
АД УКЛАДАЛЬНIКА 

Дадзены зборнiк навуковых прац прымеркаваны да 500-годдзя беларускага 
кнiгадрукавання i прысвечаны асобе, дзейнасцi i творчай спадчыне Францыска 
Скарыны (? - 1551/52) -ураджэнца Полацка, доктара медыцыны, першадрукара 
Вялiкага Княства Лiтоускага (ВКЛ), перакладчыка i выдауца Бiблii, пiсьменнiка. 

Сучасная культура Беларусi узносiць i культывуе асобу i справу Францыска 
Скарыны, складае яму гiмн. Ён удастоены ганаровых iмёнау «тытана эпохi 
Адраджэння», «выдатнага еурапейца-гуманiста», «адной з найярчэйшых зорак 
беларускага народа» i iнш. Гэтыя iмёны з'яуляюцца вынiкам праламлення вобра
за Скарыны у сацыяльна арганiзаванай памяцi беларусау. Дадзеная памяць 
ужо на працягу амаль цэлага стагоддзя асэнсоуваецца i перажываецца у мэтах 
зацвярджэння унiкальнай iдэнтычнасцi беларускага народа, нацыянальнага 
i дзяржаунага будаунiцтва, абгрунтавання сацыяльных змен, выхавання па
трыятызму, доказау адзiнства беларускай i еурапейскай культур i r. д. 

Актуалiзацыя вобраза Скарыны у публiчнай прасторы спачатку СССР i БССР, 
а потым i незалежнай Беларусi значна пауплывала на акадэмiчную гiстарыя
графiю аб Скарыне, наклала на яё сур'ёзны адбiтак. Вынiкi i традыцыi гэтай 
гiстарыяграфii захоуваюць моцныя пазiцыi i у нашыя днi. Цяпер не час абмяр
коуваць дадзены уплыу, у прыватнасцi, вызначаць, што у навуковай гiстарыя
графii адносiцца да рэальнай рэчаiснасцi мiнулага, а што да мiстыфiкацыi. Мы 
толькi выкажам упэуненасць, што у будучым усё ж такi адбудзецца удаклад
ненне ацэнкi, а то i пераацэнка персоны i творчага укладу Францыска Скарына 
у кантэксце i маштабах культуры ВКЛ, усёй Еуропы эпохi Сярэднявечча i рання
га Новага часу, сучасных культур Беларусi i Еуропы. У святле сказанага мы 
устрымаемся ад высокiх эпiтэтау у адносiнах да Скарыны, хаця i прызнаем 
неардынарнасць гэтай асобы, вялiкую таленавiтасць Скарыны i наватарскi ха
рактар яго дзейнасцi. 

Мы усведамляем сувязь выхаду у свет гэтага зборнiка з пульсуючымi рытма
мi калектыунай памяцi аб Францыску Скарыне. Але пры гэтым мы паспраба
валi адхiлiцца ад дыскурсу мiфалагiзаванай r icтopыi з уласцiвымi ёй анахра
нiзмамi i анамалiямi i прапанавалi чытачам такiя працы, аутары якiх iмкнуцца 
выкарыстоуваць крытычны падыход i аперыраваць аналiтычнымi паняццямi. 

Мэта дадзенага выдання - традыцыйная: зрабiць дастуri:нымi апошнiя вы
нiкi навуковай Скарынiяны. Сярод пастауленых задач - вяртанне гэтай Скары-
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нiяны у рамкi стандартау паунацэннай навукi, стымуляванне новых навуко

вых даследаванняу, прысвечаных Скарыне. 

