
АД УКЛАДАЛЬНIКА 

Дадзены зборнiк навуковых артыкулау, якi прысвечаны бiблеiсту, пера

кладчыку i выдауцу Святога Пiсання, пiсьменнiку i першадрукару ВКЛ Фран

цыску Скарыне (? - 1551/52), - трэцi па лiку з тых, што былi падрыхтаваны 

у Цэнтральнай навуковай бiблiятэцы iмя Якуба Коласа Нацыянальнай акадэ

мii навук Беларусi. 

Першы зборнiк «Францыск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына» быу пры

меркаваны да 500-годдзя беларускага кнiгадрукавання i выйшау у 2017 г.1 Як па

казала абмеркаванне перспектыу супрацоунiцтва з яго аутарамi - прафесiйны

мi даследчыкамi, якiя працуюць у розных галiнах гуманiтарных ведау i прад

стауляюць розныя нацыянальныя, навуковыя школы i падыходы, у ix было што 

сказаць новага пра гiстарычнага дзеяча, аб якiм у Беларусi напiсана больш 

чым пра каго-небудзь iншага. Частка гэтага новага лягла у аснову другога 

зборнiка «Францыск Скарына: новыя даследаваннi», выдадзенага у 2019 г.2,

а пасля i трэцяга, якi мы i прадстауляем на суд чытача. 

Колькасць ycix гэтых зборнiкау не такая вялiкая. Але усё ж з выхадам 

кожнага з ix расце упэуненасць у тым, што усе яны могуць пакласцi пачатак 

серыi выданняу, якая дазволiць прымножыць тэматыку i напрамкi навуковай 

скарынiяны. 

Пры складаннi дадзенага зборнiка ставiлiся тыя ж задачы, што i падчас 

працы над першай i другой кнiгамi: вяртанне даследаванняу пра Скарыну 

у рамкi высокiх стандартау навукi, стымуляванне новых навуковых прац, пра

соуванне наватарскiх, прадуктыуных, неардынарных i смелых iдэй, звязаных 

са славутым ураджэнцам Полацка. 

Як i папярэднiя, гэты зборнiк мае мiжнародны склад аутарау. У iм апублi

каваны артыкулы даследчыкау з Беларусi, Лiтвы, Чэхii i Францыi. 

Кнiгу адкрывае артыкул «Майстар i мастак: аутарскiя iпастасi беларускiх 

пiсьменнiкау у XVI ст.». Яго аутар - Алесь Бразгуноу, першы з даследчыкау, 

хто паспрабавау знайсцi месца аутарскай (творчай) самасвядомасцi Францыска 

Скарыны у эпахальным працэсе эвалюцыi лiтаратуры ад сiнкрэтызму i рытарыч-

1 Францыск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына / уклад. А. Груша ; рэдкал.: А. I. Груша

(старш.) [i iнш.]. Мiнск : Беларуская навука, 2017. 295 с. 
2 Францыск Скарына: новыя даследаваннi /уклад.А. Груша; рэдкал.: А. I. Груша (старш.)

[i iнш.]. Мiнск: Беларуская навука, 2019. 215 с. 
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насцi (калi захоувалася арыентацыя на традыцыйнае i топiку) да iндывiдуальна
аутарскай творчасцi (калi аутар iмкнецца да iндывiдуальнага самавыражэння), 
а таксама вызначыць базавы набор элементау, без наяунасцi якiх немагчыма рэ
канструкцыя аутарскай самасвядомасцi. Як адзначае аутар артыкула: «Нягле
дзячы на тое, што кнiжнасць у шырокiм значэннi гэтага слова па-ранейшаму 
захоувала арыентацыю на традыцыйнае i тыпова паутаральнае (топiку), эпоха 
рытарычнасцi спарадзiла прынцыпова новыя з'явы у лiтаратуры: усвядомленага 
аутара, дыферэнцыяцыю родау i жанрау, тропы i нарацыю, вобраз-характар. 
Гэта сведчыць пра паступовае развiццё у разгляданы перыяд перадусiм твор
чай свядомасцi аутара, а у шырокiм сэнсе - яго светапогляду. Без падобнага 
развiцця у межах рытарычнай эпохi паступовы рух ад аутарытэта у бок аутара 
наогул быу бы немагчымы, як немагчымым было б успрыняцце "iндывiдуаль
нага" у значэннi "непауторнага", якое "не тэматызавана архаiчнай думкай, 
не уяуляе для яе цiкавасцi"». 

