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Шырэй за адну геаграфію і адну нацыю
Сёлета шмат гаворы цца пра  

гіст орыю беларускага кнігадру- 
кавання. З ’яўляю цца акадэм ічныя да- 
следаванні, з  якіх  вынікае: вы вучэнне  
гіст оры і айчыннай кнігі  —  працэс бя- 
сконцы. Сімвалічна, што ў  год свят ка- 
вання 500-годдзя скары наўскай Бібліі і 
950-годдзя М інска мы маем грунт оўнае  
навуковае выданне «Кніжная справа ў  
Мінску (канец XVIII  —  пачатак XX ста- 
годдзя)». Бачаннем перспект ыў вы -  
вучэння кніжнай справы з чыт ачамі 
«ШМа» падзялілася аўт ар манаграфіі  —  

прафесар кафедры т эоры і і гіст о- 
ры і інфармацыйна-дакумент ных ка- 
мунікацый Беларускага дзярж аўнага  
ўніверсіт эт а культ уры  і м аст ацт ваў  
Ларыса Доўнар.

Кніжны сусвет
М ая кніга — гэта спроба асвятлення ў 

цэлым комплексе з ’яў  кніж най справы: 
кнігавыдання, кнігараспаўсюджвання, 
кнігазбірання ў адным лакальным цэн- 
тры, Мінску, які адначасова быў звязаны  
з цэлым кніжным сусветам. I не толькі 
мінскія кнігагандляры мелі цесныя ста- 
сункі з такімі найваж нёйш ымі кніж ны м і 
цэнтрамі, як Вільня, Варшава, Кракаў, 
Пецярбург, але і звы чайны я чытачы, якія 
афармлялі падпіску на ты я ці інш ыя вы- 
данні, а таксама і м інскія выдаўцы, якія 
шукалі лепшыя на той час паліграфіч- 
ныя магчымасці друку. Н апрыклад, шэ- 
раг мінскіх нотных вы данняў пачатку 
1860-х гг., у больш асці якіх аўтарамі і 
кампазітарамі выступалі ўрадж энцы  
М іншчыны, друкавалася ў Лейпцыгу на 
сродкі вядомага мінскага кнігара Аляк- 
сандра Валіцкага. Такім чынам, паняц- 
це мінскага кнігавыдання ш ырэйш ае за 
паняцце мінскага кнігадрукавання.

Першая 
мінская кніга

На сёння ў якасці пачатку мінска- 
га кнігавыдання мы можам вылучыць 
1790 год, але ёсць і яш чэ адна, хаця ў пэў- 
ным сэнсе і спрэчная, дата — 1622 год. 
Гаворка пра «Казанне на смерць Аляк- 
сандра Фёдаравіча Ш аптыцкага», на- 
друкаванае мінскім ігуменам Паўлам 
Дамжывам Лютковічам. Лютковіч быў 
звязаны з кнігавыдавецкай дзейнас- 
цю праваслаўных брацтваў найперш  у 
Вільні, але найболей — ва Украіне. На 
тытульным лісце «К азання...» , якое за- 
хоўваецца ў Дзяржаўным гістарычным 
музеі ў М аскве, ням а дакладнай пазна- 
кі аб тым, дзе яно было надрукавана, 
але адзначана, што «...през от ца Павла  
Домжива Лютковича игумена менского 
отправованое месяца декабря 20 дня в 
року 1622». Лютковіч — адзін з засна- 
вальнікаў Петрапаўлаўскага манастыра ў 
Мінску, узначальваў праваслаўнае брацт- 
ва і ш колу пры ім. М агчыма, ужо ў 1618 го- 
дзе ён займеў уласны друкарскі варштат, 
з якім і выпраўляўся ў свае «друкарскія 
вандроўкі». «К азанне...» ж  сведчыць 
пра тое, што друкарская справа была 
запатрабавана ў М інску ўжо ў пачатку 
XVII стагоддзя. Ёсць і інш ы я факты, якія 
ўскосна пацвярдж аю ць такія высновы. 
У горадзе дзейнічалі не толькі права- 
слаўныя брацтвы і школы, сваю асвету і 
адукацыю разгортвалі таксама базылья- 
не, а ўсім былі патрэбны я кнігі, якія або 
завозіліся, або друкаваліся тут ... Так, з 
таго часу амаль нічога не захавалася, па 
сутнасці, «Казанне...» — адзіная вядо- 
мая на сёння друкаваная кніга таго часу, 
звязаная з М інскам. Трэба мець на ўвазе 
таксама, што перш ая палова XVII ста
годдзя вельмі насычаная рознымі ваенны- 
мі падзеямі, таму вынікі друкарскай дзей- 
насці маглі быць папросту знішчаныя...

