
НЕКАТОРЫЯ ПЫТАННІ 
ГІСТОРЫІ 
БЕЛАРУСКАЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Выдаючы сябе за даследчыкаў гісторыі беларускай 
культуры, быльгя гітлераўскія паслугачы ўпэўніваюць, 
што ў X I V — X V I I ст. культура беларускага народа да-
сягнула самага высокага за ўсе часы яго гісторыі 
ўздыму і што гэты ўздым быў абумоўлен вызначаль-
ным уплывам заходнееўрапейскай цывілізацыі. 

3 важным выглядам яны намагаюцца стварыць 
уражанне, нібыта высокі ўздым культуры таго часу 
выяўлен, даследаван і паказан імі, у процівагу савец-
кім гісторыкам, якія адмаўляюць гэты «залаты век» 
беларускай культуры. 

Між І н ш ы А л , савецкая гістарычная навука ніколі не 
адмаўляла бясспрэчны факт, што беларуская культура 
дасягнула ў X I V — X V I I ст. высокага для свайго часу 
ўзроўню. Хіба ж можа хто адмаўляць, што X V I — 
XVI I CT.—гэта часы Скарыны, Буднага і Цяпінскага, 
Зізаніяў I Сматрыцкага, часы бліскучых палемістаў, 
уздыму школьнай і кнігавыдавецкай справы, развіцця 
перадавой грамадска-палітычнай думкі? Бясспрэчна, 
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уздым беларускай культуры ў X J V — X V I I ст. быў. 
I 3 усёй акрэсленасцю трэба сказаць, што гэты ўздым 
паказан не буржуазна-нацыяналістычнымі, а белару-
СКІМІ савецкімі даследчыкамі. Мечааіта беларускія 
савецкія філосафы, гісторыкі, лінгвісты, літаратура-
знаўцы, лластацтвазнаўцы пераканаўча паказалі ў 
сваіх даследаваннях высокі ўзровень усіх галін бела-
рускай культуры X I V — X V I I ст. 

Але сутнасць пытання аб так званым «залатым 
веку» не ў тым, ц1 быў у X I V — X V I I ст. уздым белару-
скай культуры, ЦІ ЯГО не было? Сутнасць гэтага 
пытання Ў іншым: па-першае, ц1 быў культурны 
ўздым X l V — X V I I ст. самым высокім за ўсе часы 
гісторыі беларускага народа, I, па-другое, чым быў 
абумоўлен уздым беларускай культуры таге часу, якія 
акалічнасці аказалі вызначальны ўплыў на яе раз-
віццё? 

Наш народ з вялікай павагай адносіцца да куль-
турней спадчыны мінулых стагоддзяў, шануе светлую 
памяць сваіх славутых продкаў, высока ацэньвае Ix 
выдатныя для таго часу здабыткі. Аднак было б 
недарэчна сцвярджаць, што ўзровень культуры бела-
рускага народа Ў мінулым, у X I V — X V l I ст., быу 
самы высок! за ўсе часы яго гісторыі, больш высокі, 
чым зараз, у савецкі час. 

Такое сцвярджэнне азначала б, што брацкая 
школка пры МІНСКІМ Козьмадзям'янаўскім манастыры 
давала больш ведаў, чым БеларускІ дзяржаўны уні-
версітэт, што друкарня Скарыны была больш даска-
налай, чым сучасная друкарня яго імя ў МІнску, што 
ў X V I I ст. выдавалася беларускіх кніг больш, чым 
цяпер, што веды дыдаскалаў брацкіх школ перасягалі 
веды беларускіх савецкіх акадэмікаў, што ашмянскі 
цырульнік лячыў хворых лепш, чым прафесар Тацця-
на БІрыч, што сярэдневяковыя фурманкі былі магут-
ней за беларускія самазвалы, якія перакрылі НІл ля 
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Асуана, што вадзяны лллын даваў больш энергіі, чым 
Васілевіцкая Д Р Э С . 

Сцвярджаць такое—гэта значыць аганьбіць 
шматвяковую стваральную працу народа, закрэсліць 
ЯГО велізарнейшыя дасягненні савецкага часу, гэта 
значыць паступіцца гістарычнай праўдай. А былыя 
гітлераўскія паслугачы наўмысна сцвярджаюць такое. 
Што ІМ гістарычная праўда! Не за праўду іх сучас-
ныя гаспадары плацяць ім сярэбранікі. 

Ідэолагі імперыялізму патрабуюць ад сваіх наймі-
таў «гістарычна» падмацаваць адносна Беларусі ідэа-
лагічна-дыверсійны тэзіс «Расія па-за Еўропай», 
стварыць уражанне, што ў мінулым Беларусь не 
мела нічога агульнага з Расіяй і развівалася пад 
вызначальным уплывам каталіцкага Захаду. Вось 
чаму фальсіфікатары гісторыі Беларусі так заўзята 
запэўніваюць, нібыта ўздым беларускай культуры ў 
X I V — X V I I ст. быў абумоўлен вызначальным уплы-
вам заходнееўрапейскай цывілізацыі. 

