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Гутарка Сяргея Кавалёва з Алегам Лойкам' 

С. К.: Алег Ангонавіч, напачатку — пытанне самае 
традыцыйнае: як і калі ўзнікла задума напісаць раман-эсэ 
пра Францішка Скарыну? 

А. Л.: Задума ўзнікла пры няпэўнасці: пісаць ці не 
пісаць, брацца за такую надзвычайную тэму ці не брацца? 
Матэрыял па Скарыніяне — фактычны - мне быў дастат-
кова знаны даўно. Усе гіпотэзы — таксама. Але штуріііком, 
3 якога ўзнікла, нарэшце, рашучасць, было напатканне 
прозвішча Фаўсга ў энцыклапедыі, дзе значыліся гады 
яго жыцця, і я ўбачыў, што ён быў сучаснікам Скарыны. 
Такім чынам, напачатку была прыкідка, намер. У сувязі 
3 гэтым я і выпісваў персаналію, звязаную з гісторыяй 
Еўропы ХІІ1-ХУ1 стст. Папярэднікі, сучаснікі Скарыны. 
Я наперад адмовіўся ад прыдуманых персанажаў, разумеў 
поўную непадыходнасць сутыкнення такой асобы, як Ска-
рына, 3 адвольным прымроеным суразмоўцам. Адразу ж 
рыхтаваў сябе да вырашэння задачы — даць гістарычны 
дух часу, выявіць яго атмасферу духоўную і рэальнасць 
побытавую, псіхалагічную адметнасць духоўнасці, гіста-

^ Гутарка адбылася ў 1990 г. з нагоды выхаду ў свет рамана-эсэ 
Алега Лойкі «Францішак Скарына, або Сонца маладзіковае». 
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рычны каларыт рэальнасці. Верагодным становіцца на-
вуковы гістарызм, ён не толькі ў канкрэтна-гістарычным, 
але і ў легендарна-міфічным. Легенда — таксама частка 
гісторыі, яна — у часе, сама — часцінка часу. Тым больш, 
што Сярэднявечча было часам не толькі народжаных ім 
універсітэтаў, але і прымхавасці, спірытуалізму. 3 Фаўстам 
у адзін шэраг тут жа ў маёй фантазіі стаў пан Твардоўскі, 
а за ім — Станіслаў Станьчык — блазан караля Польшчы 
і Вялікага Княства Літоўскага, а за ім — міфічная фігура 
Голема — героя сярэдневяковай Прагі. Ядналіся ў адзін 
паднябесны круг землі, дзе Скарына бываў, — Нямеччына, 
Кракаў, Прага, каралі, ад якіх лёс Скарыны залежаў, — 
чэшскі Фердынанд, Ягелоны, Габсбургі, постаці феадалаў 
3 Вільні — Гаштаўта, Астрожскага, Радзівілаў, з Вавеля — 
Кшыцкага, Таміцкага і іншых. Словам, «закручваўся» 
сюжэт. Знайшоў! «Эўрыка!» — загучала па-архімедаўску 
ўва мне. I тут ужо завірылася цікаўнасць: «А што з гэтага 
выйдзе? А ці выйдзе?..». I праца ўжо над самім раманам 
пачалася. Нейтральная прыкідка, збор матэрыялу на ўсякі 
выпадак — для лекцый, для гісторыі старабеларускай 
літаратуры — былі ўжо за спінай... 

С. К.: Для нас, звыкла, Скарына — дзеяч эпохі Адра-
джэння, у кнізе ж акцэнт заўважна перанесены на Сярэд-
нявечча. Чаму так сталася? 

