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The National Library of Belarus preserves the book collection of the Belarusian 
and Russian philologist. academician Euphemia Karsky (1861-1931). ln total, the 
collection has about 2,500 books, pamphlets and periodicals, concerning а wide range 
of proЬ!ematic issues of Slavic studies. About 100 puЬ!icativns have Ьееп written 
(compiled, edited, and so оп) Ьу ethnographers and риЬ!iс jigures. born in Belarus (in 
its current borders). This is more than 20 personalities, and information about their 
Ьiography and ЬiЫiographic descriptions of their editions require fш·ther attention 
and re.finement Ьу researchers. 

Лiс М.М. (Мiнск) 

ЗАХОДНЕБЕЛАРУСКIЯ ВЬЩАННI 
У КНIГАЗБОРЫ ПЯТРА ФЁДАРАВIЧА ГЛЕБКI 

Кнiгазбор пiсьменнiка i навукоуца, грамадскага i культурнага дзеяча акадэ
мiка Пятра Фёдаравiча Глебкi (1905-1969) уяуляе сабой велiзарны iнфармацый
ны комплекс, у склад якога уваходзяць дакументы самага разнастайнага зместу. 

Унiверсальнасць гэтай бiблiятэкi можна растлумачыць шырынёй навуко
вых i агульначалавечых поглядау яе збiральнiка, яго цiкавасцю да самых разна

стайных праблем рэчаiснасцi. Але перш-наперш у бiблiятэцы П. Глебкi пера

важаюць выданнi гуманiтарнай тэматыкi, што закранаюць рознабаковыя аспек
ты сусветнай i нацыянальнай гуманiтарнай навукi, культуры. 

Адметнасць, унiкальнасць бiблiятэцы П. Глебкi надае яе нацыянальны ка
ларыт, якiм прасякнуты амаль кожны тэматычны раздзел калекцыi. Беларуская 

кнiжная спадчына займае у ёй адно з галоуных месцау, што дазваляе аднесцi 
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дадзены кнiгазбор да разраду помнiкау нацыянальнай кнiжнай культуры. У 
калекцыi сканцэнтраваны цiкавыя i каштоуныя, а часам i даволi рэдкiя кнiжныя 
дакументы, прысвечаныя гiсторыi Беларусi, яе мове, быту, культуры, лiтара
туры, навуковым дасягненням, народнай гаспадарцы, сувязям з iншымi краiна
мi. Вялiкi пласт займае мастацкая лiтаратура, у тым лiку цудам ацалелыя творы 
рэпрэсiраваных беларускiх пiсьменнiкау, многiя з якiх на сённяшнi дзень 
уяуляюць бiблiяграфiчную рэдкасць. Кнiгазбор налiчвае 3867 адзiнак кнiжных 
друкаваных дакументау (без улiку перыёдыкi). 

Сярод вялiкай колькасцi беларускамоуных выданняу i кнiг, прысвечаных 
Беларусi незалежна ад мовы i месца выдання, перакладау творау беларускiх 
аутарау на розныя мовы народау свету, а таксама сусветна вядомых творау у 
перакладзе на беларускую мову пэуную цiкавасць, на наш погляд, выклiкае 
кнiжная прадукцыя, што выдавалася на тэрыторыi Заходняй Беларусi i у 
першую чаргу у Вiльнi. Гэта можна растлумачыць наступнай прычынай. 