Не выклiкае сумнення плённасць падыходу, якi улiчвае указаную эвалю
цыю. Ён дазваляе, па-першае, уключыць аутарскую самасвядомасць у пэуны 
кантэкст, па-другое, апiсаць дадзеную самасвядомасць у выразных i ясных 
катэгорыях, па-трэцяе, убачыць у ёй розныя планы. Адзiн з ix - адначасовае 
праяуленне двух iпастасей пiсьменнiка: майстра, якi iмкнецца да пераймання, 
i мастака-наватара. Менавiта гэтыя iпастасi А. Бразгуноу i адкрыу у Скарыне. 
Плённасць дадзенага падыходу яшчэ больш павялiчваецца, калi месца творчай 
самасвядомасцi аутара разглядаецца у параунаучым аспекце. Гэта i робiць да
следчык, супастауляючы названую самасвядомасць Скарыны з самавыражэннем 
пiсьменнiкау ВКЛ, якiя тварылi у другой палове XVI ст. 

Iрына Будзько працягвае працу па лiнгватэксталагiчным даследаваннi пе
ракладау Скарыны. На гэты раз аб'ектам увагi беларускага мовазнауцы стала 
Кнiга Быццё1. Атрыманыя вынiкi дазволiлi ёй пацвердзiць тэзiс аб тым, што 
моуная мадэль перакладчыка грунтавалася на дзвюх пiсьмовых традьщыях. 
«Што тычыцца перакладу Францыска Скарыны, - заключае I. Будзько, - то, 
незважаючы на моцны царкоунаславянскi струмень, на наяунасць шмат якiх 
элементау, што генетычна узыходзяць да кiрыла-мефодзiеускай пiсьмовай тра
дыцыi, у iм выразна прысутнiчае аутарская моуная мадэль, якая характары
зуецца кантамiнацыйнасцю i наватарствам i спалучае у сабе асноуныя рысы 
дзвюх галоуных на той час еурапейскiх культурных i моуных традыцый -
грэчаска-царкоунаславянскай i лацiнска-заходнеславянскай». 

Артыкул Сяргея Цемчына адсылае нас да прынцыпау працы Францыска 
Скарыны з пасланнем Iеранiма Стрыдонскага да Фабiёлы «Аб сарака двух ста
нах iзраiльцян у пустынi». Як заключае даследчык, скарынiнская прадмова 
амаль цалкам (за выключэннем сцiслага уступу) трымаецца гэтага паслання, 
«якое славянскi выдавец моцна скарацiу i паслядоуна, але павярхоуна адап-

1 Будзько 1. Лiнгватэксталогiя пражскiх выданняу Францыска Скарыны // Францыск Ска

рына: асоба, дзейнасць, спадчына. С. 121-145; Яе ж. Кнiга Эклезiяст у перакладзе Францыска 

Скарыны: лiнгватэксталагiчныя назiраннi // Францыск Скарына: новыя даследаваннi. С. 94-109. 
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тавау для радавога чытача, абапiраючыся пры гэтым на бiблейскi тэкст. Гэта 

сiтуацыя не пацвярджае зробленую раней выснову аб тым, што супадзеннi 

скарынiнскiх прадмоу з творамi Iеранiма Стрыдонскага у асноуным зводзяцца 

да асобных рэмiнiсцэнцый». 

На наш погляд, гэты артыкул стварае тую «крытычную масу» даследа

ванняу1 пра спадчыну аднаго з чатырох вялiкiх настаунiкау Заходняй Царквы 

у творчасцi Скарыны, яго уплыу на асветнiка, пасля выхаду якога можна 

упэунена казаць аб фармiраваннi новага кiрунку у скарынiяне - Францыск 

Скарына i Iеранiм Стрыдонскi. 

Вольга Шутава спрабуе пераадолець метадалагiчныя штампы i канструк

ты, якiя дасталiся ад старых падыходау i трывала укаранiлiся у гiстарыяграфii. 

