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Лiс М.М. (Мiнск) 

ПЕРЫЁДЫКА У СКЛАДЗЕ БIБЛIЯТЭКI П.Ф. Г ЛЕБКI: 
MIHCKIЯ ЧАСОШСЫ 1920-1940 п. 

Рассматриваются белорусские периодические издания, выходившие в 
Минске в 1920 - начале 1940 гг., принадлежащие библиотеке писателя-ака
демика Петра Федоровича Глебки. 

Вядомы беларускi паэт, навуковец, грамадсю 1 культурны дзеяч ака
дэмiк Пятро Фёдаравiч Глебка (1905-1969) праз усё жыццё пранёс вялiкую 
любо у i навагу да кнiгi, якая была для яго невычэрпнай крынiцай веда у, 
творчага натхнення, эстэтычнай асалоды, дзякуючы якой ён знаходзiу адка

зы на самыя розныя пытаннi, што хвалявалi яго дапытлiвую натуру. Таму 
невыпадкова, што П. Глебка сярод пiсьменнiцкага асяроддзя лiчыуся ула
дальнiкам аднаго з самых вядомых i каштоуных бiблiятэчных зборау [ 1 ]. 
Яшчэ пры жьщцi ён прыняу рашэнне падараваць свой кнiгазбор акадэмiчнай 
бiблiятэцы з тым, каб зрабiць яго здабыткам шырокай навуковай i куль
турнай грамадскасцi, перш за усё, вучоных Акадэмii навук, працы у якой ён 
прысвяцiу шмат гадоу. Пасля смерцi П. Глебкi i яго жонкi Цэнтральная 
навуковая бiблiятэка iмя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэмii навук 
Беларусi (ЦНБ НАН Беларусi) згодна з тастаментам зрабiлася уладальнiцай 
не толькi яго велiзарнай бiблiятэкi i асабiстага архiва, але i абсталявання 
рабочага кабiнета. У наш час на базе аддзела рэдкiх кнiг i рукапiсау ЦНБ 
НАН Беларусi, як данiна памяцi i павагi пiсьменнiку, вучонаму, грамадскаму 
i культурнаму дзеячу, створаны мемарыяльны пакой П. Глебкi, дзе узноу
лены iнтэр' ер яго кабiнета, там сама размесцiлася i яго багатая бiблiятэка, 
якая у поунай меры адлюстроувае шырыню навуковых i культурных iнта
рэсау пiсьменнiка-акадэмiка, з'яуляецца сведчаннем яго духоунага росту. 
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Кнiжная калекцыя Пятра Глебкi займае годнае месца у сiстэме нацыя
нальных духоуных каштоунасцей. З'яуляючыся па паходжаннi прыватна
уладальнiцкiм кнiгазборам, яна у новых для яе умовах iснавання (знахо
джанне у дзяржаунай установе) не толькi не страцiла асноуныя асветнiцкiя i 
адукацыйныя функцыi, уласцiвыя кожнай бiблiятэцы, але у пэуным сэнсе 
узвысiла свой статус, зрабiушыся даступнай каштоунай iнфармацыйнай 
крынiцай для шырокага кола навукоуцау, у тым лiку i даследчыкау кнiжнай 
культуры. 

Дзякуючы шматграным iнтарэсам П. Глебкi, яго бiблiятэка адрознiваец
ца вялiкай жанравай, тэматычай i моунай разнастайнасцю. Пры агульнай 
гуманiтарнай накiраванасцi у ёй таксама утрымлiваецца значная колькасць 
кнiг прыродазнауча-навуковага зместу, што у сваю чаргу дае падставы 
аднесцi дадзены кнiгазбор да разраду унiверсальных. Храналагiчны дыяпа
зон выданняу, што уваходзяць у склад бiблiятэкi, ахоплiвае перыяд пачатку 
XIX - 70-х гг. ХХ ст. (у кнiгазборы прысутнiчае невялiкая колькасць кнiг, 
датаваных 1970-мi гадамi. Яны былi набыты жонкай П. Глебкi ужо пасля яго 
смерцi). Сёння колькасць кнiжных дакументау у ёй налiчвае 3867 асобнiкау, 
але гэтая лiчба, зафiксаваная у каталогу бiблiятэкi Глебкi, што быу падрых
т.аваны супрацоунiкамi ЦНБ НАН Беларусi i выпушчаны у 2015 г. у Выда
вецкiм Доме «Беларуская навука», не канчатковая - выяуленне кнiг, што 
належалi кнiгазбору, працягваецца. 

