
АД ТЫЧЫНЫ ДА КУПАВЫ: 

З ГIСТОРЬП ЭКСЛIБРЫСА ПЯТРА ГЛЕБКI 

Больш за чвэрць стагоддзя мiнула з той пары, як асабiсты кнiгазбор Пятра 

Глебкi перайшоу на захаванне у аддзел рэдкiх кнiг i рукапiсау Цэнтральнай 

навуковай бiблiятэкi iмя Я. Коласа Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Не 

адно пакаленне чытачоу карысталася выданнямi з гэтай каштоунай калекцыi. 

Напэуна, многiя з ix звярнулi увагу на кнiжны знак, змешчаны на кожнай 

з больш як трах з паловай тысяч кнiг, што некалi належалi пiсьменнiку. 

Аутар гэтага экслiбрыса - мастак Мiкола Купава. Знак, выкананы у тэхнi

цы цынкаграфii, спалучае цэлы шэраг вобразау з выразным беларускiм гучан

нем. Карцiна у прамавугольнай рамцы - раскiдзiсты дуб, зжатая збажына 

у снапах у полi (пейзаж гэты у памяцi аутара застауся з часоу наведвання 

урочышча Бервянец на радзiме Якуба Коласа). Па адзiн бок ад рамкi - вы

давецкi знак Францыска Скарыны (месяц-маладзiк i сонца з чалавечымi тва

рамi), па другi - герб Мiнска з выявай Ушэсця Мацi Божай. Рамка упiсана 

у акружнасць, якую спавiвае вянок з каласоу i лугавых кветак. Бусел, шырока 

раскiнуушы крылы, аглядае з вышынi гэтую Беларусь у мiнiяцюры. А крыху 

нiжэй - разгорнутая кнiга. 

«Кнiга сiмвалiзуе мудрасць, бусел - сiмвал палёту. Да таго ж хацелася 

спалучыць у гэтым творы i скарынаускую тэматыку (ёй у творчасцi Глебкi 

адведзена iстотнае месца), i коласаускую, а таксама падкрэслiць сувязь паэта 

з Мiнскам», - так тлумачыць iдэю, выяуленую у экслiбрысе, яго аутар. 

Экслiбрыс П. Глебкi работы М. Ку
павы. Цынкаграфiя. Каля 1980 r. 
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Адразу думаецца: Глебку, напэуна, быу 

вельмi даспадобы такi экслiбрыс. На самой жа 

справе Пётр Фёдаравiч нават не бачыу гэтага 

знака. Купава стварыу яго каля 1980 г., калi 

пасля смерцi пiсьменнiка мiнула цэлае дзеся

цiгоддзе. У гэты час вельмi зацiкауленай у тым, 

каб кнiгазбор Пятра Глебкi набыу экслiбрыс, 

была удава паэта Нiна Iларыёнауна. Пасля 

смерцi мужа у канцы 1969 г. ёй засталася не 

толькi яго бiблiятэка, але i завяшчанне, згодна 

з якiм Нiна Iларыёнауна мусiла перадаць кнi

гi у бiблiятэку Акадэмii навук. Тады удава 

пiсьменнiка i стала задумвацца пра знак-ахоу

нiк, якi б забяспечвау цэласнасць калекцыi. 
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Экслiбрыс П. Глебкi работы М. Купавы на выданнi з кнiгазбору пiсьменнiка 

Зрабiла заказ на яго выкананне М. Купаве, азнаемшася з прапанаваным iм 
эскiзам i ухвалiла яго. У бiблiятэку АН БССР асноуная частка выданняу 
з глебкаускай калекцыi трапiла у 1986 г., ужо маючы на адваротным баку 
вокладкi экслiбрыс работы Купавы. 

Сам жа Пятро Глебка, хоць i вельмi клапацiуся пра свой кнiгазбор, але пра 
уладальнiцкi кнiжны знак, вiдаць, не надта дбау. Аднак гэта не азначае, што 
экслiбрысау Глебкi пры жыццi паэта не iснавала. Самыя вядомыя майстры 
лiчылi за гонар прапанаваць пiсьменнiку кнiжны знак уласнай работы. 

Не быу выключэннем i патрыярх беларускага экслiбрыса Анатоль Тычына. 
У 1960 г. ён выканау (як i Купава, у тэхнiцы цынкаграфii) свой экслiбрыс Глеб
кi. Аднаго погляду дастаткова, каб зразумець: прызначаны ён для беларускага 
пiсьменнiка. У аснове кампазiцыi - кнiгi, папяровы скрутак, пiсьмовыя пры
лады у вазачцы з нацыянальным арнаментам. Гуслi - таксама традыцыйная 
метафара (вялiкiх паэтау у Беларусi здауна прынята называць песнярамi). 
Залiтая сонечнымi промнямi ралля - знак таго, што у родную зямлю урастае 
каранямi творчасць Глебкi . 
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Экслiбрыс П. Глебкi 

работы А. Тычыны. 

