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ДА ПЫТАННЯ АБ ГЕНЕЗІСЕ ПАТРЫЯТЫЗМУ СКАРЫНЫ

Гэтыя словы сталі хрэстаматыйнымі: «Понеже от прироже-
ния звери, ходящие в пустыни, знають ямы своя; птици, летаю-
щие по возъдуху, ведають гнезда своя; рибы, плывающие по
морю и в реках, чують виры своя; пчелы и тым подобная боро-
нять ульев своих,— тако ж и людн, игде зродилися и ускормле-
ны суть ло бозе, к тому месту великую ласку имають» '. Прыве-
дзенае выказванне мы ўспрымаем сёння як выяву і нашых пат-
рыятычных пачуццяў. Але ці заўсёды задумваемся над тым, што
для пачатку XVI ст., калі Ф. Скарынам былі напісаны гэтыя
словы, такая формула патрыятызму была нечым надзвычай-
ным?! Надзвычайным па агульначалавечай сутнасці, па паста-
ноўцы ўвогуле. Царкоўная ідэалогія, што панавала ў эпоху
сярэдневякоўя, калі чалавек трактаваўся як «раб божы», сваёй
трактоўкай зямнога існавання чалавека як падрыхтоўкі да тага-
светнай вечнай асалоды шмат у чым выключала зямны патрыя-
тызм з духоўнасці і пачуццёвасці чалавека. Нават некаторыя з
буйных царкоўных рэфарматараў бачылі чалавека на зямлі па-за
любоўю да яе -— толькі ў аспекце быццё-небыццё. «Паколькі ча-
лавек быў створаны з зямлі,— пісаў Жан Кальвін,— дык гэта
для таго, каб трымаць яго ў цуглях, каб ён не наважыўся зага-
нарыцца; таму што няма нічога больш безразважлівага, чым
высока ўяўляць нашу годнасць, калі мы жывём у брудным, агід-
ным заканурку, ды і мы самі ў вядомай ступені — усяго толькі
зямля і гразь» 2. Тым большым дысанансам гучыць патрыятычны
заклік Скарыны, каб людзі «...всякого тружания н скарбов для
посполитого доброго и для отчины своея не лютовали» 3.

Падобная актыўная патрыятычная пазіцыя Ф. Скарыны не
магла ўзнікнуць на голым месцы. Яна была падрыхтавана пэў-
нымі рэальнымі перадумовамі. У гэтым артыкуле мы і паспра-
буем зрабіць своеасаблівую гістарычную падсветку, якая да-
памагала б вызначыць генезіс патрыятызму Ф. Скарыны, нека-
торыя гістарычныя і палітычныя яго карані. Пытанне гэта

1 Скарына Ф. Прадмовы і пасляслоўі. Мн., 1969. С. 59.
2 Цыт. па кн.: Культура эпохи Возрождения н Реформации. Л., 1981.

С. 32.
3 Скарына Ф. Прадмовы і пасляслоўі. С. 59.
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складанае, мае некалькі аспектаў — выкарыстанне Скарынам
патрыятычных традыцый старажытнарускай літаратуры, уздзе-
янне патрыятызму народнага, уплыў адпаведных імкненняў
дзяржаўна-феадальных колаў. Мы спынімся на трэцім з назва-
ных аспектаў.

Фарміраванне беларускай народнасці, якое прыпадала на часы
жыцця і дзейнасці Ф. Скарыны, адбывалася ў эпоху, калі бела-
рускія землі знаходзіліся ў складзе Вялікага княства Літоўска-
га. Неабходна адзначыць, што найбольш развітыя землі Стара-
жытнарускай дзяржавы, а да іх з упэўненасцю можна аднесці
Полаччыну і Віцебшчыну, захавалі пэўнае адзінства ў межах
гэтага дзяржаўнага ўтварэння. Нават тэрмін «землі», які заха-
ваўся за гэтымі тэрыторыямі, падкрэсліваў іх унутранае палі-
тычна-геаграфічнае адзінства 4. Развітыя формы грамадска-па-
літычнай аўтаноміі садзейнічалі этнічнай і культурнай кан-
салідацыі беларускай народнасці ў межах Вялікага княства
Літоўскага. Адметнай рысай гэтай аўтаноміі з'яўляліся свое-
асаблівасці ў арганізацыі мясцовага кіравання ў Полацкай і
Віцебскай землях, якія і даюць падставу весці гаворку аб іх
пэўнай самастойнасці ў складзе поліэтнічнага Вялікага княства.