Кажучы пра бiблiятэку П. Глебкi, трэба зазначьщь, што акрамя к·нiг у ёй 
утрымлiвалася таксама i вялiкая колькасць перыядычных выданняу. I калi 
кнiгазбор у большай ступенi захавау сваю цэласнасць, то даволi вялiкая 
частка перыёдыкi, што арганiчна уваходзiла у склад бiблiятэкi пры жьщцi 
пiсьменнiка, была пры паступленнi у ЦНБ НАН Беларусi вылучана з 
агульнага бiблiятэчнага комплексу П. Глебкi i размеркавана по фондзе 
перыядычных выданняу аддзела рэдкiх кнiг i рукапiсау. Можна меркаваць, 
што у далейшым асобную групу газет i часопiсау пераразмеркавалi у 
агульнае сховiшча ЦНБ НАН Беларусi i на сённяшнi дзень выявiць ix ужо 
немагчыма. Частка з ix, як гэта сведчаць адпаведныя дакументы, апынулася 
у аддзеле спецзахавання лiтаратуры, частку спiсалi з-за незадавальняльнага 
фiзiчнага стану. 

Па дакументах (акты, распiска, iнвентарныя кнiгi), што захоуваюцца у 
фондзе службовага карыстання аддзела рэдкiх кнiг i рукапiсау, было уста
ноулена, што газеты i часопiсы з бiблiятэкi акадэмiка П.Ф. Глебкi перада
валiся у ЦНБ НАН Беларусi у некалькi этапау i агульная ix колькасць склала 
каля 70 найменняу (звыш 2 тыс. экз.) перыядычных выданняу на беларускай, 
рускай, украiнскай, польскай, чэшскай i англiйскай монах, з храналагiчным 
ахопам за 1921-1968 гг. Рэпертуар выданняу вылучауся асветнiцкай, лiтара
турна-крытычнай i лiтаратурна-мастацкай накiраванасцю. 

Беларускiя перыядычныя выданнi з бiблiятэкi П.Ф. Глебкi, асаблiва 
1920-1940-х гг, пераважна у поуным складзе, за выключэннем асобных эк-
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зэмплярау, што трапiлi у аддзел спецзахавання, папоунiлi фонд перыядыч
нага друку аддзела рэдкiх кнiг i рукапiсау, у прыватнасцi, раздзел беларус
кай перыёдыкi. Гэта 35 назвау (335 экз.) часопiсау з крайнiмi дата:-.1i 1921-· 
1946 гг. 

Больш за палову з ix убачылi свет у сталiцы Беларусi 1·ор.1,:пе Мiнску. 
дзе былi засяроджаны галоуныя дзяржауныя установы, ажьщцяуняла св.�ю 
шырокую навуковую дзейнасць Акадэмiя навук, функцыянавалi навучш1ь
ныя установы, дзейнiчалi разнастайныя грамадскiя ар�·анiзацыi, а таксама 
была створана дастаткова грунтоуная палiграфiчная база. Сем выданняу 
былi надрукаваны у Вiльнi (Вiльнюсе) - цэнтры грамадска-палiтычнага i 
культурнага жыцця Заходняй Беларусi, астатнiя - у Коуна (Каунасе) - 4 вы
даннi, Празе - 3 выданнi, Рызе, Вiцебску i Чыкага ( «Американский белорус», 
1930) - па адным выданнi. 

З'яуленне разнастайных па змесце i афармленнi беларускiх друкаваных 
выданняу было звязана з палiтычнымi, сацыяльнымi i культурнымi працэ
самi, што адбывалiся у адзначаны перыяд. Яны з'яулялiся заканамерным 
водгукам на пытаннi свайго часу, адлюстраваннем жьщця грамадства, яго 
патрэбау, спрыялi выкананню надзённых задач. I хоць гэтыя часопiсы маглi 
адрознiвацца сваёй iдэйна-палiтычнай накiраванасцю (напрыклад, калi па
рауноуваць заходнебеларускую i савецкую перыёдыку), агульнай для ix за
ставалася нацыянальная iдэя, для увасаблення якой актыуна выкарыстоу
валася друкаванае слова. 

