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УЛАДЗІМІР САМОЙЛА І ЯГО РОЛЯ Ў СТАНАЎЛЕННІ 
БЕЛАРУСКАЙ ПРЭСЫ

Сярод постацяў беларускага Адраджэння пачатку ХХ стагоддзя ёсць 
імя Уладзіміра Самойлы, культуролага, журналіста і публіцыста, які не 
толькі сваёй грамадскай і творчай дзейнасцю, але і лёсам спрычыніўся 
да станаўлення беларускамоўнага друку, фарміравання беларускай ідэі 
і станаўлення суверэннай Беларусі. Уладзімір Іванавіч Самойла (1878–
1941) нарадзіўся 17(29) студзеня 1878 г. ў Мінску ў сям’і дырэктара 
Мінскага рэальнага вучылішча. Пасля заканчэння Мінскай гімназіі ён 
вучыўся на пачатку ў Маскоўскім універсітэце, але адукацыю там не 
завяршыў. Пазней у 1916 г. закончыў гісторыка-філалагічны факультэт 
Петраградскага ўніверсітэта. Працоўны шлях У. Самойла пачынае з 
рэпетытарства. У 1891–1895 гг. ён рыхтуе да паступлення ў рэальнае 
вучылішча Яна Луцэвіча, будучага класіка беларускай літаратуры Янку 
Купалу [5, с. 763]. У лiсце да першага свайго біёграфа Л. Клейнбарта ад 
21.IХ.1928 г. Купала пiша пра гэта так: «В 1904–1905 гг. я познакомился 
с белорусскими революционными деятелями (кажется, членами «Гро-
мады») В. И. Самойло, бывшим моим репетитором, Бурбисом, впослед-
ствии комиссаром земледелия БССР, Скондраковым и братьями Луцке-
вичами. Они давали мне нелегальную литературу для распространения 
и т. п. Ближе с ними я тогда не сошелся, ибо по природе своей был я 
больше индивидуалистом и не мог бы вынести партийного или другого 
подчинения. Но впоследствии это мое знакомство, особенно с Луцкеви-
чами, сказалось» [3, с. 63].

Такім чынам, дзякуючы У. Самойлу, Янка Купала пазнаёмiўся з 
беларускімі адраджэнцамі, якія зрабілі значны ўплыў на яго духоўнае 
станаўленне. Усе яны сябравалi памiж сабой i ўсе, за выключэннем 
У. Самойлы, паводле сваiх поглядаў былi сацыялiстамi i належалi да 
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Грамады. Сустрэча з гэтымi шчыра апантанымi беларускiм пытаннем 
людзьмi дала Яну Луцэвiчу вельмi шмат. Сябры-грамадаўцы агiтуюць 
Купалу ўступiць у партыю i пачаць пiсаць па-беларуску. Вядома, што 
яшчэ да сустрэчы з братамi Луцкевiчамi i У. Самойла, i Ян Офенберг 
(доктар, дзядзька Антона i Iвана Луцкевiчаў) раiлi Купалу пiсаць па-
беларуску, але «польскi паэт-аматар памёр i пачаў фармiравацца Янка 
Купала толькi пасля таго, як Луцкевiчы i iхнiя сябры паказалi паэту 
беларускiя кнiгi» [3, с. 64–65].

Як вядома, Янка Купала нарадзiўся ў 1882 г., акурат у гады  
актывiзацыi польскiх культурных уплываў на Беларусi. I сваю перша-
пачатковую адукацыю ён атрымаў якраз у адной з патаемных польскiх 
школ з дапамогаю вандроўнага настаўнiка, пра што ёсць згадка ў яго 
аўтабiяграфiчным лiсце да Яўхiма Карскага ад 4.Х.1919 г. [4, с. 11]. У 
1927 г. у лiсце да Л. Клейнбарта Янка Купала тлумачыць гэты факт як 
з’яву тыпова беларускую, выклiканую да жыцця, паводле меркаван-
ня паэта, наступнымi абставiнамi: «1) было очень мало официальных 
школ, 2) они обучали первым чином или по крайней мере в большинстве 
и по-польски, т. е. на том языке, который был официально запрещён. 
Конечно, дело тут не обходилось без преследований как учителей таких, 
так и родителей» [2, с. 417]. У выніку першы надрукаваны верш Янкі 
Купалы напiсаны на польскай мове i апублiкаваны ў часопiсе «Zia�no» 
(1903). Тым не менш прыкладна ў гэты перыяд Купала пачынае пісаць 
і па-беларуску. Менавiта У. Самойлу аддаваў паэт на суд свае першыя 
беларускамоўныя творы, пры яго садзейнічаннi адбылася i публiкацыя 
верша «Мужык» у «Северо-Западном крае», дзе супрацоўнiчаў тады 
У. Самойла [5, с. 547]. Газета «Северо-Западный край» (рэдактар 
М. П. Мысаўской) бярэ свой выток з 1902 г., калі яна стала пераемніцай 
«Минского листка» (1886–1902), выдаўцом якой быў мінскі натарыус 
І. П. Фацінскі. У 1905 г. на старонках гэтага выдання і быў апублікаваны 
першы беларускамоўны твор Івана Луцэвіча, падпісаны псеўданімам 
Янка Купала.

