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ШДЫВІДУАЛЬНАСЦЬ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ

Тыя радкі пра захопленых у Прычарнамор'і ўзброенымі воямі
нейкага военачальніка трох незвычайных палонных з музычнымі
інструментамі, якія палонныя называлі гуслямі, а візантыйскія
гісторыкі VI ст. нашай эры фуслямі, мог чытаць і сам Францыск
Скарына. I называлі сябе тыя палонныя славянамі, і гаварылі,
што няма жалеза ў іх краіне і што, не ведаючы вайны і любячы
музыку, яны вядуць жыццё мірнае і спакойнае — з гуслямі ў ру-
ках: з музыкай, што абуджаецца ад перабору пальцамі струн
гусляў...

Гісторыя, кажуць, не паўтараецца. Але, відаць, не ўсе людзі
хочуць у гэта верыць. Ва ўсякім выпадку, думаецца, што быў ся-
род тых людзей і Францыск Скарына, калі праз дзесяць етагод-
дзяў пасля VI, а менавіта ў XVI ст.— 6 жніўня 1517 г. ў чэшскай
Празе таксама ўзяў у свае рукі «гуслі»— скончаны ім друкам у
гэты дзень Псалтыр. У прадмове да яго малады друкар тлумачыў,
што назву сваю яго першадрук займеў ад інструмента, падобнага
да гусляў, толькі дзесяціструнных, знарок нібы прынароўленых
дзеля ўсхвалення дзесяці біблейскіх запаведзяў.

Больш ці менш струнаў было на полацкіх гуслях — якая роз-
ніца! Галоўнае, што гуслі як такія былі выбраны маладым дру-
каром у той час, калі быў ужо і шлях Альгердаў — з яго роднага
Поладка да Крэўскіх, потым Медніцкіх, потым Вострабрамскіх
варотаў у Вільні. Шлях Алыердаў — шлях мяча, што прадаў-
жаў сабой у іншым часе шляхі вояў, якія гайсалі ад Прычарна-
мор'я да Палесся і некалі паланілі і насельнікаў суровай Поўна-
чы, што так любілі ракатанне гусляў.

Выбар, аднак, адбываўся не ў Празе: ён быў зроблены яшчэ ў
Полацку — у Сафеі, як тады называлі Сафійскі Сабор, у галуб-
ніцы пры ёй — напэўна, той, дзе свой Псалтыр пісала Ефрасіння
Полацкая. Шлях Ефрасінні да «гусляў» быў праз келлю. Келля,
як і меч, не паланіла шкаляра-палачаніна, яго паланіла кніга.
I яго жыццё пачыналася з узаемаадносін з царкоўнікамі, каб ах-
вяраваць сябе на ўслугу пасольству, каб уступіць у вельмі скла-
даныя ўзаемаадносіны з духавенствам, свецкімі феадаламі і ўво-
гуле з людзьмі на зямлі, з богам, нібы існым у небе.

Думаецца, што не вельмі цяжка здагадацца, паўтарэння чаго
ў гісторыі прагнуў Скарына, беручы ў рукі свой Псалтыр. Праз
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дзесяць стагоддзяў, якія мінулі, шмат што змянілася ля Заходня-
га Акіяна, як называлі Балтыку нашы продкі. I славяне даўно
ўжо на той час агоралі руду, пазналі меч — мячоў стала куды
больш, чым гусляў; звону іх куды больш, чым музыкі. I верыў
Скарына, што ў гісторыі паўтараецца не толькі злое, цёмнае, але
і добрае, светлае; паўтараецца, павінна паўтарыцца і музыка,
дюбоў да яе і толькі да яе, бо чалавек на гэтым свеце павінен
жа прагнуць быць чалавекам, павінен жа прагнуць мудрасці,
лекнаты, гармоніі. Павінен! А калі чалавек не разумее
таго, што ён павінен, то трэба даць яму разуменне таго,
абудзіць у ім гэта разуменне. Так менавіта пачынаўся Ска-
рына — будзіцель, кніжнік, асветнік, пачынаўся на скрыжалях
мудрасці і музыкі, веры ў мудрасць чалавека і красу мелодыі і
літары, пачынаўся як гістарычная асоба і непаўторная індыві-
дуальнасць.

