
АД УКЛАДАЛЬНIКА 

Вынесены на суд чытача зборнiк - другi па лiку зборнiк пра Францыска 
Скарыну, падрыхтаваны Цэнтральнай навуковай бiблiятэкай iмя Якуба Коласа 
Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Першы зборнiк - «Францыск Скарына: 
асоба, дзейнасць, спадчына» (2017)1 быу прымеркаваны да святкавання 500-годдзя 
беларускага кнiгадрукавання, хаця адна з яго галоуных задач прадугледжва
ла атрыманне такiх вынiкау, якiя, як правiла, адрознiваюцца ад рэфлексiй, ды
скурсу падобных святкаванняу i ix ацэнак. Гэтая задача была сфармулявана на
ступным чынам: « ... вяртанне навуковай Скарынiяны у рамкi стандартау пауна
цэннай навукi, стымуляванне новых навуковых даследаванняу, прысвечаных 
Скарыне»2. Пастаноука згаданай задачы была выклiкана запаволеннем тэмпау 
развiцця беларускiх прафесiйных даследаванняу пра Скарыну на фоне высо
кай актыунасцi аутарау калянавуковых i квазiнавуковых творау, а таксама на
вуковых прац, абцяжараных састарэлымi падыходамi, другасным матэрыя
лам i вымучанымi i малапрыгоднымi думкамi. Час паказау, што гэта задача 
не страцiла сваёй актуальнасцi. Яна захоуваецца i перад дадзеным зборнiкам. 
У iм чытачы не знойдуць тэкстау, якiя адсылаюць да трывiяльных, наперад 
вядомых, састарэлых думак, вобразау i штампау. 

Перад дадзеным зборнiкам стаiць i яшчэ адна важная задача - прасоуванне 
наватарскiх, прадуктыуных, неардынарных i смелых iдэй у вывучэннi асобы, 
дзейнасцi i спадчыны Францыска Скарыны. Апублiкаваныя тэксты дадаюць 
новыя, часам нечаканыя факты, меркаваннi, iнтэрпрэтацыi, палажэннi i высновы. 

Аб некаторых такiх меркаваннях i iнтэрпрэтацыях я хацеу бы папярэдзiць 
загадзя, памятаючы, як некаторыя супольнасцi беларускай грамадскасцi 
сустрэлi думку аб тым, што Францыск Скарына выявiу сябе на вядомым пар
трэце без вусау. Абмеркаванне гэтага пытання у сацыяльных сетках ператва
рылася у гаерства. За вусы Скарыны «заступiлiся» журналiсты некаторых 
цэнтральных газет3, пры гэтым яны нiколькi не хвалявалiся за свае смелыя 
прэтэнзii стаць экспертамi верагоднасцi i каштоунасцi навуковых думак, 
а таксама за цытаванне блазнаватых рэплiк «вядомых беларускiх скарына
знауцау». Так «нашчадкi» Скарыны адрэагавалi на тое новае i незвычайнае 

1 Францыск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына / Цэнтр. навук. б-ка iмя Якуба Коласа
Нац. акад. навук Беларусi; уклад. А. Груша; рэдкал. Л. А. Аугуль [i iнш.]. Мiнск: Беларуская 
навука, 2017. - 295 с. 

2 Груша А. Ад укладальнiка // Францыск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына. С. 8-9.
3 Иванова Л. Усы, бороды, сенсации. Насколько важно то, были ли у Скорины усы? [Электрон

ный ресурс] // URL: https://www.sb.by/articles/usy-borody-sensatsii.html. (дата звароту: 27.02.2019). 
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у думках i творчасцi, што Скарына сцвярджау усёй сваёй актыунасцю. Рэак
цыя гэтых супольнасцяу была чаканай, i яна таксама - праяуленне масавай 
гiстарычнай свядомасцi4, якое высвечвае, акрамя усяго iншага, яго коснасць, 
зацiснутасць i прыхiльнасць да канонау. Думка аб Скарыне без вусау нале
жыць аднаму з вядучых сучасных даследчыкау скарынiяны - дацэнту славiс
тыкi i балканiстыкi lнстытута усходнееурапейскiх даследаванняу Фiласофскага фа
культэта Карлава унiверсiтэта Iльi Лямешкiну (Прага). Упершыню яна было 
выказана у калектыуным выданнi, падрыхтаваным Бiблiятэкай iмя Уруб
леускiх Лiтоускай акадэмii навук5. Гэтаму даследчыку належыць i арыгiналь
ны пункт гледжання, якi датычыць формы прозвiшча Скарыны. Як ён лiчыць, 
яно гучала так - Ск6рын (абгрунтаванне гэтага пункту гледжання прадстау
лена у асобным артыкуле, якi знаходзiцца у друку). Пад гэтым прозвiшчам 
Скарына i фiгуруе у артыкуле згаданага аутара. 

