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цей, але і ў выпрацоўцы прынцыпова новага падьь'оду, 
новага погляду на старыя каштоўнасці* творчае выуэры- 
етанне і развіццё традыцый мінулага.

Відавочная, напрыклад, сувязь гуманістычнай ід &го- 
гіі, рэнесансавыж этычных і эстэтычных ідэалаў з нэрсд- 
ным светапоглядам, Цэласнасць светаўспрымання, цес- 
ная сувязь з прыродай, жыццярадаснасць і аптымізм, 
сцвярджэнне фізічнай і духоўнай магутнасці чалавека, 
гуманістычных ідэалаў і маральных прынцыпаў, імкнен- 
не да зсара.ства і справядлівасці, вера ў канчатковую 
перамогу дабра над злом гэтыя і некаторыя іншыя 
асаблівасці народнай культуры, вусна-паэтычнай твор- 
часці былі характэрны і для перадавой еўрашйскай куль- 
туры эпохі Адраднсэння, дзе ў індывідуальнай творчасці 
рзнесансавага чалавека яны якасна ўзбагаціліся.

Сувязь новьіх ідэйна-мастацкіх з ’яў з народнай асно- 
вай, з надзёш-іымі патрэбамі культурнага жыцця ўсяго 
грамадства, з духоўнымі імкненнямі шырокіх народных 
мас моцна адчуваецца і ў беларускай літаратуры XVI ст., 
чшш тлумачыцца дэмакратычны характар гуманізму Ска- 
рыны і Гусоўскага. Гэтая сувязь шмат у чым вызначыла 
важнейшыя аеаблівасці развіцця беларускай літаратуры 
эпохі Адраджэння і барока і была адной з асноўных умоў 
яе далейшага існавання, яе жыццястойкаеці ў самыя 
цяж кія перыяды гісторыі беларускага народа.

Францыск Скарьгяа 
(каля 1490 — і ш іа . 1551)

Дух і рысы эпожі У пачатку XVI ст. краіны Заходняй 
Еўропы падыходзяць да новай фазы ў еваім развіцці: 
феадальная саслоўная сістэма, што існавала вякамі і 
аевячала імем Бога справядлівасць падзелу людзей на 
высоканароджаных і простых, цяпер пачала даваць рас- 
коліны, у якіх закараняліся зерні новага буржуазнага 
ладу. Новае сеялася ў феадальна-патрыярхальную глебу, 
структура грамадсгва, хоць спакваля абнаўлялася, не 
мяняла, аднак, сваіх асноў і прыватнай уласнасці як 
гаранта свабоды асобы і супадзення інтарэсаў розных 
нацыянальных 1 этнічных груп. Для злому саелоўнай 
лесвіцы феадалізму не хапала яшчэ сіл: антыпрыгон- 
ніцкія паўстанні сялян звычайна прымалі характар рэлі- 
гійных войнаў і канчаліся паралсэннямі, хваляванні га- 
радекіх рамеснікаў жорстка падаўляліся пануючымі 
алігархічнымі элітамі. Аднак гарады раслі, убіраліся ў 
сілу, выходзілі на арэну грамадскага жыцця кунцы і
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рамеснікі» рухалі справу асветы вучоныя-гуманісты, ма- 
СТакі, кнігадрукары. Феадальныя народнасці, абцяжара- 
ныя саслоўнымі перагародкамі, вузкасцю племяннога 
сепаратызму, рыхтаваліся перарасці ў буржуазныя на- 
д ь іі, верхавіну якіх папаўняюць, пацясняючы прывілея- 
ваных феадалаў мяча і крыжа, дзелавітыя людзі прад- 
прымальнага «'рэцяга» саслоўя. У рэчышчы гэтага пра- 
цэсу адбывалася і падвышэнне нацыянальных моў, ураў- 
наванне іх у правах з трыма «святымЬ мовамі — грэча- 
скай, лацінскай і  стараяўрэйскай, з якіх асветнікі ўзяліся 
перакладаць на мовы нацыянальныя тэксты свяшчэнных 
кніг. Прадвеснікі новага — вучоныя, палітыкі, рэфарма- 
тары, мастакі — хочуць пазнаваць таямніцы будовы і 
функцыяніравання грамадскага арганізма, каб рацыя- 
нальна І справядліва ўладкоўваць узаемаадносіны паміж 
уладай і грамадзянамі дзеля агульнай карысці і росквіту 
асобы чалавека, якога прызналі адзіным стварэннем на 
зямлі, надзеленым свабодай і несмяротнасцю душы.

Капіталістычны лад, галоўнымі прынцыпамі якога 
былі свабода вытворчасці і абмену, вольнае прадпры- 
мальніцтва, юрыдычная роўнасць прадпрымальнікаў і 
сумленнасць партнёрства, закараняўся ў феадальную сас- 
лоўнуіо структуру перш за ўсё духоўна і ідэалагічна, 
Урадліваю глебай аказаліся для развіцця рэнесансавай 
культуры багатыя з рамёстваў і гандлю італьянскія гара- 
ды-рэспублікі, ахопленыя вызваленчым рухам іспанскія 
калоніі — Нідэрланды, а таксама феадальна-дэмакратыч- 
ныя дзяржавы, падобныя да Польскай Кароны, дзе пас- 
палітая шляхта дамаглася парламентарызму і абмежава- 
ла ўладу караля і магнатаў на карысць шляхецкага сейма 
і сеймікаў земскіх, павятовых. Паводле польскага ўзору 
ўладкоўваліся і землі Вялікага княства Літоўскага, хоць 
і не трацілі сваёй дзяржаўна-прававой адметнасці і давалі 
вялікім ккязям ды гетманам моцную ўладу. Тут яшчэ ў 
часы Гедыміна паўстала патрэба сужывацца хрысціянам 
з язычнікамі. Гарады звычайна засяляліся людзьмі пра- 
васлаўнай, каталіцкай і магаметанскай вер. У часы Ві- 
таўта з Заходняй Еўропы пачалі перасяляцца рамеснікі і 
купцы-яўрэі, ратуючыся ад праследаванняў з боку сваіх 
канкурэнтаў, фанатычных еўрапейскіх хрысціян. У лі- 
тоўска-славянскай дзяржаве традыцыя верацярпімасці 
была выхавана самім жыццём: сталая пагроза з боку 
крыжакоў і татар гуртавала грамадзян розных веравы- 
знанняў і народнасцей. У магістраце Вільні выбіраліся 
дзве лавы і два бурмістры — праваслаўны і католік. 
Верацярпімасць спрыяла пашырэнню новых поглядаў:
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еюды яшчэ ў  X V  ст. мелі доступ гусіцкія ідэі. У бела- 
рускіх гараджан высока даніліся грамадзянскія пачуцді, 
выпрадоўваліся навыкі самакіраўніцтва, раслі самапава- 
га і патрыятызм. У час абарончых войнаў шырокае шля- 
хецкае <*паспольства«> і нерадавыя гараджане выступалі 
як  бы партнёрамі, гэта быў найбольш свядомы і сацыяль- 
на актнўны элемент, чулы на патрэбы і заклікі радзімы. 
У асяроддзі «людзей паспалітых» таксама культывавалі- 
ся патрыятычныя абавязкі, адчуванне адказнасці за лёс 
дзяржавы, за гістарычныя правы народнасцей, якія  яе 
насялялі, уменне ўзнімацца над карыслівасцю, эгаізмам, 
аддаваць радзіме ў цяж кія хвіліны ўсе сілы, багацце, 
веды і нават жыццё. 8 гэтага асяроддзя і выйшаў прад- 
веснік беларускага Адраджэння.

Біяграфічныя звесткі. Дарогі ў вялікі свет навукі. 
Першадрукарства. Францыск Скарына нарадзіўся ў  сям’і 
полацкага купца Лукаша Скарыны, які вёў гандаль у 
многіх гарадах, у  тым ліку ў Рызе, Познані, Гданьску, 
Вільні. Гандляваў ён каштоўным для таго часу таварам — 
скурамі, якія  ішлі на адзенне, абутак, вайсковы рышту- 
нак і вбрую, ды футрамі, якія ўпрыгожвалі адзенне 
магнатаў, арыстакратычных паняў і ваяўнічых шлях- 
ціцаў і багатых купцоў па іх знатнасці і ўстаноўленых 
грамадствам нормах ды прывілеях.

У купецкім доме Скарынаў жыло натуральнае адчу- 
ванне шырыні свету, яго разнастайнасці і еднасці, тут 
разумелі карысць повязей чалавека з чалавекам, цэха з 
цэхам, саслоўя з саслоўем, асобы з калектывам, грамадой. 
8 часоў Старажытнай Русі, калі Полацк кіраваўся вечам 
і заключаў дагаворы з Рыгаю і Гоцкім берагам, купцоў 
называді зычлівым словам «госць». Купецкае гасцяванне 
вымагала ў часы Скарыны ведаў, рупнасці і адвагі. Га- 
нарлівыя сваявольныя феадалы часта гвалтам прыму- 
шалі купцоў плаціць падатак за пераезды праз іх ула- 
данні, грашовкга зборы патрабаваліся на княжацкіх пе- 
равозах, мастах і нават брадах, мыта — пры ўездзе ў 
гарады, на рынкавыя плошчы. Гандаль у замежных га- 
радах патрабаваў ведання мовы, звычаяў і законаў чужых 
краін. Расказы пра экзотыку далёкіх зямель, своеасаблі- 
васць нораваў і законаў у чужых краінах складалі ду- 
хоўную атмасферу дзяцінства Францыска Скарыны,

Дата нараджэння яго дакладна невядома. Вучоныя 
мяркугоць, што гэта 1486 ці 1490 год. Варта заўважыць, 
што нараджэнне і падрастанне будучага вучонага-гумані- 
ста супала з адваяваннем палачанакі ў 1498 г. Магдэбур- 
гскага права, якое тут магло ўспрымацца як адраджэнне
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ў норых'формах даўняй вечавоі традыцыі» калі народ мог 
прагнаць князя і выбраць сабе новага, больш дастойнага.

Мяркуюць, што першапачатковую адукацыю Скарына 
а т р ы м а ў  у доме бацькоў, там навучыўся чытаць па «Псал- 
тыр1»» і пісаць кірылаўскімі літарамі. Атмасфера баць- 
коўскага дому будзіла ў хлапчуку цягу да. пазнання свету 
і нагук, якія  гэты шырокі евет тлумачылі, падказвалі 
чйлягаку, як у свеце арыентавацца, каб не трапляць у 
црыкрыя канфлікты і не натыкацца на небяспечныя 
перашкоды. Цераз сям’ю набыў Скарына любоў і павагу 
да роднага Полацка, назву якога ён будзе заўсёды над- 
мацоўваць эпітэтам «слаўны». Навучыўся ганарыцца 
дюдзьмі «паепалітымі»-, народам «языка руского» (так 
яазывалася тады мова маладой беларускай народнасці), 
набраўся запалу даць сунляменнікам святло ведаў, пад- 
ключыць іх да гістарычнага працэсу Еўропы.