Пасля падпiсання Рыжскага мiрнага дагавора 1921 г. значная частка заход
нiх тэрыторый Беларусi разам з беларускiм насельнiцтвам апынулася у складзе 
Польшчы. Неафiцыйнай сталiцай Заходняй Беларусi была прызнана Вiльня, якая 
яшчэ з пачатку ХХ ст. з'яулялася цэнтрам навуковага, палiтычнага i культурнага 
жыцця заходнiх беларусау. Дзеячамi беларускага нацыянальнага адраджэння 
праводзiлася велiзарная грамадска-культурная i асветнiцкая праца сярод бела
рускiх жыхароу. Актыуна працавалi гурткi мастацкай самадзейнасцi, тэатраль
ныя студыi, харавыя i танцавальныя калектывы, але перш за усё асноуная увага 
надавалася агульнай асвеце i нацыянальнай адукацыi. Гэтаму кiрунку былi 
падпарадкаваны беларускiя школы, Вiленская беларуская гiмназiя, Таварыства 
беларускай школы, Беларускi iнстытут гаспадаркi i культуры, Беларускi сту
дэнцкi саюз, Беларускае навуковае таварыства i iншыя беларускiя rрамадскiя 
установы, гэтаму ж спрыяу i беларускi друк, якi паводле статыстычных звестак 
займау пасля пануючых польскiх выданняу другое месца [1, с. 369]. 3 дапамогай 
газет i часопiсау, мастацкiх творау, што публiкавалiся у перыядычных выданнях 
цi выходзiлi асобнымi кнiжкамi, друкаваных парад рознага кшталту, падруч
нiкау i даведнiкау, у тым лiку перакладзеных на беларускую мову вядомых ву
чэбных дапаможнiкау, праз лiтаратуру рэлiгiйнага зместу iшло выхаванне на
цыянальнай самасвядомасцi, што было вельмi важным ва умовах жорсткага 
уцiску з боку афiцыйных польскiх улад, якiя выкарыстоувалi самыя розныя 
сродкi, накiраваныя супраць беларусау як нацыi. 

У бiблiятэцы П. Глебкi заходнебеларускiя выданнi складаюць 128 асобнi
кау, 125 найменняу (3% ад агульнай колькасцi). Нягледзячы на невялiкi аб'ём, ix 
тэматычны i жанравы склад вызначаецца вялiкай разнастайнасцю. Умоуна rэ
тую частку калекцыi можна падзялiць на сем тэматычных груп. Самая вялiкая 
змяшчае мастацкую (40 найменняу, 43 асобнiкi) i публiцыстычную (6 асобнiкау) 
лiтаратуру - зборнiкi вершау, паэмы, байкi, аповесцi, казкi, п'есы, сцэнiчныя 
абразкi, хрэстаматыйныя выданнi, артыкулы. Яна прадстаулена iмёнамi i 
творамi 29 лiтаратарау i публiцыстау - як знакамiтых майстроу лiтаратурнага 
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слова (Я. Коласа, Я. Купалы, М. Гарэцкага, М. Багдановiча, М. Танка ды iнш.), 
так i менш вядомых шырокаму колу сучасных чытачоу, але таленавiтых i вельмi 

папулярных у 1920-1940 гг. у Заходняй Беларусi (Ф. Аляхновiча, Л. Родзевiча, 

У. Жылкi, Ф. Iльяшэвiча, К. Сваяка, С. Хмары, Вiнцука Адважнага (Я. Герма
новiч), Улада-lнiцкага (У. Паулюкоускi), Сулiмы (У. Самойла) i iнш.). 

Вучэбна-метадычная i даведачная лiтаратура утварае другую па колькасцi 
тэматычную групу i налiчвае 30 асобнiкау. У ёй у якасцi самастойнай падгрупы 
пераважаюць падручнiкi - 10 асобнiкау, 3 з ix з'яуляюцца перакладамi на 
беларускую мову. Галоуным чынам гэта вучэбныя дапаможнiкi, прызначаныя 
для пачатковых i сярэднiх школ: лемантар, падручнiкi па гiсторыi, матэматьщы, 
граматыцы, пiсьме, асновах грамадскай гаспадаркi. 

