
Даўгялы “Літоўская Метрыка” і яе каштоўнасць для вывучэння мінуўшчыны 
Беларусі” (1933), працы К. Езавітава “Беларусы ў Латвіі” (1927), “Беларусы ў 
Літве” (1932) і інш. У 1933 г. Беларускае выдавецтва апавяданнем А.Упіта “Фра- 
кеец Кілон” распачало спецыяльную серыю “Пераклады з латышскае мовы”.

Далейшае развіццё выдавецкай дзейнасці звязана са з’яўленнем цэлага шэ- 
рагу палітычных, культурна-асветных і гаспадарчых беларускіх арганізацый: 
“Беларуская хата”, “Рунь”, “Араты”, “Прасвета”, “Культура і праца”, Беларус- 
кага дэмакратычнага аб’яднання, таварыстваў вучыцялёў, пазычкова-зберагаль- 
нага, навукова-краязнаўчага, моладзі і інш. Таварыства беларусаў-выбаршчыкаў 
у вьщавецкай серыі “Бібліятэка беларуса-выбаршчыка” выпусціла звыш 15 вы- 
данняў, у тым ліку “Беларуси працэс у Латвіі” (1925), “Першы крок: Зборнік 
вершаў гуртка маладых беларускіх паэпгаў у Латвіі” (1926), “Вялікае апрашчэнне 
ці вяліхае ўдасканаленне?” А. Галынца (псеўданім А Цвікевіча) (1926).

Хронікамі тагачаснага беларускага жыцця ў Латвіі сталі газета “Голас бела- 
руса” (1925—1929) і часопіс “Беларуская школа ў Латвіі” (1926—1929, 1931— 
1933). У Дзвінскай дзяржаўнай беларускай гімназіі выдаваўся часопіс “Школь
ная праца”. Вядомыя таксама газеты “Праца” (1928), “Беларускае жыццё” (1932), 
“Наша доля”, часопісы “Гаспадар” (1926), “Школа і жыццё” (1930), “Пагоня”.

Пасля перавароту 1934 г. вьщавецкая дзейнасць беларусаў у Латвіі ўжо не 
мела ранейшага размаху.

Беларуси друх у даваеннай Латвіі адыграў, бясспрэчна, найвялікшую ролю 
ў кансалідацыі мясцовага беларускага жыхарства. Узрасло цэлае пакаленне 
маладой таленавітай моладзі, творчасць якога назаўсёды ўвайшла ў скарбніцу 
беларускай нацыянальнай культуры. Закладзеныя ў тыя гады ў Латвіі цагліны 
беларускага кнігадруку дазволілі ў часе нямедкай акупацыі хутка аднавіць 
яго. Быў створаны беларускі выдавецкі фонд, выходзілі беларускія падручні- 
кі, спеўнікі і г. д. Беларуская справа прадаўжала жыдь.

3  гісторыі полацкага самвыду
(1971— 1996  гг.)

А лесь А Р К У Ш  (А ляксан др К о з ік ) ,  
галоўны  каардынатар Таварыст ва Вольных Л іт арат араў

Гэты аповед я пачынаю менавіта з 1971 года, з аднае малавядомае для 
беларускіх літаратуразнаўцаў падзеі — менавіта ў сьнежні 71-га ў Наваполац- 
ку нарадзіўся рукапісны, цалкам беларускамоўны літаратурны альманах “Бла- 
кітны ліхтар”, ля вытоку якога стаялі Вінцэсь Мудроў, Валеры Шлыкаў і 
Анатоль Рыбікаў. Ініцыятарам альманаха быў Вінцэсь Мудроў, які ўласна- 
ручна зрабіў першы нумар “Блакітнага ліхтара”. Ён меў 12 старонак і ўсяго 
некалькі арыгінальных матар’ялаў — вершы Мудрова і Шлыкава і разважань- 
ні першага пра беларускую мову.

Рэдактарам і выканаўцам другога нумара стаў Валеры Шлыкаў. “Блакіт- 
ны ліхтар № 2” быў у асноўным прысьвечаны творчасьці Якуба Коласа і 
выйшаў у 1972 г.
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Трэці нумар выйшаў таксама ў 1972 г. На гэты раз чарга выпрабаваць 
свае “выдавецкія” сілы дайшла да Анатоля Рыбікава.

