была яшчэ не досыць распаусю- 
джанай. Малюнкі з “Віленскага альбома” упрьігожвалі 
пакоі не аднаго дома тутэйшай шляхты.

Заслугоуваюць увагі у афармленні кніжньїх выдан
няу 1850 -  1860-х гг. сатырычныя ілюстрацьіі Артура 
Бартэльса* (у сярздзіне XIX ст. аднаго з самых папу- 
лярных пазтау і мастакоу на Беларусі), што з ’яуляліся 
у віленскім і, магчыма, мінскім друку, а таксама Мі- 
хаіла Башылава, нараджэнца Магілеушчьіньї, -  у мас- 
коускім. У 1858 г. у Вільні выйшау альбом А. Бартэльса 
“Чалавек высокага паходжання”, якім мастак заанга- 
жавау сабе месца сярод прадвеснікау повага, надыход- 
нага крытычнага кірунку у  беларускай графіцы [5, 
19 -  23]. Што тычыцца М. Башылава, таксама аднаго 
з найлепшых мастакоу кніжнай ілюстрацьй 1860-х гг., 
то, як адзначаюць ужо расійскія даследчьікі, з яго нача
лася Ьнострацыя камедьіі і упершыню у гісторьіі рус
кай кніжнай графікі была дадзена разгорнутая галерэя 
грьібаедаускіх тыпау (у маскоускім внданні 1862 г. 
“Гора ад розуму” Аляксандра Грыбаедава змешчаны 
24 малюнкі мастака; 13, 175).

АУ ПАУНОЧНА-ЗАХОДНЯГА КРАЮ

ныя у Берліне, а таксама у Пецярбургскай друкарні 
А. Траншэля, вьїконвалі задачу “правоты русского 
дела” у Заходнім краі [2, 129 -  130].

Значную цікавасць з пункту гледжання мастацкага 
афармлення уяуляе і “Пауночна-Заходні каляндар”, два 
вьіданні якога у 1892 і 1893 гт. з’явіліся у Мінску дзяку- 
ючы А. Слупскаму. На вокладцы календара пазначаны 
ajh'ap малюнка -  нехта А. Харламповіч. Якасць мас
тацкага аздаблення выдання адзначыу у свой час Раму- 
альд Зямкевіч: “Каляндар выдадзены вельмі прыгожа: 
вокладка літаграфаваная з тыпам беларускага селяніна, 
які, злажыушы рукі і апёршыся на к і Є к ,  курыць люльку 
і як бы іранічна пазірае на ворагау яго мовы...” [9,34]. 
Гэтае выданне, якое акрамя ілюстраванай вокладкі у 
тзксце змяшчала застаукі і ініцьіяльї, выкананыя Лана- 
вым і І. Гіянам, Р. Зямкевіч называу чыста беларускім 
паводле зместу і мастацкага увасаблення.

Багата ілюстраваная была праца “Рака Заходняя 
Дзвіна: Гісторьїка-геаграфічньї агляд” (Віцебск, 1893) 
вядомага беларускага гісторьїка і краязнауцы Віцеб- 
шчыны Аляксея Сапунова, якая атрымала шьірокі 
водгук у тагачасным друку і адносна высакаякасных 
ілюстрацьій, што адпаведна павялічьіла каштоунасць 
кнігі і цікавасць да яе [11, 25 -  26]. У афармленні 
выдання выкарыстаны чырвоны колер (на титуль
ным аркушы), шматлікая колькасць ксілафафій і літа- 
графій відарьісау Віцебшчьіньї, што бьілі выкананыя 
па фатаграфічньїх здымках [у асноуным -  інжьінера 
Н. (М.?) Шэлюты і самога А. Сапунова]. Усе ксілагра- 
фічньїя працы зроблены у Санкт-Пецярбургу: фавё- 
рам К. Веерманам у друкарні Е. Еудакімава, а літафа- 
фічньїя -  у Віцебску: фавёрам Швейцарам у друкарні 
Г. Малкіна. У вьіданні змяшчаліся таксама карты і

* Часопіс “Роднае слова” (2003, № 7) змясціу матэрыял 
“Артур Бартэльс: талент пісьменніка і мастака” Уладзімі- 
ра Рьінкевіча і Вольгі Рыхловай. -  Заувага рэд.
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планы мясцовасці Заходняй Дзвіньї, некаторыя з якіх 
аутар запазычыу са сваіх ранейшых выданняу.

