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УВОДЗІНЫ 

Кніга з’яўляецца адным з сімвалаў сучаснай цывілізацыі. З XVI ст. кніга 

стала найважнейшым інструментам і сімвалам асветы, сродкам 

распаўсюджання чалавечай думкі, формай захоўвання інфармацыі. У наш час 

навуковая супольнасць і грамадства ў цэлым надае ўсё большую ўвагу 

вывучэнню кнігі, аднак найперш у рэчышчы гісторыі ідэй. Пры гэтым шляхі, 

спосабы распаўсюджвання гэтых ідэй – сфера кніжнай міграцыі – застаюцца па-

за фокусам даследаванняў. Тэрмін “кніжная міграцыя” з’явіўся ў навуковым 

ужытку ў 1970-я гг. і з таго часу выкарыстоўваецца ў расійскай, беларускай, 

украінскай гістарыяграфіі (у прыватнасці, М.М. Розавым, Г.Я. Галенчанкам, 

Л.А. Дубровінай, В.Я. Фрыс і інш.). Тэрмін, аднак, не атрымаў шырокага 

распаўсюджання, найперш таму, што і сам прадмет даследаванняў вывучаўся 

прынагодна. Між тым, “кніжная міграцыя” – гэта ёмістае паняцце, якое 

акрэслівае і рух кнігі ў прасторы, і цыркуляцыю кніг у соцыуме, пераход іх ад 

чытача да чытача. У дадзенай рабоце асноўнай задачай з’яўляўся разгляд 

спосабаў і механізмаў перадачы кнігі з рук у рукі, вывучэнне кніжнай міграцыі 

менавіта ў сацыяльным аспекце. Геаграфічны аспект кніжнай міграцыі 

вывучаецца ў меншай ступені, найперш у кантэксце адносін паміж Расіяй і 

ўсходнімі землямі Рэчы Паспалітай і кантактаў паміж насельніцтвам дзвюх 

дзяржаў. 

Даследаванне гісторыі кніжнай міграцыі на землях Расіі і ўсходніх 

тэрыторыях Рэчы Паспалітай XVI–XVII ст. дапамагае ўбачыць новыя аспекты 

ўжо вядомых гістарычных працэсаў, выявіць новыя сувязі паміж насельніцтвам 

рэгіёну і заўважыць асаблівасці развіцця гэтых зямель. Актуальнасць тэмы 

выклікана некалькімі фактарамі. Па-першае, гістарычны аспект 

функцыянавання кнігі і яе значэнне ў грамадскім развіцці яшчэ недастаткова 

даследаваныя. Пры гэтым юбілейныя даты, звязаныя з заснаваннем першых 

друкарань і выданнем знакавых кніг у Беларусі, Расіі, Украіне выклікалі хвалю 

цікавасці да гісторыі кнігі ў цэлым. Да таго ж, тэма забяспечана значнай 

крыніцазнаўчай базай, якая ўводзіцца ў навуковы абарот і робіць магчымым 

комплекснае вывучэнне кніжнай міграцыі на ўсходнеславянскіх землях як у 

мірны час, так і ў час войнаў. Акрамя таго, вывучэнне шляхоў кніжнай міграцыі 

дазваляе ўспрыняць досвед мінулага ў вырашэнні надзённых сацыяльных і 

культурных задач, такіх, як праблема захавання нацыянальнай ідэнтычнасці і 

якаснае выбудоўванне міжкультурных сувязяў у эпоху глабалізацыі. 

Тэрытарыяльныя межы даследавання ахопліваюць землі Расійскай 

дзяржавы з пераважна праваслаўным, усходнеславянскім насельніцтвам, а 

таксама тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага і ўсходнія ваяводствы Кароны 

Польскай (а з 1569 г. – Рэчы Паспалітай). Пад увагу трапляе ў першую чаргу 
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праваслаўнае і ўніяцкае насельніцтва гэтых зямель, якое карысталася 

кірылічнай кнігай; міграцыі каталіцкай кнігі нададзеная ўвага найперш у 

кантэксце войнаў XVII ст. Усходнія землі Рэчы Паспалітай: Вялікае Княства 

Літоўскае, Кіеўскае, Валынскае, Брацлаўскае, Падольскае, Рускае, Падляшскае 

ваяводствы Кароны Польскай – могуць характарызавацца да пэўнай ступені 

агульнасцю культурнага і гістарычнага развіцця, чаму спрыялі гістарычныя 

перадумовы, блізкасць гутарковых моў, а таксама адсутнасць фактычнай 

дзяржаўнай мяжы і існаванне ў межах аднаго дзяржаўнага ўтварэння. 

Культурная мадэрнізацыя тут праходзіла паралельна, мелі месца значныя 

культурныя ўзаемаўплывы. Расійскія землі ў XVI–XVII стст. развіваліся ў 

значнай ступені іначай. Аднак вывучаючы сферу кніжнасці (найперш 

сакральнай), расійскія, беларускія і ўкраінскія землі можна і мэтазгодна 

разглядаць у кантэксце шырокай культурна-канфесійнай і літаратурна-моўнай 

супольнасці “slavia orthodoxa” (тэрмін італьянскага славіста Р.Пікіа), галоўным 

сродкам камунікацыі ўнутры якой была царкоўнаславянская мова. Погляд на 

грамадства Расіі і ўсходніх зямель Рэчы Паспалітай у падобнай плоскасці 

дазваляе вывучаць гэтыя тэрыторыі як спадчыннікаў сярэднявечнай Русі. 

Вывучэнне кніжнай міграцыі ў гэты складаны перыяд дазваляе ўбачыць праявы 

сярэднявечных з’яў на ўсходнеславянскіх землях і вызначыць новае, адметнае ў 

культурным і грамадскім жыцці насельніцтва Расіі і Рэчы Паспалітай. Пры 

гэтым шырокае геаграфічнае поле даследавання дазваляе весці параўнанне 

механізмаў распаўсюджвання кнігі і шляхоў кніжнай міграцыі, культурных 

працэсаў і іх грамадска-палітычнага фону ў дзвюх дзяржавах. 

Храналагічныя межы работы ахопліваюць цэльны гістарычны перыяд, які 

грае ключавую ролю як для гісторыі Расіі, так і для гісторыі беларускіх ды 

ўкраінскіх зямель. Ніжняя мяжа храналогіі – пачатак XVI ст. – характарызуецца 

новымі з’явамі ў розных сферах грамадскага жыцця, у гэты перыяд у рэгіёне 

з’яўляюцца друкаваныя кнігі, якія распаўсюджваюцца тут на працягу XVII ст. 

Верхняя храналагічная мяжа ўсталяваная ў канцы XVII ст., што дазваляе 

пабачыць, як звыклыя практыкі трансфармаваліся падчас войнаў. 

Падзел дысертацыі на главы абумоўлены логікай даследавання. Першая 

глава з’яўляецца аглядам крыніц і літаратуры па тэме, раскрывае метады 

вывучэння кніжнай міграцыі, яе шляхоў і значэння ў Расіі і на ўсходніх землях 

Рэчы Паспалітай. Другая акрэслівае асаблівасці асобных шляхоў кніжнай 

міграцыі, паказвае іх значэнне ў грамадскіх працэсах. Трэцяя глава прысвечана 

разгляду найбольш пашыранага ў XVI–XVII ст. шляху кніжнай міграцыі – 

царкоўнага ўкладу (надання кнігі ў храм дзеля ўратавання сваёй душы). 

Чацвёртая глава раскрывае пытанні кніжнай міграцыі ў час экстрэмальных 

сітуацый – войнаў і міждзяржаўных канфліктаў. 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 

Сувязь работы з навуковымі праграмамі, тэмамі 

Праблематыка дысертацыі звязана з напрамкамі навуковай дзейнасці 

кафедры гісторыі Расіі гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта. Тэма распрацоўвалася ў межах навукова-даследчай работы 

кафедры «Знешнепалітычныя фактары ў фарміраванні расійскай дзяржаўнасці ў 

перыяд позняга Сярэднявечча, Новага і Навейшага часу» і ўдзелу кафедры ў 

выкананні падпраграмы Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 

2016–2020 гг. «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» 

«Гісторыя і культура» ў межах выканання падзадання  «Адукацыя і навука ў 

Беларусі: гістарыяграфія ў кагнітыўнай і прасапаграфічнай структурызацыі». 

Мэты і задачы даследавання 

Мэта дысертацыйнага даследавання – выяўленне шляхоў кніжнай 

міграцыі ў Расіі і Рэчы Паспалітай XVI–XVII стст., іх уплыву і значэння ў 

грамадскіх працэсах. 

Дасягненню мэты спрыяе вырашэнне наступных задач: 

1) на падставе ўсебаковага вывучэння запісаў у кнігах даць іх сістэмную 

класіфікацыю і абгрунтаваць магчымасці па даследаванні кніжнай міграцыі як 

важнага складніка сацыяльнага жыцця Расіі і ўсходніх зямель Рэчы Паспалітай 

XVI–XVII стст.; 

2) вызначыць асноўныя шляхі кніжнай міграцыі ў Расіі і на ўсходніх 

землях Рэчы Паспалітай у XVI–XVII стст. і паказаць іх сувязь з грамадскімі 

працэсамі; 

3) выявіць характар, эвалюцыю, асаблівасці і грамадскае значэнне 

кніжных укладаў як найбольш распаўсюджанага шляху кніжнай міграцыі ў 

XVI–XVII стст.; 

4) акрэсліць падабенствы і адрозненні ў працэсах кніжнай міграцыі ў 

Расіі і на ўсходніх землях Рэчы Паспалітай у XVI–XVII стст.; 

5) выявіць і класіфікаваць шляхі і кірункі кніжнай міграцыі ў Расіі і на 

ўсходніх землях Рэчы Паспалітай падчас войнаў і надзвычайных сітуацый XVI–

XVII стст. 

