
5. СКАРЫНІНСКАЯ ТРАДЫЦЫЯ У КНІГАДРУКАВАННІ 
СЛАВЯН 

Узнікненне і развіццё кнігадрукавання ў еўрапейскіх 
краінах звязана было з эпохай Рэнесанса, з пашырэннем 
гуманізму. Ужо той факт, што Францыск (Георгій) Ска-
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рына, атрымаўшы ў Падуанскім універсітэце, цэнтры 
тагачаснай перадавой навукі, вучоную ступень доктара-
медыцынскіх навук, затьш узяўся за справу беларускага 
кнігадрукавання з мэтай пашырэння асветы сярод «люду 
ітосполітага» (простага) , красамоўна сведчыць аб тым, 
што першы беларускі кнігадрукар з 'яўляецца вучоным-
гуманістам, выдатным дзеячом кніжнай культуры ўсход-
ніх славян у першай палове XVI ст. Ен быў вялікім сейбі-
там разумнага, добрага, вечнага. 

Як вучонаму-гуманісту Скарыне не ўласціва была на-
цыянальная абмежаванасць. Ен ва ўсёй сваёй дзейнасці 
кіраваўся ідэямі агульнарускага і агульнаславянскага 
тіатрыятызму, друкуючы свае кнігі «для браціі свае Ру-
сі», маючы на ўвазе перш за ўсё рускіх, беларусаў і ўкра-
інцаў. 3 вялікай пашанай наш першы кнігадрукар адно-
сіўся да ўсіх славянскіх і неславянскіх народаў. ЁН МНО-
гім абавязан, як было паказана вышэй, культуры поль-
скага народа, у прыватнасці Кракаўскаму універсітэту 
дзе яму давялося вучыцца, атрымаць навуковае званне 
бакалаўра . I тут жа , у Кракаве, трэба думаць, ён упер-
шыню пазнаёміўся з друкаваннем славянскіх кніг, якое 
было распачата ў канцы XV ст. Швайпольтам Фіолем. 
3 выданнямі Ш. Фіоля Скарына быў знаёмы, і гэтыя вы-
данні не маглі не зрабіць уражання на Скарыну і стаць 
пэўным узбуджальнікам думак маладога бакалаўра пра 
сваю будучую дзейнасць кнігадрукара. 

Пасля Падуанскага універсітэта, дзе Скарыне была 
прысуджана ў 1512 г. вучоная ступень доктара «ў лекарс-
кіх навуках», ён застанаўліваецца на сталае жыхарства ў 
чэшскай Празе, і тут з дапамогай багатых і ўгілывовых 
асоб, 3 дапамогай чэшскіх друкароў распачынае ў 1517 г. 
друкаванне біблейскіх кніг у перакладзе на тагачасную 
беларускую мову. За тры гады (з 1517 па 1519) ім было 
надрукавана 23 кнігі «свяшчэннага пісання», і толькі ад 
на 3 іх — «Псалтыр» выдадзена на стараславянскай мо 
ве, усе ж астатнія — на беларускай. Свой пераклад Біблі 
Скарьша рабіў вельмі грунтоўна. У яго пад рукамі, яі 
тіаказаў праф. П. У. Уладзіміраў у вядомай манаграфі 
пра Скарыну, былі тры тэкстЬі Бібліі: на чэшскай мове 
выдадзены у 1506 г., друкаваная лацінская Біблія (Вуль 
гата) і рукапісны тэкст Бібліі на царкоўнаславянскай 
мове. На гэтай аснове пачала сваё развіццё скарынінская 
традыцыя ў кнігадрукаванні. 
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Кнігадрукарскія традыцыі ў Заходняй Еўропе ў кан-
цы XV і ў пачатку XVI ст. былі ўжо даволі трывалымі. 
Кнігадрукаванне, распачатае Гутэнбергам, узнікала і 
пашыралася ў многіх краінах, і ў прыватнасці такіх, як 
Германія, Італія, Польшча, Чэхія і інш. Скарына як чала-
век здольны, энергічны, знаходзячыся ў краінах, дзе на-
ладжвалася кнігадрукаванне, не мог прайсці міма вопы-
ту сваіх папярэднікаў, міма пэўных кнігадрукарскіх тра-
дыцый, якія тады складаліся ў Польшчы, Чэхіі і нават ў 
армянскай друкарні Акопа Мегапарта ў Венецыі. Не мо-
ж а быць сумнення ў тым, што гэтыя традыцыі творча 
засвойваліся Скарынаю і па-наватарску развіваліся ім. 
Так утварылася скарынінская традыцыя, якую ў другой 
палове XVI і ў XVII ст. плёпна развівалі не толькі рускія, 
беларускія, украінскія кнігадрукары, але і майстры кніга-
друкавання некаторых славянскіх і неславянскіх краін. 
У гэтым вялікае гістарычнае значэнне Скарыны. 

