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«Кніга, быць можа, найбольш 
складанае і вялікае цуда з 
усіх цудаў, створаных чалавец-
твам на шляху да яго шчасця 
і магутнасці будучага». 

М. Горкі 

3 імем Скарыны звязана яркая старонка ў гісторыі 
культуры беларускага народа. Яму належыць выдатная 
заслуга беларускага першадрукара. У выданых ім кні-
гах жывая мова народа выцесніла змярцвеўшую царкоў-
наславянскую мову, даступную толькі вузкаму колу лю-
дзей, незразумелую народу. Тым самым Скарына па-
клаў пачатак не толькі кнігадрукаванню ў Беларусі, 
але і развіццю беларускай літаратуры, беларускай літа-
ратурнан мовы. 

Творчая дзейнасць беларускага першадрукара была 
падрыхтавана ўсім пацярэднім ходам эканамічнага, па-
літычнага і культурнага развіцця беларускага народа. 
Яна з 'явілася адлюстраваннем грамадскіх задач, склаў-
шыхся пад уплывам умоў, у якіх адбывалася фарміра-
ванне беларускай народнасці. 

Жыццё і дзейнасць Скарьшы прыпадае на канец 
XV—першую палавіну XVI ст. Гэты перыяд у гісторыі 
Беларусі характарызуецца значнымі зрухамі ў гаспа-
дарцьі і соцыяльна-палітычных адносінах, прыкметным 
ажыўленнем грамадскага жыцця. 



Змяненні ў эканоміцы выявіліся ў аддзяленні рамес-
най вытворчасці ад сельскай гаспадаркі і росце прадук-
цыйных сіл, у развіцці рамяства і гандлю, што вяло да 
ўзмоцненага росту гарадоў, павелічэння іх насельніцтва. 
Д а XVI ст. у Беларусі было многа гарадоў; з іх асабліва 
выдзяляліся Полацк, Віцебск, Гродна, Брэст, Мінск, 
Магілёў, Слуцк. 

У гэты перыяд беларускія гараджане, як і ў іншых 
краінах, «сталі класам, які ўвасобіў далейшае развіццё 
вытБОрчасці і абмену, асветы, соцыяльныя і палітычныя 
ўстановы». ' 

Гараджане ўсё больш актыўна выступалі на бараць-
бу 3 феадальнымі парадкамі, адстайваючы свае маёмас-
ныя правы, дабіваючыся свабоды развіцця гандлю і 
рамяства. 

К канцу XV ст. узмацнілася феадальна-прыгопніцкая 
эксплуатацыя беларускага сялянства. Уцягванне феада-
лаў у таварна-грашовыя адносіны і імкненне з прычыны 
гэтага расшырыць даходнасць сваіх маёнткаў прыводзіла 
да моцнага росту феадальных павіннасцей. Беларускае 
сялянства аказвала актыўнае супраціўленне феадаль-
наму прыгнечанню. Сялянскі рух, злучаючыся з бараць-
бой гараджан супраць феадальнага засілля, набываў 
усё больш шырокі размах. 

У народных масах расло нездавальненне іншаземным 
прыгнётам, які ўсё больш узмацняўся. Літоўскія феа-
далы 3 XIV ст., а з XV ст. і польскія феадалы падпарад-
кавалі сваёй уладзе беларускія, значную частку ўкраін-
скіх і рускіх зямель. Каталіцкая царква актыўна садзей-
нічала ўмацаванню ўлады польскіх і літоўскіх феадалаў 
у Беларусі. Навязванне насельніцтву Беларусі каталіцыз-
ма прывяло да адкрытага руху пратэсту, які пазнеіі 
зліўся 3 барацьбой супраць феадальнага прыгнечання. 
К сярэдзіне XV ст. процідзеянне напору каталіцкай 

^ К . М а р к с і Ф. Э н г е л ь с . Творы, т. XVI, ч. 1, стар. 441. 
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царквы, палітыцы гвалтоўнай асіміляцыі прывяло да 
ўзнікнення ў гарадах Беларусі брацтваў. Гэта былі арга-
нізацыі, якія складаліся галоўным чынам з рамеснікаў, 
дробнага гандлёвага люду і купецтва. Брацтвы ўжо з 
самага пачатку сваёй дзейнасці ставілі не толькі рэлі-
гійныя мэты (утрыманне царквы, кантроль за дзейнасцю 
духавенства), але і шырокія грамадскія. Яны стваралі ў 
гарадах бальніцы, дамы для састарэлых. Лле самым 
важным у іх дзейнасці з 'явілася стварэнне школ і кніга-
друкаванне. Як школьная адукацыя, так і выдавецкая 
дзейнасць брацтваў былі цалкам падпарадкаваны рэлі-
гійным інтарэсам—перш за ўсё захаванню ўплыву ў ма-
сах праваслаўя, барацьбе з уплывам каталіцызма. Але 
разам 3 тым брацтвы адыгралі станоўчую ролю ў ба-
рацьбе за захаванне роднай мовы і культуры белару-
скага народа. Асабліва выдзяляліся сваёй дзейнасцю 
Віленскае, Магілёўскае і Полацкае брацтвы. Яны за-
снавалі некалькі школ «для навукі дзяцей мяшчанскіх... 
і іншых паспалітых людзей». Друкарні брацтваў выда-
валі літаратурна-публіцыстычныя творы, накіраваныя 
супраць насаджэння ў краіне каталіцызма, які з 'яўляўся 
ў вачах шырокіх мас увасабленнем іншаземнага пры-
гнечання. 

Непадзельнае панаванне рэлігійнага светаногляду ва 
ўсіх галінах духоўнага жыцця грамадства, характэрнае 
для эпохі феадалізма, прьшодзіла да таго, што палітыч-
ная і ідэйная барацьба ў Беларусі праходзіла знешне 
пад рэлігійнай абалонкай. 

Паколькі насаджэнне каталіцызма суправаджалася 
праследаваннем праваслаўнай веры, то барацьба супраць 
іншаземнага прыгнёту ў галіне ідэалагічнай выступала 
ў форме барацьбы за захаванне праваслаўя. Гэтая ака-
лічнасць вызначыла і характар творчай дзейнасці Геор-
гія Скарьшы. У барацьбе за захаванне і развіццё куль-
туры беларускага народа ён заставаўся сынам сваёй 



ЭП0Х1 1 карыстаўся тымі сродкамі і магчымасцямі, якія 
прадастаўляў яму яго час. 

^ а д з і м а й Скарыны быў Полацк—адзін з буйнейшых 
гарадоў Старажытнай Русі. У канцы XV —пачатку 
XVI ст. ён з 'яўляўся важным эканамічным цэнтрам Лі-
тоўскага княства і займаў па велічыні другое месца-
пасля Вільна. У 1498 г. Полацк атрымаў самакіраванне 
па Магдэбургскаму праву , ' што сведчыла аб яго вырас-
шым эканамічным значэнні. Гараджане Полацка мелі 
сваё выбарнае гарадское кіраванне, свой суд, яны былі 
вызвалецы ад многіх феадальных павіннасцей. У пачат-
ку XVI ст. у Полацку адбывалася ўпорная барацьба па-
між гараджанамі і каралеўскімі намеснікамі, якія імкну-
ліся прымусіць гараджан поўнасцю падпарадкавацца іх 
уладзе. 

Сярод намеснікаў, якія асабліва нахабна злоўжывалі 
сваім становішчам, у пачатку XVI ст. выдзяляўся Ста-
ніслаў Глебавіч. Полацкія гараджане неаднаразова 
скардзіліся на яго каралю, указваючы, што намеснік 
«творнл крнвды н втнскн велнкне», незаконна збіраў па-
боры ў сваю карысць, разараючы гараджан. ^ 

Полацк у XVI ст. быў багатым горадам, з высока-
развітым гандлем і рамяством. Размешчаны на важным 
водным гандлёвым шляху — Заходняй Дзвіне — ён вёў 
шырокі гандаль як з рускімі гарадамі — Ноўгарадам, 
Псковам, Твер'ю, Масквой, так і з краінамі Заходняй 
Еўропы—Прусіяй, Лівоніяй, Швецыяй. Моцныя гандлё-
выя сувязі існавалі паміж Полацкам і Рыгай. 

Высокага ўзроўню рвзвіцця дасягнула ў горадзе ра-
месная вытворчасць. У пачатку XVI ст. тут налічвалася 
да сарака рамесных прафесій. 

Полацк з 'яўляўся разам з тым буйнейшым культур-

> Акты Западной Росснн, т. 1. № 159. 
2 Русская нсторнческая бнблнотека, т. XXVII, стіар. 814—817. 
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ным цэнтрам Беларусі. Нягледзячы на тое, што ў выніку 
гістарычных умоў ён быў аддзелен ад рускіх зямель, го-
рад захоўваў выдатныя традыцыі культуры старажыт-
нарускай дзяржавы. У полацкіх манастырах «Прадце-
чанскі» былі сканцэнтраваны багацейшыя хавальні ста-
ражытнарускай літаратуры. Полацкі Сафійскі сабор і 
іншыя помнікі рускай архітэктуры з'яўляліся ўзорамі 
для полацкіх будаўнікоў. 

Усе гэтыя акалічнасці не маглі не зрабіць уплыву на 
Скарыну, які правёў свае дзіцячыя і юнацкія гады ў 
гэтым горадзе. 

Скарьша горача любіў свой родны горад. 3 вялікан 
гордасцю ён дадаваў ва ўсіх прадмовах да выданых ім 
кніг да свайго імя ўказанне на месца свайго нара-
джэння: «Францыск, Скарынін сын, з слаўнага града 
Полацка». Даштадны год ^ яго нараджэння невядомы. 
Аднак на падставе некаторых наступных дат яго жыццл 
можна 3 дастатковай упэўненасцю сцвярджаць, што 
Скарьша нарадзіўся паміж 1487—1490 гг. 