Разгледзiм падрабязней часопiсы, што былi выдадзены у Мiнску у адзна
чаны перыяд. У калекцыi П. Глебкi яны пададзены 18 назвамi (249 экз.). 
Сярод ix выданнi, што адлюстроувалi дзяржауную i партыйную iдэалогiю; 
навуковыя выданнi; прафесiйныя часопiсы; лiтаратурна-мастацкiя i публi
цыстычныя выданнi, якiя былi выразнiкамi iдэй розных лiтаратурных аб'яд
нанняу i папулiзавалi перш за усё творчасць беларускiх лiтаратарау; мада
дзёжныя выданнi, у тым лiку адрасаваныя сельскiм працаунiкам, а таксама 
дзiцячыя i iншыя часопiсы. Напрыклад, друкаваны орган ЦК КП(б)Б часопiс 
«Бальшавiцкi друк», што выходзiу двойчы на месяц на працягу 1934-1936 гг., 
быу адрасаваны, у першую чаргу, партыйнаму актыву, работнiкам райкамау, 
гаркамау. Асноунай яго задачай было кiраунiцтва друкам i аказанне дапамогi 
у рабоце газет i селькараускага руху. Выданне было даволi ёмiстым, налiч
вала у сярэднiм да 60 старонак. У iм асвятлялiся пытаннi партыйнага кiрау
нiцтва, унутрыарганiзацыйнай працы, падрыхтоукi кадрау, ажыццяуляуся 
агляд друку, надавалася увага якасцi беларускай мовы на старонках газет i 
часопiсау. Многiе матэрыялы былi iлюстраваны фотаздымкамi i малюнкамi, 
часам сатырычнымi карыкатурамi. У калекцыi П. Глебкi захоуваюцца 29 эк
зэмплярау гэтага выдання за 1935 г. 

Навуковая перыёдыка у бiблiятэцы П. Глебкi прадстаулена двума вы
даннямi: «Бюлетэнем Iнбелькульта» i «Запiскамi Беларускага дзяржаунага 
iнстытута сельскай i лясной гаспадаркi у iмя Кастрычнiцкай рэвалюцыi» 
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(Мiнск, 1925. Сш. 6). Так, «Бюлетэнь Iнбелкульта» за 1926-1927 гг., № 1 
адлюстроувау асабовый склад Iнстытута беларускай культуры на 1 лютага 
1927 г., уключаючы навуковы савет, прэзiдыум, разнастайныя навуковыя 
кaмicii, секцi, таварыствы, бюро, аддзелы - усяго 17 падраздзяленняу. Сюды 
ж уваходзiла i справаздача Асацыяцыi НАП (навуковай арганiзацыi працы) 
аб рабоце за 1926/27 акадэмiчны год. 

Сярод прафесiйных часопiсау можна адзначыць орган Народнага камi
сарыята асветы i работнiкау асветы часопiс «Асьвета», орган Цэнтральнага 
савета прафесiйных саюзау Беларусi часопiс «Прафесiянальны рух Белару
сi», орган Наркамасветы i прафсаюза работнiкау мастацтва часопiс «Мас
тацтва i рэвалюцыя». 

Часопiс «Асьвета» выходзiу у 1924-1929 гг., быу прызначаны для педа
гогау i лiчыуся самым аутарытэтным профiльным выданнем. На яго ста
ронках шырока абмяркоувалiся пытаннi педагогiкi, надавалася увага распра
цоуцы вучэбных планау, метадычным рэкамендац1./i�м, падрыхтоуцы квалi
фiкаваных выкладчыцкiх кадрау. Тамсама друкавалiся рэцэнзii на вучэбную 
лiтаратуру, даследаваннi у галiне педагогiкi i шмат iншага, што было звязана 
з сiстэмай народнай адукацыi. У П. Глебкi захавауся адзiн экзэмпляр гэтага 
выдання - № 2 за 1927 г. 

Выданне «Прафесiянальны рух Беларусi» (1925-1929) у бiблiятэцы 
П. Глебкi прысутнiчае у выглядзе камплекта часопiсау (24 нумары) за 1929 г. 
Выданне адлюстроувала розныя накiрункi прафсаюзнай работы, звязаныя з 
аховай працы i здароуем рабочых, абаронай iнтарэсау асобных катэгорый 
грамадзян, друкавала прафсаюзныя дакументы, выкарыстоувала баtаты i 
разнастайны iлюстрацыйны матэрыял. 