Многія вучоныя-даследчыкі (П. У. Уладзіміраў, 
А. Флароўскі, М. Мурко і інш.), якія займаліся вывучэн-
нем друкарскай дзейнасці Скарыны, пераканаўча даказа-
лі, што надрукаваныя ім кнігі шырока былі распаўсюд-
жаны і аказалі дабратворны ўплыў па развіццё кнігадру-
кавання і пісьменства не толькі ўсходніх славян, але і 
другіх народў, кнігадрукары якіх арыентаваліся на вы-
данні Скарыны і наследавалі скарынінскую традыцыю. 
Абагульняючы факты і думкі названых даследчыкаў, 
!. М. Галянішчаў-Кутузаў у сваёй працы «Гуманнзм у 
восточных славян (Укранна н Белоруссня)» адзначыў, 
што «пераклады Скарыны (надрукаваныя і рукапісныя) 
праніклі не толькі на Украіну, але і ў Маскоўскую Русь. 
У паўночнарускім спіску поўнай Генадзьеўскай Бібліі, 
узнікшым у. XVI ст., захавалася большасць прадмоў Ска-
рыны 3 некаторымі зменамі». Ту,т жа прыводзіцца вы-
трымка 3 даследавання А. Флароўскагаў «У Сальвыча-
годскай бібліятэцы Строганавых ужо ў XVII ст. мелася 
некалькі пражскіх выданняў з рускімі прьшіскамі XVI— 
XVII стст... пры апрацоўцы маскоўскага выданння «Псал-
тыры» у 1619 г. узят рад паправак тэксту з Скарьшы... у 
рукап. зборніку XVI ст. у Сафійскай бібліятэцы (Ноўга-
рад Вялікі) мелася копія Іова па выданню Скарыны». 
Праф. I. М. Галянішчаў-Кутузаў далей гаворыць; «Не 
лішнім будзе напомніць, што выданні Скарьшы аказаліся 
адным 3 узораў для паўднёваславяНскіх пратэстанцкіх 
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выданняў XVI ст. (Прыможа Трубара) . Дзейнасць Фран-
цыска Скарыны наследаваў вялікі рускі друкар Іван Фе-
дараў» 

Аналізуючы факты пашырэння і ўплыву скарынінскіх 
выданняў у Расіі, Беларусі і на Украіне, М. А. Алексю-
товіч у сваёй манаграфіі «Скарына, яго дзейнасць і све-
тапогляд», выданай у 1958 г., прыводзіць вытрымку з да-
следаванпя ўкраінскага вучонага П. Папова «Початкн 
друкарства у славян», дзе гаворыцца, што кніжкі Скары-
І1Ы мелі шырокае распаўсюджанне на Украіне, прывучалі 
пасельніцтва да друку і падрыхтоўвалі недалёк іўжо роск-
віт уласнага ўкраінскага друкарства. Тут жа прыведзены 