Па свай.му нацыяпальнаму паходжанню Скарына быў 
беларусам. У XV—XVI ст.ст. насельніцтва, што жыло на 
тэрыторыі сучаспай Беларусі, нрадаўжала называцьсваю 
мову, якая мела да таго часу свае асаблівасці, «рускай». 
Сам Скарына ў прадмовс да адной з выданых ім кніг 
гаворыць аб сабе: «Аз..., народжаны ў рускан мове». ' 

У. прадмове да псалтыра ёп гаворыць, што надрука-
ваў гэтую кнігу «русскнмн словамн а словенскнм язы-
ком»... «нанболей з тое прнчнпы, нже мя мнлостнвый 
бог с того языка на свет пустнл». 

Бацькі Скарыны належалі да купецкай верхавінкі 
горада. Яны былі людзьмі вялікіх культурных запатра-
баванняў і разумелі значэнне адукацыі. 

Любоў і цягаценне да ведаў Георгій Скарына выявіў 
ужо ў дзіцячыя гады. У Полацку ён атрымаў і даволі 

' Прадмова да кнігі «Данннл-пророк». 
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сур ёзную першапачатковую адукацыю, магчыма, у шко-
ле брацтва. Ва ўніверсітэт ён прыбыў са значнай пад-
рыхтоўкай, у прыватнасці з веданнем лацінскай мовы, 
на якой вялося выкладанне ўсіх прадметаў у сярэдне-
вяковых упіверсітэтах. 

У родным горадзе (|)арміраваліся інтарэсы і імкненні 
будучага беларускага пучонага і культурнага дзеяча, 
іменна тут развіліся ў яго любоў да павукі, павага да 
кніг і мастацтва. 

У пачатку XVI ст., у апошпія гады знаходжання Ска-
рыны ў ГІолацку, у горадзс ўзмацпілася барацьба гара-
джан супраць спроб акаталічвання. Полацкія гараджане 
ў большасці сваёй заставаліся вернымі сваёй культуры і 
веры, агульнай з верай брацкага рускага народа, і аказ-
валі ўпорнае супраціўленне феадальна-каталіцкаму ўці-
ску. Малады Скарыпа, безумоўна, не стаяў у баку ад 
гэтых падзей. Ен ужо тады адносіўся з глыбокан лю-
боўю да свайго народа, да яго мовы і культуры і па-
ставіў сабе мэту па меры сваіх сіл садзейнічаць іх раз-
віццю. Імкненне «послужнтн люду посполнтому» прыму-
сіла Скарыну адправіцца ў раннім юнацтве за граніцу 
для атрымання далейшай адукацыі, бо ў Літоўскім кпя-, 
стве ў той час не было вышэйшых навучальных устаноў. 

У 1504 г. Скарьша паступіў у Кракаўскі уні'версітэг 
па факультэт «свабодных мастацтваў». • Пасля двух год 
вучобы ў ім (1506 г.) ён атрымаў вучоную ступепь ба-
калаўра «свабодных мастацтнаў». 

1 Для таго каб быці. прыііятым ва ўніверсітэт, у які доступ 
для асоб праваслаўііага всравызнаніія быў закрыт, Скарыііа на-
зваўся літоўцам і ўзяў імя Францыск, якое ў далейшым фігуры-
руе ў актах Падуанскага ўніверсітэта, у пісьме прускага герцага, а 
таксама ў прадмовах самога Скарыны. У грамаце Сігізмунда I 
1532 г. Скарына назван Георгіем (Юрыем).—М. К р у п о в і ч . Со-
бранне государственных н частных актов, относяоднхся к нсторніі 
Лнтвы н соеднненных с нею владеннй. Внльно, 1888, № XIX н XX, 
стар. 35, 36. 
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ГІерыяд 3 1506 па 1512 гг. у біяграфіі Скарыны ня-
высветлены, але няма сумнення, што і ў гэты час ён 
працаваў над паглыбленнем сваіх ведаў. За гэтыя гады 
ён атрымаў вучоную ступень доктара «свабодных ма-
стацтваў». Вывучыўшы філасофію і іншыя тэарэтычныя 
навукі, што ўваходзілі ў цыкл «свабодных мастацтваў», 
Скарына заняўся вывучэннем прыродазнаўства, якое 
тады пачало развівацца. Д л я гэтага ён выбраў Падуан-
скі універсітэт — адну з лепшых навучальных устаноў 
таго часу, прасякнутую духам гуманізма. 

Можна 3 упэўненасцю сказаць, што поўнага курсу 
лекцый Скарьша тут не праслухаў, бо заняткі ў Падуан-
скім універсітэце з 1509 па 1517 гг. былі спьшены ў су-
вязі 3 працяглай вайной паміж Францыяй і Венецыян-
скай рэспублікай, у склад якой уваходзіла Падуя. У спі-
сах студэнтаў упіверсітэта імя Скарьшы не ўпамінаецца. 
Як відаць, ён займаўся самастойна, слухаючы асобныя 
лекцыі, якія зрэдку чыталіся некаторымі прафесарамі. 
У лістаплдзе 1512 г., Скарына трымаў экзамен н"а сту--
пень доктара мелыцыпі.г. У актах Падуанскага ўнівер-
сітэта апісвасцЦа карціна, экзамена. Ва ўступпай пра-
мове віцэ-прыёр унівсрсігэта сказаў, што «нейкі нап-
вучонейшы юнак, доктар мастацтваў, бядняк» прыбыў 
«3 незвычайна далёкіх краін» для атрымання ступені 
доктара медыцьшы. У час папярэдняй гутаркі Скарьша 
паказаў такія глыбокія і грунтоўныя веды, што меды-
цьшская калегія дазволіла яму здаваць экзамены бяс-
платаа, што рабілася ў вельмі рэдкіх вьшадках. 

Скарьша бліскуча вытрымаў «асобы і строгі», як 
указана ў актах, экзамен, здзівіўшы ўсіх прысутных 
сваімі глыбокімі ведамі і ўменнем адказваць на ўсе пя-
рэчанні апанентаў. Усімі членамі калегіі аднагалосна ён 
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быў прызнан «выдатна адукаваным у медыцыне... і д^-
стойным ступені доктара медыцыны». ' і 

3 1512 па 1517 гг. звестак аб жыцці Скарыны няма\ 
Можна думаць, што ў гэты перыяд ён вярнуўся з Італіі 
на радзіму, пабываў у Вільна, дзе звязаўся з дзеячамі \ 
віленскага брацтва, атрымаўшы грашовую дапамогу длл 
разгортвання кнігадрукарскай справы ў Беларусі . Аб 
яго сувязях 3 уплывовымі віленскімі гараджанамі , якія 
займалі адказныя пасады ў гарадскім самакіраванні , 
сведчыць прьшіска, зробленая на большасці экземпляраў ' 
кніг, выданых ім у Празе: «А то ся стало накладом (на 
сродкі) Богдана Онкова сьша, радцн места Внленского». 

Скарьша, такім чьшам, стаў на шлях грамадскага і 
культурнага дзеяча, карыстаючыся падтрымкай перада-
вых колаў беларускіх гараджан . 

ГІершую друкарню ён заснаваў у Празе. Гэта было 
звязана з радам акалічнасцей. Тут ён мог не баяцца пра-
следавання за «ерась», бо ў Чэхіі яшчэ з часоў гусізма 
былі моцнымі вызваленчыя імкненні. Лнрача таго, Прага 
славілася сваімі друкарнямі , і Скарьша спадзяваўся да-
стаць тут неабходнае абсталяванне і наняць вопытных 
майстроў. Сюды вабіла яго таксама жаданне азнаёміцца 
3 вопытам перакладу біблейскіх кніг на народную мову, 
які быў зроблен Янам Гусам. 

У пражскай друкарні. Скарына 6 жніўня 1517 г. на-
друкаваў сваю першую кнігу — псалтыр. На працягу 
3 год ( 1 5 1 7 — 1 5 1 9 ) ён пераклаў на беларускую мопу і 
Быдаў, апрача псалтыра, усе кнігі бібліі ветхага заветп. ' 

Такііа чьшам, ён на некалькі год раней Лютэра 
(1521) Быдаў біблію на мове, зразумелай для народных 
мас. 

У 1520 г. Скарына пакінуў Прагу і накіраваўся ў Бе-
ларусь, каб на радзіме прадоўжыць пачатую ім справу 
кнігадрукавання. Ад 'язджаючы з Прагі , ён забраў з са-

1 Ш л я п к н н. К бнографпн Скорпны. Журнал Мнннстерства 
народного просвеіценця № 4. апрель 1892 г. 
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бой усё друкарскае абсталяванне, працаваўшых у яго 
майстроў-друкароў і ўсе выданыя ім кнігі. 

У 1525 г. Скарына заснаваў друкарню ў Вільна і на 
працягу 1525—1526 гг. надрукаваў у ёй яшчэ дзве кні-
гі — «Апостол» і «Малая подорожная кннжнца». Вілен-
ская друкарня была першай друкарняй не толькі ў Бе-
ларусі, але і ва ўсіх усходнеславянскіх землях. Яна па-
клала пачатак развіццю тут кнігадрукарскай' справы, 
адыграўшы велізарную ролю ў культурным развіцці бе-
ларускага народа. 

У Вільна Скарына таксама карыстаўся падтрымкай 
уплывовых гараджан. У прадмове да «Апостола» ўказ-
ваецца, што друкарня знаходзілася ў доме бурмістра 
Якуба Бабіча, які з 'яўляўся членам віленскага радзец-
кага брацтва. 

Апрача ўказаных двух кніг, іншыя віленскія выданні 
Скарыны невядомы. Працягванню яго выдавецкай дзей-
насці перашкадл<алі дрэнпыя маёмасныя справы, судовая 
валакіта з-за маёмасці яго жонкі. Апошняе прывяло да 
расстройства яго справы і цяжка адбілася на матэрыяль-
ным становішчы. 

