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Э п о х а Ф . С м а р ы н ы 

поха, калі жыў і дзеннічаў выдатны .беларускі мыс-
ліцель, вучоны, першадрукар Францыск (Георгій) 
Скарына — 80-я гады XV ст. — 30—50-я гады 
XVI ст., — была часам вялікіх пераўтварэнняў у 
эканамічным развіцці еўрапейскіх краін, важнейшых 
падзей у іх сацыяльна-палітычнай гісторыі, буй-

ных дасягненняў у развіцці навукі і мастацтва, рэзкіх су-
тыкненняў у галіне ідэалогіі, часам важнейшых геагра-
фічных адкрыццяў. Гэты перыяд з 'явіўся пачаткам новага 
этапа ў гістарычным развіцці народаў Еўропы: у нетрах феа-
дальнага грамадства ў радзе заходнееўрапейскіх дзяржаў па-
чынаюць зараджацца капіталістычныя формы гаспадаркі. 
Асабліва спрыяльныя ўмовы для развіцця капіталізму склалі-
ся к XVI ст. у краінах Заходняй Еўропы, у першую чаргу ў 
Італіі, Англіі, Францыі. Важнейшай умовай фарміравання там 
капіталістычнага спосабу вытворчасці быў ЕЫСОКІ Д Л Я таго 
часу ўзровень развіцця гаспадаркі, у прыватнасці рамяства і 
гандлю. Прадукцыйныя сілы ў гэтых краінах развіваліся 
раўнамерна, бо спусташальныя нашэсці азіяцкіх качавых 



народаў не дасягалі Заходняй Еўропы. Важнай умовай была 
блізкасць да марскіх шляхоў сусветнага гандлю таго часу — 
Міжземнага мора і ўсходняй часткі Атлантычнага акіяна. 

У краінах Усходняй і часткова Цэнтральнай Еўропы працэс 
распаду феадальнага спосабу вытворчасці і пераходу да капі-
талістычных форм вытворчасці замаруджваўся . Гэта тлума-
чыцца тымі прычынамі, што прадукцыйныя сілы тут працяглы 
час разбураліся ў выніку сістэматычных спусташальных на-
шэсцяў татара-манголаў, затым крымскіх татар і турэцкіх за-
хопнікаў. У значнай меры фарміраванне капіталістычных ад-
носін у некаторых краінах Цэнтральнай і Усходняй Еўропы 
было замаруджана ўзмацненнем з XVI ст. паншчыннай сістэ-
мы гаспадаркі і ростам феадальна-прыгонніцкага прыгнёту 
сялянства, які наступіў пасля падаўлення буйных народных 
паўстанняў. Развіццё паншчыннай гаспадаркі было абумоўле-
на стварэннем спрыяльных умоў для збыту памешчыцкага 
хлеба ў краіны Заходняй Еўропы, у якіх рост гарадскога на-
сельніцтва, развіццё мануфактур выклікалі павелічэнне попы-
ту на сельскагаспадарчыя прадукты. 

Асноўнай умовай фарміравання капіталістычных адносін 
у іх пачатковай стадыі, якую К. Маркс назваў працэсам так 
званага «першапачатковага накаплення», з 'явілася наяўнасць 
вялікіх груп людзей,. асабіста свабодных, але пазбаўленых 
сродкаў вытворчасці і таму не меўшых сродкаў для існавакня. 
Утварэнне гэтага рэзерву свабодных рабочых рук было выні-
кам экспрапрыяцыі непасрэдных вытворцаў у горадзе і зёс-
цы. Класічным узорам стварэння такога рэзерву ш'ляха^ ада-
брання зямлі ў сельскага насельніцтва была Англія, дзе ў вы-
ніку развіцця буйной авечкагадоўлі, у выніку «агароджвання» 
масы дробных землеўласнікаў-арандатараў былі сагнань: 
3 зямлі і вымушаны былі пайсці ў гарады ў пошуках хлеба і 
працы. Гэты поўны трагедыі працэс англійскі палітычкы дзе-
яч і гуманіст, аўтар вядомай кнігі «Утопія» Томас Мор вобраз-
на вызначыў формулай «Авечкі з'елі людзей». 

Другім бокам працэсу першапачатковага накаплення з'я-
вілася канцэнтрацыя буйных грашовых сродкаў у руках ня-
многіх асоб, якія атрымалі магчымасць укласці іх у прамыс-
ловую вытворчасць. 

Важнейшай умовай разлажэння феадальнай гаспадаркі і 
ўзнікнення капіталістычнай вытворчасці з 'явіліся дасягнутыя 
к XVI ст. значныя поспехі ў развіцці прадукцыйных сіл. Высо-
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кага узроуню дасягнула вытворчая тэхніка, адначасова вырас 
і паглыбіўся грамадскі падзел працы. Развіццё тэхнікі з'яві-
лася вынікам шматвяковага накаплення зытворцам — сяля-
намі і рамеснікамі — вытворчага вопыту. пастаяннага і ня-
ўхільнага ўдасканальвання прылад працы. 

Асабліва вялікія крокі зрабіла вытворчая тэхніка ў галіне 
прамысловасці — у тэкстыльнай вытворчасці. горнай справе. 
металургіі. Важную ролю ў тэхнічным прагрэое адыграла 
прымяненне вадзянога кола. 

Некаторае. хоць і менш хуткае. развіццё адбывалася і ў 
сельскай гаспадарцы. Пашыраліся пасяўныя плошчы. паляп-
шалася сістэма землекарыстання. удасканальваліся сельска-
гаспадарчыя прылады. 

Тэхнічны прагрэс. далейшае паглыбленне грамадскага па-
дзелу працы побач з пашырэннем унутранага і знешняга рын-
каў 'былі галоўнай прычынай сацыяльна-эканамічных змен. 
якія пачаліся ў еўрапейскіх краінах у XVI ст. 

У выніку гэтых зрухаў у стане прадукцыйных сіл. усклад-
нення вытворчасці ў перадавых краінах Заходняй Ёўропы 
дробная гаспадарка непасрэдных вытворцаў феадальнага гра-
мадства аказалася няздольнай да далейшага развіцця і ў цэ-
лым радзе галін вытворчасці стала ўступаць месца больш пра-
дукцыйным формам вытворчасці — капіталістычным. Развіццё 
грамадскага падзелу працы таксама стварала ўмовы для ар-
ганізацыі больш буйных прадпрыемстваў. заснаваных на на-
ёмнай працы. 

Новыя формы вытворчасці ў першую чаргу сталі ўзнікаць 
у гарадах — месцах канцэнтрацыі рамеснай прамысловасці. 

Капіталістычная прамысловасць узнікла шляхам падпа-
радкавання дробных прадпрыемстваў гандлёваму і ліхвярска-
му капіталу. У XVI ст. найбольш шырокае распаўсюджанне 
атрымлівае так званая «рассеяная мануфактура» — падпарад-
каванне дробных вытворцаў. што працавалі дома. купцу-капі-
талісту. які забяспечваў іх сыравінай. прыладамі працы. гра-
шыма і збываў іх вырабы. У асобных гарадах перадавых за-
ходнееўрапейскіх краін пачала з 'яўляцца і больш высокая 
форма — цэнтралізаваная мануфактура. якая аб 'ядноўвала 
рабочых у адным памяшканні. дазваляючы ўводзіць тэхнічныя 
ўдасканаленні і ўскладняць раздзяленне працы. 

Такім чынам. капіталістычная вытворчасць у форме цэнт-
ралізаванай або рассеянай мануфактуры ўзнікае ў першую 
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чаргу ў краінах Заходняй Еўропы, гэта значыць там, дзе была 
высокаразвітая рамесная вытворчасць з далёка зайшоўшым 
працэсам падзелу працы, дзе ўжо стварыўся значны пласт 
экспрапрыіраваных людзей. У краінах Усходняй і часткова 
Цэнтральнай Еўропы, дзе ўсе гэтыя ўмовы выступалі менш 
выразна, дзе яшчэ застаўся шматлікі пласт прыгоннага сялян-
ства, капіталістычныя формы развіваліся значна слабей. 

Працэсу распаду феадалізму і фарміравання капіталізму 
ў краінах Еўропы садзейнічала адкрыццё новых гандлёвых 
марскіх шляхоў і новых краін на працягу XV—XVI стст. «Ад-
крыццё Амерыкі, — пісаў Ф. Энгельс, — было выклікана пра-
гай золата..., таму што еўрапейская прамысловасць, якая так 
магутна развівалася ў XIV і XV стст., і гандаль. які ёГі адпавя-
даў, патрабавалі больш сродкаў абмену» На пошукі золата 
кідаліся ўсе пласты тагачасных вышэйшых колаў — і феада-
лы, і духавенства, і багатыя гараджане. Усе былі ахоплены 
неймавернай прагай накаплення скарбаў, імкненне.м да раско-
шы. На вопыце купцоў, якія вялі заморскі гандаль, усе пера-
конваліся, што найбольш хуткім сродкам абагачэння быў 
гандаль з азіяцкімі краінамі. Але к таму часу гандлёвыя апе-
рацыі 3 гэтымі краінамі сталі манаполіяй гарадоў Італіі. га-
лоўным чьшам Венецыі і Генуі. Іншыя краіны Еўропы не мелі 
непасрэдных гандлёвых сувязей з Азіяй і куплялі ўсходшя 
тавары ў італьянскіх купцоў — пасрэднікаў у гэтым гандлі. 
У вьшіку такога аднабаковага гандлю еўрапенскія краіны 
неўзабаве сталі адчуваць вялікую нястачу ў золаце і се-
рабры. 

К сярэдзіне XV ст. туркі сваімі заваёвамі закрылі еўрапей-
скім купцам шлях на Усход праз Малую Азію. Пачаўся заня-
пад міжземнаморскага італьянскага гандлю. Неабходн^ было 
знайсці іпшы марскі шлях ва ўсходнія краіны, багатыя на 
каштоўныя тавары — шаўковыя тканіны, вострыя прыправы і 
інш. Таму ўжо ў канцы XV ст. еўрапейцы ўзмоцнена сталі шу-
каць новыя шляхі на Усход, адпраўляючыся ў далёкія марскія 
падарожжы. Гэтыя падарожжы сталі магчымымі дзякуЮчы 
дасягнутым к таму часу поспехам у развіцці прадукцыйных 
сіл, удасканаленню мораплавальнай справы, а таксама дасяг-
ненням у галіне астраноміі, у прыватнасці развіццю ідэі аб 
шарападобнасці зямлі. 

' К. М а р к с, Ф. Э н г е л ь с. Нзбранные пнсьма, 1948, стар. 426. 
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К канцу XV—пачатку XVI ст. адносяцца і тыя дасягненні 
ў галіне геаграфічных ведаў, якія атрымалі назву вялікіх ге-
аграфічных адкрыццяў. У 1497—1498 гг. зрабіў падарожжа 
партугалец Васка да Гама, які ўпершыню аб'ехаў Афрыку ка-
ля ўсходняга ўзбярэжжа і, пераплыўшы Індыйскі акіян, да-
сягнуў Індыі. У 1503 г. ён паўтарыў сваё падарожжа. Вялікай 
падзеяй у гісторыі чалавецтва з 'явіўся 1492 г. — год адкрыцця 
Хрыстафорам Калумбам Амерыкі. У 1499—1504 гг. у выніку 
падарожжаў Амерыга Веспучы былі даследаваны берагі 
Паўднёвай Амерыкі. У 1519—1522 гг. іспанская экспедыцыя 
партугальца Ф. Магелана зрабіла першае кругасветнае пада-
рожжа. 