Крыху аб складзе зборнiка, яго аутарах i ix тэкстах. Мы па-ранейшаму 
аддаем перавагу мiжнароднаму навуковаму супрацоунiцтву - у зборнiку дру
куюцца працы вучоных Беларусi, Украiны, Чэхii i Францыi. 

Выданне адкрывае артыкул вядомага гiсторыка-кнiгазнауцы з Чэхii Петра 
Войта, якi засяродзiу сваю увагу на суадносiнах дзвюх iнтэрпрэтацый спад
чыны Францыска Скарыны: адной - у якой Скарына паустае «як сiмвал, што 
выкарыстоуваецца у палiтыцы i навуцы для таго, каб стварыць вобраз еура
пейскага пасланнiка i сiстэму каардынат для ацэнкi гуманiстычнай культуры 
усходнiх славян», другая - якая грунтуецца на крытычных адносiнах да тра
дыцыйных уяуленняу. Заслугоувае увагi наступная ацэнка вынiкау параунання 
прыведзеных iнтэрпрэтацый: «Адкiнуушы усе гвалтоуныя iнтэрпрэтацыi i вы
думкi, мы убачым, што тая аутэнтыка, якая засталася, нас усё роуна уражвае». 
У артыкуле, на падставе абагульненняу вынiкау папярэднiх даследаванняу, раз
гледжана пытанне i аб дзейнасцi Францыска Скарыны як iнтэгральнай скла
довай часткi кнiгадрукавання Старога горада Прагi. 

Артыкул Iльi Лямешкiна прысвечаны праблеме, якая уводзiць жыццё i дзей
насць Францыска Скарыны на гэты раз у сiстэму часавых каардынат. Гэта - дата 
нараджэння Скарыны. Немалаважным з'яуляецца не толькi зварот да дадзе
най праблемы, але i тое, у якiм кантэксце яна асвятляецца, якi iнструментарый 
пры гэтым выкарыстоуваецца. У артыкуле разглядаецца вядомы партрэт кнi
гавыдауца 1517 г., але робiцца гэта у кантэксце еурапейскага i, у прыватнасцi, 
чэшскага партрэтнага жывапiсу першай чвэрцi XVI ст., з выкарыстаннем 
метадау семiялагiчнага аналiзу. Даследчык адзначыу «самарэпрэзентатыуныя 
амбiцыi» Скарыны, якiя «зашкальвалi», i сувязь яго партрэта з гравюрай 
Альбрэхта Дзюрэра «Святы Еранiм у кабiнеце». 

4 Аб культурнай памяцi аб Скарыне у Беларусi гл.: Груша А. Увековечение памяти о Фран
циске Скорине в Беларуси (1924-1990) // Бiблiотечний вiснiк. 2017. № 3. С. 3-11. 

5 Lemeskinas 1. Skorinos atminimo jprasminimas. Cekija // Pranciskaus Skorinos «Ruseniskajai
BiЫijai» - 500 / sud. S. Narbutas. Vilnius: Lietuvos mokslч akademijos VruЫevskiч ЬiЫioteka, 
2017. Р. 137. 

9 

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by

Репозиторий ЦНБ НАН Беларуси - http://library.basnet.by



Якой рэдакцыяй Евангелля карыстауся Францыск Скарына? На гэта пы

танне даецца адказ у артыкуле лiтоускага гiсторыка i мовазнауцы Сяргея Цем

чына, якi супаставiу 37 евангельскiх цытат з выданняу Скарыны з сучаснымi 
крытычнымi выданнямi царкоунаславянскага Евангелля. Згодна з назiраннямi 

аутара, Скарына, цытуючы евангельскi тэкст паводле пiсьмовай крынiцы, 

прыстасоувау яго да уласнага кантэксту i адаптавау у моуных адносiнах, зрэд
ку i нерэгулярна замяняючы царкоунаславянскiя формы i словы адпаведнымi 

«руськомовными» ( старабеларускiмi). 
Беларускi лiнгвiст Iрына Будзько працягвае даследаванне мовы выданняу 

Францыска Скарыны. На гэты раз прадметам яе лiнгватэксталагiчнага аналiзу 
стала Кнiга Эклезiяст. Як заключае даследчыца: «Пры вялiкай колькасцi запа

зычанняу з царкоунаславянскага тэксту i пры вiдавочнай прыхiльнасцi бела

рускага першадрукара да кiрыла-мяфодзiеускай традыцыi няма падстау лiчыць 

мову яго пражскiх выданняу царкоунаславянскай; беларускi першадрукар пра
панавау своеасаблiвую моуную мадэль, абапiраючыся на кнiжную традыцыю, 