Скарына як вучоны і выдатны выдавец быў вядомы 
не толькі ў сябе на радзіме, але і за граніцай. Вясной 
1530 г. яго запрасіў да сябе ў Кенігсбсрг на службу пру-
скі герцаг, разлічваючы ііа тое, іііто матэрыяльнае ста-
новішча Скарыны прымусіць яго даць згоду. У сваіх 
пісьмах да віленскага ваяводы, у якіх ён звяртаўся да 
яго 3 просьбай не праследаваць Скарыну, герцаг назы-
вае яго «мужам непараўнанага розуму, выдатным, ву-
чонейшым доктарам мастацтваў і медыцыны», якога ёі: 
3 гордасцю спяшаецца аб'явіць сваім «падданым і вер-
ным слугой». Аднак радасць герцага была заўчаснай: 
Скарына не збіраўся стаць яго «верным слугой» і срод-
кам для расшырэння яго ўплыву на Літоўскае княства. 
Знаходжанне Скарыны ў Кенігсбергу было вельмі ка-
роткачасовым: праз 10 дзён пасля першага пісьма гер-
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цага віленскаму ваяводзе 16 мая 1530 г. у другім 
сваім пісьме герцаг скардзіўся, што Скарына таемна па-
кінуў Кенігсберг, забраўшы з сабой герцагскага медыка 
і друкара, якога, як гаворыцца ў пісьме, «меў намер вы-
карыстаць для свайго прадпрыемства ў Вільна» (відаць,. 
д р у к а р н і ) . ' ' 

Аднак недахоп сродкаў і пастаянныя судовыя пра-
следаванні перашкодзілі Скарыне адразу-ж прыст^піць 
да выдання кніг. Апрача таго, ён, відаць, пацярпеў і ад 
вялікага пажару ў Вільна летам 1530 г., які знішчыў 
больш 2/з гарадскіх будьшкаў. ^ 

Пасля вяртання з Кенігсберга Скарьше давялося пе-
рацярпець цяжкія праследаванні і здзекі з боку вяліка-
княскіх, чьшоўнікаў. У 1532 г. ён каля 10 тыдняў сядзеў 
у Пазнанскай турме з-за маёмасных спраў свайго па-
мёршага брата Івана. Праследаванні дасягнулі такіх 
размераў, што Скарьша вымушан быў звярнуцца са 
скаргай да вялікага князя Сігізмунда I. У 1532 г. князь 
даў яму грамату, якой вызваляў ад судовых праследа-
ванняў. 3 гэтай граматы можна меркаваць аб той сту-
пені здзекаў, якім падвяргаўся беларускі вучоны. У яго 
была канфіскавана маёмасць, яго прымушалі выконваць 
розныя павіннасці і т. п. Не выключана магчымасць, 
што прычынай гэтых праследаванняў былі не столькі су-
довыя іскі па маёмасных справах, колькі імкненне феада-
лаў і духавенства перашкодзіць яго дзейнасці. Магчыма, 
што ўціск 3 боку феадальных улад. з 'яўляўся галоўнай 
прычьшай спьшення выдавецкай дзейнасці Скарыны ў 
30-х гадах. Ц я ж к а е матэрыяльнае становішча таксама 
перашкаджала яго рабоце. 

' А . М н л о в н д о в . Новые документы, относяіцнеся к бно-
графнн Скорнны. «Нзвестня отдел. русск. яз. н словесн. Рос. Акад. 
наук», т. ХХП, кн. 2, Петроград, 1918, стр. 221—226. 

2 В а с н л ь е в с к н й . Очерк нсторнн г. Внльно. «Памятннкн 
русск. старнны в зап. губ.», т. V, стар. 31—32. 
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Усе гэтыя цяжкія акалічнасці прымусілі Скарыну 
пакінуць Літоўскае княства. У 1534 г. ён прыехаў у Пра-
гу, як відаць, па запрашэнню чэшскага караля, да якога 
паступіў на службу ў якасці каралеўскага садоўніка і 
батаніка . ' Скарына быў заснавальнікам вядомага ў тон 
час Батанічнага каралеўскага сада. 3 дакумента 1541 г, 
аб увядзенні ў правы на спадчыну яго сына відаць, што 
Скарьшы ўжо не было ў жывых. Значыць, памёр ён 
прыблізна паміж 1536—1540 гг. 

Ва ўсёй творчай дзейнасці Скарыны самым яркім і 
важным па сваіх выніках і значэнню было кнігадрука-
ванне, якос стварыла яму заслужанае імя беларускага 
першадрукара. 

Скарына заснаваў сваю друкарню ў перыяд, калі 
справа кнігадрукавання толькі яшчэ пачынала развівац-
ца і пашырацца ў краінах Заходняй Еўропы. Першая 
друкаваная кніга з 'явілася ў друкарні Гутэнберга ў 
1457 г. Аднак гэта было вельмі недасканалае, прымітыў-
нае выданне. 

Кнігі Скарыны, якія ў друкарскіх адносінах стаялі 
для таго часу на вельмі высокім узроўні, былі выданы 
праз шэсцьдзесят год ііасля ііаяўлення першай друкава-
най кнігі. 

Выданне і шырокае распаўсюджанне друкаваных 
кніг на беларускай мове таго часу азначала, што пры-
гнечаная беларуская народнасць, нягледзячы на ўсе пера-
шкоды, развівала сваю культуру. Разам з тым гэта са-
дзейнічала яшчэ большаму збліжэнню насельніцтва 
беларускіх, рускіх і ўкраінскіх зямель на аснове шыро-
кага культурнага ўзаемаўплыву, які ўзмацняўся па 

^ А . Ф л о р о в с к н й . Чешская бнблня в нсторнн русской 
культуры н пнсьменностн. Ф. Скорнна н продолжателн его дел.а 
(«ЗЬогпік Рііоіодіскеу»), Ргада, 1940—1946. 
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меры распаўсюджання ў гэтых краінах кніг на мове, 
зразумелай для ўсіх усходнеславянскіх народаў. 

Каталіцкае духавенства і польскія феадалы баяліся, 
Шго развіццё кнігадрукавання ў Беларусі на роднай 
мове будзе садзейнічаць узмацненню ідэалагічнай ба-
рацьбы беларускага народа супраць феадальна-каталіц-
кага ўціску. Таму яны ставілі ўсялякія перашкоды на 
шляху развіцця кнігадрукавання ў Беларусі, праследа-
валі «ерэтыкаў-кніжнікаў». У гэтых адносінах цікавай 
з 'яўляецца дзейнасць кракаўскага мешчаніна нейкага 
Швайпольта Феоля. 

Па заказу багатых беларускіх і ўкраінскіх права-
слаўных магнатаў і вышэйшага духавенства, якія за-
бяспечылі Феоля сродкамі для арганізацыі друкарні і 
выдання кніг, каля 1491 г. у Кракаве ён пачаў друка-
ваць царкоўныя праваслаўныя кнігі на стараславянскай 
Мове. Феоль выдаў пяць богаслужэбных кніг, якія не 
былі разлічаны для шырокага карыстання. Выданыя вя-
лікім фарматам — у поўны ліст і багата аформленыя, 
яны прызначаліся для багатых феадалаў і вышэйшага 
духавенства. У друкарскіх адносінах гэтыя кнігі былі 
вельмі недасканалыя — словы напісаны злітна, шрыфт 
невыразны, няроўны, з розным напісаннем адных і тых-
ж а літар. 

Выдавецкая дзейнасць Феоля адразу-ж сустрэла ра-
Шучае супраціўленне каталіцкай царквы. Каталіцкае ду-
Хавенства абвінаваціла Феоля ў «ерасі», у агітацыі су-
праць каталіцызма. Кракаўская інквізіцыя прыцягнула 
яго да свайго суда. Гэта пагражала яму смерцю, але ў 
1492' гі ён быў вызпален, як відаць, па хадайніцтву сваіх 
ўплывовых заказчыкаў. Друкарня была закрыта, а ўсе 
знойдзеныя ў ёй кнігі спалены. Сам ён пасля вызвалення 
назаўсёды пакінуў Кракаў. 

У растучым руху супраць насільнага акаталічван-
ня, узМацнення іншаземнага прыгнёту галіна культуры 
Становіцца арэнай барацьбы. Вялікі размах набывае ба-
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рацьба прагрэсіўных сіл за беларускую культуру і мову, 
Захаванне і развіццё іх багацця настойліва патрабавалі 
заснавання і шырокага распаўсюджання кнігадрукаван' 
ня. Пазнейшая ўпорная вызваленчая барацьба ўкраін' 
скага і беларускага народаў, якая выклікала паяўленне 
вялікай колькасці палемічнай літаратуры, шырокае раЗ' 
віццё адукацыі, з 'яўляецца сведчаннем той велізарнай 
ролі, якую адыграла кнігадрукаванне. 

Скарына 'шмат зрабіў у галіне ўдасканальвання кні-
гадрукарскай справы. Сам ён добра вывучыў друкарскае 
майстэрства, відаць, па лепшых узорах таго часу—вене-
цыянскіх выданнях, з якімі мог азнаёміцца ў Падуі. У 
сваю пражскую друкарню ён прыцягнуў чэшскіх друка-
роў, якія ў XVI ст. таксама славіліся сваім майстэрствам. 
Сам ён, магчыма, не прымаў непасрэднага ўдзелу ў пра-
цэсе друкавання, але накіроўваў усю работу друкарні, 
правяраў і карэктыраваў свае кнігі. У яго прадмовах і 
пасляслоўях ёсць кароткія выказванні, якія вызначалі 
адносіны Скарыны да работы па друкаванню кніг: «со. 
вершена есть повеленнем н працею», «выложена працею 
н вытнснена повелеішем» і больш акрэслена: «казал 
есмн тнснутн». У яго абавязкі ўваходзіла вялікая справа 
па перакладу тэкстаў бібленскіх кніг на беларускую 
мову. ГІры гэтым ён карыстаўся стараславянскай біб-
ліяй, чэшскім перакладам лацінскай бібліі і часткова 
лацінскім тэкстам. Ва ўсіх яго кнігах ёсць указанні на 
тое, што ён пераклаў кнігі на «рускую» мову: «совер' 
шена выкладом», «зуполне выложена на рускнй язык 
доктором Францнском Скорнною», «прнложнл неякую 
пнльность н працу выложнтн кннгу сню» і т. п.-

Скарына складаў, як ён сам указвае ў пасляслоўі ў 
кнізе «Апостол», каляндар усім гадавым святам з адпа-
веднымі царкоўнымі службамі. Апрача перакладу і ра-
боты па складанню календара, ён занмаўся і непасрэд^-
на літаратурнай работай: апрацоўваў тэксты кніг адпа-
ведна 3 перакладам-на. беларускую мову, пісаў да ўсіх 



выданых кніг прадмовы і пасляслоўі, якія з 'яўляюцца 
ўзорамі літаратурна-публіцыстычных твораў таго часу, 
складаў загалоўкі, часта ў вершаванай форме. 