Iлюстраваны мастацкi часопiс «Мастацтва и рэвалюцыя» (лiпень 1932-
люты 1933) з'явiуся услед за вядомай пастановай Палiтбюро ЦКВКП(б) ад 
23 красавiка 1932 г. «Аб перабудове лiтаратурна-мастацкiх арганiзацый» i, 
вядома ж, не змог пазбегнуць палiтычнага уплыву. Першы нумар адкрывауся 
праграмай, дзе былi выкладзены асноуныя накiрункi яго дзейнасцi, што 
прадугледжвалi у тым лiку барацьбу за марксiсцка-ленiнскую метадалогiю у 
мастацтве, выкрыццё варожых канцэпцый i плыней у мастацтвазнаустве, 
змаганне за разгортванне працы саюза работнiкау савецкага тэатра, кiно, 
выяуленчага мастацтва i музыкi у адпаведнасцi са згаданай Пастановай ЦК 
ВКП(б) (апублiкавана у часопiсе «Мастацтва i рэвалюцыя», № 1, 1932). 
Разам з тым, карысць ад такого выдання была вiдавочнай, таму што часопiс 
далучау чытачоу да чароунага света мастацтва, шырока iнфармавау пра 
мастацкае жыццё у Беларусi, у рэспублiках СССР i краiнах Захаду. Акрамя 
таго, выданне было багата iлюстравана. 

Актыунае лiтаратурнае жьщцё Беларусi 1920-х - пачатку 1940-х гг. 
таксама знаходзiла сваё адлюстраванне на старонках перыядычнага друку, 
галоуным чынам грамадска-палiтычных, лiтаратурна-крытычных, лiтаратур
на-публiцыстычных i лiтаратурна-мастацкiх часопiсау. Некаторыя з ix былi 
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друкаванымi органамi, напрыклад, такiх вядомых лiтаратурных аб'яднанняу, 
як «Маладняк» i «Узвышша», чыя дзейнасць была скiравана на развiццё 
беларускай лiтаратуры, садзейнiчала прытоку у яе шэрагi новых пiсьменнiц
кiх талентау. Сам Пятро Глебка у свой час прайшоу лiтаратурную школу 
менавiта у гэтых арганiзацыях i таму невыпадкова, што у яго бiблiятэцы 
беражлiва захоувалiся выданнi яго лiтаратурнай маладосцi: «Маладняк», 
«Узвышша», «Полымя», «Чырвоная Беларусь», литаратурны дадатак да га
зеты «Савецкая Беларусь» - «Сталёвы узлёт». Так, часопiс лiтаратуры, 
мастацтва i крытыкi «Узвышша» - орган аднайменнай лiтаратурнай суполкi, 
складае падборку з 27 экзэмплярау за 1927-1931 гг. Выданне утрымлiвала 
розныя жанры беларускай i замежнай мастацкай лiтаратуры, якая была 
прадстаулена iмёнамi як знакамiтых творцау, так i пачынаючых маладых 
лiтаратарау, шырока асвятляла пытаннi тэорыi лiтаратуры i крытыкi, 
культуры мовы, друкавала рэцэнзii i водгукi, у тым лiку i рэцэнзiю на 
першую кнiгу паэзii П. Глебкi «Шыпшына». Прыблiзна на тых жа пазiцыях 
знаходзiлiся штомесячныя лiтаратурна-мастацкiя i грамадска-палiтычныя 
часопiсы «Маладняк»(1923-1932) i «Полымя» (з 1922 - да цяперашняга ча
су), якiя адыгралi пазiтыуную ролю у развiццi нацыянальнай лiтаратуры. У 
калекцыi П. Глебкi знаходзяцца адпаведна 32 экзэмпляры за 1927,1932 гг. i 
114 экзэмплярау за 1922-1946 гг. 

У разгляданы перыяд сярод мiнскiх выданняу вялiкi попыт мела i 
перыёдыка, адрасаваная гарадской i сельскай моладзi. Сярод ix у бiблiятэцы 
П. Глебкi можна было сустрэць часопiс «Малады араты» i лiтаратурна-мас
тацкi i метадычны дадатак да газеты «Малады араты» пад назвай «Камса
мольскi вечар» (1924, № 74-75, 81), штомесячнiк беларускага студэнцтва 
( орган Беларускага бюро пралетарскага студэнцтва i цэнтральнага кiраунiцт
ва зямляцтва г. Масквы) «Чырвоны сцяг», якi па сваiм змесце i афармленнi, 
на думку даследчыкау, лiчыуся адным з лепшых студэнцкiх часопiсау. 
Часопiс сялянскай моладзi «Малады араты», што прыйшоу на змену газеце з 
аднайменнай назвай, выходзiу два разы на месяц, пачынаючы з 1925 i да 
канца 1926 г. Яго асноунай задачай было аказанне метадычнай дапамогi 
сельскай моладзi у яе працы у сельсаветах, кааператывах, камiтэтах узаема
дапамогi, школах i г. д. У часопiсе шырока асвятлялася праца i побыт 
сельскiх працаунiкоу, змяшчалiся парады па укараненнi новых метадау у 
сельскагаспадарчыя працэсы. Выданне вылучалася каляровай вокладкай, 
наяунасцю мастацкай рэкламы. У П. Глебкi захавалася 5 экзэмплярау гэтага 
выдання за 1925 г., а таксама нумар двухтыднёвага лiтаратурна-мастацкага 
дадатка да газеты «Беларуска вёска» - «Чырвоны сейбiт» (1926, № 3), дзе 
друкавалiся творы беларускiх пiсьменнiкау, у тым лiку i вершы Пятра 
Глебкi. 