«Адкрыццё капальняў золата і серабра ў Амерыцы, выні-
шчэнне, заняволенне і пахаванне жывымі туземных жыхароў 
у рудніках, першыя крокі па заваяванню і разграбленню 
Ост-Індыі, ператварэнне Афрыкі ў запаведнае поле палявання 
на чорнаскурых — такі быў золак капіталістычнай эры вы-
творчасці» 

Узнікненне новага, капіталістычнага спосабу вытворчасці 
прывяло не толькі да істотных змяненняў у эканамічным ла-
дзе, яно выклікала вялікія змены сацыяльнага парадку. 
Ускладнілася класавая структура грамадства. Побач са ста-
рымі класамі феадальнага грамадства — феадаламі і сялян-
ствам — сталі з 'яўляцца новыя класавыя групы — буржуазія і 
рабочыя мануфактур. На працягу наступных стагоддзяў гэтыя 
групы развіліся ў два антаганістычных класы капіталістычна-
га грамадства. У XVI ст. класавая барацьба ў еўрапейскіх 
краінах ускладнілася і надзвычай абвастрылася. Супраць феа-
дальнай дзяржавы, супраць панавання класа феадалаў высту-
пілі і сяляне, і гараджане ў цэлым, адстайваючы свае інтарэ-
сы і прад'яўляючы свае патрабаванні. XV—XVI стст. былі 
эпохай найвышэйшага ўздыму антыфеадальнага сялянскага і 
плебейскага руху (гусіцкія войны ў Чэхіі, Вялікая сялянская 
вайна ў Германіі і інш.). Разам з тым у эканамічна найбольш 
развітых краінах Еўропы стала ўзнікаць новая форма класа-
вай барацьбы — барацьба плебейскіх мас супраць нованаро-
джанага прыгнятальніка — буржуазіі , якая па-драпежніцку 
рвалася да нажывы, багацця, да эканамічнай перавагі і палі-
тычнага панавання. 

' К. М а р к с н Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 23. М., 1960, стар. 760. 
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XVI ст. з 'явілася пачаткам важнейшага сацыяльна-палі-
тычнага працэсу ў гісторыі еўрапейскіх народаў — фарміра-
вання нацый. Гэты працэс быў абумоўлен эканамічнымі, палі-
тычны.мі і культурнымі з 'явамі. Народнасці, што склаліся 
ў папярэдні час, змаглі ўтварыць моцныя ўстойлівыя групы 
толькі 3 зараджэннем і развіццём капіталізму, які быў звязан з 
утварэннем моцнай эканамічнай супольнасці, складваннем 
адзінага нацыянальнага рынку. 

3 канца XV ст. у палітычнай гісторыі рада еўрапейскіх 
краін пачаўся этап складвання і развіцця абсалютызму. Абса-
лютная манархія з 'яўляецца найбольш закончанай форман 
палітычнай цэнтралізацыі феадальных дзяржаў . 

У большасці краін Заходняй Еўропы к пачатку XVI ст, 
працэс палітычнага аб'яднання нацыянальных тэрыторый 
ўтварэння цэнтралізаваных дзяржаў у асноўным закончыўся 
Але такія буйныя краіны, як Германія і Італія, працягвалі за 
ставацца эканамічна і палітычна раздробленымі, раздзелены 
мі на асобныя самастойныя княствы, герцагствы, вобласці 
гарадскія рэспублікі і г. д. 

На тэрыторыі Германіі і Аўстрыі працягвала існазаць 
^•'Свяшчэнная рымская імперыя германскай нацыі», аднак 
фактычна кожная з частак, што ўваходзілі ў яе склад, адчу-
вала сябе аўтаномнай. 3 канца XIV ст., а затым у XV— 
XVI стст. імператарскую карону трымалі магутныя аўстрь^й-
скія эрцгерцагі Габсбургі, якія імкнуліся стварыць адзікую 
велізарную моцную дзяржаву, узмацніць сваю ўладу. Гзта 
палітыка асабліва актывізавалася пры Карле V (1519—І55б), 
калі ў склад імпсрыі ўвайшла Чэхія. 

У XV—XVI стст. таксЗхма і ў ідэалагічным і культург:ь.м 
развіцці еўрапейскіх народаў наглядаюцца глыбокія зрухі, 
абумоўленыя распадам феадальнага спосабу вытворчасці і 
фархміраваннем капіталістычнага ўкладу ў нетрах феадальнай 
сістэмы. 

Абвастрэнне антыфеадальнай класавай барацьбы выклі-
кала небывалы ўздым барацьбы ідэалагічнай, якая адлюстра-
вала ідэйнае наступленне новага класа — буржуазіі на ідэало-
гію Сярэдневякоўя — галоўную зброю каталіцкай царквы. 
Гэта барацьба праявілася ў XVI ст. у цэлым радзе краін Еў-
ропы ў форме Рэфармацыі . Рэфармацыйны рух у розных краі-
нах набываў розныя формы, але аб'ектыўна ўсюды меў адзін 
змест — барацьбу з феадальнымі парадкамі. 
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XV—XVI стст. былі эпохай найвялікшага напружання ча-
лавечых здольнасцей, прыдушаных у перыяд змрочнага Ся-
рэдневякоўя, часам велізарных дасягненняў у галіне прырода-
знаўчых навук. У гэты час бурнага росквіту дасягнулі літара-
тура, жывапіс, архітэктура, з 'явіліся найвялікшыя тварэнні 
мастацтва, якімі і цяпер ганарыцца чалавецтва. Гэтыя вякі 
былі першай гістарычнай стадыяй буржуазнай культуры За-
ходняй Еўропы, перыядам росквіту так званай культуры 
Адраджэння. Узнікненне новай культуры звязана са з'яўлен-
нем асобнай групы ўнутры гарадскога насельніцтва — інтэлі-
генцыі, якая не была звязана з царквой (урачы, настаўнікі, 
розныя чыноўнікі, архітэктары, музыканты, мастакі і інш.). 

Культура Адраджэння ўпершыню з 'явілася ў Італіі, у тых 
яе гарадах, дзе раней за ўсё сталі ўзнікаць капіталістычныя 
формы ў прамысловасці. Але і ў іншых краінах Еўропы, хоць 
і некалькі пазней, у руках гарадскіх вярхоў накопліваліся вя-
лікія капіталы, і там узнікалі навуковыя, літаратурныя і 
мастацкія плыні такога ж характару і ідэйнага зместу, як і ў 
Італіі, хоць і менш ярка выражаныя. У канцы XV і на працягу 
XVI ст. культура Адраджэння распаўсюдзілася па ўсіх краі-
нах Еўропы. У першую чаргу яна пранікла ў асяроддзе бага-
тых гараджан, галоўным чынам купецкіх вярхоў, захапіла 
таксама феадальную арыстакратыю, што жыла ў гарадах, і 
асабліва каралеўскія і княжацкія двары. Багата запазычваю-
чы ад італьянскага Адраджэння, новыя культурныя плыні ў 
еўрапейскіх краінах мелі свае спецыфічныя рысы, народжа-
ныя своеасаблівасцю сацыяльных, эканамічных і палітычных 
умоў жыцця таго ці іншага народа. 

Узнікненне і росквіт раннебуржуазнай культуры — культу-
ры Адраджэння — адносяцца да перыяду панавання феадаль-
пых парадкаў. Буржуаз ія тады яшчэ не сфарміравалася як 
клас, не заняла пануючага становішча ў вытворчым і палітыч-
ным жыцці. Састаў буржуазіі на той стадыі фарміравання ка-
піталістычнага спосабу вытворчасці, яе месца ў грамадскім 
укладзе значна адрозніваліся ад становішча і характару бур-
жуазіі больш позняга часу. Гэта і вызначыла асаблівасці 
культуры Адраджэння. Супярэчнасці буржуазнага грамадст-
ва, якое толькі нараджалася , яшчэ не паспелі развіцца, яшчэ 
не выспелі тыя якасці, што ператварылі буржуазію ў рэакцый-
ны, паразітычны клас. У той час для дзейнасці чалавека ад-
крываліся вялікія прасторы. Таму людзі эпохі Адраджэння 
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былі ўпэўнены ў магчымасці бясконцага развіцця чалавечан 
асобы. Пераходны характар энохі распаду феадальнага ладу, 
калі шляхі далейшага развіцця яшчэ не былі яснымі, падтрым-
ліваў у людзей такія ілюзіі. Гэта параджала ў дзеячоў Ад-
раджэння аптымістычны дух, напоўнены ўпэўненасцю ў пера-
мозе, прасякнуты ідэямі вызвалення чалавецтва ад сярэдне-
вяковай цемры і феадальнага прыгнёту. Характэрнай рысай 
ранняга буржуазнага грамадства было імкненне стварыць но-
вую, свецкую культуру ў процівагу панаваўшай да гэтага феа-
дальна-царкоўнай культуры. У аснову новай культуры клала-
ся ідэя бясконцага развіцця чалавечай асобы, вызваленай ад 
неабходнасці падпарадкавання царкоўным аўтарытэтам, яе 
фізічнага і духоўнага ўдасканалення. 

У паняцце «Адраджэнне» ўваходзіць і культ рэальнага 
зямнога жыцця, і велізарная прага ведаў, і імкненне да ад-
крыццяў і вынаходстваў ва ўсіх галінах навукі і культуры. Ад-
ной 3 важнейшых рыс светапогляду людзей Адраджэння з'яў-
ляецца імкненне крытычна аналізаваць як знешнія сувязі ча-
лавека, так і ўнутраны яго свет, вывучаць і правяраць усе 
з'явы рэчаіснасці. 

Культура Адраджэння ў процівагу царкоўнай па характа-
ру культуры феадалізму мела свецкі, жыццёвы напрамак. 
Свецкі характар новай культуры вызначаўся далёкімі ад цар-
коўна-схаластычных форм інтарэсамі яе заснавальнікаў і 
носьбітаў — прадстаўнікоў буржуазіі , якая была занята імк-
неннямі да набыцця ўсё большых багаццяў і палітычнай ба-
рацьбой. Гэтым людзям быў глыбока чужы аскетызм. а і і у -
чанасць ад свету, адмаўленне ад зямных, чалавечых радасцей, 
пахаванне сябе ў манастырскіх мурах у імя «тагасветнага веч-
нага шчасця». Прадстаўнікі маладой буржуазіі , якія з вялікі-
мі цяжкасцямі дабіваліся багацця, раскошы, чым — яны 
бачылі — не за працу, а па «праву нараджэння» валодалі прад-
стаўнікі феадальнай арыстакратыі, хацелі атрымаць узнага-
роджанне за свае турботы не на небе, а на зямлі. Пас ія кла-
пот і дзелавых хваляванняў буржуа хацелі адпачынку для цела 
і душы. Таму яны адмоўна адносіліся да ідэі «грэшнасці» ча-
лавека, яго жаданняў, радасцей і задавальненняў, якая пра-
паведавалася каталіцкай царквой. У процілегласць царкоўнай 
пропаведзі аб неабходнасці поўнага адмаўлення ад рэальнага 
быцця ў імя бога прадстаўнікі гуманістычнага светапогляду 
абвяшчалі чалавека, яго розум і цела цэнтрам сваёй увагі, 
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заклікалі і вучылі атрымліваць асалоду ад прыроды, твораў 
мастацтва, дасягненняў чалавечай думкі. 

