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НОВЫЯ АСПЕКТЫ 
БЕЛАРУСКАГА 
СКАРЫНАЗНАЎСТВА 
І СКАРЫНІЯНЫ

Валерый Белакурскі, Жанна Белакурская (Мінск, Беларусь)

ПЕРШЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ ТВОРЧАСЦІ Ф. СКАРЫНЫ 
Ў БДУ

З перамогай Кастрычніка 1917 г. у Беларусі ўзнялася трэцяя хваля на-
цыянальнага адраджэння. У рэспубліцы за кароткі час былі створаны 
інстытуцыйныя асновы для развіцця беларускай культуры і навукі — 

адчынены першыя навуковыя ўстановы, кафедры, разгорнута падрыхтоўка 
нацыянальных навуковых кадраў. Ужо ў працэсе інстытуцыяналізацыі куль-
тура і навука шырока заявілі аб сабе на роднай мове.

Магутны пад’ём нацыянальнай самасвядомасці выклікаў глыбокую 
цікавасць да гісторыі свайго народа, яго культурнай спадчыны. У вывучэнні 
і распрацоўцы дадзеных праблем важная роля належала вучоным БДУ, працы 
якіх паклалі пачатак сістэмным навуковым даследаванням у Беларусі.

Найбольшую ўвагу першых даследчыкаў беларускай культуры ў БДУ пры-
цягвала асоба Ф. Скарыны — выдатнага беларускага першадрукара, асветніка 
і мысліцеля-гуманіста. Пачатак комплексным навуковым даследаванням яго 
жыцця і творчасці быў пакладзены юбілейным зборнікам «Чатырохсотлецце 
беларускага друку», які ўбачыў свет у 1926 г. У яго падрыхтоўцы і выданні 
прынялі ўдзел такія вядомыя вучоныя рэспублікі, як У. Пічэта, У. Перцаў, 
М. Шчакаціхін, З. Жылуновіч і інш. Матэрыялы пра Скарыну, змешчаныя ў 
кнізе, вельмі разнастайныя па характары. Так, гісторык А. Ясінскі даследаваў 
культурнае развіццё Чэхіі ў пачатку XVI ст., З. Ягораў прывёў падрабязныя 
звесткі пра Падуанскі ўніверсітэт XV–XVI стст., дзе ў свой час Скарына 
атрымаў ступень «доктара лекарскіх навук», Я. Воўк-Левановіч прааналізаваў 
мову скарынаўскіх выданняў Бібліі.
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У артыкуле «Францішак Скарына і яго літаратурная дзейнасць», 
змешчаным у зборніку, М. Піятуховіч ахарактарызаваў Скарыну як вы-
датнага гуманіста, у працах якога выяўляюцца «яркія ўзоры нацыянальнай 
самасвядомасці» [8, с. 178–179]. Змагаючыся за асвету, уздым дабрабыту і 
культуры народа, Скарына служыў яму ўсёй сваёй практычнай дзейнасцю. 
Яго жыццё — узор самаадданай працы і вялікі подзвіг, падкрэслівае даслед-
чык. Грунтоўна прааналізаваўшы прадмовы Скарыны да розных выданняў 
Бібліі, Піятуховіч робіць вывад аб крытычных адносінах аўтара да тэкстаў 
Свяшчэннага Пісання. Адвольнае каменціраванне Бібліі, шматлікія ўстаўкі 
і змены, нарэшце, пераклад яе на старабеларускую мову — усё гэта, на дум-
ку даследчыка, сведчыць, што Скарына адышоў ад царкоўных традыцый і, 
кіруючыся найперш асветніцкімі мэтамі, выступаў як вучоны-гуманіст. 

Адной з праяў гуманізму беларускага асветніка быў яго індывідуалізм, 
які расхістваў рэлігійныя ўяўленні аб чалавеку як істоце, поўнасцю залеж-
най ад Бога. «Скарына поўны пачуцця ўласнай годнасці, — падкрэслівае 
М. Піятуховіч, — ён ужо далёкі ад хрысціянскага ідэалу пакорлівасці…» [8, 
с. 178]. Нават Біблію, адзначае даследчык, Скарына быў схільны разглядаць 
хутчэй з індывідуалістычных, а не рэлігійных пазіцый. Кніга «Іоў», напры-
клад, — гэта «лекарство душевное, потеха всем смутным», Псалтыр — не 
толькі «малым детям початок всякой доброй науки», але і «псіхалагічны 
памятнік, дзе чалавек можа знайсці водгук свайму асабістаму настрою, дзе 
заключана складаная гама перажыванняў, пачынаючы ад найвышэйшага 
стану экстазу, захаплення і канчаючы пачуццём адчаю і смутку» [8, с. 179]. 
Па прадмовах да Бібліі, адзначае Піятуховіч, можна меркаваць аб вялікай і 
разнастайнай цікавасці Скарыны да прыроды. Тут мы знаходзім «размовление 
о прирождении древ и былин, зверей и птиц, гадов и рыб» [8, с. 178]. У цэлым 
жа для філасофскіх і грамадска-палітычных поглядаў Скарыны, заключае 
даследчык, было характэрна імкненне да пераадолення сярэдневяковых 
тэалагічных уяўленняў і ўсталяванне натуралістычных поглядаў на сусвет. 
І хаця на асобе Скарыны ўсё «яшчэ ляжаць густыя цені сярэднявечча, — 
піша М. Піятуховіч, — у той жа час змрок гэтых ценяў рассейваюць светлыя 
праменні жыццярадаснага Рэнесансу» [8, с. 179].