На жаль, да апошняга часу на Скарыну як індывідуальнасць
мы часта пазіраем яшчэ, так сказаць, зверху ўніз, а не знізу
ўверх: пазіраем са свайго XX ст. праз XVIII, XVII, другую пала-
віну XVI, а не хоць бы з XV, XIV стст., прычым адасабляючы ад
Асветніцтва XVIII ст. і барока XVII ст., ад XIII—XV стст. як
«класічнага», скажам мы, сярэдзіннага для Заходнкй Еўропы
сярэдневякоўя. Скарьшу мы пераважна звязваем толькі з Адра-
джэннем, толькі з Рэфармацыяй, маючы разгалінавана распраца-
ванае разуменне шкалы духоўных каштоўнасцей Адраджэння і
акрэсленае, некалькі заштампаванае ўжо бачанне тыпажу рэне-
сансавага дзеяча; маючы нарматыўнае разуменне Рэфармацыі і
тыпажу яе дзеячаў. I часта яшчэ, таго не заўважаючы, як бы
ўціскаем у рамкі клетачак адпаведных схем Адраджэння, Рэфар-
мацыі непаўторную матэрыю духоўнасці Скарыны, думаючы, што
ўзвышаем, узвялічваем яго, а на самай справе прыніжаем, агіста-
рычваем, не бачачы сапраўднай цэльнасці яго індывідуальнасці,
арганічнай, натуральнай, якая толькі ж дэфармуецца ад прыме-
рак да фігуры Скарыны то шатаў Леанарда да Вінчы, то сута-
ны Марціна Лютэра.

Сённяшняя найпершая задача скарыназнаўства бачыцца, та-
кім чынам, перадусім у канкрэтызацыі агульных яго тэзісаў, у
высвятленні рэальна-гістарычнага сэнсу нашых першасных слоў
пра Скарыну—асветніка, гуманіста, дзеяча ўсходнеславянскага
яднання.

Што дае найперш погляд на Скарыну ў гістарычнай перспек-
тыве «знізу»? Ен дае найперш мажлівасць убачыць Скарыну ў
сваім часе, які не горшы і не лепшы, чым які-небудзь іншы гіста-
рычны час, і для Скарыны натуральны, у якога ён быў, як мы лю-
бім гаварыць, на пярэднім краі. Таго часу яшчэ не казывалі тады
сярэдневяковым, і не было яшчэ тады няўдзячных ацэнак сярэд-
невякоўя, якімі яно абрасло з часам. I быў у сваім часе Скарына
як рыба ў вадзе. А ў вадзе як у вадзе — стрыжнявыя плыні,
завадзі, невады. Скарына быў на стрыжні, трапляў у невады, а ў
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канцы яго выкінула і на бераг, бы з роднай стыхіі на схілы Град-
чан. Ды час Скарыны быў яго часам, яго ўлоннем,— з мацярын-
скага ўлоння сярэдневякоўя ў яго развіцці на землях сённяшняй
Беларусі ад X да XVI ст. і вырастаў Скарына як велічная по-
стаць.

Якія мы ў сваім часе часта фанабэрлівыя! Як мы часам неда-
ацэньваем вякоў мінулыхі I асабліва чамусьці найменш удзячныя
мы сярэдневякоўю, хоць яму б мы павінны былі быць, на наш
погляд, у большай ступені ўдзячныя, чым антычнасці. I якраз ці
не ў сувязі з агульнай недаацэнкай сярэдневякоўя мы і цягнем
Скарыну ў «чыстыя» дзеячы Адраджэння, каб абвысакародзіць
яго, бо якое ж, маўляў, высакароднае гэта сярэдневякоўе, якое ў
нас асацыіруецца з інквізіцыяй, рэлігійным фанатызмам, талму-
дзістамі — і толькі. Асацыіруецца не без прычын: сярэдневякоўе
якраз з найбольшай сілай сябе ва ўсіх гэтых цемрашальскіх іпа-
стасях выявіла. Але, якраз спараджаючы такіх дзеячаў, як Ска-
рына, сярэдневякоўе выяўляла і зусім іншую — перадавую, свят-
лістую, магутную сваю існасць.