He цяжка заўважыць, што сцвярджэнне аб вызна-
чальным уплыве заходнееўрапейскай цывілізацыі на 
развіццё беларускай культуры па сутнасці адмаўляе 
творчыя сілы беларускага народа, адмаўляе яго 
высокую самабытную культуру. Атрымліваецца, нібы-
та беларускі народ быў адсталы, няздольны ствараць 
свае матэрыяльныя і духоўныя каштоўнасці, I толькі 
дзякуючы ўплыву 3 Захаду ён узняўся да ўзроўню 
цывілізаваных народаў. 

А л е шырокавяшчальная хлусня фальсіфікатараў 
гісторыі аб вызначальным уплыве на беларускую 
культуру заходнееўрапейскай цывілізацыі павісае ў 
паветры, бо фактаў, якія б маглі пацвердзіць гэту 
хлусню, няма. 

Пры панаванні ў часы феадалізму толькі адной 
формы Ідэалогіі — рэлігІІ і тэалогіі грамадска-палі-
тычныя інтарэсы і патрабаваннні розных сацыяльных 
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груп беларускага насельніцтва, пераважна права-
слаўнага па веравызнанню, немінуча набывалі рэлі-
гійную афарбоўку, прычым не каталіцкую, не іудзей-
скую, не магаметанскую, а праваслаўную. Грамадска-
палітычныя інтарэсы і патрабавайні тых жыхароў 
Беларусі, якія былі каталіцкага веравызнання 
(літоўскія і польскія феадалы, нязначная частка 
гарадскога насельніцтва), немінуча набывалі таксама 
рэлігійную, але каталіцкую афарбоўку. 

Такім чынам, праваслаўе, захоўваючы, як і ўсякая 
рэлігія, сваю рэакцыйную сутнасць, было формай, 
у якой выказваліся грамадска-палітычныя інтарэсы 
пераважнай большасці насельніцтва Беларусі. 

Ідэі заходнееўрапейскзй рэфармацыі не знайшлі 
ды і не маглі знайсці ў Беларусі глебы для свайго 
развіцця. Заходнееўрапейскія рэфармацыйныя плыні 
ўзніклі як буржуазная разнавіднасць хрысціянства ў 
барацьбе супраць афіцыйнай каталіцкай царквы. 
У Беларусі X V I ст. буржуазныя адносіны не развіва-
ліся. Акрамя таго, галоўныя патрабаванні заходнееў-
рапейскіх рэфармацыйных плыняў (адмаўленне 
верхавенства рымскага папы, адмаўленне дагматаў 
і «таінстваў» каталіцкай царквы, адмаўленне абавяз-
ковай бясшлюбнасці духавенства і Інш.) сярод права-
слаўнага насельніцтва Беларусі былі б проста неда-
рэчнымі. 

У выглядзе кальвінізму рэфармацыя толькі на 
некаторы час прывабіла частку буйных феадалаў 
пераважна католікаў: яна апраўдвала іх імкненні па-
вялічыць сваю зямельную ўласнасць за лік царкоў-
ных зямель. Радзівілы, напрыклад, пасля таго, як 
прыхапілі зямлю 187 цэркваў і манастыроў, адышлі 
ад кальвінізму і зноў сталі прававернымі католікамі. 
Кальвінізм закрануў таксама нязначную частку за-
можных гараджан, галоўным чынам каталіцкага вера-
вызнання. 
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Як выражэнне пратэсту народных мае супраць 
феадальнага прыгнечання ў Беларусі ўзнікалі і рады-
кальньгя ерасі, таксама накіраваныя супраць афіцый-
най каталіцкай царквы. Натуральна, што і яны ўзнікалі 
толькі сярод тых жыхароў Беларусі, якія былі ката-
ліцкага веравызнання, а таму шырокага распаўсю-
джання не мелі. 

Рэфармацыйных плыняў у выглядзе асобных цэрк-
ваў, якія б выступал! супраць афіцыйнай праваслаў-
най царквы, у Беларусі X V I ст. не было. Супраць 
афіцыйнай праваслаўнай царквы вялі барацьбу 
толькі радыкальныя ерасі, якія выказвалі пратэст 
народных мае супраць феадальнага прыгнечання. 
Гэтыя ерасі не маглі мець распаўсюджання сярод 
католікаў. Яны ўзнікалі толькі ў праваслаўным ася-
роддзі. 