Істотны ўклад у даследаванне светапогляду Скарыны ўнёс У. Пічэта. 
У сваіх артыкулах, змешчаных у зборніку «Чатырохсотлецце беларускага 
друку», ён грунтоўна разгледзеў шматлікія аспекты дзейнасці асветніка. 
Эпоху, у якую жыў і працаваў выдатны гуманіст, Пічэта ахарактарызаваў як 
«беларускае Адраджэнне». Адметнай рысай гэтага часу, на погляд аўтара, 
быў «гуманістычны рух, нацыянальны ў сваёй аснове і індывідуалістычны 
па свайму характару» [8, с. 317]. Вучоны падрабязна даследаваў сацыяльна-
эканамічны і культурны ўзровень радзімы Скарыны — Полацка XVI ст., даў 
агляд дзейнасці асветніка ў Празе і Вільні. У працы «Скарыніяна» Пічэта 
разгледзеў асноўныя пытанні, якія паставіла і паспрабавала вырашыць 
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гістарыяграфія XVIIІ — пачатку XX ст. Да іх ліку належалі: вызначэнне часу 
і месца выданняў Скарыны, высвятленне крыніц, якія паслужылі асновай для 
яго перакладаў, вывучэнне мовы выданняў Скарыны і інш. 

У. Пічэта ўважліва прааналізаваў адзінае на той час арыгінальнае 
манаграфічнае даследаванне, прысвечанае беларускаму мысліцелю, — кнігу 
П. Уладзімірава «Доктар Францыск Скарына» (СПб., 1888) і рэцэнзіі на яе. Ад-
значаючы несумненную вартасць гэтай працы, падкрэсліваючы яе бясспрэч-
ную навуковую каштоўнасць, беларускі вучоны адзначыў таксама і шэраг 
недахопаў — у першую чаргу недастатковае асвятленне аўтарам сацыяльна-
эка намічнага і культурнага развіцця Літоўска-Беларускай дзяржавы XVI ст., 
яе сувязей з Заходняй Еўропай. Скарыну Пічэта характарызуе як выдатнага 
гуманіста, дзейнасць якога — адданае служэнне свайму народу. Гаворачы аб 
значэнні перакладу Бібліі, аўтар адзначае, што, перакладаючы Свяшчэннае 
Пісанне на родную мову, усходнеславянскі першадрукар імкнуўся зрабіць 
яго «даступным і зразумелым для шырокіх народных мас» [8, с. 317]. Для 
Скарыны Біблія, падкрэсліваў ён, мела вялікае пазнавальнае значэнне. У той 
жа час спроба прадставіць Біблію як аўтарытэтную крыніцу ведаў, на погляд 
даследчыка, сведчыць аб рэлігійнай абмежаванасці поглядаў перакладчыка. 
Індывідуалізм Скарыны, які цалкам не парваў з царкоўнымі традыцыямі, 
Пічэта смела параўноўваў з індывідуалізмам ранніх італьянскіх гуманістаў, 
такіх, напрыклад, як Дантэ, які таксама не змог канчаткова парваць з рэлігіяй.

Скарына называў сваю мову «рускай мовай», супрацьпастаўляючы ёй 
«мову славянскую». Я. Воўк-Левановіч, падрабязна разгледзеўшы мову пе-
ракладу Скарынавай Бібліі, зрабіў вывад, што «жывая беларуская мова эпохі 
Скарыны ў большасці характэрных рыс — фанетыкі, марфалогіі і словах — 
была такой, якой мы яе ведаем цяпер» [8, с. 383].

