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ВЫДАННІБЕРАСЦЕЙСКІХ ДРУКАРНЯЎ XVI ст.

У другой палове XVI ст. кнігавыдавецкая дзейнасць на Беларусі 
развіваецца ў рэчышчы рэфармацыйнага руху. Усяго «а  тэрыторыі 
Вялікага княства Літоўскага ў 60-90-я гг. XVI ст. было створана і 
дзейнічала восем пратэстанцкіх друкарняў: па адной у Бярэсці, 
Нясвіжы, Цяпіне, Лоску і чатыры ў Вільні -  кальвінісцкага збору, С. і 
У.Сульцжэраў, М.Пяткевіча і Я. і Ю.Карцанаў, якая побач з 
пратэстанцкай літаратурай выдавала і контррэфармацыйную. Першай 
на сучаснай тэрыторыі Беларусі лічыцца друкарня ў Бярэсці, 
заснаваная ў 1553 г. вядомым кракаўскім літаратарам Бернардам 
Ваявудкам (1553-1554). Ініцыятарам яе стварэння быў віленскі 
вяявпгтя Мікалай Радзівіл Чорны. Пасля трагічнай гібелі Б.Ваявудкі ў 
1554 г. М.Радеівіл Чорны заснаваў новую друкарню, якую ў 1558-1561 
(?) гг. узначальваў Станіслаў Мурэліус. а ў 1561-1570 (?) гг. Цыпрыян 
Базылік.

Да цяперашняга часу дзейнасць гэтых друкарняў застаецца мала 
дагтірдявяняй у беларускім кнігазнаўстве. Гэта звязана ў першую 
чаргу з тым, што “...польскамоўным выданням берасцейскай і іншых 
друкарняў адмаўлялі нават у частаовай прыналежнасці да беларускай 
культуры, што з’яўляецца як найменей абсурдным”1. Доўгі час кшгі, 
шлдядгеныя лацінкай, лічыліся здабыткам польскай ці літоўскай 
культур і практычна былі страчаны для беларускага кнігадрукавання. 
Да сённяшняга дня ўвогуле вывучэнне кніг лацінскага шрыфту яшчэ 
не стала аб'ектам шырокага навуковага даследавання ў айчынным 
кнігазнаўстве.

Эфекгыўнасць даследаванняў у значнай ступені залежыць ад 
рэпрэзэнтатыўнасці прадстаўленага ў бібліяграфічных крыніцах 
рэпергуару выдавецкай прадукцыі друкарняў, а таксама ад паўнаты 
звестак аб знаходжанні экземпляраў выданняў у фондах кнігасховішч. 
У Беларусі вельмі мала даведнікаў, якія б досыць поўна 
адлюстроўвалі беларускія кнігі, выдадзеныя на замежных мовах на 
працягу XVI ст. Такой спробай быў бібліяграфічны дапаможнік 
М.Васілеўскай “Беларусь у друку XVI ст.”2. Але ён мае свае недахопы 
і патрабуе значнай дапрацоўкі і перавыдання. Сёння актуальнай 
застаецца праблема складання поўнага рэпертуару ўсёй друкаванай 
прадукцыі, пгго выходзіла на Беларусі ў яе гістарычных межах. 3 
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гэтай мэтай Нацыянальная бібліятэка Беларусі (НББ) тачала працу па 
стварэнні ў аўтаматызаваным рэжыме зводнага каталога “Кніга 
Беларусі”, які адтостроўвае выданні XVI - XVIII стст. на замежных 
мовах3. У бібліятэках Беларусі захоўваецца не шмат асобнікаў 
берасцейскіх друкарняў. Апісанне экземпляраў, якія зняходчятпгя ў 
НББ, дадзена ў публікацыі Г.У.Кірэеевай4.

Найбольш поўна выданні берасцейскіх друкарняў прадсгаўлены 
ў польскіх бібліяграфічных крыніцах. У першую чаргу ў “Bibliografii 
polskaj” К.Эстрэйхера5. Пэўную інфармацыю можна атрымаць з 
дапаможніка “Bibliografia Literatury Polskiej”6. Выданні берасцейскіх 
друкарняў з фондаў польскіх бібліятэк улічаны ў серыі каталогаў і 
бібліяграфічных даведнікаў “Палоніка”7. Кнігі, якія захаваліся ў 
бібліятэцы Віленскага універсітэта, адлюстраваны ў каталогу выставы 
“Early books of Lithuania: XVI - XVIII century”8.