А. Л.: Бо Адраджэнне мы звыкліся шіучна вырываць 
3 Сярэднявечча ў той час, калі яно — паласа, перыяд. 
этап самога Сярэднявечча. Чалавек Адраджэння, ён яшчэ 
і сярэдневяковы чалавек. Ён — верыць у Бога і адчувае 
сябе сынам Прыроды. Ён — дуаліст: Бога ачалавечвае. 
чалавека абагаўляе. Але галоўнае тут, што асветніцкая 
дзейнасць Скарыны — гэта апагей рэлігійна-асветніцкай 
дзейнасці ранняга нашага Сярэднявечча, запачаткаванага 
Ефрасінняй Полацкай, Кірылам Тураўскім, і якую ў рамках 
другога паўднёвабалканскага ўплыву працягваў Грыгоры 
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Цамблак. Францішак Скарына, друкуючы Біблію як Святое 
Пісанне, быў прадаўжальнікам Ефрасінні Полацкай, але 
друк Бібліі на мове свайго народа, друк Бібліі Скарынам 
як чалавекам свецкім рабіў яго пачынальнікам іншага, чым 
сярэдневякова-рэлігійнага, асветніцтва — пачынальнікам 
рэнесанснага асветніцтва. Адраджэнства Скарыны было 
ў сімбіёзе 3 формай і зместам не новымі, бо з Бібліяй. Але 
тлумачэнне яе, славутыя прадмовы і пасляслоўі Скарыны 
да паасобных частак Бібліі, дзе іх аўтарам выпіналіся ідэі 
гуманізму, цнатлівасці, справядлівасці,—тутужо Скарына 
найбольш «чысты» адраджэнец. ІІІто датычыцца «пераня-
сення акцэнту» на Сярэднявечча, то, калі ён у кнізе ёсць, ёсць 
толькі таму, што ў задачу ўваходзіла спасціжэнне самога 
гістарычнага быцця, калі з улоння Сярэднявечча выспявала 
новае — Адраджэнне. Адраджэнне, вядома, супрацьстаяла 
Сярэднявеччу, але толькі цямранаму, інквізітарскаму, тал-
мудысцкаму. У цэлым ХІУ-ХУ стагоддзі ў нас у Беларусі 
былі не толькі часам ранняга Сярэдневякоўя, але і часам 
перададраджэнскім, перадрэфармацыйным. Гэта ў цэлым 
было матчына ўлонне самога Адраджэння і Рэфармацыі, 
звязанае найперш з ерэтычнымі плынямі, што існавалі 
ў Вялікім Княстве Літоўскім у XIУ-ХУ стст., як і з другім 
паўднёва-славянскім уплывам. 

С. К.: У кнізе шмат месца адведзена сярэднявечнаму 
гораду. Як вядома, у XIX ст. традыцыі гарадской белару-
скай культуры былі перарваны ў значнай ступені. Зараз, 
калі вырашаецца, па сутнасці, быць ці не быць беларускаму 
гораду, што могуць даць нам традыцыі сярэднявечнага 
горада? 

А. Л.: Гонар за іх, дзейсную павагу да продкаў-месцічаў, 
сапраўднае адчуванне «каранёў», гісторыі роднага наро-
да, культуры, літаратуры. Традыцыйна ў першай палове 
XX ст. Беларусь лічылася сельскаю. Дасюль думаюць 
часта, што і яе гісторыя найперш сельская. Але калі мы 
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сваімі каранямі сапраўды з Кіеўскай Русі, то мы з той 
краіны, якую яе паўночныя суседзі — варагі-шведы 
называлі Гердарыкэ, гэта значыць, Краем Гарадоў. 
Асаблівае месца ў феадальнай Беларусі заняў горад з яго 
магдэбургскім правам — самакіраўніцтвам, феадальнаіі 
дэмакратыяй. А да таго, пачынаючы з часоў Кіеўскай 
Русі, усе яе буйныя гарады ўпраўляліся вечам, у тым ліку 
і Полацк, а Ноўгарад і Пскоў аж 400 гадоў мелі веча, былі 
вольнымі гарадамі, феадальнымі гарадамі-рэспублікамі. 
Мы сапраўды павінны ганарыцца гэтай феадальна-
дэмакратычнай нашай спадчынай, вучыцца сёння і на яс 
вопыце дэмакратыі, а не ў духу сталіншчыны ідэалізаваць 
паняволенне Пскова ці Ноўгарада дэспатам Іванам Гроз-
ным. Героі нашай гісторыі — вольныя сярэдневяковыя 
гарады — вечавыя і магдэбургскія. Скарына — адэпт, 
абаронца паспольства, гэта значыць, тагачаснай формы 
дэмакратычнага горадакіраўніцтва. Сярэдневяковыя на-
шыя гарады пакінулі нам гатычныя і барокавыя храмы, якія 
і дасюль даюць сілуэт многім гарадам Беларусі. На жаль, 
менш захавалася ратуш — сядзіб райцаў — архітэктуры, 
што спадарожнічала магдэбургскаму праву. Заняпад бе-
ларускага сярэдневяковага горада пачаўся з палітычнага 
бяспраўя, якое прыйшло ў канцы XVIII ст. Адраджэнне 
памяці аб росквіце беларускага сярэдневяковага горада 
несумненна можа паўплываць на пералом нігілістычных 
адносін да нацыянальнай гісторыі, культуры, мовы. 