У падгрупе слоунiкау - тры адзiнкi: «Беларуска-польска-расейска-лацiнскi 
батанiчны слоунiю> (Вiльня, 1924), складзены вядомай беларускай грамадскай 
дзяячкай, пiсьменнiцай З. Верас (Л. Сiвiцкая); «Слоунiк геамэтрычных i трыга
намэтрычных тэрмiнау i сказау (расiйска-беларускi i беларуска-расiйскi)» (Коуна, 
1923), падрыхтаваны беларускiм палiтычным дзеячам, дыпламатам К. Дуж-Ду
шэускiм; «Расiйска-крыускi (Беларускi) слоунiк» (Коуна, 1924), складзены бела
рускiм грамадска-палiтычным дзеячам, пiсьменнiкам, акадэмiкам В. Ластоускiм. 

У склад даведачнай лiтаратуры даволi арганiчна уваходзiць i падгрупа 
асветнiцкiх выданняу - 11 асобнiкау, а таксама календары - 4 асобнiкi. Гэта лiта
ратура карысталася асаблiвай папулярнасцю сярод беларускага насельнiцтва, бо 
давала слушныя парады па выхаваннi дзяцей, гаспадарцы, асаблiва па земля
робстве i жывёлагадоулi, адказвала на надзённыя бытавыя пытаннi. 

На трэцiм месцы па колькасцi выданняу знаходзiцца перакладная лiтарату
ра - 20 асобнiкау. Дзеячы беларускага нацыянальнага адраджэння клапацiлiся 
пра гарманiчнае развiццё беларускiх грамадзян, выкарыстоуваючы для ix 
выхавання i адукацыi лепшыя здабыткi сусветнай навукi i культуры. Сярод вы
данняу, перакладзеных на беларускую мову, - творы мастацкай лiтаратуры, што 
належалi пяру Л. Талстога, М. Лермантава, У. Караленкi, Э. Ажэшка, М. Крапiу
нiцкага i iншых, выданнi, прысвечаныя гiсторыi, марксiзму, пытанням эканомiкi. 

Наступная група аб'ядноувае выданнi па краязнаустве, этнаграфii i фальк
лоры - 9 асобнiкау. Сяро� ix - першы зборнiк Слуцкага таварыства краязнауства 
«Случчына» (Слуцак, 1930); «Беларускiя народныя песьнi» (Вiльня, 1929), са
браныя нашым славутым музыказнауцам i дырыжорам Р. Шырмай; кнiга «Увагi 
дзеля запiсываньня беларускай народнай творчасьцi i абрадау» (Вiльня, 1933), 
падрыхтаваная грамадскiм дзеячам, этнографам М. Пецюкевiчам; выданне 
«Bielaruskija (kryvickija) narodnyja piesni j kazki» (Wilnia, 1939, kn. 2), складзенае 
грамадска-палiтычным i культурным дзеячам, мовазнауцам Я. Станкевiчам i 
iнш. Выданнi такога кшталту былi вельмi актуальнымi i патрэбнымi, бо адлюст
роувалi багатую самабытную традьщыйную культуру беларусау, што з'яулялася 
яскравым сведчаннем i неабвяргальным доказам iснавання беларусау як нацыi. 

Восем асобнiкау у кнiгазборы П. Глебкi утвараюць групу грамадска-палi
тычных выданняу, якiя выхоД3iлi на тэрыторыi Заходняй Беларусi. Гэта «Статут 
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Беларускага Таварыства дапамогi ахвярам вайны» (Вiльня, 1921 ), «Арганiзацый
ны статут Беларускага народнага аб'яднання» (Вiльня, 1936), «Зборнiк беларус
кiх ведамасцей» (Вiльня, 1921, вып. 3), матэрыялы «Канферэнцыi Камунiстыч
най партыi Заходняй Беларусi» (Вiльня, 1925) i iншыя дакументы. 