Работа яго друкарні была вельмі напружанай. Кнігі 
выдаваліся, з улікам узроўню друкарскай тэхнікі, у па-
раўнальна невялікія тэрміны. Мяркую^ы па датах вы-
хаду кніг, відаць, што для перакладу, падрыхтоўкі да 
друку і друкавання 30 — 50 кніжных лістоў Скарыне 
патрабавалася каля месяца. За два з палавінай года ра-
боты яго пражскай друкарні ён выдаў 25 кніг агульным 
аб'ёмам каля 2500 старонак. 

Скарына з'явіўся сапраўдным рэфарматарам кніга-
друкарскай справы ў славянскіх краінах; ён вельмі 
многа зрабіў у адносінах яе ўдасканалення і далей-
шага развіцця. 

У сваіх выданнях ён упершыню ўвёў нумарацыю па 
лістах, ужыўшы для гэтага кірылаўскія лічбы. Тэкст яго 
кніг падзелен на раздзелы, якія таксама пранумараваны, 
•маюць загаловак у выглядзе кароткага пераказу зместу 
ў 2—4 радкі, напісаны самім Скарыной. Усе гэтыя вы-
давецкія прыёмы, якія былі ўпершьшю прыменены ім, 
затым трывала замацаваліся ў славянскім кнігадрука-
ванні. 

Дзейнасць беларускага першадрукара па ўдаскана-
ленню кнігадрукарскай справы асабліва выявілася ў 
шрыфце яго выданняў. Шрыфт кніг Скарыны рэзка ад-
розніваецца ад рукапісных літар і папярэдніх поўднёва-
славянскіх выданняў і прадстаўляе сабой выдатную з'яву 
друкарскага майстэрства таго часу. Сваімі невялікімі 
размерамі, тонкасцю і выразнасцю ён пераўзыходзіць 
многія сучасныя яму заходнееўрапейскія выданні і не 
ўступае нават славянскім выданням XVI і пачатку 
XVII ст. Пры гэтым трэба адзначыць, што шрыфты Ска-
рыны прадстаўляюць сабой вельмі арыгінальную сама-
стойную з'яву; адліваліся яны, магчыма, па ўзорах, зроб-
леных ім самім. 
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Аб тым, што ў шрыфце праявілася каліграфічнае май-
стэрства Скарыны або якога-небудзь майстра з яго дру-
карні, сведчыць поўнае падабенства са шрыфтам літар 
прьшіскі, зробленай ад рукі амаль ва ўсіх яго праж-
скіх выданнях, у якой указваецца, што кнігі выданы на 
сродкі віленскага радцы Багдана Онкава. 

Скарына ў асноўным' ліквідаваў рознастайнасць у на-
пісанні адных і тых-жа літар. Шрыфт малых літар у яго 
выданнях адрозніваецца ад усіх папярэдніх славянскіх 
выданняў як па свайму невялікаму размеру (2 мм у 
пражскіх выданнях; 1,5 мм — у віленскіх), так і па пра-
вільнасці літар, чыстаце і выразнасці. 

Вялікай рознастайнасцю і мастацкім афармленнем 
вызначаіоцца вялікія літары, якія прадстаўляюць сабой 
складанае перапляценне з малюнкаў раслін і жывёл 
(рыс. 1). 

Скарына вельмі клапаціўся аб знешнім бездакорным 
афармленні сваіх выданняў. Усе яго кнігі пачынаюцца 
маляўнічым выходным лістом, звычайна занятым гра-
вюрай, пад якой ставіцца загаловак кнігі. Асабліва вы-
дзяляецца сярод усіх яго выданняў выходны ліст да ўсёй 
бібліі, змешчаны перад кнігай «Бытня». Ен-складаецца 
3 чатырохвугольнай бардзюрнай рамкі, у сярэдзіне якой 
кінавар'ю надрукаван загаловак кнігі. Лрнамент рамкі 
выканан з вялікім мастацкім густам (рыс. 2). 

Пры афармленні сваіх выданняў Скарына прыгрымлі-
ваўся таксама традыцыі стараславянскіх рукапісаў, за-
хаваўшы так званыя застаўкі, якія змяшчаюцца перад 
тэкстам кнігі. Аднак ён не проста пераняў без усякага 
змянення стыль заставак стараславянскіх рукапісаў, а 
ўклаў у гэтую форму новы мастацкі змест: усе застаўкі 
ў ^ г о кнігах вытрыманы ў духу арнаментыкі эпохі Адра-
джэння (рыс. 3) . 

Такім чынам, Скарына ў сваіх выданнях выкарыстаў 
лепшыя традыцыі стараславянскага і заходнееўрапейскага 
афармлення кніг, творча асвоіўшы лепшае, што дала 
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культура і мастацтва яго часу. Вялікі рускі мастацтва-
знаўца В. В. Стасаў, гаворачы аб мастацкай даскана-
ласці выданняў Скарыны, асабліва захапляўся яго за-
стаўкамі, указваючы, што яны «ў злучэнні з выдатным 
шрыфтам робяць 3 скарынінскай кнігі нешта накшталт 
славянскага эльзевірскага выдання». • 

Характэрнай асаблівасцю яго выданняў з 'яўляецца 
таксама наяўнасць у іх прыгожа задуманых і выкана-
ных гравюр. Скарына першы прьшёс у славянскія кнігі 
звычай устаўляць у іх ілюстрацыі. Гравюры яго выдан-
няў па велічыні амаль у два разы перавышаюць ма-
люнкі сучасных ім заходнееўрапейскіх выданняў, што да-
зволіла змясціць на малюнку большую колькасць фігур 
і тым самым больш поўна выразіць ідэю мастака, а так-
сама садзейнічала больш выразнаму і тонкаму выканан-
ню гравюры. У кнігах Скарьшы гравюры характары-
зуюцца арыгінальнасцю задумы, своеасаблівасцю кампа-
зіцыі, высокім узроўнем выканання. 

У гравюрах, змешчаных у выданнях Скарыны, на 
першы план выстаўляюцца чалавечыя фігуры ў адроз-
ненне ад латьшскай бібліі, дзе галоўную ролю адыгры-
вае пейзаж. Гэта зроблена Скарьшой з пэўнай мэтай — 
звярнуць увагу на тое, што, на яго думку, з 'яўляецца га-
лоўным зместам кнігі — на дзеянні людзей. Прырода-ж 
адыгрывае дапаможную ролю і даецца ў якасці фону 
(рыс. 4) . 

У гравюрах Скарыны адсутнічае іканапісная манера 
пры паказе біблейскіх -персанажаў. Людзі на яго малюн-
ках не маюць аскетычнага выгляду, як гэта ўласціва 
большаспі сярэдневяковых малюнкаў на рэлігійную 
тэму. У малюнках Скарыны ярка адчуваецца сувязь з 

' В. В. С т а с 0 в. Рецензня на кннгу Ровннского «Русскне 
граверы». (Отчег о седьмом прнсужденнн пр^мнй гр. Уварова). 
СПБ, 1864. 

Эльзевір—сям'я гал'андскіх друкароў-выдаўцоў XVI—XVII ст.ст.,. 
выданні якіх вызначаліся дасканаласцю тэхнічнага выканання. 
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Рыс, 1. Вялікія літары (буквіцы) у кнігах Г. Скарыны. 
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жыццем, у IX адлюстраваны рысы гуманістычнага жыва-
пісу. Біблейскія персанажы мадэрнізаваліся, маляваліся 
ў адзенні сярэдневяковых гараджан і гараджанак, а воі 
ны — у латах, касках з пяром, накаленніках і т. п 
В. В. Стасаў адзначае, што ў многіх малюнках адчу 
ваецца славянскі тып твараў і касцюмаў. Ен указвае так 
сама, што па высокаму мастацкаму ўзроўню гравюр 
ўпрыгожанняў выданні Скарыны пераўзыходзілі ўсе су 
часныя ім заходнееўрапейскія выданні і не ўступалі ні ў 
чым лепшым па таму часу венецыянскім выданням. 

Гравёрная школа Скарыны, адзначае В. В. Стасаў, 
«мела прамы ўплыў на лёс рускай гравюры на дрэве» . ' 

Усяго ў кнігах Скарыны ёсць 45 гравюр. 3 іх асаб-
ліва выдзяляецца партрэт самога Скарыны, змешчаны 
перад прадмовай да ўсёй бібліі ў кнізе «Бытпя» і ў кні-
зе «Ннсус Снрахов сын». Беларускі вучоны намаля-
ван сядзячым за столікам у доктарскай манціі і шапач-
цы. На стале перад ім ляжыць раскрытая кніга, у якой 
ён нешта запісвае. Вакол размешчаны розныя прадметы, 
якія складаюць убранне яго рабочага кабінета: нябесная 
сфера, пясочны гадзіннік, свечка ў падсвечніку, паліцы 
3 фаліянтамі і г. д. Унізе подпіс славянскай вяззю: 
«Доктар Францыск Скарына», уверсе—дата кірылаўскімі 
літарамі—1517. Партрэт Скарыны, на думку В. В. Ста-
сава, пераўзыходзіць усе заходнееўрапейскія гравюры 
таго часу па добраму рысунку, каларытнасці і сіле за-
думы. 2 Большасць гравюр стаіць на высокім узроўні як 
па кампазіцыі, так і па тонкасці і выразнасці рысунка, 
выразнасці кожнай фігуры нават пры адабражэнні ма-
савых сцэн. 

