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БЕЛАРУСКАМО}"НЬIЯ ТВОРЫ У ВЫДАННЯХ ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ 
XIX ст. (ПА МА ТЭРЫЯЛАХ ФОНДАУ ЦЭНТРАЛЬНАЙ НАВУКОВАЙ 

БIБЛIЯТЭЮ IМЯ ЯКУБА КОЛАСА НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМП 
НАВУК БЕЛАРУСI) 

У пачатку XIX ст. на тэрыторыi Расiйскай iмперыi умовы для беларускага 
кнiгадрукавання былi вельмi неспрыяльныя. Першы статут аб цэнзуры 1804 г., 
заuверджаны Аляксандрам 1, прадугледжвау папярэднюю цэнзуру ycix выдан
няу. Быу створаны Цэнзурны камiтэт пры Вiленскiм унiверсiтэце для прагляду 
унiверсiтэцкiх выданняу i тых, што выходзiлi за мяжой. Гэта быу адносна лiбе
ральны цэнзурны статут, якi са;вейнiчау стварэнню спрыяльных умоу для 
развiцця прыватнага кнiгадрукавання. У 1826 г. мiнiстр народнай асветы адмiрал 
А.С. Шышкоу зацвердзiу новы цэнзурны статут, якi празвалi «чыгунным» за яго 
жорсткасць. Праз два гады ён быу заменены на новы, згодна з якiм усю адказ
насць за цэнзуру, як унутраную, так i замежную, узяло на сябе Мiнiстэрства на
роднай асветы. Для узмацнення нагляду за друкам у 1848 г. у Санкт-Пецярбургу 
быу створаны сакрэтны камiтэт, якi ажьшцяуляу цэнзуру (прагляд вьщанняу) 
пасля ix выхаду у свет. У 185.0 г. цэнзура была канчаткова аддзелена ад унiверсi
тэтау, а на пасады цэнзарау прызначалiся чыноунiкi Мiнiстэрства народнай 
асветы. 3 1863 г. цэнзурныя абавязкi былi перададзены Мiнiстэрству унутраных 
спрау [2. с. 149-150]. 

Пасля паустання 1863-1864 гг. палiтыка царскага урада рэзка змянiлася i у 
кнiгавы;щннi. Адной з мер стала забарона польскага шрыфту. дазволенымi пры
знавалiся рускi i заходнееурапейскiя. Амаль уся палiграфiчная i выдавецкая база 
была пераарыентавана на выпуск рускамоунай лiтаратуры. Распараджэннем 
мiнiстра унутраных спрау П.А. Балуева (1815-1890) ад 30 верасня 1865 г. было 
загадана губернатарам забаранiць друкаваць выданнi «на лiтоускiм i жмудскil\I 
дыялекце лацiна-польскiмi лiтарамi .. . » [ 1, с. 21]. 

