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МАСТАЦКАЕ АФАРМЛЕННЕ ВОКЛАДАК ТВОРАЎ 
АДАМА МІЦКЕВІЧА Ў БЕЛАРУСІ І ПОЛЬШЧЫ

Вокладка кнігі — найбольш актыўная тэрыторыя з пункту гледжання 
рэкламнага напаўнення афармлення [8, с. 845]. Прадукт сацыяльна-эка-
намічнага і прамыслова-тэхнічнага развіцця грамадства XV–XVI стст., 

яна ад самага пачатку свайго існавання мела на мэце персаналізацыю кнігі. 
З часам рост асветы павялічваў колькасць спажыўцоў кнігі; тэхніка кнігадруку 
ўзбагацілася вынаходніцтвам літаграфіі, фотацынкаграфіі, удасканаленнем 
машын; кніжны гандаль буйнеў і развіваўся. У адпаведнасці з гэтым воклад-
ка кнігі прайшла усе стадыі ад «нямой», праз шрыфтавую, дэкаратыўную, 
ілюстрацыйную, да «плакатнай» уключна [7].

Сёння як беларускія, так і замежныя спецыялісты пагаджаюцца, што 
добрая вокладка — гэта вокладка эфектыўная, дзе кожны элемент працуе на 
поспех выдання [17]. Тым не менш падчас афармлення вокладкі выдаўцы ча-
ста кіруюцца яе эстэтычнай функцыяй, забываючыся на апрыёрны рэкламны 
складнік. Між тым, якаснае спалучэнне стылю і рэкламы дапаможа павысіць 
агульную культуру выдання і стварыць адпаведны «парадны ўваход у кнігу». 
Палепшыцца таксама сітуацыя з чытаннем у цэлым; пакуль жа адмоўная тэн-
дэнцыя выдавецкай галіны, агульная для Беларусі і Польшчы, — зніжэнне 
чытацкай зацікаўленасці нават у творах класікі, якое бярэ свой пачатак яшчэ 
ў школе, дзе дзяцей заахвочваюць чытаць кнігі не дзеля задавальнення, а па 
патрэбе ці для ўзнагароды [20]. Апытанне, праведзенае ў Беларусі, выявіла: 
траціна насельніцтва ніколі не бярэ ў рукі кнігу [1]. У Польшчы гэты паказчык 
нават вышэйшы: у 2017 г. усяго толькі 38 % палякаў пазнаёміліся як мінімум 
з адной кнігай [20].

Як мусіць выглядаць добрая вокладка ў Беларусі? Нашы даследнікі не 
маюць дакладнага адказу на гэтае пытанне. Грунтоўных працаў, прысвечаных 
кніжнаму афармленню, вельмі мала [2; 3], ды і там тэма рэкламнай функцыі 
кнігі закранаецца толькі ўскосна [3; 11; 14]. Толькі ў некаторых артыкулах 
аўтары заклікаюць выдаўцоў пры фарміраванні рэпертуару выданняў улічваць 
вынікі працы маркетынгавых службаў і актыўна прапагандаваць кнігу праз яе 
афармленне [5].

Дызайн вокладкі рэгламентуецца выключна існуючай традыцыяй і 
эстэтыч ным густам стваральнікаў кнігі, таму падыходы да яго могуць быць 
рознымі. Тым не менш ёсць некалькі агульных прынцыпаў. Так, рашэнне 
вокладкі мусіць быць умоўна-дэкаратыўным, зразумелым, надаваць кнізе 
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прывабны знешні выгляд, аднак у той жа час раскрываць яе асноўны сэнс, 
стыль і вобразны лад. На вокладцы мусяць быць асноўныя шрыфтавыя эле-
менты, якія адлюстроўваюць асноўныя загаловачныя звесткі (імя аўтара і 
назву кнігі) [6]. Вялікую ролю ў афармленні адыгрывае колер: спецыялісты 
ўпэўненыя, што акурат фарбы і смеласць — тыя складнікі, якіх не хапае су-
часнай беларускай кнізе [10]. У цэлым, добрая беларуская кніжная вокладка 
працуе ў трох плоскасцях: плакат, упакоўка і твор мастацтва [12] — хоць не-
каторыя даследнікі называюць памкненне дызайнераў пераўтварыць вокладку 
ў рэкламны плакат галоўнай памылкай сучаснага афармлення [15].