Такім чынам, Скарьша, заснаваўшы першую ў Бела-
русі друкарню, у многім удасканаліў кнігадрукарскую 

1 В. В. С т а с о в. Рецензня на кннгу Ровннского «Русскне 
граверы». (Отчет о седьмом прнсужденнн премнй гр. Уварова). 
СПБ, 1864 г.. стар. 32. 

2 х а м-ж а, стар. 30. 
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Рыс. 2. Выхадны ліст да ўсёй бібліі, выданай Г. Скарыной. 
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справу і аказаў вялікі ўплыў на далейшае развіццё кні-
гадрукавання ва ўсходнеславянскіх краінах. 

Некалькі кніг Скарыны • ўпершыню былі знойдзены 
ў 70-х гадах XVIII ст. у кнігасхавальніку Расійскай Ака-
дэміі навук бібліятэкарам акадэміі Бакмейстэрам, які 
зрабіў іх апісанне ў пераліку кніг бібліятэчнага фонду. 
Неўзабаве пасля гэтага, у 1783 г., былі знойдзены яшчэ 
9 кніг бібліі, надрукаваных Скарьшой, у бібліятэцы 
Міністэрства замежных спраў. Знаходжанне гэтых пер-
шадрукаваных славянскіх кніг выклікала паяўленне рада 
работ рускіх, польскіх і ўкраінскіх даследчыкаў аб Ска-
рьше і яго кнігах. Польскі літаратуразнаўца Даброўскі 
ў пачатку XIX ст. знайшоў у Венгрыі, у Мункачы, рука-
пісны зборнік біблейскіх кніг у перакладзе Скарыны. 
Рускі бібліёграф В. Сопікаў у сваёй вялікай працы па 
апісанню славянскіх і рускіх старадрукаваных кніг пры-
водзіць усе вядомыя цяпер 22 біблейскія кнігі Скарьшы, 
яго «Апостол» і «Малую подорожную кннжнцу». Ска-
рьшінскі псалтыр быў упершыню знойдзен у 1867 г. І 
куплен аматарам старадаўніх кніг Хлудавым сярод ін-
шых старадаўніх кніг на Ніжагародскім кірмашы. Поў-
ны збор усіх знойдзеных 25 кніг Скарьшы захоўваецца 
ў бібліятэцы імя Салтыкова-Шчэдрьіна ў Ленінградзе. 
Асобныя кнігі ёсць у бібліятэцьг Літоўскай акадэміі на-
вук, у бібліятэцы імя Леніна ў Мінску. 

Умовы таго часу прымусілі Скарыну пачаць свак> 
выдавецкую дзейнасць з надрукавання бібліі, а не кніг 
свецкага зместу. Гэта было звязана, з аднаго боку, з 
яго імкненнем агарадзіць сябе ад праследавання ката-
ліцкай царквы і прадухіліць закрыццё яго друкарні ў 
самым пачатку. Апрача таго, яму прыходзілася ўлічваць 
панаванне рэлігійных настрояў сярод шырокіх мас на-
сельніцтва. Аднак, нягледзячы на гэта, пры выданні 
сваіх кніг Скарына не ставіў мэты садзейнічаць узмац-

' «Пятнкннжне Монсея» і «Апостол». 
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ценню рэлігійных настрояў у чытачоў. Яго кнігі, нягле-
дзячы на іх рэлігійны змест, прасякнуты свецкім кірун-
кам. Увесь характар яго выданняў сведчыць аб тым,-, 
што ён прызначаў свае кнігі не для ўжывання ў цар-
коўным набажэнстве, як большасць папярэдніх юга-

Рыс. 3. Застаўкі ў кнігах бібліі, выданай Г. Скарыпоіі. 

'слаўскіх выданняў, а для выкарыстання ў адукацыйных 
мэтах. 

Скарьша ў сваіх прадмовах неаднаразова ўказваў, 
што друкаваў свае кнігі «к пожнтку посполнтого доб-
рого», «для научення простых людей», «для нсправле-
ння духовного я телесного». Каб зрабіць біблейскія кнігі 
даходлівымі для радавога чытача, ён пераклаў іх на 
мову, зразумелую шырокім масам беларускага насель-
ніцтва таго часу. 
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Свае кнігі ён выдаваў зручным для чытанйя фарма-
там, у чвэрць ліста, а віленскія выданні нават у восьмук> 
частку ліста у адрозненне ад амаль усіх папярэдніх 
славянскіх выданняў, фармат якіх быў у палавіну і на-
ват у цэлы ліст. 

Каб зрабіць свае кнігі найбольш даходлівымі для^ 
«простых людзей, Скарына іх добра мастацкі аформіў,. 
змясціў ілюстрацыі з той мэтай, «абы братня моя русь^ 
людн посполнтые, чтучн, моглн лепей разуметн». ' 3 та -
кіх-жа меркаванняў ён зрабіў у тэкстах кніг вершава-, 
ныя ўстаўкі, якія ажыўлялі тэкст. Яны цікавыя ў гісто-
рыка-літаратурных адносінах, з 'яўляючыся першым во-
пытам сілабічнага вершаскладання ^ ў Беларусі. Карот-
кі пераказ кожнага з раздзелаў кніг, змешчаны перад. 
раздзелам, у радзе вьшадкаў Скарына таксама робіць 
у вершаванай форме. 

Кароткі змест раздзела XIX кнігі «Левнт» дадзен^ 
напрыклад, у такім выглядзе: «О том, абы людн святы 
былн, отца н матерь чтнлн, свята святшш, ндолов не 
хвалнлн, жертвы богу прнноснлн, мнлостыню делалн^ 
не кралн, не лгалн, не прнсегалн, мзды не задержнвалн,. 
не проклнналн, глухому не злоречнлн, слепому на пута 
не перекажалн, на лнца в суду не смотрелн, справедлнве 
чнннлн». Гэты прыём узят Скарыной з народнай твор-
часці і надаваў чытаемаму тэксту большую даходлівасць. 

Народныя элементы наогул вельмі ярка праяўляюцца 
ў выданнях Скарыны. Гэта адпавядае агульнаму напрам-
ку яго дзейнасці. У сваіх перакладах бібліі, імкнучыся 
зрабіць для чытачоў біблейскія персанажы больш жыц-
цёвымі, простымі і зразумелымі, ён ужывае сучасныя яму 
тэрміны і назвы—ваявода, дзяк, багатыр, гаспадар, гра-

1 Прадмова да трэцяй кнігі «Царств». 
2 Сілабічнае вершаскладанне заснавана на лічэнні складоў, 

без захавання парадку чаргавання доўгіх і кароткіх складоў і на-
ціскаў. Узнікла з народнай песні. 
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мата, дваране, дружына, найміт, аброк, вотчына, поп,. 
посады, стараста і т. п. 

Даючы тлумачэнне назве «псалтыр», Скарына параў-
ноўвае гэтую кнігу з гуслямі: «а зовется псалтырь — 
гудба еднна, подобна к гуслям... ест же той раздел псал-

Рыс. 4. .Руфь у полі" 3 кнігі .Руфь". 

тырн от гуслей: гусле нмеють много струн, псалтырь же-
толнко нмать десеть струн» ' (г. зн. падзел на 10 псал-
моў). 

Цікавае параўнанне прыводзіцца Скарынон у прад-
мове да кнігі «Песнь песней» (біблейскія персанажы тут 
параўноўваюцца з людзьмі, якія ўдзельнічаюць у на-

Прадмова да псалтыра. 
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родным вясельным абрадзе) : «Яко же на браку бывают 
разнолнчные тварн—первая есть женнх, вторая невеста, 
третнн суть друзн женнховы, а четвертьш дружнна не-
вестнна,—тако же н во кннгн сей четырн гласы.„ напн-
•саны суть». 

Ставячы сваёй асноўнай мэтай садзейнічаць «науче-
нню простого люда», Скарына звяртае ўвагу чытачоў на 
тое, каб выкарыстаць біблію па меры магчымасці' ў па-
знавальных мэтах, прыводзячы ў сваіх прадмовах ка-
роткія звесткі з розных галін навукі. 3 прычыны гэ-
тага яго прадмовы да біблейскіх кніг выходзяць за рам-
кі традыцыйных багаслоўска-схаластычных «тлумачэн-
няў». Часта яны маюць характар гістарычных аглядаў. 
Так, напрыклад, падрабязная прадмова да кнігі «Су-
дей» прысвечана разважанням аб старажытных і дзею-
чых законах, прыводзяцца імёны вавілонскіх, старажыт-
нагрэчаскіх, рымскіх і іншых першых законадаўцаў, 
даецца характарыстыка феадальнага суда і прыводзяцца 
прынцьшы, на якіх павінен грунтавацца «справядлівы 
суд». 