У беларускай гістарыяграфіі няма грунтоўных прац аб дзейнасці 
пратэстандкіх друкарняў Бярэсця. Намі вылучаны некалькі 
публікацый, у якіх асветлены асобныя напрамкі дасйнасці гэтых 
устаноў. У доктарскай дысертацыі М.В.Нікалаева дзейнасць друкарні 
разглядаецца ў агульным кангэксце развіцця кніжнай культуры 
Вялікага княства Літоўскага, але, на жаль, з прыкрымі памылкамі9. У 
публікадыі І.Е.Еўжэнка разглвдаецца прадукцыя берасцейскіх 
друкарняў. якая паўплывала на распаўсюджванне рэфармацыйных 
ідэй сярод жыхароў Беларусі і Літвы10. Л.Іванова таксама разглядае 
друкі Бярэсця з пункту гледжання іх адносін да рэфармацыйнага руху 
Вялікага княства Літоўскага11. Я.Парэцкі аналізуе антыкаталіцкія 
творы пратэстанцкіх друкарняў12.1.Саверчанка разглядае берасцейскія 
вцданні ў аспекце распрацоўкі сацыяльнай дактрьшы пісьменнікамі і 
філосафамі Беларусі ў XVI ст.13 Ю.Лабьшцаў адзін з раздзелаў 
манаграфіі “Пачатае Скарынам” прысвяціў аналізу асобных 
напрамкаў дзейнасці пратэстанцкіх друкароў Б.Ваявудкі, 
С.Мурмэліуса, Ц.Базыліка, кальвінізму і звязанай з ім праграмна- 
выдавецкай палітыцы віленскага ваяводы М.Радзівіла Чорнага14.

Найбольш поўна дзейнасць берасцейскіх друкарняў 
распрадавана ў польскай гістарыяграфіі. Па-першае, гэта публікацыі 
дакументальных крыніц у XIX - пачатку XX ст.15 Агульныя працы па 
гісторыі рэфармацыйнага руху і кнігадрукавання ў Полыпчы і Вялікім 
княстве Літоўскім прадстаўлены шырока вяломымі творамі 
І.Гофмана, Ю.Бандгке, І.Лелевеля, К.Пякарскага, А.Кавецкай- 
Грычовай. М.Тапольскай, даведнікам “Друкары старадаўняй 
Польшчы” і інш.16 Даследаванню аб жыцці і дзейнасці Б.Ваявудкі, 
С.Мурмэліуса, Ц.Базыліка прысвечаны публікацыі В.Вянгерскага, 
А.Вянгерскага, Ф.Пуласкага, Ю.Пташніка, А.Кавецкай-Грычовай, 
К.Пякарскага, С.Кота і інш.17
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Выдавецкая палітыка берасцейскіх друкарняў залежала ў 
першую чаргу ад мэт распаўсюджвання пратэстантызму сярод 
шырокага кола населыгіцтва Вялікага княства Літоўскага. Таму ў 
асноўным тут друкавалася рэлігійная літаратура: біблійная,
катэхізічная, палемімная і г.д

Б.Ваявудка пачаў сваю дзейнасць з выдання перакладзенага ім з 
пяігінгкяй  на польскую мову сачынення Крыіштафа Імлера 
“Сумарыуш даесяці запаветаў Божых...” (1553) - твора катэхізічнага 
тыпу. Самім Б.Ваявудкам складзены і выдадзены ў 1553 г. Вялікі і 
малы катэхізіс. Для працы над ім былі прыцягнуты творы сябра 
М.Лютэра Урбана Рэгіуса. Нарэшце, Б.Ваявудка перакяаў з лаціны і 
катэхізіс самаго У.Рэгіуса “Некаторыя спосабы і звычаі... Размовы аб 
значных месцах хрысціянскай навукі”, які быў выдадзены ў 1554 г. 
Друкі Б.Ваявудкі насілі люгэранскі харакгар. Пасля прыняцця ў 1557 
г. Мікалаем Радзівілам Чорным кальвінізму зменьваецца характар 
кніжняй прадукцы18. Перпш на ўсходнеславянскіх землях 
арыгінальны кальвінісцкі катэхізіс быў створаны арганізатарам 
віленскага збору Сымонам Закам. Яго катэхізіс пад титулам “Рэгулы” 
ИИДЯ1ПР.НЫ ў 1559 г. С.Мурмэліусам у складзе зборніка “Акты ці 
справы віленскага хрысціянскага збора, якія пачаліся ў 1557 г...” .

Шэдэўрам Берасцейскага кнігадрукавання з яўляецца так званая 
Брэсцкая, ці Радзівілаўская Біблія. Вялікая памерам кніга, 738 
старонак, добра аздобленая, яна была разлічана на густ багатага 
магната20. Над польскім перакладам з яўрэйскай, грэчаскай і 
ттятгінгкяй моў працавала нямала літаратурных славутасцей - у іх ліку, 
Ян Ласкі, Г.Оршак, Я.Любэльчык, С.Зак і інш.21 Гэта было першае 
пратэстанцкае выданне Бібліі. У прадаіове да яе выказваліся не толькі 
кальвіні^цкія ідэі, але і ангытрынітарскія. Таму католікі і пратэстанты 
адносіліся да яе з недаверам22.