далей цікавыя факты з манаграфіі ГІ. У. Уладзімірава 
пра Скарыну, пра тое, што попыт на выданні беларускага 
першадрукара быў вялікі, што іх нярэдка перапісвалі 
або 3 захаваннем скарьшінскіх прадмоў, з захаваннем імя 
аўтара, або з заменай яго імя іншым. П. У. Уладзіміраў 
называе некалькі спіскаў, якія «несумненна спісаны,— 
сцБярджае даследчык,— з друкаваных выданняў Скары-
ны. Гэта рукапіс збору М. П. Пагодзіна, № 86 («йсус 
СнрахоБ»), рукапіс збору гр. Талстога, 11, № 267 («Прнт-
чн», «Премудрость», «Песнь песняй», «Экклеснаст» і 
«Псус Снрахов»). I там і тут адступленні ад друкаванага 
тэксту Скарыны выражаюцца толькі ў правапісе. Але калі 
ў адных вынадках выступае строгае перайманне арыгі-
налаў, то ў іншых выпадках выяўляецца больш ці мепш 
свабоднае абыходжанне з імі. У гэтых адносіпах з 'яў-
ляюцца характэрнымі спісы гр. Талстога, I, № 62 і № 5*7, 
дзе кнігі Скарыны спісаны разам з павучэннямі Іаана 
Златауста, Грыгорыя Багаслова, Яфрэма Сірьша з вы-
трымкамі 3 Пралогу і Пацерыкаў. У першым спісе,. 
у якім лічацца кнігі «Нов», «Прнтчн», «Экклеснаст» 
і «Премудрость», імя Скарыны заменена імем пера-
пісчыка Васілія Жугаева з г. Яраслаўля (Галіцыя) , які^ 
падобна Скарыне, называе сябе «доктарам у лекарскіх 
навуках» і называе даты «перакладу» памянёных кніг 
1568 г. Выдаючы працу Скарьшы за сваю, перапісчык у 
канцы прадмовы да кнігі «Нова» заявіў: «Протож я Ва-
снлнй Жугаев сын з Ярославля, в лекарскіх науках 
доктор, знаючн сее нже лет нанвышшая мудрость раз-
мышлепне смертн н познанне самого себе н воспомннанне 

Н. Н. Г о л е н н [ц е в-К у т у з о в. Гуманнзм у восточных сла-
вян (Укранна н Белоруссня), стар. 23. 
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папрннаруіцн речн, казал есмн сппсатн (у Скарыны «тнс-
путн») кннгу святого Мова рускпм языком богу к чтн н 
людем посполнтым к наученню». У другім спісе, які ўклю-
чае чатыры кнігі Царстваў, перапісчык захаваў і імя 
Скарыны, змяніўшы толькі выраз,— заключае праф. 
П. У. Уладзіміраў,— «братня моя Русь людн посполнтые» 
на «братня моя православные крестьяне» 

Скарынінскія выданні вядомы былі такім выдатпым 
украінскім пісьменнікам-палемістам, як Іван Вішанскі і 
Захарый Капысценскі. Апошні ў сваім палемічным тво-
ры «Палннодня» прыводзіць нават вытрымкі з прадмоў 
Скарыны. Помнік украінскага перакладнога пісьменства 
Перасопніцкае «Евангелне», якое ўзнікла на Валыні ў 
Перасопніцкім манастыры ў 1556—1561 гг., на думку 
П. У. Уладзімірава, заключае ў сабе пераробку скары-
нінскага перакладу. Сучасны даследчык уплываў Скары-
ны на ўкраінскую кніжнасць П. П. Ахрыменка («Да пы-
тання аб уплыве Георгня Скарыны на ўкраінскую кніж-
насць XVI ст.») хоць і знаходзіць, што Перасопніцкае 
«Евангелне» вельмі блізкае да друкаваных выданняў бе-
ларускага кнігадрукара, але гэта не пераробка, а далей-
шае развіццё ўкраінскімі кніжнікамі-перакладчыкамі 
скарынінскіх традыцый. 