3 цягам часу беларускае друкаванае слова паступова пачало вяртацца праз 
польскае пасрэднiцтва. Да адраджэння беларускай мовы у друку мелi дачыненне 
польскi i беларускi этнограф. паэт Аляксандр Рыпiнскi ( 1809-1900). беларускi i 
польскi паэт, этнограф Уладзiслау Сыракомля (1823-1862), пiсьменнiкi Ян 
Баршчэускi (1790-1851 ). Вiнцэнт Дунiн-Марцiнкевiч (1808-1884) i iнш. [3, с. 93]. 
Беларускамоуныя творы распаусюджвалiся таксама ананiмна цi друкавалiся за 
мяжой. Напрыклад, пасля паустання 1830-1831 гг. у эмiграцыi выйшла манагра
фiя Аляксандра Рыпiнскага «Bialon1s: kilka sl6w о poezjii prostego ludu ... » 
(Парыж, 1840). Гэты асобнiк захоуваецца у калекцыi «Беларусазнауства. XIX 
ст.» аддзела рэдкiх кнiг i рукапiсау Цэнтральнай навуковай бiблiятэкi iмя Якуба 
Коласа Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi (ЦНБ НАН Беларусi). 
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У друкаваных польскамоуных выданнях XIX ст. сустракаюцца беларуска
моуныя тэксты лацiнскi111 шрыфтам. У якасцi прыкладу - даследаванне бела
рускага гiсторыка, этнографа, краязнауцы, аднаго з заснавальнiкау беларускай 
навуковай apxeaлorii Яустаха Тышкевiча (1814-1873) «Opisanie Po\viatL1 Bшy
sowskiego ... >> (Вiльна, 1847) [10]. Кнiга выйшла у вiленскай друкарнi вядомага у 
той час рэдактара i публiцыста Антона Марцiноускага, аздоблена гравюрай 
Язэпа Азямблоускага пад назвай «Сяляне з Барысаускага наваколля» (на шмуц
тытуле). На тытульным лiсце экзэмпляра, што захоуваецца у фондах ЦНБ НАН 
Беларусi, прастаулены аутограф Я. Тышкевiча, а таксама уладальнiцкi запiс: 
«С. Щербаков». У 1970-х гг. гэты асобнiк у скла;:rзе кнiгазбору беларускага гiсто
рыка С. Шчарбакова трапiу у акадэмiчную бiблiятэку. 

У выданнi «Opisanie Powiatu Borysowskiego ... » асноуны тэкст надрукаваны 
польскiм алфавiтам, а тэксты народных песень - на беларускай мове (лацiнкай). 
У змесце кнiгi пададзена гiсторыя горада Барысава i апiсаны яго важныя стара
жытныя мясцiны. · Спаслаушыся на даследаванне гiсторыка, паэта, асветнiка, 
рэлiгiйнага i дзяржаунага дзеяча Рэчы Паспалiтай Адама Нарушэвiча (] 733-
1796), краязнавец апiсау мясцовы замак, якi быу пабудаваны на выспе на высо
кiм падмурку. Аутар падрабязна расказвае пра мясцовыя княжацкiя дынастыi, 
што валодалi Барысавам, апiсвае некаторыя найважнейшыя падзеi, якiя там ад
бывалiся. Цiкава распавядаецца пра Лагойск, мясцовы замак з высокiмi земля
нымi валамi, якi меу абарончае значэнне. Ёсць iнфармацыя i пра лагойскi ыузей, 
матэрыяламi якога карысталiся Тышкевiчы. Аутар таксама змясцiу бiяграфiчныя 
даведкi пра сваiх землякоу, у прыватнасцi пра археографа, прафесара Вiленскага 
унiверсiтэта С. Жукоускага (1782-1834) i лiтаратара, фалькларыста I. Шыдлоу
скага ( 1793-1846). Я. Тышкевiч адзiн з першых у беларускай фалькларыстьщы i 
этнаграфii апiсау усе абрады, звычаi, песнi, узятыя з натуры. Магчыма, Яустах 
Пiевiч Тышкевiч звяртауся да сваiх зямлячак-сялянак i такiм чынам дапауняу 
запiсы уласных назiранняу, якiя рабiу раней. Усе запiсаныя iм песнi перадавалiся 
без змены тэксту, што давала магчымасць захаваць асаблiвасцi беларускай мовы. 
У кнiзе змешчаны «Вясельныя абрады вясковага люду у Мiнскай губернi, Бары
саускiм павеце, Гаенскай парафii, назiраныя у 1800, 1801 i 1802 гадах з некато
рымi песнямi ... », «Абрады вясковага люду з-над Бярэзiны», «Прыказкi жыхароу 
з ваколiц Бярэзiны ... » [8, с. 288--446]. 