Радыкальныя ерасі, якія вялі барацьбу супраць 
афіцыйнай праваслаўнай царквы, узніклі не пад 
заходнееўрапейскім уплывам, а пад уплывам рускіх 
вальнадумцаў, і ў першую чаргу Феадос ія Касога. 
Разам 3 іншымі рускімі вальнадумцамі Феадос ій 
Касой, ратуючыся ад расправы з боку праваслаўных 
цемрашалаў, уцёк з Pacii ў Беларусь. 

Ерась, якую прапаведаваў Касой, была найбольш 
радыкальнай з усіх ерасей, існаваўшых у Беларусі 
X V I ст. С я р о д народных мае («людзей простых») 
Касой меў многа паслядоўнікаў. Адзін з ідэйных 
праціўнікаў Kacora рускі манах Зіновій Отэнекі пры-
знаваў: «Восток весь разврати Бахметам (Магаме-
там,—Л. A.), запад ж е Мартином немчином (Лютэ-
рам,—Л. Д.), Литву же Косым» 

У канцы X V I ст. на першы план грамадска-рэлі-
гійнага жыцця Беларусі выступіла барацьба супраць 

' Зиновий (Отенский). Истины показание к во-
просившим о новом учении, Казань, 1883, стар. 49. 
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каталіцкай агрэсіі, ставіўшай мэтай ідэалагічна ўмаца-
ваць упаду польскіх і літоўскіх феадалаў. Паколькі 
праваслаўе было той формай, у якой выказваліся 
інтарэсы і патрабаванні пераважнай колькасці насель-
ніцтва Беларусі, то гэта барацьба набыла ф о р м у 
барацьбы праваслаўнай рэлігійнай ідэі супраць ката-
ліцкай рэлігійнай ідэі. 

I ў г історыі кожнай галіны беларусііай культуры 
таге часу на першы план выступав барацьба супраць 
заходняга ўплыву, звязанага з каталіцкай агрэсіяй. 
Не патрабуе доказаў той бясспрэчны факт, што ўся 
дзейнасць беларускіх кнігадрукароў, вучоных, пале-
містаў, пісьменнікаў, перакладчыкаў, пачынаючы ад 
Скарыны І канчаючы Сімяонам Полацкім, была звя-
зана 3 дзейнасцю праваслаўных брацтваў — арганіза-
цый, якія ўзначальвалі барацьбу супраць каталіцкай 
агрэсіі, супраць уніі, супраць уплыву каталіцкага 
Захаду. Таму зусім відавочна, што амаль усе славу-
тыя дзеячы беларускай культуры выраслі і загарта-
валіся менавіта ў барацьбе супраць уплыву каталіц-
кага Захаду, які буржуазна-нацыяналістычныя 
фальсіфікатары імкнуцца прадставіць у выглядзе 
калыскі культуры беларускага народа. 

Разам 3 тым беларускі народ, таксама як 
украінскі і рускі народы, не быў адасоблен ад наро-
даў заходнееўрапейскіх краін, асабліва народаў 
славянскіх. Ён падтрымліваў сувязі з імі, запазычваў 
іх культурный дасягненні, творча асэнсоўваючы і 
асвойваючы іх. А л е гэты аднабакозы ўплыў не быў 
вызначальным у развіцці беларускай культуры. Не ён 
абумоўліваў яе высок! ўзровень. 

На дзейнасць, напрыклад, такога славутага прад-
стаўніка беларускай культуры, якім быў Францыск 
Скарына, заходнееўрапейская культура, бясспрэчна, 
аказала пэўны ўплыў. Было б, аднак, грубейшай 
памылкай прадстаўляць Скарыну дзеячом, пазбаўле-
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иым творчаи арыгінальнасці, які механічна, па-этгон-
ску выкарыстоўваў дасягненні заходнееўрапейскай 
культуры. Агульнапрызнана, што скарынінскія выдан-
ні пераўзыйшлі мйогія лепшыя для таго часу 
заходнееўрапейскія выданні—венецыянскія, нюрн-
бергскія, цюбінгенскія і інш. Яны служылі многім 
заходкееўрапейскім друкарам узорам для перай-
мання. 

Дзейнасць Скарыны глыбока народная, патрыя-
тычная, самабыткая. Хіба ж можна гэтыя галоўныя 
асаблівасці яе тлумачьіць толькі вызначальным 
уплывам заходнееўрапейскай цывілізацыі? 

Трэба таксама мець на ўвазе, што пануючай куль-
турай у Беларусі была культура пануючага класа, 
класа феадалаў. Таму ўсё тое новае, перадавое, што 
давала ў выніку развіцця новых, капіталістычных 
адносін заходнееўрапейская культура, з вялікай 
Чяжкасцю прабівалася праз бастыёны каталіцкай і 
праваслаўнай царквы. Ды і то не заўсёды. 