Росквіт “Блакітнага ліхтара” прыпаў на 1973—1974 гг. 3 пачатку 73-га па во 
сень 74-га ў сьвет вышила 12 нумароў. Значна пашырьшася кола аўгараў вьщаньня. 
На старонках альманаха акрамя лірычных і натрыятычных вершаў пачалі зьяўляц- 
ца апавяданьні, байкі, творы для дзяцей, рэцэньзіі, пародыі на творы сяброў, апо 
веды пра вандроўкі (напрыклад, пра вандроўку ў Вільню). Традыцыйна альманах 
зьмяшчаў матар’ялы па праблеме беларускай мовы, а таксама вершаваныя сіудэн- 
шсія жарты і показкі пад рубрыкай “Чарнільная лірыка”. У адным з нумароў 
альманаха быў надрукаваны Статут творча-літаратурна-мастацкага аб’эднаньня імя 
Максіма Багдановіча — менавіта так пачала называцца суполка, якая ўзьнікла 
вакол вьщаньня. А летам 1973 г. сярод аўтараў “Блакітнага ліхтара” зьявіліся мен- 
скія стуцэнты-гісторыкі Уладзімер Арлоў і І’енадзь Кражэнка.

Канфлікт з КДБ прыпыніў разьвіцьцё самвыда ў Наваполацку. Наступны 
праект быў зьдзейсьнены толькі ў 1982 г. — гэта факсімільнае выданьне на 
ратапрыньце “Падручнага расейска-крыўскага (беларускага) слоўніка” Вацла
ва Ластоўскага (Коўна, 1924). Наклад атрымаўся невялікі, каля 30 асобнікаў.

У 1990 т. працэс самвыда на Полаччыне робіцца актыўным і сыстэмным.
У кастрычніку 1989 года ў Менску выйшаў самвыдаўскі літаратурны альма

нах “Літаратура № 1” (рэдакгар — Сяргей Дубавец), у ліпені 1990-га — першы 
нумар “Ксэракса Беларускага”. Укладаньне альманаха зрабіў аўтар іэтых ната- 
так, рэдактарскую працу — Вінцэсь Мудроў, вокладку — полацкі кніжны графік 
Рыта Цімохава, а ў якасьці выдаўца выступіў мянчук Алесь Гуркоў. Першы ну
мар “Ксэракса...” зьмяшчаў мастацкія творы толькі аўтараў з Полаччыны: Ва- 
лянціны Аксак, Алеся Аркуша, Лявона Баршчэўскага, Вінцэся Мудрова.

Другі нумар “Ксэракса...” зьяяіўся.напрыканцы 1991 г. На тэты раз ён 
нарадзіўся афіцыйна, бо першы нумар выходзіў падпольна, — быў тыражава- 
ны з машынапіснага арыгінала ў Наваполацкай друкарні. 3 другога нумара 
функцыі ўкладальніка і выдаўца пачаў выконваць Алесь Аркуш, рэдактара — 
Вінцэсь Мудроў. Гэтым разам на старонках альманаха акрамя полацкіх зьяві- 
ліся і віленскія аўтары — Алег Мінкін і Юрась Шаўцоў.

Трэці нумар “Ксэракса...” пабачыў сьвет на пачатку 1993 г. Упершыню 
на выданьні зьявіўся знак копірайта выдавецкай суполкі “Полацкае ляда”. 3 
гэтага ж нумара ў альманаху пачалі друкавацца артыкулы да пытаньня аб 
новай беларускай літаратурнай генэрадыі і па праблеме рэфармаваньня арга- 
нізацыі літаратурнага працэсу ў краіне. Вакол альманаха пачала гуртавацца 
літаратурная моладзь з усяе Беларусі. 8 траўня 1993 г. на ўстаноўчым сходзе ў 
Наваполацку аўтары й выдаўцы “Ксэракса...” ўтварылі Таварыства Вольных 
Літаратараў. Пасьля гэтага альманах стаў адным з выданьняў ТВЛ, што і было 
пазначана на вокладцы чацвертага нумара альманаха, які выйшаў у кастрыч- 
ніку 1993 г. Пяты нумар выйшаў у сакавіку 1994 г.

3 канца 1993 г. Таварыства Вольных Літаратараў пачало выдаваць часопіс 
“Калосьсе”. Першы нумар выйшаў у Пастаўскай узбуйненай друкарні. 3 гэ- 
тае прычыны праект альманаха “Ксэракс Беларускі” быў “закансерваваны”.
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3 1996 г. выданьне “Ксэракса...” было адноўлена. У верасьні выйшаў шосты 
нумар. Ён адрозьніваўся ад папярэдніх нумароў добрым паліграфічным выка- 
наньнем і павялічаным аб’ёмам.