Чалавек, а не бог знаходзіцца ў цэнтры ўвагі гуманістаў. 
Гуманісты былі выхадцамі з нерадавітых сем'яў, і яны асу-
джалі ганарыстасць феадалаў, высмейвалі забабоны феадаль-
нага грамадства, гордасць паходжаннем, знатнасцю роду, 
лічачы, што толькі той варты павагі і пашаны, хто дасягнуў 
гэтага ўласнымі выдатнымі і вялікімі справамі 

Адзін 3 важных бакоў гуманістычнага светапогляду — аб-
вяшчэнне ўсебаковага і бязмежнага развіцця чалавечай асо-
бы. Ідэалам гуманістаў быў эрудыт — чалавек, які валодаў 
усебаковымі і глыбокімі ведамі ў розных галінах навукі і 
мастацтва. Такіх людзей нямала парадзіў перыяд росквіту 
Адраджэння — XV—XVI стст. Характарызуючы эпоху Адра-
джэння, Ф. Энгельс пісаў: «Гэта быў найвялікшы прагрэсіўны 
пераварот з усіх перажытых да таго часу чалавецтвам, эпоха, 
якая мела патрэбу ў тытанах і якая парадзіла тытанаў па 
сіле думкі, страсці і характару, па шматбаковасці і вучонас-
ці»2. Але ідэя развіцця чалавечай асобы, якая высоўвалася 
гуманістамі, мела ў сабе рысы аднабаковасці і эгаістычнасці. 
Ажыццяўленне гэтага ідэалу дапускалася толькі для невялі-
кай групы «выбраных», асабліва адораных людзей. Большасць 
дзеячоў эпохі Адраджэння з пагардай адносіліся да неадука-
ванай «чэрні» (уціёав) , паколькі яны былі выразнікамі інта-
рэсаў буржуазіі , якая абагачалася за кошт эксплуатацыі ні-
зоў, народных мас. 

У цеснай сувязі з гэтай ідэяй знаходзіцца і такі бок гума-
ністычнай ідэалогіі, як індывідуалізм, які з 'явіўся свайго роду 
адлюстраваннем вечнай варожай канкурэнцыі буржуазіі па-
між сабой у пагоні за багаццем. У адрозненне ад феадалаў, 
якія абапіраліся на права ўсяго свайго класа, прадстаўнікі 
буржуазіі дабіваліся поспехаў і багацця кожны паасобку, 
сваімі сіламі, і гэта параджала крайні прынцьш індывідуаліз-
му «кожны за сябе і для сябе». 

Індывідуалізм гуманістаў выяўляўся ў самых разнастай-
ных формах — і ў нізкапаклонстве перад удачлівым дзялком, 
і ў захапленні талентам, і ў падкрэсліванні вартасці чалавечай 

' Я. Б у р к . х а р д т . Культура ІІталнн в эпоху Возрождення, т. I. СПб, 
1904, стар. 64—78. 

^ Ф р н д р н х Э н г е л ь с . Дналектнка нрнроды. М., 1964, стар. 7. 
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асобы, беражлівых адносінах да яе імкненняў і жаданняў. 
Гэта апошняе мела ў сабе такую заганную ідэю, якая абвя-
шчала задавальненне патрэб чалавечай асобы як самамэту, 
адкрывала шлях нястрымнаму эгаізму, ухваляла асабісты по-
спех у любой, нават у ганебнай справе. Таму ў радзе выпадкаў 
гэту ідэю выкарыстоўвалі цёмныя дзялкі для адмаўлення ўся-
кай грамадскай маралі, для апраўдання «моцных» людзей, 
што дабіваліся ўлады ці багацця шляхам яўных парушэнняў 
норм чалавечага супольнага жыцця. 

Д л я гуманістаў эпохі Адраджэння характэрным з 'яўляецца 
тое, што, нягледзячы на адмоўныя адносіны да царкоўна-аске-
тычнага светапогляду, яны не рашаліся адкрыта парваць з 
каталіцкай царквой. Многія дзеячы эпохі Адраджэння былі 
людзьмі рэлігійнымі і, вывучаючы прыродазнаўчыя навукі, 
займаючыся «свецкім» мастацтвам, знаходзілі час і жаданне 
аддаваць пэўную даніну богу. 

Дзеячы эпохі Адраджэння з вялікай павагай і захаплен-
нем адносіліся да антычнай культуры. Многія з іх прысвяцілі 
ўсё сваё жыццё пошукам старажытных рукапісаў, скульптур, 
архітэктурных помнікаў. Гуманісты, выдатна ведаючы лацін-
скую мову, ачышчалі сярэдневяковую «варварскую» латынь. 
Мовай гуманістычнай літаратуры стала вытанчаная лацінская 
мова антычнасці. Усе дзеячы Адраджэння вывучалі і ведалі 
старажытных пісьменнікаў і філосафаў, каменціравалі іх. 
Звяртаючыся да класікаў старажытнасці, гуманісты ў значнай 
меры прынялі іх погляды. Але адначасова яны ўнеслі ў куль-
туру Еўропы многа новага, невядомага ні антычнасці, ні Ся-
рэдневякоўю Разам з тым многія з іх прысвяцілі сваё жыццё 
стварэнню культурных помнікаў на мове свайго народа. Д л я 
эпохі росквіту Адраджэння характэрна хуткае развіццё роз-
ных галін навукі. Гэта звязана з абвяшчэннем гуманістамі 
прынцьша ўсебаковага навуковага даследавапня прыроды, яе 
законаў, рашучага адмаўлення сярэдневяковай схаластыкі. 

У гэты перыяд былі дасягнуты вялікія'поспехі ў розных га-
лінах тэхнікі, звязаных непасрэдна з гандлем і мораплаваннем 
(вынаходства компаса і прыбораў для вызначэння геагра-
фічнай шыраты, удасканаленне прыёмаў караблебудавання і 
інш.). Удасканальваецца выраб гадзіннікаў, оптыка, развіва-

' Н. Н. Г о л е н н ш е в-К у т у 3 о в. Нтальянское Возрожденне н славян-
скне лнтературы. М., 1958, стар. 12. 
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ецца хімічная прамысловасць. Значна паляпшаецца будаўні-
чая тэхніка. Патрэбы вытворчасці і гандлю выклікалі актыў-
нае вывучэнне прыродных з'яў, пашырэнне геаграфічных ве-
даў. Вялікія поспехі былі дасягнуты ў галіне астраноміі, 
узмацнілася ўвага да вывучэння анатоміі і медыцыны, а так-
сама жывёльнага і расліннага свету. У гэты час з 'яўляюцца 
першыя батанічныя і заалагічныя сады. 

Але яшчэ большае месца ў навуцы належала астралогіі, 
якая займалася вывучэннем уплыву нябесных свяціл на лёс 
людзей, і алхіміі, якая намагалася атрымаць «філасофскі ка-
мень». 

Велізарнае значэнне для развіцця навукі і літаратуры мела 
вынаходства кнігадрукавання (каля 1440 г.), якое хутка 
пранікла ва ўсе краіны Еўропы і неўзабаве стала магутным 
сродкам распаўсюджання новай культуры, важнейшай збро-
яй ідэалагічнай барацьбы. 

XV—XVI стст. былі перыядам росквіту культуры Адра-
джэння і распаўсюджання яе ў розных краінах Еўропы. Пры 
гэтым распаўсюджанні ўшыркі культура гуманізму папаўня-
лася і ўзбагачалася спадчынай сярэдневяковай народнай 
культуры У кожнай краіне з 'явіліся свае выдатныя дзеячы 
навукі і мастацтва, якія ўнеслі многа новага ў культуру гу-
манізму. Больш усяго выдатных дзеячоў у розных галінах ма-
стацтва дала радзіма гуманізму Італія. Тут у гэты час жылі 
буйнейшыя мастакі, скульптары, архітэктары: Леанарда да 
В'інчы (1452—1519), Рафаэль Санці (1483—1520), Мікелан-
джэла Буанароці (1475—1564), Д ж а р д ж о н е (1478—1510), 
Тыцыян (1477—1576), пісьменнік і паэт Ладавіка Арыёста, 
гісторык Франчэска Гвічардзіні, пісьменнік і публіцыст, ідэо-
лаг палітычнага аб'яднання Італіі Нікола Макіявелі (1469— 
1527) і інш. 

Францыя дала ў гэты час найвялікшага пісьменніка-гума-
ніста Франсуа Рабле, аўтара славутага рамана «Гарганцюа і 
Пантагруэль», у Англіі дзейнічаў мысліцель Томас Мор, аўтар 
«Утопіі». У Нідэрландах з вядомым памфлетам «Пахвала ду-
расці» выступіў Эразм Ратэрдамскі. У Германіі гучала крыты-
ка царквы Марцінам Лютэрам і грымелі заклікі да паўстання 
То.маса Мюнцэра. У Польшчы ствараў свае бессмяротныя 

' Н. Н. Г о л е н н вд е в-К у т у 3 о в. Нтальянское Возрожденне н славян-
скне лнтературы, стар. 10. 
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шэдэўры скульптар Віт Ствош, пісаў сваю геніяльную працу 
«Аб абарачэнні нябесных сфер» Мікалай Капернік. Такая вя-
лікая плеяда сучаснікаў Ф. Скарыны. 

Варта больш грунтоўна паглядзець на эканамічнае і палі-
тычнае жыццё тых краін, якія ў сваіх вандраваннях наведаў і 
дзе жыў беларускі першадрукар, — Італіі, Чэхіі, Польшчы. 

Італія ў XV ст. па свайму эканамічнаму развіццю была са-
май перадавой краінай у Еўропе. Яе гарады займалі першае 
месца па ўзроўню рамяства, развіццю гандлю і банкаўскай 
справы. Тут упершыню з'явіліся капіталістычныя формы вы-
творчасці ў выглядзе мануфактур. Маючы на ўвазе італьян-
скія гарады, К. Маркс указваў, што «першыя зародкі капіта-
лістычнай вытворчасці спарадычна сустракаюцца ў асобных 
гарадах па Міжземнаму мору ўжо ў XIV і XV стагоддзях» 
Аднак найбольш развітай сферай гаспадарчага развіцця гара-
доў Італіі заставаўся гандаль, які звязваў іх з усімі еўрапей-
скімі краінамі. Італьянскія купцы трымалі ў сваіх руках мана-
полію гандлю з усходнімі краінамі, які да сярэдзіны XV ст. 
вёўся ў асноўным па Міжземнаму мору. Дзякуючы гэтаму шы-
рокаму гандлю ў гарадах Італіі ўтварыліся багатыя вярхі 
3 купцоў і банкіраў, якія валодалі велізарнымі па таму часу 
капіталамі. У радзе гарадоў гэтыя вярхі захапілі ў свае рукі 
і палітычную ўладу. У Італіі вялася пастаянная барацьба за 
ўладу паміж асобнымі групамі буржуазіі , пераварот адбываў-
ся за пераваротам, прыводзячы да ўлады тую ці іншую пар-
тыю. Найбольш энергічныя прадстаўнікі буржуазіі , феадаль-
най арыстакратыі і ваенных наймітаў часта захоплівалі ўладу 
і станавіліся тыранамі. Багацеі намагаліся пераўзысці адзін 
аднаго ў паказной раскошы, узводзілі палацы, прыгажэншыя 
адзін ад другога, куплялі багацейшае адзенне, акружалі сябе 
шэдэўрамі мастацтва. Каб адцягнуць народныя масы ад ба-
рацьбы, багацеі паддобрываліся да іх, наладжвалі пышныя 
святы, раздавалі дробныя падачкі. 