Аднак калі весці гаворку пра дакладную 
і пацверджаную ўласна м інскай друка- 
ванай прадукцы яй дату, то гэта, безумоў- 
на, 1790 год: адно з першых, а можа, і 
ўвогуле першае выданне, пазначанае 
гэтым годам, — «Праблема, прапанава- 
ная для выраш эння, ці Чым бывае душа

Ларыса Доўнар.

больш усхвалявана, радасцю  ці смут- 
кам?» («Kwestya podana do rozwiqzania, 
czyli Dusza bardziey bywa wzruszona przez  
roskosz; czyli tez przez smutek»), аж ыц- 
цёўленае знакамітым аўтарам Ігнацыем 
Быкоўскім у друкарні мінскіх базыльян. 
У «Квестыі...», апроч дакладаных выход
ных дадзеных, прыведзена інф армацы я 
і пра тое, як ія  творы  гэтага аўтара рых- 
тую цца да друку. Рэпрадукцыю  «Квес- 
ты і...»  мае ў сваіх фондах Ц энтральная 
навуковая бібліятэка імя Я. Коласа НА Н 
Беларусі. Астатнія бы зы льянскія выдан- 
ні 1790 — 1794 гг., хутчэй за ўсё, знахо- 
дзяцца за межамі Беларусі, нейкая част- 
ка з іх адш уканая, а нешта застаецца па- 
куль невядомым і існуе толькі ў выглядзе 
бібліяграфічных апісанняў.

Вільня, Варшава, 
Пецярбург

П раз сувязі з інш ымі кнігавыдавец- 
кімі цэнтрамі мы бачым ж ы ццё кнігі не 
столькі ў статыцы, колькі ў дынаміцы. 
Вільня доўгі час заставалася гісторыка- 
культурным, а таксама кніж ны м  цэнтрам  
Беларусі. Гэта відаць нават і з пераліку 
ты х выданняў, якія замаўляліся мінскімі 
кнігагандлярам і і на як ія падпісваліся 
чытачы. Безумоўна, вельмі м оцнай была 
польская культурная трады цы я, але ад- 
метная «вялікакняская» краёвасць так 
сама прысутнічала. Н а «Кур’ер віленскі», 
напрыклад, падпісваліся болей, чым на 
«Кур’ер варшаўскі». Супрацоўніца філіі 
кнігарні Вацлава М акоўскага ў Мінску, 
якая адсочвала попыт чытачоў, лічыла 
мінскую публіку даволі кансерватыў- 
най, бо найбольш  запатрабаванай ня- 
зменна заставалася мастацкая і духоў- 
ная, рэлігійная літаратура.

Вывучэнне кніж ны х сувязяў важна 
яш чэ і для таго, каб паказаць, што М інск, 
якім  бы правінцы йны м  ні быў, адкры- 
ваўся як  мог новаму кніж наму свету, 
ствараў прастору кнігі і кніж най справы. 
Свая друкаваная прадукцы я з ’явілася 
тут напры канцы  XVIII стагоддзя, але да 
гэтага часу кніга, безумоўна, прыходзіла 
ў М інск розны м і шляхамі: дзякуючы 
«мабільным» ці рухомым (вандроўным) 
кнігарням, праз падпіску на друкаваны я 
выданні з Вільні, П ецярбурга, Варшавы, 
а таксама праз пры ватны я сувязі паміж 
калекцыянерамі.

Неправінцыйныя 
густы правінцыі

Галоўным каналам распаўсюду кніг 
у М інску ў канцы XVIII — пачатку 
XIX стагоддзя з ’яўляліся кантрактавы я 
кірмаш ы, якія арганізоўваліся два разы 
на год: у сакавіку і на дзясяты  дзень па- 
сля Вялікадня (пасля 1830 года — адзін 
раз, з 25 мая па 25 чэрвеня). Самы я сла- 
вутыя літоўскія кантрактавы я кірмаш ы 
ладзіліся ў М інску і Навагрудку, куды 
з ’яздж алася ш ляхта, каб абмеркаваць 
важ ны я дзярж аўны я пытанні.