С. К.: Загадзя рыхтавалася пытанне пра шлях у раман 
Фаўста, Твардоўскага, Голема, Станьчыка — Прыгожых 
Кветак Сярэднявечча, але на гэтае пытанне сам па сабе 
атрымаўся ўжо адказ, калі вы распавядалі пра ўзнікненне 
задумы твора... 

А. Л.: Дадам туттолькі, што проста неацэнную службу 
паслужылі мне вобразы гэтых Прыгожых Кветак Сярэд-
нявечча ў кампазіцыйна-сюжэтным плане, як прыём, што 
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ствараў верагоднасную, хоць і воланда-булгакаўскую 
сітуацыйнасць, даваў мажлівасць разгортвання дыспутаў, 
канфліктацыі думак і ідэй, пры гэтым нявымушана, даволі 
арганічна выяўляючы духоўны свет Скарыны-адраджэнца, 
мудраца, вучонага, грамадскага дзеяча, якім ён адкрываўся 
ў сваёй публіцыстыцы, цераз сваю друкарскую і пераклад-
чыцкую справу. 

С. К.: Ці паўплывалі нейкім чынам на стварэнне во-
браза Скарыны ды і іншых гістарычных герояў кнігі творы 
жывапісу? 

А. Л.: Вядома ж, паўплывалі. Асабліва жывапіс Яна 
Матэйкі — вялікага польскага мастака, якога натхняла 
не толькі ўласнапольская гісторыя, але і ўсё тое, што 
яднала ў Сярэднявеччы народы польскі, літоўскі, бе-
ларускі, украінскі. Станьчыка я ўяўляў па Матэйку, ды 
і Жыгімонта 1. Не магу сказаць, што палотны нашых 
беларускіх жывапісцаў, звязаныя з узнаўленнем аблічча 
Скарыны, мне рэальна нешта давалі, хоць шмат што з на-
шай жывапіснай Скарыніяны мне вельмі да душы. Сам 
Скарына-мастак, калі ён сапраўды быў аўтарам гравюр 
і свайго партрэта ў Бібліі, ім друкаванай, мне найбольш 
дапамагаў уяўляць аблічча яго як нашага вялікага перша-
друкара. 

С. К.: Раней амаль традыцыйна лічылася, што бацька 
Скарыны быў незадаволены тым, што Францішак стаў не 
купцом, а кніжнікам. Чаму ў рамане з'явіўся поўнасцю 
супрацьлеглы погляд на гэты конт? 