Яскравы і даволі тыповы узор афармлення во- 
кладкі -  “Памятный кніжкі” той ці іншай губерні 
(Мінскай, Гродзенскай, Магшёускай, Віцебскай), якія 
апрауляліся у каленкоравыя пераплёты з арнамента- 
ваным цісненнем і выкарыстаннем чырвонай, зялё- 
най, залатой фарбау. Надаць кнізе уфачысты і вытан- 
чаны выгляд, а таксама забяспечыць яе захаванасць у 
канцы XIX -  пачатку XX ст. дапамагалі пераплётныя 
майстзрні (М. Хаськіна, С. Някрасава), цьінкаграфіі 
і фотацьінкаграфіі (Л. Розенберга), фотатьіпіі (бра- 
тоу Берманау), фавёрныя майстзрні (Ю. Фрумкіна, 
С. Слабодскага, І. Ізакава) -  усе у Мінску.

Ілюстраваліся і некаторыя арьігінальньїя мясцо- 
выя рускамоуныя вьіданні па сельскай гаспадарцы, 
тзхніцьі, ваеннай гісторьіі, матэрыялы ужытковага 
характару, якія друкаваліся як у дзяржауных друкар
нях, так і у прыватных друкалітаграфіях.

Акрамя ілюстравання кніжньїх выданняу неабход- 
на звярнуць таксама увагу на афармленне і перыёды- 
кі, у якой актыуна удзельнічалі не толькі мясцовыя 
паліграфічньїя прадпрыемствы, але і прафесійньїя мас- 
такі. У канцы XIX -  пачатку XX ст. беларускія мастакі 
удзельнічалі у вьіданні і афармленні некаторых поль- 
скіх і расійскіх выданняу, у якіх адлюстроувалі жыццё 
і побыт мясцовага насельніцтва. Так, Альфрзд Ромер* 
супрацоунічау з віленскімі польскамоуньїмі “Тыгод- 
нікам Віленьскім”, “Тьігоднікам ілюстраваньїм”, вар- 
шаускай “Віслай”, М. Мікешьін рэдагавау і выдавау 
літаратурна-мастацкі рускі часопіс “Пчала”, а таксама 
ілюстравау творы Мікалая Гогаля, Тараса Шаучзнкі 
і іншьіх. У 1898 г. на штогадовым конкурсе часопіса 
“Тьігоднік ілюстраваньї” першую узнагароду за працу 
“Свіцязь” атрымау Казімір Альхімовіч, які займауся 
ілюстраваннем гераічна-рамантьічньїх творау Юзафа 
Крашэускага, Адама Міцкевіча, Уладзіслава Сыраком- 
лі, Юльюша Славацкага, Злізьі Ажзшкі. Пейзажыс- 
ту Генрыху Вейсенгофу належаць ілюстрацьіі да па- 
ляунічьіх апавяданняу свайго брата Юзафа Вейсенго- 
фа, дзе мастак праявіу сябе выдатным анімалістам [4, 
370]. Відавочна, што названых мастакоу і пісьменнікау 
у значнай ступені ядналі “тутэйшыя” тыпы, сюжэты і 
вобразы, родныя па духу жыцця і творчасці.