У віленскім і варш аўскім перыядыч- 
ным друку загадзя зм яш чаліся аб’явы  
пра час і месца правядзення «кантрак- 
тавых кірмашоў». Што цікава: да гэтай

падзеі адмыслова выдаваліся кнігаган- 
длёвыя каталогі, як ія  сведчаць пра тое, 
што кнігі на польскай, лацінскай, фран- 
цузскай, ням ецкай мовах мелі сталае 
распаўсюджанне на тэры торы і Беларусі. 
Я скравым пры кладам служ ы ць дзей- 
насць у гэтым кірунку вядомага вар- 
шаўскага кнігагандляра і выдаўца M i- 
хала Гроля, друкаваны я каталогі якога 
пацвярдж аю ць, ш то асартымент кніж- 
най прадукцы і для сталіцы (Варшавы) 
і правінцы і (М інска) у XVIII стагоддзі 
нічым не адрозніваўся. Н аўрад ці паспя- 
ховы кнігагандляр стаў бы выдаткоўваць 
сродкі на выданне асобны х каталогаў для 
кірмаш оў у М інску і Навагрудку, калі б 
кніж ны  гандаль у гэтых гарадах не пры- 
носіў прыбытку.

Віленскі выдавец і кнігап ЮчагЬ Чяяал- 
скі, а потым і яго сы ны v 
XIX ст. бралі ўдзе 
маш ах у Мінску, р 
кніжнага гандлю 
ш ырокую перапісі 
лаючы кнігі кожна 
мястэчкі, а гэта яіі
думку, што і ў М інску Оыло ням ала за- 
цікаўленай у кніж най прадукцы і публікі.

Рэінкарнацыя 
горада і кнігі

Так, безумоўна, ж ы ццё М інска было 
няпросты м  у розны я перыяды, часта 
складаліся сітуацыі, неспры яльны я для 
развіцця кніж най справы. Але горад 
аднаўляўся і ў тым ліку дзякую чы кні- 
зе, якая была запатрабаваная розны мі 
асяродкамі, найперш  рэлігійнымі і аду- 
кацыйнымі. Так, сорак гадоў ж орсткай 
русіфікацыі (пасля падаўлення паўстан- 
ня К. Каліноўскага) практы чна выціснулі 
разнамоўныя кніж ны я выданні. У 1864 — 
1880 гадах М інск знаходзіўся на ваенным 
становіш чы, і ў гарадскім кнігадрукаван- 
ні гэта знайш ло адлю страванне: нібыта 
запанавала ціша ў горадзе, адбыўся рэзкі 
спад выпуску кніж най прадукцы і, аса- 
бліва што датычыць прыватных друкар- 
няў, хаця і губернская друкарня таксама 
выдавала значна менш  кніг.

Але разам  з ты м  М інск паступова 
ўклю чаецца ў прам ы словы я праекты: з 
развіццём  чыгункі — Лібава-Роменскай 
і М аскоўска-Брэсцкай — з ’яўляю цца і 
новы я камунікацы йны я магчымасці для 
кнігі, друк аж ыўляецца.

У 1880 — 90-я гады актыўную  кніжную 
дзейнасць разгарнула С оф ’я Валіцкая — 
сястра вядомага кнігара А ляксандра 
Валіцкага. Пасля вяртання з высылкі ў 
1867 г. М інск быў для яго забаронены, 
ён ж ы ў у Варшаве, Кракаве, працаваў у 
Н ясвіжскім  замку Радзівілаў. Ліставан- 
не паміж  братам і сястрой вельмі пака- 
зальнае для характары сты кі развіцця 
кніж най культуры ў Мінску. У гэты час 
працавалі таксама і некалькі прыватных 
сямейных друкарняў, сярод іх вылучаец- 
ца прадпры емства Дворжацаў, нашчад- 
каў Екеля Дворца, які разам з кнігарамі 
братамі Бейлінымі аж ы ццявіў  выданне ў 
М інску беларускамоўных твораў Вінцэн- 
та Д уніна-М арцінкевіча («Гапон» (1855)), 
таксама накладам Д ворца выйш лі і ін- 
ш ы я — «Вечарніцы і Апантаны» (1855), 
«Цікавішся? — Прачытай!» (1856), «Дру- 
кар беларускі» (1857).

Ускосная цэнзура
Творы Д уніна-М арцінкевіча — гэта 

адзіны я беларускамоўныя выданні. Да- 
гэтуль кнігі на беларускай мове ў Мін- 
ску не выходзілі. Распаўсюджана дум
ка, што беларуская мова ў Расійскай ім- 
перыі была забароненая. Так і не так. 
Калі пачнём ш укаць дакумент (як рабіў 
гэта А ляксандр Ш любскі), у якім  было б 
пазначана, што вы карыстанне ў друку 
беларускай мовы з пэўнага месяца пэў- 
нага года забаронена, то пош укі будуць 
марнымі. М ы можам казаць, што заба- 
рона была ўскоснай. Афіцыйна агучыць 
забарону мовы азначала і пры знаць яе

існаванне. Болыи выгадна было прызна- 
ваць за беларускай мовай статус дыялек- 
ту  (альбо говора, наречия) і не дазваляць 
вы кары стоўваць для перадачы на пісьме 
ці ў друку польскі шрыфт, што, адпавед- 
на, як  і польская мова, было забаронена 
ў 1864 г.