Скарына —асветнік. Яго асветніцтва—апагей развіцця сярэд-
невяковага рэлігійнага асветніцтва. Пачатак гэтага асветніцтва
ў Белай Русі быў звязаны з літаратурнай дзейнасцю Ефрасінні
Полацкай і Кірылы Тураўскага, працяг — з асветніцкай дзейна-сцю Скарыны — першадрукара, публіцыста, паэта. Гэта было
рэлігійнае асветніцтва не чалавека ў сутане, а ў доктарскай ман-
тьіі Яно працягвала рэлігійна-асветніцкія традыцыі Кіеўскай Ру-
сі і было ў пераемнасці з сярэдневяковымі ерасямі, ды ўласна
ерассю не стала, хоць і ўзвышалася над царквой, касцёлам, пра-
тэстанцкім зборам. I рэфармацыі асветніцкая дзейнасць беларус-
кага гуманіста не спарадзіла, бо яе клопат быў не аб царкве як
арганізацыі, а больш усеагульны, больш універсальны.

Мудрасць, на якую абапіраўся Скарына, была кніжнаю і на-
роднаю; народная— практычна-жыццёваю, кніжная — біблей-
скаю і арыстоцелеўскаю. Мы часам нібы забываем, што ў адра-
джэнні антычных аўтарытэтаў у Адраджэння заслуга не з пер-
шых, бо на іх на ўсім працягу свайго развіцця абапіралася і ся-
рэдневякоўе. На падвалінах арыстоцелеўскай мудрасці засталіся
не толькі схаласты, Аўгусцін і Тамаш Аквінскі, але і шмат у чым
секулярызаваная мудрасць кніжнікаў Францыі XIII—XIV стст.
Сам Скарына сцвярджаў, што мудрасць боская І Арыстоцелева
ёсць нібы ўся мудрасць свету. Але сам Скарьша ў грамадскай і
практычнай дзейкасці зыходзіў з мудрасці куды шырэйшай, чым
у Бібліі. Само ж скарынаўскае ўзвелічэнне «црамудрасці божай»
было і, можа, дасюль засталося самым патэтычным узвелічэннем
розуму ўвогуле. I сапраўды, хто больш абсалютызаваў розум і яго
сілу, ці рэлігійны асветнік Скарына, ці дзеячы Асветніцтва, эн-
цыклапедысты XVIII ст.,— гэта яшчэ пытанне.

Складанасць праблемы індывідуальнасці Скарыны найперш у
тым, што ён быў і дзецішчам сярэдневякоўя. I гэта няцяжка зра-
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зумець, калі ўспомніць пра асобу Скарыны як прадстаўніка
еўрапейскай інтэлігенцыі. Ужо ў XIII—XIV стст. ва універсітэтах
Францыі тыя інтэлігенты гаварылі, што радзіма чалавека там,
дзе веды. Становячыся ўсееўрапейскім інтэлігентам, Скарына з
Полацка падаваўся ў Кракаў, Падую, Прагу; і гарады гэтыя
сталі яго радзімай, бо нараджалі яго як інтэлігента. Ды знахо-
дзячы сабе ўсё новыя радзімы, Скарына ніколі не забываўся аб
горадзе, у якім нарадзіўся, аб зямлі, на якой нарадзіла яго маці,
аб мове, з якое бог у свет яго пусціў Французскія гуманісты
сваёй гларыфікацыяй ведаў нібы забіралі радзіму ў сваіх вуч-
няў. Лаціна як мова еўрапейскай сярэдневяковай культуры нібы
забірала ў навучэнцаў іх радзіму. Само дагматычна-рэлігійнае
сярэдневяковае навучанне з пракламаваннем таго, што чалавек
на свеце — толькі госць, што яго вечны дом — кеба, таксама ж
забірала ў прававернага хрысціяніна яго радзіму. Ды ні Кракаў-
ская акадэмія і Пудуанскі універсітэт, ні лаціна, ні бог не забра-
лі ў Скарыны Радзімы, і ён у радзімым слове ласку да свае ра-
дзімай зямлі выказаў, становячыся пры гэтым ужо не сярэдневя-
ковым чалавекам.