Разбагацеўшыя буржуа, феадальная арыстакратыя акру-
жалі сябе дзеячамі мастацтва — архітэктарамі, мастакамі, 
музыкантамі, паэтамі і спевакамі. Пры дварах тыранаў, гер-
цагаў і нават некаторых пап жылі вялікія гуманісты таго 
часу 

1 к. -М а р к с н Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 23, стар. 728. 
2 В н л л а р н П а с к у а л е. Ннкколо Макнавеллн н его время. М., 1914, 
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Але, нягледзячы на зкешнюю раскоіну і дабрабыт , Ітглі'л 
ў канцы XV ст. у ж о хілілася да заняпаду . Яна працягвала за-
ставацца палітычна раздробленай краінай. Купецтва італьян-
скі.ч гарадоў, якое разбагацела дзякуючы тракз ітнаму гандлю, 
канкурыруючы п а м і ж сабой, было м а л а зац ікаўлена ў палі-
тычным аб 'яднанні краіны. Таму ў Італіі працягвала існаваць 
мноства дробных г а р а д о ў - д з я р ж а ў — тыраній і рэспублік, ся-
род якіх найбольш буйнымі былі Мілан, Венецыя, Фларэнцыя 
(дзе ц а р а в а л і банкіры Медз ічы) , П а п с к а я вобласць, Неапа -
л ітанскае каралеўства . 

3 канца XV ст. у Італіі стаў адчувацца з а н я п а д прамысло-
васці і гандлю. Гэта было абумоўлена тым, што тут не склаў-
ся адзіны ўнутраны рынак, прамысловая вытворчасць праца-
вала на знешні рынак. 

У XVI ст. у іншых кра інах Еўропы таксама стала разв івац-
ца ў л а с н а я капіталістычная прамысловасць, я к а я паспяхова 
канкурыравала з італьянскай, і Італія страціла рынкі збыту 
д л я сваіх тавараў . Р а з а м з тым зніз ілася значэнне гарадоў 
Італіі ў пасрэдніцкім гандлі Заходняй Еўропы з Усходам у вы-
ніку захопу туркамі Малой Азіі і адкрыцця шляху вакол Аф-
рыкі. 

Усе гэтыя прычыны эканамічнага заняпаду ў спалучэнні з 
палітычнай слабасцю краіны прывялі да сур'ёзных сацыяль-
ных перамен. Р э з к а пагоршылася становішча працоўных мас; 
закрыццё рада мануфактур выштурхнула гарадскіх рабочых 
на вуліцу, прымусіла іх у пошуках пражытку вярнуцца ў вёс-
ку і стаць а р а н д а т а р а м і дробных к а в а л а ч к а ў зямлі на кабаль-
ных умовах. Купцы і прамыслоўцы, не маючы рынкаў збыту, 
сталі ўкладваць свае капіталы часткова ў фінансава-л іхвяр-
скія аперацыі, часткова ў зямлю. Купляючы зямельныя ўла-
данні, яны набывалі разам з імі і дваранскі тытул. Адбылося 
перараджэнне багатых г а р а д ж а н , зліццё іх з феадальнай 
знаццю. Зноў а д р а д ж а ю ц ц а феадальныя норавы і традыцыі . 

Пал ітычная раздробленасць раб іла Італію лёгкай здабы-
чай суседніх д з я р ж а ў — Францыі і Іспаніі. Безупынныя войны 
спусташалі італьянскую тэрыторыю на працягу 65 гадоў — з 
1494 па 1559 г. Кожны з дробных уладароў у сваёй барацьбе 
3 сапернікамі і з народнымі масамі звяртаўся за дапамогай 
да ікшаземных каралёў . У 1494 г. французскі кароль Карл 
VIII , пакліканы міланскім герцагам, прайшоў з г р а б я ж а м і 
ўсю Італію. У 1512 г. Медзічы, выгнаныя з Фларэнцыі ў выніку 
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народнага паўстання пад кіраўніцтвам Саванаролы, паклі-
калі на дапамогу іспанцаў. Войны ішлі з пераменнымі пос-
пехамі, пакуль іспанскі кароль Карл I Габсбург (з 1519 г. гер-
манскі імператар Карл V) у 1525 г. у бітве ля Павіі не атры-
маў перамогі. Праз год ён захапіў і разграбіў Рым. 

У шмат якіх італьянскіх гарадах — Генуі, Фларэнцыі, Па-
лерма, Бергама, Брэшыі і інш. узнімаліся народныя паўстан-
ні супраць тыранаў і іх іншаземных саюзнікаў, але ўсе яны 
бязлітасна падаўляліся. 3 усіх гарадоў Італіі ў першай пала-
віне XVI ст. толькі Венецыя працягвала захоўваць незалеж-
насць. Дзякуючы гэтаму яна заняла ў той час першае месца 
па развіццю культуры. Тут хутка развівалася кнігадрукаван-
не, у горадзе было больш друкарняў і кніг, чым ва ўсіх іншых, 
разам узятых, гарадах Італіі. У канцы XV—пачатку XVI ст. 
тут асталяваліся шмат якія дзеячы Адраджэння — публіцыст 
П'етра Арэтына, мастакі Джарджоне , славуты Тыцыян. 
У склад Венецыянскай рэспублікі ўваходзіла і Падуя. якая 
славілася сваім універсітэтам. У Падуанскім універсітэце ў 
адрозненне ад многіх іншых еўрапейскіх вышэйшых навучаль-
ных устаноў панавала гуманістычная ідэалогія, у цэнтры ўва-
гі стаялі свецкія навукі, тут знаходзілі прыпынак разнастай-
ныя віды вальнадумства, і Падую ўжо з XIV ст. празвалі 
прыстанкам паратунку для ўсіх, каго праследавалі за «ерась». 
Тут глыбока вывучаўся Арыстоцель, высокага развіцця да-
сягнулі прыродазнаўчыя навукі. Да 1525 г. ва універсітэце 
выкладаў вядомы гуманіст П'етра Пампанацый, які ў сваёй 
працы «Аб бессмяротнасці душы» выклаў матэрыялістычны 
пункт погляду, адхіляючы бессмяротнасць душы. Універсітэт 
выхаваў плеяду выдатных вучоных і дзеячоў культуры Ад-
раджэння. Тут вучыліся Піка-дэла Мірандола, Франчэска Гві-
чардзіні, Ладавіка Арыёста, П'етра Бемба, Тарквата Таса, 
Мікалай Капернік. 

Другой краінай, дзе доўгі час жыў і працаваў Ф. Скарына 
і дзе ён, па ўссй верагоднасці, памёр, была Чэхія. 3 другой па-
лавіны XIV ст. Чэхія таксама ўступіла ў паласу эканамічнага 
ўздыму. Цэнтрам эканамічнага жыцця краіны ўсё больш ста-
новіцца Прага. Тут расце рамесніцтва, пашыраецца ўнутраны і 
знешні гандаль. Асабліва ўзмоцнена развіваліся гандлёвыя су-
вязі Чэхіі 3 краінамі Усходняй Еўропы — Германіяй, Поль-
шчай, Вялікім княствам Літоўскім. Пражскія «грошы» былі 
асноўнай грашовай адзінкай у Літоўскай дзяржаве. 
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Аднак паражэнне Вялікай сялянскай вайны пачатку 
XV ст. неўзабаве прывяло да ўзмацнення рэакцыйных сіл. 
Разграміўшы сялянства, узмацнілі сваю ўладу над ім буйныя 
феадалы, якія абагаціліся за кошт секулярызацыі царкоўных 
земляў. На каралеўскі трон саджаліся іх стаўленікі. Цэнт-
ральная ўлада аслабела, адраджалася феадальнае безулад-
дзе. Феадалы ўзмацнілі запрыгоньванне сялян, у 1487 г. яны 
дабіліся рашэння сейма аб пазбаўленні сялян права пераходу. 
Гарадам было строга загадана вяртаць збеглых сялян. Пры-
гонныя сяляне падлягалі суду толькі сваіх уладальнікаў і не 
мелі права скардзіцца на іх. Феадальна-прыгонніцкі прыгнёт 
чэшскага сялянства з канца XV ст. стаў яшчэ больш цяжкім. 
Узмацненне феадальнай рэакцыі выклікала ў адказ уздым 
класавай барацьбы. Уцёкі сялян у канцы XV—пачатку XVI ст. 
прынялі масавы характар, адбыўся рад буйных сялянскіх хва-
ляванняў, актывізавалася барацьба гарадскіх нізоў супраць 
купецтва і феадалаў. Досыць частымі былі вьшадкі свое-
асаблівых стачак рабочых і чаляднікаў: у 1519 г. хваляваліся 
пражскія капялюшнікі, у 1523 г. — лазеншчыкі і цырульнікі. 
У 1521 г. у Прагу прыехаў Мюнцэр і заклікаў чэшскі народ да 
выступлення супраць феадалаў. Вялікая сялянская вайна ў 
Германіі знайшла гарачы водгук у Чэхіі. Ідэі лютэранства 
шырока распаўсюдзіліся сярод бюргераў і часткі дваранства 

Панаванне феадалаў нанесла ўдар па рамяству і гандлю, 
аслабіла чэшскую дзяржаву. 

Паражэнне чэшска-венгерскага войска ў бітве з туркамі 
пры Магачы ў 1526 г. выкарысталі аўстрыйскія эрцгерцагі 
Габсбургі і захапілі Чэхію, якая з гэтага часу ўвайшла ў 
склад аўстрыйскіх земляў, паступова ўсё больш і больш губ-
ляючы сваю самастойнасць. Гэта адмоўна адбілася на экана-
мічным і культурным развіцці Чэхіі. 

Палітыка нацыянальнага і палітычнага прыгнёту, якая 
праводзілася Габсбургамі, выклікала ўздым народнага руху. 
У 30-я гады XVI ст. адбыўся рад буйных сялянскіх хваляван-
няў, у 1547 г. разгарэлася буйное агульначэшскае паўстанне, 
цэнтрам якога стала Прага. Рознагалоссі ў лагеры паўстаў-
шых, куды ўваходзілі і многія феадалы, і бюргеры, і народныя 
масы, прывялі да паражэння паўстання. Аднак барацьба чэ-
хаў за сваю незалежнасць працягвалася. Канец XIV і ўсё 

' Іісторня Чехословакнн, т. I. Л\., 1956, стар. 251—261. 
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XV ст. — гэта перыяд росквіту чэшскай культуры, што разві-
валася пад уздзеяннем двух фактараў — гусіцкай рэформы і 
гуманізму. Гуманізм у Чэхіі спачатку знайшоў сваіх прыхіль-
нікаў толькі ў прыдворных колах, але ў канцы XV ст. гумані-
стычныя ідэі распаўсюдзіліся ўжо досыць шырока. Пачына-
юць перакладацца на чэшскую мову творы класікаў сусветнай 
літаратуры, іх чытанне і каменціраванне ўключаюцца ў пра-
граму Пражскага універсітэта, адкрытага ў 1348 г. Развіваец-
ца таксама літаратура на чэшскай мове. Вядомымі гуманіс-
тамі Чэхіі канца XV—пачатку XVI ст. былі паэт-сатырык Ба-
хуслаў Лабковіц (1460—1510) і юрыст Віктарын Карнель 
(1460—1520), аўтар капітальнай працы па чэшскаму праву, 
пісьменнік і перакладчык Мікалай Конач і інш. 