Тагачасная прэса не абыходзiла увагай i сваiх маленькiх чытачоу. У 
бiблiятэцы П. Глебкi знаходзяцца 5 нумароу (1921, 1922) першага у Савец
кай Беларусi дзiцячага часопiса пад назвай «Зоркi». Часопiс выдавауся што-
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месячна з лютага 1921 па чэрвень 1922 г. Яго мэтай было спрыяць гарма
нiчнаму развiццю дзяцей, i перш за усё, развiваць у ix навыкi чытання. Пры 

гэтым улiчвалася псiхалогiя дзiцяцi - яго важна было зацiкавiць. Дзеля гэ
тага на старонках часопiса друкавалiся вершы, апавяданнi, казкi беларускiх 
пiсьменнiкау, а таксама пераклады замежных класiчных творау для дзяцей 

на беларускую мову. Там можна было сустрэцца з казачнымi персанажамi, 
парашаць задачю, прыняць удзел у гульнях, вывучыць песеньку - тэкст 
песнi падавауся разам з нотамi. Увесь гэты цiкавы i разнастайны матэрыял 
быу аздоблены малюнкамi. 

Акрамя разгледжаных мiнскiх выданняу, у бiблiятэцы пiсьменнiка 
знайшлi месца i такiя часопiсы, як «Напагатове» i «Культфронт». 

Штомесячны ваенна-абарончы лiтаратурна-мастацкi часопiс «Напагато
ве» (1932-1933) з'яуляуся органам аргкамiтэта Саюза пiсьменнiкау БССР. 
Адзiн з галоуных яго напрамкау уключау барацьбау супраць буржуазных 
тэндэнцый у ваенна-абарончай лiтаратуры. У часопiсе друкавалiся лiтаратур

ныя творы, матэрыялы па гiсторыi грамадзянскай вайны. Такiя публiкацыi, 
на думку рэдакцыi, павiнны былi спрыяць выхаванню гераiзму i патрятызму 
савецкага чалавека. У калекцыi утрымлiваюцца № 1-3 за 1933 г. 

Часопiс «Культфронт» - орган Аб'яднання культтаварау «БАКТ». На 
яго старонках знаходзiлi адлюстраванне самыя розныя матэрыялы, звязаныя 
з кнiгагандлем i кнiгараспаусюджаннем. Прапаноувалiся i новыя формы 
работы у гэтай галiне: правядзенне кнiжнай латарэi, арганiзацыя пашыранага 
кнiгагандлю падчас правядзення масавых мерапрыемствау, асаблiва у сель
екай мясцовасцi, i г. д., змяшчалiся лiтаратурныя творы, фельетоны. У 

калекцыi П. Глебкi захавалiся 2 экзэмпляры часопiса за 1932 г. (№ 2, 4). 

Як бачым, усе гэтыя разнастайныя па сваёй накiраванасцi выданнi -
сведкi першых дзесяцiгоддзяу пострэвалюцыйнага развiцця Беларусi, безу
моуна, пакiнулi свой след i у гiсторыi беларускай перыёдыкi, i у гiсторыi 
краiны. З'яуляючыся выразнiкамi iдэалогii дзяржавы, што было даволi 
натуральным, яны хоць i былi у большай цi меншай ступенi палiтызаванымi, 
але ж разам з тым актыуна удзельнiчалi у вырашэннi такiх важных, перша

чарговых задач, як асвета i адукацыя насельнiцтва, што было асаблiва 
актуальным у той перыяд i, перш за усё, у 1920-я гг. Акрамя таго, яны 
ажьщцяулялi велiзарную работу па прапагандзе навуковых i культурных 
дасягненняу, падтрымлiвалi разнастайныя дзеяннi, скiраваныя на развiццё 
вёскi, маладзёвага i прафесiйнага руху, спрыялi станауленню новай бела
рускай лiтаратуры, змагалiся за развiццё i чысцiню беларускай мовы. Гэтыя 

часопiсы з калекцыi Пятра Глебкi не страцiлi сваёй каштоунасцi, бо з'яу
ляюцца важнай iнфармацыйнай крынiцай у справе вывучэння гiстарычнага 
мiнулага нашай краiны. 
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