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Кні гі, якія ён 

на дру ка ваў, да нес лі 

праз ста год дзі яго нае 

імя — Пётр Ці ма фе е віч 

Мсці сла вец. Пра 

гэ та га ча ла ве ка 

мож на ска заць, 

што ён рас ся ваў 

ду хоў нае на сен не 

і яно па раст ка мі 

ўзы хо дзі ла ў люд скіх 

ду шах. Вя лі кая мі сія 

вя лі ка га асвет ні ка. 

Імя Пят ра Мсці слаў ца 

не па рыў нае 

з імем ін ша га 

вя лі ка га асвет ні ка 

Іва на Фё да ра ва. 

Су мес на яны ста лі 

за сна валь ні ка мі 

рус ка га 

кні га дру ка ван ня.

Не вя до мы год на ра джэн-

ня Пят ра Мсці слаў ца, а са мо 

проз ві шча мо жа ўказ ваць 

на тое, што па хо дзіў ён з го-

ра да Мсці сла ва. За ста ец ца 

за гад кай, дзе і як на ву чыў-

ся Мсці сла вец дру кар скай 

спра ве і ча му ён апы нуў ся 

ў Маск ве. Мо жа ён, як і яго ны на пар нік 

Іван Фё да раў (бе ла рус кі шлях ціц Іван 

Фё да ра віч гер ба «Ра го за»), ву чыў ся ў 

Кра каў скім уні вер сі тэ це. З паз ней шых 

кры ніц вя до ма, што абод ва дру ка ры 

на ву чы лі ся кні га дру ка ван ню «от са мех 

фряг (італь ян цаў. — В. Ч.)».

Ві да воч на, што да пры ез ду ў Маск ву 

Мсці сла вец быў вы дат ным май страм кні-

га дру ка ван ня «искуша бя ху и смыслени 

к та ко во му хитрому де лу». Пэў на, та му і 

за пра сі лі яго ў Маск ву для ра бо ты ў ство-

ра най ца ром Іва нам Гроз ным дру кар ні. 

Маг чы ма і тое, што Мсці сла вец і Фё да-

раў са мі бі лі ча лом ца ру аб за сна ван ні 

дру кар ні. І вось 19 кра са ві ка 1563 го-

да Мсці сла вец і Фё да раў пры сту пі лі да 

дру ка ван ня «Апост ала». А да гэ туль яны 

зра бі лі знач ную тэкс та ла гіч ную і рэ дак-

тар скую пра цу. Па коль кі, як пры зна ва лі-

ся дру ка ры, ста рыя цар коў на сла вян скія 

кні гі Свя то га пісь ма бы лі «са пса ва ныя» 

пе ра піс чы ка мі, дык пе рад дру ка ра мі паў-

ста ла скла да ная за да ча — вы пра віць 

па мыл кі, а гэ та бы ло па сі лах толь кі вы-

со ка аду ка ва ным тэ о ла гам, лінг віс там, 

фі ло ла гам. Меў ра цыю знаў ца Біб ліі Сы-

мон Буд ны, ка лі ад зна чыў, што «ма ла 

для гэ та га га лоў» Іва на Фё да ра ва і Пят-

ра Мсці слаў ца, але пры знаў, што ін шыя 

па він ны быць ім удзяч ныя за іх пра цу.

Не ўза ба ве дру ка ры вы да лі яшчэ ад ну 

кні гу — «Ча соў нік». І на гэ тым да вя ло ся 

спы ніць ра бо ту ў Маск ве. Як ус па мі наў 

Іван Фё да раў, дру кар ню за чы ні лі з-за 

«озлобления, час то случающегося нам 

от многих начальник и священноначаль-

ник и учитель, ко то рые на нас зависти 

ради многие ериси умжиляли».

Дру ка ры ад пра ві лі ся ў Літ ву (дак лад-

ней вяр ну лі ся на ра дзі му). Іх пад тры маў 

вя лі кі гет ман лі тоў скі Ры гор Хад ке віч, 

які за пра сіў май строў у свой пад ляш-

скі ма ён так За блу даў. Хад ке віч вы зна-

чыў ся не толь кі пе ра мож ны мі біт ва мі з 

во ра гам, але і асвет ніц кай дзей нас цю. 

Ён ма рыў вы да ваць кні гі для «на ро ду 

христианскому рус ско му литовскому, да 

и рус ско му мос ков ско му, да и по всю ду 

всем пра вос лав ным христианам, иже в 

Бол га рех, и в Сер бе, в Мильтенех и Во-

ло сех». Мсці сла вец і Фё да раў як раз і па-

ды хо дзі лі да гэ тых гран ды ёз ных пла наў 

«научение лю дям».