У польскай выдавецкай галіне больш, чым у беларускай, пашыранае стаў-
ленне да кнігі як да тавару з яскрава выяўленай камунікатыўнай функцыяй, 
дзе вокладка нясе вялікую семантычную нагрузку. Яе задачай, такім чынам, 
з’яўляецца прыцягненне ўвагі і з дапамогай тэкставай ці сімвалічнай інфар-
мацыі ўказанне на змест выдання [22]. Як пісаў даследнік Тэадор Зберскі, 
«Чым вокладка ці супервокладка багацейшая, тым больш расчытаем кодаў, 
тым багацейшая яе семіётыка» [23, с. 5–6]. Аднак гэтая тэза не заахвочвае да 
выкарыстання на вокладцы максімальнай колькасці элементаў. Пры распра-
цоўцы дызайну кнігі польскія спецыялісты раяць перш за ўсё ўлічваць правіла 
пяці P — іншымі словамі, класічныя інструменты, прыдатныя для прасоўвання 
любога прадукту на рынку:

1. Product — прадукт (яго вартасці).
2. Price — кошт (ці будзе выданне прывабнае для чытача з эканамічнага 

пункту гледжання).
3. Place — месца (дзе будзе распаўсюджвацца канкрэтная кніга).
4. Promotion — якія захады будуць прынятыя для прасоўвання прадукту.
5. Packaging — упакоўка (у нашым выпадку — вокладка ці супервокладка).

◊ Мал. 1. Звесткі, якія могуць быць прадстаўлены на вокладцы кнігі
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Акрамя адпаведнасці пералічаным фактарам, добрая вокладка польскай 
кнігі, на думку даследнікаў, мусіць прыцягваць увагу, заахвочваць да знаёмства 
з тэкстам, мець добра прадуманыя, беспамылковыя і цікавыя чытачу элементы 
(загаловак, апісанне кнігі, інфармацыя пра аўтара ці фрагменты рэцэнзіі) [16]. 
Нягледзячы на рэкамендацыйны характар існуючых у Еўропе выдавецкіх 
стандартаў, размяшчэнне тэкставых элементаў на вокладках польскіх кніг 
дастаткова прадуманае і ўкладваецца ў наступную схему (мал. 1 [18]):

Так, на першай старонцы вокладкі змяшчаюцца імя аўтара, назва (і, часам, 
падзагаловак) твора, кароткая прадмова, цытаты з рэцэнзіі, назва выдавецтва 
ці выдавецкай серыі. Другая старонка вокладкі можа ўтрымліваць штрых-
код, часам фотаздымак аўтара, рэцэнзіі, фотаздымкі вокладак іншых нядаўна 
выдадзеных працаў аўтара. На карэньчыку можна сустрэць прозвішча аўтара, 
тытул твора, назву і сігнет выдавецтва. Акрамя таго, канструкцыя польскай 
кнігі часта прадугледжвае наяўнасць клапанаў, якія ствараюць дадатковую 
інфармацыйную і рэкламную прастору і могуць утрымліваць фотаздымак і 
звесткі пра аўтара ці перакладчыка, код ISBN, назву выдавецтва, анатацыю, 
водгук пра аўтара і кошт кнігі.

Як дадзеныя рэкамендацыі працуюць на практыцы? Ніжэй прааналізуем 
некалькі кніг, выдадзеных у Беларусі і Польшчы пасля распаду СССР. Для 
даследавання былі абраныя выданні паэта-класіка Адама Міцкевіча. На наш 
погляд, яны найбольш яскрава адлюстроўваюць існуючыя тэндэнцыі, бо былі 
створаныя ва ўмовах вострай канкурэнцыі на сучасным кніжным рынку, калі 
з’яўляецца вялікая колькасць аналагічных выданняў — і трэба ўлічваць не 
толькі сфармаваную традыцыю афармлення такіх кніг, але і запатрабаванні 
чытачоў.

