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ЦНБ НАН БЕЛАРУСI 

Адным з аспектау навуковага апiсання экзэмпляра выдання з'яуляецца 
атрыбуцыя яго пераплёту. l калi з iдэнтыфiкацыяй самой кнiгi, часам i месцам яе 

выхаду з друку нават пры адсутнасцi часткi аркушау, звычайна вялiкiх пытанняу 
не узнiкае, то пра пераплёт мы можам сказаць значна менш. Мы не маем 
дакладных звестах нра майстра, якi вырабляу яго i досьщь прыблiзна можам 
меркаваць пра час, калi гэта адбылося. Звязана гэта з тым, што звычайна дата 
выхаду у свет самой кнiгi i дата вырабу пераплёту не супадаюць [8, с. 274]. 

Адсутнасць у кнiгазнаустве агульнай дакладна распрацаванай методыкi апiсання 
таксама абцяжарвае працу i у пэунай ступенi не дазваляе рабiць атрыбуцыю 

цалкам карэктна. Але нягледзячы на гэтыя цяжкасцi, даследванне пераплётау, 
падрабязнае ix апiсанне з фiксацыяй любых звестак, якiя яны утрымлiваюць, на 
нашу думку, 'J'яуляецца важным iнфармацыйным блокам, якi варта уключаць у 
поунае навуковае апiсанне старадрукау. 

Таму як i пры апiсаннi калекцыi кiрылiчных выданняу XVI ст. [3], так i у 
працы над падрыхтоукай каталога, прысвечанага кiрылiчным выданням нершай 
чвэрцi XVII ст., якая зараз вядзецца, мы удзяляем шмат увагi гэтаму аспекту i па 
магчымасцi iмкнемся вьшрацаваць пэуную сiстэму, унiчваючы вопьп iншых 
даследчыкау, у тым лiку замежных. 

Каталог, над якiм зараз вядзецца праца, утрымлiвае апiсанне 30 асобнiкау 

выданняу 1602-1624 гг. Адзiн з :жзэмплярау не мае пераплёту, астатнiя 29 пера
плётау апiсаны з улiкам канструктыуных i мастацкiх асаблiвасцяу. Спынiмся 
зараз на тых, што падалiся нам найбольш цiкавымi. 

На сённяшнi юень мы не маем дастатковай iнфармацыi, каб лакалiзаваць 

пераплёты, вылучыць нацыянальныя асаблiвасцi ix афармлення, як гэта робяць 
некаторыя даследчыкi [2; 6], але уласцiвасцi эк'вмплярау выданняу, якiя былi 
надрукаваныя на беларускiх землях, безумоуна, выклiкаюць у нас асаблiвую 
цiкавасць. 

Сярод кiрылiчных выданняу першай чвэрцi XVII ст. налiчваецца пяць 

асобнiкау чатырох беларускiх выданняу: Трыёдзь поеная [Вiльня, 1609] (2 экз.) 1 , 

Новый запавет з Псалтыром [Еу'е, 1611]2, Новый запавет з Псалтыром [Вiльня, 

1623]3
, Евангеллс. Вiльня [канец 1610 - пачатак 1620-х]4

• Пераплёты, у якiх 

дайшлi да нас гэтыя асобнiкi, датуюцца XVШ-XIX ст. i не з'яуляюцца 
першаснымi. Нiякiх адзнак аб пераплётнай майстэрнi або пераплётчыку на ix 
няма, таму дакладна вызначыць месца ix вырабу мы не можам. Параунаушы 
гэтыя пераплёты з апiсаннямi тых, якiя, на думку даследчыкау, хутчэй за усё 

1 Шыфры: Кlб 18/Ср140, Klб--18/Cpl55.
2 Шыфр: Кlб-18/Нр42.
1 Шыфр: Кlб-18/Нр5.
4 Шыфр: К16-18/Ср 170.
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былi выраблены на беларускiх землях [6], можна адзначьщь, што пераплёт 
асобнiка Трыёдзi поснай [Вiльна, 1609]5 мае з iмi пэунае надабенства у афарм
леннi: цiсненне досыць сцiплае, у якасцi срэднiка выкарыстоуваецца камбiнацыя 
з басмау у выглядзе букетау кветак, якiмi запоунена таксама i прастора памiж 
рамкамi. Але сцвярджаць, што гэты пераплёт быу выраблсны менавiта бела
рускiмi майстрамi, нельга, бо надобны арнамент можна назiраць i на перанлётах 
украiнскiх асобнiкау. 