Аб’ект даследавання – грамадскае жыццё, культура і палітычныя 

адносіны ў Расіі і Рэчы Паспалітай (Вялікім Княстве Літоўскім і Польскай 

Кароне) у XVI–XVII стст. 

Прадмет даследавання – кніжная міграцыя як складнік грамадскіх 

працэсаў у Расіі і Рэчы Паспалітай (Вялікім Княстве Літоўскім і Польскай 

Кароне) XVI–XVII стст. 
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Навуковая навізна 

Упершыню ў гістарыяграфіі сістэмна разгледжаныя працэсы кніжнай 

міграцыі на землях Расіі і на ўсходзе Рэчы Паспалітай у XVI–XVII стст., 

вызначаны асноўныя шляхі міграцыі кнігі (такія, як царкоўны ўклад, продаж і 

купля, абмен, заклад, перадача ў спадчыну, дарэнне і пазычанне кнігі, а таксама 

адладжаная сістэма дзяржаўнага кнігаразмеркавання ў Расіі) і 

ахарактарызаваны кожны з гэтых шляхоў ды яго значэнне ў кантэксце 

грамадскага развіцця. Усебакова вывучаны царкоўны ўклад як найбольш 

пашыраны шлях міграцыі, вызначаныя яго прычыны, асаблівасці, звязаныя з ім 

рытуалы і практыкі ўкладчыкаў, накіраваныя на яго ахову. Вылучаныя 

адметнасці кніжнай міграцыі ў Расіі і Рэчы Паспалітай, звязаныя са 

спецыфічным грамадска-палітычным кантэкстам і абумоўленыя, перш за ўсё, 

наяўнасцю прыватных друкарань і свабоднага кніжнага рынку ў Рэчы 

Паспалітай ды дзяржаўнай манаполіі на кнігавыданне ў Расіі. Адзначаныя 

асаблівасці кніжнай міграцыі ў час войнаў і міждзяржаўных канфліктаў XVI–

XVII стст., выяўленыя новыя ролі, якія набывае  кніга ў гэты час, даследаваны 

шлях міграцыі трафейнай кнігі. Ахарактарызаваная такая малавывучаная група 

гістарычных крыніц, як запісы на кнігах, і паказаны яе патэнцыял для 

гістарычных даследаванняў у розных сферах. 

Палажэнні, якія выносяцца на абарону 

1. Запісы на кнігах з’яўляюцца асноўнай групай крыніц па гісторыі 

кніжнай міграцыі. Пры існаванні розных класіфікацый запісаў для плённага 

даследавання руху кнігі ў кантэксце грамадскага развіцця мэтазгодна вылучаць 

наступныя асноўныя групы: уласніцкія запісы, запісы пра продаж, абмен, 

дарэнне, пазычанне, заклад, перадачу ў спадчыну і ўкладныя запісы. Укладныя 

запісы – самы распаўсюджаны тып кніжных інскрыпцый, яны сведчаць пра 

наданне кнігі ў царкву і дазваляюць вывучыць найбольш пашыраны ў XVI–

XVII стст. шлях міграцыі кірылічнай кнігі – царкоўны ўклад. Вылучэнне і 

параўнанне шматлікіх варыяцый формулы ўкладнога запісу дае магчымасць 

выявіць усе асаблівасці і этапы рытуалу царкоўнага ўкладу, а таксама шляхі 

далейшай міграцыі ўкладной кнігі. Рознапланавасць інфармацыі, якая 

ўтрымліваецца ў кніжных інскрыпцыях (нават такіх, на першы погляд, 

малазначных, як прыпіскі чытача, роспісы пяра, малыя фальклорныя формы), 

можа служыць не толькі для вывучэння кніжнай міграцыі, але і для 

даследавання розных аспектаў сацыяльнай, палітычнай, культурнай гісторыі, а 

таксама і іншых гуманітарных дысцыплін. Дадзеная работа з’яўляецца адной з 

першых у беларускай гістарыяграфіі, што грунтуецца на комплексным 

вывучэнні гэтых маладаследаваных крыніц, у першую чаргу, з беларускіх 

кнігасховішчаў. 
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2. Сярод шляхоў міграцыі кніг, найбольш распаўсюджаных у XVI–XVII 

стст. у Расіі і Рэчы Паспалітай, вылучаюцца кніжны ўклад, продаж і купля, 

перадача кніг у заклад, пазычанне і дарэнне, абмен кніг, перадача кніг па 

спадчыне. І ў Расіі, і ў Рэчы Паспалітай кнігі шляхі распаўсюджвання кніг былі 

падобнымі: праз кнігарні пры друкарнях, праз гандляроў, якія прадавалі кнігі ва 

ўласных крамах, на рынках і вазілі па населеных пунктах, праз пераплётчыкаў, 

якія з’яўляліся аптовымі пакупнікамі кніг з друкарняў, і праз купцоў, якія вазілі 

кнігі на далёкія адлегласці. Значную частку новых кніг прадавалі супрацоўнікі 

друкарняў, якія атрымлівалі кнігі у лік заробку або ў якасці ўзнагароды. 

Большасць кніжнага асартыменту, аднак, стваралі ўжываныя кнігі, што 

распаўсюджваліся як прафесійнымі гандлярамі, так і прыватнымі асобамі, часта 

прадстаўнікамі духавенства. Значная матэрыяльная каштоўнасць кнігі спрыяла 

яе актыўнай ролі ў таварна-грашовых адносінах: кнігі выкарыстоўвалі як 

заклад, іх пазычалі ў знаёмых, пакідаючы каштоўны задатак, абменьвалі на 

іншыя кнігі, рэчы, прадукты. Выкарыстанне кнігі як падарунку падтрымлівала 

нефармальныя сувязі ўнутры грамадства: кніга служыла падарункам асобе 

роўнага або вышэйшага статусу. Кніжная міграцыя спрыяла захаванню родавай 

ды канфесійнай ідэнтычнасці, у прыватнасці, кнігі перадаваліся ў спадчыну або 

як знак блаславення ўнутры сям’і, малой сацыяльнай групы. Для падтрымання 

статусу дарыльшчык кнігі перадаваліся і завяшчаліся грамадскім, рэлігійным, 

навучальным установам. Пазычанне кніг для чытання і перапіскі дапамагала 

членам сацыяльных груп падтрымліваць сувязь унутры групы і з’яўлялася 

перадумовай стварэння гурткоў інтэлектуалаў у пэўнай лакальнай супольнасці 

як сярод духавенства, так і ў свецкім асяроддзі. 

3. Асноўным шляхам кніжнай міграцыі на землях Расіі і ўсходніх 

тэрыторыях Рэчы Паспалітай у XVI–XVII стст. быў кніжны ўклад – наданне 

кнігі ў храм з мэтай выратавання сваёй душы. Запіс у кнізе, які засведчваў факт 

укладу, з’яўляўся своеасаблівай дамовай паміж укладчыкамі, святаром, што 

абавязваўся маліцца за ўкладчыка, і Богам, у дом якога (царкву) перадавалася 

кніга. Здзяйсняючы ўклад у храм, чалавек імкнуўся аблегчыць сваё 

пасмяротнае жыццё, вызначыць сваю долю на Страшным судзе, а таксама 

застацца ў памяці нашчадкаў. Уклады здзяйсняла як пісьменная, так і 

непісьменная частка грамадства, як свецкія, так і духоўныя асобы, як мужчыны, 

так і жанчыны. Кнігі для ўкладу найчасцей купляліся спецыяльна. Рытуал 

унясення ўкладу, як правіла, адбываўся ў храме, і ў такім выпадку сведкам 

перадачы ўкладу лічыўся Бог. Калі кніга перадавалася святару па-за храмам, 

пры перадачы абавязковай была прысутнасць трэцяга боку, які засведчваў 

дамову ўкладчыка і святара. Прысутнасць сведак павінна было ўберагчы кнігу 

як ад магчымых прэтэнзій укладчыкаў ды іх нашчадкаў, так і ад наступнага 
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продажу кнігі святаром. У XVI–XVII стст. у выніку распаўсюджання 

кнігадрукавання істотна павялічыўся аб’ём кніг у грамадстве, інтэнсіфікавалася 

кніжная міграцыя, тады ж вырасла колькасць выпадкаў прысваення ўкладаў 

святарамі і продажу ўкладных кніг. Гэтыя працэсы адбываліся без увагі на 

забарону ўкладчыка выносіць кнігу з храма (такую забарону кожны ўкладчык 

прапісваў ва ўкладным запісе) і праклён, які ўкладчык накладаў на 

парушальніка сваёй волі. Запісы пра ўклад і наступны продаж кніг паказваюць, 

што тэрмін, на працягу якога ўкладзеныя кнігі прадаваліся з храмаў, складаў да 

80 гадоў. Верагодна, за гэты час у лакальнай супольнасці сціралася памяць пра 

асобу ўкладчыка, а таксама змянялася пакаленне святароў, якія пачыналі 

распараджацца ўкладнымі кнігамі, як уласнымі. 

4. Разгляд кніжнай міграцыі ў шырокіх тэрытарыяльных межах дазваляе 

пабачыць падабенствы і адрозненні, якія адлюстравалі асаблівасці грамадска-

палітычнай сітуацыі ў Расіі і на ўсходніх землях Рэчы Паспалітай XVI–XVII 

стст. Перапродаж, уклад, перадача кніг і іншыя праявы кніжнай міграцыі ў 

межах узаемадзеяння прыватных асоб адбываліся падобным чынам у абедзвюх 

дзяржавах. Аднак у Расіі распаўсюджанне кнігадрукавання адбылося пазней, 

чым у Рэчы Паспалітай, і да канца XVII ст. стала дзейнічала толькі адна 

друкарня і адна кнігарня, у той час як у Рэчы Паспалітай існавалі дзясяткі 

прыватных друкарань і кніжных крам, што вызначыла асаблівасці, у першую 

чаргу, кніжнага асартыменту, а таксама і інтэлектуальнай атмасферы ў цэлым. 