Вялікую ўвагу Скарыне ўдзяляў Я. Карскі. Яшчэ ў 1918 г., у Петраградзе, 
ён надрукаваў першую ў савецкі час працу аб выдатным беларускім асветніку, 
прысвечаную 400-годдзю з дня выхаду ў свет пражскага Псалтыра Скарыны 
[4, с. 13–14]. Абагуліўшы вядомы да таго часу матэрыял, галоўным чынам 
даследаванні П. Уладзімірава, І. Каратаева, І. Шляпкіна і інш., ён раскрыў 
веліч грамадзянскага подзвігу Скарыны, паказаў яго сапраўдную ролю ў 
гісторыі беларускага народа. У кнізе «Беларусы» (1921) аўтар таксама адвёў 
шмат месца вялікаму гуманісту. Карскі высока ставіў дзейнасць Скарыны 
і лічыў, што ўсе яго выданні Бібліі — выключная ў многіх адносінах з’ява 
«заходнерускай культуры». У асобе Скарыны, піша ён, мы маем «выдатнага 
адукаванага чалавека свайго часу, які ніколькі не ўступаў заходнееўрапейскім 
дзеячам таго часу ні сваім розумам, ні энергіяй і высокімі задумамі» [5, с. 23]. 
Даследчык бачыў мэту перакладчыцкай і кнігадрукарскай дзейнасці Скарыны 
ў імкненні распаўсюдзіць асвету сярод народа. У сваім перакладзе Бібліі, 
адзначаў вучоны, Скарына выявіў вялікую самастойнасць. Яна заключалася 
як у напісанні прадмоў, так і ва ўжыванні вершаў сілабічнага характару. 
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У сваю кнігу Карскі ўключыў урыўкі перакладаў Скарыны і даў іх сціслы 
лінгвістычны аналіз. Вызначаючы канфесійную прыналежнасць асветніка, 
Карскі лічыў яго праваслаўным і на гэтай падставе спрабаваў даказаць, што 
тым горадам, дзе была выдадзена яго Біблія, з’яўляецца менавіта чэшская 
Прага, а не прадмесце Варшавы, як меркавалі некаторыя даследчыкі. Ён так-
сама выказаў думку аб тым, што, магчыма, некаторыя кнігі, перакладзеныя 
Скарынам, так і не былі надрукаваны.

Спецыяльныя раздзелы, прысвечаныя Скарыне, уключаліся таксама ў 
агульныя курсы гісторыі беларускай літаратуры. Адной з такіх кніг былі «На-
рысы па гісторыі беларускай літаратуры» праф. М. Янчука (Мінск, 1922), якія 
ўяўлялі сабой дапрацаваны курс лекцый, прачытаных аўтарам у Маскоўскім 
універсітэце. На падставе вывучэння прадмоў М. Янчук знаёміць чытача 
са светапоглядам Скарыны. Высока адгукаючыся аб асветніцкай дзейнасці 
гуманіста, вучоны адзначыў, што «Скарына першым даў у рукі народу зра-
зумелую літаратуру і абуджаў у гэтым народзе любоў да асветы і да роднага 
слова» [11, с. 8]. Погляд Скарыны на значэнне кніг Свяшчэннага Пісання, 
згодна з думкай Янчука, нельга характарызаваць як выключна царкоўны. «Ён 
(Скарына. — В. Б.) шукае ў іх не толькі боскую, але і жыццёвую мудрасць» 
[11, с. 10]. Гаворачы пра сілабічныя вершы Скарыны, вучоны падкрэсліваў 
іх уплыў на далейшае вершаскладанне ў Беларусі і на Украіне. 

У 1926 г. у Мінску ўбачыла свет чацвёртае выданне «Гісторыі белару-
скай літаратуры» М. Гарэцкага (першае і другое былі надрукаваны ў Вільні 
ў 1920 і 1921 гг.). Значнае месца ў кнізе адводзілася асвятленню жыццёвага і 
творчага шляху Скарыны. Характарызуючы Скарыну як яркага прадстаўніка 
беларускай літаратуры эпохі Адраджэння, аўтар бачыў у ім «гуманіста, 
патрыёта і чалавека набожнага, лепшага інтэлігента свайго часу» [2, с. 21]. 
Высвятляючы значэнне Скарыны, Гарэцкі сцвярджаў, што «Скарына стаіць 
у нас на вялікім гісторыка-літаратурным і культурным рубяжы як беларускі 
першадрукар. Друкарня яго ў Вільні, першая ў Беларусі, выканала вялікую 
культурную місію для ўсяго славянскага Усходу» [2, с. 25].