А. Л.: Згодзіцеся, пэўна, са мной, што сёння ніхто рэаль-
на не можа сцвярджаць напэўна, якімі былі адносіны бацькі 
Лукаша да сына Францішка. Яны маглі быць канфліктнымі, 
а маглі быць і спрыяльнымі. На мой погляд, бацька нашага 
першадрукара быў больш абачлівым, больш шырокага 
погляду на свет чалавекам, чым вузкапрафесійным дзял-
ком. Сын быў дастойны бацькі. Яблык далёка ад дрэва не 
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падае. Тым больш, у сямЧ бацькі Лукаша быў старэйіпы 
сьш Іван, які ўнаследаваў купецкую справу бацькі. Пра тос 
што шырокага кругагляду быў Лукаш Скарына, сведчыць 
і яго рэлігійная талерантнасць, спадчыннікам якое таксаміі 
стаў сын Францішак, які імкнуўся як друкар кніг Бібліі іпі 
народнай мове быць па-над канфесіянальнай рознасіііо 
праваслаўных і каталікоў, які ў звароце да народнай мові.і 
папярэднічаў дзеячам беларускай рэфармацыі: Сымону 
Буднаму і Васілю Цяпінскаму. Думаю, што Францішак 
вельмі паважаў і любіў і маці сваю, і бацьку свайго, сваю 
працу дзеля паспольства, народа, Радзімы, пачынаў як 
сын бацькоў сваіх, палачанін — са светлымі воблікамі 
маці і бацькі ў вачах сваіх, ва ўяве сваёй. Не стасаваўся 
вобраз жорсткага, кансерватыўнага, «антыкніжнага» 
бацькі Францішка Скарыны з маім разуменнем палачанскіх 
адраджэнскіх перадасноў Скарыны як гуманіста і перша-
друкара. Бацька Скарыны мне ўяўляўся перададраджэнцам. 
У сувязі 3 яго вобразам я намагаўся складаць гімн купцу-
госцю, якога традыцыя няўдзячна абняславіла, у якім 
дасюль мы не бачым героя сваёй айчыннай гісторыі, якім 
жа і ён таксама быў. Праўда, не ў сваёй іпастасі ліхвяра, 
не ў той кепска-славутай іпастасі, у якой купецтва XIX ст. 
паўстала ў драмах А. Астроўскага. Я ішоў ад традыцыі 
ў былінах легендарнага купца-госця Садко, а не ад таго, 
што пра сярэдневяковага купца думалі фанабэрыстыя 
рыцары. Бо і славу трэба ж, нарэшце, учыніць купцу-
першапраходцу, адкрывальніку зямель, яднальніку іх, 
пашыральніку культуры, чалавеку смеламу, адчайнаму, 
рызыкоўнаму, па-свойму гераічнаму і г.д. Відаць, усё гэта 
і прадвырашыла для мяне трактоўку Лукаша Скарыны як 
добрага бацькі... 