І вось 17 са ка ві ка 1569 го да Пётр 

Мсці сла вец і Іван Фё да раў вы да лі ў За-

блу да ве «Еван гел ле ву чы цель нае», як 

яны пі са лі, «к луч ше му по уче нію і на-

правлению ду шев но му». У гэ тую кні гу 

яны ўклю чы лі твор сла ву та га цар коў на га 

пісь мен ні ка Кі ры лы Ту раў ска га «Сло ва 

на Ушэс це», ні бы та за свед чы лі пра цяг 

яго най асвет ніц кай тра ды цыі. А ін шая 

кні га «Псал тыр з Ча сас лоў цам» бы ла 

апош нім За блу даў скім вы дан нем Мсці-

слаў ца і Фё да ра ва. Хва ро ба Хад ке ві ча 

спы ні ла ра бо ту За блу даў скай дру кар ні. 

Мсці сла вец пад аў ся ў Віль ню, а Фё да-

раў на Укра і ну, дзе яны пра цяг ну лі сваю 

дру кар скую дзей насць.

У Віль ні Мсці сла вец па чы наў з ну ля. 

У го ра дзе не бы ло ні вод на га дру ка ра, 

та му ства рыць но вую дру кар ню бы ло 

для яго «вы ше на шея ме ры». Ад нак 

Мсці слаў ца пад тры ма лі ба га тыя ві лен-

скія куп цы Ма мо ні чы, ві лен скі бур містр 

Зя нон За рэ цкі і яго брат Іван. Дру кар 

лі чыў сваю спра ву Бо жым та лен там, 

да дзе ным яму дзе ля ка рыс ці лю дзей: 

«аще и един та лант вве рен бу дет, то не 

ленитися под аба ет, но прилежно дела-

ти». Вось і пра цяг ваў ён «делати» кні гі. 

У 1575 го дзе Мсці сла вец вы дае «Еван-

гел ле на пра столь нае», а сле дам яшчэ 

дзве кні гі — «Псал тыр» і «Ча соў нік».

Тое, што час та ад бы ва ла ся з па дзвіж-

ні ка мі, ад бы ло ся і з Пят ром Мсці слаў-

цам. Яго ныя вы са ка род ныя па мкнен ні 

не ста са ва лі ся з су ро вай рэ ча іс нас цю. 

У свой час з-за гэ та га спы ніў дру кар-

скую дзей насць Фран цыск Ска ры на, і 

вось яго ны пас ля доў нік су тык нуў ся з 

па доб ным ста но ві шчам. Ма тэ ры яль ныя 

цяж кас ці, жыц цё вая ня ста ча, кан флік ты 

мо гуць на нес ці смя рот ны ўдар па са мых 

чыс тых і вы са ка род ных па мкнен нях.

У Мсці слаў ца па ча лі ся су до выя раз-

бі раль ніц твы з ад ным са сва іх кам пань-

ё наў Кузь мой Ма мо ні чам. Пэў на, Пят ра 

не за да валь ня ла ро ля дру ка ра, і ён да-

ма гаў ся та го, каб на роў ных з Ма мо ні-

ча мі кі ра ваць дру кар няй і ўдзель ні чаць 

у вы да вец кіх пра гра мах. Гэ ты кан флікт 

пе ра шко дзіў Пят ру Мсці слаў цу вы да ваць 

кні гі. У 1576 го дзе ві лен скі суд па ста на віў 

вяр нуць яму дру кар скае на чын не і пры ла-

ды і вы пла ціць кам пен са цыю. А май стар 

па ві нен быў ад даць Ма мо ні чу «книги выд-

ру ка ва ныя». На бя ду дру ка ра, Ма мо ніч 

не вы ка наў па ста но вы су да, а зна чыць 

ён не мог зай мац ца кні га дру ка ван нем. 

Да вя ло ся зноў су дзіц ца, і ў рэш це рэшт 

Мсці сла вец прай граў пра цэс. Дру кар ня 

пе рай шла ў чу жую ўлас насць. Для Мсці-

слаў ца гэ та ста ла са праўд най тра ге ды яй. 

Ма тэ ры яль ных срод каў на тое, каб зноў 

на ла дзіць кні га дру ка ван не, у яго не бы ло. 

Пас ля 1579 го да сля ды Пят ра Мсці слаў ца 

губ ля юц ца, але яго нае імя за ста ло ся на 

кні гах, на дру ка ва ных ім, якія нес лі лю-

дзям «ду хоў нае на сен не».

Ві таўт ЧА РОП КА.