Відавочнае імкненне расійскай свецкай і царкоўнай улады кантраляваць 

выдавецкую сферу паўплывала на фарміраванне шэрагу асаблівасцяў кніжнай 

міграцыі, характэрных менавіта для Расійскай дзяржавы: так, кніжны тыраж у 

кароткія тэрміны павінен быў размяркоўвацца паміж храмамі, манастырамі і 

гандлярамі ў Маскве і рэгіёнах, частка накладу прызначалася для пажалаванняў 

ад імя цара і патрыярха. Натуральнае абмежаванне ў кніжным асартыменце 

адзінай друкарні паўплывала на распаўсюджанне ў Расіі рукапісных кніг. 

Перапісванне кніг было папулярным спосабам памнажэння тэкстаў і ў Рэчы 

Паспалітай, аднак у Расіі яно стала магчымасцю пашырэння актуальных 

тэкстаў, адной з асноў неафіцыйнай культуры. Царкоўная і свецкая ўлада 

імкнулася кантраляваць міграцыю рукапісных кніг, асабліва ў час 

рэфармавання Царквы ў сярэдзіне XVII ст., калі  ўлада даносіла свае аргументы 

праз друкаваныя кнігі, а праціўнікі рэформ ажыццяўлялі прапаганду сваіх ідэй 

праз рукапісы. У цэлым, вострыя рэлігійныя супярэчнасці ў абедзвюх 

дзяржавах выклікáлі міграцыю не толькі насельніцтва, але і кнігазбораў: 

стараабрадцы ўцякалі са сваім культурным набыткам у Рэч Паспалітую са 

спадзяваннем на свабоду веравызнання, у той час як праваслаўныя манахі з 
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усходнебеларускіх і ўкраінскіх зямель у XVII ст. пачалі арыентавацца на Расію 

і пераязджалі туды са спадзяваннем на абарону іх веры расійскім царом. 

5. У час вайны кніжная міграцыя мела свае асаблівасці. Напрыклад, з 

пачатку XVI ст. друкаваная прадукцыя пачала выкарыстоўвацца ў межах 

інфармацыйнага процістаяння, з мэтай ідэалагічнага ўздзеяння. Разам з тым, 

гандаль кнігамі паміж Расійскай дзяржавай і Вялікім Княствам Літоўскім 

(пазней Рэччу Паспалітай) працягваўся і ў час войнаў. У прыватнасці, у другой 

палове XVI – пачатку XVII ст. выдаўцы з Рэчы Паспалітай праз купцоў 

імкнуліся распаўсюджваць свае выданні на расійскіх тэрыторыях. На першы 

план у час вайны выходзіць міграцыя кніг як трафеяў: прыватныя і царкоўныя 

кнігазборы захопліваліся для наступнага продажу або ўласнага карыстання. Так 

гандаль кнігамі пераходзіў з рук прафесійных гандляроў да ўдзельнікаў 

ваенных дзеянняў (у XVII ст. прадаўцамі часта з'яўляліся казакі і 

татары). Звычайна распродаж трафейных кніг адбываўся на памежных землях, 

дзе кнігі маглі купіць жыхары абедзвюх дзяржаў. Найчасцей трафейныя кнігі 

куплялі для наступнага ўкладу. Крыніцы сведчаць, што рабаванне ў час 

ваенных дзеянняў не лічылася заганным, нарабаваныя кнігі не прыхоўвалі, імі 

наадварот ганарыліся. Да чужога ўкладу не выказвалі ніякай павагі, аднак кнігу, 

здабытую як трафей пачыналі шанаваць. Акрамя іншага, у час войнаў XVI–

XVII стст. кнігі дапамагалі чалавеку падтрымліваць сваю ідэнтычнасць: 

эмігранты і палонныя куплялі кнігі і дасылалі іх на радзіму для ўкладу ў царкву 

свайго прыходу або любы хрысціянскі храм. 

Асабісты ўнёсак саіскальніка вучонай ступені 

Дысертацыйнае даследаванне выканана саіскальнікам самастойна і 

з’яўляецца яго ўласнай працай, створанай на падставе вывучэння гістарычных 

крыніц і літаратуры з фондаў аддзелу рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай 

навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 

навукова-даследчага аддзела кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, 

Прэзідэнцкай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, Музея беларускага 

кнігадрукавання ў Полацку, Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі, Музея 

старажытнабеларускай культуры, Гродзенскага гісторыка-археалагічнага музея, 

Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, Нацыянальнага музея ў Львове 

імені Андрэя Шаптыцкага, Бібліятэкі ім. Урублеўскіх Акадэміі навук Літвы, 

Музея гісторыі Магілёва, а таксама прыватных калекцый. У дысертацыі 

таксама выкарыстаныя шматлікія крыніцы, апублікаваныя ў Расіі, Украіне, 

Польшчы, Літве, а таксама даследаванні айчыннай і замежнай гістарыяграфіі. 

Дадзеныя матэрыялы дазволілі вывучыць механізмы кніжнай міграцыі ў Расіі і 

Рэчы Паспалітай у XVI–XVII стст. і вызначыць яе сувязь з сацыяльна-

палітычнымі працэсамі ў гэты перыяд на дадзеных тэрыторыях. 
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Апрабацыя дысертацыі і інфармацыя аб выкарыстанні яе вынікаў 

Апрабацыя вынікаў дысертацыі адбылася на 14 рэспубліканскіх і 

міжнародных навуковых ды навукова-практычных канферэнцыях: «Бібліятэка ў 

XXI стагоддзі: аспекты развіцця»  (Мінск, 29–30 кастрычніка 2015 г.), 

«Моладзь у навуцы–2015»  (Мінск, 1–4 снежня 2015 г.), «Кніжная культура 

Беларусі: погляд праз стагоддзі»  (Мінск, 7–8 красавіка 2016 г.), «Сучасныя 

праблемы кніжнай культуры: асноўныя тэндэнцыі і перспектывы развіцця» 

(Мінск–Нясвіж, 19–20 красавіка 2016 г.), Міжнародны навуковы кангрэс 

беларускай культуры (Мінск, 5–6 мая 2016 г.), Міжнародная канферэнцыя да 

100-годдзя Астрожскага гістарычнага музея (Астрог, 2–3 верасня 2016 г.), VI 

Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі (Каўнас, 7–9 кастрычніка 2016 г.), 

«Бібліятэка ў XXI стагоддзі: праблемы, перспектывы гіпотэзы» (Мінск, 27–28 

кастрычніка 2016 г.), «Беркаўскія чытанні: Кніжная культура ў кантэксце 

міжнародных кантактаў» (Полацк, 24–25 мая 2017 г.), «500 гадоў беларускага 

кнігадрукавання: XIII Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні»  (Мінск, 14–15 

верасня 2017 г.), «Бібліятэка ў XXI стагоддзі: моладзь у навуцы» (Мінск, 26–27 

кастрычніка 2017 г.), «COLLOQUIA RUSSICA: Рэлігіі і вераванні Русі (X–XVI 

ст.)»  (Львоў, 15–18 лістапада 2017 г.), XIV Міжнародныя кнігазнаўчыя 

чытанні, прымеркаваныя да 400-годдзя выдання першага «Буквара»  (Мінск, 

26–27 красавіка 2018 г.), «Берасцейскія кнігазборы: праблемы і перспектывы 

даследавання» (Брэст, 22–24 мая 2018 г.). 

Вынікі дысертацыі выкарыстаныя ў даследчым працэсе для вывучэння і 

апісання кірылічных выданняў XVI – XVII стст. у Цэнтральнай навуковай 

бібліятэцы імя Якуба Коласа Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі і 

адукацыйным працэсе для правядзення лекцыйных і семінарскіх заняткаў па 

курсах «Гісторыя Расіі і Украіны са старажытных часоў да пачатку XVII ст.», 

«Гісторыя Расіі і Украіны (XVII – XVIII стст.)» у Беларускім дзяржаўным 

універсітэце (маюцца два акты аб практычным выкарыстанні вынікаў 

дысертацыі). 

Па выніках работы над дысертацыяй выдадзены каталог: 

Кириллические издания XVI века из коллекции Центральной научной 

библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси: 

каталог / Нац. акад. наук Беларуси, Центр. науч. б-ка им. Якуба Коласа ; сост.: 

Е. И. Титовец (отв. сост.), О. А. Губанова, П. Д. Скурко ; редкол.: А. И. Груша 

(гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 297 с. 

Апублікаванасць вынікаў дысертацыі 

Вынікі і асноўныя палажэнні дысертацыйнага даследавання 

апублікаваныя ў 15 навуковых працах, з іх 5 артыкулаў у выданнях, 

рэкамендаваных ВАК Рэспублікі Беларусь для друкавання вынікаў навуковых 



9 

 

  

даследаванняў (агульным аб’ёмам 3,5 аўтарскага аркуша), 10 – у зборніках 

матэрыялаў міжнародных канферэнцый, семінараў і круглых сталоў. 

Структура і аб’ём дысертацыі 

Дысертацыя складаецца з наступных частак: уводзіны, агульная 

характарыстыка работы, чатыры главы, заключэнне, бібліяграфічны спіс і 

дадатак. Поўны аб’ём дысертацыі складае 245 старонак, з іх 1 дадатак займае 3 

старонкі. Бібліяграфічны спіс налічвае 473 адзінкі наймення, з іх 15 – 

публікацыі саіскальніка вучонай ступені. 

