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Падарожжа ў часе
Рэдкія атласы і кнігі пра Беларусь
У Санкт-Пецярбургу падрыхтаваны адзіны ў сваім родзе збор рэпрынтаў кніжных
рарытэтаў — больш за шэсць дзясяткаў тамоў — па гісторыі і культуры Беларусі.
Старадаўнія рукапісныя геаграфічныя атласы, працы па этнаграфіі, статыстыцы,
выбраныя гістарычныя сачыненні цяпер больш даступныя. Пра тое, што гэта за
праца — падрыхтоўка такіх выданняў, пра выбар кніг для «Беларускай бібліятэкі»
расказвае генеральны дырэктар выдавецтва «Альфарэт» Юрый Шастакоў.

Марыя Капусціна
нага межавання — аднаго з самых амбіцыйных
праектаў Кацярыны ІІ. Межавая справа лічылася
свяшчэннай, а землямеры, якія гэтым займаліся,
прысягалі годна выконваць даручаную работу.
Вынікі перавысілі чаканні: рукапіснымі атласамі
ваенныя тапографы карысталіся ажно да пачатку
ХХ стагоддзя.
У «Беларускай бібліятэцы» прадстаўлены факсімільныя копіі атласаў Магілёўскага і Полацкага
намесніцтваў, Віцебскай, Гродзенскай, Мінскай
і Магілёўскай губерняў. Яны ў адзіночных экзэмплярах захоўваюцца ў Расійскім дзяржаўным
гістарычным архіве ў Санкт-Пецярбургу. Прыглядзіцеся ўважліва да клапатліва выведзеных умоўных абазначэнняў прыгожых старых карт —
і вы тут жа ўбачыце прыстані і дарогі, цэрквы,
манастыры, мудрагеліста раскіданыя мястэчкі
і вёскі, а каштоўны статыстычны матэрыял распавядзе вам пра тое, колькі тут было жыхароў,
заводаў і лясных абшараў. Буйны маштаб дае магчымасць убачыць асаблівасці жыцця той эпохі
ў падрабязнасцях. Гэта сапраўднае падарожжа
ў часе — імгненны здымак канца XVIII стагоддзя.

— Як узнікла ідэя стварэння «Беларускай
бібліятэкі» і якія выданні ў яе ўвайшлі?
— Калі ў ХІХ стагоддзі пачалося комплекснае
вывучэнне Беларусі, з’явілася вялікая колькасць
этнаграфічных і гістарычных даследаванняў,
статыстычных работ і зборнікаў, тапаграфічных
матэрыялаў. Гэтыя выданні сёння захоўваюцца
ў навуковых фондах, у большасці за межамі краіны,
якой яны прысвячаліся. Сучасныя беларусы таксама павінны мець іх у сваіх бібліятэках і калекцыях.
Мы выбралі найлепшыя выданні і прадстаўляем
іх у рэпрынтных копіях.
Унікальнымі з’яўляюцца рукапісныя атласы
беларускіх губерній. Яны ніколі не траплялі на
антыкварны рынак і сёння амаль забытыя. Атласы былі створаны ў выніку так званага генераль-

— Атласы — гэта вельмі спецыфічныя выданні. Хто іх купляе?
— Большая частка нашых пакупнікоў —
бібліятэкі і дзяржаўныя архівы, якія замаўляюць дакладныя копіі і выдаюць іх чытачам, каб арыгіналы
працягвалі захоўвацца ў фондах і не псавацца.
У гэтым сэнсе мы зберагаем культурную спадчыну і дапамагаем максімальна ашчадна перада92
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гады ў Берліне і Парыжы. Бібліятэкі не маюць ніводнага цалкам захаванага камплекта, а ў прыватным зборы мы яго знайшлі. І, канечне, перавыдалі.

ваць рэдкія шэдэўры сусветнага кнігавыдання будучым пакаленням. Так адбылося і з «Беларускай
бібліятэкай», большасць выданняў якой ніколі
не перавыдавалася.

— Рэпрынтнымі копіямі сёння выдавецтвы
займаюцца рэдка. Чаму вы выбралі гэтую нішу?

