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Дзейнасці Літоўскай кнігарні М. Пясяц
кайцеШлапялене, што працавала ў 

1906–1945 гадах у Вільні, у беларускай на
вуковай літаратуры пакуль што надавалася 
мала ўвагі. Пра яе ёсць згадкі ў працы Алмы 
Лапінскене і Адама Мальдзіса, прысвечанай 
беларускалітоўскім літаратурным сувязям. 
Аднак аўтары памыліліся, сцвярджаючы са 
спасылкай на літаратуразнаўца Сцяпана 
Александровіча, што «беларускія кнігі Цёткі 
і Багушэвіча выдавала таксама літоўская 
кнігарня М. ПясецкайШлапялене» [1, 
с. 64]. У апошні час з’явіўся шэраг навукова
папулярных прац, прысвечаных беларускім 
старонкам у гісторыі сучаснай літоўскай 
сталіцы, у якіх таксама адлюстравана дзей
насць гэтай установы [2; 3; 4, с. 428–435]. 

Марыя ПясяцкайцеШлапялене (па лі
тоўску – Marija PiaseckaitėŠlapelienė) на
радзілася ў Вільні 5 чэрвеня 1880 года і 
ўсё сваё жыццё правяла ў гэтым горадзе. 
Па водле яе прызнання, выхоўвалася ў сям’і 
паланізаваных літоўцаў. Бацька – шляхціц 
Ян Дамінік Пясецкі – паходзіў зпад горада 
Шырвінтас, што на поўнач ад Вільні, быў 
удзельнікам паўстання 1863 года, пасля яко
га, страціўшы маёмасць, пасяліўся ў Вільні, 
«так сяк умеў [гаварыць] палітоўску, але 
гаварыў з цяжкасцю. Сябе лічыў палякам 
(“тутэйшым”)» [5, с. 12]. Маці – Элеано

ра Вайцяхоўская – нарадзілася ў вёсцы 
Ядвігішкі, якая знаходзілася на паўночны 
ўсход ад Вільні.

М. ПясяцкайцеШлапялене згадвала, што 
яе «бацькі, калі хацелі пагаварыць пра тое, 
чаго не мусілі ведаць дзеці, перамаўляліся 
палітоўску», а «дзяцей вучылі на польскай 
мове, якую лічылі панскаю моваю. Дома ж 
гаварылі на польскабеларускім жаргоне; 
бацькі ўжывалі многа беларускіх прымавак. 
У тыя часы, калі нехта пытаўся, хто ты ёсць, 
адказвалі: «Я тутэйшы польскай веры». Ча
му так? А ўсё ад касцёла, дзе былі толькі 
польскія малітвы, ксяндзы гэтак і паўтаралі: 
«Наша вера польская, мы польскай веры». 
Так у канцы XIX – пачатку ХХ стагоддзя былі 
канчаткова дэнацыяналізаваны літоўцы 
Вільні і яе ваколіц – спачатку ператвораны 
ў беларусаў, пазней у палякаў. Аднак яшчэ 
дагэтуль (у 1957 годзе. – В.К.) мясцовыя 
старажылы, малаадукаваныя і не навуча
ныя ні чытаць, ні пісаць, гавораць польска
беларускалітоўскім жаргонам. Многа такіх 
выразаў з той мовы, на якой мы гаварылі, 
я запісала на карткі» [5, с. 13].

Каля сотні беларускіх прымавак, за
пісаных ад бацькоў, М. ПясяцкайцеШлапя
лене адаслала ў Інстытут літаратуры імя 
Янкі Купалы АН БССР. Аднак адшукаць іх 
у архіве Цэнтра даследаванняў беларускай 
культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай 
акадэміі навук Беларусі, у склад якога цяпер 
уваходзіць былы Інстытут літаратуры, нам 
пакуль не ўдалося.