Шырокае распаўсюджанне сярод народа набывае пісьмен-
насць. Цяга да навукі выклікала тут узнікненне кнігадрука-
вання амаль у той жа час, калі яго вынайшаў Гутэнберг. ГІра-
га 3 канца XV ст. стала адным з буйнейшых цэнтраў еўрапен-
скага кнігадрукавання. У краіне вялікага росквіту дасягнула 
народная паэзія, якая адклікалася на ўсе падзеі. Кніга стала 
важнай зброяй у ідэалагічнай барацьбе чэхаў за сваю нацыя-
нальную незалежнасць. 

У Польшчы, 3 якой таксама звязана біяграфія Скарыны, 
на працягу XV ст., як і ў іншых краінах, наглядаецца экана-
мічны ўздым, узмацняецца рост гарадоў, расце гарадское 
рамяство. Усё гэта з 'явілася асновай для ўзнікнення элемен-
таў капіталістычнай вытворчасці. Узнікаюць асобныя ману-
фактуры, напрыклад у Кракаве. 3 развіццём гарадоў і роск-
вітам рамяства звязана пашырэнне ўнутранага і знешняга 
гандлю. Значных памераў дасягнуў гандаль сельскагаспадар-
чымі прадуктамі. 

У канцы XV—пачатку XVI ст. у Польшчы адбываліся глы-
бокія змены ў арганізацыі сельскагаспадарчай вытворчасці. 
Пануючая да гэтага прадуктовая і грашовая рэнта замяняла-
ся адработачнай рэнтай — паншчынай. Аналагічныя працэсы 
адбываліся і ў іншых краінах Усходняй і часткова Цэнтраль-
най Еўропы. Узмацненне паншчыны было звязана з таварнан 
вытворчасцю, якая развівалася ў феадальнай гаспадарцы. 
Фальварачна-паншчынная сістэма не толькі пагоршыла ста-
новішча польскіх сялян, яна істотна закранула інтарэсы га-
радоў. Шляхта актыўна дамагалася надзвычайных правоў у 
гандлі сельскагаспадарчымі прадуктамі і дабілася для сябе 
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права бяспошліннага вывазу іх па Вісле да Гданьска, нанёс-
шы гэтым самым удар па гарадскому гандлю. 

Такім чынам, фальварачна-паншчынная сістэма вяла да 
разбурэння сялянскай гаспадаркі і збяднення сялян, да ска-
рачэння гарадскога гандлю і рамяства, а ў выніку да экана-
мічнага заняпаду Польшчы. 

Эканамічны заняпад злучаўся з аслабленнем цэнтральнай 
улады ў Польшчы. У другой палавіне XV — першай палавіне 
"XVI ст. адбываўся працэс афармлення саслоўнай манархіі, 
аднак яна мела тут істотныя асаблівасці і не прывяла да па-
літычнай цэнтралізацыі краіны, не падрыхтавала пераходу да 
абсалютнай манархіі. Гэта тлумачыцца эканамічнай і палі-
тычнай слабасцю польскіх гарадоў, а таксама ўмацаваннем 
уплыву ў палітычных справах сярэднепамеснай шляхты, якая 
дабілася адхілення ад удзелу ў саслоўным прадстаўніцтве 
гандлёва-рамесных пластоў горада. 

У выніку ў Польшчы не склаўся неабходны для цэнтралі-
зацыі саюз каралеўскай улады і буржуазіі . Каралеўская ўла-
да тут паступова апынулася ў поўнай залежнасці ад шляхец-
кага прадстаўніцтва. Слабасць вярхоўнай улады Польшчы 
абумовіла ўзмацненне ўнутраных міжусобіц у краіне, бараць-
бу паміж рознымі групамі феадалаў. 

У першай чвэрці XVI ст. у Польшчу праніклі рэфарыатар-
скія ідэі. У гэты перыяд яны захапілі толькі прыдворныя 
колы і некаторых буйных феадалаў, якія зацікавіліся ідэяй 
абмежавання маёмасных прэтэнзій царквы. У 20-я гады 
XVI ст. у асяроддзі нямецкай часткі насельніцтва паўночна-
польскіх гарадоў стала распаўсюджвацца лютэранства, але 
нават у гарадах яно не набыло шырокага рэзанансу. Вялікія 
падзеі адбыліся ў Гданьску, дзе рух лютэран выліўся ў паў-
станне, падаўленае неўзабаве каралеўскімі ўладамі 

XV ст. у гісторыі польскай культуры азнаменавалася знач-
нымі поспехамі, выкліканымі папярэднім эканамічным узды-
мам і развіццём элементаў капіталістычнай вытворчасці. У гэ-
ты перыяд у Польшчы развіваецца гуманізм, які ўпершыню 
пранік у каралеўскі двор і двор брата караля — кракаўскага 
епіскапа Фрэдэрыка. У хуткім часе гуманістычныя ідэі рас-
паўсюдзіліся сярод рада свецкіх і духоўных магнатаў і 

' Н. Л ю б о в н ч . Нсторня Реформацнн в Польше (Кальвііннсты н ан-
тіітрішмтарнн). Варшава, 1883, стар. 179—185. 
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гарадскіх вярхоў. Аднымі з першых польскіх гуманістаў былі 
Грыгорый 3 Санока, Пётр з Бліна і выдатны публіцыст 
Ян Астрарог (1436—1501), аўтар працы «Мемарыял аб ладзе 
Рэчы Паспалітай», у якой быў выкладзен першы праект рэ-
формы палітычнага ладу ў Польшчы ў кірунку ўзмацнення 
вярхоўнай улады і абмежавання прывілеяў царквы. Выдатным 
гуманістам XV ст. быў гісторык Ян Длугаш (1415—1480), які 
напісаў капітальную дванаццацітомную «Гісторыю Поль-
шчы», заснаваную на дэталёвым вывучэнні розных крыніц, 
у тым ліку рускіх летапісаў 

У XV ст. цэнтрам асветы і нацыянальнай польскай навукі 
становіцца Кракаўскі універсітэт, заснаваны ў 1364 г. ЁН на-
быў шырокую вядомасць і за межамі Польшчы. Там вучыла-
ся многа чэхаў, немцаў, літоўцаў, венграў. У апошнія дзеся-
цігоддзі XV ст. гуманізм моцна ўсталяваўся ва універсітэце. 
У вучэбныя праграмы ўключаюцца грэчаская мова, рыторы-
ка, вялікая ўвага ўдзяляецца прыродазнаўчым і матэматыч-
ным навукам. 

У другой палавіне XV ст. у Польшчы ўзнікае кнігадрука-
ванне. Першая друкарня была заснавана ў Кракаве ў 1475 г. 
Развіццё кнігадрукавання садзейнічала шырокаму распаўсю-
джанню свецкай літаратуры. Развіваецца паэзія як на ла-
цінскай, так і на народнай польскай мове. Узнікае вялікая на-
вуковая літаратура. Першая палавіна XVI ст. была росквітам 
польскай навукі. Д а гэтага часу адносіцца навуковая дзей-
насць выдатнага астранома і мысліцеля Мікалая Каперніка 
(1473—1543) — аднаго з буйнейшых прадстаўнікоў прырода-
знаўчапавуковага матэрыялізму эпохі Адраджэння. 

* » * 

У канцы XV — першай палавіне XVI ст. беларускія землі 
ўваходзілі ў склад Вялікага княства Літоўскага, якое ў той час 
займала вялікую тэрыторыю ва Усходняй Еўропе—ад Балтый-
скага мора і Мазовіі на захадзе да Ржэва , Мажайска , Калугі, 
Тулы, Яльца і ракі Аскол на ўсходзе, ад вярхоўя Волгі на поў-
начы да прычарнаморскіх стэпаў на поўдні. Вялікае княства 
Літоўскае было феадальнай дзяржавай, якая ўключала ўласна 
літоўскія землі, усе беларускія землі, значную частку ўкраін-
скіх і рускіх земляў, 

I Нсторпя Польшн, т. I. -П., 1954, стар. 132—138. 
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Літоўскія князі імкнуліся да захопу рускіх земляў. Аднак 
узмацненне Вялікага княства Маскоўскага і аб 'яднанне ва-
кол яго рускіх земляў прывялі да стварэння моцнай Рускай 
цэнтралізаванай дзяржавы. 3 90-х гадоў XV ст. на працягу 
першай палавіны XVI ст. у выніку руска-літоўскіх войнаў 
(1492—1494, 1500—1503, 1507—1508, 1512—1522, 1534—1537) 
да Рускай дзяржавы адышлі ўсходнія тэрыторыі Вялікага 
княства Літоўскага: у 1494 г. — Вязьма, Масальск, Белеў, На-
васіль; у 1503 г.— Таропец, Дарагабуж, Бранск, Курск, Ноў-
гарад-Северскі, Чарнігаў, Гомель (да 1537 г.), вярхоўе Север-
скага Данца; у 1514 г , - С м а л е н с к . У 1537 г. да Рускай дзяр-
жавы быў далучан Себеж. Па меры скарачэння тэрыторыі 
Вялікага княства Літоўскага ўдзельная вага беларускіх зем-
ляў, іх значэнне ва ўнутранай і знешняй палітыцы дзяржавы, 
іх роля ў яе культурным жыцці павялічваліся. 

К пачатку XVI ст. у выніку цэнтралізатарскай палітыкі лі-
тоўскіх князёў вярхоўная ўлада ў дзяржаве значна ўмацава-
лася. Большая частка ўдзельных уладанняў была ліквідава-
на. Вынікам цэнтралізатарскай палітыкі вялікакняжацкай 
улады з 'явілася адміністрацыйная рэформа пачатку XVI ст., 
калі на тэрыторыі Беларусі былі створаны Віцебскае, Полац-
кае і Навагрудскае ваяводствы. Гэта рэформа была накірава-
на на абмежаванне палітычнай улады мясцовай феадальнай 
знаці Беларусі. Аднак асобныя землі Вялікага княства Літоў-
скага, у тым ліку і беларускія, карысталіся пэўнай аўтаноміяй: 
гэтым землям даваліся абласныя прывілеі, там існавалі аблас-
ныя сеймы, на якія збіраліся феадалы. Так, у канцы XV — 
першай палавіне XVI ст. абласныя сеймы збіраліся ў Ві-
цебскай і Полацкай землях а ў 1551 г. нават адбыўся аб'яд-
наны сейм гэтых земляў 

Вядомы абласныя прывілеі, якія вялікі князь даў Віцеб-
скай зямлі на розныя правы і «вольнасці» ў 1503 і 1561 гг., По-
лацкай зямлі — у 1511 і 1547 гг. Па прывілею Віцебскай зям-
лі ваявода ў Віцебск прызначаўся вялікім князем са згоды 
мясцовых феадалаў. 

У эпоху Скарыны ў Беларусі яшчэ захоўваліся ўдзельныя 
княствы, у якіх княжылі сваякі літоўскай вялікакняжацкай 

' .М. К. Л ю б а в с к н й. Очерк нсторнн Лнтовско-Русского государства до 
Люблннской уннн включнтельно. М,, 1915, стар. 88—90. 