Выказаў жа Скарына сваю любоў да Радзімы з вывучкай ся-
рэдневяковай. А то была вывучка немалая. Бо само ж еўрапей-
скае рэлігійнае асветніцтва проста абагатварала кніжнасць,
слова, вуснамі аднаго са сваіх прадстаўнікоў Ермалая Барбары,
заяўляючы: «Я ведаю двух багоў — Хрыста і славеснасць», вус-
намі ж другога абвяшчаючы рыторыку рамяством, што суседні-
чае з геніяльнасцю. Менавіта з веданнем усіх правіл рыторыкі
напісан Скарынам яго гімн роднай зямлі, які пачынаецца слова-
мі: «Понеже от прирожения...» I мы яшчэ не ўчынілі вельмі про-
сценькай справы — не разгледзелі гэтага шэдэўра, што пачынае
нашу нацыянальную паэзію, у яго сувязі з таямніцамі паэтыкі,
не разгледзелі прыёмаў інверсіі, раз'яднання, усячэння, неадка-
разовага паўтарэння аднаго і таго ж слова, найдакладнейшага
захавання клаўзул — перападу дыхання, клаўзул элегічных,
клаўзул рыфмаваных і ўсіх астатніх правіл рыторыкі, якая ў вы-
падку са Скарынам сапраўды аказалася ў суседстве з геніяль-
насцю.

Ёган Гутэнберг, «бацька» друкарскага варштата, казаў, што
друкарства ёсць навука над кавукай, мастацтва над мастацтвам,
Скарыка, прагны мудрасці, не мог не кінуцца да навукі над наву-
кай — да друкарства, а маючы ў душы прагу пекнаты, ён браўся
за друкарства як за мастацтва над мастацтвам. I разам з тым ён
выступаў за ўзвышэнне майстра як тварца формы, цудадзея, па-
добнага да бога-тварца. I адсюль вынікаля формула дзейнасці
Скарыны-друкара — да мудрасці праз Біблію. да красы — чраз
Біблію, да творчасді — праз Біблію.

Скарына быў чалавекам, які гістарычнае значэнне сваёй
друкарскай дзейнасці цалкам разумеў. Найпершы паказчык та-
го — наяўнасць канкрэтных датаў друку, менавіта найбольш гі-
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старычных, першых, заключных. Пры тым нават і наяўнасць спе-
цыяльнага выбару даты, асабліва першай — 6 жніўня 1517 г.,
дня спаса, ператварэння, далучэння да святла фаворскага. Буду-
чы прававерным хрысціянінам, Скарына не мог лрацаваць у гэты
дзень ці паказваць праваслаўнаму, што ён на свята працаваў.
Але Скарына не зважаў на забароны, бо яму важная была сім-
воліка: шэсць дзён бог ствараў свет, шостага кончана ім, Скары-
нам, друкаванне Псалтыра; 6 жніўня — свята спаса-выратаван-
ня, дык дзеля выратавання душаў яго Псалтыр; 6 — свята пра-
абражэння-пераўтварэння, дык дзеля пераўтварэння душаў,
тварэння новых душаў, адрыву іх ад цемры і далучэння да свят-
ла — Псалтыр! Паняцці «пераўтварэння», «тварэння» ставілі
думку на ўзмежак з паняццем «сатварэнне», а гэта ўжо наблі-
жала чалавека да бога, адбывалася збліжэнне бога-тварца і ча-
лавека-тварца. I Скарына як тварэц друкаванай Бібліі, не мірг-
нуўшы вокам, акрамя выяў на гравюрах падабенства бога і яго
прарокаў змяшчае ў Бібліі і свой партрэт, а на адным з дрэва-
рытаў перад богам прадстаўляе сябе — укленчаным, з апушча-
ным долу зрокам, як і належала прававернаму хрысціяніну. Ды
такое было ўжо не ў рамках дагматычнага сярэдневякоўя, бо
падымала чалавека з ніцасці, з праху да бога, ставіла чалавека
поруч з богам. То было абагатварэннем чалавека, то было апа-
гейнай старонкай у развіцці рэлігійнага асветніцтва на Беларусі,
як і спалучэнне гэтага ж асветніцтва з красой.