С. К.: У рамане пра Скарыну амаль поўнасцю адсутнічае 
любоўны сюжэт, каханне Францішка да Маргарыты пака-
зана высакародна-сімвалічна, строга і сціпла. А колькі ж 
было кахання ў папярэднім рамане, пра Янку Купалу!.. 
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А. Л.: Сярэднявечча спарадзіла два жаноцкія культы — 
Божай Маці і Дамы сэрца рыцара. Але што, калі нават 
сярэднявечны куртуазны культ Дамы не быў звязаны з рэ-
альным пачуццём да жанчыны, бо ёй магла быць у рыцара 
і жонка сюзерэна і ўвогуле баранеса, графіня, княжна. 
Праўда, у XVI ст. у Беларусі ўжо зачытваліся, як і ва ўсёй 
Еўропе, рыцарскім раманам пра Трыстана і Ізольду. Але 
вы, пэўна, памятаеце, як адносіўся Францішак Скарына да 
«Александрыі» і «Троі», супастаўляючы з імі кнігі Бібліі 
(«более н справедлнвее в ннх знайдеш, нежелн во Алексан-
дрнн млн во Тройн»). А то ж былі яго адносіны да свецкай 
літаратуры, да раманнага пачатку ў ёй. I хоць упершыню ва 
ўсходнеславянскім кнігадруку «Песню песняў» Скарына 
выдрукаваў дзвюма фарбамі — чорнай і чырвонай, апош-
няй выражаючы несумненна і сваю радасць, святочнасць 
3 вьшадку друкавання «Песні песняў», але не думаю, што 
то была ў Скарыны радасць ад гэтай часткі Бібліі як ад 
найстарэйшай у чалавецтва кнігі лірыкі кахання. Відаць, як 
і ўсё рэлігійнае Сярэднявечча, у «Песні песняў» Скарына 
больш бачыў сімволіку любові, звязаную з Боскім факта-
рам. Адзначу, што ў Скарьшы было сваё разуменне кахан-
ня, калі ён, напрыклад, разважаў, што ў «розмантых речах 
людн на свете покладают мыслн н кохання своя», гаворачы 
пры гэтым жа пра «любодеяння». Якраз заўсёды будучы 
на баку тых, што «хотять нметн добрые обычае н позна-
тм мудрость н науку», Скарына ўжо гэтым супрацьстаяў 
якому-небудзь вольнаму погляду на каханне, будучы «за 
мужа н жены почтнвое слученне, детей пнльное выхова-
нме», сам адносячы сябе да тых «пастырей н докторов, 
онн же научають нас протнвнтнся бесовскмм покусам», не 
прымаючы «жадостей плотьскнх», «нечнстоты... блуда». 
Дык ведаючы аб такой скарьшаўскай стрыманасці ў сферы 
любоўных пачуццяў, ці ж не стрыманымі трэба нам быць 
у спасціжэнні свету кахання Скарыны? Адзін сказ адно 
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даваў мне мажлівасць на ўвядзенне раманнага пачатку — 
3 таго скарынаўскага паслання, дзе ён напісаў: «Младые 
пак вдовнце замуж да ндуть». Маргарыта — маладая ўдава 
па віленскім купцы Юрыю Адверніку, якая стала жонкаю 
Францішка Скарыны, гэтым ягоным сказам самім Ска-
рынам, па сутнасці, апраўдвалася сваім збліжэннем з ім. 
Сярэдневяковая цнатлівасць, калі яна была без ханжаства, 
была праявай чалавечнага ў чалавеку. Як валадар жаночых 
сэрцаў усё-такі ніяк не бачыцца Скарына за ўсім тым, што 
ён пісаў, хоць, як чалавек Адраджэння, не пазбаўлены 
авантурніцтва, рэальна ён і мог зазнаць і мукі кахання — 
здраду, нераздзеленае каханне. Але якія дзеля таго ў нас 
доказы? Ніякіх! А лёс Маргарыты, мажлівую ранейшую 
сустрэчу Скарыны з той, што, калі аўдавее, стане і яго жон-
кай,— такі лёс можна было Маргарыце дадумваць з мен-
шай рызыкай, чым рабіць Скарыну рыцарам кахання. 

У Купалы ж у жыцці жанчыны займалі вельмі значнае 
месца. Амаль як у жыцці Пушкіна. Але з біяграфіі Пушкіна 
ці ўжо не ўсё нам да гранічнага вядома, а з біяграфіі Купа-
лы? Нават раскрыццё мной ягонага найвялікшага кахання 
да Паўліны Мядзёлкі выклікала ў нас даволі шматгалосае 
непрыняцце, а што ўжо казаць пра іншыя захапленні Ку-
палы. Купала — паэт трагічны. Паэт трагічны не толькі 
рамантычным разладам з рэчаіснасцю, рэпрэсіраванасцю 
3 боку берманаў і бэндаў, але і тым, што ў каханні ён быў 
найменш шчаслівы. Купалы і яго лёсу проста нельга было 
хоць на драбок глыбей ускрыць, не прыўзняўшы заслоны 
над яго любоўнымі пакутамі... 

С. К.: Адкуль прыйшлі ў раман «прыдворны спявак» 
Жыгімонта I Чурылка і яго дзівосная песня пра аленя? 