Вялікую цікавасць у чытачоў выклікаў артыкул А. Харэвіча «Скарына 
і яго эпоха», надрукаваны ў часопісе «Полымя» ў 1925 г. Даючы агульную 
характарыстыку сацыяльна-эканамічнага становішча ВКЛ у канцы XV — па-
чатку XVI ст., даследчык звярнуў увагу на развіццё буйнога землеўладання і 
звязаных з ім шляхецкіх вольнасцей, становішча гарадоў, маральны заняпад 
царквы. У ідэалогіі Скарыны аўтар бачыў рэакцыю на рэлігійна-схаластычнае 
светаразуменне сярэднявечча. Скарына, на думку Харэвіча, — прадстаўнік 
гуманістычнага напрамку, той яго часткі, якая была цесна звязана з Рэ-
фармацыяй. Некаторымі сваімі ідэямі, сцвярджае даследчык, Скарына 
значна апярэдзіў той час, у які жыў. «Праз усе яго выданні, — падкрэслівае 
А. Харэвіч, — праходзіць ідэя сувязі пісьменства з народам, тая ідэя, якая 
жыве і ў нашы дні» [7, с. 151]. Аўтар высока ацэньвае ролю першай белару-
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скай друкарні, створанай Скарынам у Вільні, адзначаючы пры гэтым, што яна 
садзейнічала распаўсюджанню адукаванасці і асветы сярод народа. У асобе 
Скарыны ён бачыў не толькі асветніка, але і вучонага-філолага.

Беларускія мастацтвазнаўцы ў сваіх працах закраналі пытанне аб гра-
вюрах і аздобах у выданнях Скарыны. Асабліва падрабязна даследаваў гэту 
праблему М. Шчакаціхін. Даючы высокую ацэнку мастацкай вартасці гра-
вюр скарынаўскай Бібліі, вучоны імкнуўся выявіць іх сувязь з аналагічнымі 
ўзорамі ў Заходняй Еўропе. У прыватнасці, Шчакаціхін выдзеліў з агульнага 
ліку гравюр пражскай Бібліі Скарыны невялікую іх групу, якую, як ён лічыў, 
па тэхнічных і іншых асаблівасцях можна было аднесці да чэшскай мастацкай 
традыцыі. Аднак у працэсе далейшых даследаванняў вучоны не змог знайсці 
сярод чэшскіх узораў такіх, што як па сюжэтах, так і па тэхніцы выканання 
былі падобныя на гравюры скарынаўскай Бібліі, выдадзенай у Празе. Гэта 
дало магчымасць выказаць меркаванне, што Скарына сам ілюстраваў свае 
выданні.

На падставе ўважлівага аналізу паперы і філіграней кніг беларускага пер-
шадрукара М. Шчакаціхін спрабаваў дакладна вызначыць год іх выдання [10, 
с. 435–450]. Даследчык выказаў таксама цікавую гіпотэзу аб даце нараджэння 
самога Скарыны [9, с. 148–152]. У гэтай сувязі М. Шчакаціхін звярнуў увагу 
на яго асабісты герб, дзе сонца напалову заслонена месяцам, і зрабіў вывад, 
што Скарына павінен быў нарадзіцца менавіта ў той год, калі адбылося со-
нечнае зацьменне, бачнае і ў Полацку, на радзіме Скарыны. Такое зацьменне, 
згодна з астранамічнымі данымі, было зафіксавана 6 красавіка 1486 г.

У канцы 1920-х гг. у рэспубліцы з’явіліся даследаванні, прысвечаныя 
эпосе Скарыны. Вучоныя працягвалі таксама высвятляць гістарычнае зна-
чэнне яго кніг для асветы беларускага народа [3, с. 83–95]. З’явіліся першыя 
ў савецкі час публікацыі дакументаў, што датычаць жыцця Скарыны і яго 
сям’і [1, с. 263–264].

Як сведчаць разгледжаныя матэрыялы, да пачатку 30-х гг. ХХ ст. у 
рэспубліцы былі дасягнуты прыкметныя поспехі ў вывучэнні творчасці 
Скарыны. Аднак далейшым даследаванням значна перашкодзіў вульгарны 
сацыялагізм, нігілістычнае стаўленне да культурнай спадчыны мінулага, якія 
расцвілі ў перыяд культу асобы. Даволі шырокае распаўсюджанне атрымала 
думка аб старажытнай беларускай культуры як амаль цалкам «рэакцыйна-
феадальнай». Скарына разглядаўся некаторымі аўтарамі як сярэднявечны 
манах-схаласт, які пераклаў рэакцыйную, шкодную Біблію на беларускую 
мову [6, с. 16].

Такім чынам, у выніку першых даследаванняў творчасці Скарыны 
вучонымі БДУ беларуская культура ўзбагацілася каштоўнымі працамі, якія 
раскрылі яркую старонку духоўнага развіцця свайго народа. Набыткі вучо-
ных універсітэта паклалі пачатак той плённай працы, што працягваецца ў 
нашы дні.
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