Ка лі трап ля еш у му зеі ці 

да мы-му зеі пэў ных твор цаў, 

пе рад та бой ад ра зу ад кры-

ва ец ца зу сім ін шы, асаб лі вы 

свет. Зда ец ца, што кож ная 

сця на, кож ная рэч на поў-

не ныя даў няй ат мас фе рай. 

Кні гі, сшыт кі, чар ні лі цы і па-

жоў клыя на тат ні кі быц цам 

ма юць асаб лі вы, вель мі сім-

ва ліч ны сэнс. З гэ та га куб-

ку са праў ды піў ства раль нік 

вя лі кай паэ мы? А на гэ тым 

лож ку ён спаў ці па ку та ваў 

ад бяс сон ні цы, ка лі аб дум-

ваў но вы твор? Усё ро біц ца 

важ ным, на поў не ным сім ва-

ліз мам. Вось пісь мо вы стол 

пісь мен ні ка, вось аба жур, 

ка ля яко га ён лю біў за седж-

вац ца ве ча ра мі.

Та кія мес цы вы клі ка юць 

не толь кі ўзнёс лае тра пя-

тан не. З ін ша га бо ку, яны 

па каз ва юць, што пісь мен-

нік — так са ма рэ аль ны ча-

ла век, які меў па трэ бу ў да ху 

над га ла вой і ў ра бо чым мес-

цы. Мо жа, на па чат ку свай-

го твор ча га шля ху ён жыў у 

ка му наль най ква тэ ры, мо жа, 

зай маў уся го кут у вяс ко вай 

ха це. І ўжо паз ней, з пры хо-

дам вя до мас ці, пры знан ня, 

маг лі змя ніц ца і яго по бы та-

выя вы го ды. Ка гось ці гэ та 

на ват на тхніць, пры му сіць 

за ду мац ца: ства раць штось ці 

сваё, рэа лі зоў ваць улас нае 

ба чан не трэ ба не дзя ку ю чы 

ча мусь ці, а на су пе рак. Ня-

гле дзя чы на сціп лыя ўмо-

вы, не да стат ко вы кам форт, 

чы ёсьці не ра зу мен не. Каб 

ад ной чы та кія ка му наль ныя 

ква тэ ры, та кія ма лень кія хат-

кі змаг лі зра біц ца гіс то ры яй. 

Бо тыя, хто ў іх жыў у свой 

час, ба чы лі шы рэй, глы бей і 

вы шэй за тое, што ва кол. Ці, 

мо жа, уся спра ва са праў ды 

бы ла ў та кім ра ман тыч ным 

аба жу ры, кве тач ках на шпа-

ле рах і не вя лі кім зграб ным 

дуб ку пад акном (які з ча сам 

пе ра тва рыў ся ў са праўд на га 

ду ба-дзя ду лю), што да да ваў 

за гад ка вас ці на ва кол лю?..

Пры гад ва ец ца па за ле-

таш няе свя та бе ла рус ка га 

пісь мен ства, якое пра хо дзі ла 

ў Ра га чо ве. Я ез дзі ла па ва-

ко лі цах, шу ка ю чы згад кі пра 

пісь мен ні каў, якія жы лі і тва-

ры лі ў тых мяс ці нах. Асоб ная 

экс па зі цыя, пры све ча ная лі та-

ра та рам, ёсць у Ра га чоў скім 

му зеі на род най сла вы. З той 

мяс цо вас цю зні та ва ны лёс Мі-

ха ся Лынь ко ва; ад нак з су мам 

да вя ло ся да ве дац ца, што на 

па чат ку 2000-х га доў до мік чы-

гу нач на га на гляд чы ка, у якім 

пра ца ваў баць ка бу ду ча га 

твор цы і ў дзя цін стве жыў ён 

сам, быў зне се ны. Ду ма ец ца, 

што та кое мес ца, не па срэд на 

звя за нае з тэ ма ты кай твор-

час ці Лынь ко ва, які час та пі-

саў пра чы гун ку, пра дзі ця чыя 

ванд роў кі з баць кам-ма шы ніс-

там, маг ло б стаць са праў ды 

ўні каль ным — і, маг чы ма, не 

толь кі ў Бе ла ру сі, але і ва ўсім 

све це, бо ана ла гіч ных яму не 

пры гад ва ец ца. Ды хтось ці 

па ду маў, што знес ці пра сцей, 

чым ад на віць. Так, раз бу рыць 

са праў ды пра сцей. Мо жа, до-

мік той на са мрэч быў у дрэн-

ным ста не. Але з ра шэн нем аб 

тым, што ад наў ляць не вар та, 

бы ла зні шча на і знач ная част-

ка ўні каль най па мя ці...