А. Л.: Чурылка — з Вавеля. Збіраючы вавельскую 
персаналію, імёны акружэння Жыгімонта I, я напаткаў і гэ-
тае гістарычнае імя, а песню пра аленя вычытаў у часопісе 
«Помнікі гісторыі і мастацтва Беларусі». 
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С. К.: Чыім жа ўсё-такі, на вашую думку, сакратаром 
быў Скарына — дацкага ці валашскага караля? У самім 
рамане пэўнага выбару з гэтых дзвюх версій так і не зро-
блена... 

А. Л.: Бо пытанне застаецца адкрытым. А можа, ён быў 
і ў Валахіі, і ў Даніі, сакратаром і валашскага гаспадара, 
і дацкага караля. Усё-такі з 1508 па 1512 год — з года яго 
верагоднага расстання з Кракавам да прыходу ў Падуанскі 
ўніверсітэт прайшло чатыры гады. Ці ж гэтага часу неда-
статкова, каб Скарына мог пабываць і на поўдні Еўропы, 
і на яе крайнім Захадзе? Мог, вядома, пабываць толькі па 
адным 3 гэтых адрасоў, але тады чаму ў вучоных ёсць до-
казы і на валашскі варыянт, і на дацкі? Ды ўсё ж пакінем 
пытанне адкрытым. 

С. К.: У кнізе неаднойчы згадваецца старажытны 
герб Вялікага Княства Літоўскага «Пагоня», вакол яко-
га ў апошнія гады вядуцца ўпартыя спрэчкі паміж са-
праўднымі гісторыкамі і «вучонымі» тыпу Залескага... 

А. Л.: Я ўспрымаю «Пагоню» як жамчужыну на-
цыянальнай сімволікі, слаўнага гістарычнага мінулага 
нашага народа — і не толькі гераічнага, але і дзяржаўна-
будаўнічага, мудрасна-прававога. Бо пад «Пагоняй» 
нашы продкі перамаглі пад Грунвальдам, бо «Пагоняй» 
адкрываліся Статуты Вялікага Княства Літоўскага, у на-
пісанні першага з якіх, як лічыцца зараз, прымаў удзел 
і Францішак Скарына. I яшчэ не магу не выказаць сваіх 
адносін да гэтага дзяржаўнага герба як да праявы высокага 
мастацтва. «Пагоня» — надзвычай прыгожы герб: сваім 
белым канём, дынамізмам, супрацьпаставай драпежнасці 
львоў і арлоў, сімволікай мяча, узнятага на тых, хто на 
цябе гатовы ўзняць меч (так і чуюцца пры гэтым славутыя 
словы Аляксандра Неўскага). Такім гербам можна толькі 
ганарыцца, а не спісваць яго ў архіўныя сутарэнні. 

С. К.: Ці не зашкодзіць займальнасці, чытальнасці 
кнігі яе значная інфармацыйная насычанасць, ці не стане 
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стылізаваная пад сярэднявечную манера выкладу «Скарі.і 
ны» бар'ерам для пэўнай часткі чытачоў? 

А. Л.: Зашкодзіць. Стане. Але я спадзяваўся, што ўсс 
такі напачатку згушчаную інфармацыю чытач як-небуд:іі. 
«глыне», як-небудзь «дацягне духам» да тых мясцін, дзс 
ўжо ёсць займальнасць, дзе ўжо я намагаўся займальніі 
«раскручваць» сюжэт, даваць асобныя малюнкі ў атмасфс-
ры больш здыамізаванай рухам падзей. А да стылізацыі, 
мне здаецца, наш чытач з часоў «Апокрыфа» Максіма 
Багдановіча прывучаецца ўжо, праходзіць зараз і 8-томную 
школу стылізацыі па Уладзіміру Караткевічу, а ў памочніках 
тут сабе бачу я гістарычную прозу Л. Дайнекі, У. Арлова, 
В. Іпатавай і інш. А ўвогуле я рашаўся на «перабор» 
3 інфармацыяй па дзвюх прычынах: 1) хацеў, каб кніга 
была не толькі пра асобу і лёс Скарыны, а ўвогуле пра дух, 
час, атмасферу Сярэдневякоўя; 2) як бы даваў бой нашаму 
ранейшаму «недабору» інфармацыі. 