Нельга не згадзіцца з думкай М. А. Алексютовіча аб 
тым, што Скарына быў піянерам «друкавання кніг на 
рускай мове, і ўсе пазнейшыя пачынанн іў гэтай галіне і 
ў Беларусі, і на Украіне, і часткова ў Расіі былі рухам 
па шляху Скарыны. Распаўсюджанне яго кніг дало штур-
шок пе толькі да далейшага развіцця і ўдасканалення 
беларускага кнігадрукавання, але і да ўзпікнення і раз-
віцця ўласна рускага і ўкраінскага кнігадрукавання» 
Пра гэта красамоўна гавораць вядомыя факты аб тым, 
што ў другой палове XVI ст., дзякуючы дабратворнай 
скарынінскай традыцыі, кнігадрукаванне ва ўсходніх 
славяп дасягае пышнага росквіту. У Маскве, Заблудаве, 
Вільні, Львове, Астрогу і ў многіх іншых гарадах і нават 
мястэчках Беларусі і Украіны былі ўтвораны друкарні, 
у якіх друкаваліся разнастайныя вучэбныя і царкоўна-
служэбныя кнігі. Даведзена, з выданнямі Скарыны звя-
заны выданы I. Фёдаравым і П. Мсціслаўцам у 1564 г. у 

М^ А. А л е к с ю т о в і ч . Скарына, яго дзейнасць і светапогляд, 
стар. 126—127. 

" Т а м ж а, стар. 133. 
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Маскве «Апостал», шрыфт якога, паводле слоў В. В. Ста-
сава, быў вельмі блізкай копіяй са скарынінскага. 
Львоўскія і астрожскія выданні таксама падобныя ў 
многім да-выданняў Скарыны. П. У. Уладзіміраў у сваім 
Еышэй названым намі даследаванні даказаў тэксту,аль-
нае супадзенне Астрожскай бібліі з бібліяй Скарыны па 
кнігах «Неремнн» і «Юднфь». ЁН жа ўстанавіў, ціто пра 
кнігі Скарыны ведалі не толькі на Русі. Яны вядомы 
былі ў Малдавіі , Румыніі, Польшчы, Германіі і іншых 
краінах За.ходняй Еўропы. У тэхнічных і мастацкіх адно-
сінах яны былі настолькі дасканалымі, што некаторы 
час з 'яўляліся ўзорам для пераймання лепшымі майст-
рамі кнігадрукавання. Прыкладам гэтаму могуць слу-
жыць цюбінгенскія выданні Прыможа Трубера, нямец-
кага кнігадрукара, які запазычыў у Скарыны шрыфт і 
некаторыя вялікія літары. Лле тут ж а П. У. Уладзімі-
раў падкрэсліваў, што перайманне гэтае далёка ўступа-
ла арыгіналу. Тэхнічнае афармленне выданняў Скарыны 
пераймаў польскі выдавец Вуйка. Пра гэта сведчыць 
даследчык I. Казлоўскі ў рабоце «Бнблнографнческне 
редкостм, хранявднеся в Внленской бнблй'отеке» 

На развіццё беларускага кнігадрукавання, а таксама 
на пашырэнне асветы ў Беларусі ў другоіі палове XVI ст. 
Скарына аказаў дзейсны і вель.мі плённы ўплыў. Яго 
кнігадрукарскія і асветніцкія традыцыі асабліва творча, 
па-наватарску развівалі такія кнігадрукары-і пісьменні-
кі-публіцысты, як Сымон Будны і Васіль Цяпінскі, а так-
сама друкарні, узнікшыя ў другой палове XVI і ў пачат-
ку XVII ст. у Вільні, Нясвіжы, Заблудаве, Еўі, Лоску, 
Куцейне, Магілеве, Супраслі, Цяпіне, Слуцку,. Заслаўі , 
Капылі, Буйнічах, Бялынічах, Кіеве, Луцку, Львове, 
Астрозе і інш. 

