
УСТУПНАЕ СЛОВА

Францыск Скарына... Імя велічнае ў гісторыі культуры ўсход-
неславянскіх народаў •— беларусаў, украінцаў, рускіх, а такса-
ма нашых суседзяў палякаў і літоўцаў. I калі мы падкрэсліваем
веліч яго імя, то гэта не азначае, што аддаём толькі даніну гіс-
тарычнай памяці. Не, здзейсненае Францыскам Скарынам для
свайго народа, іншых славянскіх народаў на ніве культурна-
духоўнай дзейнасці не страчвае самай надзённай актуальнасці.

Вялікі беларускі асветнік-гуманіст і першадрукар Францыск
Скарына не саступаў у маштабах дзейнасці «тытанам духу» эпо-
хі Адраджэння, як называў гэтых людзей Фрыдрых Энгельс.
Чалавек глыбокага розуму і выключных здольнасцей, усебако-
ва падрыхтаваны вучоны-энцыклапедыст, доктар свабодных
навук і медыцыны, філосаф і філолаг, знаўца розных моў, ан-
тычнай, сярэдневяковай і рэнесансавай культуры, пісьменнік і
перакладчык, ён быў сапраўды незвычайнай асобай.

Фігура Францыска Скарыны ў гісторыі славянскіх культур—
велічная і складаная, як сама эпоха, у якую ён жыў, у якую
выношваў і ажыццяўляў свае высокія задумы. Адчуўшы ўсёй
душою павевы Адраджэння і ўспрыняўшы іх як свой лёс і ўсе-
народную неабходнасць, выдатны сын Полацкай зямлі пры-
клаў неймавернага напружання намаганні, намаганні свядома
грамадзянскія, каб святло адраджэнскіх ідэй свяцілася і ў вок-
нах яго землякоў, яго народа.

Беларускі гуманіст выдаваў і тлумачыў біблейскія тэксты.
Аднак як ні парадаксальна — гэта яго асветніцкая дзейнасць
была дэмакратычная па сэнсу, накіраванасці, бо была звернута
да жыццёвых інтарэсаў народа. Таму так шырока карыстаўся
наш асветнік скарбамі народнай мовы.

Яго эпоха ведала іншых людзей высокай адукаванасці, якія
дасканала валодалі кніжным словам і выкарыстоўвалі яго ў
асветніцкіх і палітычных мэтах. Але, як правіла, гэта былі тво-
ры на лацінскай мове, мове элітарнай, недаступнай звычайнаму
люду, як «Песня пра зубра» Міколы Гусоўскага. Заслуга Ска-
рыны ў тым, што ён праз пераклады на даступную народу мову
біблейскіх тэкстаў наблізіў здабыткі ўсечалавечай культуры да
шырокіх колаў людзей роднай зямлі. Зрабіўшы кнігу шырока
даступнай, добра зразумелай простаму, дэмакратычнаму чыта-
чу, Скарына падрываў манаполію духавенства і свецкіх феа-



далаў на асвету народа. Гэта быў вельмі смелы і вальнадумны,
сапраўды наватарскі крок.

Рыхтуючыся да знамянальнай даты — 500-годдзя з дня на-
раджэння вялікага ўсходнеславянскага асветніка і гуманіста
Францыска Скарыны, Акадэмія навук БССР намеціла шыро-
кую праграму даследавання яго дзейнасці, сувязі гэтай дзейна-
сці з часам, эпохай, у якую жыў і тварыў асветнік-гуманіст, а
таксама скарынаўскага ўплыву на развіццё беларускай і ўсход-
неславянскай культуры ў наступныя стагоддзі. Ажыццяўленне
гэтай комплекснай праграмы, адным з пунктаў якой з'яўляецца
правядзенне Скарынаўскіх чытанняў, стане важкім укладам у
Скарыніяну, у вывучэнне і прапаганду культурна-гістарычнай
спадчыны вялікага сына беларускага народа, якая разам з леп-
шымі духоўнымі здабыткамі чалавецтва павінна служыць нашай
сучаснасці і будучыні.
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