Аднак указаная - традыцыйная - мэта мае на увазе вырашэнне у тым лiку 

i не зусiм традыцыйных, хоць i ужо актуальных, для навуковых выданняу за
дач. Сярод ix - устанауленне дыялогу памiж прафесiйнай супольнасцю i грамад

ствам, фармiраванне агульнай прасторы разумения памiж iмi. Вобраз Фран

цыска Скарыны з 20-х гадоу ХХ ст. i да сёняшнага дня з'яуляецца у Беларусi 

адным з самых значных вобразау калектыунай памяцi. Гэта памяць удзельнiчае 

у фармiраваннi i падтрымцы культурнай, нацыянальнай i групавой iдэнтыч

насцi. Сёння масавая свядомасць уносiць значныя карэктывы у акадэмiчную 

гiстарыяграфiю аб Скарыне. Менш за усё адчуваецца зваротная сувязь. Мiж тым 

дыялог памiж навукай i масавай аудыторыяй дазволiць больш глыбока i удум

лiва вызначыць кампаненты гэтай iдэнтычнасц1, 1х сувяз1 1 структуру. 

Зборнiк мае мiжнародны характар. Аутары прадстауляюць не толькi розныя 

краiны - Беларусь, Лiтву, Украiну, Францыю, Чэхiю, але i розныя галiны гума

нiтарных ведау, навуковыя iнтарэсы, нацыянальныя i навуковыя школы, розныя 

падыходы у даследаваннях. Указаны характар зборнiка сведчыць аб iснаваннi 

шырокай цiкавасцi да персоны Францыска Скарыны. Аутары адносяцца да на

вага пакалення даследчыкау Скарыны. Многiя з ix пазбаулены асабiстага уплы

ву ранейшых аутарытэтных вучоных-скарыназнауцау. У гэтым ёсць як неда

хопы, напрыклад - разрыу у тэматыцы даследаванняу, так i добрыя якасцi, 

сярод якiх - свабода выбару тэм, падыходау i даследчага iнструментарыю. 

Артыкулы прысвечаны самым розным пытанням. У ix абмяркоуваюцца 

як старыя - актуальныя i сёння - тэмы, так i тыя, у якiх ставяцца i рашаюцца 

новыя задачы. Некаторыя даследаваннi, якiя прадстаулены у зборнiку, праведзе

ны з выкарыстаннем новых навуковых падыходау. Апублiкаваныя працы утрым

лiваюць палажэннi i высновы, якiя патрабавалi не толькi абагульнення шыро

кага i разнапланавага матэрыялу, але i правядзення дбайнага аналiзу мноства 

прыватных разнародных фактау. Сярод прац ёсць i такiя, якiя выкананы з пры

цягненнем маладаступных для айчынных даследчыкау крынiц i лiтаратуры. 

Зборнiк адкрывае артыкул Рымы Цыцэнене. У святле новых фактау па гiс

торыi праваслаунай царквы, Фларэнцiйскай yнii i яе праяуленняу у ВКЛ, да

ных аб узнiкненнi новых традыцый кнiжнай пiсьменнасцi у гэтай дзяржаве 

лiтоуская даследчыца разглядае перадумовы дзейнасцi i творчасцi Францыска 

Скарыны. 

Гiсторык лiтаратуры з Лiтвы Сiгiтас Нарбутас засяроджвае увагу на роз

ных этапах мадэрнiзацыi грамадства ВКЛ у перыяд з канца XV ст. па сярэдзiну 

XVI ст. У рамкi аднаго з гэтых этапау ён i уводзiць дзейнасць Скарыны. Пры

ведзены у яго артыкуле матэрыял нагадвае даследчыкам, што дзейнасць Фран

цыска Скарыны-кнiгадрукара нельга разглядаць як праяуленне нейкiх рады

кальных i раптоуных тэхналагiчных зрухау. Розныя асобы, звязаныя з ВКЛ, 

друкавалi свае кнiгi (прауда, за межамi краiны) яшчэ да таго, як за друкар

скую справу узяуся Скарына (якi, дарэчы, першыя свае кнiгi выдавау таксама 
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не у ВКЛ). Самастойнае значэнне мае складзены аутарам пералiк друкаваных 

выданняу 1494-1553 гг., якiя маюць дачыненне да ВКЛ. 