■ Еаб заняцца навукай, Скарыне спатрэбілася вывучыць 
латынь, тагачасную вучоную мову. Наўрад ці можна было 
зрабіць гэта ў дамашніх умовах. Таму мае падставу 
меркаванне, што ён павінен быў нейкі час навучацца ў 
Вільні, падрыхтавацца да наступлення ў вышэйшую 
школу.

У 1504 г. дапытлівы і здатны палачанін у ліку васьмі 
юнакоў з полацкага біскулства апынаецца ў еценах Кра- 
каўскага універсітэта, дзе штудзіруе філасофію і праз два 
гады атрымлівае першую вучоную ступень бакалаўра. 
Але на гэтым не канчаюцца яго пошукі ведаў. У якімсьці 
8 еўрапейскіх універсітэтаў ён павінен быў атрымаць 
етупеш» магістра свабодных навук, якая давала права 
паступаць на больш «высокія» факультэты, якімі тады 
лічыліся медыцынскі і тэалагічны. Недзе каля 1507 г. 
Скарына часова служыць сакратаром дацкага караля. 
У 1512 г. ён ужо абараняе дыплом доктара медыцыны ў 
італьянскім горадзе Падуі, які славіўся на ўсю Шўропу 
медыцынскім факультэтам: падуанскія медыкі мелі 
добрую бататчную баву, студэнты самі вырошчвалі там 
лекавыя травы, гатавалі мікстуры. На пасяджэнні меды- 
цынскай калегіі ў касцёле святога Урбана была прынята 
пастанова дапусціць беднага, але здольнага і адукаванага 
русіна Францыска Скарыну да экзамену на атрыманне 
вучонай ступені доктара лекарскіх навук йе §гаііа зресіаіе 
а$ атоге Веі (з ласкі божай). Два дні адказваў Скарына 
на пытанні дастойнейшых вучоных святой Калегіі, аба- 
раняў свае веды і погляды. Ён аднагалосна быў прызнаны 
годным вучонага тытула, які ў некаторых еўрапейекіх 
краінах прыраўноўваўся тады да шляхецкага звання.
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Пасля  гэтай падзеі звестак пра Скарыну зноў няма 
пяць гадоў. Далей вядома, што ён звярнуўся да грамад- 
скіх праблем, гуманітарных навук і тэалогіі, з якіх пачы- 
наў сваю вучоную кар’еру. Магчыма, яшчэ ў Кракаве, дзе 
існавалі лацінскія друкарні Я. Галера і К. Гахфедэра, а 
Ш. Фіёль зрабіў першую спробу надрукаваць старасла- 
вянскім шрыфтам царкоўны тэкст, зарадзілася ў Скары- 
ны дзёрзкая мара перакласці на родную мову 1 выдаць 
усе кнігі Бібліі, доступ да якіх у той час вучоныя-гу- 
маністы адваёўвалі ў царкоўнікаў, заахвочвалі ўсіх і 
кожнага самастойна чытаць і ўспрымаць іх, не толькі для 
ўсхвалення Бога, а і для асэнсавання акаляючага свету, 
вызначэння свайго месца ў жыцці і прызвання.

Біблія — гэта складаная кніга, у яе ўвайшлі розныя 
дзелавыя, гістарычныя і мастацкія тэксты, етвор&ныя 
плямёнамі Влізкага Усходу пры пераходзе ад патрыяр- 
хальнай да рабаўласніцкай, ад племянной да дзяржаўнай 
стадыі грамадскага жыцця. Яўрэйскія плямёны, якія 
згуртаваліея ў вайсковыя саюзы і адваёўвалі сабе землі ў 
даліне Іардана, выдаюцца там за выбраны Богам народ. 
Суееднія народнасці былі часта дужэйшыя, і «божыя 
абраннікі*', каб адолець іх, ішлі на падман і здраду, 
дапускалі нечуваную жорсткасць. Усё гэта прыкрываец- 
ца божым наканаваннем. Пасля пераможных войнаў за- 
ваёўнікі біліся між сабою, не морўчы падзяліць здабычу 
5 драпежную славу. Разбагацеўшы, акружалі сябе раско- 
ілай, плялі інтрыгі, падымалі грызню за ўладу. Паную-

я кланы і важакі браліся «выкараняць зло ўнутры 
ізраіля», абмяжоўваць падданых і сябе заканадаўчымі 
««*1амі, маральнымі і рэлігійнымі забаронамі, божымі 
запаветамі. Так паўстаюць вядомыя Майсеевы кнігі зако- 
наў і запаведзі, Давыдавы псалмы, Саламонавы прытчы, 
складваюцца і павучальныя міфы, паданні, пераказваюц- 
ца вешчыя сны і песні-малітвьі. У эпоху элінізму разроз- 
неныя кнігі ізраільцян былі перакладзены на грэчаскую 
мову, папоўнены ідэямі грэчаскай культуры і зведзены ў 
адно цэлае пад назвай Біблія, або кнігі Старога Запавету. 
У першыя вякі нашай эры іх дапаўнялі легенды пра 
Хрыста (евангеллі, апостальскія дзеянні 1 пасланні) — 
таіс званы Ыовы Запавет. У гэтых тэкстах у містыфікава- 
най форме асэнсоўваецца пераход ад рабаўласніцкага да 
патрыярхальна-феадальнаГа ладу жыцця, ад паганскай 
да хрысціянскай зтыкі, якая на першае месца ставіць 
духоўныя каштоўнасці.

ГІа пераломе эпох, у часы Скарыны, Біблія абуджала 
шмат аналогій, многія біблейскія сюлсэты можна было
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ўспрыняць як вечна актуальныя, сугучныя часу і асвеча- 
яыЯ рэлігіінай традыцыяі узоры для абнаўлення і ўдас- 
кайалення грамадскага і духоўнага жыцця.

Відавочна, перадавыя беларускія гараджане адчу- 
валі тады патрэбу паспяваць @а культурным прагрэ- 
Са», бо знайшлі належныя сродкі для перакладу на 
р о д н у ю  мову і выдання Бібліі. Медэнатам Скарыны 
стаў віленскі бурмістр Якуб Бабіч, наплечнікамі — 
радцы Віленскага магістрата Юры Адвернік і Багдан 
Онькаў.

Заручыўшыся ііадтрымкай і матэрыяльнымі сродкамі 
спонсараў, Скарына едзе ў чэшекую Прагу, дзе пачынае 
перакладаць і з 1517 г. друкаваць кнігі Бібліі. Гэтая 
знамянальная падвея была пачаткам беларускага кніга- 
друкавання. Першай кнігай, якую Скарына «повелел.,. 
тнснутн рускымн словамн, а словенскнм языком»1, Ьыу 
«Псалтыр», дата выхаду яго з друку — 8 жыіўнг, За 
настунныя дза гады наш першадрукар выдаў ужо ў сваш 
перакладзе 22 з амаль 50 існуючых кніг Бібліі. Ён перак- 
лаў гэтыя творы на тагачасную беларускую пісьмовую 
мову з чэшскіх крыніц, часта адсылаючыся ў каментары- 
ях да грэчаскіх, лацінсжіх і стараславянскіх тэкстаў. 
Кожная з выдадзеных кніг суправаджаецца «предословн- 
ем», або «сказаннем*-, і «послесловнем» (калафонам), у 
якіх даюцца звесткі пра аўтарства, тлумачэнні зместу, 
прыводзяцца надзённыя этычныя ацэнкі падзей, абгрун- 
тоўваюцца прычыны друкавання і даюцца парады чыта- 
чу, якую карысць і мудрасць можна і варта пачарпнуць 
з гатай кнігі.

Не ўсе пражскія выданні Скарыны адшуканы даслед- 
чыкамі, але і тое, што знойдзена (20 кніг), сведчыць пра 
подзвіг беларускага першадрукара.ГУжо ў загалоўку Ска- 
рына сцвярджае, што «Біблія руска» павінна служыць 
,дб.оху ко чтн й людем посполнтым к доброму наученшо». 
Вылўчэнне нароўні з сакралыіым прызначэннем аеветнай 
і  выхаваўчай функцый гэтай святой кнігі было якраз тым 
новым гуманістычным успрыманнем, якое дазваляе ад- 
несці Скарыну да перадавых людзей свайго часу. Скары- 
на — наватар, які служыў яшчз ў прынцыпе патрыяр- 
хальна-феадальнай Беларусі, таму, натуральна, у яго 
поглядах сплятаецца традыцыйная набожнасць, культ 
роду з новым гуманістычным, асветніцкім разуменнем 
змёсту Бібліі.

1 Скарына Ф. Творы. Мн., 1990. С. 18. Далей цытаты з твораў 
Скарыны прыводзядца па гэтай крыніцы.
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Наш першадрукар выкарыстаў культурны вопыт Чэ- 
хіі, у якой існавала некалькі дзесяткаў перакладаў Бібліі, 
разлічаных, падобна як і Скарынава, «к хвале бога і 
праелаўленню мовы чэскай*>. Скарына праявіў ініцыя- 
■гыўнасць і разборлівасць, знаходзячы ў чужым горадзе 
таленавітых мастакоў і гравёраў, рупных наборшчыкаў і 
друкароў, дастаў належнае абсталяванне, матэрыялы і 
дабіўся таго, што яго кніга стала адным з узорных 
выданняў свайго чаеу, У многіх пасляслоўях Скарына 
паўтарае, што пераклад і друкаванне ажыццяўляюцца 
яго «працеіо н пнльностню». Але галоўную ролю іграла 
выеакароднасць стымулу: паслужыць роднаму краю і 
народу — «людям посполнтым». У прадмове да кнігі 
«Девнт» Скарына, адзначыўшы пераваіу хрысціянскіх 
духоўных ахвяр над старазаконнымі крывавымі ахвя- 
рамі, аднёс і сваё кнігадрукаванне да ліку тых духоўных 
ажвяр, якія  хрысціяне складаюць Богу, а ён, вучоны 
муж, — народу: «Також ж мы, братня, не можем лн во 
велнкнх послужнтн носполнтому люду руского языка, 
сне мялые кннжкн працн нашее прнноснмо жт»,

3 якой мовы перакладаў Скарына? Наконт гэтага ў 
вучоных няма адзінай думкі, зрэшты і арыгінал назьхва- 
ецца не адзін, а па крайняй меры тры: чэшскі, лацінскі 
(так званая у«1§аіа, створаная святым Еранімам і прыз- 
наная каталіцкаю царквою кананічнай) і стараславянскі, 
ці балгарскі. Відавочна ўсе тры тэксты бывалі перад 
вачыма перакладчыка, які стварыў тэкст сінтэзаваны, 
выбіраючы на свой густ самыя ўдалыя формы моўнага 
выяўлення зместу. Сёння моваведы лічаць, што за аснову 
арыгінала Скарыне служыў усё ж 'такі чэшскі тэкст, а 
лацінскі і стараелавянскі ігралі дапаможную ролю, роўна 
як  і стараяўрэйскі ці грэчаскі, да якіх звяртаецца' Ска- 
рына, раетлумачваючы ў прадмовах некаторыя тэрміны 
ці назвы.