АСНОЎНАЯ ЧАСТКА 

Глава 1 «Гістарыяграфія. Крыніцы. Метады даследавання» мае тры 

раздзелы. У раздзеле 1.1 «Гістарыяграфічны агляд» згодна з храналагічным 

прынцыпам вылучана некалькі перыядаў развіцця гістарыяграфіі па праблеме 

кніжнай міграцыі ў Расіі і Рэчы Паспалітай XVI–XVII стст. Першы перыяд 

характарызуецца навуковым унёскам даследчыкаў Расійскай імперыі, а таксама 

ўкраінскіх навукоўцаў з Аўстра-Венгерскай імперыі. Сярод асноўных аўтараў–

А.І. Сабалеўскі, С.А. Белакураў, В.О. Эйнгорн, І.Я. Франко, М.С. Грушэўскі1. У 

гэты перыяд кніжная міграцыя цікавіла гісторыкаў як складнік палітычных 

працэсаў, а таксама ў кантэксце прасапаграфічных даследаванняў. Наступная 

група работ прадстаўляе гістарыяграфію міжваеннага перыяду. У РСФСР, 

УССР і БССР, а таксама на землях Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі ў 

гэты час вялікая ўвага надавалася постацям Івана Фёдарава і Францыска 

Скарыны, кніжную міграцыю вывучалі найперш праз прызму гісторыі 

кнігадрукавання. Некаторыя аўтары пачалі праяўляць цікавасць да раскрыцця 

гісторыі асобных экзэмпляраў першадрукаваных выданняў, што было 

наватарствам для тагачаснай навукі2. Гістарыяграфія кнігі пасляваеннага часу 

                                                 
1 Белокуров, С.А. О библиотеке московских государей в XVI столетии / Сергей 

Белокуров. – М. : [б. и.], 1898. – 336, DXXVIII с.; Эйнгорн, В.О. Книги Киевской и Львовской 

печати в Москве в третью четверть XVII века : Чит. в заседании Имп. о-ва истории и 

древностей рос. при Моск. ун-те 17 мая 1894 г. / Виталий Эйнгорн // Книговедение. – 1894. – 

№ 9–10. – С. 1–19; Франко, І.Я. Кінцеві записки в староруских рукописах / Іван Франко  

// Зібрання творів : у 50 т. / [редколегія: Є. П. Кирилюк (голова) і інш.] ; АН УРСР, Інститут 

літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1976–. – Т. 37 : Літературно-критичні 

праці (1906–1908) / Упоряд. та комент. М. С. Грицюти ; Ред. І. О. Дзеверін. – 1982. – С. 166–

170; Грушевський, М.C. Історія України-Руси : [в 11 т. 12 кн.] / М.С. Грушевський ; [редкол.: 

П. С. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1991–1998. – Т. 6 : Житє економічне, 

культурне, національне XIV–XVII віків. – 1995. – 667 c. 
2 Иван Федоров первопечатник : [сборник статей : к 350-летию русского 

книгопечатания] / Академия наук СССР, Институт книги, документа, письма ; [редактор 

А.С Орлов]. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1935. – 289 с.; Українська 

книга, XVI–XVII–XVIII ст. / [Український науковий інститут книгознавства ; передмова 

Юр. Меженко]. – Київ : Державне видавництво України, 1926. — XV, 434 с.; Ластоўскі, В.Ю. 

Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі : Спроба паяснiц. кнiгапiсу ад канца X да пач. XIX ст. / 
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развівалася ў некалькіх кірунках, у прыватнасці, фокус даследчыкаў паступова 

перамясціўся з гісторыі друкарняў да гісторыі выданняў, а з гісторыі выданняў 

да гісторыі асобных экзэмпляраў і, адпаведна, шляхоў іх міграцыі. У другой 

палове ХХ ст. даследчыкі сталі часцей звяртацца да пытанняў узаемасувязі 

кніжнай міграцыі і яе гістарычнага, сацыяльнага фону. Пачаўшыся ў савецкі 

перыяд, такія тэндэнцыі надалей развіваюцца гісторыкамі Беларусі, Расіі, 

Украіны3. Паралельна гісторыю кнігі на землях усходнееўрапейскага рэгіёну 

вывучалі і працягваюць вывучаць польскія гісторыкі4. У апошнія дзесяцігоддзі 

навукоўцы надаюць значную ўвагу геаграфічнаму боку кніжнай міграцыі, а 

таксама крыніцазнаўчаму аспекту праблемы. Аднак, у цэлым, агляд літаратуры 

паказвае, што пры значнай увазе навукоўцаў да гісторыі кнігі, эвалюцыі яе 

зместу і формы, існуе недастаткова даследаванняў, якія факусіраваліся б на 

гістарычным аспекце функцыянавання кніг, іх ролі ў сацыяльна-палітычным 

жыцці Расіі і Рэчы Паспалітай. 

У раздзеле 1.2 «Крыніцы» прааналізаваны шырокі корпус пісьмовых 

гістарычных крыніц. У першую чаргу, гэта запісы ў кнігах. Акрамя 

апублікаваных каталогаў з запісамі, былі вывучаныя каля 630 старадрукаваных 

кніг з дванаццаці калекцый. Прыведзеныя разнастайныя класіфікацыі запісаў у 

кнігах і пададзена ўласная класіфікацыя, якая дапамагае ўсебакова даследаваць 

з’яву кніжнай міграцыі. Другую істотную групу крыніц складаюць актавыя 

дакументы, у якіх утрымліваецца інфармацыя па гісторыі кнігакарыстання і 

кнігараспаўсюджання. Выкарыстаныя крыніцы дазволілі ў значнай ступені 

вывучыць працэсы кніжнай міграцыі ў Расіі і Рэчы Паспалітай XVI–XVII стст. 

                                                                                                                                                                  

Апрац. В.Ластоўскі ; [Вокл. выканаў М.Дабужынскі ; Друк карэгаваў В.Барысовіч ; Выд. 

коштам Бел. цэнтра ў Літве]. – Коўна : Адціснута ў друк. Ф.Сакалоўскага і Лана, 1926. – VIII, 

776 с. 
3 Голенченко, Г.Я. Идейные и культурные связи восточно-славянских народов в XVI–

середине XVII в. / Г.Я. Голенченко. – Минск : Наука и техника, 1989. – 285 с.; Поздеева, И.В. 

Историческое бытование изданий Московского печатного двора первой половины XVII века 

/ И.В. Поздеева // Человек. Книга. История : московская печать XVII века / И.В. Поздеева. – 

М. : Фантом Пресс, 2016. –  С. 72–95; Фрис, В.Я. Записи на рукописних книгах про 

«покладення» в храм: штрихи до вивчення світогляду вкладників / Віра Фрис // Наукові 

записки УКУ. – 2010 – Ч. 2 : Історія, вип. 1.  – C. 35–50; Нікалаеў, М.В. Гісторыя беларускай 

кнігі : у 2 т. / пад агульнай рэдакцыяй М. В. Нікалаева. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя, 

2009–2011. – Т. 1: Кніжная культура Вялікага Княства Літоўскага / М. В. Нікалаеў ; 

[навуковыя рэдактары тома: В.В. Антонаў, А.І. Мальдзіс ; мастак Г.І. Мацур]. – 2009. – 423 с. 
4 Topolska, M.B. Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i 

Baroku / Maria Barbara Topolska. – Wroclaw : Ossolineum, 1984. – 338 s.; Różycki, E. Z dziejów 

książki we Lwowie w XVII wieku : studia nad introligatorstwem i handlem książką / Edward 

Różycki. – Katowice : Muzeum Śląskie, 1991. – 268 s.; Jaroszewicz-Piereslawcew, Z. Druki 

cyrylickie z oficyn Wielkiego Ksiestwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku / Zoja Jaroszewicz-

Piereslawcew. – Olsztyn : Wyd-wo Uniw. Warminsko-Mazurskiego, 2003. – 309 s.  
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У раздзеле 1.3 «Метады даследавання» ўказана, что ў аснове работы 

ляжаць агульнанавуковыя прынцыпы гістарызму, сістэмнасці і аб’ектыўнасці. 

Для раскрыцця пастаўленай мэты і задач былі выкарыстаныя агульнанавуковыя 

(аналіз і сінтэз, індукцыя і дэдукцыя) і спецыяльна-гістарычныя метады 

(гісторыка-сістэмны, гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-параўнаўчы, гісторыка-

генетычны). Акрамя таго, пры расчытванні і датаванні крыніц выкарыстоўваўся 

палеаграфічны метад, пры аналізе міграцыі кніжных укладаў – напрацоўкі 

Я.Асмана ў галіне камунікатыўнай памяці. 

Глава 2 «Кніжная міграцыя як праява сацыяльных адносін» 

складаецца з трох раздзелаў. У раздзеле 2.1 «Продаж–пакупка, пажалаванне, 

заклад і абмен: матэрыяльнае значэнне кнігі» аналізуюцца ўсе шляхі руху кнігі, 

якія сведчаць пра ролю кнігі як матэрыяльнай каштоўнасці. Вывучаюцца 

акалічнасці продажу новых і ўжываных кніг, прыводзяцца катэгорыі прадаўцоў, 

разглядаецца дзейнасць кнігарань, сеткі кнігараспаўсюджання, створаныя 

друкарамі Рэчы Паспалітай і Расійскай дзяржавай. Аналізуецца роля кнігі ў 

працэсах абмену, практыка надання кніг у заклад. Вывучаюцца выпадкі 

выкрадання кнігі разам з іншымі каштоўнасцямі для наступнага перапродажу. 

У раздзеле 2.2 «Падарунак, пазыка, перапіска: кніжная міграцыя як 

спосаб умацавання сацыяльных сувязяў» разглядаецца, якім чынам адзначаныя 

шляхі кніжнай міграцыі сталі адным з інструментаў выбудоўвання і 

падтрымання нефармальных сувязяў унутры грамадстваў Расіі і Рэчы 

Паспалітай XVI–XVII ст. У прыватнасці, кніжныя падарункі ўмацоўвалі статус 

дарыльшчыка, а практыка пазычання кніг спрыяла ўмацаванню сувязяў унутры 

супольнасці. Пры гэтым кнігі пазычалі не толькі для чытання, але і для 

перапісвання, культура рукапіснай кнігі існавала паралельна з 

кнігадрукаваннем, але калі ў Рэчы Паспалітай служыла хутчэй для побытавых 

патрэбаў, то ў Расіі стала асновай неафіцыйнай культуры. 