Цiкавы пераплёт з цягам часу набыу асобнiк Навага запавета з Псалтыром 
[Вiльня, 1623]. Дастаткова не тыповы адносна матэрыялу: вечкi, абцягнутыя ску
рай, выраблены не з дрэва, а з кардану, што, магчыма, было абумоулена фарма
там асобнiка, якi складае усяго 811

• (Вядома, што вечкi з кардану пачалi выка
рыстоуваць у вынiку пашырэння кнiг малага фармату [2, с. 84-85]). Першапачат
кова пераплёт быу вызначаны намi як запазычаны з iншага выдання: на карэнь
чыку, нягледзячы на значныя пашкоджаннi, можна прачытаць вьщiсненую нюву: 
«АПОСТОЛЪ». Але, калi тэкст асобнiка быу прагледжаны больш нiльна, высвет
лiлася, што захавалася толькi яго частка: галоуным чынам менавiта Апостал (без 
пачатку i заканчэння) i некалькi аркушау з тэкстам Апакалiпсiсу. З гэтага вынi
кас, што, хутчэй за усё, пераплёт быу выраблены спецыяльна для часткi, якая 
захавалася, i ужо нотым выкарыстоувалася як асобнае, самастойнас вьщанне. 

Большая частка пераплётау кiрылiчных выданняу першай чвэрцi XVII ст. у 
калекцыi ЦНБ мае скураныя пераплёты. Выю1ючэнне складаюць асобнiкi, якiя з 
цягам часу набылi пераплёты, дошкi якiх ябцягнуты аксамiтам. Пераплёты 
такого кшталту маюць асобнiкi трох Евангелляу (двух маскоускiх i аднаго вiлен
скагаУ'. Даследчыкi адзначаюць, што тканiна у якасцi пакрьщця выкарыстоу
валася звычайна у акладных пераплётах [2, с.154]. Два пераплёты з трох нашых 
iлюструюць менавiта такi варыянт аздаблення: самi накладныя упрыгажэннi, на 
жаль, не захавалiся, але аксамiт на вечках захоувае ix адбiткi. Асаблiва цiкавы у 
гэтых адносiнах пераплёт маскоускага Евангелля (1606)7

: на всрхнiм i нiжнiм 
всчках захавалiся адбiткi срэднiка i навугольнiкау, якiя розняцца памерам i 
абрысамi (упрыгажэннi на верхнiм вечку былi буйнейшыя, больш круглявай 
формы). Адбiткi верхняга вечка гладкiя, без выяу, а на срэднiку нiжняга вечка 
11раглядаецца сюжэтная выява: васьмiканцовы крыж i нрылады страсцей, наву
гольнiкi, верагодна, былi упрыгожаны круглымi камянямi, ад якiх таксама заха
валiся адбiткi. 

Нстыповы для царкоунай кнiгi пераплёт, выраблены у XIX ст., набыла з 
цягам часу «Кнi1·а нра святарства» Iаана Златавуста (Львоу, 1614)R: кардонныя 
вечкi абклеены паперай карычневага колеру з малюнкам «пад мармур», вугалкi 
абцягнуты каленкорам фiялетавага колеру, карэньчык з кары•шевай скуры упры
гожаны цiсненнем са слядамi пазалоты. Такi пераплёт, напэуна, больш падышоу 
бы свецкаму выданню, магчыма, менавiта такой кнiзе ён i належау у свой час. 
Мяркуючы па штампе, якi захавауся на аркушы верхняга фарзаца, зробленага з 
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5 Шыфр: Кlб--18/Ср\40.
6 Шыфры: К16-18/Ср152, К16-18/Ср159, Кlб -18/Ср170.
7 Шыфр: К!б -18/Ср152.
н Шыфр: Кlб--18/Нр28. 
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паперы XIX ст., асобнiк пэуны час захоувауся у бiблiятэцы Вiфанскай духоунай 
семiнарыi [ 1 ], аднак невядома, набыу ён свой новы пераплёт менавiта там, альбо 
тэта адбылося раней. 

Адносна колеру скураных пераплётау, у калекцыi пераважае карычневы i роз
ныя яго адценнi, што увогуле характэрна для усходнеславянскай традьщыi [2, с. 153]. 