Шматлікую колькасць гравюр, ілюстрацьій і ма- 
люнкау для перыядычных выданняу Вільні, Варша
вы, Кракава зрабіу Фердынанд Рушчыц. Дзякуючы

С1МВАЛЫ ТУТЭЙШАСЦ11
У працзс адраджзння беларускамоунага кніга- 

друкавання і фармавання новага вобраза беларускай 
кнігі уключьіліся выдатныя мастакі Станіслау Богуш- 
Сестранцзвіч, Карусь Каганец, Яззп Драздовіч і ін- 
шыя, якія прьінялі удзел у стварзнні узорау кніжнага 
мастацгва першых беларускіх выданняу пачатку XX ст. 
Нават загаловак "Нашай Нівьі” (пачала вьіходзіць 
у 1906 г.) абвяшчау, што гзта -  “першая беларуская 
газзта з рьісункамі”. Справа беларускамоунага друку 
была не такая простая і вымагала значных фінанса- 
вых сродкау, таму не заусёды выдауцам удавалася 
вьітрьімліваць адзінства матэрыяльнага, духоунага 
і мастацкага у сваіх выданнях. Часцей за усё ім да- 
водзілася ахвяраваць менавіта эстэтыкай мастацкага 
афармлення.

---------------- -4 2 1 -
храмъ. построенный преподобною Квфроеиніею к дрпго- 

lltHBUH крес-ть «*я. од ііп н н и й . по я с е ї  вероятности, 111. 

П о л о т і  ,9С’). К ъ  тому * «  времени вадо отнести и ocuo- 

ваніе Ьорноогл'^бокжгОу иди l l t -іьчицкаго монастиря, 

за р. Дниною, наді* р. В ільчицою ; ионистырь ато ть  

построопг. бить жохстъ. еш«‘ Аоркомт. ІІСК'.ЧІІІИ'ІІЧІ. 
(f!128  г.). ю тораіо литовокіе літописи називають Но- 
рисокъ І нмніїловч'и'чі. Гуіцегтвгкнцгія H liet ІГЬ .ІТОІГЬ

А-г* -
монастирі Ворисої лібская церковь построен» іш пояхи 
ХШ  в. Находящаяся ві. то*г-же нонпстирЬ церковь 
ІТарасксви-Пятинци построена иь 1670 г. иастояте-

Аздабленне кнігі “Рака Заходняя Дзвіна: 
Гісторьїка-геаграфічньї агляд" Аляксея Сапунова.

таленавітай працы мастака друкі Фелікса Завадскага у 
Вільні мелі вьісокі мастацка-паліграфічньї узровень. У 
асобных аутарскіх графічньїх творах, якімі з’яуляліся 
застаукі, канцоукі для кніг, мастак шырока выкарыс- 
тоувау матывы беларускага арнаменту, слуцкіх паясоу. 
Арьігінальнасцю кампазіцьіі, на думку беларускіх мас- 
тацтвазнауцау, вызначаецца аформленая ім вокладка 
часопіса “Журавы” (“2ига\усе”) [12, 234]: “Высока 
над зямлёй лунає чарада журавоу. Цень іх адбі^ся у 
люстраной гладзі возера. Мастак падає сюжэт як бы з 
вьішьіні птушынага палёту. Таму глядач быццам сам 
з’яуляецца яго удзельнікам. Дасканалы малюнак, тон
кая, дакладная штрыхоука -  характэрныя рысы гэтай 
работы” [4, 370]. Пад кірауніцтвам Ф. Рушчыца вы- 
ходзілі “Дзеннік Віленьскі” і “Тьігоднік Віленьскі”, 
якія друкаваліся у друкарні “Зніч” , закладзенай 
А. Жукоускім [ 14,152]. Есць таксама звесткі, што Фер
дынанд Рушчыц афармляу беларускія календары.