У Вільні сям’я Пясецкіх спачатку жыла 
на вуліцы Антокальскай (Antаkalnio), не
далёка ад касцёла Святых апосталаў Пятра і 
Паўла. Затым, да 1909 года, М. Пясяцкайце
Шлапялене жыла з бацькамі ў іх уласным 
доме на вуліцы Сарацэну (Saracėnų, 16), у 
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1909–1926 гадах – у суседнім драўляным до
ме № 18 на 80 кв. м на той жа вуліцы (яго 
пабудавалі для яе бацькі), а з 1926 года і да 
смерці ў 1977 годзе – у доме на сучаснай 
Пілес (Piliеs, 40, кв. 4) [5, с. 24, 161]. Цяпер 
там размешчаны Доммузей Марыі і Юргіса 
Шлапялісаў.

М. Пясецкая скончыла чатырохкласную 
жаночую школу, пасля – жаночую гімназію. 
У 1897 годзе пайшла ў хор касцёла Свято
га архангела Рафаіла – яна мела добры го
лас (сапрана). У касцёле служыў вікарыем 
літовец ліберальных поглядаў Юозапас 
Амбразеюс. «…Праз яго я пазнаёмілася з 
літоўскім грамадствам, – успамінала яна 
пазней. – Зразумела, што мы толькі пала
нізаваныя літоўцы, таму вырашыла быць 
літоўкай і ўзялася вучыць літоўскую мо
ву». Пры хоры былі арганізаваны курсы 
літоўскай мовы. Першым настаўнікам быў 
Юргіс Шаўліс. Заняткі часта адбываліся ў 
доме Пясецкіх. Марыя згадвала: «Паступо
ва я далучылася да літоўскай культурнай і 
грамадскай дзейнасці». У 1902 годзе яна 
не толькі някепска гаварыла палітоўску, 
але і пісала карэспандэнцыі ў выданне 
«Naujienas», якое выходзіла ў Тыльзіце (ця
пер – горад Савецк Калінінградскай воб
ласці, Расія), і падпісвала іх псеўданімам 
Panerių Varna (Варона знад Віліі) [5, с. 25]. 
У 1905 годзе Марыя Пясецкая выйшла за
муж за Юргіса Шлапяліса, з якім не толькі 
звязала асабістае жыццё, але і займалася 
грамадскай дзейнасцю.

Будынак, дзе ў 1906–1945 гадах дзей
нічала Літоўская кнігарня Марыі Пясяц
кайцеШлапялене, размяшчаўся на Даміні
канскай вуліцы (Dominikоnų, 11). Гэта 
даволі адметная пабудова – з рысамі стыляў 
рэнесансу, барока, класіцызму і гістарызму – 
вядома ў Вільні з XVII стагоддзя. У свой час 
дом належаў троцкаму ваяводу Пацею (ад
сюль пашыраная ў літаратуры назва «па
лац Пацеяў»). У канцы XVIII стагоддзя палац 
перабудавалі ў стылі класіцызму. 

Цікавыя звесткі пра гэты будынак апуб 
лікаваў гісторык Антанас Рымвідас Чап 
лінскас. Паводле яго даследаванняў, дом на 
гэтым месцы ўпершыню згадваецца ў даку
менце ад 18 ліпеня 1600 года. З 1668 года да 
пачатку XVIII стагоддзя дом належаў Вой
нам. Тэрэза Война выйшла замуж за троц
кага ваяводу Аляксандра Пацея, які пасля 
пажару 1748 года адбудаваў і пашырыў дом. 
Пацеям палац належаў да 1831 года, пакуль 

не быў у іх канфіскаваны расійскімі ўладамі 
за ўдзел у паўстанні 1830–1831 гадоў. З дру
гой паловы ХІХ стагоддзя будынак належаў 
графу Казіміру Умястоўскаму. Яго нявестка 
пазней здавала дом у арэнду, у т.л. пад зга
даную кнігарню [6], памяць пра дзейнасць 
якой увекавечвае мемарыяльная дошка.

Адчынілася кнігарня 6 лютага 1906 го
да. Спачатку яна называлася «Літоўская 
кнігарня Марыі ПясяцкайцеШлапялене 
і Эляны Бразайціце», але амаль адразу 
змяніла назву на «Літоўская кнігарня Марыі 
ПясяцкайцеШлапялене» – відаць таму, што 
афіцыйны дазвол на яе адкрыццё быў вы
дадзены толькі Марыі. Прынамсі, у рэкламе 
магазіна, змешчанай у № 1 газеты «Наша 
доля», мы сустракаем назву «Литоуская кни
гарня М. ПясэцкойШляпэлис» [7].