Парыванні Скарыны да прыгожага былі часам проста аша-
ламляльнымі. Пад павевамі Адраджэння? Так, пад павевамі,
але, можа, у большай ступені ад прыроджанага, ад укаранёнага
ў характары нашых продкаў, ад таго, што ўжо было ў беларус-
кім сярэдневякоўі. Прагу мудрасці вяшчаў для нашых продкаў
Кірыла Тураўскі: «Сладко бо медвеный сот н добро сахар, обоего
же добрее книгий разум». Прагу красы да Кірылы Тураўскага
выявілі ўжо хадакі, што выбіралі Кіеўскай Русі веру і пра якіх
у летапісе чытаем: «Прндохом в немци, н видехом в храмах мно-
ги службы творящь, а красоты не видехом никакоея же».

Так, дзеля паталення прагі красы сваіх суайчыннікаў ствараў
хараство пражскай Бібліі Скарына, ствараў Біблію, кажучы сло-
вам У. Караткевіча, прыўкраснай, памятаючы і пра Красную,
самую магутную башту Полацка, і пра Красны мост з Верхняга
замка ў Запалоцце «Краснае» было для Скарыны «прекрасным»,
хоць чырвоная фарба была для яго таксама прыгожай, бо «Пес-
ню песняў» друкаваў дзвюма фарбамі: і будзённай руплівіцай
чорнай, і — для ўцехі вока — чырвонай, святочнай.

Пасля гэтага становіцца цалкам зразумелым, чаму Біблія
Скарыны не магла не легчы на стол як краса і шрыфту, і буквіц-
ініцыялаў, і гравюр, віньетак, заставак. Душа Скарыны інакш
не магла.

1621 годам датуецца верш Яна Казіміра Пашкевіча з пачат-
ковымі іх радкамі:
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Полска квитнет лациною,
Литва квитнет русчизною...

Вобраз квету асабліва стасуецца.да русчызны Скарыны, да
яго Бібліі, у якой кветкі стылізаваныя і жывыя паперадзе вобра-
заў фауны. Зноў жа ў сваіх адносінах да прыроды Скарына ся-
рэдневяковы ці рэнесансавы, ці адно райскімі ўстаюць з гравюр
і буквіц сонца і месяц, кветкі і дрэвы? Сабакагаловымі чалаве-
камі Скарына не палохае. Стылізаваныя кветкі на яго партрэ-
це — гэта найперш узоры полацкага малявання. Нацыянальная
стыхія, нацыянальны дух тут у Скарыны самыя адкрытыя, самыя
моцныя, як і выява яго пачуццяў захаплення наддзвікскім шмат-
квеццем — васількамі, рамонкамі, канюшынкамі, канваліяй, зва-
нрчкамі, шыпшынай. I якраз у гэтай неабыякавасці да прыроды
Скарына ўжо — не чалавек сярэдневяковы, а ў паэтызацыі пры-
роды менавіта родных мясцін — зноў жа патрыёт свайго Па-
дзвіння.