У 1520 г. Скарына нечакана пакінуў Прагу і вярнуўея 
ў Вільню. Вадума надрукаваць усю Біблію засталася 
няздзейсненай, першадрукар выдаў амаль палавіну кніг 
Старога Запавету, праўда, еамых значных. Даследчыкі 
мяркуюць, што раптоўна спыніць працу яго магла пры- 
мусіць каталіцкая рэакцыя, якая ў Чэхіі пачала прасле- 
даваць рэфармацыйны рух, мог выгнаць Скарыну і 
страшны ў чэшскай сталіцы паморак, але найбольш 
верагодна, што яго адклікалі віленскія купцы-мецэнаты, 
як ія  разлічвалі, што дома ўдасца рабіць гзтую справу 
танней. Вяртаўся Скарына з прыгодамі, у Вроцлаве яму 
давялося пакінуць у заклад частку сваіх шрыфтоў, а
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старонкі яго кніг аказаліся ў справах гарадской пракура- 
т у р ы . Віленскія сябры падтрымалі яго, «найвышэйшы» 
бурмістр Якуб Бабіч размясціў друкарню ў сваім уласяым 
доме, Багдан Онькаў фінансаваў выдавецкую справу і 
зандзіраваў кніжны попыт у Маскоўскай дзярясаве. Мшк- 
ліва, намерваючыся заваяваць гэты рынак, першадрукар 
пераішоў у Вільні да кніг Новага Занавету і да цар- 
коўнаславянскай мовы. Скарына ажаніўся з удавою куп- 
ца Юрыя Адверніка Маргарытаю і такім чынам паправіў 
сваё матэрыяльнае і грамадзянскае становішча.

8 першай у родньш краі друкарні выйшла ў свет у 
1522 г. «Малоя падарожная кніжка» — зборнік рэлі- 
гійных і свецкіх твораў^ад «Псалтыраа^да астрадагічнага 
і царкоўнага календара. І'ам былі пазначаны вясновае і 
асенняе раўнадзенствы, зімовае і летняе сонцастаянні, 
вылічаны даты велікодных святаў, даты зацьменняў 
Сонца і Месяца, Яна адрасавалася як людзям духоўнага 
звання, так і евецкім, ■— купцам, рамеснікам, якія па 
характары сваіх заняткаў павінны былі часта падз- 
рожнічаць і ў дарозе чэрпаць канфесіянальную і арырн- 
тацыйную інфармацыю, а пры адпаведным выпадку пры- 
гадваць і словы малітваў. Для гэтай кнігі Ф. Скарыне 
напісаў акафісты «вярхоўным апосталам Пятру і Паўлу», 
«Акафіст імю Ісуса Хрыста» і «Акафіст Іаану Хрысці- 
целю».

Такім чынам выявіліся новыя аўтарскія творы Скары- 
ны ў жанры богаслужэбнай гімнаграфіі. Рускі даследчык 
Турылаў устанавіў аўтарства акафістаў Скарыны на двух 
акравершах: на «Акафісце Іаану»; «Пнсал доктор Скорн- 
ннч Францнскуео; на «Акафісце імю Ісуса Хрыста» —- 
«Делал доктор Скорнннч Францнскус».

Першы з названых акафістаў змяшчае мноства ары- 
гінальных вобразных хвалебных выслоўяў, якія  выяў- 
ляюць незвычайныя чалавечыя, хрысціянскія і манаскія 
цноты героя. Пачынаецца ўсхваленне Іаана як  у чара- 
дзейных казках, з цудоўнага нараджэння яго ад састарэ- 
лых бацькоў Захара і Елізаветы: «О пречудном зачатнн 
твоем, Іаане, днвяшеся чтемы, явнлся бо отцу твоему 
ангел господень, стоя одесную олтаря каднльного. П той 
смутнся, вндев его, ж страх нападе нань. Рече к нему 
ангел: «Не бойся, Захарня, зануж услышана есть молнтва 
твоя, н жена твоя Елнзавета роднт сына тебе». Далей 
ідуць цэлыя гірлянды пахвалы, запросін радавацца, спаз- 
наць шчасце: «Радуйся, плоде роднтеля праведного! Ра- 
дуйся, твое зачатне ангел нзвествоваше! Радуйся во втро- 
бе духа святого нсполненныйі Радуйся, матерн поноше-
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і-шя неплодня отнявшнйі Радуйся, мнрскня п о х о т й  от 
бога опустнвшнйі Радуйся, ты внна н пнтня упояюіцего1 
не укуснл! Радуйся, тьі рнзу от шерстн верблюжня на себе 
носші! Радуйся, во Жорданекоі реке грехн отмывая! Ра- 
дуйся, снльнейшн духом Самсона моцнаго! Радуйся, мно- 
жайганй рааумом Соломона мудраго!» Як бачна, асноўны 
прыёш гэтых вобразных выслоўяў гіпербала і падвядзенне 
героя пад ідэал. Хораша адлюстраваны культ сям’і, су- 
шяшчэнне фізіялогіі з арэолам святасці божай тайны.

«Акафіет імю Ісуса Хрыста» мае іншую задачу: зварот 
пакутнікаў пад апеку нябесных сіл, месцамі хвалебныя 
тэксты нагадваюць заклінанні, напамінанні пра цуды 
ўваскрэшанняў і выздараўленняў, якія  нібы могуць 
паўтарыцца: «Ісусе, просвятн душу мою светлостню веч- 
ною! Ісусе, очнстн сердце мое ласкою твоею! Руку нмуіце- 
му суху уздравмл есн, Ісусе, во суботу... Уздравн руце 
наше от злого нмання, да воспоем славягце нмя твоеЬ

У 1525 г. Скарына выдаў апошнюю сваю кнігу «Апо- 
стал», у я к о і адлюстравана дзейнасць першых прапа- 
веднікаў хрысціянства ў Еўропе і краінах Бліжняга Ус- 
ходу. Яна выйшла на царкоўнаславянскай мове, але «на 
боцех», як  і ў пражскім «Псалтыры», выдавец зрабіў 
пераклады цяжкіх для разумення царкоўнаславянізмаў, 
багаслоўскіх тэрмінаў і ў самім тэксце пераказаў ас- 
ноўныя выслоўі жывою, зразумелаю шырокаму чытачу 
мовай. I гзтая кніга Скарыны прызначалася адначасова 
для самастойнага чытання, самаўдасканалення і для на- 
бажэнства.

У 1525 г. Скарына ездзіў у Германію, у цэнтр рэфар- 
мацыі Вітэнберг, дзе сустракаўся з ідэолагамі нямецкіх 
пратэстантаў Меланхтонам і Лютэрам. На жаль, мэты 
паездкі застаюцца нявысветленымі. У жыццяпісе Лютэра 
Скарына падаецца пасланцом папы рымскага і д’ябла, 
які хацеў зжыць са свету пратэстанта. Але ж  Скарыне 
была ўласціва рэлігійная талерантнасць, хрысціянскае 
вучэнне ён успрымаў цэласна. Невядома дакладна, чаму 
спыніла ў гэтым годзе дзейнасць віленская друісарня 
Скарыны. Перашкодзілі нейкія цяжкасці, а ў сталіцу 
рэфармацыйнага руху вабілі нейкія спадзяванні. Знамя- 
нальна, што ў гэтым жа годзе супольнік Скарыны па 
кнігадрукаванні, сын віленскага радцы Багдан Онькаў 
выбраўся ў Маскву, намерваўся завезці туды новы спосаб 
выдання кніг і зарабіць грошы. Але камерцыйныя разлікі 
Онькава праваліліся: у дарозе ён быў абрабаваны.

Невыносна цяжкім для Скарыны аказаўся 1529 год: 
летам памёр у Познані яго старэйшы брат Іван. Францыск
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паехаў туды. Гандлёвая справа Івана аказалася ў стане 
блізкім да банкруцтва. На спадкі накінуліся крэдыторы 
і зяці нябожчыка. Скарыне ўдалося адсудзіць 23500 скур 
На карысць сваёй жонкі Маргарыты, якая была суполь- 
ніцай дзевера, уклала ў гандаль усе свае грошы. У гэтым 
жа годзе Маргарыта раптоўна памерла, пакінуўшы на 
руках Скарыны малога сына. Родзічы нябожчыцы падалі 
на Скарыну ў суд, патрабуючы падзелу маёмасці. Ім 
карцела адсудзіць дом у цэнтры Вільні побач з рыначнай 
плошчай. Судовая цяганіна спачатку пайшла для Скары- 
ны паспяхова, а скончылася непамысна. Пошасці фаталь- 
нага года штурхнулі яго выехаць у пачатку настуннага 
года ў Нрусію пад апеку герцага Альбрэхта старэйшага, 
які захапіўшыся рэфармацыяй, хацеў наладзіць кніга- 
друкаванне і прапагандаваць вальнадумныя ідэі праз 
друк. Запрошаны ў Кенігсберг, Скарына прабыў там 
чамусьці нядоўга, летам вярнуўся ў Вільшо з рэкаменда- 
цыйнымі граматамі герцага, які даручаў «выдатнага і 
многамудрага мужа» зычлівасці і апецы віленскага вая- 
воды Альбрэхта Гаштольда, уладальніка самай буйной у  
горадзе бібліятэкі. Герцаг прасіў віленскі магістрат вяр- 
нуць Скарыне канфіскаваную маёмасць.

Мецэнацкая зычлівасць герцага неўзабаве змянілаея 
гневам, калі ён агледзеўся, што Скарына звабіў з яго 
двара ажно двух чалавек — медыка і так патрэбнага яму 
друкара. Прадпрымальны налачанін збіраўся прадоў- 
жыць кнігадрукаванне ў сябе на радзіме і для такой 
зысокай мэты гатовы быў надставіць пад удар сваё добрае 
імя. На жаль, яго намеры не здзейсніліся. Невядома, ці 
вярнуў яму віленскі магістрат канфіскаваную маёмасць, 
мажліва не было чаго і вяртаць, бо ў 1580 г. у Вільні 
здарыўся страшны пажар, які паглынуў дзве трэці будын- 
каў горада. Прыціснуты абставінамі, Скарына паклада- 
ецца на апеку каталіцкага епіскапа Яна, з’яўляючыся яго 
лекарам і сакратаром. Праўда, апякун, няшлюбны сын 
Жыгімонта Старога, аказаўся кансерватыўным і фана- 
тычным царкоўнікам. Па яго нагаворах і хадайніцтвах 
кароль выдаў некапькі эдыктаў, скіраваных супраць ве- 
рацярпімасці і свабоды пашырэння некаталіцкіх погля- 
даў у княстве. 3 аднаўленнем беларускага кнігадруку пры 
такіх акалічнасцях цяжка было разгарнуцца.