Савецкая гістарычная навука мае дастатковую 
колькасць дакладных пераканаўчых даных, якія даз-
валяюць выявіць прычыны, абумовіўшыя ўздым 
беларускай культуры ў X I V — X V I I ст. 

X I V — X V I ст.—гэта час, калі фарміравалася бела-
руская народнасць. Таму развіццё тагачаснай белару-
скай культуры, выказваючы працэс фарміравання 
беларускай народнасці, адбывалася на аснове 
агульнага эканамічнага ўздыму, які асабліва выяўляў-
ся ў развіцці беларускага горада. Але вышэй ужо 
адзначалася, што эканамічны ўздым беларускіх 
гарадоў, асабліва ўсходніх, быў абумоўлен перш за 
ўсё дабратворным уплывам руска-беларускіх 
гандлёвых сувязей, якія, пашыраючы цесныя рамкі 
цэхавай рэгламентацыі і норм магдэбургскага права, 
садзейнічалі развіццга рамяства і гандлю. 

У працах савецкіх даследчыкаў розных галін бела-
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рускай культуры ёсць багата пераканаўчых даных, 
ЯКІЯ сведчаць, што культура беларускага народа ў 
X I V — першай палавіне X V l l ст. развівалася ў цес-
най сувязі 3 культурам братніх украінскага і рускага 
народаў. Асабліва дабратворны ўплыў на развіццё 
беларускай культуры аказвалі сувязі Беларусі з 
Расіяй. 

3 Pacii ў Беларусь вывозіліся рукапісныя кнігі, 
якія потым размножваліся беларускімі перапісчыкамі. 
Напрыклад, у 1560 г. пасол вялікага князя літоўскага 
Міхаіл Гарабурда вывез з Масквы многа розных кніг 
і ў тым ліку поўны тэкст бібліі, якая потым была 
выкарыстана пры выданні вядомай Астрожскай 
бібліі У Беларусі былі добра вядомы кнігі, друка-
ваныя ў Маскве яшчэ да Івана Фёдарава. Адной з 
такіх кніг, ананімным Евангеллем, карыстаўся Васіль 
Цяпінскі пры падрыхтоўцы сваіх выданняў^. 

Ш ы р о к а вядома тая вялікая роля, якую адыгралі 
ў развіцці беларускага кнігадруку Іван Фёдараў і 
Пётр Мсціславец. Устаноўлена, што яны падтрымлі-
валі сувязі 3 выдатным дзеячом перадавой грамад-
ска-рэлігійнай думкі Сымонам Будным і нават асабіста 
сустракаліся з ім Пётр Мсціславец быў арганізата-
рам віленскай друкарні, якая потым перайшла да 
братоў Мамонічаў У друкарні Мамонічаў працавалі 
не толькі беларускія, але і маскоўскія друкары. 

1 Сказания князя Курбского, ч. II, СПб., 1883, 
стар. 178. 

2 П. В. Владимиров. Доктор Франциск Скарина, 
его переводы, печатные издания и язык, СПб., 
1888, стар. 237. 

Г. Я. Галенченко. Русские первопечатники и 
Сымон Будный. У кн.: «Книга. Исследования и ма-
териалы», 10, M., 1965, стар. 146 —161. 

' А. С. Зернова. Типография Мамоннчей в Виль-
не (XVII в.). У кн.: «Книга. Исследования и мате-
риалы», I, M., 1059, стар. 181. 
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Ш р ы ф т ы для некаторых выданняу гэтай друкарні 
адліваў вучань Івана Фёдарава — Грынь. Пасля смерці 
Івана Фёдарава Мамонічы набылі ш р ы ф т ы яго 
друкарні. 

3 сярэдзіны X V I I ст., калі ўсе беларускія друкарні 
спыйілі сваю работу, маскоўскі Прыказ кнігадрукар-
скай справы адпраўляў у Беларусь вялікую колькасць 
кніг, прычым не толькі богаслужбовых, але і такіх, 
як азбукі, вучэбныя псалтыры, граллатыкі I інш. 
Значная частка гэтых кніг ішла з Масквы ў беларускія 
гарады «безденежно» 

М. А. Алексютовіч , характарызуючы беларускую 
культуру X V I ст., справядліва адзначаў: «Беларуская 
літаратура развівалася ў самай блізкай I непасрэднай 
сувязі 3 літаратурай Маскоўскай Русі. Многія літара-
турныя помнікі маюць адзін I той жа характер, адзін 
і той жа змест, адны I тыя ж ф о р м ы I жанры... 
Асабліва блізка свядомасці працоўных Беларусі была 
ідэя дружбы і ўзаемнай сувязі рускага, украінскага 
і беларускага народаў. Гэта ідэя праходзіла праз 
усе лепшыя творы таго часу, з 'яўлялася к іруючым 
стымулам дзейнасці I творчасці лепшых прадстаўнікоў 
беларускай культуры»...^ 

Тагачасны беларускі царкоўны жывапіс развіваўся 
пад уплывам рускага царкоўнага жызапісу. Дакумен-
тальна паказана, што ў X V I ст. амаль усе іконы 
полацкіх цэркваў был! «маскоўскай р а б о т ы » У ту-
раўскай замкавай царкве ў 1631 г. было 11 ікон 
«маскоўскіх малёваных», некалькі рукапісных маскоў-

' Русско-белорусские связи. Сборник докумен-
тов, Минск, 1963, стар. 368—369, 438—439 I інш. 