I тут мы можам адно здзівіцца, як такі дзейны чалавек, як
Скарына, мог так завастраць увагу сваіх гравёраў, чаляднікаў,
калі не сам ён быў мастаком-выканаўцам, на тым, што ў стане
руху не вельмі ўбачыш, запомніш. А самога ж Скарыну мы ніяк
не можам уявіць у стане сузіральным, бо ён — сам рух, само
дзеянне пад дэвізам: вера без справы, без дзеяння — мёртвая.
Вера ў Скарыны была ў бога, ды не меншая — у сваю справу, у
свой розум і пастулаты, сфармуляваныя апосталам Паўлам:
«Кожны павінен разумець нас», «маючы... надзею, мы дзейнічаем
з найвялікшай апантанасцю».

Скарына быў у сваёй дзейнасці апантаны да авантурніцтва.
Яго друкі ў Празе і Вільні былі ўсё ж чынам яго маладосці, і
Скарына ніяк не мог хацець таго, каб у памяці нашчадкаў гэты
ягоны чын застаўся нібы забаўка, грахі ягонай маладосці, а не
вялікі пачатак усяго яго жыцця, тым больш што сам ён, Скары-
на, не мог не імкнуцца да выдатнага, поўнасцю завершанага,
дасканалага, памятаючы, як і ўсё сярэдневякоўе, прыказку: усё,-
што складаецца з трох, выдатнае. I пагэтаму так настырна, так
смела і без перадыху дзейнічаў Скарына, прагнучы трэцяга дру-
ку. Рызыка пры гэтым была яго наканаваннем, і ў рызыцы ён
быў прыгожы, бо не быў меркантыльны, эгаістычны, як крайні
індывідуалізм і меркантылізм, што вялі да абагатварэння дука-
та, будучы ў «голай» існасці «чыстым» прадуктам Адраджэння
як эпохі росту буржуазных вытворчых адносін.

Старэйшае па часе скарынаўскае бачанне чалавека пры богу
як богу роўнага, у прамудрасці божай, дасканаласці, думаецца,
сапраўды прывабней буржуазнай маралі, спароджанай пенезем,.
які збыдляўся, становячыся чыстаганам, трапляючы ў рукі ліхвя-
ра і абясцэньваючыся, пры абясцэнцы сваёй яшчэ больш зкс-
плуатацыю эксплуатуемых узмацняючы. I тым больш рызыкоў-
на «падцягваць» індывідуальнасць Скарыны да характарыстык
заходнееўрапейскага Адраджэння, бо ўсходнеславянскае Адра-
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джэнне — гэта зусім не дубль Адраджэння італьянскага, нямец-
кага, а з'ява цалкам аўтахтонная, арыгінальная, на сваім гісто-
рыка-культурным падглеб'і, хоць і пад уплывам заходнееўрапей-
скага Рэнесансу яно фарміравалася. I што гэта так, у цэлым
вельмі хораша лішні раз даказвае таксама і гісторыя росту Ска-
рыны як індывідуальнасці, якую ў агульных рысах мы акрэслі-
лі б так: пад павевамі заходнееўрапейскага гуманізму сын улон-
ня асобнага, для Заходняй Еўропы — варварскага, падаецца ў
само гарніла заходнееўрапейскага гуманізму, але, прайшоўшы
яго, вяртаецца ў сваё радзімае сярэдневякоўе, каб стаць тут у
шэраг першых дзеячаў усходнеславянскага Адраджэння. «Вар-
вар застаўся варварам!»— маглі злосна гаварыць пры гэтым яго
супраціўнікі, але Скарына на самай справе вырас у найярчэйшы
квет сярэдневяковай русчыны, што ўступала ў сваё Адраджэн-
не, — русчыны, звязанай, па-першае, з агульначалавечым зме-
стам, які ёсць у Бібліі, па-другое, з прагай нашых продкаў музы-
кі, лепаты, мудрасці, дасканаласці, гармоніі.

Гаворачы пра індывідуальнасць Скарыны, мы павінны ба-
чыць яе і ў розных чарговых іпастасях: полацкі шкаляр, кракаўскі
бурсак, чалавек у мантыі. Адысей у мантыі і ў купецкім сінім
кабаце або ў кажуху, лекар, каралеўскі сакратар, сакратаір ві-
ленскага біскупа Яна, каралеўскі батанік на Градчанах. Адзен-
не, аднак, унутранага свету яго не змяняла, як не змянялі яго і
няўдачы.