Бы ва ю чы за мя жой, я час та 

ўраж ва ю ся той вя лі кай коль-

кас цю да моў-му зе яў пісь мен-

ні каў, якія ёсць там. А дак лад-

ней, дзіў лю ся, што яны амаль 

ад сут ні ча юць у на шай кра і не. 

Доў гі час не маг ла зра зу-

мець, ча му ж так ад бы ва ец-

ца? Част ко ва ад каз на гэ тае 

пы тан не знай шоў ся ў ві дэа ін-

тэр в'ю вя до ма га края знаў ца 

Але ся Бе ла ко за, які пай шоў 

з жыц ця два га ды та му. Ён 

рас ка заў, што лі та ра тур ныя 

му зеі ў са вец кі час у нас не 

ві та лі ся. Мож на бы ло зра біць 

края знаў чы му зей, ва ен ны — 

але не лі та ра тур ны! Што ўжо 

ка заць пра дом-му зей пісь-

мен ні ка.

Мес цы, звя за ныя са слын-

ны мі лі та ра та ра мі, пры на-

леж ным па ды хо дзе, мо гуць 

быць вель мі і вель мі ці ка выя 

лю дзям! Па-пер шае, та му што 

тво ры най вя до мей шых кла сі-

каў амаль усе чы та лі хо ць бы 

ў шко ле. Зна чыць, тое, што 

звя за на з аў та рам ці яго ге-

ро я мі, не мо жа не вы клі каць 

ці ка вас ці, не на ра дзіць пэў ных 

аса цы я цый. «Так, я па мя таю 

Ган ну Чар нуш ку. А вось, аказ-

ва ец ца, з якой дзяў чы ны аў-

тар пі саў яе», — та кія дум кі 

мо гуць пра не сці ся ў ней чай 

га ла ве, ка лі ча ла век па гля-

дзіць на не вя ліч кі па жоў клы 

зды мак чар ня вай пры га жу ні ў 

му зей най экс па зі цыі. «Пры го-

жыя су мач кі былі ў Яў ге ніі Яні-

шчыц, — па ду мае ней кая су-

час ная кра су ня, зна хо дзя чы ся 

ў му зеі па эт кі, — я б так са ма 

на сі ла та кія!» А па-дру гое, та-

му што лю бая лі та ра ту ра са-

ма па са бе з'яў ля ец ца на цыя-

 наль най. Гэ та мо ва, по быт, 

цэ лая эпо ха, ад люст ра ва ная 

ў тво ры і за ха ва ная ў му зеі 

аў та ра.

У пер шую ня дзе лю ве рас ня 

го рад Іва на ва пры ме важ ны 

для на шай кра і ны Дзень бе ла-

рус ка га пісь мен ства. Вель мі 

шмат зроб ле на для доб ра ўпа-

рад ка ван ня го ра да, ця пер ра-

бо ты блі зяц ца да фі наль на га 

акор да. Вя до ма ж, мно гія з 

нас па едуць ту ды, каб свят-

ка ваць ра зам, каб раз ва жаць 

і пра маў ляць штось ці гуч нае 

пра ай чын нае пісь мен ства. 

Але ж мне аса біс та вель мі 

ма рыц ца, каб ужо па чы на ю-

чы з на ступ на га, 2019-га, го да 

да кож на га свя та пісь мен ства 

мы ад кры ва лі б хо ць бы па ад-

ным до ме-му зеі пісь мен ні ка, 

які жыў у тых мяс ці нах, якія 

на гэ ты раз абра ныя ста лі цай 

свя та пісь мен ства.

І та кой ма тэ ры я лі за ва най 

і аду хоў ле най па мя ці не бы-

ло б ца ны.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ



Сва і мі сло ва міСва і мі сло ва мі  

ПІСЬ МЕН НІК, 
А ДЗЕ ЖЫ ВЕШ ТЫ?

Пётр 
Мсці сла вец

(? — пас ля 1579)

Ад каз на гэ тае пы тан не прос ты. 

Тыя твор цы, якіх ужо ня ма з на мі, 

жы вуць не толь кі ў сва іх тво рах. 

Яшчэ і ў да мах-му зе ях, піль на 

са бра ных з ас кеп каў бы ло га і та кім 

чы нам за ха ва ных не толь кі дзеля 

іх са міх, але і для на шчад каў. Па мяць 

па він на быць пэў ным чы нам ма тэ ры я лі за ва на 

і ўва соб ле на. А дак лад ней, са бра на з рэ чаў, 

якія на ле жа лі лі та ра та ру ці яго эпо се.