Цынкаграфiя. 1960 г. 

Класiчны твор А. Тычыны вядомы, бадай, кожнаму 
айчыннаму аматару кнiжнаrа знака. Ён неаднаразова 
экспанавауся на разнастайных выстауках у Беларусi 
i за яе межамi, звесткi пра яго уключаны у многiя 
выданнi. Яго выяву можна убачыць i у кнiзе «Беларускi 
кнiжны знак» (1975), складзенай А. Тычынам i В. Шма
тавым (rэта лепшая праца, прысвечаная беларускаму 
экслiбрысу), i у iлюстраваным дадатку да артыкула 
«Экслiбрыс» у «Энцыклапедыi лiтаратуры i мастацтва 
Беларусi». 

А вось на кнiri з глебкаускага кнiгазбору ён так i не 
трапiу. Хоць такую магчымасць, вераrодна, меу. Вось 
тэкст кароткай запiскi аутара да Нiны Iларыёнауны 
Глебка, датаванай 25 студзеня 1975 r.: «Паважаная 
Нiна Iларыёнауна! Пасылаю Вам два абяцаныя адбiткi 
з кнiжнага знака. Думаю, што адно клiшэ можна зра
бiць у натуральную велiчыню, а другое зменшыць на 
адну трэць. 3 павагай, А. Тычына». Непасрэдна аб раз
мяшчэннi на кнiгах з калекцыi Глебкi экслiбрыса ра-
боты Тычыны тут не гаворыцца, аднак сам факт з'яу

лення такой запiскi праз 15 год пасля яrо стварэння, якраз у той час, калi Нiну 
Iларыёнауну вельмi хвалявала пытанне пра кнiжны знак для выданняу з ка
лекцыi мужа, наводзiць на такую думку. 1 усё ж пашанцавала экслiбрысу 
аутарства Купавы. 

Побач з гэтай запiскай у асабiстым архiве Пятра Глебкi з фондау ЦНБ 
НАН Беларусi захоуваецца i iншая, адрасаваная ужо самому паэту: «П. Ф., па
сылаю ex-libris, выкананы на лiнолеуме (дзяучына, якая кiдае у раку вянок). 
Хацелася беларускай лiрыкi - цi атрымалася? Водгук за Вамi». 3 такiмi словамi 
да пiсьменнiка у 1967 r. звярнууся вядомы жывапiсец i графiк, аутар вялiкай 
колькасцi кнiжных знакау, выкананых, як i экслiбрыс Глебкi, пераважна 
у тэхнiцы лiнагравюры, Яуген Красоускi. Якiм быу адказ Пятра Фёдаравiча 
(i цi быу ён увогуле) - невядома. А у яго архiве засталiся адбiткi кнiжнага 
знака работы Красоускага, якiя зводзяцца да двух варыянтау, адрозных у дэ
талях. На першым з ix месяц, размешчаны высока над галавой дзяучыны, 
асвятляе прастору вакол яе. На друriм месяц спусцiуся нiжэй, ён нiбы упле
цены у дзявочую касу, ды яго святло не прабiвае цемру купальскай ночы. Ёсць 
адрозненнi i у выгiне ракi, i у постацi самой дзяучыны. 

Менавiта у друriм варыянце гэты экслiбрыс змешчаны на старонках вы
дання «Евгений Красовский» (1969) з серыi «Экслибрисы белорусских ху
дожников». А значыць, па вepcii укладальнiкау (членау Баранавiцкага клуба 
кнiri), ён уваходзiць у дзясятку лепшых кнiжных знакау, створаных мастаком. 
Па колькасцi ж удзелау у выстауках экслiбрыс Глебкi адстае ад большасцi 
сваiх суседзяу па гэтым выданнi. Самая вядомая i маштабная з выставак, дзе 
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Экслiбрыс П. Глебкi работы Я. Красоускаrа. Лiнагравюра. 1966 r. 

ён экспанавауся, - Другая выстаука беларускага кнiжнага знака, што прайшла 

у Мiнску у 1968 г. А у 1971 г. гэты кнiжны знак маглi назiраць наведвальнiкi 

экспазiцыi «Лiтаратурныя матывы у экслiбрысе», арганiзаванай у бiблiятэцы 

АНБССР. 