МАТЫВЫ БЕЛАРУСКАСЦІ
“Першай цаглінай у будынак наладжанага бела

рускага выдавецкага дзела” стала, як адзначау Зміцер 
Жьілуновіч [6, 118], “Вязанка” Янкі Лучыны, выда- 
дзеная пецярбургскімі студзнтамі з Беларусі у 1902 г. 
Брашура у 22 старонкі і у 16-ю долю аркуша панесла 
у свет сімвалічньї вобраз беларускай кніжнай куль
туры: “Шзрая хвароба вокладкі адбівае шзрасьць у 
выдавецкай справе, матэр’яльную убогасьць сяброу 
організацьіі -  студзнтау і невялікі узровень беларус- 
кае культуры” [6, 118]. Сапрауды, большасць бела
рускіх выданняу пачатку XX ст. пазбаулена мастац-

* У нашым часопісе (2002, № 3) надрукаваны артикул 
“Графіка Альфрэда Ромера: Да 170-годцзя з дня нараджэн- 
ня мастака” Уладзіміра Ршнкевіча. -  Заувага рэд.
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кага афармлення і мае выгляд брашур з разнародньїмі 
шрьіфтамі і даволі невысокай тзхнікай набору дру
ку. Аднак беларускія пісьменнікі у супрацоуніцтве з 
мастакамі і вьідауцамі прьікладалі усе намаганні, каб 
вьіправіць такое складанае становішча.

Адным з іх быу Карусь Каганец (Казімір Кас- 
травіцкі), імя якога засталося у адраджзнні беларус- 
кай выдавецкай справы і у мастацтве афармлення 
першых беларускамоуных выданняу. Яшчэ у 1904 г. 
К. Кастравіцкі, на жаль, безвьінікова звяртауся да 
царскіх улад з прашэннем, каб наладзіць у Мінску 
выданне беларускай газеты “Палессе”: «...прибегаю с 
покорнейшей просьбой к Вашему Сиятельству оказать 
нам величайшую милость, исходатайствовав право 
издавать литературно-хозяйственную газету на бе
лорусском языке под названием “Полесье”. Однако 
ж литвины, поляки, евреи имеют свои книги и газе
ты, а чем же белорусы хуже их (Ноябрь 28 дня 1904 
года)». Яго першыя вопыты у афармленні беларускіх 
кніжньїх выданняу бьілі звязаны з дзейнасцю пецяр- 
бургскай суполкі “Загляне сонца і у наша аконца”, на 
прапанову якой К. Каганец прыняу удзел у падрыхтоу- 
цы школьнай чьітанкі, збірау матэрыялы да слоуніка 
роднай мовы, пісау беларускую граматыку, займауся 
перакладамі. Так, у 1906 г. з ’явіуся “Беларускі леман- 
тар, або Першая навука чытання” -  першы вопыт бе- 
ларускага падручніка. Хоць суполка наладзіла сувязі з 
друкарняй К. Пянткоускага, атрымала крэдыт на свае 
працы і узбагаціла набор беларускіх шрыфтоу, “Бела
рускі лемантар” выйшау без вокладкі, на газетнай па- 
перы, прауда, на кірьіліцьі і лацінцьі, што адначасова 
рабіла яго даступным для розных пластоу беларускага 
грамадства. Натытульным аркушы не было прозвішча 
аутара, аднак, паводле Юрыя Туронка, вядома, што гэ- 
та была сумесная праца Вацлава Іваноускага і Каруся 
Каганца. Што тычыцца ілюстрацьійнага матэрыялу, то 
усяго у вьіданні (на кірьіліцьі -  30 нумараваных і 2 не- 
нумараваныя старонкі; на лацінцьі -  23 і 2 адпаведна)