У раздзеле 2.3 «Перадача кніг у спадчыну» разглядаецца гэты 

своеасаблівы шлях кніжнай міграцыі, які спрыяў захаванню родавай і 

канфесійнай ідэнтычнасці. Крыніцы сведчаць, што кнігі дарылі і перадавалі 

нашчадкам дзеля захавання ў іх пачуцця прыналежнасці да сям’і і веры. 

Расійскія кнігаўласнікі ў завяшчаннях звычайна пералічвалі кнігі ў шэрагу ікон, 

кнігаўласнікі з Рэчы Паспалітай – як сярод прадметаў культу, так і сярод 

рухомых рэчаў, вопраткі, зброі. Частка кнігаўласнікаў завяшчалі кнігі 

нашчадкам, частка – храмам, частка – пабочным асобам, што дазваляе 

пабачыць нефармальныя сувязі ўнутры розных слаёў грамадства. 

Глава 3 «Кніжны ўклад як грамадская традыцыя» падрабязна, на 

шматлікіх прыкладах, аналізуе самы распаўсюджаны шлях міграцыі кірылічнай 

кнігі XVI–XVII стст. Глава складаецца з трох раздзелаў. У раздзеле 3.1 
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«Царкоўны ўклад як найбольш распаўсюджаны шлях кніжнай міграцыі» даецца 

агульная характарыстыка з’явы кніжнага ўкладу ў храм, пералічваюцца 

асноўныя катэгорыі ўкладчыкаў, выяўляюцца матывы і прызначэнне ўкладаў, а 

таксама па запісах на кнігах рэканструюецца рытуал перадачы ўкладной кнігі ў 

храм.  

У раздзеле 3.2 «Практыкі, накіраваныя на захаванне ўкладу» аналізуюцца 

спосабы, якімі ўкладчыкі імкнуліся паўплываць на захаванасць укладу: 

канкрэтызацыя месца і часу ўкладу ва ўкладным запісе, шматразовае 

паўтарэнне запісу ў розных месцах укладной кнігі, прапісванне пагрозы на 

адрас таго, хто знішчыць укладны запіс. Акрамя таго, у кожным укладным 

запісе ўкладчык прапісваў забарону выносіць кнігу з царквы. Падобныя 

санкцыі, падрабязна прапісаныя ў запісах, дазваляюць даведацца, які лёс мог 

чакаць укладную кнігу: продаж святаром, выкарыстанне ў якасці падарунку або 

закладу, выкраданне кнігі з храму. 

У раздзеле 3.3 «Шляхі міграцыі кніжных укладаў» на падставе шматлікіх 

прыкладаў паказаныя шляхі, якімі ўкладзеная ў храм кніга магла трапіць да 

іншых уласнікаў. Выяўляецца, што калі ўкладзеная кніга прадавалася з храму, 

гэта адбывалася на працягу 80 гадоў пасля ўкладу, а прадаўцом выступаў 

мясцовы святар. Такі шлях міграцыі быў уласцівы для большасці ўкладаў. 

Меншую частку кніг выкрадалі з храмаў або пазычалі для чытання і не вярталі. 

Некаторыя прыклады паказваюць, што кнігі маглі забраць нашчадкі 

ўкладчыкаў. 

Глава 4 «Кніжная міграцыя ў ваенны час» складаецца з трох 

раздзелаў. У раздзеле 4.1 «Рух кніг падчас войнаў і міждзяржаўных канфліктаў 

XVI ст.» акрэсленыя асноўныя шляхі міграцыі кнігі ў час войнаў Вялікага 

Княства Літоўскага і Маскоўскай дзяржавы першай паловы XVI ст., а таксама 

Лівонскай вайны. Сярод шляхоў міграцыі кнігі ў той час – як новыя, не 

характэрныя для мірнага часу, так і традыцыйныя шляхі. У главе звернута ўвага 

на ролю друкаванай кнігі як новага для XVI ст. інструмента інфармацыйнага 

ўздзеяння. Адзначана, што ў час войнаў па-ранейшаму распаўсюжаным шляхам 

кніжнай міграцыі заставаўся шлях укладу. У той жа час, выяўленыя шматлікія 

выпадкі здабыцця і продажу кніжных трафеяў (найперш у выглядзе рукапісных 

кніг), якія выкарыстоўваліся рабаўнікамі і пакупнікамі для ўкладу ў храм. 

Апроч таго, крыніцы сведчаць, што гандаль кнігамі паміж варожымі 

дзяржавамі не спыняўся і ў час вайны. 

У раздзеле 4.2 «Шляхі і напрамкі кніжнай міграцыі ў Смутны час і ў 

ваенных дзеяннях першай трэці XVII ст.» разглядаюцца розныя праявы і 

накірункі кніжнай міграцыі ў час інтэрвенцыі Рэчы Паспалітай у Расію і 

наступных ваенных дзеянняў. Адна з праяў кніжнай міграцыі гэтага часу – 
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актыўны кніжны гандаль – была выклікана імкненнем друкароў Рэчы 

Паспалітай паралельна з ваеннай інтэрвенцыяй увайсці на расійскі кніжны 

рынак. Закранаецца пытанне рэлігійнага крызісу, які разгарэўся ў Рэчы 

Паспалітай пасля Берасцейскай уніі: яго ўплыў на кніжную міграцыю ў першай 

трэці XVII ст. праявіўся асабліва ярка. Асобна акрэсліваецца сувязь 

кнігадрукавання, кніжнай міграцыі і працэсаў расійскага дзяржавабудаўніцтва: 

кожны новы расійскі цар у гэты перыяд імкнуўся легітымізаваць свой статус, 

упісаўшы сваё імя ў прадмовы і пасляслоўі рэлігійных кніг, якія разыходзіліся 

па ўсёй дзяржаве, і апісаўшы ў іх свае дасягненні. 

Раздзел 4.3 «Кніжная міграцыя падчас ваенных дзеянняў  

сярэдзіны–другой паловы XVII ст.» утрымлівае аналіз працэсаў кніжнай 

міграцыі ў Расіі, Рэчы Паспалітай і паміж гэтымі краінамі падчас вайны пад 

кіраўніцтвам Багдана Хмяльніцкага, а таксама ў час вайны 1654–1667 гг. У гэты 

перыяд кнігі вывозіліся з захопленых тэрыторый як трафеі, а таксама траплялі 

на землі Расіі разам з маёмасцю перасяленцаў. Умовы міру 1667 г., згодна з 

якімі трафеі павінны былі вярнуцца ў Рэч Паспалітую, фактычна не 

выконваліся: ні пра адну вернутую кнігу звестак не захавалася. Пры гэтым 

розныя крыніцы сведчаць, што ў наступныя дзесяцігоддзі і стагоддзі 

трафейнымі кнігамі працягвалі карыстацца новыя ўласнікі. Асноўнымі 

прадаўцамі кніг у гэты перыяд выступалі казакі, якія наладзілі гандаль трафеямі 

на памежных тэрыторыях. У разліку на праваслаўных палонных кірылічныя 

кнігі прадаваліся таксама і ў Крымскім ханстве ды Асманскай імперыі. 

Палонныя куплялі іх для будучага ўкладу або перадачы на радзіму. 

 

ЗАКЛЮЧЭННЕ 

Асноўныя навуковыя вынікі дысертацыі 

1. Запісы ў кнігах з’яўляюцца асноўнай групай крыніц па гісторыі руху 

кніг у грамадстве. Існуюць некалькі класіфікацый гэтых крыніц, створаных  

даследчыкамі, аднак у дадзенай рабоце былі вылучаныя некалькі тыпаў запісаў, 

якія дапамагаюць у раскрыцці феномену кніжнай міграцыі. Уласніцкія запісы, 

запісы пра продаж, абмен і дарэнне сведчаць пра пераход кніг з рук у рукі, як 

правіла, пра перадачу кнігі ад адной прыватнай асобы да іншай. Самы 

распаўсюджаны тып інскрыпцый – укладныя запісы – сведчаць пра наданне 

кнігі ў царкву асобай або групай асоб. Нягледзячы на тое, што ўкладныя запісы 

ствараліся згодна з формулай, тым не менш, рознапланавасць інфармацыі ў іх 

можа служыць не толькі для вывучэння кніжнай міграцыі, але і для 

даследавання сацыяльнай, палітычнай, культурнай гісторыі. Прыпіскі чытача і 

роспісы пяра хоць і не ўтрымліваюць, як правіла, геаграфічных звестак, 

асабістых дадзеных, аднак дазваляюць атрымаць інфармацыю пра чытачоў па 
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ўскосных прыкметах. Часам інскрыпцыі ўтрымліваюць фальклорныя помнікі, 

узоры размоўнай мовы, што дапамагае вызначыць паходжанне чытачоў, гендар, 

сацыяльную і рэлігійную прыналежнасць. Кніжныя інскрыпцыі – гэта 

перспектыўныя гістарычныя крыніцы, якія адкрываюць даследчыкам новыя 

магчымасці і эпістэмалагічныя перспектывы [1, 3, 8]. 

2. Сярод асноўных шляхоў кніжнай міграцыі, распаўсюджаных у Расіі і 

на ўсходніх землях Рэчы Паспалітай XVI–XVII стст., неабходна назваць кніжны 

ўклад, продаж і пакупку, наданне кніг у заклад, перадачу кніг па спадчыне, 

дарэнне, пазычэнне і абмен кніг. Кнігапродаж ажыццяўляўся некалькімі 

шляхамі: праз кнігарні пры друкарнях, праз пераплётчыкаў, якія з’яўляліся 

аптовымі пакупнікамі кніг з друкарняў, праз гандляроў, якія прадавалі кнігі ва 

ўласных крамах, на рынках або вазілі іх на продаж па населеных пунктах. 