2 М. А. Аленсютовіч. Скарына, яго дзейнасць 
І светапогляд, Мінск, 1958, стар. 33, 39. 

^ ЦДАСА, ф. № 210. Разрадны прыказ, ст. 
№ 285, л. 143 адв. —144. 
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CKIX кніг, «царскія врата», а таксама рознае царкоўнае 
начынне «маскоўскай работы» 3 захаваўшыхся ў 
архівах тэстаментаў бачна, што купцы і рамеснікі 
беларускіх гарадоў мелі іконы «маскоўскага пісьма», 
кйіжкі «маскоўскага друку», упрыгожанні «маскоў-
скай работы» 

Узнікненне ў Беларусі радыкальных ерасей непа-
срэдна звязана з дзейнасцю вядомага рускага валь-
надумца X V I ст. Ф е а д о с і я Касога, які меў многа па-
слядоўнікаў сярод «людзей простых» Маюцца свед-
чанні, што светапогляд Сымона Буднага таксама ф а р -
міраваўся пад уплывам ідэй Феадос ія Kacora 
3 Будным падтрымліваў сувязі і другі рускі вальна-
думец — Арцемій, які пасля ўцёкаў з Pacii доўгі час 
жыў у Слуцку 

А л е было 6 грубейшай памылкай прадстаўляць 
руска-беларускія культурныя сувязі ў выглядзе ад-
набаковага ўплыву рускай культуры на культуру бе-
ларускага народа. Толькі буржуазна-нацыяналістыч-
ныя фальс іфікатары гісторыі, затаіўшы лютую няна-
вісць да беларускага народа, а на словах крывадушна 
ўсхваляючы ЯГО, могуць заяўляць, што белару-
ская культура развівалася пад якім-небудзь аднаба-
ковым знешнім уплывам. 

Гаворачы аб добратворным уплыве руска-бела-
рускіх сувязей на развіццё культуры беларускага 
народа, мы перш за ўсё маем на ўвазе ўзаемаўплыў. 

' Архіў ЛАП АН СССР, К-52, карт. 15, спр. № з, 
л. 2. Дакумент выяўлен 3. Ю. Капыскін, 

2 ЦДГА БССР, ф. № 517, оп. A-b 1, спр. № 11, 
л. 489; ф. № 1828, оп. № 1, спр. № 10, л. 68, адв. 
435; АВАК, т. XXXIV, стар. 200. 

ii Зиновий (Отенский). Послание многословное, 
M., 1880, стар. 1. 

Архив ЮЗР, ч. I, т. Vni, вып. 1, 1914, стар. 717. 
® Русская историческая библиотека, т. IV, стар. 

1287 — 1328. 
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узаемаеувязі , якія ўзбагачалі культуру народаў-бра-
тоў і садзейнічалі ўзмацненню імкнення народных 
мае Беларусі да з'яднання з Расіяй. 

Кнігі, друкавакыя Францыскам Скарыною, шыро-
ка распаўсюджваліся і ў Pacii Друкарня Мамонічаў 
выдавала кнігі спецыяльна на продаж у рускіх га-
радах^. 3 1636 па 1651 г. маг ілёўскія купцы прыво-
З І Л І Ў Тулу на продаж «азбуки печатные» Куцеін-
скія (аршанскія) друкары прадавалі ў Маскве свае 
кнігі партыямі больш, чым па 500 экз.^ Маскоўскі 
друкарскі двор купляў у магілёўскага друкара Cni -
рыдона Собаля не толькі шрыфты, але I матрыцы 
для адліўкі ш р ы ф т о ў розных кегеляў®. Граматыка 
Лаўрэнція Зізанія была падручнікам I ў школах Расіі, 
пакуль яе не змяніла граматыка Мялеція Сматрыц-
кага, упершыню надрукаваная ў Еўі ў 1619 г. Па гра-
матыцы Сматрыцкага вучыўся М. В. Ламаносаў, які 
называў яе «вратами учености». 