21 невялікі памерам малюнак. Хоць малюнкі таксама 
не вызначаюцца высокай якасцю клішз, аднак задача 
атрымаць уяуленне пра прадмет, які вывучаецца, была 
дасягнута. Напрыклад, літару “Н” падтрьімлівае нама- 
ляваны тын; літару "Ш” -  груша; літару “У” -  воук; 
літару “Б” -  конь [3,204]. Праз год выйшла яшчэ адно 
выданне -  навукова-папулярная брашура "Гутаркі аб 
небі і зямлі" (у 16-ю долю аркуша), -  у якім Карусь 
Каганец ізноу быу у дзвюх іпастасях -  перакладчыка 
і мастака. Даступную форму гутаркі пра астранаміч- 
ныя з ’явы падмацоувалі адпаведныя малюнкі. Апы- 
нуушыся у Мінскім астрозе за удзел у рэвалюцыйным 
руху, ён не пераставау маляваць, стварау ілюстрацьіі 
да творау Якуба Коласа. На жаль, 12 зробленых ім у 
Пішчалаускім замку малюнкау не захаваліся. У 1910 г. 
К. Каганец распрацавау вокладку для кнігі “Другое 
чытанне для дзяцей беларусау” Я. Коласа, якую за- 
мовіла мастаку выдавецтва “Загляне сонца і у наша 
аконца” яшчэ у 1906 г. Пры усёй простасці задумы ма
люнка, які уяуляу з сябе зімовьі краявід з засьіпаньїмі 
снегам хатамі і вясковым хлапчуком з кнігай, у працы 
К. Каганца адчуваюцца пранікненне у сутнасць з'явы, 
сімпатьія да маленькага героя, любоу да беларускага 
пейзажу [4,375]. Вядома, што Карусь Каганец супра- 
цоунічау з “Нашай Нівай”, займауся таксама афарм- 
леннем беларускіх календароу, распрацавау вокладку 
да уласнай кнігі, выкарыстоуваючы матывы народнага 
ткацтва і разьбы па дрэве.

У 1907 г. пецярбургскай суполкай, дзе працавау і 
К. Каганец (магчыма, не без яго удзелу) была распа- 
чата серыя “Беларускія песняры”, выданне якой, як 
абвяшчалася, “будзе дваякае: дарагое на пекным па- 
перы, быццам старасьвецкім, ці на грубым белым, на 
выбар, у пекнай, з беларускім узорам, вокладцы, з пар- 
трзтамі песьняроу, падклееньїмі на шурпаты папер" [6, 
119 -  120]. Вокладка лепшага выдання, як занатавау
3. Жьілуновіч, была аздоблена беларускім паяском 
у некалькі фарбау. Кнігі можна было ужо “узяць у 

рукі і паказаць людзям”. Хоць 
у афармленні кніг з названай 
серьіі і бьілі дасягнуты пэу- 
ныя вьінікі у следаванні ад- 
наму стылю, што пацвярджау 
і фармат выданняу, аднак да 
дасканаласці выдауцам было 
яшчэ далёка: разнароднасць 
выкарыстання шрыфтоу, пе- 
рагружанасць вокладкі тэкс- 
там, недасканаласць у струк
туры зместу зніжалі яе каш- 
тоунасць.

Адным з паспяховых кні- 
гавьідавецкіх гіраектау пецяр- 
буржцау і мінчукоу стау вы
пуск “Жалейкі” Янкі Купалы 
(1908). Паводле звестак, якія 
пакінуу нам Браніслау Зпі- 
мах-Шьіпіла, вокладку зборні- 
ка аформіу мастак Якубоускі. 
Кнігу удалося надрукаваць да- 
рагім і звычайным выданнем.

Адной з пачьінальніцкіх 
заслуг выдавецкай суполкі
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“Загляне сонца і у наша аконца" быу друк (з 1906 г.) 
беларускіх паштовак, якія вьідаваліся “на добрай 
паперы, адным колерам (у чорным або карычневым 
адценні), але усё ж цана іх без маркі была адносна 
вялікая -  пяць капеек” [1, 132], у той час, калі “Бе- 
ларускі лемантар" і “Першае чытанне для дзетак бе- 
ларусау" каштавалі па 6 капеек.