Першыя публiкацыi беларускага песеннага фальклору былi змешчаны у 
зборнiках паэта, фалькларыста, этнографа, фiламата Яна Чачота (1796-1847). У 
фондах аддзела рэдкiх кнiг i рукапiсау ЦНБ НАН Беларусi захоуваюцца яго 
прыжьщцёвыя выданнi - зборнiкi беларускiх сялянскiх песен у перакла;:rах на 
польскую мову. Я. Чачот пачау ix збiраць у 1930-х гг. У кнiгазборы Пятра Фёда
равiча Глебкi, якi увайшоу у фонд аддзела рэдкiх кнiг i рукапiсау, захоуваюцца 
два зборнiкi Я. Чачота - «Сялянскiя песнi з-над Дзвiны» (!840) [8] i «Сялянскiя 
песенькi з-над Нёмана i Дзвiны» ( 1846) [9]. Kнiri былi выдадзены у Вiленскай 
друкарнi Юзафа Завадскага. Тэкст песень у зборнiку 1840 г. - у пераклюзе на 
польскую мову, у зборнiку 1846 г. - на рэгiянальнай мове «лiтоускай» шляхты 
[7, с. 21]. Як тлумачьщь у сваiм даследаваннi беларускi паэт, перакладчык, гiсто
рык, фалькларыст, этнограф, мовазнауца Кастусь Цвiрка, мова творау фiламатау 
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i фi,1арэтау прадстауляе той «пераходны дыялект», якi фактычна быу тагачаснай 
беларускай лiтаратурнай мовай i якi фiламаты хацелi яшчэ болей «збеларусiць». 
Фiламаты вымушаны былi пiсаць на мове беларускай спаланiзаванай шляхты. 
Але, беручы у цэнтр сваёй увагi просты люд, селянiна-беларуса, арыентуючыся 
на яго культуру, яны ставiлi перад сабой мэту паступова зрабiць лiтаратурнай i 
яго мову [7, с. 21 ]. 

У кожным зборнiку Я. Чачота перад асноуным тэкстам змешчана прадмова 
аутара, дзе ён выказвае свае думкi аб жыццi беларускага народа, беларускай 
мове, беларускiм фальклоры [8, с. IX]. 

У зборнiк 1846 г. увайшлi, акрамя беларускiх песень, складзены аутарам 
невялiчкi беларускi слоунiчак «Slo,vnik ,vyraz6,v krewickich ... » [9, с. 64-105] i 
130 беларускiх прыказак «Przyslo,via krewickie» [9, с. 106-116] з каментарыямi, у 
якiх Я. Чачот выказвае свае меркаваннi наконт «крывiцкай» (беларускай) мовы. 
Аутар прызнае, што яыу не хапае ведау, каб даць «нейкi граматычна-гiстарычны 
нарыс гэтай мовы». «Належнае даследаванне мовы, на якой пры нашай памяцi 
любiлi памiж сабой гаварыць жывыя яшчэ тады старыя паны, на якой цяпер 
гавораць з сялянаыi паны i аканомы, на якой некалi пiсалi у нас дзяржауныя акты, 
цалкам ляжа на плечы нейкага здольнага чалавека, можа селянiна, якi, атрымау
шы веды, больш глыбока разгледзiць добра вядоыую сабе мову» [6, с. 20]. 
Я. Чачот вызначае ыесца «крывiцкай» мовы сярод iншых славянскiх ыоу. Ён 
лiчыць, што «крывiцкая» мова стаiць пасярэдзiне памiж рускай, украiнскай i 
польскай, аднак яна блiжэй да рускай, чым ;:щ польскай [9, с. VII]. 