Выхадцы 3 Беларусі складалі пераважную боль-
шасць прыдворных майстроў маскоўскага цара. Бе-
ларускія майстры прынеслі ў Расію тэхніку аб'ёмнай 
разьбы па дрэву, тэхніку вырабу рэльефных палі-
хромных кафляўв. Яны падрыхтавалі паяўленне ў Pa-
сіі скульптуры'' . Віцебскі аружэйнік Лука Ж у р ы н уда-

' М. А. Алексютовіч. Скарына, яго дзейнасць і 
светапогляд, выд. AH БССР, Мінск, 1958, стар. 
122 — 133. 

2 А. С. Зернова. Типография Мамоничей в Виль-
не (XVII в.), У кн.: «Книга. Исследования и мате-
риалы», I, M., 1959, стар. 213. 

Русско-белорусские связи. Сборник докумен-
тов, Минск, 1963, стар. 262. 

1 T а M ж а, стар. 278. 
' Т а м JK а, стар. 159. 
• Л. С. Абецедарский. Белорусы в Москве 

XVII в., Минск, 1957, стар. 30, 42. 
' Очерки истории СССР, XVIII в., первая чет-

верть, изд. АН СССР, M., 1952, стар. 736. 
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сканаліў вытворчасць рускай агнястрэльнай зброі 
Праслаўлены зодчы X V I I в. Янка Бухвостаў быў вы-
хадцам з Беларусі Ш ы р о к а вядома дзейнасць у Pa-
сіі паэта, драматурга, педагога С імяона Полацкага. 
Выхадцы 3 Беларусі былі акцёрамі, дэкаратарамі, 
касцюмерамі, рэквізітарамі першага ў Pacii пры-
дворнага тэатра У Pacii працавалі беларусы — пе-
ракладчыкі, друкары, настаўнікі, спевакі, іканапісцы 
Сусветную славу набылі такія помнікі архітэктуры 
і мастацтва, як Каломенскі дварэц цара Аляксея, 
Васкрэсенскі храм Нова-Іерусалімскага манастыра 
на Істры, Круціцкі церамок у Маскве, разны ікана-
стас Смаленскага сабора 6. Нова-Дзевічага мана-
с т ы р а — помнікі, якія з 'яўляюцца выдатнейшым вы-
нікам творчай садружнасці беларускіх і рускіх май-
строў. 

А л е дарэмна было б шукаць вызначальны «заход-
нееўрапейскі ўплыў», напрыклад, у архітэктуры Ka-
ломенскага дварца. Гэты «восьмы цуд свету», як на-
зывалі яго сучаснікі, быў здабыткам культуры наро-
даў-братоў, карэнні якой выходзілі з баг^цейшай 
культурнай спадчыны старажытнай Русі. 

I ў сусветнай гісторыі беларускі народ выступав 
не адсталым, няздольным да самастойнага стварэння 
матэрыяльных I духоўных каштоўнасцей без вызна-
чальнай дапамогі каталіцкага Захаду, а поўным твор-
чых сіл, таленавітым, з сваёй самабытнай культурай, 
вельмі высокай для таго часу. Такія прадстаўнікі яго, 

' ЦДАСА, ф. № 396, АруяіЭйная палата, № 44609. 
л.л. 2,4. 

2 Люди русской науки, т, 2. М.—Л.. 1948. 
стар. 1116. 

3 Л. С. Абецедарский. Белорусы в Москве 
XVII в., Минск. 1957, стар. 43—46. 

' К. В. Харяампович. Малроссийское влияние на 
великорусскую церковную жизнь, т. I. Казань, 
1914, стар. 254, 322—323, 437 і інш. 
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як Ф р а н ц ы с к Скарына, Казімір Лышчынскі , С імяон 
Полацкі, не толькі ўзняліся да ўзроўню перадавых 
дзеячоў заходнееўрапейскага сярэднявечча, але і ў 
многім апярэдзілі іх. 

Н е л ы а не адзначыць і той вялікі станоўчы ўплыў, 
які аказала беларуская культура на культуру літоў-
скага народа. Акадэмік Костас Корсакас пісаў: «Бе-
ларускі народ зрабіў вялікі ўклад у культурнае раз-
віццё літоўскага народа. Літоўцы заўсёды з удзяч-
насцю ўспамінаюць той факт, што беларусы далі 
літоўцам пачатак пісьменнасці. Пачынаючы з X I V ста-
годдзя ўсё пісалася на той мове, на базе якой па-
зней пачала развівацца цяперашняя беларуская мо-
ва 

У г історыі беларускай літаратуры шырока вядомы 
верш; 

«Полска квйтнет лацйною, 
Литва квитнет русчизною; 
Без той в Полсце не пребудешь, 
Без сей в Литве блазнем будешь. 
Той лацина езык дает. 
Та без Руси не втрывает, 
Ведзь ж е ю ж Русь, иж тва хвала 
По всем свете ю ж дойзрала; 
Весели ж се ты, Русине, 
Тва слава никгдь] не зкгине». 