У змястоуным i дэталёвым аглядзе украiнскай даследчыцы Галiны Каваль

чук сабраны звесткi аб тым, хто, калi i што пiсау пра Францыска Скарыну сярод 

украiнскiх дзеячау навукi i культуры XIX - пачатку ХХ ст. (дасавецкага перыяду). 

3 яе артыкула вынiкае, што многiя думкi, якiя сталi прадметам актыуных 

абмеркаванняу у другой палове ХХ ст., былi выказаны яшчэ за многiя гады 

да гэтага, хоць у далейшым ix аутарства i было забыта цi прысвоена iншым. 

Многiя гiсторыкi бядуюць з нагоды адсутнасцi новых пiсьмовых крынiц 

аб жыццi i дзейнасцi Францыска Скарыны (як быццам гэтых крынiц калi-небудзь 

бывае дастаткова). Гэта адсутнасць, аднак, мае адзiн станоучы эфект - яна сты

мулюе пошук новых фактау на першы погляд у добра вядомых крынiцах, вы

бар i распрацоуку новых падыходау для указанага пошуку. Такi выбар зрабiла 

французская даследчьща беларускага паходжання Вольга Шутава, якая аналi

зуе крынiцы аб дзейнасцi Скарыны не толькi у плане ix функцый, прамой iнфар

мацыi, якая утрымлiваецца у ix, але i у кантэксце ix з'яулення. «Нягледзячы 

на тое, што вобраз Скарыны нам здаецца блiзкiм i зразумелым, шмат у чым 

дзякуючы сваёй растыражаванасцi, а таксама дзякуючы той нацыянальна

культурнай сiмволiцы, якой ён пакрыты сёння, - пiша В. Шутава, - мы тым не 

менш будзем адштурхоувацца ад факта, што сучаснiкi Скарыны, як i ён сам, 

мыслiлi i жылi у iншым свеце сiмвалау i сэнсау». Даследчыца абагульняе не
каторыя вынiкi сваiх папярэднiх прац, якiя звязаны з атрыманнем Скарынай 

звания доктара медыцыны i колам яго верагодных кантактау з iтальянскiмi кнi

гадрукарамi. Руплiва прааналiзаваушы вялiкi аб'ём матэрыялу, аутар спрабуе 

высветлiць паходжанне iнфармацыi аб магчымай паездцы Скарыны у Маскву. 

У двух артыкулах асвятляюцца пытаннi перакладу Францыскам Скары

най кнiг Свяшчэннага Пiсання. Ix аутары - беларускiя гiсторыкi лiтаратуры 
i мовы. Прадметам даследавання Алеся Бразгунова з'яуляюцца тыпы перакла

ду асветнiка, тэкстуальныя запазычаннi з Вульгаты. Iрына Будзько высвятляе 

моуную мадэль перакладау Скарыны i з гэтай мэтай глыбока i старанна дасле
дуе фрагменты гэтых перакладау, парауноувае ix з царкоунаславянскiм, чэш

скiм, грэчаскiм i лацiнскiм перакладамi Бiблii. 

У вучоных не знiжаецца цiкавасць да сiмвалiчных выяу Скарыны, якiя ён 

пакiнуу у сваiх выданнях. У артыкуле лiтоускага гiсторыка лiтаратуры i мовы 

Сяргея Цемчына, якi на цяперашнi час з'яуляецца бадай што самым актыу

ным з прафесiйных даследчыкау дзейнасцi i творчасцi Скарыны, прапануецца 

новае тлумачэнне аднаго з сiмвалау, што змешчаны на гравюрным партрэце 

асветнiка, - трохкутнападобнага знака. 