Вялікімі тыражамі друкаваліся і псалтыры. Напрыклад, у 1564 г. 
С.Мурмэліусам выдадзена Кніга псалмоў Давыдовых.

Выдаваліся ў Бярэсці і тлумачэнні да біблійных тэкстаў. Так, у 
1566 г. надрукаваны кнігі Тамаша Фальконіюса “Sprawy у slowy 
Jezusa Kiystusa...” i “Wthore ksi^gi Lukasza swi?tego...”. Гэтыя працы 
зрабіпі иятчярны ўплыў на ўсю экзэгетычную традыцыю Вялікага
княства Літоўскага .

Музычнае мастацгва пратэстанцкай традыцыі распаўсюджвалася 
дзякуючы канцыяналам - першым на Беларусі нотадрукам. Самым 
ряйнім з іх быў “Берасцейскі канцыянал”, складзены Янам Зарэмбай. 
У зборнік увайшлі песні, нашсаныя Ц.Базылікам і Вацлавам з 
Шамогул. Канцыянал складаўся з малітваў, дыдактычных 
песнапенняў, у якіх адлюстроўвалася як евангельская тэматыка, так і 
свецкая (аб каханні, радасцях і асалодах жыцця)24.
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Злачную частку кніг, выдадзенных у Бярэсці, займаюць 
рэлігійна-палемічныя творы ў форме трактатаў, лістоў, пропаведзей, 
дыялогаў. Цікавым помнікам рэлігійнай палемікі XVI ст. з'яўляюцца 
два лісты, надрукаваныя ў Бярэсці ў 1559 г. - нунцыя папскага Алаіза 
Ліпамана да ваяводы віленскага Мікалая Радзівіла Чорнага ад 
21.02.1556 г. і адказ Радзівіла ад 01.09.1556 г. (Rej М. Dwa listy па 
Polski j?zyk wlasnie wylozine, 1559). (Ь 1м выказваюцца погляды 
пратэстантаў на такія пыганні, як пасты, меса, улада папы над 
царквою, народная мова ў літургіі, царкоўны рытуал і інш.25

Частку кніжнай прадукцыі Бярэсця займалі юрыдычныя творы. 
Сярод іх можна назваць “Ustaw prawa polskiego” (1559/60), “Statuty 
sejmu Warszawskiego 1557 r.” (1561) у апрацоўцы Яна Палчоўскага, а 
таксама збор прац Б.Граіцкага “Artykuly prawa magdeburskiego” і 
“Post?pak s^dow” (1560).

У Бярэсці было выдадзена і некалькі гісторыка-прапагандысцкіх 
брашур антыкаталіцкага змесгу, налрыклад, “Гісторыя пра Папу Яна 
VIII, які аказаўся жанчынай па імені Жьшьберта” (1560). У 1564 г. з- 
пад прэса выходзіць сатырычная паэма на польскай мове “Пратэй, або 
Пярэварацень”, а праз год — “Размова паляка з літвінам”, якая 
прыпісваецца пяру вядомага літаратара Аўгуста Ратундуса, які быў на 
той час віленскім войтам. Твор носіць публіцыстычны харакгар і 
накіраваны супраць палітычных тэорый С.Ажахоўскага, які 
прапаноўваў сваю мадэль канчатковай уніі Полыпчы і Вялікага 
княства Літоўскага, што не выкшкала захаплення ў прадстаўнікоў 
апошняга26.

На працягу стагоддзяў выданні берасцейскіх друкарняў мелі 
вялікае практычнае значэнне як для пратэстангаў, так і для 
праваслаўных жыхароў. Нярэдка пратэстанцкія біблійныя тэксты 
выкарыстоўваліся для службы ў праваслаўнай царкве27.

Дзейнасць берасцейскіх друкарняў XVI ст. - адна з яркіх 
старонак у гісторыі кнігавыдавецкай дзейнасці Беларусі. Іх 
выдавецкая прадукцыя побач з друкамі Мамонічаў, Я.Карцана, 
С.Буднага з'яўляецца неад'емнай часткай кніжнай культуры Беларусі.
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JI.I. Доўнар

РЭДКІЯ МШСКІЯ ВЫДАННІ ПА МУЗЫЦЫ XIX ст.

Н о т а д р у к а в а н н е  ў  М ін с к у  п а ч а л о ся  к р ы х у  п азн ей  
кн і г а д р у к а в а н н я , пгго  а д п а в я д а л а  а гу л ь н ам у  п р а ц э с у  р а зв іц ц я  
в ы д а в е ц к а й  с п р а в ы  ў  г э т а й  гал ін е . Н е а б х о д н а  а д зн а ч ы ц ь , ш то  п е р ш ы я
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