Заснавальнікамі кнігарні былі М. Пя
сяц кайцеШлапялене, Ю. Шлапяліс і Эляна 
Бразайціце. Ні Э. Бразайціце, ні Ю. Шла
пяліс грошай не мелі, а М. Пясяцкайце
Шлапялене ўклала свае сродкі і пазычыла 
крыху ў бацькоў: «Тады купіла сякіхтакіх 
кніг, 6 лютага 1906 г. кнігарню адчынілі» 
[5, с. 27]. 

Крама М. ПясяцкайцеШлапялене была 
другой літоўскай кнігарняй у Вільні. Пер
шая літоўская кнігарня «Vilniaus žinios» на
лежала Пятрасу Вілейшысу, і ў ёй з восені 
1904 да канца 1905 года працавалі М. Пя
сяцкайцеШлапялене і Э. Бразайціце. Пер
шая была загадчыцай, другая – касіркай. 
М. ПясяцкайцеШлапялене ва ўспамінах так 
апісвала выгляд сваёй кнігарні: «Памяшкан
не невялікае, справа ад уваходу ў браму. 
[…] Усе памяшканні кнігарні і сутарэнні 
гэтага дома былі поўныя кніг, газет і іншых 
выданняў» [5, с. 74].

Як вядома, Янка Купала сябраваў з мно
гімі віднымі дзеячамі літоўскай куль туры 
і мастацтва. Паводле слоў М. Пя сяцкайце
Шлапялене [1, с. 74], ён часта заходзіў у 
кнігарню разам з выдатным мастаком і 
кампазітарам Мікалоюсам Канстанцінасам 
Чурлёнісам. Аднак цяжка акрэсліць 
храналагічна рамкі гэтых візітаў. Упершы
ню Я. Купала прыехаў у Вільню ў верасні 
1908 года па запрашэнні рэдакцыі газеты 
«Наша ніва». У верасні 1909 года Я. Купала 
пакінуў горад, вярнуўся туды толькі ўвосень 
1913 года (але бываў да гэтага там наездамі) 
[8, с. 113]. М. К. Чурлёніс жыў у Вільні з 
восені 1907 да мая 1908 года, пасля чаго 
наведваў горад спарадычна. 
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	Марыя Пясяцкайце-
Шлапялене.  
Вільня, 1905 год

	Дом на вул. 
Дамінікону, 11,  
дзе знаходзілася 
Літоўская кнігарня. 
Фота 1955 года

Літоўскі нацыянальны рух у Вільні 
вык  лікаў падазрэнні ў розных уладаў, 
якія панавалі ў горадзе ў першай пало
ве ХХ стагоддзя – расійскай, нямецкай, 
польскай. У сувязі з гэтым у Літоўскай 
кнігарні М. ПясяцкайцеШлапялене ад
былося некалькі вобыскаў. 12 студзеня 
1918 года нямецкія акупацыйныя ўлады 
нават зняволілі М. ПясяцкайцеШлапялене 
ў Лукішскую турму, але праз чатыры дні 
«без усякага судовага працэсу» вызвалілі. 
Яна падазравалася ў распаўсюджванні не
легальных адозваў, аднак у кнігарні гэтыя 
матэрыялы не былі выяўлены. 