— Напэўна, складана рыхтаваць такія зборы?
— У Санкт-Пецярбургу можна знайсці і сфарміраваць практычна любую калекцыю дарэвалюцыйных кніг на рускай мове дзякуючы наладжанай
з канца XVIII стагоддзя сістэме абавязковага экзэмпляра. У фондах Бібліятэкі Расійскай акадэміі навук, Расійскай нацыянальнай бібліятэкі, Расійскага
дзяржаўнага гістарычнага архіва і іншых навуковых устаноў захоўваюцца амаль усе друкаваныя
выданні, якія з’явіліся ў дарэвалюцыйную эпоху
на тэрыторыі Расійскай імперыі. Мы проста побач,
нам у гэтым сэнсе прасцей.
Акрамя таго, у Пецярбургу ёсць прыватныя
калекцыі бібліяфілаў, якія ўтрымліваюць абсалютна неверагодныя рэчы. Напрыклад, часопіс «Жарптушка». Ён выдаваўся рускай эміграцыяй у 1920-я
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— Выдавецтва «Альфарэт» ужо больш за дванаццаць
гадоў спецыялізуецца менавіта на ўзнаўленні дарэвалюцыйных рарытэтаў, і мы сапраўды адны з нямногіх, хто
сур’ёзна задзейнічаны ў гэтым даволі складаным, але
вельмі цікавым і творчым працэсе. Ад самага пачатку
тэхналагічны ланцужок выстройваўся пад работу з рэдкай
кнігай. Кожны раз мы імкнёмся вярнуць чытачу дакладную
копію выдання — у лепшых кніжных традыцыях, правераных стагоддзямі: на асаблівай паперы пад даўніну, з добрым друкам і класічным пераплётам. Вялікафарматныя
атласы і манументальныя альбомы ілюстрацый сшываюцца
ўручную па старадаўняй тэхналогіі. На сёння падрыхтавана
ўжо больш за шэсць тысяч тамоў.
— Гэта вялікая бібліятэка. Што за кнігі?
— Калекцыю складаюць найлепшыя антыкварныя
выданні XVI — пачатку ХХ стагоддзяў. Шыкоўныя каранацыйныя альбомы расійскіх імператараў, кнігі па гісторыі
войнаў і бітваў, па архітэктуры і тэатры — і нават па акультызме, рэлігіі і масонстве. Атласы, асобныя тамы і вялікія
зборы кніг і часопісаў — тое, што сёння лічыцца фондам
выдавецкай раскошы. Шматтомныя падборкі займаюць цэлыя стэлажы і кніжныя шафы, разам утвараючы ўнікальны
збор, роўнага якому ў нас, напэўна, няма. Для бібліятэк
і бібліяфілаў створаны даведнікі-каталогі, па якіх кожны
можа знайсці і замовіць патрэбныя кнігі.
Вельмі рэдкай на антыкварным рынку застаецца дарэвалюцыйная перыёдыка, і мы ўжо алічбавалі лепшыя
часопісы той эпохі. Але перыёдыку друкуем толькі па замове: гэта адбірае шмат часу і рэсурсаў. 175 тамоў «Русской
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Кожны раз мы імкнёмся вярнуць
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старины», 254 тамы «Исторического вестника», 155 тамоў
«Русского архива», 60 тамоў «Всемирной иллюстрации»
і іншыя знакамітыя выданні XIX стагоддзя можна ўбачыць
у Пецярбургу, у «Кніжнай Капэле» — нашым дэманстрацыйным зале, стылізаваным пад гатычную бібліятэку.
— Што самае складанае ў падрыхтоўцы рэпрынтаў?
— На пошук арыгіналаў і дадрукарскую падрыхтоўку
ідзе вельмі шмат часу. Да прыкладу, у падборцы часопіса
«Нива» атрымалася сто выдавецкіх тамоў, але ж нумароў
часопіса больш — і збіралі іх па шасці бібліятэках. Сёння ніводная бібліятэка не мае поўнага камплекта (такога,
каб зусім без лакун), а ў нас ёсць — і ў лічбавым фармаце,
і на паперы. Уявіце, якая гэта была праца — знайсці ўсе адсутныя старонкі, устаўкі, каляровыя ілюстрацыі… Мы ведаем, як гэта цяжка, таму ў «Беларускай бібліятэцы» шырока
прадстаўлены шматтомнікі.
— Гэта перыядычныя выданні?
— Не толькі. У 1830-я гады ваеннае ведамства Расійскай
імперыі выпусціла дзве шматтомныя серыі даследаванняў:
«Военно-статистическое обозрение Российской империи»
і «Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба». Некалькі тамоў гэтых
серый былі прысвечаны Мінскай, Гродзенскай, Віцебскай,
Магілёўскай губерням. Пры адсутнасці сучасных сродкаў
сувязі звесткі з гэтых даведнікаў былі неацэнныя, асабліва
для людзей гандлю: «В г. Полоцке паром на канате, поднимающий тяжести до 500 пудов и более, длина его 8 и ширина 4 сажени, на переезде потребно 15 минут». Чым не вычарпальная тэхнічная характарыстыка транспарту?
— У калекцыях выдавецтва — толькі рэпрынты?
— Мы працуем і над арыгінальнымі праектамі. Не так
даўно надрукавалі вялікім тыражом трохтомнік «Болдзінскія
рукапісы Пушкіна». Гэта сумесны праект з Інстытутам рускай літаратуры (Пушкінскім Домам). Было алічбавана
шэсць сапраўдных аўтографаў Пушкіна, падрыхтавана
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навуковае апісанне рукапісаў. Дарэчы, фінансаваўся праект
з бюджэту не толькі Расіі, але і Беларусі. Прэзентацыя прайшла ў Пушкінскім Доме, а ўвесь тыраж (500 экзэмпляраў) быў
размеркаваны па бібліятэках.
— Наколькі даступныя па коштах вашы выданні?
— Унікальныя калекцыйныя кнігі не могуць быць таннымі.
Час бязлітасны да папяровай спадчыны: далёка не ўсе выданні
дайшлі да нас без пацёртасцей і заломаў. Усе лічбавыя копіі мы