С. К.: Ці не з'явіліся ў самы апошні час якія-небудзь 
навуковыя матэрыялы, што абвяргаюць тыя ці іншыя 
моманты ў вашай кнізе пра Скарыну? Увогуле ж, нель-
га не заўважыць, што раман наўмысна напісаны такім 
чынам, каб ён быў дастаткова незалежны ад новай на-
вуковай інфармацыі, ён не столькі фактаграфічны, колькі 
сімвалічны, абагульнена-вобразны. 

А. Л.: Пісаць, каб не ўстарэла, — гэта ж прага кож-
нага, хто піша. Сімволіка — яна шматзначная, і яна 
сапраўды дае шанц застацца значным і сёння, і заўтра. Але 
сімволіка ў мяне на першым плане ад таго, што Сярэдня-
вечча ўсё было ў сімволіцы. Без сімволікі, гаворачы пра 
Сярэдневякоўе, не зрабіць і кроку. Калі гэта будзе і мой 
крок у будучае, то гэта лішні раз дакажа, што сучаснае 
заўсёды на перавале паміж былым і наступным. 3 другога 
боку, каб кніга, зробленая на гістарычным матэрыяле, не 
ўстарэла, трэба, каб і новыя навуковыя матэрыялы яе не 
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абвяргалі. Я намагаўся пісаць так, каб ніякія новыя матэ-
рыялы не паставілі мяне як аўтара ў нялоўкае становішча. 
Месцамі я быў некатэгарычны, месцамі, раздвойваючы 
адказ, не даваў канчатковага адказу, множачы пытанні, 
пакідаў адкрытымі пытанні, множачы гіпотэзы, скрозь 
даваў знаць, што гэта гіпотэзы. Я хацеў быць верагодным, 
бо ўпэўнены, што толькі ў верагоднае чытач паверыць, як 
прыме ён і неверагоднае, калі яно як неверагоднае і бу-
дзе яму пададзена, — дзеля адкрыцця большага: Праўды 
Гісторыі, яе Духу, яе Поступу. 

С. К.: На заканчэнне хацелася б даведацца пра лёс 
нявыкарыстанага ў рамане матэрыялу пра Скарыну. Такі 
матэрыял, пэўна ж, у вас застаўся? 

А. Л.: Так, застаўся. Бо ён назапашваўся не толькі для 
кнігі пра Скарыну, але і для напісання гісторыі старабе-
ларускай літаратуры. Застаўся і ўжо лёг у аснову асобнай 
аповесці «Скарьша на Градчанах», якая неўзабаве ўбачыць 
свет у выдавецтве «Юнацтва». Героі гэтай аповесці — 
малодшы сын Францішка Скарыны, таксама Францішак, 
і яго старэйшы брат Сімяон. Сюжэт аповесці — паводле 
вядомых матэрыялаў з другога пражскага перыяду жыцця 
першадрукара, калі ён служыў на Градчанах садоўнікам-
батанікам, узяты на гэтую пасаду чэшскім каралём 
Фердынандам. Фінал яе трагічны: меншы сын Скарыны 
Францішак гіне ў агні пражскага пажару ў чэрвені 1541 г 
Аповесць, можа, напісалася і таму, што было вельмі цяжка 
расставацца са Скарынам. Здавалася, свет абрываўся, калі 
праца над кнігай канчалася. Быць поруч са Скарынам — 
гэта ўсё ж найперш мець адчуванне, што і ты ёсць, што і ты 
3 таго вялікага Адраджэнскага Святла, якое скарынаўскае, 
якое тваё... 