1 лютага 1938 года пачаўся чарговы 
вобыск, які доўжыўся больш за месяц. 
З кнігарні вывезлі некалькі грузавікоў 
літаратуры. Сутарэнне было апячатана. 
М. Пя сяцкайцеШлапялене і яе мужа Ю. Шла
пяліса абвінавацілі ў «пашырэнні анты
дзяржаўнай літаратуры з мэтай адарваць 
тэрыторыю Польшчы і далучыць яе да Літвы» 
і выключылі іх з Саюза кнігароў Польшчы [5, 
с. 38–39]. Урэшце справа, паводле ўспамінаў 
М. ПясяцкайцеШлапялене, скончылася гэ
так: «Толькі ў ліпені 1939 года мы атрымалі 
пастанову пра тое, што наша справа спы
нена і склад можна адчыніць. З радасцю 
садрала пячаткі ад складу, запрасіла фато
графа, які зрабіў некалькі цікавых здымкаў 
на памяць пра вялікі ператрус» [9, с. 59–60]. 
У 1940 годзе, калі Літва была далучана да 
СССР, кнігарня пазбегла нацыяналізацыі. 
17 мая 1941 года М. ПясяцкайцеШлапялене 
пісала расійскаму мовазнаўцу Барысу Лары
ну: «Пока наш маленький книжный магазин 
функционирует. Я сама одна в нем работаю. 
От 1906 г. в том же помещении» [5, с. 194].

Пасля вызвалення ад нямецкафашыс ц  
кіх захопнікаў і аднаўлення ў Літве са
вецкай улады прыватны гандаль кнігамі 
быў забаронены. Аднак нацыяналізацыі 
кнігарні М. ПясяцкайцеШлапялене не 
ад былося. Замест кніг ёй было дазволена 
прадаваць пісьмовыя прылады, паштоўкі, 
а пазней і галантарэю. Але і гэтая палёгка 
была нядоўгай. Паводле ўспамінаў уласніцы 
крамы: «…У 1949 годзе аддалі памяшканні 
маёй кнігарні ўстановам, што дзейнічалі ў 
тым доме – трэба было ратавацца. Я спра
бавала бегаць паўсюль – прасіла яшчэ хоць 
да новага года мяне пакінуць, бо дазвол на 
гандаль у мяне быў да пачатку 1950 года. 
Ніхто не дапамог. Змушана была ўсе кнігі 
і ўвогуле ўсё перадаць бясплатна Кніжнай 

палаце. Грузіла – везла – везла – грузіла – 
везла і вывезла» [5, с. 41].

Услед за «Нашай доляй» цесныя кантак 
ты з кнігарняй М. ПясяцкайцеШлапялене 
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мела і газета «Наша ніва», якая ў 1906–1908 га
дах рэгулярна змяшчала інфармацыю пра 
тое, што купіць і падпісацца на яе мож
на менавіта ў гэтай гандлёвай кропцы. 
Мяркуючы і па іншых крыніцах, перыяд 
актыўнага супрацоўніцтва паміж кні
гарняй М. ПясяцкайцеШлапялене і бела
рускімі нацыянальнымі актывістамі і 
ар ганізацыямі ў Вільні можна акрэсліць 
вераснем 1906 – снежнем 1908 года. Як 
згадвае яе гаспадыня ва ўспамінах, «Бела
рускае кніжнае выдавецтва ў Пецярбургу 
«Загляне сонца і ў наша аконца» дасылала 
нам на распаўсюджванне кнігі. У той час 
беларусы яшчэ не мелі сваёй кнігарні. Таму 
ў літоўскай кнігарні была і ўся беларуская 
літаратура: кнігі, газеты, паштоўкі ды да 
т.п.» [5, c. 31]. Аднак гэтае супрацоўніцтва 
было далёка не бясхмарным, у кнігарні ча
ста праводзіліся вобыскі. 

Першы з іх адбыўся ў сувязі з беларускай 
кнігай «Скрыпка белорусска Гаўрылы зъ Па