У бібліі ён перш за ўсё шукаў звесткі аб рэальных 
падзеях чалавечай гісторыі. Іменна з гэтага пункту гле-
джання ён разглядае біблію як «зерцало жнтня наше-
го» . ' Напрыклад, ён звяртае ўвагу чытача на тое, што 
кніга «Маккавен» змяшчае «размолвенне о военных н 
богатырскнх делах»; «Прнтчн царя Соломона» — «раз-
молвенне о прнроженнн древ н былнн.., о прнроженнн 
зверей, птнц, гадов н рнб», кпіга «Ннсус Павнн» дае 
кароткія звесткі аб дзяржавах старажытнага свету. У 
цэлым радзе прадмоў Скарына гаворыць аб дзяржаў-
ных дзеячах старажытнага свету—царах Навухаданоса-
ру, Сарданапале, Дарыі , Кіру, Камбізе, Александру Ма-
кедонскім, Тіце, Веспасіяне і вучоных — Пталемею, Са-
лоне, Лікургу, Філоне Александрыйскім, Арыстотэлі і 

' Прадмова да кнігі «Нов». 
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інш. Ен прыводзіць кароткія звесткі аб іх дзейнасці, дае 
характарыстыку іх эпохі. 

Выдатнай па свайму зместу з'яўляецца прадмова да 
ўсёй бібліі. У гэтай прадмове Скарына ўпершыніо знаё-
міць беларускага чытача з асновай сярэдневяковых наву-
ковых ведаў—сямю «свабоднымі навукамі». ' Прадмова 
да ўсёй бібліі робіць на чытача вялікае ўражанне тым, што 
ніякай сувязі з рэлігійным зместам кнігі не мае і на-
гадвае хутчэй прадмову да папулярнага падручніка. Аў-
тар падрабязна характарызуе кожную з сямі «свабод-
ных навук», перакладае іх назвы на рускую мову: «Гра-
матнка нлн по рускы говорачн грамота», «лонка, она ж е 
учнть с доводом розознатн правду от крнвды», «рнторн-
ка, еже ест красномовность — а то суть трн наукн сло-
весные». Далей ён піша: «Музнка, то ест певннца»,. 
«арнфметнка, аше во кратце а не о мылне счнтатп 
учнть», «геометрня, еже по рускн сказуется землемерне», 
паведамляе ён аб астраноміі, або «звездочетн»,—навуцы 
«0 сотвореннн солнеца н месеца н звезд». Далей ён указ-
вае, што, апрача гэтых «семн вызволеных наук», існуюць 
яшчэ іншыя навукі — гісторыя («летопнсанне»), геагра-
фія, юрыспрудэпцыя і т. п. Скарына наіўна думаў, 
што дапаможнікам для вывучэння гэтых навук можа па-
служыць тая ці іншам кніга бібліі. Так, для «научепня 
грамоте» ён раіць карыстацца псалтыром, для вывучэн-
ня логікі — кнігай «Нов», для авалоданпя рыторыкай — 
кнігамі цара Саламона, пры вывучэнні арыфметыкі ён 
рэкамендуе карыстацца кнігамі «Царств», геаметрыі і 
астраноміі—кнігай «Ннсус Навнн». 

Вядома, у гэтым перавелічэнні пазнавальнага зна-
чэння бібліі праяўляецца абмежаванасць Скарьшы, аб-
умоўленая ўплывам яго эпохі — часу панавання рэлігіі. 

> Сямю «свабоднымн навукамн» ў сярэдневяковых універсітэ-
тах называліся граматыка, логіка, рыторыка, музыка, арыфметыка, 
геаметрыя, астраномія. • Гэтыя прадметы выкладаліся на малодшых 
курсах універсітэтаў. 
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Аднак імкненне Скарыны выкарыстаць па магчымасці 
біблію для таго, каб навесці чытача на неабходнасць 
больш паглыбленага вывучэння з 'яў навакольнага све-
ту, з 'яўляецца новым, рацыянальным у поглядах на 
біблію. 

У сувязі 3 імкненнем выкарыстаць біблейскія кнігі ў 
якасці першапачатковых вучэбных дапаможнікаў для 
вывучэння сямі «свабодных навук» Скарына змяніў уста-
ноўлены царквой парадак чаргавання біблейскіх кніг. 
Псалтыр здаўна служыў у славянскіх краінах асноў-
ным і амаль адзіным дапаможнікам пры навучанні. Ска-
рына, вызначаючы гэтую кнігу як «початок всякое доб-
рое наукн... детям малым», рэкамендуе яе ў якасці ву 
чэбнага дапаможніка пры вывучэнні граматыкі. Таму ў 
першую чаргу ён надрукаваў іменна псалтыр. 

Выданне біблейскіх кніг ён пачаў не з кнігі «Бытня», 
а 3 кнігі «Нов». Затым былі выданы кнігі пара Сала-
мона, рэкамендаваныя як дапаможнік пры вывучэнні 
рыторыкі. 

Такім чынам, парадак выдання Скарыной біблейскіх 
кніг адпавядае парадку чаргавання сямі «свабодных на-
вук», а не прынятаму кананічнаму парадку. Пасля таго 
як у 1517—1518 гг. ён выдаў усе кнігі, рэкамендаваныя 
Ім у якасці вучэбных дапаможнікаў, Скарына надрука-
ваў кнігу «Бытня», перад якой змясціў прадмову да ўсёй 
бібліі, а следам за тым у агульнапрынятым парадку—ўсе 
астатнія кнігі. Такое парушэнне ўстаноўленых царквой 
правіл бьтло яўным пасяганнем на яе правы, а імкненне 
выкарыстаць «святыя» кнігі для вывучэння «мірскіх» 
навук—выступленнем супраць рэлігіі. 

Імкненне Скарыны распаўсюджваць сярод белару-
•скага насельніцтва друкаваную кнігу, садзейнічаць раз-
віццю адукацыі было першай ступенню на шляху ба-
рацьбы супраць царкоўнага цемрашальства і засілля 
духавенства. Пераклаўшы царкоўныя кнігі на зразуме-
лую для «паспалітага люду» мову і даючы гэтыя кнігі ў 
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рукі простага чытача, Скарына тым самым аднімаў у 
духавенства яго манапольнае права быць тлумачальні-
кам «святых ісцін». Друкаваная агульнадаступная кніга 
была мацнейшай зброяй у барацьбе гараджан супраць 
ідэалагічнага панавдння царквы. Царкоўныя кнігі, зра-
біўшыся здабыткам шырокіх колаў радавых чытачоў, 
трацілі сваю «святасць». Чытаючы іх, міране задумва-
ліся над цёмнымі, заблытанымі тэкстамі «свяшчэннага 
пісання», атрымлівалі магчымасць крытычна іх асэнса-
ваць і прабавалі па-свойму вытлумачыць. Гэта выкліка-
ла ў сваю чаргу імкненне да расшырэння разумовага 
светапогляду. Даючы «простым людзям» у рукі кнігу, 
наводзячы іх у сваіх прадмовах на разважанні, Скарына 
выступаў супраць схаластычнай тупасці і абмежаванас-
ці, якая насаджалася царквой і аблытвала чалавечыро-
зум павуціннем догмаў, перашкаджаўшых яго развіццю. 

Скарына з велізарнай павагай ставіўся да навукі, 
да «мудрасці». ЁН верыў у сілу чалавечага розуму, у 
магчымасць яго неабмежаванага развіцця. Шырокае рас-
паўсюджанне друкаваных кніг, развіццё адукацыі ства-
раюць, на яго думку, магчымасці для ўдасканальвання 
чалавечага розуму і павелічэпня ведаў. Самым высока-
родным імкнепнем чалапека з 'яўляецца цягацепне да 
«навукі і да мудрасці». Заклікаючы сваіх чытачоў лю-
біць кнігу—крьшіцу ведаў, Скарына заяўляе: «Яко свет 
превышае над темностн, тако н мудрый над глупаго; 
мудрый нмать очн во главе своей, а глупый во тме хо-
днть». ' 

У многіх прадмовах Скарыны да біблейскіх кнігчыр-
вонай ніццю праходзіць думка аб тым, што «много доб-
рого чнннть нам премудрость». Некаторыя з іх з'яўляюц-
ца панегірыкам навуцы. Гаворачы аб тых ці іншых біб-
лейскіх персанажах, Скарына звяртае ўвагу чытача на 
тыя 3 іх, якія сваёй дзейнасцю дапамагалі развіццю на-

1 Прадмова да кнігі «Экклезнаст». 
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вукі. На яго думку, прыклад, варты пераймання сучас-
ных правіцеляў, паказаў цар Саламон, які «не проснл 
собе дней многнх, нн богатества, нн же душ врагов, но 
жадал собе мудростн». ' 

Такі-ж высокі прыклад ён бачыць у дзейнасці Пта-
лемея, які «таковый был мнлосннк наукн н мудростн, нже 
болей нзбрал оставнтн в науце н в кннгах вечную славу 
н паметь свою, нежелн во тленных велнкнх царскнх со-
кровнвдах». 2 Скарына расказвае у сваёй прадмове аб 
заснаванай Пталемеем у Александрыі выдатнай скарб-
ніцы старадаўняй культуры—вядомай александрыйскай 
бібліятэцы — «кннжннце», у якой сабрана «множество 
кннг разлнчных» н «в ней же разлнчных нных н нных 
более нежелн четырьдесять тысеіцей». 