Вялікі князь, прызначаючы сваіх стаўленікаў на пасады по-
лацкіх ці віцебскіх намеснікаў і ваявод, павінен быў улічваць
настроі і меркаванні мясцовых феадалаў. Вярхоўная ўлада Вя-
лікага княства Літоўскага ў асобе «гаспадара» (вялікага князя.)
неаднаразова выдавала і пацвярджала Полацкай і Віцебскай
землям граматы, па якіх абавязвалася «...им ... давати воеводу
по старому, по их воли; и который им будет нелюб воевода, а
обмовят его перед нами: ино нам воеводу им иного дати, по их
воли» 5. Прычым права гэта існавала не толькі на паперы, але
і на практыцы. Пацвярджэннем таму з'яўляецца зняцце ў 1526 г.
Жыгімонтам Старым з пасады віцебскага ваяводы Івана Баг-
дановіча Сапегі па просьбе віцябчан, якія скардзіліся вялікаму
князю на «кривды» і «тяжкости» з боку ваяводы 6.

Істотнай рысай мясцовага кіравання ў Полацкай і Віцебскай
землях было абмежаванне судовай улады намеснікаў і ваявод.
На намесніцкім ці ваяводскім судзе абавязковай была прысут-
насць старэйшых баяр і мяшчан, што спецыяльна агаворвалася
ў граматах вялікіх князёў літоўскіх: «А воеводе нашому полоц-
кому мешчан одному не судити, судити ему с бояры и мещаны» 7.

4 Хорошкевнч А. Л. Исторические судьбы белорусских и украинских зе-
мель в XIV — начале XVI в. // Пашуто В. Т., Флоря Б. Н., Хорошкевич А. Л.
Древнерусское наследие н исторнческие судьбы восточного славянства. М.,
1982. С. 71.

5 Акты, относящиеся к истории Западной России (АЗР). Спб., 1846. Т. 1.
С. 351—353.

6 Любавский М. К. Областное деление и местное управление Литовско-
Русского государства ко времени издания первого Литовского Статута. М.,
1892. С. 873—874.

7 АЗР. Т. 1. С. 73.
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Шматлікія пытанні мясцовага кіравання ў Полацку, такія,.
як выбранне службовых асоб, выкананне воінскай службы, судо-
выя разборы, гаспадарчыя гарадскія справы, вырашаліся на
мясцовыхсеймах. Генетычна яны бралі пачатак ад старажытна-
рускага веча. Праўда, ва ўмовах Вялікага княства Літоўскага
вядучую ролю ў традыцыйным органе мясцовай улады, сеймеу

набылі феадальная знаць і гарадскія вярхі. Але і полацкія мяш-
чане прымалі самы актыўны ўдзел у сеймавых сходах, што па~
цвярджае грамата вялікага князя жыхарам Полацка ад 1486 г.„
дзе адзначалася, што «...без бояр меіцаном н дворяном город-
скнм н чернн соймов не надобе чнннть...» 8 У гэты ж час полацкія
баяры, мяшчане, «все поспольство» пасылалі сваіх паслоў з так
званым «верювднм» лістом у Рыгу для заключэння гандлёвага
пагаднення 9. Прыведзеныя факты сведчаць аб значкай актыў-
насці ў палітычньш жыцці Полацка гарадскога саслоўя.