Да а;:�раджэння беларускай мовы у друку праз польскае пасрэднiцтва ыеу 
дачыненне Вiнцэнт Дунiн-Марцiнкевiч, якi пiсау i па-беларуску (спачатку 
лацiнкай, потым кiрылiцай), i па-польску. Сваю творчую дзейнасць ён пачау з 
оперных лiбрэта. У фондах ЦНБ НАН Беларусi захоуваюцца прыжьщцёвыя 
выданнi В. Дунiна-Марцiнкевiча, якiя выходзiлi на працягу 1846-1861 г. Сярод 
ix лiбрэта оперы «Сялянка», вершаваная аповесць «Гапон», зборнiкi «Wieczemice i 
OЫqkany: poezye», «Цiкавiшся? - Прачьпай!», «Дудар беларускi, або Усяго па
троху» i iнш. Вядома, што беларуская мова была афiцыйна непрызнаная, таму 
пiсьменнiк друкавау зыешаныя зборнiкi - беларуска-польскiя цi польска-бела
рускiя_. Разгледзiм некаторыя выданнi В. Дунiна-Марцiнкевiча, у якiя уключаны 
яго белорускамоуныя творы. Самы раннi твор - лiбрэта музычна-драматычнай 
оперы «Сялянка» (у двух актах) - пабачыу свет у 1846 г., быу надрукаваны у 
вiленскай друкарнi Адама Завадскага. Дазвол вiленскага цэнзара А. Мухiна на 
друкаванне кнiгi датаваны 5 мая 1844 г. Як сведчьщь другая паметка у кнiзе, «27 
студзеня 1845 г. опера ухвалена да сцэнiчнага паказу чыноунiкам 111 аддзялення 
царскай канцылярыi А. Урэлем». Выда_нне выйшла невялiкiм тыражом - пры
блiзна 600 экзэмплярау. Гэта, па сутнасцi, першая беларуская опера: паны у ёй 
гавораць па-польсi\у', сяляне - па-беларуску. Пазней з'явiлася iншая назва твора 
- «Iдылiя». Музыку да яе напiсалi С. Манюшка i К. Крыжаноускi з удзелам
самога В. Дунiна-Марцiнкевiча. Асобнiк гэтага выдання з фондау ЦНБ НАН
Беларусi прадстаулены канвалютам, у якiм разам з «Сялянкай» пераплецены
зборнiк творау В. Дунiна-Марцiнкевiча «Цiкавiшся? - Прачытай!» i творы поль-
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скiх пiсьменнiкау. Экзэмпляр некалi належыу Яну Жахоускаму, аб чьш свед
чьщь уладальнiцкi штамп яго бiблiятэкi на тытульным лiсце. 

Зборнiк творау В. Дунiна-Марцiнкевiча «Цiкавiшся? - Прачытай!» (Cieka
,vys? Przeczytaj ! : trzy po,viastki i \Vierszyk ulotny / przez Wincentego Dunin Marcin
kiewicza. - Minsk : drнkiem Jokiela D\vorzeca, 1856) выйшау у 1856 г. друкам 
Ёкеля Дворца i прысвечаны маршалку Бабруйскага павета Аляксандру Лапу 
(1802-1869), якi пазней быу менскiм губернскiм маршалкам. Ён стау апошнiм, 
каго выбiрала самастойна тутэйшая шляхта. Пазней на гэтую пасаду прызнача
лiся толькi царскiм урадам. У разуменнi паэта А. Лапа з'яуляуся iдэалам паме
шчыка [4, с. 30-31]. 

У зборнiку «Цiкавiшся? - Прачытай!» змешчаны прадмова-зварот «Jasnie 
Wielmozny panie!» да Аляксандра Лапы, беларускамоуная (лацiнкай) вершаваная 
аповесць «Купала» («Kupalla: powiastka ludowa, w bialoruskiem narzeczu»), поль
скамоуныя аповесцi i верш «Хiба я стары?» ( «Czyz ja stary?» ). Зборнiк пачына
ецца з аповесцi «Купала», у канцы тэксту прастаулена дата яго напiсання -
«Mirisk, 10 Wrzesnia, 1855 roku». У творы пiсьменнiк апiсвае беларускае народ
нае свята Купалле у Лошыцы (цяперашнi Мiнск) з yciмi яго абрадавымi урачыс
тасцямi, танцамi-карагодамi i песнямi. 