Гэты верш на свабоднай ад тэкста старонцы ру-
капіснага экземпляра Літоўскага статута 1529 г. «Ян 
Казимер Пашкевич рукою власною писал року ты-
сеча шестьсот двадцать первого, месяца августа, 
двадцать второго дня» 

' Цыт. па ICIt.: В. Вольскі. Нарысы па гісторыі 
беларускай літаратуры эпохі феадалізму, Мінск, 
1958, стар. 60. 

2 Статут Великого княжества литовского 
1529 года, изд. АН БССР, Минск, 1960, стар. 99. 
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Некаторыя лінгвісты і літаратуразнаўцы выказва-
лі думку, што Пашкевіч «русчйзною» называў бела-
р у с к у ю мову таго часу. Гэта думка справядліва, але 
толькі часткова. 

Кожны, XTO ўважліва ўчытаецца ў радкі гэтага 
верша, пераканаецца, што слова «лаціна» Пашкевіч 
ужываў у шырокім сэнсе, азначыўшы ім «лацінскую», 
заходнееўрапейскую культуру. С л о в ы «русчйзна», 
«Русь», якая «по всем свете ю ж дойзрала», Пашке-
ВІЧ таксама ўжывае ў шырокім сэнсе, маючы на ўва-
зе не толькі тагачасную беларускую Алову, а куль-
турныя здабыткі ўсёй «русчизны», усёй «Руси», усяго 
усходняга славянства. 

А б в я р г а ю ч ы вызначальны ўплыў каталіцкага За-
хаду, «лаціны» на «Літву», на Вялікае княства літоў-
скае, Пашкевіч падкрэслівае, што яно квітнее «рус-
чизною», гэта значыць усімі здабыткамі культуры 
братніх усходнеславянскіх народаў — беларускага, 
украінскага і рускага. Сведчанне Пашкевіча, чалаве-
ка назіральнага, удумлівага, умеючага дакладна і яс-
на выказаць сутнасць досыць складаных з'яў, прад-
стаўляе вялікую цікавасць, і не пагадзіцца з ім 
нельга. 

Безумоўна, што адной з вызначальных прычын 
у з д ы м у культуры беларускага народа ў X V I — X V i I ст. 
был! ўзаемасувязі, узаемаўплыў самабытных куль-
тур трох братніх народаў — беларускага, украінскага 
і рускага, культур, заснаваных на багацейшай спад-
чыне мінулых стагоддзяў. 

Трэба толькі заўважыць, што паняцце «самабыт-
насць культуры» мы разумеем у навуковым сэнсе. 
Яно не мае нічога агульнага са спробам! буржуазна-
нацыяналістычных фальс іфікатараў гісторыі прад-
ставіць культуру беларускага народа як культуру, зу-
СІМ не падобную на культуры братніх славянскіх на-
родаў, адасобленую, ізаляваную ад Ix, як культуру, 
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якая ўспрыймала толькі ўплыў каталіцкага Захаду. 
Самабытнасць культуры кожнага народа — гэта 

сукупнасць адметных, сваеасаблівых рыс, абумоўле-
ных ус ім шматвяковым гістарычным развіццём яго. 
Гістарычнае развіцце кожнага народа не можа быць 
абасобленым, ізаляваным ад развіцця іншых, асаб-
ліва суседніх народаў. Культура кожнага народа не 
толькі ўспрыймае, але і творча асэнсоўвае, асвойвае 
дасягненні культуры іншых народаў, як блізкіх, тан 
і далёкіх. Гэты ўзаемаўплыў праяўляецца з рознай 
сілай, але ён не толькі не знішчае, а наадварот, уз-
багачае адметныя, своеасаблівыя рысы культуры 
кожнага народа. 

Беларускі народ таксама ўспрыймаў дасягненні 
культуры іншых народаў. Напрыклад, даследчыкі гі-
сторыі беларускай культуры адзначаюць, што на 
развіццё радыкальных ерасей у Беларусі X V l ст. 
аказалі ўплыў «гусіцкія ідэі, рускае вальнадумства, 
польскае Адраджэнне і рэфармацыя, нямецка-ма-
раўскі анабаптызм і італьянскі р а ц ы я н а л і з м » H a -
пэўна, уплыў гэтых розных ідэалагічных плыняў пра-
яўляўся ў Беларусі не з аднолькавай сілай. Можна 
не сумнявацца ў тым, што антыфеадальная па сваёй 
сутнасці пропаведзь рускага вальнадумца Феадос ія 
Касога, які жыў і дзейнічаў у Беларусі сярод «лю-
дзей простых», аказвала на ідэалогію віцебскага ра-
месніка або магілёўскага селяніна большае ўздзеян-
не, чым, скажам, італьянскі рацыяналізм. Можна не 
сумнявацца ў тым, што на беларускую культуру 
ўплыў культуры народаў-суседзяў, народаў-братоў, з 
Я К І М І беларусы был! звязаны агульнасцю паходжан-
ня, агульнымі шляхамі г істарычнага развіцця, род-

