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МІНСКІЯ ВЫДАВЕЦТВЫ

Трэба адзначыць, што у Мінску спрабавалі не толькі 
наладзіць распаусюджанне беларускіх кніг з 

Вільні і Пецярбурга, але і займацца самастойнай выда- 
вецкай дзейнасцю. Развіцце мінскага кнігавьідання на 
беларускай мове звязана у першую чаргу з адра- 
джзнскім рухам у беларускай літаратурьі. Выданне тво- 
рау мастацкай літаратурьі стала адным з вядучых кірун- 
кау кніжнага таварыства “ М інчук” , дзейнасць якога 
пачалася са снежня 1906 г. У стварзнні таварыства пры- 
нялі удзел Багдан Куштэлян, Антон Шабуня, Канстанцін 
Шпакоускі, Уладзімір Самойла, Сяргей Скандракоу і 
Вацлау Іваноускі. З архіуньїх дакументау Беларускага му
зея імя Івана Луцкевіча у Вільні, некаторыя з якіх захоу- 
ваюцца у Беларускім дзяржауным архіве-музеі літара- 
туры і мастацтва, можна даведацца пра сумеснае з “На- 
шай Нівай" выданне кірьіліцай і лацінкай апавядання 
Тздалі" Злізьі Ажзшкі (1907). Лічьіцца, што іншьіх сама- 
стойных ці сумесных вьідавецкіх праектау у “Мінчука", 
акрамя падрьіхтоукі да друку “Жалейкі” Янкі Купалы, не 
было, аднак існаванне таварыства да ЗО снежня 1909 г. 
(у артыкуле “Мінчук" у “Знцьіклапедьіі літаратурьі і мас- 
тацтва Беларусі" пададзена, што таварыства існавала у 
Мінску у снежні 1906 -  1907 гг.), пацверджанае Вацла
вам Іваноускім, дає падставу меркаваць, што вьісілкамі 
сяброу "Мінчука" падтрьімлівалася дзейнасць "Нашай 
Нівьі” у Вільні. Сведчаннем гзтаму і справаздачныя да- 
кументы таварыства за 1907 г., дзе таксама паведам- 
ляецца пра павелічзнне колькасці сяброу таварыства 
з 6 чалавек да 13, сярод якіх Пётр Юззфовіч і князь 
Уладзіслау Масальскі з Докшыцау, Вікенцій Брадоускі з 
Халопенічау, Станіслау Цюндзявіцкі з Новабарысава, 
Ігнат Цюндзявіцкі з Барысава, Здвін Піятроускі і Баля- 
слау Свянціцкі з Зембіна, князь Бранім Друцкі-Любецкі з 
Ракава. Таварыства "Мінчук” стала першай спробай ства- 
рзння у Мінску беларускай выдавецкай арганізацьіі.

“Мінчук” у асобе Багдана Куштзляна супрацоунічау і з 
беларускай выдавецкай суполкай "Загляне сонца і у 
наша аконца" у Пецярбургу, займаючыся распаусю- 
джаннем беларускіх кніг (напрыклад, “Дудкі беларус- 
кай"). Пазней, у 1913 г., сябры таварыства “Мінчук" два- 
ране К. Шпакоускі і В. Іваноускі заснавалі Беларускае 
выдавецкае таварыства у Вільні.