; На Скарыну ж зноў накінуліся крэдыторы ўжо нябож- 
чыка брата, у лютым І532 г. яны дабіліся каралеўскага 
дэкрэта аб арышце Францыска як прамога спадчынніка 
і неплацельшчыка. У пазнанскай турме Скарына прася- 
дзеў семнаццаць тыдняў, за дзядзьку ўступіўся плямен-
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нік Раман, які здолеў дабіцца аўдыенцыі ў самога караля 
і даказаў Жыгімонту Старому невінаватасць дзядзькі. 
24 мая 1532 г. кароль загадаў вызваліць Скарыну з турмы 
і выдаць яму «імунітэт», ахоўную грамату, паводле я к о ё  
яго мог судзіць толькі каралеўскі суд. Выйшаўшы 
волю, Скарына пачаў судзіцца са сваімі крыўдзіцелямі, 
патрабуючы кампенсаваць яму страты, якія ён панёс у 
выніку несправядлівага арышту і зняволення — ажно на 
суму шэець тысяч злотых, Заўважым, што ўся маёмасць 
брата Івана была ацэнена толькі на 1997 злотых. Наўрад 
ці выйграў гэтую справу Скарына, невядома, наколькі 
дапамагаў яму і карадеўскі імунітэт. Ёсць пацверджаныя 
звееткі папскага нунцыя, што Скарына пачаў разгортваць 
друкарскую справу ў Маскоўскай дзяржаве, але яго кнігі 
былі знішчаны рэлігійнымі фанатыкамі. Адным словам, 
жыццёвык нягод, якія абрынуліся на Скарыну ў 1529— 
1534 гг., хапіла, каб прывыкламу да большай асабістай 
бяспекі і грамадскай падтрымкі вучонаму дзеячу рашыц- 
ца на капітальную перамену месца і абставін. Нават 
любоў да роднай зямлі і мовы не магла ўжо ўтрымаць яго 
на радзіме, бо тут яшчэ толькі нямногія людзі ўмелі 
цаніць навуку, веды, кнігі — тыя адзіныя скарбы, ахоў- 
нікам і памнажальнікам якіх усё жыццё быў Скарына. У 
1585 г. чэшскі кароль Фердынанд Габсбург прыняў яго 
ка пасаду вучонага-батаніка ў каралеўскім садзе ў ІГрад- 
чанах, Даследчыкі мяркуюць, што пры чэшскім кара- 
леўскім двары Скарыну ведалі і цанілі даўно, з той, можа, 
пары, калі ён быў у складзе дыпламатычнай місіі Жыгі- 
монта Старога і прыязджаў на двор папярэдніка Ферды- 
нанда ■— караля Людовіка, роднага брата Жыгімонта. 
Пражскія гады Скарыны былі адносна спакойнымі. Ён 
служыў каралеўскім садоўнікам, вырошчваў лімоны і 
апельсіны, меў зычлівасць караля, хоць працаваў без 
асаблівага запалу і не здзіўляў гаспадара экзатычным 
плёнам. Не пакінулі Скарыну фатальныя выпадкі: у 
пажары ў 1541 г. згарэў яго малодшы сын Францішаіс. 
Калі дакладна памёр першадрукар і дзе пахаваны, 
існуюць толькі здагадкі, дамагацца спадкаў па знака- 
мітым сваяку пачалі прадпрымальныя родзічы ў 1552 г. 
Дакументы, што захаваліся, паказваюць, што вучоны 
медык займеў нэўную маёмасць, якая пасля яго смерці 
пераходзіла ў спадчыну сыну Сімяону.

Жыццёвы шлях Скарыны ў многім паказалыіы для 
людзей Адраджэння, якіх Ф. Энгельс трапна называў 
тытанамі па сіле думкі, страсці і характары, па многаба- 
ковасці і вучонасці. Любоў да ведаў, шырыня адукацыі
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с п а л у ч ы л іс я  ў яго высокаю грамадзянскаі культурай, 
дзелавітасцю і смеласцю, уменнем ставіць наватарскія 
задачы і разумна, рэзультатыўна вырашаць іх. Энцыкла- 
педычна адукаваны вучоны, Скарына быў і арыгіналь- 
ньш мысліцелем, і даравітым нісьменнікам, плённым 
публіцыстам і перакладчыкам, і каментатарам кананіч- 
ных тэкстаў, вынаходлівым і дзелавітым чалавекам — 
першадрукаром. Багацце асобы Скарыны ставіць яго по- 
бач з выдатнейншмі людзьмі Адраджэння, а беларускую 
культуру, на ніве якой ён працаваў, упоравень з культу- 
рай еўрапейскаі.

Трашадскія погляды I ідэалы. Мысліцель-гуманіст, 
натрыёт, асветнік. Скарына жыў у эпоху, калі свет ставіў 
вучоным іншыя, чым сёння, пытанні, загадваў загадкі, 
на якія ведае адказы сёння кожны пісьменны чалавек. 
Тады ж  якраз вучоныя і вялі пошук адказаў, дзёрзка 
адкрывалі таямніцы, якія сярэдневяковыя багасловы і 
ехаласты прымушалі лічыць недасяжнымі для чалавека 
божымі сакрэтамі. Капернік і Галілей адкрылі механіку 
сонечнай планетарнаі сістэмы, вылічылі шлях і месца 
Зямлі ў руху зор. Калумб узяўся пацвердзіць выснобы 
астраномаў пра шарападобнасць Зямлі — паплыў на 
захад з намерам абысці шар і трапіць у самае еэрца 
Усходу — казачна багатую Індыю і выпадкова адкрыў 
яшчэ невядомую еўранейцам краіну — Амерыку. Іспан- 
скі тэолаг, вучоны-лекар Мігуэль Сервет вывеў закон 
кровазвароту ў чалавечым целе, італьянскі мастак Леа- 
нарда да Вінчы сканструяваў лятальны апарат, немец 
Ёган Гутэнберг — друкарскі шрыфт і станок. Авалодва- 
ючы таямніцамі евету, чалавек набіраўся веры ў сябе і 
неўпрыцям станавіўся «канкурэнтам» самога Бога. Чэх 
Ян Амос Каменскі стварыў класна-ўрочную сістэму наву- 
чання, больш танную і эфектыўную за індывідуальную. 
Яна была здольная задаволіць узросшы нопыт шырокіх 
слаёў грамадства на веды, новыя прафесіі і спецыяль- 
насці. Прагрэсіўныя вучоныя-гуманісты, што верылі ў 
Бога і ў розум чалавека, у яго вопыт і дослед, бачылі сваё 
прыаванне ў тым, каб ачысціць веды аб свеце ад сярэдне- 
вяковай аўтарытарнасці, схаластыкі, рэлігійнай містыкі 
і па-новаму прачытаць святыя кнігі Бібліі. Парывы гэтыя 
былі захапляючымі, але і небяспечнымі. Мігуэль Сервет, 
а пазнеі Джардана Бруна заплацілі жыццём за тое, што 
ўсумніліся ў догмах царквы аб стварэнні свету, чалавека 
і грамадскага ладу Богам. Іх лёс раздзяліў Томас Мюн- 
цэр ідэолаг сялянскай вайны ў Германіі. На радзіме 
Скарыны было звычаем тапіць і паліць ведзьмаў.
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Эпоха Адраджэння мела свае глыбокія супярэчнасці, 
абумоўленыя тым, што і новыя, прагрэсіўныя для таго 
часу буржуазыыя парадкі былі ўласніцкімі, хіжымі, зна- 
чыць, вызвалялі ў чалавеку нізкія інстынкты: прагнасць, 
сквапнасць, захоўвалі зксплуатацыю працы і ведаў. На- 
ват вызваленне чалавека ад путаў сярэдневяковай аўта- 
рытарнасці, патрыярхальнай пакорлівасці і царкоўнай 
дагматыкі нярэдка суправаджалася зрывамі ў эгацэн- 
трызм, авантурызм, шарлатанства.

Скарына бачыў і чуў рацыянальных практычных рз- 
фарматараў і летуценных утапістаў, вучоных і шарлата- 
наў, смелых падарожнікаў і  драпежных піратаў, скеп- 
тычных блюзнераў і веруючых фанатыкаў, што размах- 
валі Бібліяй, як кат сякерай, але сам не ўпадаў у край- 
насці; ён шукаў рашэнняў універсальных, тэарэтычных 
і прыйшоў да ўхвалення дзяржаўнай структуры, вядомай 
яшчэ Арыстоцелю і адроджанай палітычнымі мыслі- 
целямі новага часу. Арыгінальнасць яго думкі праявілася 
ў рацыянальных пралановах, як дасягнуць разумнай 
суладнасці грамадскага арганізма, як забяспечыць спра- 
вядлівасць у цэнтралізаванай дзяржаве манархічнага ты- 
пу, якой было Вялікае княства Літоўскае.

Прыхільнасць Скарыны да мудрага ўладара лагічна 
павінна азначаць і прызнанне манархіі дасканалай фор- 
май дзяржавы. Гэта доўгі час шакіравала сацыяльных 
дагматыкаў, якія  не маглі пагадзіць такога факта з 
догмай. Скарына ж  тут перадусім выступае як вучоны-тз- 
арэтык, што шукае ідэальныя формы дзяржаўнага 
ўладкавання і развіцця. Матэрыялам, на які апіралася 
яго думка, былі біблейскія кнігі, працы Арыстоцеля, 
магчыма, і Дэмакрыта, іх успрыманне вучоным-гу- 
маністам і жывая практыка дзяржаватворчасці ў Вялікім 
княстве Літоўскім, Польскай Кароне і ў еўрапейскіх 
краінах таго часу.

Арыстоцель вылучыў тры формы дзяржаўнага ўлад- 
кавання — манархічную, арыстакратычную і дэмакра- 
тычную. На яго думісу, кожная з іх можа быць станоўчай 
пры ўмове, што будзе адпавядаць інтарэсам усяго грамад- 
ства, а гэта магчыма толькі тады, калі дзяржавай кіруе 
не тыран па сваёй прыхамаці, не каста і нават не маса ці 
народ, а закон. Закон у разуменні Арыстоцеля — «гэта 
вольны ад безадказных спакус розум*. Там жа, дзе ра- 
зумныя законы не створаны або парушаюцца, узнікаюць 
злаякасныя адхіленні і захворванні дзяржаўнага арганіз- 
ма: манархія або царская ўлада перараджаецца ў ты- 
ранію, арыстакратыя — у алігархію, а дэмакратыя, дзе
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4 ІГО0 СТЫ народ, з ’яўляючыся манархам, імкнецда кіра- 
,'ваць па-манаршаму (бо ў гэтым выпадку закон не кіруе 
ім) і становіцда дэснатам (чаму і падхалімы ў яго пава- 
зкаюцца)* і такі дэмакратычны лад больш за ўсё нагадвае 
з асобных відаў манархіі тыранію, таму і характар у іх 
адзін і той жа: і крайняя дэмакратыя і тыранія паступа- 
юць дэспатычна з лепшымі грамадзянамі»1.