«Гiстарыяграфiя пытання, як i сам дыскурс прац другой паловы ХХ ст. у да

чыненнi да "грамадска-палiтычнай, фiласофскай думкi, матэрыялiзму, дыялек

тыкi i эстэтычных поглядау" Францыска Скарыны, - пiша яна, - дэманструюць 

некаторую струхлеласць i анахранiзмы, непазбежныя у сувязi са зменамi пост

савецкага перыяду. Неабходнасць абнаулення нашых уяуленняу аб светапогля

дзе Скарыны сёння досыць вiдавочная. Тым не мент "рэнавацыя" уяуляецца 

праблематычнай, паколькi i у коле гiсторыкау, i у шырокай гiстарычнай свядо

масцi глыбока пусцiлi каранi спекулятыуныя падыходы да творчасцi Скарыны, 

выхалашчаныя характарыстыкi яго светапогляду, напрыклад, як "буржуазнай 

у сваёй тэндэнцыi спробы рэвiзii афiцыйнага хрысцiянскага вучэння" цi, нiчым 

не падмацаваныя штампы пра яго як пра "асветнiка", "гуманiста", "тытана 

Адраджэння"». 

Ва уласцiвай даследчыцы манеры удумлiвага паглыблення у кантэкст яна 

высвятляе iнтэлектуальнае асяроддзе, якое вызначыла напрамкi фiласофска

рэлiгiйных i эстэтычных пошукау Скарыны. В. Шутава прапануе яшчэ адно 

тлумачэнне паходжання самага вядомага скарынiнскага знака «Сонца i месяц» 

i знаёмiць з новай «букварна-сiмвалiчнай» гiпотэзай аб узнiкненнi упрыгож

ванняу кiрылiчных шщыялау яго выданняу. 

У цэнтры увагi Iллi Лямешкiна знаходзiцца пытанне аб часе выдання 

«Малой падарожнай кнiжкi» Скарыны. Аутар задауся мэтай «кiнуць крытыч

ны i бесстароннi, наколькi гэта магчыма, погляд на вытокi кнiгадрукавання 

у Вiльнi, бо шматлiкiя аргументы (сцвярджэннi, тэзiсы), на падставе якiх адбы-

1 3 лiку апошнiх: Кондратюк С. Богословские аспекты в библейских предисловиях Фран

цисках Скорины [Электронны рэсурс]. URL: https://minds.by/news/bogoslovskie-aspekty-v-biЬ!ejskih

predisloviyah-frantsiska-skoriny#.YPc7yugzY2w (дата звароту: 7.09.2021); Груша А. И. Франциск 

Скорина. Достоинство писателя// Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте 

международных контактов. Материалы III Международной научной конференции (Минск, 

26-27 мая 2015 г.) / сост.: Л. А. Авгуль, Д. Н. Бакун. Минск; Москва, 2015. С. 133; Темчин С.

Франциск Скорина о еврейском алфавите: Иероним Стридонский в версии Руперта из Дойца //

Latopisy Akademii Supraskiej. Bialystok, 2016. N 7. Dawna cyrylicka ksit,ga drukowana: Tw6rcy

i czytelnicy / pod red. М. Kuczynskiej. S .  21-28; Лемешкин И. 1470 - год рождения Ф. Ск6рина //

Францыск Скарына: новыя даследаваннi. С. 59-75.
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ваецца лакалiзацыя i датыроука "Малой падарожнай кнiжкi", нам уяуляюцца 

вельмi слабымi i сумнiцельнымi». I. Лямешкiн даказвае, што гэта шматсастауная 

i неаднастайная кнiга, насуперак пашыранай думцы, была часткова надрукава

на у Празе. Згодна з высновамi даследчыка: «Маючы перад сабой дзве альтэр

натывы, у любым вьшадку (да тых часоу, пакуль у гэтым пытаннi не будзе 

цвёрдай упэуненасцi) варта устрымлiвацца ад тэзiса, быццам "Малая падарож

ная кнiжка" была выдадзена у Вiльнi каля 1522 г. Пакуль што мы маем права 

казаць толькi аб тым, што "Малая падарожная кнiжка" была у Вiльнi скамп

лектавана». 

Завяршаюць зборнiк два артыкулы, якiя належаць Аляксандру Грушу 

i Алесю Жлутку. Абодва тэксты датычаць пытання аб коле сваякоу (у шыро

кiм значэннi гэтага слоу) Францыска Скарыны i павiнны адказаць на пытанне, 

цi быу у першадрукара другi брат цi трэцi сын. 

У заключэнне хацеу бы выказаць удзячнасць усiм аутарам зборнiка за су

працоунiцтва, а таксама сказаць, што эурыстычныя магчымасцi вывучэння 

асобы, жыцця i дзейнасцi Францыска Скарыны, вынiкi даследаванняу, прад

стауленыя у гэтым зборнiку, даюць падставы разглядаць ix як знак шырокiх 

перспектыу, якiя захоуваюцца у галiне скарынiяны. 

Аляксандр Груша 
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