2 Там жа, стар. 90. 
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дынастыі Гедымінавічаў, нашчадкі Гедыміна і Альгерда, або 
Рурыкавічы. Так, да 1529 г. існавала Мсціслаўскае княства, 
да 1521 г.—Пінскае, Клецкае і Давыд-Гарадоцкае, да пачатку 
XVI ст. — Кобрынскае. Доўга існавала ўдзельнае Слуцкае 
княства, у якім правілі нашчадкі Альгерда князі Алелькаві-
чы. Нават пасля канчатковай ліквідацыі ўдзельнай сістэмы 
ў першай чвэрці XVI ст. яно, увайшоўшы ў склад Навагруд-
скага павета, захавала ў структуры сваёй адміністрацыйнай, 
судовай і ваеннай арганізацыі некаторыя рысы былога ўдзель-
нага ўладання аж да 1791 г. Усе гэтыя княствы, якія раней 
жылі сваім асобным жыццём і з цэнтральнай уладай дзяржа-
вы былі звязаны досыць слаба, галоўным чынам праз сваіх 
уладальнікаў, у працэсе цэнтралізацыі дзяржаўнай улады 
ў Вялікім княстве Літоўскім ператварыліся ў буйныя феадаль-
ныя вотчыны. Сацыяльны лад Беларусі ў эпоху Скарыны не 
адрозніваўся ад сацыяльнага ладу суседніх з ёю краін. Паную-
чым класам тут былі феадалы. 

3 агульнай масы феадалаў выдзяляліся магнаты — рада-
вітыя і буйныя землеўладальнікі, арыстакратычныя вярхі фе-
адальнага класа. Магнаты, нашчадкі ўдзельных князёў і прад-
стаўнікі некалькіх знатных літоўскіх фамілій, з 'яўляліся 
ўласнікамі земляў, валодаючы імі «з поўным правам і панст-
вам». Адпраўляючыся на вайну, магнаты выступалі воена-
чальнікамі, камандавалі сваімі войскамі. Княжацкія і паме-
шчыцкія маёнткі былі вызвалены ад розных натуральных 
павіннасцей, акрамя замкавай, дарожнай, маставой і часам 
падводнай. Д а ліку буйных феадалаў Беларусі ў першай пала-
віне XVI ст. адносіліся магнаты літоўскага паходжання, якія 
ў большасці сваёй засвоілі беларускую культуру,— слуцкія 
князі Алелькавічы, Гальшанскія, Гаштольды, Забрэзінскія, 
Радзівілы, Пацы, Сангушкі, Чартарыйскія; магнаты беларус-
кага паходжання — Глебавічы, Валовічы, Ільінічы, Тышкеві-
чы, Сапегі; польскага паходжання — Кішкі; украінскага — 
Хадкевічы, Гарнастаі, а таксама нашчадкі Рурыкавічаў — 
Астроўскія, Друцкія, Лукомскія, Масальскія, Саламярэцкія 

У асноўнай масе сярэднія і дробныя феадалы Беларусі бы-
лі мясцовага, беларускага паходжання. Гэта былі ўладальні-
кі невялікіх маёнткаў, часам з адной-дзвюма вёскамі, часткай 

' А г і а ш В о п і е с к і . Росгеі госіб^' 'У^іеШіет кзі^ві^іе Ьііедазкіет XV 
і XVI \\'іекц. Шагзгад^а, 1887, стар. 20, 392. 
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ііі'скі ці нават без вёскі. Значная частка дробных феадалаў, 
ііізы класа наогул не мелі сялян. Часта яны жылі ў адной 
інч'цы і мала чым адрозніваліся па свайму быту ад сялян, 
толькі не выконвалі феадальных павіннасцей. 

Асноўная маса феадалаў Вялікага княства Літоўскага 
ў XV—першай чвэрці XVI ст. называлася баярамі. 3 пачатку 
XVI ст. іх усё часцей і часцей сталі называць шляхтай, зямя-
намі, баярамі-шляхтай, панамі-зямянамі. Тэрміны «баяры пан-
цырныя» і «баяры путныя» сталі абазначаць у XVI ст. і прад-
стаўнікоў ваенна-служылых сялян (раней іх называлі слугамі 
путныыі). Паміж дробнымі феадаламі і ваенна-служылымі 
сялянамі не заўсёды можна правесці выразную грань. 
Гэта тэрміналагічная няяснасць адлюстроўвала тую пераход-
ную ступень, якую ў эканамічных і прававых адносінах зай-
малі ваенна-служылыя людзі паміж феадаламі і сялянамі. 
У XVI ст. на тэрыторыі Беларусі адбываўся працэс больш вы-
разнага вызначэння класа феадалаў, канстытуіравання яго 
ў шляхецкае саслоўе. Асноўная маса баяр, а таксама некато-
рая частка ваенна-служылых сялян — баяр панцырных і слуг 
путных — аформілася ў шляхецкае саслоўе. 

Феадальная іерархічная лесвіца ў Беларусі не адрозніва-
лася ад структуры феадальнага класа іншых еўрапейскіх 
краін. Ваенна-служылыя людзі былі блізкія па становішчу да 
заходнееўрапейскіх васалаў. ІІадабенства іх да дробных феа-
далаў Францыі і Германіі заключаецца як у месцы, якое яны 
займалі ў феадальнай іерархіі (у Германіі ў XIII - X I V стст. 
дробныя васалы, па «Саксонскаму зерцалу», адносіліся да VI 
і VII, апошняга класа, ваенных шчытоў; у Францыі ў XIII ст. 
у іх былі простыя ваенныя лены), так і ў фарміраванні гэтай 
групы феадалаў часткова за лік выхадцаў з сялян (у Герма-
ніі міністэрыялы паходзілі ў асноўнай масе з серваў). Як і ў 
Беларусі, у заходнееўрапейскіх краінах у працэсе фарміра-
вання дваранскага саслоўя частка дробных васалаў не 
ўваншла ў склад рыцарскага саслоўя: свабодныя служылыя 
людзі ў Францыі («валеты») і ў Германіі. Становішча васнна-
служылых людзей Беларусі ў пэўнай меры нагадвае станові-
шча служылых людзей «па прыбору» і аднадворцаў у Рускай 
дзяржаве . 

3 1434 г. 3 мэтай палітычнай кансалідацыі вакол вяліка-
княжацкай улады феадалы Беларусі і Украіны («князі і бая-
ры рускія») былі ўраўнаваны ў правах з літоўскай знаццю. 
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Тым не менш рэальная палітычная ўлада доўгі час знаходзі-
лася ў руках літоўскай знаці. У 1529 г. быў выдадзен Літоўскі 
статут, кодэкс феадальнага права, які замацоўваў пануючае 
становішча феадалаў у краіне, іх правы на зямлю і ўзмацняў 
запрыгоньванне сялян. 

Асноўным эксплуатуемым класам беларускага феадальна-
га грамадства было сялянства, якое складала абсалютную 
большасць насельніцтва. У канцы X V — п е р ш а й палавіне 
XVI ст. беларускае сялянства падраздзялялася на чатыры 
асноўныя 1 рупы з розным прававым становішчам. 

Першую групу феадальна-залежнага сялянства складала 
«чэлядзь нявольная» («парабкі», «жонкі», «нявольнікі», 
«халопы», «рабы») Гэта была самая малалікая група ся-
лянства, шго знаходзілася ў поўнай уласнасці феадалах', якія 
перадавалі «чэлядзь» у спадчыну, мелі права распараджацца 
«чэляддзю», як рэчамі, купляць, прадаваць, дарыць, забіваць. 
Нявольніцкае становішча было спадчынным. Згодна з Літоў-
скім статуіам 1529 г., у нявольніцкае становішча траплялі на-
роджаныя ад «нявольнікаў», палонныя чужаземцы, тыя, што 
бралі шлюб 3 нявольніцай ці нявольнікам, злачынцы, прыга-
вораныя да пакарання смерцю і аддадзеныя пацярпеўшаму 
(па яго жаданню) . «Чэлядзь нявольная» працавала ў панскіх 
дварах феадалаў. 

Другой вялікай па колькасці групай феадальнага сялян-
ства (гэта група пастаянна павялічвалася) былі -клюдзі непа-
хожыя», «отчычы», «отчызныя людзі» — прыгонныя сяляне, 
якія 3 пакалення ў пакаленне жылі на адным месцы і продкі 
якіх «засядзелі», гэта значыць пратзрмінавалі «даўнасць зем-
скую» на зямлі феадала і страцілі права пераходу да іншага 
феадала. Феадал мог купіць і прадаць «отчыча» з зямлёй 
і без зямлі 3 ператварэннем паншчыны ў асноўную па-
віннасць прыгоннага сялянства «отчычы» сталі называцца 
«людзьмі цяглымі», «людзьмі прыгоннымі» Група «непахо-
жых людзей» бесперапынна папаўнялася за лік іншых груп 
сялянства, іалоўным чынам за лік таго, што вялікі князь да-
раваў феадалам землі, населеныя сялянамі. 

В. Н. П н ч е т а . Белоруссня н Лнтва XV—XVI вв. М., 1961, 
стар. 288—290, 
Там жа, стар. 385. 
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Трэцюю, таксама вельмі вялікую групу сялянства Белару-
сі складалі ў першай палавіне XVI ст. «людзі пахожыя», або 
«людзі вольныя». свабодныя. Гэтыя сяляне яшчэ мелі асабі-
стую свабоду, маглі пераходзіць ад аднаго пана да другога. 
Колькасць «пахожых» сялян увесь час скарачалася. Гэты пра-
цэс адбываўся з-за страты права пераходу тымі «пахожымі». 
якія працяглы час заставаліся ў маёнтку феадала. У Літоў-
скім статуце 1529 г. тэрмін даўнасці. згодна з якім «пахожы» 
селянін траціў права пераходу і станавіўся «непахожым». не 
быў указан. хоць там устанаўліваўся дзесяцігадовы тэрмін 
«земскай даўнасці». Феадалы Беларусі выкарыстоўвалі гэтыя 
артыкулы Літоўскага статута. каб замацаваць «пахожых» ся-
лян, якія пражылі больш дзесяці год у іх уладаннях і такім 
чынам зрабіць іх «непахожымі», прыгоннымі. 

Прывілеяванай групай сялянства Беларусі былі сяляне-
слугі. У цэлым гэта катэгорыя сельскага насельніцтва была 
больш заможнай, найбольш забяспечанай зямлёй і ў той ж а 
час найбольш неаднастайнай па свайму складў. 

Вышэйшую групу сялян-слуг складалі ваенна-служылыя 
людзі — слугі путныя, баяры панцырныя, баяры путныя, слу-
гі панцырныя. Ніжэйшымі групамі сялян-слуг былі слугі-ра-
меснікі — млынары, цесляры, бондары, кавалі і інш. і сельска-
гаспадарчыя слугі — асочнікі, стралкі, рыбаловы. конюхі, ба-
броўнікі. Сярод сялян-слуг сустракаліся выхадцы з «чэлядзі 
нявольнай». 

Канец XV — першая палавіна XVI ст. у Беларусі былі ча-
сам далейшага развіцця земляробства. У заходняй і цэнт-
ральнай частках Беларусі ўжо адбыўся пераход да трохполь-
най сістэмы, хоць тут яшчэ практыкавалася і двухпольная 
сістэма земляробсіва На поўдні і ўсходзе Беларусі захавалі-
ся лядная і аблогавая сістэмы земляробства. Ш'ырока былі 
распаўсюджаны ў Беларусі паляваннё, рыбалоўства, борт-
ніцтва. Каб павялічыць свае грашовыя даходы, феадалы Бе-
ларусі сталі вывозіць прадукты сельскай гаспадаркі за грані-
цу. У сувязі 3 гэтым паступова рос панскі засеў. К канцу 

3 . М. П н ч е т а . Белоруссня іі Лнтва XV—XVI зв.. стар. 411. 
- П. Ш л о с с б е р г. Состоянне сельского .хозяйства н распространенне 

денежной ренты перед аграрной реформой в Белорусснн. «Ежегодннк по 
гграрной нсторнй Восточной Европы 1962 г.». Лііннск. 1964. стар. 116—117. 
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XV ст. паншчына займала першае месца сярод іншых сялян-
скіх павіннасцей. 