У снежні 1906 г. У. Самойла разам з Антонам Шабунем, Сяргеем 
Скандраковым і інш. засноўвае кнiжнае таварыства «Мiнчук» для вы-
дання і распаўсюджвання беларускіх кніг і газет. У 1907 г. таварыства 
пры садзейнічанні выдавецтва «Наша Ніва» друкуе апавяданне Элізы 
Ажэшкі «Гедалі» ў перакладзе на беларускую мову. Твор, як тады было 
прынята, выйшаў на кірыліцы і лацінцы. У канцы гэтага ж 1907 г. 
«Мінчук» рыхтуе да друку першы купалаўскі паэтычны зборнік «Жа-
лейка» [1, с. 249]. Аднак у вынiку фiнансавых цяжкасцяў таварыства 
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спыніла сваё існаванне, і кнiга Янкі Купалы выйшла пазней – у 1908 г. 
у Пецярбургу ў выдавецкай суполцы «Загляне сонца i ў наша ваконца», 
дзякуючы падтрымцы Б. Эпiмах-Шыпiлы, якому У. Самойла дасылаў 
купалаўскія вершы.

Журналісцкая дзейнасць У. Самойлы была звязана ў гэты перыяд з 
рознымі тагачаснымі выданнямі: як рускамоўнымі («Минский курьер»), 
так і з беларускамоўнай «Нашай нівай», з якой ён супрацоўнічаў, пачы-
наючы з 1908 г. Тэматыка яго публікацый была разнастайнай: ён пісаў 
пра неабходнасць адкрыцця беларускіх школ, асветніцкія праблемы 
на Беларусі і, безумоўна, яго цікавіла мастацкая літаратура. Прычым 
літаратура не толькі маладая беларуская, але і руская, і замежная. Так, 
У. Самойла публікуе артыкулы пра творчасць М. Горкага, В. Верасае-
ва, А. Блока, Г. Ібсэна, М. Метэрлінка і інш. Пад псеўданімам Владак 
з Казіміраўкі ён напісаў першую рэцэнзію на купалаўскі зборнік «Жа-
лейка», якую апублікаваў у «Нашай ніве» (15.08.1908). «Песні Купалы – 
гэта люстра, у каторым свеціцца душа беларуса, яго жыццё, яго родны 
край; гэта непадроблены голас, што выходзіць з самай глыбіні народнай 
душы. Гэта – «к р ы к,  ш т о  ж ы в е  Б е л а р у с ь», – пісаў крытык. Дру-
гую рэцэнзію на купалаўскі зборнік У. Самойла змясціў у рускамоўнай 
газеце «Минский курьер» пад назвай «Вялікае свята». Там жа ён змяш-
чае свой пераклад на рускую мову аднаго з купалаўскіх вершаў. У 1910 г. 
ў «Нашай ніве» У. Самойла публікуе сваю рэцэнзію на адзін з лепшых 
купалаўскіх твораў – драматычную паэму «Адвечная песня».

У 1918 г. У. Самойла пераязджае ў Вільню і пачынае працаваць вы-
кладчыкам у гімназіі, адначасова супрацоўнічаючы з рускамоўнымі 
віленскімі выданнямі «Виленские новости» і «Виленская речь», у апош-
няй ён быў рэдактарам-выдаўцом (1918–1922). Пачынаючы з 1923 г. ён 
збліжаецца з беларускамоўнымі выданнямі і становіцца адным з вяду-
чых публіцыстаў заходнебеларускага друку. У сваіх тэкстах, пераважна 
нарысах і філасофскіх эсэ, У. Самойла  разважае пра набалелыя пытанні 
нацыянальна-вызваленчага руху беларусаў. Надзвычай плённым быў 
перыяд яго супрацоўніцтва з віленскім беларускамоўным літаратурна-
мастацкім часопісам «Калоссе» (1935–1939), дзе ён друкаваў матэрыя-
лы пераважна культуралагічнай тэматыкі. Пісаў пра гісторыю мастацт-
ва, музыкі, помнікі старажытнай літаратуры. У рэчышчы культурнага 
развіцця Беларусі аналізаваў творчасць прадстаўнікоў рускай і сусветнай 
культуры. Нацыянальная ідэалогія, народныя абрады, побыт беларусаў 
становяцца таксама тэматыкай публікацый і ў віленскіх польскамоўных 
выданнях «K��ie� Wileńs�i» i «P�zegląd Wileńs�i». Цікавіла У. Самойлу і 



                                                                                                   209

культурнае жыццё Савецкай Беларусі. У 1928–1929 гг. у славістычным 
штогодніку «Jah�b�ch f�� K�lt�� �nd �eschichte de� Slawen» ён рэцэн-
заваў выданні Інбелкульта і Беларускай акадэміі навук. На жаль,  
жыццёвы шлях адраджэнца абарваўся заўчасна. У кастрычніку 1939 г. 
ў ліку іншых беларускіх дзеячаў У. Самойлу арыштаваў НКУС. Яго 
этапавалі ў Мінск, дзе ён і быў расстраляны ў 1941 г.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВИЗУАЛЬНОГО ОБРАЗА  
ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА»

На протяжении десятилетий внешний облик газеты «Звязда» оста-
вался практически неизменным. Крупный формат А2, строгая восьми-
колонная верстка и постановочные фотоснимки на «слепых» страницах 
были отличительными признаками издания советского периода. 

С течением времени подходы к оформлению «Звязды» изменились. 
В 1990-е гг. использование настольно-издательских систем содейство-
вало ускорению выпуска номеров и расширению возможностей офор-
мителей. Технологический фактор стал ключевым в преобразовании 
формы номера газеты. Наметилась тенденция к уменьшению размеров 
полосы, росту объемов выпусков, трансформации типографического 
языка издания. 

Вместо моногарнитурного стиля оформления с его мелким рубле-
ным шрифтом, уплотненным интерлиньяжем и «жидким» трекингом 