Калi твор Яугена Красоускага Глебку, безумоуна, быу вядомы, то экслiбрыс 

аутарства яго цёзкi Цiхановiча паэт, хутчэй за усё, нiколi не бачыу. Адзiн 

з найбольш вядомых майстроу беларускага экслiбрыса працавау над гэтым 

кнiжным знакам (тэхнiка яго выканання - афорт) у год смерцi Пятра Фёда

равiча, а адбiтак з дароуным надпiсам паслау Нiне Iларыёнауне толькi у 1972 г. 

У выданнi «Сто экслибрисов Евгения Тихановича» (1972) ён апiсаны так: 

партрэт уладальнiка знака, якi чытае газету «Советская Белоруссия» з партрэ

там У. I. Ленiна. Даводзiлася чуць меркаванне, што гэты твор iстотна саступае 

сваiм папярэднiкам з пункту гледжання сэнсавага напаунення: не адлюстроу

вае нi iнтарэсау Глебкi, нi яго духоуных памкненняу, нi складу кнiгазбору. 

Але менавiта у гэтым кнiжным знаку (пiсьменнiк на iм трымае у руках газету, 

якая выйшла пасля яго смерцi) сёння прачытваецца iдэя, якую можна выразiць 

словамi «Глебка жыу, Глебка жыве, Глебка будзе жыць!>>. Задумвау аутар 

нешта падобнае цi гэта атрымалася у яго мiжволi? Адказу няма, бо нiякiх ка

ментарыяу да свайго твору Цiхановiч, у адрозненне ад Красоускага, не пакiнуу. 

Жывапiсец i графiк Мiкалай Тарасiкау да лiку майстроу экслiбрыса пры 

жыццi не адносiуся. Аматары кнiжнага знака 

ведалi толькi некалькi ягоных прац у гэтым 

жанры. Калi ж у 1965 г. мастака не стала, 

у яго хатнiм архiве знайшлося мноства эскi

зау экслiбрысау для вядомых дзеячау лiтара

туры i мастацтва, выкананых тушшу i пры

значаных для далейшага пераводу на лiнолеум. 

Членамi Баранавiцкага клуба кнiгi была пад

рыхтавана да друку падборка з дзесяцi найбольш 

завершаных кнiжных знакау. Яна выйшла 

у 1970 г. невялiкiм тыражом у 150 асобнiкау 

i выклiкала вялiкi попыт калекцыянерау з уся
го СССР. 

Экслiбрыс П. Глебкi 

работы Я. Цiхановiча. 

Афорт. 1969 r. 
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Экслiбрыс П. Глебкi 

работы М. Тарасiкава. 

Пяро, туш. Канец 1950-х
першая палова 1960-х гадоу 

Увайшоу у гэтае выданне i экслiбрыс Пятра 

Глебкi. Тарасiкау, у адрозненне ад пералiчаных 

мастакоу, у асобе Пятра Фёдаравiча бачыу перш 

за усё не пiсьменнiка, а навукоуца, акадэмiка. 

Нiчога дзiунага у гэтым няма, калi улiчыць, што 

у 1950-я гады. Тарасiкау быу навуковым супра

цоунiкам Iнстытута лiтаратуры, мовы i мас

тацтва АН БССР, якi узначальвау Глебка. На 

створаным мастаком кнiжным знаку - будынак 

Прэзiдыума Акадэмii навук Беларусi i разгор

нутая кнiга над iм. У Беларускiм дзяржауным 

архiве-музеi лiтаратуры i мастацтва захоуваюцца 

эскiзы гэтага экслiбрыса. 3 ix бачна, што Тарасi

кау спрабавау зрабiць кампазiцыю больш разна

стайнай. Побач з калонамi будынка з'яулялася 

фiгура савы, на стужцы, укладзенай у кнiгу, -

нацыянальны беларускi арнамент. 1 усё ж мастак 

адмовiуся i ад таго, i ад iншага, спынiушыся на максiмальна лаканiчным 

варыянце. 

Дакладная дата узнiкнення экслiбрыса работы Тарасiкава невядомая. Хут

чэй за усё, мастак працавау над iм у канцы 1950-х - першай палове 1960-х га

доу. Калi так, то прынамсi у храналагiчным шэрагу экслiбрысау Пятра Глебкi 

гэты кнiжны знак мусiць стаяць першым. 1 толькi пасля яго - працы iншых 

майстроу: ад Тычыны да Купавы. 

Вiктар Свякла 
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