У гэты перыяд у Беларусі існаваў рад буйных гарадскіх 
цэнтраў, у якіх канцэнтраваліся рамесная вытворчасць і ган-
даль. Сельская мясцовасць была звязана з гарадскімі рынка-
мі. Паступова вёска і горад усё цясней звязваліся пам:ж са-
бой. У гарадах і мястэчках у вялікакняжацкіх і прыватыаўла-
дальніцкіх маёнтках праводзіліся таргі і яр.маркі. 

Росту гарадоў у значнай меры перашкаджалі заенныя 
дзеянні, барацьба па.між рознымі феадальнымі грч-поўкамі, 
грабежніцкія напады крымскіх татар (асабліва моцыыя ў пер-
шай чвэрці XVI ст.), спусташальныя пажары, эпідэміі. У Ліін-
ску, напрыклад, адным з найбольш вялікіх быў пажар 
у 1547 г., калі, як пісаў вялікі князь, «за.мок мекскнн іі место 
менское зо вснм .маетностямн нх, подданных нашнх, погорело». 
I далей гаварылася: «Был велнкнй впад» Усе гараджане 
абавязаны былі плаціць падаткі, выконваць розныя "зз інна-
сці ў карысць дзяржавы, а жыхары прыватнаўладальніцкіх га-
радоў, акрамя таго, плацілі яшчэ падаткі свайму ўлада.іь:-::к\--
магнату і выконвалі для яго розныя павіннасці. 

Але, нягледзячы на рад неспрыяльных умоў, гаоадь; Бе-
ларусі ў XV — першай палавіне XVI ст. развіваліся, ажьіўля-
ліся іх сувязі 3 гарадамі Украіны, Літвы, з рускімі гарадамі. 
Гарады Беларусі былі таксама значны.мі цэнтрамі транзітнага 
гандлю. Вялікакняжацкі прывілей 1444 г. з усіх гарадоў Зя -
лікага княства Літоўскага выдзяляў 15 «лепшых», з якіх 
сем прьшадала на тэрыторыю Беларусі — Полац:<, Зіцебск, 
Слуцк, Мінск, Навагрудак, Брэст і Гродна. Самым бу5ньі.м 
горадам Беларусі ў той час быў Полацк, радзіма О. С:<а-
рьшы. 

К пачатку XVI ст. у Беларусі было каля 30 гарадоў і больш 
100 мястэчак. Асноўнае насельніцтва гарадоў казызалася мя-
шчанамі. Рост эканамічнага значэння беларускіх гарадоў ::ры-
вёў да таго, што мяшчане некаторых з іх (Брэста, Гродка, 
Слуцка, Полацка, Мінска, Навагрудка) атрымалі самаіара-
ванне на аснове .Магдэбургскага гарадскога праза . Самакі-
раванне гараджан выражалася не толькі ў праве самім выра-
шаць пытанні ўнутрыгарадскога жыцця, але і ў замацаванні 
ў вялікакняжацкіх прывілеях сваіх саслоўных правоў, у са-

' Беларускі ар.хіў, т. III. .Чінск, 1930, стар, 14, 16. 
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слоўнай адасобленасці, што давала магчымасць абмежаваць 
самавольства феадалаў і вялікакняжацкіх намеснікаў. У ба-
рацьбе за самакіраванне ўсе гараджане выступалі разам. Але 
ў той ж а час у гарадах існавалі супярэчнасці паміж гарадскі-

зярхамі і сярэднім пластам гараджан — асноўнай масай 
тамеснікаў і гандляроў, з аднаго бок\-, і гарадскімі нізамі — 
тгляднікамі. вучнямі рамеснікаў. с,іугамі і інш. — з другога. 

У канцы XV ст. у Беларусі ўзнікаюць рамесныя цэхі. Пер-
—апачаткова такія карпарацыі называліся не цэхамі, а брац-
-замі , староствамі. Цэхі ў Беларусі будаваліся на звычайнай 
трохчленнай аснове: майстар. чаляднік. вучань. Паўнапраў-
чкм членам цэха быў толькі майстар. Цэхавая арганізацыя 
гблягчала рамеснікам барацьбу супраць феадалаў. але зяла 
да кансервацыі рамеснай вытворчасці (усякія абмежаваль-
- ы я меры і ўмоБы), замаруджвання росту тэхнічнага ўзроўню 
: маштабаў вытворчасці і была накіравана на эксплуатацыю 
майстрамі чаляднікаў і вучняў. 

Гарадское насельніцтва ў асноўнай сваёй масе складалася 
? беларусаў. 3 канца XIV ст. пастаяннымі, хоць і невялікімі. 
групамі гарадскога насельніцтва становяцца яўрэі (у асноў-
ным у заходнебеларускіх гарадах) і татары (галоўным чынам 
у гарадах цэнтральнай часткі Беларусі) . 

Канец XV — першая палавіна XVI ст.— гэта час далей-
•^:ага развіцця беларускай культуры эпохі феадалізму. 
К гэтаму часу ўжо сфарміравалася беларуская народкасць. 

У другой палавіне XIV ст. заходнеруская (беларуская) 
мова ўжо прыкметна адрознівалася ад мозы старарускай 
:-:ароднасці. 3 гэтага часу яна стала дзяржаўнай мовай Вяліка-
га княства Літоўскага. Літоўская моза ніколі не была дзяр-
жаўнай мовай Вялікага княстза Літоўскага. У дьшламатычных 
зносінах 3 краінамі Заходняй Еўропы ззычайна ўжызалася 
V якасці афіцыяльнай лацінская мова, зрэдку — нямецкая. 
У зносінах 3 краінамі Усходняй Еўропы, зрэдку і з Поль-
ггчай — беларуская. Канцылярыя вялікага князя карыстала-

беларускай мовай; гэта была мова актаў. На ёй пісаліся 
.т-ітоўскія статуты, сеймазыя прашэнні вялікаму князю і яго 
гдхазы сейму. Шматлікі актавы матэрыял канцылярыі Вяліка-
гг княстза Літоўскага захазаўся ў выглядзе Літоўскай .мет-
гк:-::. Прал^да, некаторыя прывілеі землям пісаліся на лацін-
.".гў. мозе. спачатку для ўласна літоўскіх земляў, а за-
"ь-.: : для ўсяго Вялікага княства Літоўскага, аж да 1551 г. 
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ГІа-латыні пісаліся прывілеі для Жмудз і і Падлясся, выдава-
ліся акты аб правах і прывілеях каталіцкай царквы на тэрыто-
рыі Вялікага княства Літоўскага, а таксама прывілеі гарадам 
уласна літоўскіх земляў. У XVI ст. ва ўжытак вышэйшых ко-
лаў феадальнага грамадства Вялікага княства Літоўскага 
стала ўваходзіць польская мова. Так, у прыватных пісьмах 
магнаты сталі ўжываць яе з пачатку XVI ст. Беларуская мова 
ўрадавых устаноў, судоў і г. д. некалькі адрознівалася ад на-
роднай беларускай мовы прымессю канцылярызмаў, паланіз-
маў і мовы царкоўнай службы 

3 ростам рамяства, гандлю, з развіццём гандлёвых сувя-
зей узрастала імкненне да адукацыі. Адукацыя ў Беларусі 
ў канцы XV — першай палавіне XVI ст. была сканцэнтравана 
ў невялікіх школах пры цэрквах і манастырах, а таксама пры 
дварах буйных феадалаў. Розныя дакументы XV—XVI стст., 
складзеныя на беларускай мове, сведчаць аб распаўсюджан-
ні пісьменнасці сярод пэўных колаў насельніцтва. Пісьменны-
мі павінны былі быць прадстаўнікі духавенства, чыноўнікі вя-
л ікакняжацкай адміністрацыі і гарадскога магістрата, буй-
ныя феадалы, багатыя купцы, цэхавая старшыьа. У школах 
непадзельна панаваў царкоўны светапогляд. 

Школа садзейнічала развіццю зацікаўленасці да больш вы-
сокіх ступенек адукацыі. Дзеці некаторых феадалаў, багатых 
купцоў, скончыўшы школу, накіроўваліся за мяжу, у Прагу, 
Кракаў і іншыя універсітэцкія гарады, каб працягваць вучобу 
ва універсітэтах. Ф. Скарына, напрыклад, у 1504—1506 гг. ву-
чыўся ў Кракаўскім універсітэце, пасля здаваў экзамен на 
ступень доктара медыцыны ў Падуанскім універсітэце. Вядо-
мьі і іншыя імёны жыхароў Беларусі, што займаліся ў XVI ст. 
у заходнееўрапейскіх універсітэтах. Так, у Кенігсбергскім 
універсітэце вучыліся студэнты са Слуцка Іван Родзіч, Кан-
станцін Запольскі, Якаў Слуцкі. У пачатку 80-х гадоў XVI ст. 
у Інгальштадскім універсітэце (Баварыя) займаліся князь 
Аляксандр Алелькавіч і 15 суправаджаўшых яго маладых лю-
дзей Усе яны былі выхадцамі з феадалаў. 

' 5 і а п І 5 І а \ ^ К ^ і г г е к а . Нізіогіа цзіго^ц Роізкі гагузіе, і. II. 
і ^агзгахуа, 1921, стар. 51—52. 

Віе Маігікеі сіег Ііпіуегзііаі Копі^зЬег^ і. Рг., I ВапсІ, I Неіі . Ьеіргі^, 
1908, стар. 15, 53, 67; Р. С г а р і е ^ з к і . Роіасу па зЬсіуасІі Іп^оівгіа-
сіе. 2 г§і<орІ5б\у цпі\^ег5уіе{ц МопасЬіеізкіе^о. Рогпап, 1914, стар. 25—26. 

34 



3 ростам колькасці пісьменных узрастаў попыт на кнігі на 
роднай мове, што ў сваю чаргу ўплывала на развіццё кніга-
ір\-кавання. 

Першыя друкаваныя кнігі на царкоўнаславянскай мове 
зыйшлі ў канцы XV ст. у Кракаве і прызначаліся яны для ўсіх 
у-:ходніх славян. Аднак пачатак гісторыі беларускага кніга-
::?укавання звязваецца з дзейнасцю беларускага першадру-
і.2ра Ф. Скарыны. 