Чалавечы розум, на думку Скарыны, павінен пазна-
ваць жыццё, вывучаць рэчаіснасць, а не займацца вы-
вучэннем абстрактных катэгорый. Людзі павінны ву-
чыцца для таго, «абы научншнся мудростн, добре жнлн 
на свете», «нже без... мудростн н без добрых обычаез 
несть моодно почтнве жнтн людем посполнте на землн». ^ 

Уся дзейнасць Скарьшы была накіравана на тое, каб 
дапамагчы «паспалітым людзям» палепшыць сваё жыц-
цё. Праўда, ён не разумеў, што народ можа дабіцца па-
ляпшэння свайго становішча толькі ў выніку барацьбы 
3 прыгнятальнікамі, і верыў, што шляхам распаўсю-
джання «мудростн», навукі, шляхам выхавання ў людзей 
высокіх маральных якасцей можна палепшыць іх жьш-
цё. «Всякое пнсанне,—заяўляе ён,—полезно есть ко уче-
ішю, н ко облнченню, н нсправленню, н к наказанню 
п р а в д ы » . М э т а гэтага маральнага вьшраўлення—жыццё-
вая, зямная,—каб людзям «добре было жнтн на земле». 
Скарына зусім не ставіць сабе мэту ўнушаць людзям 

' Прадмова да кнігі «Прнтчн царя Соломона». 
2 'Прадмова да кнігі «Ннсус Снрахов сын». 
3 Прадмова да кнігі «Прнтчн царя Соломона». 
* Прадмова да псалтыра. 
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імкненне дабівацца маральнай дасканаласці для таго, 
каб заслужыць «небесное блаженство», як вучыла царк-
ва. Адной 3 вышэйшых маральных катэгорый ён лічыць 
справядлівасць. Гэтае пытанне ён падрабязна разбірас 
ў сваіх прадмовах да «Второзаконня» і да кнігі «Судей». 
Пратэстуючы супраць беззаконня феадальнага грамад-
ства, у якім адзіна непахісным законам была сіла і ўла-
да маёмнага, пануючага класа, выступаючы супраць 
самавольства феадалаў, Скарьша патрабаваў цвёрдага 
захавання законаў, заснаваных на справядлівых прыя-
цьшах. На яго думку, галоўным з гэтых прьшцыпаў з'яў-
ляецца тое, каб законы выражалі волю і патрэбы боль-
шасці насельніцтва, а не служылі інтарэсам невялікай 
кучкі людзей: «Не к пожнтку еднного человека, но к 
посполнтому доброму напнсанный». ' Скарьша патра-
буе далей захавання прьшцьшу роўнасці ўсіх перад 
законам. Законы, указвае ён, павінны быць справядлі-
вымі. «не нметь в собе закрнтостн», г. зн. палажэнняў, 
якія кіэгуць прывесці да няправільнага іх тлумачэння. 
Справядлівыя законы павінны адпавядаць наступкаму 
патрабаванню: «То чнннтн нным н всем, что. самому 
любо есть от нпых всех, н того не чнннтн нным, чего 
сам не хоіцсппі от нных нметн». ^ 

Скарына ііадрабязііа прыводзіць свой пункт гле-
джання па пытаііню аргапізацыі суда і аб прыііцыпах, 
на якіх павінен быць заснаван справядлівы суд. 

Ен указваў, што суддзі павінны выбірацца з людзеіі 
высокамаральных і сумленных, свабодных ад імкнення 
выкарыстаць сваё службовае становішча ў карыслівых 
мэтах: «Да судять людей судом справедлнвым, н да не 
уклонятся нн на жадную сторону, н да не зрять на лнца, 
н не прнемлють даров, понеже дарове ослепляють очн 
мудрых людей, нзменяють слова справедлнвых». ® 

' Прадмова да кнігі «Второзаконне». 
2 Т а м-ж а. 
' Прадмова да кнігі «Судей». 
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Гэтыя выказванні Скарыны прама накіраваны су-
праць беззаконнасці, карыслівасці, самавольства, пана-
ваўшых у феадальных судах, у якіх «люд паспаліты» но 
мог знайсці абароны ад насілля і грабяжоў з боку ўлады. 
Скарына лічыў, што суд павінен выступаць не як орган 
падаўлення ў руках пануючага класа, а як сродак вы-
хавання людзей. ЁН патрабаваў, каб суддзі «не справо-
валн суд нх, як царн нлн властелн, вышннй снлу нмею-
ше над ннмн, но яко равннй н товарнш,н, раду нм даю-
чн ц справедлнвость межн ннымн чннамн». ' 

Арганізацыя суда і законнасці на такіх прынцыпах 
з 'яўляецца, на думку Скарыны, аднон з асноў справяд-
лівых парадкаў у дзяржаве. Ен абараняе вышэйшы 
прьшцып соцыяльнай справядлівасці, які характарызуе 
наступным чынам: «Ровная свобода всем, обшее нменне 
всех». 2 

Ліногія выдатныя па сіле і выразнасці месцы пры-
свячае Скарьша такой высокамаральнай якасці, як па-
трыятызм, любоў да свайго народа, да створаных наро-
дам багаццяў духоўнай культуры. 

На думку Скарьшы, любоў да радзімы не з 'яўляецца 
параджэннем карыслівых імкненняў. Прывязанасць ча-
лавека «к отчнне», «к месту роження своего», тлума-
чыць ён,—гэта пачуццё ўнутранае, уласцівае чалавеку 
ад нараджэння і падобнае да таго інстьшкта ў жывёл, 
які прымушае іх вяртацца ў прывычныя ад нараджэння 
ўмовы: «Понеже от прнроження зверн, ходяшне в пу-
стьшн, знають ямы своя; птнцы, летаюшне по воздуху. 
ведають гнезда своя; рыбы, плаваюодне по морю н в ре-
ках, чують внры своя; пчелы н тым подобная боронять 
ульев свонх,—тако ж н людн, нгде сроднлнся н ускорм-
лены суть по бозе, ктому месту велнкую ласку нмають».®-

' Прадмова да кнігі «Судей». 
2 Прадмова да кнігі «Второзаконне». 
3 Прадмова да кнігі «Юднфь». 
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У сваёй прадмове да кнігі «Юднфь», апісаўшы пат-
рыятычны ўчынак ІОдзіфі, якая забіла палкаводца ва-
рожага войска, асаджаўшага яе родны горад, Скарына 
ўказвае, што няма больш вартага і высокароднага ўчьш-
ку гэтай смелай жанчыны, якая «для места роження 
своего выдала есть жнвот свой на небезпеченство». 

Гэтае біблейскае паданне Скарына выкарысгоўвае 
для таго, каб падмацаваць ім свой заклік да чытача 
^нобіць беззаветна сваю радзіму, аддаць для нічасця 
і свабоды свайго народа ўсе сілы і нават жыццё. Ен 
хацеў, каб «братья его русь, людн посполнтые», «яко 
зерцало, жену сню преславную ііред очнма нмеюше, 
в добрых делах н в любвн отчнны не толнко жены, ію н 
мужа наследовалн н всякого тружаішя н скарбов для 
посполцтого доброго п для отчнны своея не лютовалн». ' 

Любоў да радзімы звязана ў Скарыпы з маральнан 
катэгорыяй абавязку, пад якім ён разумее неабходнасць 
служэння радзіме, народу. Ен указвае, што «людн не 
толнко самн собе народнхомся на свет, но более ко 
службе носполнтого доброго». Сам Скарыпа ўсёй сваёй 
дзейнасцю наказаў прыклад гэтага бсззавотнага слу-
ж-янія радіімо. і'аііор.імы аб снасп іірацы пі'ракліідчык;і 
і выдаўца, ёіі ;к'іі()інііі і'іі;к''і"і ді('і"т;к'ЦІ сг;іііііі.іі іі;і'і)іі,іі,і"' 
абавязку псрад іь'іродам, «яко ііотііісіі і'і.ііі ріі;іміі(>/і\;і і і 
хвалу поснолт'оо доброс». 

Гарачае пачуццё любні да сн.ійго іі;ір()л,.і мы)іўлт'Ціі;і 
ў паўтарэнні ім у прадмовах і пасляслоўях ;іб прі.к'ііі'-
чанні сваёй працы «люду простаму», «братьн его русп», 
«посполйтому доброму». У прадмове да кнігі «Леннг» 
Скарына гаворыць аб мэце свайго жыцця і дзейнасці: 
«Тако ж н мы, братпя, не можем лн во велнкнх послу-
жнтн посполнтому люду руского языка, сне малые кннж-
кн працн нашее прнноснмо нм». 

1 Прадмова да кнігі «Юднфь». 
2 Прадмова да кнігі «Эсфнрь». 
' Прадмова да кнігі «Даннііл-пророк». 
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XVI ст., час жыцця і дзейнасці Скарыны, было вельмі 
важным перыядам у гісторыі беларускага народа, калі 
завяршалася фарміраванне беларускай народнасці. Гэты 
працэс праходзіў у цяжкіх умовах, калі палітычная 
ўлада ў краіне знаходзілася ў руках пануючага класа 
іншай народнасці. Развіццю мовы і культуры белару-
скага народа перашкаджала агрэсіўная палітыка феа-
далаў і вышэйшага духавенства. Супраць беларускай 
мовы і культуры пачаўся крыжовы паход, натхняемы 
Ватыканам. 

У гэтай абстаноўцы вялікае значэнне мела выступ-
ленне Скарьшы ў абарону правоў беларускай мовы і 
культуры. Пераклаўшы біблейскія кнігі — самыя агуль-
наўжывальныя кнігі таго часу—на мову, блізкую да су-
часнай яму беларускай гутарковай мовы, Скарына тым 
самым садзейнічаў замацаванню яе ў літаратуры. 

Яго дзейнасць мела вялікае значэнне ў фарміраванн; 
беларускай літаратурнай мовы. Ен вызваліў яе ў многім 
ад стараславянскіх напластаванняў, унёс шмат элемен-
таў народнай мовы. Развіццё беларускай літаратурнай' 
мовы ў далейшым адбывалася ў такім-жа напрамку. 
Выданні Скарыны з поўным правам можна назваць лі-
таратурнымі помнікамі беларускай пісьменнасці XVI ст., 
а мову гэтых кніг—літаратурнай беларускай мовай, якой 
яна склалася к гэтаму часу. 

Паклаўшы пачатак кнігадрукаванню ў Беларусі, 
Скарына зрабіў тым самым велізарны крок наперад у 
развіцці культуры і пашырэнні адукацыі. У другой пала-
віне XVI ст. ужо не адна, а дзесяткі друкарань садзейні-
чалі культурнаму развіццю Беларусі. Лепшыя традыцыі 
Скарьшы ў кнігадрукаванні былі прадоўжаны наступ-
нымі беларускімі выдаўцамі. 