Па сем друкаваных дакументау утрымлiваюць у сваiм складзе групы, што 
адлюстроуваюць навукова-папулярныя i рэлiгiйныя выданнi. Так, сярод наву
кова-папулярных выданняу пэуную цiкавасць выклiкаюць «Гадавiк Беларускага 
Навуковага таварыства» (Вiльня, 1933, кн. 1)- вьщанне арганiзацыi, якая з'яуля
лася першай беларускай навуковай установай у Вiльнi у 1918-1939 гг.; «Гiсто
рыя беларускай (крыускай) кнiгi: спроба паяснiцельнай кнiгопiсi ад канца Х да 
пачатку XIX стагодзьдзя» (Коуна, 1926) - кнiга ужо адзначанага раней аутара 
В. Ластоускага; «Нябесныя бегi» (Вiльня, 1931) - астранамiчныя доследы сама
бытнага беларускага мастака, этнографа, аматара-навукоуца Я. Драздовiча; «Ка
роткi нарыс псыхолёгii: з дадаткам беларуска-расейска-польскага слоунiка псы
холёгiчных тэрмiнау» (Вiльня, 1932) - кнiга беларускага грамадскага дзеяча, 
гiсторыка, настаунiка М. Iльяшэвiча; рэферат «Грамадзская i лiтаратурная 
дзейнасьць Цёткi (Алёiзы Пашкевiчанкi-Кейрыс)» (Вiльня, 1936), падрыхтаваны 
актывiсткай заходнебеларускага студэнцкага руху М. Мiлючанка (Мiлюк), i iнш. 

Выданнi рэлiгiйнага зместу у калекцыi заходнебеларускай лiтаратуры звяза
ны перш-наперш з iмёнамi славутых беларускiх ксяндзоу-адраджэнцау А. Стан
кевiча, В. Шутовiча, Я. Рэшаця i iншых, якiя прыклалi шмат намаганняу, каб у 
касцёлах пры набажэнствах разам з польскай загучала i беларуская мова. Патрэба 
прысутнасцi роднай мовы у рэлiгiйным жьщцi беларусау вымагала з'яулення 
такiх, напрыклад, выданняу, як «Rodnaja mova и swiatyniach» (Вiльня, 1929) 
А. Станкевiча, «Karotki Katechizm dla bielarusau katalikou» (Вiльня, 1927) Я. Рэша
ця, «Majovaja cytanka» (Вiльня, 1940) В. Шутовiча. Дарэчы, рэдактарам апошняга 
быу А. Станкевiч, якi станоуча ацанiу гэтую брашуру, адзначыушы ва уступе да 
яе, што «кнiжьща напiсана проста, арыгiнальна i чыстай беларускай мовай». 

Пераважная большасць разгледжаных выданняу убачыла свет у Вiльнi, дзе 
беларуская вьщавецкая дзейнасць ажьщцяулялася найбольш iнтэнсiуна. Амаль 
кожная беларуская арганiзацыя дэмакратычнага кiрунку мела свой друкаваны 
орган, i заходнебеларуская лiтаратура з кнiгазбору П. Глебкi - яркае таму свед
чанне. Выдауцамi адзначаных выданняу былi звыш 30 выдавецкiх арганiзацый i 
прыватных выдауцоу. Кнiгi i брашуры для беларускага насельнiцтва друкавалiся 
на роднай мове кiрылiцай i лацiнкай. Многiя экзэмпляры маюць свае iндывi
дуальныя асаблiвасцi у выглядзе уладальнiцкiх запiсау, рукапiсных памет, 
штампау розных устаноу i арганiзацый i iншых, што дае дадатковы матэрыял 
для высвятлення гiсторыi бытавання адзначанага кнiгазбору. 

Такiм чынам, разгляд раздзела бiбJiiятжi П. Глебкi. 11рысве•1ш1а� а ·шхо;1не
беларускiм выданням, паказау. нпо :1а:пе1шя :1iтара I ура. 11sll'e11p 1ч11а. уя)°'.1яе 
арганiчны i каштоуны ш�аст aiy:11,1ta11a111,1я11;t 11,11aii .1i I ара 1 � р1.1. В1,1к1111иаю•1ы 
перш-наперш асвеп1i11ка-,с1ука11ыii11� k' ,1i,·ik1. rti 111a11a"1111a а 1.111"-' '1'4'� 11;110•11,1 
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