лацка» – зборніка вершаў Алаізы Пашкевіч 
(Цёткі), выдадзенага ў Жоўкве каля Льво
ва ў 1906 годзе. М. ПясяцкайцеШлапялене 
пакінула ўспаміны пра гэтае здарэнне: 
«У 1908 г. інспектарнаглядчык знайшоў 
кніжачку «Скрыпка беларуская». Там былі 
вострыя вершы супраць царскай улады. 
Пасля доўгіх допытаў была адкрыта на мяне 
крымінальная справа. Год да суда я была пад 
паліцэйскім наглядам. Аднак пашанцавала 
добрым абаронцам мяне абараніць. Была 
апраўдана. Але пільныя вочы шпегаў пасля 
ўважліва сачылі за нашай дзейнасцю» [5, 
с. 31]. Паводле іншай публікацыі мемуараў 
М. ПясяцкайцеШлапялене, адбылося гэта 
на год пазней: «У 1909 годзе нехта прынёс 
прадаваць зборнік вершаў «Скрыпка бела
руская». Я ўзяла яе і, як звычайна, запісала ў 
кнігу, якую вёў інспектар. Бо ў кнігарні мы 
меліся весці «Кнігу інспектара друку», куды 
трэба было ўпісваць кожную новую атры
маную кнігу. Зрэдчас заходзіў інспектар і, 
праверыўшы запісы ў кнізе, падпісваўся. 
Яшчэ ў той самы дзень прыйшоў інспектар, 
ну і падпісаўся. Тады я ўзяла і паклала 
кніжачку ў вітрыну. Праз некалькі дзён 
зноў прыйшоў інспектар, прасіў яму падаць 
кніжку, выстаўленую ў акне. Ён пагартаў, 
пачытаў яе і сказаў аддаць усе асобнікі, якія 
мела. Цікавіўся, пытаўся, адкуль я атрыма
ла, склаў пратакол і сказаў падпісаць.

Праз некалькі дзён я атрымала выклік 
да следчага. Пайшла – вось была справа за 
пашырэнне антыдзяржаўнай літаратуры! 
Следчы патлумачыў, што там былі вершы 
рэзкага антыцарскага зместу. Вой, шмат
кроць дапытваў, дапытваў, а калі скончыў, 
заявіў, што да суда не маю права нікуды 
выязджаць і мушу ўвесь час рэгістравацца 
ў паліцыі. Наколькі памятаю, мо цэлы год 
доўжылася гэтая «ласка». Далей – выклік у 
суд. Высветлілася, і ў іншага кнігара паляка 
была знойдзена гэтая кніжачка. Так удваіх 
мы былі пасаджаны на лаву падсудных, і 
нас вартавалі ўжо два паліцыянты. Мяне 
бараніў літоўскі адвакат, а паляка вядо
мы адвакат расіянін. Былі апраўданы. Але 
колькі ўсё гэта каштавала здароўя, нерваў, 
засмучэння!» [9, с. 53–54].

Аднак найбольш праўдападобна, 
што гісторыя са «Скрыпкай» адбылася ў 
1907 годзе. Пра гэта мы чытаем у лістах 
М. ПясяцкайцеШлапялене да Ю. Шлапяліса: 
«Інспектар мяне выклікаў у справе «Скрып
кі». Высветлілася, што яна забаронена ў маі 
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месяцы сёлета» (ліст ад 29 жніўня 1907 г.). 
«Ці я табе не пісала пра «Скрыпку»? Урэшце 
інсп[ектар] паклікаў мяне да сябе на допыт. 
Пытаўся, адкуль атрымала і як, і калі, урэш
це паказаў мне, што яна забаронена, і сказаў 
падпісаць, што чытала. У справе «Скр[ыпкі]» 
я спакойная, бо я не ведала, што яна забаро
нена… Ён у нас затым канфіскаваў 32 экз. 
«Скр[ыпкі]» (ад 12 верасня 1907 г.) [5, с. 136, 
144].

«Скрыпка» Цёткі, як сведчаць дакумен
ты, стала прычынай і часовага закрыцця 
віленскай друкарні Марціна Кухты, якая 
выдавала літоўскія і беларускія кнігі. У лісце 
ад 13 верасня 1907 года М. Пясяцкайце
Шлапялене пісала мужу: «Сёння даведалася, 
што ўчора ў друкарні Кукты быў вобыск і 
К[укта] арыштаваны» [5, с. 145]. На гэты 
конт рэдакцыя «Нашай нівы» адгукнулася 
наступным чынам: «Друкарня Кухты, гдзе 
друкавалась «Наша Ніва», на неякі час за
крыта генэралгубэрнатором. У другой 
друкарні німа ўсіх патрэбных літэр, нехай 
чытацелі выбачаюць за абмылкі ў газэці і 
за тое, што яна спазьнілася» [10]. 