У 1850-я гг. упершыню у Мiнску выйшлi з друку паэтычныя зборнiкi пiсь
меннiка, у ТЫ!\! лiку вершаваная аповесць «Гапон» (Hapon : powiesc bialoruska, z 
prawdziwego zdarzenia, ,v jyzyku bialoruskiego ludu napisana / przez \Vincentego 
Dunin Marcinkie,vicza. - Minsk: nakl.:idem ksiygarzy minskich, braci Bejlin6w, 
1855), якая з'яуляецца першым вялiкiм творам пiсьменнiка, напiсаным цапкам на 
беларускай мове. 18 лютага 1855 г. вiленскi цэнзар Павел Кукальнiк, праглядзеу
шы рукапiс «Гапона», дазволiу яго друкаваць. Дарэчы, Кукальнiк, якi з'яуляуся 
цэнзарам Марцiнкевiчавых кнiг, быу з унiятау i спрыяу пiсьменнiку. Гэта з яго 
цэнзарскай згоды пабачылi свет усе кнiжкi беларускага творцы. Выданне 
«Гапона» выйшла накладам Ёкеля Двораца сумесна з мiнскiмi кнiгарамi братамi 
Бейлiнымi у 1855 г. 

Паэма «Гапон» - першы паэтычны зборнiк у чатырох песнях. Тут змешчаны 
творы на беларускай i польскай мовах. Кожная з чатырох песень аповесцi мае 
свой эпiграф: тры з ix узяты аутарам з твора «Iдылiя», чацвёрты - з беларускай 
вясельнай песнi. Аповесць увабрала у сябе раннiя творы пiсьменнiка, якiя ён 
пачау пiсаць з 1848 г. Таксама у змест зборнiка увайшлi прадмова «Да чытача», 
драматычная сцэнка «Неспадзяванка для майстрынi» ( «Niespodzianka dla 
mistrzyni» (Мiнск, 1854) на польскай мове у адной дзеi i вершы на польскай i 
беларускай мовах, у тым лiку беларускамоуны верш «Павiншаванне войта Наву
ма. У дзень iмянiн панны В ... С ... » («Powinszo,vanie Wojta Nauma» (Мiнск, 1854). 
Выданне аздоблена дзвюма гравюрамi мастака Карнэлiя Бржэскага. Лiтаграфава
лiся малюнкi мiнскiм майстрам Ф. Фалькам [5, с. 6]. Фiрменныя знакi лiтаграфii 
Фалька прысутнiчаюць на iлюстрацыях зборнiка, там жа прачытваюцца i iнiцыя
лы нейкага мясцовага майстра-гравёра («grav. E.S.»), якi непасрэдна выконвау 
заказ. 

Экзэмпляр «Гапона» паступiу у аддзел рэдкiх кнiг i рукапiсау у 1970-х гг., 
быу набыты у букiнiстычным магазiне Ленiнграда па цане 187 руб. 50 кап. 
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(адзначана на экзэмпляры зборнiка), што у тыя часы было нятанна. Некалi кнiга 

належала вядомаму бiблiяфiлу П.В. Губару (1885-1976), аб чым сведчьщь яго 
экслiбрыс на форзацы. 

Такiм чынам, для 1840-1850-х гг. характэрным у кнiгадрукаваннi з'яулялася 
ук.1ючэнне беларускамоуных творау ( тэкстау) лацiнскiм шрыфтам у друкаваныя 
польскамоуныя выданнi. У цяперашнi час налiчваецца звыш 60 кнiжных вы
данняу з уключанымi беларускамоунымi тэкстамi лацiнiцай цi кiрылiцай, якiя 

выйшлi з друку у першай палове XIX ст. Таксама вядома, што у гэты час друка

валiся i першыя асобныя выданнi цапкам на беларускай мове, у большасцi 
лацiнскiм шрыфтам, якiя выходзiлi не толькi на тэрыторыi Пауночна-Заходняга 
краю, але i у Санкт-Пецярбургу, Маскве, Лондане, Парыжы i iншых гарадах, - ix 
каля 10 [3, с. 93]. 