Сымон Будны і Васіль Цяпінскі з 'яўляліся 'найбольш 
віднымі паслядоўнікамі Скарыны. Даследчыкамі кніга-
друкавання пераканаўча даказана , што шрыфты выдан-
няў Скарыны былі ўзорам для некаторых не толькі бела-
рускіх кнігадрукарняў, але і рускіх і ўкраінскіх друкава-
ных і рукапісных кніг. Так, устаноўлена, што ў «Катнхн-
снсе» Сымона Будкага (Нясвіж, 1562), у «Евангелнн» Ва-
сіля Цяпінскага (каля 1570), Заблудаўскіх выданнях 
Івана Фёдарава («Евангеліе учнтельное», «Псалтыр», 

Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры, т. I. Мінск, 
1968, стар. 189. 
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«Часасловец» 1568—1570 гг.), у Віленскіх выданнях Пят-
ра Мсціслаўца («Евангеліе непрестольное» 1575 г.), у 
«Псалтыры» 1576 г. з друкарні братоў Мамонічаў шрыфт 
вельмі падобны да шрыфта скарынінскіх выданняў. 
Больш таго, у некаторых беларускіх выданнях другой 
паловы XVI і пачатку XVII ст. паўтараліся загалоўныя 
літары і застаўкі скарынінскіх кніг. Гэта відаць на «Сла-
вянской грамматнке» Лаўрэнція Зізанія (1596), «Верто-
граде душевном» (1620), «Уставе божественной лнтур-
гнн» (1620) і інш. Вядома, што на грунце некаторых 
біблейскіх кніг, выдадзеных Скарынай, узніклі рукапіс-
ныя спісы на Украіне. Пра гэта сведчыць перш за ўсё 
Біблія 1575 г., рукапіс якой належыў львоўскаму Свята-
Ануфрэўскаму манастыру, а таксама кнігі Бібліі Скары-
ны, перапісаныя Васіліем Жугаевым з Яраслаўля-Галіц-
кага ў 1568 г. («Прамудрасць», «Песня песняў», «Іова», 
«Эклезіаст», «Сірах», «Прытчы»). Тут перапісчык, як 
было адзначана вышэй, так захапіўся выданнямі Скары-
ны, што выдаў іх за свае. 

Гэта ўжо было звычайнае перайманне нават стылю 
прадмоў Скарыны, але яно лішпі раз падкрэслівае, што 
ўкраінскія кніжнікі-перапісчыкі знаходзіліся пад плён-
пым уплывам скарынінскіх традыцый. 

Па-наватарску, творча развіваліся гуманістычныя 
традыцыі Скарыны перш за ўсё беларускімі пісьменніка-
мі-гуманістамі Сымонам Будным і Васілём Цяпінскім. 
Іменна яны ў сваіх прадмовах да выдадзеных імі кніг 
(«Катнхнснс» 1562 г. н «Евангелне», каля 1570 г.), раз-
віваючы традыцыі свайго вялікага папярэдніка, пайшлі 
далей яго: больш рашуча і смела Ставілі і вырашалі гра-
мадска-палітычныя і культурныя пытанні свайго часу, у 
прііватнасці, пытанні барацьбы за сацыяльнае і нацыя-
нальнае вызваленне народных мас Беларусі, за пашы-
рэнне асветы сярод працоўных, утварэнне для іх школ на 
мясцовай мове; пытанні крытыкі каталіцкай, праваслаў-
най і нават пратэстанцкай рэлігій. 

Усе прыведзеныя вышэй факты цаказваюць, што 
скарынінскія асветніцкія і кнігадрукарскія традыцыі ка-
рысталіся выключнай пашанай сярод кнігадрукароў і 
перапісчыкаў славянскіх кніг. Развіццё гэтых традыцый 
Скарыны славянскімі старажытнымі кніжнікамі і друка-
рамі спрыяла ў той час умацаванню братняй узаемнасці 
паміж славянскімі народамі. 
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