Найважнейшае, на думку польскіх даследнікаў, — захоўваць баланс 
паміж тэкстам і ілюстрацыяй. Тым не менш заўважана, што ў Польшчы 
фотаздымак ці малюнак прадаюць кнігу значна лепш, чым тэкст [21]. Пад-
час распрацоўкі дызайну амаль усіх прааналізаваных польскіх выданняў 
выкарыстоўваліся як тэкставыя, так і ілюстрацыйныя элементы. Толькі адно 
выданне («Proza artystyczna: opowiadania, szkice, fragmenty: contes, essais, 
fragments», Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2013) было аформ-
лена з дапамогай выключна сродкаў тыпаграфікі. Гэта можна патлумачыць 
чытацкім адрасам выдання: яно ўтрымлівала не толькі мастацкі тэкст, але і 
яго падрабязны тэксталагічны аналіз, таму было разлічана, хутчэй, на спе-
цыялістаў. Падбор жа малюнкаў у астатніх кнігах залежаў ад тэматыкі зме-
шчаных тэкстаў: гістарычныя творы суправаджаліся фрагментамі вядомых 
карцін («Konrad Wallenrod», Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2004 — у 
афармленні выкарыстаная частка «Бітвы пад Грунвальдам» Яна Матэйкі), 
рамансы і інтымная лірыка — вобразнымі выявамі гераінь славянскіх міфаў 
ці адпаведна аформленымі фотаздымкамі дзяўчат. Партрэт аўтара на воклад-
цы выкарыстоўваецца рэдка, паступова ён становіцца часткай унутранага 
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афармлення кнігі і з’яўляецца на франтыспісе. Падобны падыход да кніжнага 
дызайну цалкам раскрывае змест кнігі — а значыць, напоўніцу выконвае яго 
камунікатыўную функцыю. З іншага боку, даследнікі назіраюць з’яўленне ўсё 
большай колькасці выданняў з шаблонным афармленнем. І хоць па іх дастат-
кова лёгка можна меркаваць пра моду, пануючую ў Польшчы, і шукаць творы 
ўпадабанага гатунку, дадзеная сітуацыя прыводзіць чытача да нуды — і можа 
пры недакладным вывучэнні асноўнага тэксту дызайнерам нават стварыць 
няправільнае ўражанне пра кнігу. Так стала, напрыклад, з творамі Эліс Манро, 
Нобелеўскай лаўрэаткі, чые інфантыльныя вокладкі падыходзяць больш для 
лёгкай жаночай літаратуры, калі насамрэч у яе кнігах глыбока раскрываецца 
сама сутнасць чалавечай натуры і аналізуюцца грамадскія адносіны [19].

Другая старонка вокладкі большасці прааналізаваных польскіх выданняў 
выкарыстоўваецца дастаткова эфектыўна — як прастора для рэкламавання 
выданняў. Нават калі тэкставыя элементы адсутнічаюць, размяшчаецца вы-
давецкая марка («Ballady: wybór», Poznań: Oficyna Wydawnicza GMP, [1998]). 
Аднак часцей выкарыстоўваюцца ўсе прадстаўленыя ў мал. 1 элементы: 
анатацыя, штрых-код, назва выдавецтва і сігнет, назва серыі і яе апісанне, 
лагатыпы спонсараў, рэцэнзіі і г. д.

Варта адзначыць, што магчымасці паліграфічнага афармлення выкары-
стоўваюцца неактыўна: толькі некаторыя з прааналізаваных выданняў мелі 
цісненне ці лакіраванне. Тым не менш, на нашу думку, гэта, хутчэй, добрая 
тэндэнцыя, бо стваральнікі кнігі дапасоўваюць паліграфічнае выкананне да 
канкрэтнай сітуацыі, а не прытрымліваюцца тых канонаў, якія былі прынятыя 
пры афармленні класічнай літаратуры яшчэ ў савецкія часы. Гэтаксама не-
актыўна выкарыстоўваецца супервокладка. Між тым, яна значна падоўжыць 
тэрмін службы кнігі, захавае пераплёт ад пашкоджанняў, а таксама дапаможа 
афарміцелю напоўніцу раскрыць патэнцыял выдання.

