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Ілья Ка пі е віч быў асвет-

ні кам, які шмат зра біў для 

раз віц ця рус ка га кні га дру-

ка ван ня, а вось на сва ёй 

ра дзі ме, у Бе ла ру сі, доў гі 

час быў амаль не вя до мы. 

Дра ма тыч ныя па дзеі пе-

ра вяр ну лі яго лёс. Яшчэ ў 

дзе вя ці га до вым уз рос це ў 

1660 го дзе мас коў скі ва я во-

да Ха ван скі ўзяў яго ў па лон 

і вы вез у Мас ко вію. Паз ней 

Ка пі е віч згад ваў, што шэсць 

га доў быў «пад вя лі кім га су-

да ром». Не вя до ма, што ён 

меў на ўва зе, — маг чы ма, 

сваё пра жы ван не пры цар-

скім два ры. Не вы клю ча на, 

што Ілья ву чыў ся ў Сі мя о на 

По лац ка га. Зрэш ты, у 1666 

го дзе ён вяр нуў ся на Бе ла-

русь, дзе яго ча ка ла вя лі-

кае рас ча ра ван не. Ро да вы 

ма ён так кан фіс ка ва лі на 

ка рысць езу і таў на той пад-

ста ве, што баць ка Ільі быў 

ерэ тык (пра тэ стант) і здрад-

нік — пе рай шоў на бок рус-

ка га ца ра. Юнак за стаў ся 

без срод каў для іс на ван ня. 

Трэ ба бы ло шу каць сваё 

мес ца ў жыц ці. Ка пі е віч 

вы браў не вай ско вае пры-

зван не, а асве ту. Ву чыў-

ся ў Слуц кай каль він скай 

гім на зіі, пас ля пра цяг ваў 

на ву чан не ў рэ фар мац кай 

шко ле ў Амстэр да ме, стаў 

кан  ды да  там-па  с та  рам 

Амстэр дам ска га збо ру. Ужо 

та ды Ка пі е віч ду маў за няц-

ца вы да вец кай дзей нас цю 

і пра сіў па ра ды ў ліс тах да 

зна ка мі та га ня мец ка га фі-

ло са фа і на ву коў ца Готф-

ры да Віль гель ма Лей бні ца. 

Што па ра іў яму мэтр, не-

вя до ма, але сваю за ду му 

Ка пі е віч змог ажыц ця віць. 

Па спры яў гэ та му пры езд у 

1697 го дзе ў Га лан дыю рус-

ка га па соль ства, у якім зна-

хо дзіў ся і цар Пётр І. Ка пі е-

віч вы кла даў мо вы чле нам 

па соль ства і гэ так па зна ё-

міў ся з ца ром. Жва вы, эру-

дзі ра ва ны ча ла век, а тым 

больш той, які жыў ра ней у 

Маск ве і ве даў рус кую мо ву, 

стаў каш тоў най зна ход кай 

для ца ра. Пётр І пра па на ваў 

Ка пі е ві чу пі саць для асве-

ты яго пад да ных «матема-

тические, геометрические, 

архитектонские и рат ные 

зем ные и морские книги и 

прочие всякие художние». 

Пэў на, га вор ка іш ла пра 

пе ра кла ды на рус кую мо ву 

га ланд скіх кніг. Гэ та бы ла 

вы са ка род ная спра ва, пра 

якую ён ма рыў, та му з ра-

дас цю па га дзіў ся. «Ничто 

же по лез ней шее есть в 

сем знатии, как познание и 

уме лость писмен. Сие при-

ношает величество и сла ву, 

сие неизреченую кра со ту 

воз да ет, сие го су дар ство 

укреп ля ет, и расширяет, 

и прос лав ля ет — вся ко му 

че ло ве ку во вся ком чине 

по лез но. Письмена ра зум 

исправляют, и обу ча ют, и 

уте ша ют», — так Ілья Ка пі-

е віч ра зу меў пры зна чэн не 

кніг.