Пэўную частку новавыдадзеных кніг прадавалі супрацоўнікі друкарняў, якія 

атрымлівалі гэтыя кнігі ў якасці ўзнагароды або ў лік заробку. Ужываныя кнігі 

прадаваліся як гандлярамі, так і прыватнымі асобамі на кірмашах або па 

дамоўленасці. Прычым пры продажы ўжываных кніг прадаўцы імкнуліся 

засведчыць пакупніку, што кніга не з’яўляецца скрадзенай. Прадаўцамі 

выступалі прадстаўнікі ўсіх сацыяльных слаёў; найчасцей гэта былі мужчыны, 

зрэдку прадаўцамі выступалі жанчыны. Кнігі з храмаў, атрыманыя ў якасці 

ўкладаў або набытыя для богаслужэння, таксама праз пэўны час прадаваліся 

духавенствам; манастырскія кнігі з дазволу архімандрытаў прадаваліся іншым 

манастырам і прыватным асобам. Такая сетка кнігапродажу ў цэлым існавала і 

ў Расіі, і ў Рэчы Паспалітай. 

Значная матэрыяльная каштоўнасць кнігі спрыяла яе выкарыстанню ў 

залогавых і абменных аперацыях. Крыніцы сведчаць, што грошы пад заклад 

кнігі давалі гандляры і духавенства – катэгорыі насельніцтва, якія пры 

неабходнасці без цяжкасці маглі прадаць закладзеныя кнігі. Кнігі таксама 

пазычалі, пакідаючы за іх каштоўны заклад, напрыклад, вопратку. Кнігі 

ўдзельнічалі і ў працэсах абмену: практыкаваўся просты кнігаабмен, а таксама 

абмен старых кніг на новыя з даплатай. Акрамя таго, кнігі абменьваліся на рэчы 

(зброю, тканіну), прадукты (збожжа, мёд), вядомы выпадак абмену кнігі на 

каня. 

Кніжная міграцыя служыла сродкам падтрымання нефармальных сувязей 

унутры грамадства. Так, кніга служыла падарункам асобе роўнага або 

вышэйшага статусу. Акрамя таго, для падтрымання статусу дарыльшчыка кнігі 

перадаваліся грамадскім, рэлігійным, навучальным установам. Гэтаксама кнігі і 

завяшчалі: іх маглі дарыць і перадаваць у спадчыну ўнутры сям’і (найчасцей 

сынам, радзей унукам, дочкам, пляменнікам) або ў малой сацыяльнай групе 

(манаскай супольнасці, брацтве, сярод суседзяў, сяброў); такі падарунак 
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служыў і захаванню родавай ды канфесійнай ідэнтычнасці. Прыклады 

кнігакарыстання сярод некалькіх пакаленняў адной сям’і ў Рэчы Паспалітай 

паказваюць, што к канцу XVII ст. кірылічная праваслаўная кніга працягвала 

ўспрымацца ўніяцкай і каталіцкай шляхтай з праваслаўнымі каранямі як 

уласная спадчына. Пазычанне кніг для чытання і перапіскі спрыяла 

фарміраванню груп чытачоў, інтэлектуалаў і надалей дапамагала 

падтрымліваць сувязь паміж членамі групы. Запісы пра пазыку кніг 

паказваюць, што ў XVI–XVII стст. такія групы існавалі як у асяроддзі белага і 

чорнага духавенства (прычым аб’ядноўвалі і манахаў з розных манастыроў), 

так і сярод свецкіх людзей усіх саслоўяў. Пазычаючы кнігі няблізкаму 

чалавеку, кнігаўласнікі занатоўвалі факт пазыкі як у асобнай запісцы, так і ў 

самой кнізе. 

Прыклады паказваюць гнуткасць і шырокую распаўсюджанасць розных 

шляхоў кніжнай міграцыі сярод насельніцтва як Расіі, так і Рэчы Паспалітай: 

кнігі куплялі, замаўлялі, прывозілі здалёк; непатрэбныя – прадавалі і 

абменьвалі. Кніжная міграцыя была чыннікам, які ўплываў на грамадскае і 

палітычнае жыццё дзвюх краін. Крыніцы сведчаць, што кніга была даступная 

прадстаўнікам усіх слаёў насельніцтва як у Расіі, так і ў Рэчы Паспалітай, і што 

ўсе слаі насельніцтва былі ўключаныя ў працэсы руху кнігі [4, 7, 11, 14]. 

3. Найбольш пашыраным шляхам міграцыі кірылічных кніг на землях 

Расіі і ўсходніх тэрыторыях Рэчы Паспалітай у XVI–XVII стст. была перадача 

кнігі ў храм у якасці ўкладу. Традыцыя кніжных укладаў паходзіла з 

Сярэднявечча, але атрымала шырокае распаўсюджанне менавіта ў XVI–XVII 

стст. у выніку з’яўлення кнігадрукавання, што паспрыяла істотнаму 

павелічэнню аб’ёмаў кніг у грамадстве. Першаснай мэтай укладчыка было 

выратаванне сваёй душы. Запіс у кнізе, які засведчваў факт укладу, з’яўляўся 

своеасаблівай дамовай паміж укладчыкамі, святаром, які абавязваўся маліцца за 

ўкладчыка, і Богам, у дом якога (царкву) і перадавалася кніга. Папулярнасць 

кніжных укладаў тлумачыцца тым, што такім чынам чалавек імкнуўся 

аблегчыць сваё пасмяротнае жыццё, вызначыць сваю долю на Страшным судзе, 

а таксама пакінуць па сабе зямную памяць для нашчадкаў. Для многіх 

прадстаўнікоў ніжэйшых слаёў укладны запіс быў адзінай магчымасцю 

ўвекавечыць сваё імя. У XVI–XVII стст. уклад набыў асабістую значнасць, 

стаў інструментам захавання памяці пра ўкладчыкаў, што сведчыць аб 

мадэрнізацыі грамадскіх уяўленняў пра асобу. 

Як правіла, кнігі набываліся спецыяльна для ўкладаў, часам ахвяраваліся 

з асабістых калекцый. Уклады здзяйсняла як пісьменная, так і непісьменная 

частка грамадства, як свецкія, так і духоўныя асобы, як мужчыны, так і 

жанчыны (хаця апошнія рэдка дзейнічалі самастойна, найчасцей самастойнымі 
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ўкладчыцамі былі ўдовы). Павелічэнне колькасці кніг у грамадстве, выкліканае 

вынаходніцтвам кнігадрукавання, паспрыяла далучэнню да традыцыі кніжных 

укладаў прадстаўнікоў усіх сацыяльных слаёў, у тым ліку мяшчан і сялян. 

Рытуал укладу, як правіла, праводзіўся ў храме: укладчык перадаваў святару 

спецыяльна купленую кнігу або асобнік з хатняга кнігазбору. Святар, укладчык, 

яго нашчадак або спецыяльна запрошаная пісьменная асоба рабіла адпаведны 

запіс у кнізе; прамаўлялася малітва. Запісы сведчаць, што калі кніга 

перадавалася святару ў іншых абставінах (не ў храме) або не самім укладчыкам, 

а праз трэціх асоб, то пры перадачы абавязковай была прысутнасць сведак. У 

гэтым былі зацікаўленыя і святар, і ўкладчыкі, бо як самі ўкладчыкі ды іх 

нашчадкі пазней маглі прэтэндаваць на вяртанне ўкладзенай кнігі, так і святар 

праз пэўны час мог пазбыцца ўкладу на сваю карысць. Разам з тым, калі 

перадача ўкладной кнігі святару адбывалася ў храме, прысутнасць сведкаў не 

патрабавалася – у такім выпадку сведкам укладу лічыўся Бог. 

Частка кніг заставаліся пры храмах стагоддзямі, частка мігравала з 

пісьмовага дазволу ўкладчыкаў, частка магла быць выкрадзеная з цэркваў. 

Аднак большасць укладаў праз пэўны час прадаваліся святарамі нягледзячы на 

санкцыю ўкладчыка, без увагі на праклён, прапісаны ўкладчыкам на адрас таго, 

хто вынесе кнігу з храму. Запісы ў кнігах дазваляюць меркаваць, што, як 

правіла, укладзеныя кнігі змянялі лакацыю на працягу 80 гадоў пасля ўкладу. 

Даследчыкамі выяўлена, што камунікатыўная памяць – успамін пра нядаўняе 

мінулае, якое помніцца на падставе ўласнага досведу ці расповедаў, захаваных 

у культуры – існуе ў супольнасцях роўна 80 гадоў. Можна меркаваць, што 

ўклады прадаваліся, калі ў лакальнай супольнасці сціралася памяць пра асобу 

ўкладчыка. Пры гэтым продажу ўкладной кнігі папярэднічалі смерць 

укладчыка, знікненне памяці пра ўклад сярод нашчадкаў, змена пакалення 

святароў. Адчужэнне ўкладу ад асобы ўкладчыка было першым крокам для 

падрыхтоўкі продажу кнігі; на наступным этапе ўкладная кніга пачынала 

ўспрымацца святарамі як уласная, і святары маглі распараджацца ўкладзенымі 

кнігамі як асабістымі, перапрадаваць іх у іншы храм або прыватным асобам [1, 

2, 9, 13, 15]. 