Далейшае развіццё атрымала беларускае летапісанне. Бе-
ларускія летапісы XV ст. (так званыя «кароткія») — Супрасль-
скі. Увараўскі (або Слуцкі), Пазнанскі, Акадэмічны спісы, 
^Хроніка аб вялікіх князях літоўскіх», «Летапіс Аўраам-
І;> — складаліся з агульнарускага летапіснага зводу ў мясцо-
вай апрацоўцы. У іх давалася апісанне палітычнай гісторыі 
Літвы і Беларусі з пазіцый класа феадалаў. Так, у Слуцкім 
.-етапісу, складзеным пры двары слуцкіх князёў Алелькаві-
чаў, многа ўвагі ўдзелена палітыцы гэтых магнатаў, іх сувя-
зям 3 літоўскай вялікакняжацкай дынастыяй і з маскоўскімі 
зялікімі князямі. Асновай «Летапісу Аўраамкі» (1495), скла-
дзенага ў Смаленску, паслужыў Пскоўскі звод з апісаннем па-
дзей у паўночна-ўсходніх рускіх землях. Д а гэтых летапісаў 
лрымыкае летапіс сярэдзіны XVI ст. «Хроніка Быхаўца», 
у якой ёсць багата цікавых вестак па гісторыі беларускага, 
украінскага і рускага народаў. Напісана «Хроніка Быхаўца» 
на беларускай мове, блізкай да размоўнай. Аўтар яе, па сцвяр-
'жэнню М. Улашчыка, быў ураджэнцам Беларусі (з раёна На-
загрудка—Слуцка) 

Важную ролю ў развіцці беларускай культуры адыгралі 
брацтвы — рэлігійна-нацыянальныя арганізацыі праваслаўна-
га мяшчанства, якія звычайна ствараліся вакол прыхадскіх 
^ р к в а ў і манастыроў на аснове існаваўшых у гарадах рамес-

арганізацый. У 1458 г. было створана Віленскае брац-
тза, у XVI — пачатку XVII ст. брацтвы ўзнікаюць у Мсцісла-

Брэсце, Слуцку, Мінску, Оршы, Магілёве, Гродна і іншых 
гзрадах. Першапачаткова брацтвы ставілі перад сабой рэлі-
":нныя і дабрачынныя мэты — утрыманне «шпіталяў», дапа-
м?га хворым, бедным, сіротам. Потым яны ўсё больш і больш 
п ч ы н а ю ц ь займацца пытаннямі выхавання' і адукацыі. Пры 
-ггцтвах адкрываюцца школы. У іх, як і ў іншых тагачасных 

Хгоннка іБыховца. М.. 1966, стар. 24. 

35 



школах, пануе і поўнасцю вызначае кірунак і змест выкла-
дання царкоўны светапогляд. Р а з а м з тым вучэбная праграма 
ў гэтых школах ужо ўключала больш шырокае кола прадме-
таў. Так, у праграму школы, адкрытай брацтвам у 1597 г. 
у Магілёве для навучання дзяцей членаў брацтва і «ўбогіх сі-
рот», уваходзіла выкладанне «мовы і пісьма славянскага, 
рускага (беларускага.— В. Ч., А. Г.), грэчаскага, лацінскага, 
і польскага» У шмат якіх школах выкладалася арыфметы-
ка. Выкладчыкамі ў школах былі свяшчэннікі, манахі. Асноў-
нымі вучэбнымі дапаможнікамі былі свяшчэнныя кнігі. У на-
ступны перыяд (канец XVI—першая палавіна XVII ст.) 
у брацкіх школах з 'явіліся спецыяльныя вучэбныя кнігі — 
граматыкі царкоўнаславянскай, лацінскай, грэчаскай, поль-
скай моў. У брацкіх школах вывучалася сем «свабодных ма-
стацтваў» — цыкл «трохпуцце» (граматыка, рыторыка, дыя-
лектыка) і цыкл «чатырохпуцце» (арыфметыка, геаметрыя, 
астраномія і музыка) 

У сувязі 3 наступленнем каталіцызму асаблівае значэнне 
ў грамадскім жыцці Беларусі набылі рукапісныя палемічныя 
творы, накіраваныя на абарону праваслаўнай рэлігіі. Палеміч-
ная літаратура пачала распаўсюджвацца ў першай палавіне 
XVI ст. Так, у 30—40-я гады гэтага стагоддзя было вядо-
ма напісанае ў 1534 г. пасланне прота ® Афонскай гары Гаўры-
іла да ўгорскага караля Янаша, якое пасля было выкары-
стана аўтарам казання «На богамерзкую, на паганую лаціну» 
(каля 1582 г.). У барацьбе супраць каталіцызму беларускія 
палемісты нярэдка выкарыстоўвалі пераклады грэчаскай ад-
натьшнай літаратуры, а таксама творы рускага публіцыста 
Максіма Грэка. У XIV ст. у Супрасльскім манастыры быў 
складзен спецыяльны зборнік палемічных твораў, які ўключаў 
26 артыкулаў. Адзін з іх быў напісан яшчэ ў 1511 г. у адказ 
на сачьшенне нейкага каталіцкага епіскапа. Палеміст, які на-
пісаў гэты артыкул, абвінавачвае каталіцкую царкву ў «ад-
шчапенстве» ад усяленскіх патрыярхаў, адхіляе каталіцкія 
догматы аб гегемоніі рымскага папы і аб апостале Пятру як 

' Цыт. па кн.: Нсторня Белорусской ССР, т. 1. Мннск, 1961, стар. 142. 
^ М . Б. Б о т в н н н н к . У нстоков учебной кннгн. Мннск, 1964, стар. 14—15. 
^ Прот — глава савета (прататона) прадстаўнікоў афонскіх праваслаўны.х 

манастыроў, які ажыццяўляе кіраўніцтва аўтаномнай акругай .4фонскай 
гары (з XV ст. да нашага часу). Адначасова ён — ігумен галоўнага, Ка-
рэйскага манастыра. Янаш Запальяі — венгерскі кароль (1526—1540). 
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намесніку Ісуса Хрыста. Пры гэтым ён часта спасылаецца на 
пісанні Іаана Дамаскіна , Васілія Вялікага, Грыгорыя Багасло-
ва, Іаана Златавуста і іншых аўтарытэтаў хрысціянскай царк-
вы Палемічная літаратура атрымала шырокае распаўсю-
джанне ў Беларусі з другой палавіны XVI ст. і дасягнула 
сванго апагея ў першай чвэрці XVII ст. 

Адным 3 найбольш ранніх праяўленняў грамадска-палі-
тычнай думкі ў Беларусі была вусная народная творчасць — 
шматлікія і разнастайныя песні, легенды, казкі, загадкі, пры-
казкі, прымаўкі. 

У гэты час досыць шырока бытавалі творы старарускага 
эпасу. Адначасова ўзнікалі новыя вуснапаэтычныя творы, 
у якіх адлюстроўвалася гераічная барацьба беларускай на-
роднасці 3 іншаземнымі захопнікамі — немцамі (крыжака-
мі), татарамі, літоўскімі феадаламі . Узнікалі народныя па-
данні аб «крыжацкіх магілах». Нягледзячы на суровыя ганенні 
і забароны з боку царквы, якая на працягу некалькіх ста-
годдзяў спрабавала выкараніць рэшткі язычаства, асаблі-
ва шырока была распаўсюджана абрадавая паэзія, што су-
праваджала гадавы круг земляробчых абрадаў і сямейна-
бытавыя святы. Ва ўсіх гэтых абрадах і звычаях, асабліва 
ў калядных пераапрананнях, веснавых карагодах, хаджэнні 
валачобнікаў на вялікдзень, у купальскіх гульнях, а таксама 
ў выступленнях скамарохаў праяўлялася народнае тэатраль-
нае мастацтва 

Беларускае мастацтва гэтай эпохі прадстаўлена помнікамі 
архітэктуры, жывапісу і скульптуры. Д а нашага часу дайшло 
вельмі мала помнікаў беларускага дойлідства XV—XVI стст., 
створаных рукамі працалюбівых і таленавітых майстроў. 

Большасць буйных гарадоў таго часу — Полацк, Віцебск, 
Брэст, Слуцк, Гродна, Навагрудак і інш. былі ўмацаваны сце-
намі, вежамі, землянымі валамі і равамі. Сцены гарадскіх ума-
цаванняў часцей за ўсё ўзводзіліся з дрэва. Вежы і крапас-
ныя сцены мелі байніцы, прызначаныя для стральбы, скідван-
ня каменняў і гарачай смалы на праціўніка, які асаджаў 
горад. 

Усе ўмацаванні ўзводзіліся жыхарамі гарадоў. У гэта бу-
даўніцтва народныя майстры ўкладвалі багаты шматвяковы 
• -М. А. А л е к с ю т о в і ч. Скарына, яго дзейнасць і светапогляд. .Мінск, 

1958, стар. 34—35. 
* Нсторня Белорусской ССР, т. 1, стар. 139—140. 
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вопыт. Умацаванні мелі не толькі абарончае значэнне, але 
і архітэктурна афармлялі гарады. У цэнтры гарадоў будава-
ліся ўмацаваныя рэзідэнцыі феадалаў — замкі. Умацаванні 
замкаў складаліся, акрамя земляных валаў і равоў, яшчэ са 
сцен і вежаў, што акружалі ўнутраны двор. Так, замак у Міры, 
пабудаваны ў 1508—1510 гг., акрамя чатырох крапасных сцен, 
меў пяць вежаў з байніцамі і высокі земляны вал. У двары 
змяшчаўся трохпавярховы палац, упрыгожаны жывапісам, 
скульптурай і знешнімі ляпнымі дэталямі. 

Д а нашага часу дайшло мала імён беларускіх народных 
майстроў разьбы па дрэву і драўлянай скульптуры. Вя-
домы імёны пінскага разьбяра па дрэву XV ст. Апація і ар-
шанскага майстра XVI ст. Андрэя. 

У XV—XVI стст. далейшых поспехаў дасягнула беларус-
кая графіка ў сувязі з шырокім распаўсюджаннем перапіскі 
кніг. Некаторыя рукапісныя кнігі таго часу ілюстраваліся міні-
яцюрнымі малюнкамі на гістарычныя і рэлігійныя тэмы. Да -
лейшае развіццё беларускай графікі звязана ўжо з друкар-
скай дзейнасцю Ф. Скарыны. 

Вялікае значэнне для развіцця грамадска-палітычнай дум-
кі ў Беларусі мелі яе сувязі з суседнімі краінамі. 

У першай палавіне XV ст. у Беларусі атрымалі распаўсю-
джанне ідэі гусізму. Гэтаму садзейнічалі эканамічныя, па-
літычныя і культурныя сувязі паміж Чэхіяй і Вялікім княст-
вам Літоўскім. У Пражскім універсітэце навучаліся выхадцы 
3 Літвы і Беларусі. У 1397 г. пры універсітэце была заснавана 
асобная калегія для студэнтаў з Вялікага княства Літоў-
скага. 

Рэфармацыйны рэлігійны рух пачаў пранікаць у Беларусь 
3 Чэхіі. Іеранім Пражскі , паплечнік Яна Гуса, у 1413 г. быў 
у Літве і Беларусі, наведаў Вільню і Віцебск. У Віцебску ён 
правёў два месяцы. Канстанцкі сабор абвінавачваў Іераніма 
Пражскага ў тым, што ён, знаходзячыся ў Літве, імкнуўся 
ўцягнуць «рускі» народ у гусізм 

Пасля разгрому гусітаў у Чэхіі вызваленчыя ідэі гусізму 
працягвалі аказваць свой уплыў у Беларусі. У першай палаві-
не XVI ст. у Беларусі існавалі групы чэшскіх братоў. Водгукі 
гусіцкіх ідэй пазней далі аб сабе знаць у поглядах выдатных 

1 В. Н. П н ч е т а. Белоруссня н Лнтва XV—XVI вв., стар. 678. 
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прадбтаўнікоў беларускай культуры XVI ст. Францыска Ска-
рыны, Сымона Буднага, Васіля Цяпінскага. 

Самай яркай фігурай гуманізму ў Беларусі і Літве стаў 
Францыск (Георгій) Скарына, дзейнасць якога была падрых-
тавана ўсім ходам гістарычнага развіцця Беларусі і беларус-
кай культуры. 