Разважанні Арыстоцеля наводзілі сучаснікаў Скары- 
яы на думку, што нельга лічыць дасканалаі дзяржавай 
усялякую рэспубліку і ўсялякую манархію, 8 другога 
боку, прыклад італьянскіх гарадоў-дзяржаў нібы пацвяр- 
джаў пазіцыю антычнага філосафа: рэспубліканская ўла- 
да у Фларзнцыі аказаласн няўстойлівай ■— яна раптоўна. 
ўступіла месца тыраніі Медычы, арыстакратычная ж 
Венецыя, якой кіравалі некалькі соцень старадаўніх ро- 
даў, умацоўвала сваё становішча, няснынна багацела, 
будавалася, клапацілася пра росквіт навук і мастацтваў. 
Скарына не без гордасці мог усведамляць, што і яго 
краіна, Вялікае княства Літоўскае, а таксама Польская 
Карона функцыянірроць як абмежаваныя і ўмацаваныя 
звычкамі і законамі канстытуцыйныя манархіі. Законы 
гэтыя далей-болей распрацоўваліся, удасканальваліся. 
Пстарычным прататыпам здаровай дзяржавы магло вы- 
ступаць у свядомасці палачаніна княства з вечавой тра- 
дыцыяй, якая дзейнічала як закон, засцерагала грама- 
дзян ад дэспатычных імкненняў князя.
, ;У старшкытным Полацку, як 1 ў іншых вечавых кня- 
ствах, улада не абагаўлялася, яе разумелі як грамадскую 
волю, сабраную ў адзін кулак і перададзеную вечам 
князю пад нейкую канкрэтную праграму на пэўны тэр- 
мін. Пасля сканчэння тэрміну ўладар рабіў справаздачу 
і звальняўся вечам або пакідаўся надалей для выканання 
новых задач.

У дзяржавах дэспатычных улада была спадчыннай, 
яна фетышызавадася, называлася божаю воляй, а дэспат 
лічыўся стаўленікам Бога ці проста вярхоўным жрацом, 
а то і Богам. Дасканалыя законы павінны адпавядаць 
звычаям і традыцыям народа. Звычай у Арыстоцеля і 
Скарыны — вышзй закону. Закон, які пярэчыць звыча- 
ям, не можа мець сілы, бо людзі схільны паступаць 
паводле звычаяў, ігнаруючы закон, Мудры ўладар у Ска- 
рыны і Арыстоцеля апіраецца на створанае народам звы- 
чаёвае права — аснову правапарадку і грамадскай спра- 
вядлівасці,

1 Арастотель. Соч.: В 4 т. М. 1988. Т. 4. С. 497.
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У чаеы Скарыны ў Вялікім княстве Літоўскім ішло 
інтэнсіўнае заканадаўчае ўладкаванне: княжацкая рада 
перарастала з дарадчага органа ў раснарадчы, у княжац- 
кай канцылярыі і на шляхецкіх павятовых сейміках 
ствараўся Літоўекі Статут. Завяршальны этап работы над 
Статутам узначальваў канцлер Альбрэхт Гаштольд, а 
вялася яна ад імя вялікага князя і караля Жыгімонта 
Старога. Першая рэдакцыя Статута была закончана ў 
1522 г.» але да 1529 г. ішлі абмеркаванні яго тзксту на 
сеімах Гродна, Врэста, Вільні, уносіліся папраўкі — 
такім шляхам паспалітая шляхта змагалася за роўныя 
правы з магнатамі. Скарына, жывучы з лета 1520 г. у 
Вільні, быў сведкам, а можа і ўдзельнікам дапрацовак 
Статута. Магчыма, таму ён з павагай прыгадаў імя Жыгі- 
монта Старога ў пасляслоўі да «Апостала».

Даеледчыкі часам называлі Скарыну дэмакратам, па- 
цвярджаючы такую ацэнку тым, што першадрукар адра- 
саваў сваю працу людзям паспалітым, або ўсім людзям. 
Але ж  да ўсіх людзей звярталася сама хрысціянская 
думка той пары, хоць дэмакратычнаю яна не была, бо 
прыкрывала і асланяла божым імем сацыяльную неспра- 
вядоіівасць, панаванне адных саслоўяў над другімі. Вучо- 
нага, як і падобна Скарыне даследуе грамадства, дзяржа- 
вы і  законы, можна аднесці да дэмакратаў толькі тады, 
калі ён аддасць перавагу рэспубліканскім сістэмам перад 
манархічнымі. Але ж Скарына бачыў узор ва ўладкаванай 
мудрымі законамі манархіі, на чале якой стаяў мудры 
заканадавец. I тым не менш ён, не будучы ў прамым сэнсе 
дзшакратам, быў для свайго часу прагрэсіўным мыслі- 
целем. Такою, уладкаванаю законамі, манархіяй была ў 
часы Скарыны і Жыгімонта Старога Польская Карона, а 
па яе ўзоры ўладкоўвалася Літва і Беларусь, дзе выпра- 
цоўваўся славуты звод законаў — Статут Вялікага кня- 
ства Літоўскага. Скарына слушна бачыў гістарычную 
перспектыву для дзяржаў такога тыпу. Бо што азначала 
б для яго, выхадца з купецкага саслоўя, стаць дэмакра- 
там, рэспубліканцам у моцнай яшчэ феадальнай ма- 
нархіі? Гзта азначала б адмовіцца ад агульнанацыяналь- 
ных інтарэсаў і перайсці на пазіцыі тых элементаў шлях- 
ты? якія хацелі ўтварыць шляхецкую рэспубліку, дзяр- 
жаву для сваёй паспалітай браціі, Разуменне агульна- 
дэяржаўных іптарэсаў у такіх умовах найбольш блізкім 
было каралю, чый трон стаяў на вяршыні піраміды 
феадальнай структуры. Кароль быў прызваны рэгуляваць 
узаемаадносіны паміж саслоўямі, але каб справіцца з 
гзтай задачай, яму трэба было быць мудрым закана-
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даўцам, а не самавольным тыранам. Ідэя цара-закана- 
даўцы была вядома яшчэ антычным грэкам, ад Арысто- 
деля прыйшла яна да Адраджэння і да Скарьнш, на- 
паўняючыся вопытам тых краін Еўропы, дзе каралеўская 
ўлада пачала выступаць цывілізуючай сілай. Эпоха Ас- 
в е т я іц т в а ,  якая прыйдзе на змену Адраджэнню, выразна 
пакажа, што менавіта асвечаныя абсалютысцкія манархіі 
ў Бўроле здолелі забяспечмць найбольшы росквіт эка- 
номікі і культуры, тады як Польшча, становячыся шля- 
хецкаю рэспублікай, аказалася нежыццяздольнай, бо 
шляхецкія сеймікі і сеймы часта не маглі адолець сас- 
лоўнага эгаізму пануючых, вымагальніцтва і ўтрыман- 
ства, вольнасці з’ядалі парадак.

Скарына размяжоўваў паняцці дзяржавы і грамадст- 
ва, а гэта было найноўшым здабыткам тагачаснай думкі. 
Ён ставіў грамадства на першае месца ў сістэме каш- 
тоўнасцей: вышэйшае прызванне чанавека — служыць 
грамадству («не толнко бо самн народнхомося на свет, но 
более ко елужбе божей ж посполнтого доброгок-). Нават 
падключаючыся да грамадскіх спраў свайго часу, Скары- 
на заставаўся шукалы-іікам агульных прынцыпаў, а не 
канкрэтных форм. Дзеля паскарэння прагрэсіўных гра- 
мадскіх працэсаў, якія  тады адбываліся ў Беларусі, ён 
падбіраў ім тэарэтычнае абгрунтаванне: прыгадваў ана- 
логіі ў гістарычным вопыце чалавецтва і ў кнігах Свяш- 
чэннага Пісання. Вядома, што з гэтых кніг чэрпалі ўзоры 
і прэцэдэнты нават ідэолагі і кіраўнікі антыфеадальнага 
руху, правадыры нацыянальна-вызваленчых хваляван- 
няў і войнаў. Знайсці аналогію новай прагрэсіўнай ідэі ў 
Вібліі азначала для таго часу —■ забяспечыць гэтай ідэі 
прыхільнікаў, бо яна аказвалася згоднай з божым нака- 
наваннем, значыць — надзейнай і беззаганнай.

ІІІІто ж  галоўнае ў грамадскім уладкаванні, якое пра- 
пануе Скарына? Мысліцель зыходзіць з тыпова рэнесан- 
савага ўяўлення, што грамадства — гэта структура рухо- 
мая, нібы жывы арганізм, яно, як і чалавек, можа 
ўдасканальвацца, а можа і псавацца пад уплывам аб- 
ставін. Чалавецтва набыло пэўны вопыт, як удасканаль- 
ваць грамадства, выхоўваць у грамадзян і ўладароў па- 
шану да законаў. Скарбніцай гэтага вопыту, на думку 
Скарыны, былі працы летапісцаў, кодэксы заканадаўцаў, 
трактаты філосафаў, а перш за ўсё павучэнні біблейскіх 
прарокаў і евангельскіх апосталаў. Ужо той факт, што ён 
ставіць антычных язычніцкіх летапісцаў, філосафаў, за- 
канадаўцаў поруч са святымі прарокамі і апосталамі, 
еведчыць пра шырыню і смеласць яго падыходу да праб-
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лемы. Адсылаючыся да рэлігійных кніг, Скарына заста- 
едца на пазіцыях чалавека свецкага. I невыпадкова яго 
каментарый да біблейскіх кніг быў адхілены артадаксаль- 
нымі багасловамі і царкоўнікамі ў Масковіі. Уее прадмо- 
вы і пасляслоўі Скарыны прасякнуты клопатам пра тое, 
як разумна ўладкаваць грамадства, як выхаваць чалавека 
і ўдасканаліць, упрыгожыць жыццё на зямлі.

У біблейскіх кнігах Скарына знаходзіць праграмны 
лрынцьпк дасканалае грамадства — тое, якое кіруецца 
разумнымі і справядлівымі законамі. Такое ірамадства 
вылучае мудрых правіцеляў і выхоўвае спраўных грама- 
д зя н  — патрыётаў, здольных ставіць агульныя інтарэсы, 
«посполнтое доброе» вышэй за асабістыя. Дасканаламу 
грамадству, якое кіруецца справядлівымі законамі, суп- 
рацьстаіць грамадства дэспатычнае, што трымаецца на 
еамаўпраўстве тыранаў і на страху падначаленых. Краі- 
ны, у якіх пануюць беззаконнасць, дэспатызм, страх і 
выслугоўванне падуладных перад уладарамі, варты асу- 
дяіэння як ш кодны я людзям і праціўныя Богу.

Вучоны-гуманіст лічыць біблейскія кнігі універсаль- 
ным кодэксам, дзе змешчаны звсй законы й права, нмй 
же люде на землм справоватнся нмають». «Людьское 
естество, —піша ён, — двоякжм законом бывает справо- 
вано... то есть прнроженым, а напнсаным». Прыроджаны 
закон, паводле Скарыны, — гэта асноўны закон маралі: 
4'і’о чнннтн нным всем, что самому любо ест от нных всех, 
VI того не чнннтн нным всем, чего сам не хоіцепга от нных 
т&етп». Абыходзіцца з іншым так, як хочаш, каб з табою 
абыходзіліся, — гэты прынцып здаецца Скарыне універ- 
сальным законам чалавечага сул^ыцця. На ім трымаецца 
гармонія грамадства, ён з’яўляецца асновай, на якой 
^яко  на удненнн (днішчы. — У. К.), всн законы пнсанын 
заложены ест». Гэты прыроджаны закон «напнсан ест в 
сердцн еднного каждого человека».

