
ПРАДМОВА 

Работа М. А. Алексютовіча прысвечана характарыс-
тыцы грамадскіх і філасофскіх поглядаў выдатнага 
прадстаўніка прагрэсіўнай беларускай культуры пачатку 
XVI ст.—Георгія Скарыны. Разам з тым у ёй характа-
рызуецца ідэйная накіраванасдь дзейнасці вучонага і 
даецца ацэнка яго ролі ў развіцді агульнаславянскіх 
культурных сувязей. 0 

Жыццё і дзейнасць Г. Скарыны адносяцца да перыя-
ду ўтварэння беларускай народнасці, і на яго творчасці 
жыва адбіваўся прадэс яе развіцдя, які праходзіў у 
вострай барацьбе з феадальным гнётам і засіллем поль-
скіх і літоўскіх паноў. У гэтай барацьбе беларускі народ, 
які меў сваю тэрыторыю, сваю мову, сваю самастойную 
народную творчасць, сваю культуру і элементы экана-
мічнай супольнасці, шукаў дапамогі з боку блізкіх яму 
ўсходнеславянскіх народаў — рускага. і ўкраінскага. У 
пачатку XVI ст. ужо выспявалі тыя грамадскія сілы, 
што пазней, у канцы гэтага стагоддзя, узняліся на ба-
рацьбу з іншаземнымі прыгнятальнікамі. У часы Ска-
рыны завадатаям у барацьбе выступаў даволі шырокі 
клас гараджан. Гараджане Беларусі яшчэ не сфарміра-
валіся ў буржуазію, але найбольш перадавыя прадстаў-
нікі гэтага класа, засвоіўшы многія асноўныя элементы 
прагрэсіўнай для таго часу культуры, выступалі ў апазі-
цыі к феадалізму і сярэдневяковай ідэалогіі. 

Да ліку такіх людзей належаў і Г. Скарына—засна-
вальнік беларускага кнігадрукавання, таленавіты ву-
чоны ў галіне медыцыны, батанікі, мовазнаўства і ін-
шых навук, палымяны патрыёт, паборнік асветы і рас-
паўсюджання адукацыі сярод шырокіх пластоў насель-
ніцтва. 
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Ён стаяў у адным раду з найбольш перадавымі і аду-
каванымі людзьмі свайго часу і па характару дзейнасці 
можа быць па праву назван выдатным беларускім гума-
ністам XVI ст. 

3 гуманізмам яго збліжала імкненне вырвадь мана-
I | полію на адукацыю і нават на элементарную пісьмен-

\і I насдь з рук духавенства і зрабіць кнігу даступнай для 
простых людзей «рускаго языка». Падобна гуманістам, ён 
ацэньваў годнасць чалавека не па яго паходжанню і 
званню, а па ўнутраных якасцях. Яго сбліжала з гума-
ністамі і тое, што нават у рэгілійных кнігах ён шукаў 
карысныя звесткі па гісторыі, геаграфіі, прыродазнаў-
чых навуках, зусім не цікавячыся іх дагматычным бо-
кам. Па духу ён быў блізкі да іх таксама сваёй гарачай 
любоўю да радзімы. Нарэшце, ён быў блізкі да гуманізму 
шырынёй свайго кругагляду, цягай да ведаў і падарож-
жаў па чужых краінах, адсутнасцю ў ім усялякай на-
цыянальнай абмежаванасці і імкненнем жыдь і праца-
ваць на карысдь усі^ народаў і перш за ўсё славянскіх, 
з якімі ён быў непарыўна звязаны агульнасцю пахо-
джання. 

Тая абмежаванасдь, што характэрна для яго творча-
сці, упаўне тлумачыцца ўмовамі часу, у які ён жыў. Ён 
выдаваў, як вядома, кнігі рэлігійнага зместу і некалькі 
наіўна давяраў бібліі. Але не трэба забываць, што ва 
ўмовах тагачаснай рэчаіснасці гэта было апраўдана, бо 
тады кнігамі пісьменнасці з'яўляліся біблейскія кнігі, а 
ўсялякае праяўленне прагрэсіўных ідэй, як правіла, вы-
ступала пад рэлігійнай абалонкай. 

Гуманізм Скарыны па свайму сацыяльнаму характа-
ру быў гуманізмам буржуазна-дэмакратычным. Алеўтой 
час буржуазія была ўзыходзячым, прагрэсіўным класам, 
і ў перадавых ідэях прадстаўнікоў буржуазнай ідэало-
гіі, да якіх належыў і Скарына, была заключана ба-
рацьба супраць феадалізма, супраць мёртвай схаласты-
кі, супраць усяго сярэдневяковага светапогляду. 

Кніга М. А. Алексютовіча ўскрывае асноўныя рысы ў 
творчасці і дзейнасці Скарыны, паказвае моцныя і сла-
быя бакі яго светапогляду. 

У нашай- гістарычнай літаратуры было нямнога ра-
бот, прысвечаных характарыстыцы дзейнасці беларуска-
га першадрукара. Вядомае даследаванне П. В. Уладзімі-
рава зараз ужо ўстарэла, і ў ім не знайшлі адлюстра-
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вання факты, якія сталі вядомы ў пазнейшы час; а невя-
лікія артыкулы і заметкі аб Скарыне не паказвалі з са-
праўднай паўнатой яго творчасці. Таму кніга М. А. Алек-
сютовіча, напісаная пераважна на аснове захаваўшыхся 
першакрыніц, дакументаў і матэрыялаў, частка з якіх да 
апошняга часу была недастаткова вывучанай, з'явіцца 
своечасовай і прынясе карысдь усім, хто цікавіцца гі-
сторыяй беларускай культуры. Чытач знойдзе ў ёй і но-
вы фактычны матэрыял, і асвятленне новых, яшчэ не 
ўзнятых у нашай літаратуры пытанняў. 

Акадэмік АН БССР У. М. ПЕРЦАЎ 
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