Падобна да пецярбургскай выдавецкай суполкі бе- 
ларусау працавала і віленскае выдавецтва “Нашай Ні- 
вы”, першыя кніжньїя вьіданні якога вьійшлі у 1907 г. 
Сярод іх апавяданне Злізьі Ажзшкі “Г здалі”, выпушча- 
нае сумесна з выдавецтвам “Мінчук". Кніга аздоблена 
як на вокладцы, так і у тэксце малюнкамі Станіслава 
Богуша-Сестранцзвіча. Паводле мастацкага афарм- 
лення гэта была найлепшая тагачасная беларуская кні
га. Нямногімі скупьімі штрьіхамі мастак вымалёувае 
характары людзей: пана Карэйбу -  самазадаволенага 
багацея; шляхціца Тамкевіча -  лакея без уласнага по
гляду і чалавечага гонару. З вялікай сімпатьіяй падаецца 
бядняк Гздалі, вобраз якога сустракае ужо з вокладкі. 
Як адзначаюць мастацтвазнауцы, ілюстрацьіі С. Бо
гуша-Сестранцзвіча зроблены у лёгкай, нібьі зскізнай 
манеры натуральнага малюнка ці, больш дакладна, 
накіду. Смелым, упэуненым контурам мастак здолеу 
стварыць яскравыя сацыяльныя тыпы [4, 380].

З восені 1908 г. з “Нашай Нівай" пачау супрацоуні- 
чаць яшчэ адзін беларускі мастак -  Язэп Драздовіч, 
які заклікау сваіх братоу па цэху: “Рысуй народ, падай 
чалавека працы. Рысуй яго хату і дзяцей, раскажы пра 
яго мову і долю. Падьімі некранутыя пласты гісторьіі” 
[4,375]. У 1909 г. Я. Драздовіч выканау вокладку для 
«Першага Беларускага календара “Нашай Нівьі” на 
1910 год». У малюнку адчуваецца імкненне да сім- 
волікі: аратьі-селянін, яркае сонца, што уздымаецца 
над гарызонтам. Побач сімвал варожых сіл -с а в а  [4, 
375]. Для унутранага афармлення выдання ён шырока 
выкарыстау застаукі, канцоукі, віньеткі. У 1914 г. у 
Беларускім вьідавецкім таварыстве у Вільні убачыу 
свет зборнік вершау "Курганная кветка” Канстанцьіі 
Буйло, вокладку да якога таксама зрабіу Я. Д раз
довіч. Вырашана яна па-мастацку проста і лаканічна: 
буйным планам намалявана загадкавая сімвалічная 
кветка, сілузт якой нагадвае галаву жанчыны. Мас
тацтвазнауцы характарызуюць малюнак як выкананы 
смелай знергічнай штрыхоукай [4, 376].

Трэба адзначыць, што пачынаючы з 1910 г. пецяр- 
бургскія і віленскія выдавецтвы перайшлі да друку 
больш дасканалых у мастацкім афармленні выданняу, 
у якіх таксама назіраецца імкненне да аздаблення 
вокладкі, прымянення калонтытулау на старонках, 
падбору лепшых шрыфтоу, -  гэта “Песьні-жальбьі” 
Якуба Коласа (1910), “Адвечная песня" Янкі Купалы 
(1910). Так, апавяданне “Архіп і Лявонка” Максіма 
Горкага (1910) у перакладзе Тэрэзы Гардзялкоускай, 
падрыхтаванае “Нашай Нівай” сумесна з выдавец
твам “Наша хата”, змяшчала малюнкі Яніслава Ва- 
лакітьі: мастацкія вобразы размяшчаліся на верхняй 
і ніжняй вокладцы, змест разнастаілі 7 малюнкау, а 
верхні і ніжні калонтытулы у выглядзе прамой лініі 
надавалі большую завершанасць выданню. Таксама у 
“Нашай хаце” бьілі праілюстраваньї яшчэ кнігі апавя- 
данняу “Дым” Марьіі Канапніцкай (1909) і “Дзядзька 
Голад” Станіслава Віткевіча (1911) [1, 146].