За год на пру жа най пра-

цы Ка пі е віч пе ра клаў «Мор-

ско го плавания книгу» 

аў та ра Дзег раф ці ра, якую 

су пра ва дзіў ад мыс ло вы мі 

чар ця жа мі. Цар за пла ціў 

толь кі за пе ра клад, а вось 

вы дан не яго да ру чыў га-

ланд цу Яну Тэ сін гу, на даў-

шы яму ма на поль нае пра ва 

дру ка ваць рус кія кні гі і рас-

паў сюдж ваць іх у Мас ко віі. 

Скла ла ся дзіў нае ста но ві-

шча. У Тэ сін га не бы ло кі-

ры ліч на га шрыф та, та му 

ён і сам не дру ка ваў рус кія 

кні гі, і не да ваў гэ та зра біць 

Ка пі е ві чу. Да вя ло ся Ка пі е ві-

чу кла няц ца Тэ сін гу, рабіць 

шрыфт і ўжо ра зам з ім вы-

да ваць свае кні гі. У 1699 

го дзе ў дру кар ні Тэ сін га 

вы хо дзяць ад ра зу тры кні гі 

Ка пі е ві ча: «Введение крат-

кое во вся кую историю», 

«Крат кое и по лез ное руко-

ведение во аритметику», 

«Уготование и толкование 

яс ное поверстания кру гов 

не бес ных» — пад руч ні кі 

па гіс то рыі, арыф ме ты цы і 

аст ра но міі. Аў тар пі саў пра 

тое, што даў но бы ло вя до-

ма куль тур най Еў ро пе, але 

каб ста ла вя до ма і ў Мас ко-

віі, трэ ба бы ло пе ра ка наць 

мас ка ві таў у па трэб нас ці і 

ка рыс ці ве даў. Вось як Ка пі-

е віч тлу ма чыць пры зна чэн-

не гіс то рыі: «История же 

па мять утвер джа ет и дея-

ния древ няя, или де ла вет-

хая вся чес кая пре шед ше го 

времени, яко настоящего, 

изъявляет, да поз на ет и не 

забывали всяк род».

Ад нак, як вы свет лі ла ся, 

кні гі Ка пі е ві ча бы лі не па-

трэб ныя. Пад рых та ва ныя да 

дру ку ру ка пі сы, «аки безде-

лицу ка кую», вяр нуў на зад 

пад' ячы, здзек лі ва мо віў шы: 

«У нас-де про мыш лен ных 

лю дей на Моск ве сте га ют!» 

А вуч ні не ска за лі за ву чо-

бу дзя куй, а скра лі ча ты ры 

яго ныя гло бу сы.

У на ступ ным 1700 го-

дзе Тэ сінг вы даў аж но пяць 

кніг Ка пі е ві ча. Гэ та і слоў ні-

кі (рус ка-ла цін ска-ня мец кі і 

рус ка-ла цін ска-га ланд скі), і 

ла цін ская гра ма ты ка, і пе-

ра кла ды Эзо па вых ба ек і 

фраг мен та з кні гі Льва Мі-

ра твор ца пра ва ен нае мас-

тац тва.

Не ўсё бы ло так доб-

ра, як ха це ла ся Ка пі е ві чу. 

За сна ва ная ім дру кар ня 

не пры нес ла яму пры быт-

каў для да лей шай плён най 

пра цы. Ён толь кі пе ра вы даў 

«Мор ско го плавания книгу» 