4. Вывучэнне кніжнай міграцыі на землях дзвюх суседніх дзяржаў 

дазваляе вылучыць шэраг асаблівасцяў для кожнай з іх. Так, распаўсюджанне 

кнігадрукавання ў Расіі адбылося пазней, чым у Рэчы Паспалітай, і да канца 

XVII ст. там існавала толькі адна друкарня, якая знаходзілася пад дзяржаўным 

кантролем. У той час як на ўсходніх землях Рэчы Паспалітай дзейнічалі 

шматлікія прыватныя друкарні, а дзяржаўны кантроль за кнігавыданнем і 

кнігараспаўсюджваннем ажыццяўляўся рэдка і пост-фактум (пасля выхаду 

кнігі). У гэты ж час кнігі Маскоўскага друкарскага двара перад выхадам у свет 
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праходзілі шматузроўневую праверку, а пасля выхаду ўвесь тыраж у кароткі 

тэрмін мусіў быць размеркаваны і прададзены (частка накладу прадавалася 

кнігарняй, частка надавалася для царскіх ды патрыяршых пажалаванняў, 

большасць накладу рассылалася па рэгіёнах для абавязковага выкупу цэрквамі, 

манастырамі, гандлярамі). У Расіі толькі ў 1632 г. была адкрытая першая 

кніжная крама, якая да канца стагоддзя заставалася адзінай у дзяржаве, у той 

час як у вялікіх гарадах Рэчы Паспалітай ужо ў канцу XVI ст. налічвалася па 

некалькі кнігарань. Улады Расіі перашкаджалі адкрыццю дадатковых кнігарняў 

найперш з-за боязі пранікнення ў дзяржаву непадцэнзурнага кніжнага 

асартыменту, што, разам з іншымі мерамі (забарона на ўвоз і чытанне кніг з 

Рэчы Паспалітай 1627 г. і 1672 г.), сведчыць пра прызнанне расійскімі ўладамі 

вялікай важнасці друкаванай кнігі ў пабудове дзяржаўнай ідэалогіі. 

Адначасова, дзейнічалі і эканамічныя чыннікі: к сярэдзіне XVII ст. 

кнігавыданне набыло рысы камерцыйнага, а не мецэнацкага занятку, і кніжны 

гандаль стаў прыносіць прыбытак уласнікам друкарань. Кніжныя цэнтры на 

ўсходнеславянскіх землях сталі спаборнічаць за чытача. 

І ў Расіі, і ў Рэчы Паспалітай значную ролю адыгрывала перапіска кніг як 

спосаб міграцыі тэкстаў. У абедзвюх дзяржавах перапіскай кніг для прыватных 

мэтаў і для продажу займаліся і свецкія, і духоўныя асобы, але большасць 

перапісчыкаў былі менавіта святарамі. Розніца, аднак, заключалася ў стаўленні 

да перапісвання кніг з боку дзяржавы: калі ў Рэчы Паспалітай пасля 

зацвярджэння кнігадрукавання ўлады практычна не ўмешваліся ў працэсы 

кнігаперапісвання, якія складалі сферу прыватнага, то ў Расіі перапіска кніг 

стала магчымасцю распаўсюджвання актуальных тэкстаў, сферай неафіцыйнай 

культуры. Крыніцы сведчаць, што царкоўная і свецкая ўлада імкнулася 

кантраляваць гэты шлях міграцыі, бачачы ў ім пагрозу. Пагроза стала асабліва 

адчувальнай у час рэфармавання царквы ў сярэдзіне XVII ст. Аргументы 

дзяржавы на карысць царкоўнай рэформы даносіліся да святароў, а праз іх і да 

прыхаджан з выкарыстаннем друкаванай кнігі. Паколькі адзіная на той час 

расійская друкарня знаходзілася ў дзяржаўнай уласнасці, праціўнікі рэформ – 

стараабрадцы (стараверы) – мелі адзіны спосаб для прапаганды сваіх ідэй, а 

менавіта кнігаперапісванне. Адначасова стараабрадцы актыўна карысталіся 

друкаванымі кнігамі, выдадзенымі ў дарэформенны час. Больш за тое, запісы на 

кнігах паказваюць, што нягледзячы на царскі ўказ пра абмен кніг старога друку 

на новыя, многія старыя кнігі працягвалі цыркуляваць у грамадстве: іх куплялі 

ў храмах і манастырах, у перакупшчыкаў. Манастыры і храмы, прыняўшы 

новаўвядзенні Нікана, працягвалі карыстацца кнігамі дарэформеннага часу і, у 

цэлым, стаўленне да такіх кніг было лаяльным. Гэта пацвярджаюць і ўкладныя 

запісы царкоўных іерархаў на кнігах дарэформеннага часу, зробленыя пасля 
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1650-х гг. Рэлігійныя канфлікты ў Рэчы Паспалітай, якія пачаліся прыкладна за 

паўстагоддзя да пачатку барацьбы вакол царкоўных пераўтварэнняў у Расіі, 

мелі свае асаблівасці: кожная з канфесій мела доступ да друкарняў і, адпаведна, 

не мела патрэбы капіраваць палемічныя тэксты ад рукі, як расійскія стараверы. 

Тут палемічныя кнігі друкаваліся вялікімі накладамі і распаўсюджваліся 

традыцыйнымі шляхамі. 

У цэлым, рэлігійныя войны ўнутры Расіі і Рэчы Паспалітай стваралі 

спецыфічны грамадска-палітычны фон і своеасабліва ўпісваліся ў адносіны 

паміж дзяржавамі, якія часта ў XVII ст. знаходзіліся ў стане вайны. Так, для 

другой паловы XVII ст. была ўласцівая не толькі прымусовая, але і 

добраахвотная міграцыя людзей і кнігазбораў праз мяжу Расіі і Рэчы 

Паспалітай: стараабрадцы ехалі ў Рэч Паспалітую са спадзяваннем на свабоду 

веравызнання, у той жа час, манахі з усходнебеларускіх і ўкраінскіх зямель 

пераязджалі ў Расію са спадзяваннем на свабоду спавядання праваслаўя і 

абарону іх веры расійскім царом [1, 2, 6, 8]. 

5. Кніжная міграцыя ў час вайны набывала новыя адценні. Ужо з пачатку 

XVI ст. Вялікае Княства Літоўскае пачало выкарыстоўваць кніжную 

прадукцыю ў межах ідэалагічнага процістаяння падчас войнаў з Маскоўскай 

дзяржавай. Ужо да пачатку XVII ст. кіраўніцтва абедзвюх дзяржаў – і Расіі, і 

Рэчы Паспалітай – зразумела магчымасці, якія надае кнігадрукаванне для 

ідэалагічнага ўздзеяння на насельніцтва і ўласнай, і варожай дзяржаў. Перыяд 

баявых дзеянняў на мяжы Расіі і Вялікага Княства Літоўскага (Рэчы 

Паспалітай) 1560–1580-х гг. супаў з распаўсюджваннем друкаванай кнігі ў 

абедзвюх дзяржавах, што спрыяла інтэнсіфікацыі кніжнай міграцыі ў цэлым у 

рэгіёне. Для ваеннага часу ў XVI–XVII стст. былі характэрныя звычайныя для 

мірнага перыяду шляхі кніжнай міграцыі, такія як уклад, пакупка, крадзеж кніг. 

Аднак у ваенны час на першы план выходзіць міграцыя кніг як трафеяў. Да 

маёмасці ворагаў ставіліся прагматычна: нягледзячы на распал нянавісці між 

прадстаўнікамі розных дзяржаў, канфесій, саслоўяў, маёмасць ворагаў, у тым 

ліку кнігазборы, не толькі знішчалі, але і захоплівалі. Здабыццё кніг у якасці 

трафея і стала самым пашыраным шляхам кніжнай міграцыі ў час вайны. 

Кніжныя трафеі часам пакідалі для ўласнага карыстання, часам выкарыстоўвалі 

для здзяйснення царкоўнага ўкладу (запісы сведчаць, што найчасцей трафейныя 

кнігі куплялі менавіта з такой мэтай), часам распрадавалі. Такім чынам, гандаль 

кнігамі ў час войнаў пераходзіў з рук прафесійных кнігагандляроў да 

ўдзельнікаў ваенных дзеянняў (у XVII ст. часта прадаўцамі кніг на землях Расіі 

і Рэчы Паспалітай з’яўляліся казакі і татары). Звычайна распродаж адбываўся 

на памежных землях. 
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Пра норавы грамадства на землях Усходняй Еўропы таго часу сведчыць 

практыка рабаўніцтва не толькі людзей, але і храмаў. Прыклады паказваюць, 

што рабаванне храмаў у час ваенных дзеянняў не лічылася заганным, 

нарабаваныя кнігі і іншыя рэчы не хаваліся, наадварот, імі ганарыліся, іх лічылі 

здабытымі сумленна, уласнай смеласцю. Да хрысціянскай кнігі як чужога 

ўкладу не выяўлялі павагі: кніжныя трафеі здабывалі з храмаў і адзінаверцы, і 

прадстаўнікі іншых канфесій. Ужо здабытую кнігу пачыналі шанаваць як 

уласную, праз яе прасілі ў Бога выратавання і пазбаўлення ад грахоў. 

Адначасова з міграцыяй кнігі як трафея, адбываўся гандаль кнігамі паміж 

краінамі, у прыватнасці, у час ваенных дзеянняў паміж Расіяй і Рэччу 

Паспалітай выдаўцы апошняй імкнуліся праз купцоў распаўсюджваць на 

тэрыторыях ворага свае выданні, надрукаваныя на ўзор маскоўскіх. 

У ваенны час кнігі таксама дапамагалі чалавеку падтрымліваць сваю 

ідэнтычнасць. Эмігранты з Рэчы Паспалітай, якія з’явіліся ў Расіі ў 1650–1660-я 

гг., куплялі на расійскіх землях кнігі і дасылалі іх на радзіму: сваякам, у храмы 

або ў манастыры, з якіх паходзілі. Праваслаўнае насельніцтва, якое 

знаходзілася ў турэцкім або татарскім палоне, таксама купляла кнігі для 

захавання ўласнай ідэнтычнасці: у гарадах Крымскага ханства і Асманскай 

імперыі быў наладжаны гандаль трафейнымі славянскімі кнігамі. 