Скарбы, 
якія мы не адшукалі

Важныя крыніцы для вывучэння кніж- 
най справы — разнастайная бібліягра- 
ф ічная прадукцы я, асабліва — каталогі 
бібліятэк, выдавецтваў і кнігарняў, якія 
друкаваліся асобнымі выданнямі або 
зм яш чаліся непасрэдна ў выданнях. 3 ад- 
наго боку, гэта была масавая прадукцы я, 

іу, распаўсюд інфар- 
ных пакупнікоў. А з 
што пры знавалася з 
іным, некаш тоўным 
ыкладу, у спісах па 
вядомай прыватнай 

>ніка мінскай 
і ім л ал і \-<лрі^я ^у< кая налічвала
не менш за 10 ты сяч тамоў, пазначана, 
што каталогі кнігарняў з кнігазбору «за 
ненадобностью» былі зніш чаныя.

Вельмі шмат недаследаваных крыніц 
знаходзіцца ў П ецярбургскім  гістарыч- 
ным архіве. Асабліва каш тоўныя ма- 
тэры ялы , у якіх адлю страваны пытанні 
захоўвання і перамяш чэння прыватных 
кнігазбораў і манастырскіх бібліятэк. 
Пачынаючы з 1832 года закрываліся ка- 
таліцкія кляш тары, вельмі інтэнсіўна 
ішоў гэты працэс пасля разгрому паў- 
стання 1863 года. М асава вывозілі біб- 
л іятэкі — пры ватны я, манастырскія, ве- 
дамасныя. Вывозілася ўсё, што лічылася 
польскай кнігай, якая трапіла пад заба
рону ў Расійскай імперыі, — у Вільню, 
Пецярбург, Маскву. Таму даследчыкам 
варта звярнуцца найперш  у гэтыя архівы.

Лёсы рэквізаваны х прыватных кнігар- 
няў і кнігазбораў дапамагаюць раскрыць 
дакументы з Д зярж аўнага архіва Мін- 
скай вобласці. Яны разгортваю ць карці- 
ну вялікіх страт, разбурэнняў і не толькі 
матэры яльных. Вядома, шмат было зніш- 
чана падчас Вялікай А йчыннай вайны 
(пра гэта пісала Таццяна Рошчына). Але 
не трэба забы вацца на тое, што было 
страчана і пам іж  1917 — 1939 гг. Гэты 
перыяд утры млівае шмат белых плям па 
гісторыі кнігі Беларусі і асабліва патра- 
буе даследаванняў. Вядома, цяж ка ці 
нават немагчыма знайсці адказы на ўсе 
пытанні: як склаўся лёс такіх кніжных 
рарытэтаў, што захоўваліся ў мінскіх 
кнігазборах, як  Біблія Скарыны і Ста
туты  ВКЛ, ці, напрыклад, карта Хрыста- 
ф ора Калумба? Безумоўна, добра было б 
даведацца, што наш ы я кніж ны я скарбы 
не толькі былі, ёсць, а і адпаведна захоў- 
ваюцца хоць недзе ў свеце.

Ствараць — 
значыць быць 
свабодным

Н аш ыя славутыя літаратуразнаўцы, 
якія аднымі з першых браліся за дасле- 
даванне беларускага кнігадрукавання, 
вядома, зрабілі вялікую працу. Але ары- 
ентацы я менавіта на беларускамоўныя 
выданні ці тыя, якія з ’явіліся на тэрыто- 
рыі Беларусі, не заўсёды дазваляла ўба- 
чы ць поўную карціну. Трэба ўлічваць усе 
аспекты кніжнай справы, якая шырэй- 
шая за геаграфію, за адну нацы яналь- 
насць, адну мову. Вядома, і ў нас, і ў на- 
шых суседзяў — палякаў, літоўцаў — мо- 
гуць бы ць розны я падыходы да вы вучэн
ня гэтай тэмы. Але ў дадзеным выпадку 
ёсць сэнс не дзяліць спадчыну, а весці 
гаворку пра міжкультурную  разнастай- 
насць, м іж нацы янальнае ўзаемадзеянне, 
што дапаможа разгледзець і разнастай- 
насць кніжнага свету, узнаўленне гісто- 
рыі якога патрабуе быць свабодным у 
думках і дзеяннях.

Падрыхтавала Ж ана КАПУСТА
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