і вы даў «Свят цы, или Ка-

лен дарь». У по шу ках леп-

шых умоў дру кар пе ра ехаў 

у Гданьск, але і там не мог 

на ла дзіць кні га дру ка ван не 

з-за не да хо пу срод каў і ад-

сут нас ці сло ва літ ні. Толь кі 

ў 1706 го дзе ён на дру ка-

ваў на ступ ную сваю кні гу 

«Руковедение в гра ма ты-

ку во Сла вя но-Российскую 

или Мос ков скую». А пас ля 

зноў па ча лі ся цяж кас ці і 

жыц цё выя пе ра тру сы. Да-

вя ло ся па кі даць Гданьск, 

які за ха пі лі шве ды. Ка піе-

віч па зба віў ся дру кар ні, 

за стаў ся без срод каў, па 

да ро зе ў Вар ша ву быў аб-

ра ба ва ны ка за ка мі. У або-

зе рус ка га вой ска ге не ра ла 

Яка ва Бру са ён даб ра ўся 

да Маск вы, а ад туль вы-

ехаў у Пе цяр бург на служ бу 

пе ра клад чы кам па соль ска-

га пры ка за. За дзяр жаў ны-

мі кло па та мі цар за быў ся 

пра ча ла ве ка, які нёс ве ды 

ў Ра сію. Кні гі Ка пі е ві ча — 

пе ра клад Кур цыя (1709), 

пе ра вы дан не ба ек Эзо па 

(1712) — вый шлі без яго-

на га імя. Гэ так, у за быц ці, 

у 1714 го дзе Ілья Ка пі е віч 

па мёр. За ста лі ся яго ныя 

кні гі (аж но двац цаць тры, 

ды яшчэ, па не ка то рых 

звест ках, ён на пі саў «Ры-

то ры ку», «Паэ ты ку» і шмат 

вер шаў), па якіх ву чы ла ся 

ма ла дая Ра сія.

Да гэ туль да след чы кі 

спра ча юц ца, ці быў Ілья Ка-

пі е віч ства раль ні кам гра ма-

дзян ска га шрыф ту, якім мы 

ка рыс та ем ся. Вя до мы факт, 

што ў 1707 го дзе Ка пі е віч у 

Мас коў скай ура да вай дру-

кар ні ад ліў но вы шрыфт, які 

атры маў наз ву «гра ма дзян-

скі». Але кі раў нік дру кар ні 

Па лі кар паў, каб па зба віц ца 

ад кан ку рэн та, на зваў яго 

ерэ ты ком з-за пра тэ станц-

ка га ве ра выз нан ня. Зра зу-

ме ла, пры знаць, што гра ма-

дзян скі шрыфт рас пра ца ваў 

ней кі там літ він-ерэ тык, не 

вы па да ла, а та му паль му 

пер шын ства атры маў сам 

цар Пётр І. А Ка пі е віч, які 

пры на леж най пад трым цы 

мог зра біць вель мі шмат 

для асве ты, тры ваў не спра-

вяд лі васць да свай го лё су: 

«И та ко сими уте ша я ся, да 

поз на ем на шу немощь, и 

держимося смиренномуд-

рия и пра вды».

Ілья 
Ка пі е віч 

(1651—1714)

На част ко вую 
рэ стаў ра цыю 
Галь шан ска га 
зам ка 
і кан сер ва цыю 
кас цё ла 
ў Мсці сла ве 
бу дуць 
вы дат ка ва ныя 
срод кі 
з фон ду 
Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі 
па пад трым цы 
куль ту ры 
і мас тац тва. 
Ад па вед нае 
рас па ра джэн не 
кі раў нік 
дзяр жа вы 
пад пі саў 
на мі ну лым тыд ні.

Па вод ле 
ра шэн ня 
ра ды фон ду, 
фі нан са вая 
пад трым ка 
бу дзе ака за ная 
ў рэа лі за цыі 
шас ці пра ек таў 
па за ха ван ні 
пом ні каў 
ар хі тэк ту ры 
і гіс то рыі. У спіс 
увай шлі ся дзі ба 
На па ле о на Ор ды 
ў Іва наў скім 
ра ё не (ад наў лен не), 
Му зей бе ла рус кай 
ма ля ван кі (ства рэн не экс па зі цыі на ба зе гіс то ры ка-куль тур на га за па вед ні ка 

«За слаўе»), 
Галь шан скі 
за мак Са пег 
(кан сер ва цыя 
і фраг мен тар ная 
рэ стаў ра цыя), 
кас цёл у Мсці сла ве 
(кан сер ва цыя), 
кап лі ца — ма гіль ны 
склеп кня зёў 
Па ске ві чаў у Го ме лі 
(рэ стаў ра цыя) 
і ўні каль ныя 
фрэс кі XVІІІ—XІX 
ста год дзяў Спа са-
Пра аб ра жэн скай 
царк вы ў По лац ку 
(ад наў лен не).