Дзякуючы ж “Нашай Ніве” у 1910 г. з ’явілася у 
друку “Кароткая гісторьія Беларусі” Власта (Вацлава 
Ластоускага) з 40 малюнкамі, стьілізаванай вокладкай 
і арнаментаваным калонтытулам. У газетнай аб’яве 
даводзілася: “Кніжка вельмі харошая, у прыгожай 
акладцы з малюнкам, перэрысованым з старасьвецка- 
го акуцьця дзьвярэй і прэдстауляючым гэрб дауней- 
шаго беларуска-літоускаго княжэства. 1 у сярздзіне 
бачым багата пекных рысункау, між каторьімі ёсць і 
такіе, якіх ніхто дагэтуль не знау” (Наша Ніва, 1910, 
23 вер., с. 1, 6).

Вылучаюцца афармленнем і тыя вьіданні “Нашай 
Нівьі”, што друкаваліся у Марціна Кухты: «Першы 
беларускі каляндар “Нашай Нівьі” на 1910 год», у 
якім змешчаны шзраг канцовак, віньетак і заставак; 
“Калядная пісанка, 1913 год”, тытул якой упрыгожа- 
ны арнаментаванай рамкай з выкарыстаннем сыгнету 
Францішка Скарыны; біяграфічньїя нарысы Раму- 
альда Зямкевіча 1911 г., прысвечаныя Яну Баршчэу- 
скаму (уключае застаукі, канцоукі і гравюры павод
ле малюнкау, сярод аутарау якіх прачытваецца імя 
Р. Жукоускага, літаграфаваньїя партрэты Я. Бар- 
шчэускага), а таксама -  Адаму Кіркору [у тэксце зме
шчаны два партрэты, на адным з якіх подпіс: “Павя- 
лічьіу-перамалявау (з фота) Гальяш Леучык”; 8 ,2 3 0 -  
231 ]. Так, імя паэта Гальяша Леучыка (Ілья Ляуковіч) 
сустракаецца нам яшчэ раз -  у мастацкім афармленні 
вокладкі зборніка вершау “Чыжык” (1912), да якога 
ён выканау малюнак і клішз [8, 241].

У 1911 г. Марцін Кухта надрукавау падрыхтаваны 
да 50-годдзя смерці Тараса Ш а^ зн к і віленскім вы
давецтвам “Палачанін” і пад рэдакцыяй Янкі Купалы 
пераклад паэмы украінскага пісьменніка “Кацяры- 
на”, вокладка якой упрыгожана малюнкам слуцкага 
пояса. Перад тэкстам змешчаны партрэт Кабзара.

Альманах “Маладая Беларусь", што выдавауся у 
1912 -  1913 гг. выдавецкай суполкай “Загляне сон
ца і у наша аконца”, стау пэуным крокам наперад у 
галіне развіцця беларускага кніжнага друку з пун
кту гледжання як структуры зместу, так і знешняга 
выгляду. Нягледзячы на тое, што яшчэ не была пера- 
адолена мешаніна двух шрыфтоу, выданне выгляда- 
ла даволі цэласным у мастацкім аздабленні. На во
кладцы -  прыгожая рамка у дзве фарбы, шэра-зялё- 
ную і сінюю, скамбінаваная з узорау слуцкага пояса 
з калекцьіі “Нашай Нівьі” і малюнкау двух каушоу 
з-пад Чашнікау з калекцьіі Ю. Валатковіча. У верхніх 
кутках рамкі размяшчаліся фірмовьія надпісьі на двух 
шрыфтах. Што тычыцца унутранага афармлення, то 
для зборніка Власт (Вацлау Ластоускі) спецыяльна 
намалявау застаукі і канцоукі з узорау слуцкіх пая- 
соу з уласнай і нашаніускай калекцый. Тзкст у збор- 
ніку размяшчауся даволі свабодна, вьїкарьістоуваліся 
пропускі нават цэлых старонак, што было абумоу- 
лена друкам асобных адбіткау творау з “Маладой 
Беларусі” . Таму так і атрьімлівалася, што выданне 
сапрауды складалася з асобных сшыткау. Аутарам 
вокладкі быу хтосьці Г. М. (пададзена лацінкай: 
Н. М.], а цьінкаграфічную працу па афармленні во
кладкі і заставак выканау С. Пракудзін-Горскі.