Ставячы на адзін узровень закон божы і чалавечы, 
Скарына ў прадмове да «Першай кнігі Царстваў» зазна- 
чае, што найдаўнейшыя законы для афінян напісаў Са- 
лон, для спартанцаў — Лікург, а для рьімлян — Нума 
Пампілій. Праўда, хрысціянін не абавязаны тыя языч- 
ніцкія законы засвойваць і шанаваць, хопіць яму Бібліі: 
там законы больш універсальныя. Але ў прадмове да 
«Другазаконня» Скарына падкрэслівае, што законы піса- 
ныя з ’явіліся ў выніку заканадаўчай творчасці народаў, 
таму яны маюць сваю нацыянальную спецыфіку, «еже 
едмный каждый народ с свонмн старейшымн ухвалнлн 
суть подле, яко же ся нм налепей вндело бытн». Законы
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гэтыя між сабою не «сровновають», бо адны народы 
адным, а другія іншым <*языком ся любятьж

Скарына, такім чынам, прызнае і ўхваляе права кож- 
нага народа мець свае законы, адпаведныя нацыянальнай 
своеасаблівасці жыцця. Ён патрабуе толькі еднасці прын- 
цыпу: каб усе законы былі «почтнвьш, справедлнвын... 
потребнын... пожнточнын... подлуг абычаев землі, часу 
ц месту, прнгожнн, явнын, не нмея в себе закрытостн, не 
к пожнтку еднного человека, но к посполнтому доброму 
напнсанын^.

Закон у разуменні Скарыны — гэта універсальны 
сродак уладкавання і кіравання грамадствам, сродак вы- 
хавання ўсіх людзей: і каралёў, і падданых, рэгулятар 
жыццядзейнасці грамадскага арганізма. Паказчыкам да- 
сканаласці грамадскага арганізма з'яўляецца гармонія 
паміж уладаром і падданымі, паміж інтарэсамі саслоўяў 
і агульнаграмадскімі інтарэсамі. Аснова такой гармо- 
ніі — божая «опатренность» (наканаванне) і чалавечы 
розум, а інструмент гармоніі — разумны, справядлівы і 
адкрыты для ўсіх закон. Даючы свету законы, воля божая 
і розум чалавечы хочуць ператварыць жыццёвы хаос у 
суладдзе, гарманічнае еужыццё. Хаос — гэта ўладанні 
д’ябла, які ў адной са скарынінскіх прадмоў і названы 
«беззаконнікам».

Скарына пералічвае і характарызуе розныя тыпы піса- 
ных законаў, сярод іх «шраво — рыцерское нлн военное, 
еже на войне соблюдаемо бываеть», характарыстыка яго 
перакліісаецца з раздзелам «06 обороне земской» Статута 
Вялікага княства Літоўскага. Услед за рыцарскім названа 
«право местское» і «купецкое^, але для ецісласці аўтар 
прадмовы не стаў каменціраваць іх. У Беларусі гэтыя 
віды права яшчэ не склаліся ў кодэксы, а знаходзіліся на 
стадыі асобных, дагавораў, даравальных грамат і кара- 
леўскіх прывілей гарадам, брацтвам, гэта значыць цэхам 
рамеснікаў і купцоў. Нястача законаў прыводзіла да 
самаўпраўства і нават рабаўніцтва сярод купцоў. Архівы 
сведчаць, што ў адзін з такіх канфліктаў трапіў бацька 
Скарыны і брат Іван. Менавіта складанне земскага, шля- 
хецкага і гарадскога права было тою прагрэсіўнаю тэн- 
дэкцыяй жыцця Беларусі, якая натхняла Скарыну на 
пошукі маральна-філасофскіх прынцыпаў заканадаўства: 
справядлівасці, роўнасці закона для ўсіх грамадзян, ад- 
крыт'асці і пачцівасці. Законы, заснаваныя на гэтых 
прынцыпах, здольных забяспечыць маральнае здароўе і 
годнасць чалавека, засцерагаюць краіну ад дэспатызму 
караля, ад анархіі шляхты і ад сялянскіх бунтаў. Кара-
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леўскую ўладу падтрымлівалі тады таксама князі і маг- 
наты, але дзеля сваёй зыгады. Яны хацелі, каб кароль 
суняў свабодалюбства шляхты, спыніў яв дэмакрытыч- 
ныя імкненні да падзелу ўлады. Скарына выетупіў за 
каралеўскую ўладу, абмежаваную законамі, якія гаран- 
туюдь грамадзянскія правы і належння свабоды ўсім 
людзям паспалітым. Сам Скарына трапіў пад пакаранне 
беа доказу віны, а потым атрымаў каралеўскі імунітэт, 
кэлі пляменнік Раман даказаў каралю невінаватасць 
дзядзькі.

Сярод біблейекіх дароў Скарына вылучае Майсея і 
Саламона. Майсей першы ўстанавіў сваім падуладным 
суды, «нмн же ся нмелн справоватн межн собою», а 
Саламон не толькі прадоўжыў яго заканадаўчую дзей- 
насць, але паказаў узор мудрай судовай практыкі, рас- 
еудзіўшы дяж кі выпадак: якая з дзвюх жанчын, што 
прыйшлі судзіцца за дзіця, — сапраўдная яго маці. 
Мудры цар параіў рассекчы дзіця папалам і аддаць кож- 
най жанчыне роўную частку. Сапраўдная маці адмо- 
вілася...

Цар-заканадаўца і суддзя прынцыпова лепшы за ца- 
ра-заваёўніка і дэспата, бо ён ахоўвае правы і годнасць 
усіх грамадзян, а заваёўнік і дэспат толькі задавальняе 
сваю ненатоленую прагу ўлады 1 славы. Скарына з асу- 
джэннем называе імя. вавілонскага цара Навухаданосара, 
«яленнвшего Нерусалшм в  Седехню», што потым «захо- 
тел не токмо царом бытн, но н богом».

Не выключана, што ў падтэксце скарынінскіх прад- 
моў быў намёк, адрасаваны Жыгімонту Старому, які 
апіре-ўся на арыстакратычную эліту і мог часам жор- 
стка падаўляць хваляванні гараджан, адхіляць дама- 
ганні простай шляхты, хоць увогуле ён быў палітыкам 
разважным.

Дасканалы грамадзянін і ўзорны цар, паводле Скары- 
ны, '— гэта абсалютныя законнікі. Першы настолькі 
засвоіў звычку думаць і жыць паводле закону, што не 
адчувае нават евайго падпарадкавання, такому чалавеку 
фактычна «закон не ест положен». Другі ж  ведае, што 
праведнасць узвышае, а беззаконнасць ганьбіць народы і 
ўладароў.

Аснову закону, як ужо адзначалася, для скарынінскіх
часоў складаў закон божы, таму і законнік у яго ўяўлен- 
ні — чалавек веруючы, узорны хрысціянін. Да гэтага 
погляду трэба, аднак, аднесціся гістарычна і не рабіць 
заўчасных высноў пра кансерватыўнасць ці абмежава- 
насць уяўленняў Скарыны. Прыгадаем, што новае, бур-
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жуазнае грамадства зараджалася ў нетрах старога феа- 
дальнага ладу, а новыя Ідэі — у нетрах старой хрысціян- 
скай і саслоўнай ідэалогіі. Каб даць правільную ацэкку
скарынінскаму веруючаму чалавеку, трэба ўдакладніць, 
што канкрэтна разумеў мысліцель I каментатар Бібліі над 
в е р ай  у Вога. У некалькіх яго прадмовах пераказваецца 
евангельскі афарызм: «К вере Хржстове потребны оуть 
добрые дела», «вера бо без дел мертва ест», У прадмове 
да другога паслання апостала Паўла к Цімафею Скарына 
заяўляе: «Закон Хрнстов не во словах любых, но во делах 
чнстых поставлен ест«>. У свяшчэнных кнігах ён шукае 
не так слоў «о вере Хрнстове», як «о делех закона», 
«дедех т добросоденстве человеческом».

Трымаючыся кантаксту гэтых выказванняў, можна 
абагульніць: па-сапраўднаму верыць у Вога той, хто ўмее 
тварыць карысныя для грамадства справы. А дзейнасць, 
энергія, дзелавітасць — рысы ўжо новага чалавека, героя 
эпохі Адраджэння. Пацвярджэнне таго, што менавіта 
дзеіныя людзі падабаюцца Богу, Скарына знаходзіць /  
ідэалогіі раннехрысціянскіх абшчын, у тэкстах апосталь- 
скіх пасланняў. Так, у прадмове да «Апостала» ён гаво- 
рыць, што першыя нрапаведнікі хрысціянства наказвалі 
людзям, «дабы нные на свете збнралн сокровнгца, нные 
крепостн, ш ш е богатства, яные премудростн... не боячц- 
ся мучнтелей, нн смертн».

Сам Скарына бачыў сябе адным з такіх менавіта 
збіральнікаў прамудрасці. Болып таго, купецкі сын, стаў- 
ттгы вучоным мужам, нравёў бліскучую аперацыю па 
абмене скарбаў матэрыяльных, сабраных і ўручаных яму 
віленскімі мецэнатамі, на скарбы духоўныя, патрэбныя 
для выхавання людзей, выпрацоўкі добрых нораваў, цно- 
ты. На ілюстрацыях да скарынінскай Бібліі многа выяў 
нрацы — тут і будаўнікі, і жанцы, і вучоныя, удзельнікі 
дыспуту. Сам Скарына на партрэце сядзіць за рабочым 
еталом, у руках яго кніга, уверсе справа — вагі (сімвалі- 
зуюць ацэначны характар яго думак і каментарыяў), ля 
ног пчала —■ сімвал рупнасці, стваральнай дзейнасці, 
патрыятызму, на абрусе, якім пакрыты стол, — знак 
Скарыны: месяц і сонца на фоне шчыта, увасабленне 
прагрэсу ведаў, узыходу святла навукі.