Дастатковую палітычную незалежнасць мела ў сваіх землях
полацкае і віцебскае баярства (у мясцовым разуменні гэтага
слова). Іменна з Полаччыны выйшла абсалютная большасць-
знакамітых родаў беларускага паходжання, прадстаўнікі якіх
займалі кіруючыя пасады як у мясцовых, так і ў цэнтральных
органах улады Вялікага княства Літоўскага. Так, тут было ра-
давое гняздо Друцкіх (да якіх акрамя саміх Друцкіх належалі
Горскія, Сакалінскія, Прыхабскія, Любецкія, Азярэцкія, Крас-
ныя, Талачынскія, Пуцяцічы), Лукомскіх, Адынцэвічаў. Адсюль
пайшлі такія вядомыя фаміліі, як Глябовічы, Ільінічы, Няміра-
вічы, Рамейкавічы, Шапкі, Алфер'евічы, Мітковічы, Аляхновічы,.
Капцэвічы, Валадковічы, Корсакі, Зяноўевічы, Рагозы, Сялявы.
Прадстаўнікі першых трох з пералічаных родаў займалі на пра-
цягу XV—XVI стст. кіруючыя пасады ў Віцебскай і Полацкай
землях (Ян Няміра — староста полацкі ў 1412—1413 гг.; Станіс-
лаў Глябовіч — намеснік. віцебскі ў 1495—1501 гг., нямеснік,
затым ваявода полацкі ў 1503—1513 гг.; Ян Глябовіч — ваявода
віцебскі ў 1529—1532 гг., ваявода полацкі ў 1532—1542 гг.; Мі-
калай Няміравіч — намеснік віцебскі ў 1466 г.; Іван Ільініч —
намеснік віцебскі ў 1482 г.; Юрый Глябовіч — намеснік віцебскі
ў 1503—-1508 гг.). Прадстаўнікі іншых фамілій займалі розныя
пасады ў мясцовым кіраванні і судзе: гараднічага, канюшага,
ключніка, лоўчага, баброўнічага і інш. Прычым мясцовае ба-
ярства валодала манапольным прав.ам на пералічаныя пасады,
што гарантавала ім удзел у кіраванні «сваімі» землямі І 0.

8 АЗР. Т. 1. С. 73.
9 Любавский М. К. Очерки нстории Литовско-Русского государства до

Люблинской унии включительно. М., 1910. С. 86.
10 ЦДГА БССР, ф. 694, воп. 1, спр. 4. 32; Wolf J. Кniаzіоwіе Lіtеwskо-

rusсу оd kоnса сztеnastеgо wіеku. Warszawa, 1895. S. XXII—ХХХШ; яго ж,
Sеnаtоrоwіе і dуgnitаrzе Wіеlkіеgо ksіestwа Lіеtewskiego 1386—1795. Кrаkоw,
1885. 5. 44—46, 85—86; Любавский М. К. Литовско-русский сейм. М., 1900.
С. 157—159, 179—180.



Падобная самастойнасць у вырашэнні пытанняў мясцовага
жіравання ў Полацкай і Віцебскай землях у XV— пачатку
XVI ст. тлумачыцца тым, што гэтыя тэрыторыі Старажытнарус-
кай дзяржавы ўвайшлі ў склад Вялікага княства Літоўскага на
умовах так званага «ряда» (дагавору) мясцовага баярства з
літоўскімі вялікімі князямі. Тут былі моцнымі ўдзельныя тра-
дыцыі. Зацікаўленасць вярхоўнай улады ў захаванні ў складзе
Вялікага княства Літоўскага магутных Полацкай і Віцебскай
зямель, якія размяшчаліся на паграніччы з набіраючай моцы
Маскоўскай дзяржавай, прымушала кіруючыя колы Вялікага
княства Літоўскага ісці на значныя ўступкі мясцовым феадалам
і захоўваць за імі права арганізацыі мясцовай улады.

Пэўная аўтаномія Полацкай зямлі мела не апошняе значэн-
не для ўсведамлення палачанамі таго, што іх горад, «хвалечи
бога, место славутное... не... нижшое во чести и во всем ни
ВИЛНИ, а ни Мариборка, а ни Кданьска» 11. Яна садзейнічала
вьгарацоўцы ў насельніцтва мясцовага патрыятызму як адной
з адметных рыс эпохі складвання беларускай народнасці — таго
мясцовага патрыятызму, засноўваючыся на якім Ф. Скарына
ўзняўся да патрыятызму агульначалавечага. Патрыятызм гэты
сведчыў аб пераадоленні сярэдневяковай дагматычнай думкі.

Скарынаўская формула патрыятызму ўзнікла ў часы паміж
панаваннем царкоўнага апатрыятызму і складваннем дзяржаў-
нага патрыятызму вярхоў феадальнага грамадства, шляхецкага
патрыятызму, які найбольш выразна праявіў сябе перад Люблін-
скай уніяй 1569 г., знайшоў адбітак у творчасці Андрэя Рымшы,
прамовах Ераніма Хадкевіча і інш. Тым больш выразна паўстае
перад намі патрыятычны ідэал Скарыны, які ўзняўся і над цар-
коўным апатрыятызмам, і над вузкакласавым, эгаістычным
дзяржаўным шляхецкім патрыятызмам.

11 Хорошкевич А. Л. Полоцкие грамоты XIII — начала XVI в. М., 1977.
Т. 1. С. 4.