Вызначауся мастацкім аздабленнем і ілюстрава- 
ны часопіс “Лучынка”, які у 1914 г. выдавауся у Мін- 
ску (выйшла 6 нумароу). Вядома, што у афармлен-
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Вокладка альманаха “Маладая Беларусь”.

ні некаторых кніжньїх выданняу рэдакцьй часопіса 
удзельнічау нехта Л. Навіцкі. У прьіватнасці ён упры- 
гожыу вокладку невялічкага зборніка апавяданняу у 
перакладзе Т. Гардзялкоускай “Што б не здарылася -  
вытрымаю” (Мінск, 1914).

У 1914 г. была ажыццёулена і адзіная спроба на- 
ладзіць выданне у Вільні беларускага ілюстраванага 
часопіса “Сябра”, які меуся вьіходзіць кірьшіцай і 
лацініцай. Эдуард Будзька атрымау нават дазвол ві- 
ленскага губернатара на выданне названага часопіса, 
збірауся матэрыял, але невядома па якой прычыне 
выданне так і не выйшла [1, 238].

Пра арьігінальнае афармленне вокладкі пачало 
клапаціцца “Беларускае выдавецкае таварыства”, 
якое займела адметны знак-эмблему -  белага ле- 
бедзя. Стьілізаваньї віленскай мастачкай Вацлавай 
Флеры герб роду Завішау сведчыу таксама і пра 
фундацыю кніг Магдаленай Радзівіл [1, 156]. Пад 
знакам лебедзя на тытульным аркушы выйшла і ад- 
но з першых выданняу таварыства -  “Вянок” Мак- 
сіма Багдановіча (1913). У мастацкім афармленні 
вокладкі зборніка, выкананай у тзхніцьі двухколер- 
нага друку, Вацлау Ластоускі выкарыстау малюнак 
вучня Шпігаліцкай школы, які нагадвау вянок (Лас
тоускі В. Має успаміньї аб М. Багдановічу // ЛіМ, 
1989, 22 вер.).

Як можна зауважыць, афармленнем кніг, што рых- 
таваліся да друку, даводзілася займацца самім выдау- 
цам, некаторыя з якіх і самі спрабавалі свае сільї у 
мастацтве кніжнай графікі. Да іх адносіцца і выдавец 
з Санкт-Пецярбурга Антон Грьіневіч, які займауся

афармленнем вокладкі для “Гусляра" Янкі Купалы 
(1910). “Зрабіу два рьісункі і абодва забракавау: каб 
не страціць больш часу, пусціу так, без рысунка, і 
агледзеуся, як бачу, будзець дужа добра”, -  успамінау 
А. Грьіневіч [1, 141]. Упрыгожанне вокладкі даста- 
лася наступнаму выданню, складальнікам якога быу 
сам выдавец -  “Беларускія песні з нотамі”(т. 1,1910; 
т. 2, 1912).

Не усім кніжньїм выданням пашчасціла застац- 
ца у гісторьіі з адзнакамі аутарства іх стваральнікау, 
перакладчыкау і мастакоу. Яшчэ нераскрытая і не
каторыя біяграфічньїя звесткі, ініцьіяльї тых самаад- 
даных працаунікоу, дзякуючы якім з ’явіуся на свет 
шэраг выданняу.

Такім чынам, беларуская кніга, выходзячы у са- 
мастойнае жыццё, перажывала сваё сталенне. У са- 
цыяльным працэсе яе вьітворчасці не было строгай 
дьіферзнцьіяцьіі, бо не было яшчэ значнай друкава- 
най прадукцьіі, адсюль і такая карпаратыунасць у яе 
стварзнні, што вымагала не толькі супрацоуніцтва 
пісьменнікау, выдауцоу і мастакоу. Нярэдка кожны 
з іх выступау і тым, і другім, і трзцім. Тэта была 
цэхавая, супольная кніга, і усе працаунікі яе нале- 
жалі да цэху кніжнікау у найлепшым значзнні гэ- 
тага слова.
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