рэстаўрыруем, старонкі, якіх не хапае,
узнаўляем — прыбіраем, іншымі
словамі, тыя дэфекты, якія пакінуў
час. Ілюстрацыі ў альбомах, калі трэба, перакладаюцца калькай, на пераплёты наносіцца цісненне, абрэзы пакрываюцца золатам… Усё гэта
вялікая і карпатлівая праца.
— Ці набываюць вашы кнігі
прыватныя асобы?
— Аматары і цаніцелі элегантнай дарагой кнігі, канечне, у ліку нашых пастаянных пакупнікоў. Мы фарміруем дамашнія калекцыі, рыхтуем індывідуальны пераплёт для тых,
хто хоча мець фамільную бібліятэку.
Да кожнай кнігі падыход асобны,
як і да чалавека, які яе замаўляе.
Дзяржаўныя структуры і карпаратыўныя заказчыкі часта набываюць
нашы выданні для прадстаўнічых,
эксклюзіўных бізнес-падарункаў.
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Цалкам верагодна, што тэлефоны
і іншыя дэвайсы застануцца
патрэбнымі для стасункаў, гульні,
дзелавой сферы, а кніга пачне сваё
трыумфальнае вяртанне
— А дзе можны купіць вашы кнігі?
— Сёння ўсё — ад пошуку і сканавання да
продажу — засяроджана ў выдавецтве: мы працуем без партнёраў і пасрэднікаў. У Пецярбургу
асноўнае месца продажу нашых кніг — гэта наш
выставачны зал «Кніжная Капэла», асаблівая прастора, якая стварае атмасферу манастырскай,
замкавай бібліятэкі. Інтэр’еры яе аформлены
вітражамі, драўлянай скульптурай, габеленамі
і роспісам. Гэта нібы іншае вымярэнне: мітусня
жыцця адыходзіць на другі план — а вамі авалодвае таямніца сустрэчы з кнігай.
Адзіная пабочная кнігарня, дзе прадстаўлены
нашы кнігі ў скураных пераплётах, — гандлёвы
дом кнігі «Масква».
— Якія наклады ў вашых выданняў?
— У дакладна ўзноўленай старой кнігі наклад
ніколі не будзе вялікім. Затое асабліва каштоўныя
выданні ў нас маюць нумарныя наклады: кожнаму
экзэмпляру прысвойваецца індывідуальны нумар,
а пакупніку выдаецца сертыфікат, які пацвярджае
яго выключнае права на валоданне гэтай кнігай.
Скажам, «Наследие русских охотников» — гэта
400 тамоў дарэвалюцыйнай перыёдыкі, прысвечанай паляванню. Мы вырашылі стварыць усяго
пятнаццаць камплектаў, якія будуць знаходзіцца
ў прыватных бібліятэках. Ёсць бібліятэка, якую
мы рыхтавалі да юбілею вайны 1812 года. У ёй сабраны лепшыя кнігі па тэме, альбомы і атласы
месцаў бітваў. Маштабныя сачыненні Аляксандра Іванавіча Міхайлоўскага-Данілеўскага «Отечественная война 1812 года» і «Военная галерея Зимнего дворца», працы Мадэста Іванавіча
Багдановіча, вялікага князя Мікалая Міхайлавіча
і Мікалая Карлавіча Шыльдэра, французскіх
даследчыкаў Жоржа Тушара-Лафоса, Альберта
Вандаля, Ларана дэ л’Ардэша і Луі-Адольфа Цьера, «Записки герцогини Абрантес» у перакладзе
Ксенафонта Палявога, дваццаць два тамы «Мате97
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фесіях: мараплаванні і суднабудаванні, вугальнай і золатаздабываючай прамысловасці, банкаўскай
справе, гісторыі спорту і паветраплавання, шахматах, медыцыне, модзе,
кулінарыі.
Акрамя таго, нашы зборы прадстаўлены і ўвесь час аднаўляюцца
на сайце выдавецтва. Максімальна
падрабязна паказаны гатовыя кнігі:
поўнае бібліяграфічнае апісанне,
анатацыя, ілюстрацыі, апісанне тэхнічных параметраў — словам, усё
тое, што дасць наведвальнікам сайта магчымасць у думках патрымаць
выданне ў руках, убачыць колер
і асаблівасці пераплёту.