Кнігі Скарыны зрабілі вялікі ўплыў на пазнейшыя 
выданні не толькі ў Беларусі, але і ў іншых славянскіх 
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краіііах. Гэты ўплыў праяўляўся як з боку знешняга 
афармлення кніг (шрыфт, застаўкі, малюнкі і г. д . ) , т а к 
і 3 боку перакладу і ўнутраных асаблівасцей выданняў 
(наяўнасць прадмоў, тлумачэнняў, пасляслоўяў). Яго 
псалтыр 3 усімі яго асаблівасцямі паслужыў прататы-
пам для наступных славянскіх (і рускіх у прыватнасці) 
выданняў так званай «Учебной псалтырн», якая шырока 
прымянялася ў школах для навучання грамаце. 

Выданні Скарыны служылі прыкладам нават. для за-
ходнееўрапейскіх выдаўцоў. Так, вядомы ў свой час цю-
бінгенскі (Германія) выдавец Трубер (бО-я гады ХУІ ст.) 
пераняў яго шрыфт, напісанне многіх вялікіх літар. 

Яшчэ большае перайманне шрыфту скарьшінскіх вы-
данняў можна бачыць у катэхізісе і евангеллі Васілія 
Тяпінскага, выданых у нясвіжскай друкарні ў 1562 г. 
Шрыфт гэтых кніг настолькі падобны да шрыфту Ска-
рьшы, што пекаторыя даследчыкі схільны бачыць тут не 
толькі ўплыў, але прамое выкарыстанне шрыфту з дру-
карні Скарьшы. • Нясвіжскія выданні Тяпінскага падоб-
пы да выданняў Скарыны нават у асобных выразах у 
іірадмопс і пасляслоўі: «Доконана кннгл богу ко чгн » 
ііосіюлнтым ліодом я:)ыка руского к ііаказаііью іі доб-
рому ііаучоііыо»; кііііі т . ід іты, ітіюд,т- слоў іх пыдпў-
Ц о ў , «ДЛЯ ІІрОСТЫЧ .1!І()Д:«МІ НЗІ.ІКІ1 руСКОГО» і 1. II. 

У канцы 60-х гадоў XVI ст. кнігадрукарскіія сііран.ч 
ўБеларусі ажывілася дзякуючы д з е й н а с ц і вядомых рускіх 
друкароў Івана Фёдарава і Пятра Мсціачаўца, якія ўцяклі 
сюды 3 Масквы. У 1569 г. яны заснавалі друкарню ў 
Заблудаве і надрукавалі ў ёіі «Евангелне учптельное». 
Услед за тым у 1570 г. Фёдаравым быў выдан у заблу-
даўскай друкарні псалтыр з часаслоўцам. У 1574 г. у 
Львове ён выдаў «Апостол», у 1580 г. у астрожскай дру-
карні ім быў надрукован псалтыр з новым заветам, а 

1 П. В. В л а д з і м і р а ў . Доктор Францнск Скорнна, его 
переводы, печатные нздання н язык. СПБ, 1888. 
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затым вядомая астрожская біблія. У гэтай бібліі вялікія 
літары і застаўкі вельмі нагадваюць такія-ж з кнігі Ска-
рыны; шрыфт гэтай кнігі дакладна супадае са шрыфтам 
яго віленскіх выданняў. 

Супрацоўнік Фёдарава Пётр Мсціславец надрукаваўу 
1575 г. у сваёй віленскай друкарні «Четвероевангелне», 
а ў наступным годзе — псалтыр. Выданні Мсціслаўца 
маюць такія яркія рысы ўплыву скарынінскіх выданняў 
і такое падабенства са шрыфтам і агульным афармлен-
нем, што некаторыя даследчыкі лічаць, што Мсцісла-
вец быў адным з майстроў у віленскай друкарні Ска-
рыны, 3 Вільна паехаў у Маскву і адтуль зноў вяр-
нуўся ў Вільна, аднавіўшы работу друкарні Скарыны і 
выкарыстаўшы яго абсталяванне і шрыфт. 

Друкарня Пятра Мсціслаўца неўзабаве была куплена 
віленскімі купцамі Казьмой і Лукой Мамонічамі, якія 
прадаўжалі выдаваць кнігі, меўшыя яркія сляды ўплыву 
выдавецкіх прыёмаў Скарыны. 

Дзейнасць Скарыны выклікала таксама паяўленае 
кнігадрукавання на Украіне. Ужо ў 1539 г. у друкарні 
ва Уневе быў надрукован «Лнтургнон» («Служебннк»), ' 
які ў друкарскіх адносінах быў падобны да выданняў 
Скарьшы: шрыфт яго, хоць і менш выразны і прыгожы, 
гіаўтараў шрыфт скарьшінскіх кніг, асабліва ў вялікіх 
літарах; застаўкі з 'яўляюцца амаль дакладнай копіяй 
заставак у кнігах Скарыны, але выкананне ббльш гру-
бае. У кнізе таксама ёсць гравюры. 

Валынская друкарня ва Угорцах, якая пачала друка-
ваць кнігі 3 1611 г., мела яўныя сляды ўплыву выдан-
няў Скарыны ў шрыфце і ў застаўках. Тое-ж самае мож-
на сказаць і адносна львоўскай і кіеўскай друкарань. 

Выданні Скарьшы пазней не толькі перадрукоўва-
ліся, але і перапісваліся на працягу XVI ст. Было зной-

* Знаходзіцца ў бібліятэцы Гродзенскага дзяржаўнага гіста-
рычнага музея. 
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дзена некалькі рукапісных спісаў біблейскіх кнІг, тэкст 
якіх дакладна паўтарае тэкст бібліі, выданай Скарыной. 
Лдны 3 гэтых рукапісаў даслоўна перадаюць скарынінскі 

' тэкст 3 захаваннем яго прадмоў і нават імя Скарыны, у 
другіх некалькі зменен правапіс і, нягледзячы на даслоў-
нае паўтарэнне яго прадмоў, імя Скарыны заменена імем 
перапісчыка. Так, напрыклад, у яраслаўскім спісе бібліі 
1568 г. перад кнігай «Нов» змешчана поўнасцю прад-
мова Скарыны з наступным змяненнем у канцы: «Про 
то жь я, Васнлнй Жугаев снь зь Ярославля, в лекарскнх 
навуках доктор-ь, казал еслн пнсатн кннгоу стого й о в а 
рускым языком бгу к-ь чтн н людем посполнтым к на-
ученню». 

Рукапісны зборнік біблейскіх кніг 1596 г., напісаны 
Лукой 3 Тарнопаля, па тэксту вельмі падобны на кнігі 
Скарыны, прычым у гэтым спісе ёсць кнігі, якіх няма 
сярод яго знойдзеных друкаваных кніг. 

Кнігі Скарыны ў XVI ст. былі добра вядомы ў Рускай 
дзяржаве. Яны змешчаны ў «Оглавленнн кннг», скла-
дзеным Сільвестрам Мядзведзевым, і ў спісе перад «Ост-
рожскоіі бнблііеіі» 1580 1581 гг. з дакладііым укязпіі 
ііем ім>і ііыдаўціі, месца і часу і«ыдаміі»і, 

Такім чіііііам, імкіісііік' бсларускаі а ііуііпііаіа *ііін'.ііу 
жіітн ііосполіітому ліоду... кііііжкаміі ііраціі і'ікісн» су 
стрэла шырокуіо падтрымку 1 інідгук снрод і'лакніп'кіч 
народаў. 

Духавенства як каталіцкае, так і праваслаўнае сга-
ралася зрабіць усё, каб забылася імя Скарыны; яно на-
ўмысна замоўчвала аб яго дзейнасці. Гэта з 'яўляецца 
сведчаннем таго, што дзейнасць Скарьшы не адпавядала 
іх інтарэсам. Многія кнігі беларускага першадрукара за-
гінулі ў час разгулу каталіцкай рэакцыі ў Беларусі. 

Няма сумнення, што агульная колькасць надрукава-
ных Скарыной кніг не абмяжоўваецца знойдзенымі да 
гэтага часу 25 кнігамі. Як ужо адзначалася, некаторыя 
кнігі бібліі, якія адсутнічалі сярод яго выданняў, былі 
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знойдзены ў рукапісных спісах сярод перапісаных тэкстаў 
наяўных кніг. Сам Скарына ў некаторых сваіх прадмо-
вах указвае, што ён «выложііл на русскнй язык» усе 
біблейскія кнігі ветхага і новага завета. 

Безумоўна, цяжка дапусціць, што Скарына пасля 
1526 г. зусім спыніў сваю выдавецкую дзейнасць. Вядо-
ма, што ў 1530 г. у яго ў Вільна існавала «прадпрыем-
ства». Нажаль , больш позніх яго выданняў не знойдзена. 

Дзейнасць Скарыны мела велізарнае значэнне для 
культурнага развіцця Беларусі. Ён адзін з першых кінуў 
выклік сярэдневяковай адсталасці і невуцтву, выступіў 
на барацьбу з ёй з новай зброяй—друкаванай кнігай. 

Пры ўсёй абмежаванасці і скаванасці поглядаў Ска-
рыны, абумоўленых самой эпохай, яго дзейнасць была 
глыбока прагрэсіўнай. I мы можам з поўным правам лі-
чыць Скарыну першым актыўным дзеячом беларускай 
асветы. У кнігадрукарскай справе ён здолеў разгледзець 
найвялікшую зброю ў справе развіцця культуры і аду-
каванасці. 

Скарына па сваёй ціматбаковай адукаванасці, па шы-
рокаму размаху сваёй дзейнасці, па сіле любві да ра-
дзімы, служэнпю якоіі прысвяціў ёп усё жыццё, па ііа-
стойлівасці і мэтаііакіраванасці пры выкананні задач, 
служачых інтарэсам усяго парода, па актыўнаму вы-
ступленню супраць сярэдневяковай цемнаты можа быць 
пастаўлен у адзін рад з выдатнымі гуманістамі таго часу. 

Беларускі народ высока ставіць дзейнасць свайго 
выдатнага сына і свята шануе яго памяць. 