Багемская камора на Градчанах Скарыну не мілавала. Але
трагічнаю яго фігуру рабіла не гэта: самавыгнанцам ён быў на
Градчанах. Не банітам, як казалі тады, бо ніхто яго не асуджаў
на выгнанне за здраду, як толькі ён сам сябе сваёй адлучкай у
Маскву, у якую ён не накіравацца не мог, толькі ў Маскве бача-
чы мажлівасць поўнага ўвыдатнення свайго, поўнага звяршэння
ідэі свайго жыцця. У Маскву Скарына паехаў, відаць, пасля поў-
нага свайго выйгрышу ў так званай пазнанскай эпапеі, пасля
атрымання ім ад караля Жыгімонта 1 дзвюх прывілеяў. У лю-
бым горадзе мог з ласкі караля асесці Скарына, любую малую
ці вялікую справу рабіць, вызвалены ад юрысдыкцыі ўсіх чыноў
і ад падаткаў таксама. Ды Скарына выбраў горад, які каралём
Жыгімонтам не прадугледжваўся. Сам выбар гэтага горада
перакрэсліваў прывілеі Жыгімонта, а тым больш хаджэнне ў яго.
Але так як ідэя жыцця беларускага гуманіста, справа Скарыны
не магла канчаткова здзейсніцца без далучэння да ўсяго абсягу
ўсходніх славян, ён пайшоў у Маскву. А не пайшоў бы, ці сцвер-
дзіў бы ён сябе як дзеяч яднання трох брацкіх народаў не мечам,
а кнігай — мудрасцю, пекнатой, ідэяй гармоніі?

Фёдара Курыцьша ў Маскве ўжо не было. Максім Грэк быў
у зняволенні. Паміраў у Волаку Ламскім ці памёр ужо вялікі
князь Васіль Іванавіч. I была, пэўна, сустрэча з мітрапалітам
Даніілам, і Скарынава мара аб трэцядруку згарэла ў звычайным
сярэдневяковым кастры. Сярэдневякоўе адхіляла Скарыну ад
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сябе, хоць ён быў з яго ўлоння. У Маскве быў толькі кароткі
фінал таго адхілення, бо пачатак яго быў у Вільні. Феадалізм
увайшоў тут у поўную сілу не дзеля таго, каб спрыяць ідэі Ска-
рыны з яго службай паспольству, з яго мірнай місіяй кніжніка. •
Таму Скарыну і не падумалі падтрымліваць ні князь Канстанцін
Іванавіч Астрожскі, ні Радзівілы, ні Альбрэхт Гаштольд, ваяво-
да віленскі, канцлер усёй дзяржавы. ТакТм чынам, і ў гэтай сувя-
зі Вялікае княства Літоўскае, Рускае і Жамойцкае нібы неза-
коннанароджанага сына свайго Скарыну ад сябе адкідвала:
Скарыну адкідвалі ад Белай Русі цёмныя феадальныя сілы краі-
ны. У гэтым была драма і трагедыя Францыска Скарыны як вы-
датнай індьшідуальнасці.

Ды дух яе заставаўся непераможным. Не сумняваемся, што
прага трэцядруку турбавала Скарьшу і на Градчанах, і таму ён
сышоў і з іх. Нойштадт — казва апошняга горада, вядомага нам
на жыццёвым шляху Францыска Скарыны. Нойштадт!.. Новы
горад!.. Красамоўна вяжацца назва таго горада да сімволікі на-
віны, навізны, наватарства, адкрывальніцтва новых шляхоў і но-
вых часін!.. Скарына не быў бы Скарынам, калі б не шукаў Ной-
штадта — новага горада. Бо ў пошуках новага найперш і выяў-
ляла сябе ўся светлата Францыска Скарыны як індывідуальна-
сці, як вялікага грамадскага дзеяча, першадрукара, мысліцеля,
асветніка-гуманіста, мастака і майстра эпохі ўсходнеславянска-
га Адраджэння.