Фота Анатоля 
КЛЕШЧУКА.

Ка ля ты ся чы лап цей, якія бы лі 

зной дзе ны ў Шкло ве на га ры шчы 

ад на го са ста рых бу дын каў пад час 

рэ кан струк цыі, пе ра да дзе ныя на 

за ха ван не ў ра ён ны гіс то ры ка-края-

знаў чы му зей.

Лап цям на вы гляд ка ля 100 га доў (маг-

чы ма, з боль шай дак лад нас цю іх уз рост 

вы зна чаць су пра цоў ні кі эт на гра фіч на га му-

зея ў Ма гі лё ве, ку ды са Шкло ва пе рад алі 

част ку каш тоў най зна ход кі), яны па дзе ле-

ныя па па рах і зна хо дзяц ца ў вель мі доб-

рым ста не — то-бок іх, пэў на, пад рых та ва лі 

да про да жу, але ча мусь ці так і не пра да лі. 

«Гэ ты бу ды нак, у якім пра во дзі ла ся рэ кан-

струк цыя і дзе знай шлі лап ці, да рэ ва лю цыі 

на ле жаў яў рэ ям, а по тым быў за ма ца ва ны 

за рай спа жыў ка а пе ра цы яй, — рас ка за ла 

«Звяз дзе» ды рэк тар Шкло ўска га ра-

ён на га гіс то ры ка-края знаў ча га му зея 

Ла ры са СІ ЛІ ВЕСТ РА ВА. — Як мы мяр ку-

ем, вы ра бі лі іх усё ж не мяс цо выя май стры, 

бо на Шкло ўшчы не мы не вы яві лі та кіх буй-

ных ра мес ных ар це ляў, а на бы лі вя лі кую 

пар тыю, маг чы ма, на Сма лен шчы не, для 

про да жу на сель ніц тву. Але па ча ла ся вай-

на, і лап ці пры бра лі на га ры шча, а по тым 

за моў ле ная пар тыя не знай шла збы ту, бо 

пас ля вай ны ўжо бы лі шы ро ка рас паў сю-

джа ны гу мо выя бо ты».

Яшчэ адзін ар гу мент на ка рысць «не-

ту тэй ша га» па хо джан ня лап цей — іх няе 

пля цен не: ка сое, з до сыць вуз кіх па ло сак, 

шчыль на па да гна ных ад на да ад ной. Спе-

цы я ліс ты рас па зна лі ў зна ход цы так зва ныя 

«па хлоп ні», на якія па тра ба ва ла ся ў не каль-

кі ра зоў больш лы ка, чым на звы чай ныя 

лап ці, — ад па вед на, і каш та ва лі яны знач-

на да ра жэй і ска рыс тоў ва лі ся не на кож ны 

дзень, а для свят і ўра чыс тых вы пад каў.

Ка ля 250 пар лап цей ужо вы стаў ле на 

ў му зеі, а ў бу ду чы ні тут пла ну юць афор-

міць асоб ную ін тэр ак тыў ную экс па зі цыю — 

свое асаб лі вы «ар цель ны ку ток», які на-

гляд на пра ілюст руе ўвесь пра цэс вы ра бу 

па пу ляр на га ў свой час абут ку. «Ду маю, 

мож на бу дзе і па гля дзець, і па ма цаць, і 

на ват па ме раць», — смя ец ца Ла ры са Сі-

лі вест ра ва.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ЗБЕ РАГ ЧЫ, 
ШТО МА ЕМ

Чу лі?Чу лі?

ЛЫ КАМ ШЫ ТЫЯ

Капліца — магільны склеп Паскевічаў у Гомелі.

Фрэскі Спаса-Праабражэнскай царквы ў Полацку.