У зборнiку знайшла адлюстраванне тэма, якая дагэтуль лiчылася, напэуна, 
занадта «дробнай», каб стаць прадметам сур'ёзнай увагi з боку гiсторыкау, 
а менавiта: дзе у Празе Скарына друкавау свае кнiгi. У наш час зварот да ука

занай тэмы стау магчымым дзякуючы даследаванням чэшскага кнiгазнауцы 

Петра Войта. Ix вынiкi з вялiкай доляй верагоднасцi паказалi, што Скарына 
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у Празе выдавау свае кнiгi у друкарнi, якую ён арэндавау у пражскага купца 

Севярына. Спробу устанавiць дакладную «прапiску» гэтай друкарнi робiць 

даследчык з Чэхii Iлья Лямешкiн. Яго праца дэманструе, як вынiкi мiкрагiс

тарычнага аналiзу могуць наблiзiць да вырашэння буйных задач. Аутар уста
наулiвае сувязь памiж Бiблiяй Рускай Скарыны i Пражскай Бiблiяй 1488 г. -

першым выданнем Бiблii на чэшскай мове (i наогул на славянскай мове), якое 

было Скарыне не толькi вядома, але i даступна, бо у другiм дзесяцiгоддзi XVI ст. 

наклад Пражскай Бiблii мог усё яшчэ знаходзiцца у кнiгадрукарне Севярына. 

1. Лямешкiн пiша аб магчымых дзелавых кантактах Скарыны з друкаром Праж

скай Бiблii, а таксама з яурэускiм друкаром Гершомам Коэнам. Асобна аутар

знаёмiць чытача з лёсам дома Севярына i нават рэканструюе рабочую прасто

ру кнiгадрукарнi канца XV - першай чвэрцi XVI ст.

У гiстарыяграфii творчай спадчыны Скарыны пытанне аб рэцэпцыi яго 

творау - перакладау, прадмоу i пасляслоуяу да выдадзеных iм кнiг Бiблii -

маюць толькi асобныя напрацоукi. Такi стан яго вывучэння звязаны са скла
данасцю у выбары метадау, выкарыстанне якiх магло б даць у распараджэнне 

даследчыка рэпрэзентацыйныя i надзейныя факты. Адзiн з такiх метадау пра
пануе украiнская даследчыца Наталля Бондар. Рэцэпцыю творау Скарыны яна 

разглядае праз вывучэнне водгуку чытачоу, што праявiуся у складзе зборнiкау, 
у якiя былi уключаны пераклады Скарыны, агульнай тэматычнай актуальнай 

накiраванасцi дадзеных зборнiкау, месцы тэкстау у залежнасцi ад ix аутарытэту. 

Лiтоуская даследчыца Дайва Нарбуцене разглядае асноуныя тэндэнцыi кнi

гадрукавання у ВКЛ пасля Францыска Скарыны на працягу XVI ст., характа

рызуе моуную, тэматычную i тыпалагiчную разнастайнасць друкаваных вы

данняу гэтай краiны. 

Даследчыца з Беларусi Галiна Кiрэева публiкуе апiсанне экзэмпляра выда

дзенай Францыскам Скарынам «Малой падарожнай кнiжкi», аб iснаванне якога 

стала вядома параунальна нядауна. 

Завяршае зборнiк публiкацыя крынiц, якiя пралiваюць святло на фармiра

ванне культурных практык, звязаных з ушанаваннем асобы Францыска Ска

рыны у Беларусi у ХХ ст., i ролю у гэтым Iнстытута беларускай культуры, 
а у далейшым - Акадэмii навук БССР. Гэта публiкацыя падрыхтавана бела

рускiмi гiсторыкамi Марынай Глеб, Дзмiтрыем Крэнтам i Кiрылам Сыцько. 

Кожная з публiкацый узбагачае тэматыку Скарынiяны i адкрывае новыя 

перспектывы даследаванняу. Гэтыя перспектывы становяцца больш яснымi, 

калi адчуваеш, што ix аутары прысвяцiлi Скарыне сваё прафесiйнае майстэр

ства, а таксама прызнанне i сiмпатыi. 

Аляксандр Груша 
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