Скарына ў многіх прадмовах спыняе ўвагу чытача на 
людзях дзелавітых, мужных і разумных: напрыклад, Ісус 
Навін, ваявода, які быў «муж богобойный, справедлнвый, 
мудрый, смелый, снльный, цнотлнвый, трезвый_н ш;ас- 
л й в ы й , н  у  свонх справах чуйный н порадный». Цікава, 
што сярод мноства эпітэтаў няма слова «окрутный*
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(жорсткі), хоць адпаведная кніга падае жахлівыя 
факты вынішчэння Навінам цэлых гарадоў: «іаразіў 
мячом усё дыхаючае ў іх». Прадстаўляючы чытачам 
асілка Самеона, Скарына як бы хоча здзівіць гіпер- 
балічнымі сітуацыямі: «Той еднною іцекою ословою ты- 
сеіцу мужей фнлнстымскнх убнл ш льва, поткавшн 
на путн, расторгал ж нные богатырскнн многнн дела 
чйннл». I зноў ж а каментатар абмінае фатальныя сла- 
басці гэтага волата, яго наіўную даверлівасць, цераз якую 
ён і загінуў, здраджаны каханкай Далілай. Адраджэнне 
любіла ў чалавеку адназначнасць, а наш гуманіст быў 
еынам евайго чаеу: для яго Самсон заставаўся паўтарэн- 
нем Геракла.

Грамадства для Скарыны — гзта суладны калектыў 
людзей, а паколькі чалавек — гзна сукупнаець душы і 
цела, дык ш  посылает нам господь Бог пастырей ж 
докторов, онн же научають нас протнвнться бесовскнм 
спакусам, теже князей ж воевод добрых, нже боронят нас 
от рук поганекнх». Такім чынам, у прынцыпе феадальнае 
грамадства здаецца Скарыне арганізмам нармальным, а 
яго абодва верхнія еаслоўі — патрэбнымі і карыснымі: 
феадалы крыжа «паеуць душы», а феадалы мяча баро- 
няць цела і ахоўваюць набыткі, Д ля  яго важна толькі, 
каб грамадства «спровавалася» мудрымі законамі. Гу- 
маніст дапускае да апекі над душамі нароўні з духоўні- 
камі вучоных — дактароў навук. Гэта ўжо рэнесансавая 
навіна, смелая думка. Людзі свецкія здабываюць праза 
на лекаванне душ талентам, ведамі, навукай, самаўда- 
еканаленнем, а святары яшчэ актам пасвячэння («мірапа- 
.мазаннем»), Тыя і другія ствараюць духоўныя каш- 
тоўнасці, памнажаюць цноту і веды падобна таму, як 
земляробы і рамеснікі вырабляюць, а купцы збіраюць і 
абменьваюць багацці зямныя. I што самае важнае: не 
толысі для еябе, але для «посполнтого доброго», для 
гарманічнага сужыцця людзей.

3 прыемнасцю паведамляе Скарына ў адной з прадмоў 
да «Апостала», што апостал Павел наказваў выганяць з 
абшчын тых прапаведнікаў, якія нічога не рабілі, а толькі 
«страшаху братаю» канцом свету і жылі за кошт запало- 
ханых прастакоў. Скарына з яўным задавальненнем пе- 
раказвае евангельскі наказ: «отлучнтн от себе таковых, 
нже, суть безчнннымн ж празнуюндне, яко н еам в ннх 
празно хлеба не яде, н кто не хоіцет делатн, да не есть 
(хто не хоча працаваць, хай не есць) ш к делу прнставлен 
да будет». Але і ў сімпатыях да раннехрысціянскіх ідэа- 
лаў роўнай беднасці, працавітасці Скарына не дапускае
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крайнасцей, нібыта памятаючы, што за такія крайнасці 
фанатычны фларэнтыйскі манах Саванарола трапіў на 
касцёр.

Пазідыя Скарыны пераклікаецца жедзе з духам рэфар- 
мацыі, якая спрасціла рэлігійшля абрады» абавязапа па- 
стараў працаваць, утрымліваць уласнаю працай свае 
сем’і» звяла царкоўны рытуал да чытання ўголас біблей- 
скіх тэкстаў з пропаведзямі, зрабіла рэлігію больш «ра- 
цыянальнай», а абрад танным, сціплым, як гэтага хацелі 
практычныя буржуазныя элементы. Праўда, прамых сім- 
паты і Скарыны да ідэі Лютэра ці Кальвіна даследчыкі 
не ўстанавілі, ён заставаўся верным традыдыям свайго 
краю і народа, адносіўся да р эл ігіін а і веры паблажліва 
і талерантна, не надаваў значэння разыходжанням наміж 
рознымі канфесіямі ў хрысціянстве і, трэба думаць, не 
ўкваляў фанатызму лютэран таксама, як I каталіцкай 
апазіцыі з яе інквізітарамі, молатамі на' ведзьмаў 1 каст- 
рамі (аўтадафэ).

Гараджане ў Вялікім княетве Літоўскім былі саслоўем 
патрыятычным. Яны ўсведамлялі гістарычную нерспек- 
тыўнасць свайго існавання, таму горача браліся за гра- 
мадскія справы, праяўлялі ахвярнасць і гатоўнасць слу- 
жыць радзіме. Кароль у крытычныя для дзяржавы мо- 
манты звяртаўся да гараджан і атрымліваў грошы на 
абарончыя войны. 8 удзячнасці Жыгімонт Стары надаў 
нават шляхецкі герб і даверыў пасаду літоўскага пад- 
скарбія (міністра фінансаў) аднаму віленскаму гара- 
джаніну, які ў час нападу непрыяцеля «кровй н горла не 
пожалел».

На дзіцячай I юнацкай памяці Скарыны Вялікае кня- 
ства Літоўскае вяло шмат абарончых войнаў, болыпасць 
з ізс канчалася паражэннямі. На Ведаруеі беспакарана 
гойсалі татарскія кошы, уганяючы ў няволю дзесяткі 
тысяч маладых бранцаў. Толькі ў 1506 г. войску Вялікага 
княства Літоўскага пад камандаваннем тураўскага князя 
Міхаіла Глінскага ўдалося ўшчэнт разбіць каля Клецка 
крымскіх татар.

Знешнія пагрозы і абарончыя войны абвастрылі пат- 
рыятычныя пачуцці насельніцтва, гераічнымі матывамі 
сталі напаўняцца нават спрадвеку мірныя сялянскія ка- 
лядкі і валачобныя песні.

Доўга знаходзячыся на чужыне, Скарына развіў свае 
патрыятычныя пачуцці, паглыбіў погляды на радзіму I 
ўмацаваў духоўную сувязь з яе каштоўнасцямі. Яго ду- 
хоўны вопыт напоўніўся гераічнымі справамі вызвален- 
чых войнаў у Чэхіі, Нідэрландах, Германіі, Італіі. Мыслі-
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цель-гуманіст Скарына залічвае патрыятычныя пачуцці 
да самых натуральных і універсальных прыроджаных 
якасцей усяго жывога. Прывязанаець жывых істот да 
родных мясцін — гэта ўсеагульная, у разуменні Скары- 
ны, заканамернасць, дзякуючы якой жыццё становіцца 
мэтазгодным і разумным. Выконваючы патрыятычны 
абавязак, кожная жывая істота яднаецца з родам. а 
чалавечая асоба — з грамадствам, і так паўстае гармонія 
паміж індывідам і родам, асобай і калектывам, грама- 
дзянінам і дзяржавай.

Універсаліст Скарына імкнецца пацвердзіць закон па- 
трыятызму выключна яркімі, нават парадаксальнымі 
фактамі. У яго свядомасці ўзнікае красамоўны для свайго 
часу парадокс: нават жанчына, прадстаўніца «слабой» 
палавіны роду чалавечага, можа зраўняцца з мужчынам 
па сіле патрыятычнай ахвярнасці. У біблейскіх кнігах 
апісана некалькі выпадкаў жаночага патрыятызму і муж- 
насці. Найболып даўнія з іх адносяцца да рода-племян- 
нога перыяду жыцця народаў Бліжняга Усходу. Так, у 
«Другой кнізе суддзяў» расказваецца, як адзін важак 
племені, ссуддзя», што забіў семдзесят сваіх братоў, каб 
захапіць уладу, аблажыў вежу, у якой схаваўся яго 
аношні брат, і сам памкнуўся яе падпаліць, Нейкая 
жанчына спіхнула з вяршыні вежы абломак жарнавіка і 

*аламала братазабойцу чэран. Паранены, ён паклікаў 
хлапчука-збраяносца і загадаў яму: «Дабудзь меч твой і 
ўмярцві мяне, каб не сказалі пра мяне: «Жанчына забіла 
яго».

Тры біблейскія кнігі названы імёнамі жанчын: «Руф*>,
«Эсфір», «Юдзіфв», да ўсіх трох напісаў прадмовы і пас- 
ляслоўі Скарына, але толькі апошняя гераіня імпанавала
яму.

Пра Руф —' увасаблекне сляпой прывязанасці да роду 
мужа (не захацела нават пасля таго, як аўдавела, вярнуц- 
ца ў родны дом, а пайшла за свякрухаю на яе радзіму, 
апекавалася ёю і. па яе наказе выйшла замуж за багатага 
родзіча мужа, каб зберагчы імя роду) Скарына нічога 
пахвальнага не сказаў, абмежаваўся пералікам генеа- 
лагічных галін роду царскага і назваў Руф у загалоўку 
прадмовы «ірабабой Давыдовой». На тытульнай гравюры 
яна паказана сцінлай і рупнай збіральніцай каласоў за 
жанцамі на полі родзіча-багацея. Пра Эсфір, якая стала 
фаварыткай цара Артаксеркса, пераважыўшы іншых 
кандыдатак хараством і црывабнасцю, Скарына таксама 
выказаўся стрымана, яго болын цікавіла інтрыга цара- 
дворца Амана.
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Самым выдатным сярод жаночых вобразаў Бібліі лі- 
чыў Скарына вобраз ГОдзіфі. Яна ўвасабляла ідэал пат- 
рыёткі-падзвіжніцы» якая «непобедлмо от людей победн- 
ла». Скарына спасылаедца на рэкамендацыю ўсяленскага 

іора/які дазволіў чытаць гэтую кнігу «к нашему нау- 
ів іш ю , абыхом, яко в зерцало, жену сню преславную 

>ед очнма нмеюпріе, в добрых делах я в любовн отчнз- 
ны не толнко жены, но н мужн наследовалн н всякого 
тружання ш скарбов для посполнтого доброго ж для отчнз- 
ны своея не лютовалн (не шкадавалн. — У. К.)», Адсюль 
відаць, што Юдзіф — узор грамадзянкі, якая не шкадуе 
для аічыны ніякіх скарбаў і « 'ружання», ідзе на смярот- 
ную небяснеку.

Сюжэт біблейскай кнігі расказвае пра тое, як  прыго- 
жая ўдава з Вефуліі ў час асады горада воіскамі Навуха- 
даносара пайшла з дазволу старэёшын у варожы стан^і 
спакусіла асірыйскага камандуючага Алаферна. Убачыў- 
Тттт.т красуню, воін загарэўся любоўю, наладзіў пір у яе 
гонар і, развесяліўшыся, забраў Юдзіф у свой шацёр. Яна 
ж, калі Алаферн заснуў, забіла бестурботнага любоўніка 
яго ж мячом, затым адсекла галаву і прынаела на паказ 
суайчыннікам, каб падняць дух абаронцаў.