Наступньїмі па часе у Мінску бьілі выдавецтвы часо- 
пісау “ Саха”  (1913-1915) і “ Лучынка" (1914), стварзн- 
не якіх ініцьіявалі з Вільні Аляксандр Уласау і Алаіза 
Пашкевіч (Цётка). Дзейнасць “Сахі" і "Лучьінкі" у сувязі з 
ваенньїмі падзеямі была непрацяглай. "Саха" вьіпусці- 
ла пяць навукова-папулярных сельскагаспадарчых вы- 
данняу, "Лучынка" -  адзін зборнік апавяданняу для дзя- 
цей. “Лучынкай” фаюычна кіравапа Цётка, фундавала 
вьіданні Тэрзза Гардзялкоуская. Створаны у 1912 г. на 
аснове сельскагаспадарчага аддзела “Нашай Нівьі”, 
віленскі часопіс “Саха” праз два гады стау мінскім пе- 
рыядычным выданнем, вьідавецкі адцзел якога заняу- 
ся выпускам навукова-папулярнай літаратурьі па сель- 
скай гаспадарцы на беларускай мове. Асноуную ролю у 
вьщанні і распаусюджанні мінскіх кніг “Сахі" адыграу 
Аляксандр Уласау, «самы цярплівьі і “доугатзрміновьі’' 
выдавец-рэдактар “Нашай НівьГ'», заснавальнік такса
ма і беларускага выдавецтва “Наша хата”. Яму ж і Апаі- 
зе Пашкевіч належыць стварзнне мінскага дзіцячага 
часопіса "Лучынка", які адначасова з’яуляуся і выдавец- 
твам. Дзякуючы выдавецкай дзейнасці А. Уласава у
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Вільні і Мінску узмацняуся і пашырауся беларускі нацыя- 
нальны рух. Беларускае кнігавьіданне паступова выхо- 
дзіла за межы свайго гістарьічнага цзнтра

Спробай калектыунага супрацоуніцтва па друку бе
ларускай літаратурьі была дзейнасць выдавецтва “ Вя- 
сёлка”  (1915) -  яно выдала адну кнігу (“Беларускія жар
ты”), атаксама выдавецтва “ Вольная Беларусь” (1917), 
якое вызначылася найбольшай колькасцю выдадзе- 
най літаратурьі на беларускай мове -  шзсць кніг. У "Воль- 
най Беларусі" упершыню у Мінску надрукаваныя на бе
ларускай мове “Дзіцячая чытанка", пазма “Тарас на 
Парнасе". Таксама вьійшлі кнігі Яззпа Лёша, Якуба Ко- 
ласа і інш.

У 1905-1917 гг. убачьілі свет каля 150 беларускіх кніг 
агульным накладам больш за 315 000 зкззмплярау. Ас
ноуную частку кніжнай прадукцьіі складалі вьіданні бе
ларускіх таварыствау у Вільні: “Наша Ніва", “Наша хата”, 
“Палачанін", Беларускае выдавецкае таварыства, “Го
ман", “Віеіагиз"; у Пецярбургу: "Загляне сонца і у наша 
аконца”, выдавецтва Антона Грьіневіча, Трамада”; у 
Мінску: “Мінчук”, “Саха", "Вясёлка", “Лучынка", “Вольная 
Беларусь". Яны дзейнічалі у цеснай узаемасувязі, пад- 
трьімпіваючьі адно аднаго у вьщанні і распаусюджванні 
беларускіх кніг. У гзты час назірауся таксама значны коль- 
касны рост кніжньїх выданняу, якія змяшчалі беларускія 
тзксты: больш за 230 назвау. Друкаваліся яны у Пецяр
бургу, Вільні, Віцебску, Мінску, Кіеве, Маскве, Варшаве, Хар- 
каве, Львове, Смапенску, Полацку, Барысаве, Пінску.

Нацыянальнае кнігавьіданне забяспечвала публі- 
кацыю творау Вінцзнта Дуніна-Марцінкевіча, Франціш- 
ка Багушзвіча, Цеткі, Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максі- 
ма Багдановіча, Каруся Каганца, Цішкі Гартнага, Змітрака 
Бядулі, Канстанцьіі Буйло і шзрагу іншьіх пазтау, пра- 
заікау, драматургау, публіцьістау, навукоуцау. Дзейнасць 
беларускіх выдавецтвау адыграла важкую ролю на за- 
вяршальным этапе станаулення новай беларускай 
літаратурнай мовы. Адроджаная беларуская літарату- 
ра узнялася на якасна новы узровень і у моуна-мас- 
тацкіх, і у ідзйньїх, і у жанрава-стылёвых адносінах.

Лора ДОУНАР.
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