Палонныя захоўвалі кнігі пры сабе, спадзеючыся вярнуцца з палону, або без 

надзеі на сваё вяртанне перадавалі іх на радзіму праз знаёмых і сваякоў. Кнігі 

зазвычай перадавалі для ўкладу ў царкву свайго прыходу або ў любы 

хрысціянскі храм з умовай малітвы за сваю душу. Цвёрдасць у хрысціянскай 

веры давала  чалавеку надзею на Божую міласць, таму падараванні царкве, 

зробленыя ў палоне, з’яўляліся для чалавека асабліва значнымі [2, 3, 5, 10, 12, 

13]. 

Рэкамендацыі па практычным выкарыстанні вынікаў 

Вынікі дысертацыйнага даследавання могуць выкарыстоўвацца пры 

падрыхтоўцы абагульняльных прац па гісторыі Новага часу ў Расіі і Рэчы 

Паспалітай, гісторыі культуры і грамадскага жыцця. Могуць ужывацца ў 

адукацыйным працэсе ва ўстановах вышэйшай і сярэдняй адукацыі падчас 

чытання курсаў па ўсеагульнай гісторыі і гісторыі Беларусі і падрыхтоўкі 

вучэбных дапаможнікаў, а таксама ў арганізацыі экскурсійнай дзейнасці і 

падчас асветніцкіх мерапрыемстваў па гісторыі кніжнай культуры. Матэрыялы 

дысертацыі могуць таксама быць карысныя для арганізацыі розных 

тэматычных мерапрыемстваў, накіраваных на прапаганду літаратурнай і 

гісторыка-культурнай спадчыны. 

Дадзеныя, атрыманыя ў працэсе даследавання, і вынікі, пададзеныя ў 

дысертацыі, ужо цяпер выкарыстоўваюцца Цэнтральнай навуковай бібліятэкай 
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імя Якуба Коласа Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі ў яе навукова-

даследчай дзейнасці пры вывучэнні кніг XVI і XVII стст., складанні навуковых 

апісанняў і стварэнні каталогаў кірылічных выданняў XVI і XVII стст., а 

таксама ў экскурсійна-асветніцкай дзейнасці, падчас правядзення прэзентацый і 

выстаў. Вынікі дысертацыі выкарыстаныя ў навуковым каталогу 

“Кириллические издания XVI века из коллекции Центральной научной 

библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси”, а 

таксама ў каталогу “Кириллические издания первой четверти XVIІ века из 

коллекции Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа 

Национальной академии наук Беларуси”, які рыхтуецца да выдання ў 2018 г. 

[16]. Гэтаксама вынікі могуць быць выкарыстаныя іншымі бібліятэкамі, 

музеямі, архівамі, што захоўваюць у сваіх фондах старадрукаваныя кнігі і чыя 

дзейнасць накіраваная на апісанне і вывучэнне гістарычнага кантэксту 

бытавання гэтых кніг. 
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Кніжная міграцыя ў Расіі і Рэчы Паспалітай XVI–XVII стст.: 

шляхі, уплывы, грамадскае значэнне 
 

Ключавыя словы: кніжная міграцыя, грамадскае развіццё, кніжная 

культура, гісторыя кнігі, Расія, Рэч Паспалітая, украінскія землі, беларускія 

землі, XVI стагоддзе, XVII стагоддзе 

Мэта даследавання заключаецца ў выяўленні шляхоў кніжнай міграцыі 

ў Расіі і Рэчы Паспалітай XVI–XVII стст., іх уплыву і значэння ў грамадскім 

развіцці. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя (аналіз і сінтэз, індукцыя 

і дэдукцыя) і спецыяльна-гістарычныя (гісторыка-сістэмны, гісторыка-

тыпалагічны, гісторыка-параўнаўчы, гісторыка-генетычны). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: Упершыню ў гістарыяграфіі сістэмна 

разгледжаны працэсы кніжнай міграцыі ў Расіі і на ўсходніх землях Рэчы 

Паспалітай у XVI–XVII стст. Ахарактарызаваныя асноўныя шляхі кніжнай 

міграцыі ў гэты час: царкоўны ўклад, продаж і купля, абмен, заклад кнігі, 

перадача кніг у спадчыну, дарэнне і пазычанне кнігі, збыт кніг друкарнямі. 

Адзначаны сацыяльны кантэкст кожнага са шляхоў міграцыі і іх значэнне ў 

грамадскім жыцці. Усебакова вывучаны царкоўны ўклад як найбольш 

пашыраны шлях міграцыі, вызначаныя яго прычыны, асаблівасці, звязаныя з ім 

рытуалы, а таксама практыкі ўкладчыкаў, накіраваныя на яго ахову. Вылучаныя 

адметнасці кніжнай міграцыі ў Расіі і Рэчы Паспалітай, звязаныя са 

спецыфічным грамадска-палітычным кантэкстам і абумоўленыя, перш за ўсё, 

наяўнасцю прыватных друкарань і свабоднага кніжнага рынку ў Рэчы 

Паспалітай ды дзяржаўнай манаполіяй на кнігавыданне ў Расіі. Адзначаныя 

асаблівасці кніжнай міграцыі ў час войнаў і міждзяржаўных канфліктаў XVI–

XVII стст., выяўленыя новыя ролі, якія набывае  кніга ў гэты перыяд, паказаныя 

шляхі міграцыі трафейнай кнігі. Ахарактарызаваная такая група крыніц, як 

запісы на кнігах, і паказаны яе патэнцыял для гістарычных даследаванняў. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні і сфера выкарыстання: Вынікі 

даследавання могуць быць выкарыстаныя ў сферы адукацыі пры падрыхтоўцы 

курсаў па ўсеагульнай гісторыі і гісторыі Беларусі, пры напісанні прац па 

гісторыі Новага часу ў Расіі і Рэчы Паспалітай, пры стварэнні навучальных 

дапаможнікаў, а таксама ў сферы асветы і прапаганды гістарычнай спадчыны. 

Асабліва карыснымі вынікі даследавання могуць быць для гісторыкаў кнігі, 

кнігазнаўцаў, бібліёграфаў, бібліятэкараў і іншых спецыялістаў, чыя дзейнасць 

накіравана на апісанне, вывучэнне і папулярызацыю кніжных фондаў. 
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Цель исследования заключается в установлении путей книжной 

миграции в России и Речи Посполитой XVI–XVII вв., её влияния и значения 

для общественного развития.  

Методы исследования: общенаучные (анализ и синтез, индукция 

и дедукция) и специально-исторические (историко-системный, историко-

типологический, историко-сравнительный, историко-генетический). 

Полученные результаты и их новизна: Впервые в историографии 

системно рассмотрены процессы книжной миграции в России и на восточных 

землях Речи Посполитой в XVI–XVII вв. Выявлены и охарактеризованы 

основные пути книжной миграции: церковный вклад, продажа и покупка, 

обмен, использование книги в качестве залога, передача книг по наследству и в 

подарок, занимание книг, сбыт книг типографиями. Отмечено значение и 

социальный контекст каждого из путей. Всесторонне изучен церковный вклад, 

определены его причины, особенности, связанные с ним ритуалы, а также 

практики вкладчиков, направленные на его сохранность. Отмечены 

особенности книжной миграции в России и Речи Посполитой, связанные со 

специфическим общественно-политическим контекстом и обусловленные, 

прежде всего, наличием частных типографий, свободного книжного рынка в 

Речи Посполитой и государственной монополией на книгоиздание в России. 

Проанализированы процессы книжной миграции в войнах XVI–XVII вв. и 

новые роли книги в этот период, исследованы пути миграции трофейных книг. 

Охарактеризованы записи на книгах как группа исторических источников, 

показан их потенциал для исторических исследований. 

Рекомендации по использованию и область применения: Результаты 

исследования могут быть использованы в сфере образования при подготовке 

курсов по всеобщей истории и истории Беларуси, при написании работ по 

истории Нового времени, при создании учебных пособий, а также в сфере 

просвещения и пропаганды исторического наследия. Особенно полезными 

результаты исследования могут быть для историков книги, книговедов, 

библиографов, библиотекарей и других специалистов, чья деятельность 

направлена на описание, изучение и популяризацию книжных фондов. 
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Purpose of the research is to identify the ways of book migration in Russia 

and in the Polish-Lithuanian Commonwealth of the 16th-17th centuries, their 

influence and significance in social development. 

Methods of the research: General scientific methods (analysis and synthesis, 

induction and deduction) and special historical methods (historical-systematic 

historical-genetic, historical-comparative, historical-typological). 

The results and their novelty: For the first time in historiography the 

processes of book migration in Russia and on the eastern lands of the Polish-

Lithuanian Commonwealth in the 16th–17th centuries were systematically examined. 

Such ways as book donation to church, sale and purchase, exchange, use of the book 

as collateral, transfer the book by inheritance, using it as a gift, borrowing books, 

selling and distributing books by printing houses were identified and characterized. 

There was noted significance and social context of every way of the book migration. 

The book donation to church was studied widely as the most widespread way of book 

migration. Its causes, peculiarities, associated rituals and practices, aimed at its 

preservation, were determined. It was noticed that the peculiarities of book migration 

in Russia and the Polish-Lithuanian Commonwealth were connected with a specific 

social and political context and were caused, first of all, by the availability of private 

printing houses and the free book market in the Polish-Lithuanian Commonwealth 

and the state monopoly on book publishing in Russia. The processes of book 

migration in the wars of the 16th–17th centuries also were analyzed. It was defined 

the new roles of the book in this period. The ways of migration of trophy books were 

explored. A poorly known group of historical sources, such as records on books, was 

characterized and it was shown its potential for historical research. 

Recommendations on the use and application: The results of the research 

can be used in the field of education in the preparation of courses on the general 

history and history of Belarus, writing works on the history of the modern period, 

creating textbooks, and in the field of education and promotion of historical heritage. 

Particularly useful research results can be for specialists, whose activities are aimed 

at describing, exploring and popularizing book collections. 