риалов Военно-ученого архива Главного штаба» і альбом карыкатур, якія з’явіліся ў эпоху напалеонаўскіх войнаў. Працы вядомых мастакоў Івана Церабянёва і Аляксея Венецыянава былі
такімі вострымі і камічнымі, што многія з іх перадрукоўваліся
англійскімі часопісамі. Бібліятэка налічвае 325 тамоў! Для гэтага
збору камплектнасць складае толькі сем нумарных выпускаў.
— Дзе акрамя «Кніжнай Капэлы» можна ўбачыць вашы
выданні? Вы ўдзельнічаеце ў кніжных выставах?
— У выставах удзельнічаем рэдка: усё ж гэта, як правіла,
вялікія культурна-масавыя мерапрыемствы, разлічаныя на самую шырокую аўдыторыю. Іншымі словамі, не зусім наш профіль.
Тым не менш летась бралі ўдзел у Міжнародным Арктычным
форуме, дзе прадстаўлялі новую калекцыю — «Арктическую
библиотеку». Сярод перавыдадзеных шэдэўраў — успаміны
Фердынанда Врангеля і Ота Кацабу, Івана Папаніна і Гаўрыіла
Сарычава, Фрыцьёфа Нансена і Адольфа Нордэншэльда, Руаля Амундсана і Валерыяна Альбанава. Уся гісторыя асваення
Паўночнага марскога шляху і пакарэння крайніх паўночных
шырот. Па-сапраўднаму дэтэктыўныя гісторыі, напоўненыя
цяжкасцямі, суровымі выпрабаваннямі і гераізмам.
Дэманстрацыі і прэзентацыі на ўзроўні першых асоб арганізацый і прадпрыемстваў мы праводзім рэгулярна, паколькі
маем тэматычныя калекцыі практычна па ўсіх галінах і пра-

Гэта нібы іншае вымярэнне: мітусня жыцця
адыходзіць на другі план — а вамі
авалодвае таямніца сустрэчы з кнігай

— Яшчэ гадоў дваццаць таму
можна было часта бачыць у грамадскім транспарце людзей, якія
чытаюць папяровыя часопісы і кнігі. Сёння публіка, не толькі маладая, пераходзіць на электронныя носьбіты і па большасці чытае ў тэлефонах. Папяровая кніга
выходзіць з шырокага ўжытку, выдавецтвы церпяць вялізныя страты і закрываюцца. А ў бібліятэках
чытае ў асноўным старэйшае пакаленне. Як гэта ўплывае на ваша
выдавецтва?
— І я нейкі час думаў, што папяровыя выданні сваё аджываюць.
Але назіраю, што тэндэнцыя пераломваецца. Для мяне самога гэта
дзіўна: у маім асяродку з’яўляюцца
маладыя, трыццацігадовыя людзі,
якія лічаць за лепшае шамацець
старонкамі, а не тыцкаць пальцамі ў экран. Гэта асаблівы шык — чытаць жывыя кнігі! Таму і пакупнікі
нашы «памаладзелі». Цалкам верагодна, што тэлефоны і іншыя дэвайсы застануцца патрэбнымі для
стасункаў, гульні, дзелавой сферы,
а кніга пачне сваё трыумфальнае
вяртанне.