Асобна трэба спынівда на кніжным праекце выдавецкай суполкі “Полацкае 
ляда”, які атрымаў назву “Паэзія новае генэрацыі”. Першая слроба вьщаваць 
беларускі паэтычны зборнік у Полацкай друкарні была зьдзейснена ў сярэдзіне 
1991 г. 1м стаў супольны зборнік верлібраў Алеся Аркуша і Паўла Бурдыкі “Тай- 
ніца”. Сам праект, які меў за мэту засьведчыць зьяўленьне новай нетрадыцый- 
най беларускай паэзіі, распачаўся з вьтуску кнігі Юрыя Гуменюка “Водар цела”. 
Яна выйшла з друку ў кастрычніку 1992 г. Наступнымі, у траўні 1993 г., выйшлі 
зборнікі Славаміра Адамовіча “Зямля Ханаан” і Алеся Аркуша “Крылы ператко- 
рацца ў карэньні”. Усяго ў сэрыі вьідадзена 12 зборнікаў паэзіі.

У 1996 г. прадэс станаўленьня недзяржаўнага друку на Полаччыне пачаў 
разьвівацца болын дынамічна. У Наваполацку зьявіўся яшчэ адзін беларускамо- 
ўны літаратурны часопіс “Край” (рэдактар Навум Гальпяровіч). У стадыі пад- 
рыхтоўкі знаходзіцца яшчэ некалькі новых выдавецкіх праектаў, Аднак легалі- 
зоўвацца і ствараць афіцыйныя выдавецтвы і рэдакцыі ніхто не сьпяшаецца.

Бібліятэка К .Е зав ітава  
(праблема рэканструкцы і)

Валер Г Е Р А С ІМ А У , загадчы к ф онду рэдкай кнігі 
П рэзідэнцкай бібліят экі Р эспублік і Беларусь

1. Кастусь Езавітаў, 50 год з дня смерці якога споўнілася сёлета, — адзін 
з апосталаў беларускага найыянальнага руху. Вядомы як вайсковы міністр ва 
ўрадах БНР і БЦР, паэт, публіцыст, перакладчык, гісторык, вьщавец, рэдак
тар. Усё жыцдё збіраў і дарыў кнігі, ствараў і апекаваўся бібліятэкамі. Меў 
адметны асабісты кнігазбор.

2. Сведчанняў пра лёс архіва і бібліятэкі К. Езавітава небагата. Гзга публікацыі 
беларусаў замежжа Ю. Стасевіча (Неацклдцная справа / /  Беларуси голас. 1975. Сака- 
вік) і У. Брьшеўскага (Сустрэчы з Канстандінам Езавітавьім / /  Псшацак 1993. № 6), 
навукоўцаў Беларусі А МавдЗіса (3 літаратуразнаўчых вандраванняў. Мн., 1987; Лёс 
архіва К. Езавігава / /  Кангакгы і дыялогі. 1996. № 7-8), У. Міхнюка і Я. Паўлава (Хто 
вы, генерал Езавітаў? / /  Беларуская мінуўшчына. 1993. № 1) і некагорыя іншыя. Ведо
ма, шго К. Езавітаў у 1944 г. выехаў з Рыгі ў Германію, дзе ў 1945 г. быў схоплены 
савецкай вайсковай контрразведкай. Яго дапытвалі ў Маскве і Мінску. 23 мая 1946 г. у 
вязніцы ён і загінуў. Адпгіведна паблукалі па свеце і ягоньм архіў ды бібяіятэка. Частка 
дакуменгаў (у тым ліку рукапісы М.Багдановіча) апынуліся праз бсяарускага дзеяча А. 
Сянкевіча ў Саўг-Рыверы (ЗША). Частка магла згубшца на эвакуацыйным шляху ў 
Польшчы і Германіі. Часіха засіалася ў Рызе, і лёс яе неведомы. Частка трапіла з 
арьшггаваным К. Езавітавым у Мінск і захоўваецйа ў архіве беларускага КДБ, Нацыя- 
нальным архіве, Беларускім дзяржаўньм архіве-музеі літаратуры і масгацгва, Нацыя- 
нальным музеі гісторыі і культуры Беларусі, Цэнгральнай навуковай бібліятэцы АН 
Беларусі. Штосьці, магчыма, ёсць і ў архіве Расійскай ФСБ (былога КДБ СССР).
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