Выключэнне складае пераплёт асобнiка «Кнiгi пра веру» (Kiey, 1620)9 • Ён 
адмстны як колерам, так i тынам пакрьщця: дошкi абцягнуты пергаменам бслага 
колеру, багата упрыгожаным залатым цiсненнем. Арнамент цiснення не трады
цыйны для усходнеславянскiх старадрукау, ён уяуляе сабой спалучэнне раслiн
ных матывау з выявамi птушак i геаметрычных фiгур у форме васьмiкутнiка з 
зоркай унутры. Такi тып пакрьщця i малюнак цiснення больш блiзкi да пераплё
тау краiн Заходняй Еуропы, асаблiва яе пауднёвай часткi. Магчыма, майстар, якi 
вырабляу пераплёт, прыехау з-за мяжы па запрашэнню альбо, будучы мясцовым 
жыхаром, прайшоу навучэнне у iншаземных майстроу. Аб тым, што псраплёт 
быу выраблены снецыяльна для нашага выдання, а не запазычаны у iншага, як 
гэта даволi часта здаралася, сведчьщь i цiсненне назвы на карэньчыку, i апра
цоука кнiжнага блока, якi быу падагнаны па памеры вечак i аформлены у адпа
ведным стылi: танiраваны золатам i упрыгожаны чаканным арнаментам. 

Цiкавы пераплёт на адным з трох асобнiкау «Гутарак (бясед) на 14 11аслан
няу» lаана Златавуста (Кiеу, 1623) 10 • Выраблены ён, верагодна, у XIX ст. у 
асяродку стараабрадцау. Падставу для такога меркавання дае ярлык Рагожскiх 
могiлак на карэньчыку [7, с. 43], а таксама афармленне пераплёту: на верхнiм 
вечку у цэнтры прамавугольнага срэднiка цiсненне з сюжэтнай выявай «аднарог 
пад пальмай». Такi сюж.п срэднiка характэрны для выданняу Маскоускага дру
карскага двара, але варыянт, ужыты на пераплёце нашага асобнiка, адрО'Знiва
ецца ад апiсанняу, якiя сустракаюцца у вядомых нам на сённяшнi дзень 
публiкацыях [4; 5]. Вядома, што стараабрадцы у XIX ст. выраблялi пераплёты, 
якiя iмiтавалi старажытныя маскоускiя пераплёты сярэдзiны XVII ст. Верагодна, 
з такои 1м1тацыяй мы i маем справу у дадзеным выпадку. Сюжэтная выява на 
срэднiку не адзiнае, што вылучае пераплёт з лiку iншых. Цiсненне на кутках 
выканана не непасрэдна на матэрыяле пакрьщця всчак, а паверх аплiкацый з 
натоньчанай скуры светла-карычнева�·а колеру, выразаных па форме куткоу i 
наклееных на прызначаныя для ix цiснення месцы. Аналагiчных варыянтау 
афармлення пераплёту на сённяшнi дзень у калекцыi кiрылiчных выданняу ЦНБ 
НАН Бсларусi больш не выяулена. 

Разгледжаныя намi прыклады, на наш погляд, яскрава дэманструюць той 
факт, што кнiжныя псраплёты могуць бьщь крынiцай багатага i цiкавага матэ
рыялу для даследчыкау. 
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Шылай В. У. (Мi11ск) 

КОНТУРНЫЯ СЯРЭДНIКI НА СКУРАНОЙ ВОКЛАДЦЫ АКТАВАЙ 
КНIП ПIНСКАГА ГРОДСКАГА СУДА СЯРЭДЗIНЫ XVII ст. 

Сучасны стан вывучэння сярэднiкау на скураных вокладках на украiнскiм 

матэрыяле (i на украiнскiх землях) раз1-ледзела старшы навуковы супрацоунiк 
!нстытута руканiсау Нацыянальнай бiблiятэкi Украiны кандыдат гiстарычных

навук Алена Мiхайлауна Гальчанка у артыкуле «Сюжетнi середники на

укра'iнських оправах другоi' паловини XVl-XVlll стст.: перспективи вивчення»

(2012) [3]. Сабраны аутарам альбом налiчвае каля 500 малюнкау (працiрак)

сярэднiкау вокладак кнiг, створаных на украiнскiх 'Землях, у тым лiку i тых, што

уваходзiлi у склад Рэчы Пасналiтай [3, с. l 51 ]. У артыкуле прыводзiцца
бiблiяrрафiчны спiс работ, прысвсчаных даследаванню вокладак (i сярэднiкау у

тым лiку). Найбольшая колькасць прыведзеных работ прысвечана украiнскай
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