У лістах М. ПясяцкайцеШлапялене 
да Ю. Шлапяліса змешчана шмат іншай 
цікавай інфармацыі пра кантакты ўлас
ніцы кнігарні з беларускімі дзеячамі і 
арганізацыямі ў 1906–1907 гадах: «Юргіціс, 
напішы… Тукеркесу (відавочна, размова 
ідзе пра справы, звязаныя з выданнем га
зеты «Наша доля», якую рэдагаваў Іван Ту
керкес. – В.К.) пра тое, што ты абяцаў, бо тут 
забыўся» (ад 3 лістапада 1906 г.), «Грамада» 
(відавочна, маецца на ўвазе хтосьці з Бе
ларускай сацыялістычнай грамады. – В.К.) 
хоча грошай. Я не дала, бо спярша, сказала, 
трэба звесці рахункі. Ён сказаў: мне ням
нога трэба грошай, але 25 руб., а, сказаў, 
п. Ш[лапяліс] казаў, што прададзена кніг 
не меней як на 60 руб. Я адказала – пакуль 
не злічу, не збяру грошай, даць не магу, бо 
не маю. З Пецярбурга нядаўна атрымалі 
кнігі, усе ад незнаёмага чалавека, «Кто с 
чого живе», я радавалася, думала, што бе
ларуская, нават некалькі прадала. У нейкі 
дзень гляджу, а гэтыя кнігі маларускія. Не 
ведаю, адкуль гэта і хто прасіў іх слаць. 
Мабыць, 200, а мо і 300» (ад 29 лістапада 
1906 г.), «Прыбіраючы, знайшла на акне 
№ 1, 4 «Н[ашай] долі». Паміж імі знайш
ла 4 польскімі літарамі. Усцешылася. Пра
шу, ведаеш, усіх знаёмых, ці не прадалі 
б некаторыя з іх па 5 руб., і гэта за № 4 
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рускімі літарамі, і так дагэтуль польскімі 
я не знайшла. Таму напісала Зямкевічу 
(беларускі калекцыянер і літаратар Раму
альд Зямкевіч. – В.К.), што можна атрымаць 
толькі за 10 руб. Калі ён возьме, тады ўжо 
змагу за тыя грошы купіць Лаймуце (дачка 
М. ПясяцкайцеШлапялене і Ю. Шлапяліса, 
нарадзілася ў 1906 г. – В.К.) ложачак або 
калыску, бо ўжо яна мяне так мучыць, што 
не магу больш жыць без ложка» (ад лютага 
1907 г.), «Учора ад Аніцэтаса (Аніцэтас Пяр
кунас – супрацоўнік кнігарні М. Пясяцкай  
цеШлапялене. – В.К.) узяла 20 [асоб ні каў]  
«Топора» і 10 «Нашай нівы» (кан фіск[ава 
ных])» (ад 24–25 сакавіка 1907 г.), «Бела
русы толькі што забралі кнігі, нават лягчэй 
зрабілася» (ад 23 жніўня 1907 г.) [5, с. 78, 
87, 102, 111, 133].

Пра пазнейшыя сувязі М. Пясяцкайце
Шлапялене з беларускім рухам звестак 
знайсці не ўдалося. Трэба меркаваць, што 
ў 1920я – на пачатку 1930х гадоў яна 
падтрымлівала нейкія кантакты з мінскімі 
літоўцамі, Беларускай акадэміяй навук. 
У лісце ад 2 мая 1934 года да Марыі Урб
шэне – жонкі літоўскага дыпламата Юозаса 
Урбшыса М. ПясяцкайцеШлапялене пісала: 
«…Атрымала з менскай Беларускай акадэміі 
[навук кнігу] С[тасіса] Матулайціса: 
1863 metai Lietuvoje. I d. Socialekonominis 
Lietuvos stovis prieš sukilimą. Немалога фар
мату 276 с., цана 15 зл.» [5, с. 189]. 

Увогуле ж роля М. ПясяцкайцеШла пя ле
не і яе кнігарні ў гісторыі беларускага нацыя
нальнага руху пачатку ХХ стагоддзя ў Вільні 
патрабуе далейшага даследавання.

В
ік

та
р 

к
О

р
Б

У
т.

 к
н

іг
а

р
н

я
 М

а
р

ы
і