закладзеную старажытнымi славянскiмi асветнiкамi, i на народную трады
цыю, узорам якой для яго паслужыла перакладчыцкая дзейнасць чэшскiх рэ

фарматарау». 
У артыкуле гiсторыка лiтаратуры з Беларусi Алеся Бразгунова актуалi

заваны пытаннi, якiя датычаць паэтычнай спадчыны Францыска Скарыны. 
Прадстаулены новыя вершы Скарыны, выяуленыя у перакладзе Бiблii i у ака

фiстах з «Малой падарожнай кнiжкi». Вялiкая увага надаецца тыпалогii яго 
паэтычных творау. Як падкрэслiвае аутар, « ... пастаяннае "ваганне" памiж рыт
мiзаванай прозай, сiлабiчным i танiчным вершам стварае непауторную паэтыч

ную iндывiдуальнасць Скарыны». 
Гiсторык з Францыi Вольга Шутава у артыкуле аб сiмволiцы Францыс

ка Скарыны робiць прынцыпова важную выснову аб тым, што Скарына 
не «шыфравау» свае вобразы i актыунасць, а наадварот, хацеу зрабiць ix 
больш зразумелымi для сучаснiкау. Як заключае аутар, яго знакi i сiмвалы 
трэба разглядаць у сувязi з рэлiгiйным кантэкстам прадмоу, з самiмi бiблей

скiмi тэкстамi, гiстарычным кантэкстам iдэй Рэнесансу. 
У фокусе увагi украiнскага кнiгазнауцы Наталлi Бондар - спiс кнiг Старо

га Запавету, якi захоуваецца у Львоускай нацыянальнай навуковай бiблiятэцы 

Украiны iмя В. Стафанiка Нацыянальнай акадэмii навук Украiны. Гэты спiс 

разам з тэкстамi Кнiгi Быцця, выдадзенай Скарынам у 1519 г., змяшчае i фраг

мент тэксту Кнiгi Макавеяу. Гэта кнiга не была апублiкавана Скарынам. 
Але, верагодна, яна была падрыхтавана iм да друку. Указаны спiс аказауся 

па-за увагай скарыназнауцау. Яго вывучэнне паставiла пытанне аб магчымасцi 
iдэнтыфiкацыi украiнскiх скрыпторыяу, дзе магла весцiся перапiска скарынау
скiх тэкстау. 

Завяршае зборнiк артыкул вядучага даследчыка культурнай памяцi аб Ска
рыне - Рамана Воранава. Гэты артыкул прысвечаны аднаму з ключавых эта

пау у фармiраваннi «гераiчнага вобраза» Скарыны - святкаванню 500-годдзя 
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Францыска Скарыны у БССР у 1986-1990 гг., якое стала самай масавай публiч

най падзеяй, арганiзаванай у гонар першадрукара. Аутар робiць спробу акрэслiць 
сэнсы, якiя iнтэлектуальныя i творчыя супольнасцi, а таксама уладныя струк
туры укладалi у постаць Францыска Скарыны падчас юбiлея. Вось некаторыя 
з высноу аутара: «Вобраз Францыска Скарыны стауся сiмвалам адраджэння 
пазiцый беларускай мовы ... У кантэксце гiстарычнага развiцця аутары рэпрэ
зентавалi спадчыну Скарыны як доказ слаунага альбо папросту "гiстарычнага" 
мiнулага беларускага народа i сiлкавалi ёй надзеi на яго "нармальную" буду
чыню ... Вобраз Францыска Скарыны пауставау добрым прыкладам у тэзiсах 
пра наканаванасць еурапейскай перспектывы Беларусi, дзякуючы сваёй транс
еурапейскай актыунасцi у бiяграфii i правядзенню гуманiстычных каштоу
насцяу у працы ... Пяцiсотгадовы юбiлей, як нiякая iншая падзея, "падсвяцiу" 
афармленне постацi Францiшка Скарыны у нацыянальнага героя для бела
рускай супольнасцi». 

У цэлым змест апублiкаваных артыкулау можа сведчыць аб пашырэннi 
даследчага поля скарынiяны, з'яуленнi новых навуковых перспектыу i кiрун
кау, якiя дазваляюць убачыць за знешняй канвой жыцця i дзейнасцi Скарыны 
не толькi яго сацыяльнасць, але i розныя гранi яго iдэнтычнасцi, асабiсты вы
бар i iндывiдуальныя паводзiны, а таксама сацыяльна-гiстарычную iнтэрпрэ
тацыю вобраза Скарыны у сучаснай беларускай культуры. 

Аляксандр Груша 
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