Выданнi першай паловы XIX ст. з уключанымi у ix беларускамоунымi 
тэкстамi уяуляюць найкаштоунейшы пласт гiстарычнай, прыроднай i духоунай 
спадчыны нашага краю. Даследаваннi гэтых крынiц як носьбiтау iнфармацыi па 
гiсторыi Беларусi карысныя для ycix, хто цiкавiцца пытаннямi беларус�ага 
кнiгадрукавання. 
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Расс.11отрены издания первой по.ювины XIX в. из фондов Uентра1ьной 
научной биб.тотеки u.iteнu Якуба Ко.юса Национа1ьной акаде.нии наук Бе.шруси, 
которые печаташсь на территории Российской u.imepuu. с шоюченны.ии в них 
бе.юрусскоязычны.ни произведения.1ш (текста-ни). Отражены особенности 
эюе.,т.1яров этих изданий. Дано краткое описание ценз;рного де.ю р.:азанного 
периода в отношении книгопечатания. 

The шticle deals н·ith t/1e books puЬlished in the Russian Етрiге that contain 
texts in t/1e Belшusian language. Specific chшacteгistics of' the exemplaгs lюused in 
the Yakub Kolas Centгal Scientifzc LiЬгагу о/ the National Academy о/ Sciences о/ 
Belaгus ше герогtеd. А bгie/oi,eгvieн· o/tl1e book censoгship in t/1e Russian Empire is 
also pгovideci. 

Лiс М.М. (Мiнск) 

ЯДВIПН Ш. 1 ЯГО ТВОРЫ (ПА МА ТЭРЫЯЛАХ ФОНДУ АДДЗЕЛА 
РЭДКIХ КНIГ I РУКАПIСАУ ЦЭНТРАЛЬНАЙ НАВУКОВАЙ 

БIБЛIЯТЭКI Il\lЯ ЯКУБА КОЛА.СА НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМП 
НАВУК БЕЛА.РУС!) 

У фондзе Цэнтральнай навуковай бiблiятэкi iмя Якуба Коласа Нацыяналь
най акадэмii навук Беларусi (ЦНБ НАН Беларусi) сярод велiзарнай колькасцi 
кнiжных i рукапiсных дакументау захоуваецца i кнiжная спадчына неардынар
нага пiсьменнiка i чалавека Антона Лявiцкага ( 1868-1922). 

Антон Iванавiч Лявiцкi, больш вядомы дзякуючы свайму лiтаратурнаму 
псеуданiму як Ядвiгiн Ш., належыць да лiку тых беларускiх пiсьменнiкау, якiя 
стаялi ля вытокау беларускай лiтаратурнай прозы, спрыялi яе развiццю. 

Ва уступе да лекцыi, прысвечанай пятым угадкам з дня смерцi Ядвiгiна Ш. 
(прачьпана у Таварыстве беларускай школы 26 лютага 1927 г.), Антон Луцкевiч 
:псеуд. Антон Навiна; 1884-1942) - вядомы грамадска-палiтычны i культурны 
пеяч, гiсторык, лiтаратар, мовавед, выдавец, адзначыу, што «кожны пiсьменнiк, 
сожны грамадскi дзеяч, кожны чалавек агулам - гэта прадукт сваёй эпохi. Мы, 
rрыходзячы у свет, прыносiм з сабой багатую спадчыну ад мiнулых пакаленняу, 
вядома цi несвядома убiраем у сваю душу акружаючую нас сучаснасць, сплау
яем усё гэта на горне нашай iндывiдуальнасцi, i сiнтэз мiнуушчыны i сучаснас-
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