' С. А. Подокшин. Радикально-реформационное 
движение в Белоруссии и Литве (вторая половина 
XVI в.). Автореферат кандидатской диссертации, 
Минск, 1964, стар. 10. 
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насцю АЛОВЫ, блізкасцю тэрыторыі, быў большым, 
чым уплыў культуры народаў далёкіх. 

Бясспрэчна, што і каталіцкі Захар, аказваў уплыў 
на беларускую культуру. Больш таго, з часу Андро-
саўскага перамір'я і да пачатку ўз'яднання БеларусІ 
3 Расіяй у 1772 г. тэты ўпльіў стаў вызначальным. 

Гісторыя надзвычайна выразна паказвае, якое 
значэнне меў для развіцця беларускай культуры вы-
значальны ўплыў каталіцкага Захаду. 

У Беларусі пасля Андросаўскага перамір'я верх 
узяла каталіцкая рэакцыя. Руска-беларускія сувязі 
аказаліся вельмі аслабленымі. Дзейнасць праваслаў-
ных брацтваў у Беларусі была сурова забаронена, 
брацкія школы былі зачынены, а друкарні — раз-
громлены. У 1697 г. сейм Рэчы Паспалітай выдаў за-
кон аб забароне беларускай мовы ў афіцыйнай да-
кументацыі. Пісаць дазвалялася толькі па-польску 
або па-латыні. Ажыццяўлялася масавае прымусовае 
акаталічванне сялян і гараджан. Такім чынам^ час 
вызначальнага ўплыву каталіцкага Захаду на бела-
рускую культуру быў часам яе заняпаду. Тэты заня-
пад беларускай культуры адбываўся ў абставінах 
агульнага заняпаду эканомікі Беларусі, які быў абу-
моўлен надзвычайным узмацненнем прыгонніцкай 
эксплуатацыі народных мае. 

А б гэтым перыядзе гісторыі БеларусІ, калі ў вы-
ніку вызначальнага ўплыву каталіцкага Захаду па-
ўстала рэальная пагроза знішчэння самой беларускай 
народнасці, буржуазна-нацыяналістычныя фальсіфі-
катары маўчаць як вады ў рот набраўшы. 

Акадэмік Ул. I. Пічэта, адзін з лепшых знаўцаў 
гісторыі Беларус! перыяду феадалізму, адзначыў 
вельмі характэрны факт. Той жа самы час, калі ў Бе-
ларус! лютавала каталіцкая рэакцыя, а беларуская 
культура прыйшла да заняпаду, на Украіне, дзякую-
чы ўз'яднанню яе з Расіяй і ўзмацненню руска-укра-
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інскіх сувязей, быў часам росквіту творчых сіл на-
рода і ўздыму яго культуры Зразумела, што гэтыя 
акалічнасці аказалі адпаведны ўплыў на далейшае 
развіццё мовы і культуры як беларускага, так і ук-
раінскага народаў. 

А л е буржуазна-нацыяналістычныя фальс іфікатары 
гісторыі махлярскі імкнуцца прадставіць, што пры-
чынай таго заняпаду беларускай культуры, які яскра-
ва выявіўся ў канцы X V I I I — пачатку X I X ст., было не 
стагоддзе згубнай каталіцкай рэакцыі, а ўз'яднанне 
БеларусІ з Расіяй. Дастаткова параўнаць развіццё 
культуры беларускага народа ў X V I I I ст., калі яго 
душыла каталіцкая рэакцыя, з развіццём культуры 
украінскага народа ў той жа час, калі ён знаходзіўся 
ў складзе Расіі, каб яскрава выявілася, што I гэта 
выдумка буржуазна-нацыяналістычных лакеяў мае 
такую ж брудную палітычную мэту, як I ўсе іх ін-
шыя паклёпніцкія выдумкі. 

У жорсткіх умовах каталіцкай рэакцыі беларускі 
народ знайшоў сілы захаваць сваю мову, сваю куль-
туру, але толькі ўз'яднанне з Расіяй у 1772—1795 гг. 
вьівела яго на прагрэсіўны шлях эканамічнага і 
культурнага развіцця. 

' В. И. Пйчета. Возрождение Украины-Руси и 
Белой Руси в XVI—начале XVII в. У кн.: Белорус-
сия и Литва X V - X V I вв., изд. АН СССР, M., 1961, 
стар. 729—730. 
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