У афармленні беларускіх кніг Адама Міцкевіча выкарыстоўваюцца розныя 
схемы: гэта можа быць як традыцыйнае спалучэнне ілюстрацыі (сюжэтнай, 
абстрактнай ці партрэтнай) і тэксту, так і выключна тыпаграфіка з элементамі 
ўпрыгожанняў: віньеткамі ці рамкамі. У той жа час, другая старонка вокладкі 
часта застаецца пустой. Толькі ў серыйных выданнях размяшчаюцца цытаты 
і рэцэнзіі рознага аб’ёму, тэматычныя выявы ці лагатыпы спонсараў. Больш 
актыўна выкарыстоўваецца паліграфічнае выкананне: два выданні з шэрагу 
прааналізаваных выйшлі ў пераплёце з цісненнем, што сведчыць пра захаван-
не савецкіх канонаў у афармленні твораў класікі. Гэтаксама, як і ў польскіх 
выданнях, нячаста сустракаецца супервокладка: ніводная з прааналізаваных 
беларускіх кніг не мела дадатковых элементаў у сваёй канструкцыі. Варта 
адзначыць, што большасць з усіх разгледжаных кніг выйшла ў пераплёце. 
Можна сцвярджаць, што ў свядомасці чытача стандартны фармат і наяўнасць 
пераплёту з’яўляюцца гарантам якасці змешчанага ў кнізе твора [8, c. 846]. 
Мяккая вокладка, наадварот, асацыіруецца з нізкім грашовым і інтэлектуаль-
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ным коштам прадукцыі. Пра гэта сведчаць і шматлікія водгукі ў інтэрнэт-
кнігарнях ды на форумах аматараў чытання [9; 13].

Такім чынам, у афармленні беларускіх і польскіх выданняў класікі ёсць як 
станоўчыя, так і адмоўныя тэндэнцыі. У кнігах, якія пабачылі свет у Беларусі, 
назіраюцца больш актыўныя эксперыменты з мастацкай інтэрпрэтацыяй тво-
ра. У той жа час рэкламная і камунікатыўная функцыі вокладкі выражаныя 
слаба. У Польшчы ж, наадварот, стратэгія прасоўвання кніг распрацаваная 
вельмі добра, але ўсё больш праяўляецца схільнасць да схематызацыі ды-
зайну вокладкі. Можна сцвярджаць, што ў спецыялістаў абедзвюх краін ёсць 
багата кірункаў супрацоўніцтва. У адпаведнасці з атрыманымі данымі можна 
вылучыць наступныя шляхі развіцця рэкламнага патэнцыялу беларускіх і 
польскіх выданняў:

1. Уключэнне ў афармленне вокладкі тэкставых блокаў з цытатамі, сло-
ганамі і г. д.

2. Больш актыўнае выкарыстанне супервокладкі.
3. Пазбяганне неабгрунтаваных шаблоннасці і традыцыяналізму ў афа-

рмленні.
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МОВА АДАМА МІЦКЕВІЧА  
Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІНГВІСТЫЦЫ

Неардынарнасць творчасці Адама Міцкевіча 
выяўлялася ў розных аспектах, але най-
больш паслядоўна, відаць, у мове.
У. І. Мархель

Літаратурныя крытыкі звярнулі ўвагу на мову твораў Адама Міцкевіча 
ўжо адразу па выхадзе двух тамоў яго зборніка пад назвай «Паэзія» 
(1822–1823 гг.). Пасыпаліся абвінавачванні ў злоўжыванні «правін-

цыялізмамі» і ў адвольным стаўленні да польскай мовы, на што, як вядома, 
паэт адказаў у артыкуле «Пра варшаўскіх крытыкаў і рэцэнзентаў» (1828 г.), 
заявіўшы, што не толькі не асцерагаецца правінцыялізмаў, але ўжывае іх 
свядома [9, с. 548].

Фактычна з гэтага часу, з першай трэці ХІХ ст., акрэслілася мовазнаўчая 
праблематыка даследавання літаратурнай спадчыны А. Міцкевіча, якая ў 
далейшым са з’яўленнем перакладаў яго твораў на розныя мовы значна 
пашырылася.

Амаль не закранаючы у гэтай публікацыі набыткі польскага міцкеві-
чазнаўства, якое ў сучаснасці ўяўляе сабой магутную мультынавуковую 
плынь, адзначым, што ў галіне беларускага міцкевічазнаўства найбольшая 
колькасць даследаванняў належыць літаратуразнаўцам. Таму невыпадкова ў 
брашуры К. Цвіркі «Адам Міцкевіч: Вялікі пясняр Беларусі», якая выйшла 
ў серыі «100 выдатных дзеячаў беларускай культуры» ў 2018 г., у раздзеле 
«Даследаванні, прысвечаныя А. Міцкевічу» прыведзены ў асноўным літара-
туразнаўчыя і некалькі гісторыка-культуралагічных прац, агульная колькасць 
якіх, на жаль, невялікая [12, с. 63]. Праўда, дададзім, беларускае літарату-
разнаўства на пачатку гэтага стагоддзя ўзбагацілася асобнымі кандыдацкімі 