Скарыну цікавіць Юдзіф як грамадзянка, што «выда- 
ла ест" яснвот свой на небеспеченство*>. Каб раскрыць 
грамадзянскія якасці гераіні, ён даў у пачатку прадмовы 
выклад гісторыі Аеірыйскага, Вавілонскага і Нерсідскага 
царстваў, вылучыў і супрацьпаставіў два тыпы цароў — 
жорсткага агрэсара Навухаданосара і вялікадушнага Кі- 
ра, які «выпустнл ест жнды нз пленення вавшюнского... 
н вея сосуды церковные, еже был побрал Навухаданосар- 
цар во храме Саламонове, нм вернул». Сучаснік ІОдзіфі 
цар Камвізей, або Артаксеркс ці Навухаданосар, — тыран 
і заваёўнік, военачальнік Алаферн — паслугач тырана, 
таму, у разуменні аўтара прадмовы, ён заслугоўваў пака- 
рання. Юдзіф у кантэксце так зразуметых падзей выра- 
стае ў постаць, якая смелым учынкам спыніла беззакон- 
не, выратавала родны горад ад нашэсця і знішчэння. 
Нават рацыяналіст Скарына прыйшоў у захапленне, ус- 
лавіў патрыятызм як  прыроджаную якасць натуры ўсіх 
жывых істот, а тым больш людзей: «Понеже от прнроже- 
ння зверн, ходяіцне в пустынн, знают ямы своя; птнцы, 
летаюіцне по воздуху, ведают гнёзда своя; рыбы, плава- 
юіцне по морю ш в реках, чуют внры своя; пчелы н тым 
падобная боронят ульев свонх, — тако ж  я  людн, нгде 
зроднлнся ш ускормлены суть по Бозе, к тому месту 
велнкую ласку нмають». Для таго часу, калі душа чала-
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века, гэта значыць усе вышэйшыя начуцці, лічылася 
царкоўнікамі не прыроджанай, а дараванаю Богам якас- 
дю» гзтае выказванне было паказальным як  гуманістыч- 
ны зарыянт трактоўкі праблемы.

У скарынінскім натрыятызме няма тэндэнцый, уласці- 
вых ідэолагам шляхты» якія  ўсё падпарадкоўвалі вайско- 
вай справе і функцыям абароны або і захопу чужых 
зямель. У Скарыны на першым плане прывязанасць і 
любоў да роднай зямлі і ўраўноўванне ў правах розных 
форм служэння роднаму краю. Гэта яго самога «м я л о с т й - 
вый Бог з таго языка на свет пустнл», на якім ён, 
удзячны, выдаў Біблію, гэта ён, называючы сябе «нзбран- 
ным мужем», «в лекарскнх науках доктором», паслужыў 
людзям «поеполнтым» працаю, стараннасцю, ведамі.

Філасофскія поглядм і маральныя арыенціры. Кан- 
цэнтратам боскай і чалавечай мудраеці ў разуменні Ска- 
рыны з’яўляецца кніга прытчаў Саламона. У кананічны 
звод праваслаўнай Бібліі гэтая кніга не ўваходзіла, Ска- 
рына залічыў яе да Свяшчэннага Пісання самастойна, 
кіруючыея тр'адыцыяй каталіцкай Еўропы. Па сутнасці 
гэта своеасаблівы зборнік народных прыказак, афарыз- 
маў на маральна-этычныя тэмы, маральны кодэкс патры- 
ярхальнай эпохі. Прытчы захапілі Скарыну, відаць, ус- 
таноўкай на рацыянальнае тлумачэнне маралі, пахвалой 
мудрасці і розуму» справядлівасці і духоўнасці. «Прыміце 
вучэнне маё, а не срэбра, лепш веды, чым адборнае 
золата... мудрасць за перлы, і нічога сярод каштоўнасцей 
не зраўняецца з ёй». У каментарыях да Бібліі Скарына 
настойвае на тым, што мудрасць даступная як Богу, так 
і чалавеку, у яго часта паўтараюцца паралельныя азна- 
чэнні —■ «двоякая правда: божня н человечня», што 
еведчыць пра наяўнасць у поглядах вучонага рэнесанса- 
вага гомацэнтрызму і пра знаёмства з новай для таго часу 
канцэпцыяй «дваістай ісціны» Авераса. Чалавечая муд- 
расць у разуменні Скарыны «есть матн всех добрых речей 
ш учнтель всякому доброму уменшо». Такім чынам, па- 
няцце мудрасці спалучае ў сабе веды і этычныя нормы. 
Такое разуменне было ўласціва антычнасці, яго адрадзілі 
Эразм Ратэрдамскі і іншыя мысліцелі эпохі Рэнесансу. 
«Без мудростн н без добрых обычаев, — заяўляе Скары- 
на, — не есть моіцно, почстнве яттт людем посполнте на 
землж».

У прытчах чалавекам мудрым называецца той, хто 
ўмее падпарадкаваць страсці розуму, не выбухае гневам, 
не гаворыць лішняга, асабліва ўладарам. У сваю чаргу 
мудры ўладар, цар-заканадаўца разумна шануе законы і
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не злоўжывае ўладай, бо ведае, што -шраўдаю ўмацоў- 
ваедца пасад».

Мудрасць наказвае разумнаму чалавеку шанаваць аа- 
коны маралі, паважаць бацьку і маці, не грашыць з 
чужою жонкай, бо «вока, шчео ыасміхаецца з бацькі і не 
карыцца перад маці, выклююць вароны», а за грэх з 
чужою жонкаіо давядзецца цярпець номсту законнага 
мужа, страціць набытак, а то і жыццё. Такім чынам, 
беззаконне і грэх — проста нявыгадныя ўчынкі, і той, хто 
іх дапускае, — неразумны чалавек. Дурным акажацца 
таксама той, хто стане непамерна ўшчамляць бедных. 
Разумны разлік наказвае рабаўладальніку; «Ратуй узя- 
тых на емерць». У падтэксце гэтай сентэнцыі трэба чы- 
таць; лепш нератварыць асуджаных смяротнікаў у ня- 
вольнікаў і мець выгаду з іх працы. Сярод шматлікіх 
парад, якія дае Саламон разумнаму чалавеку, паўтараец- 
ца напярэджанне — асцерагацца дурняў. Бо яны не 
могуць дарасці да ўсведамлення законаў маралі: *У вушы 
дурнога не гавары, таму што ён здзекліва зганьбуе разум- 
ныя словы твае*>; «Лепш чалавеку сустрэць мядзведзіцу, 
у якой адабралі дзяцей, чым дурня з яго д'урнотай».

Усяго некалькі твораў у гэтым раздзеле Бібліі перара- 
стаюць рамкі звычайных афарызмаў і набліжаюцца да 
жанру прытчы ў сучасным разуменні, гэта значыць да 
павучальнага расказа пра нейкія жыццёвыя надзеі ма- 
ральнага плана. Адукаванаму і прадпрымальнаму чала- 
веку, якім быў Скарына, напэўна, падабалася прытча пра 
мураўя, што выкрывала ляноту і праслаўляла мурашы- 
ную рупнасць, нястомную цягавітасць. Муравей быў па 
сутнасці блізкім да Скарынавай любіміцы пчалы — гэта 
«калектывіст», зборлівы і амаль такі ж  ваяўнічы, як 
пчала, на выпадак патрэбы абараняць свой прытулак і 
набытак. Цар Саламон, якому прыпісвалася, аўтарства 
прытчаў, звяртаўся тут да юнака: «Не давай сну вачам 
тваім, і дрымоты веям тваім, ратуйся, як сарна ад рук і 
як птаха ад птушкалова. Пайдзі да мураша, лянівец, 
паглядзі на дзеянні яго і будзь мудрым. Няма ў яго ні 
начальніка, ні прыганятага, ні загадчыка, але ён рыхтуе 
летам хлеб свой, збірае ў жніво ежу сваю. Дакуль ж а ты, 
гультай, будзеш спаць? Калі ты ўстанеш са сну свайго? 
Крыху паспіш, крыху падрэмлеш, крыху, рукі зала- 
жыўшы, паляжыш, і нрыйдзе, як валацуга, беднасць 
твая, галеча твая, як разбойяік».

Прадмова да «Прнтчаў*» — адна з найболын грун- 
тоўных у Скарыны. Спачатку каментатар ахарактарыза- 
ваў Саламона як асобу, якой Бог паслаў «мудрость боль-
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шую, нежелн которому нному человеку», само імя цара 
* выкладывается же руськнм языком — мнрный шга 
спокойный, понеже был мнр н покоі по всд времена 
царства его»5 і вось, карыстаючыся дабротамі міру, цар 
^чл&ў «претчеі трн тысегцн н сопсал своего скдадавна 

ов пять тысехцей». Падыход да Саламона атрымаўся 
\п « . лагетнчны, асветнік абмінуў прыведзеныя ў Бібліі 
і-’д^ігы жорсткай барацьбы аа ўладу сына Вірсавіі, мэло- 
д* іа",а сярод сыноў Давіда8 які, толькі знішчыўшы ста- 

іага брата, а пасля і выкарыстанага для гэтай справы 
ачальніка, і нават вярхоўнага жраца, забраў-такі 

ўлэду ў свае рукі. Скарына толькі падрабязна пералічвае 
літаратурную епадчыну Саламона і вылучае кнігу прыт- 
^аў чк  рэч першарадную, у якой гаворка ідае «о мудростн, 
о науце, о добрых обычаех».

Скарына вызначае асаблівасці жанру прытчаў, пры- 
тым аказваецца, што ў яго часы прытчамі называлі 
ўсякія іншасказальныя выслоўі і перш за ўсё прыказкі. 
«...Прнтчн, — гаворыць Скарына, — шлш прнсловня, 
поя^же ннымн словы всегда нную мудрость н науку 
злэіленують... нежелн ся словамн пншуть*-. Галоўнай 
жанравай рысай прытчаў Скарына лічыць іншасказаль- 
?уш павучальнасць і падкрэслівае, што Саламон выказ- 
ваетдца ў прытчах зычлівым тонам, «якобы отец сына 
но/чая мудростл®'. Паводле зашыфраванасці зместу і 
ц етк аец і ўспрымання падтаксту вучоны-асветнік па- 
дзі'ліў прытчы на тры раздзелы, у кожным з якіх пасту- 
лорй ўскладняецца падтэкст. Нібы заахвочваючы чытача 
ьдолець умоўнасць формы, Скарына паэтызуе іншаска- 

л^насць і афарыстычнасць як  сродкі выяўлення і 
"эд еяння: «Ест бо в снх прнтчах сокрнта мудрость, 
те'обы моць в драгом каменн, н яко злато в землн, ш ядро 
у гореху». 8 пазіцы і асветніка Скарына падрабязна пе- 
рслічвае карыець, якую мозкна атрымаць ад чытання 
прытчаў: «Пожнточьны же суть сне кннгы честн всякому 
человеку, мудрому ж безумному, богатому ш вбогому, 
младому ш старому, наболей тым, онн же хотять м м е т  
добрые обычае й познатн мудрость ш науку... »

Ввяртае на еябе ўвагу факт, што пасля «Прытчаў» 
Скарына надрукаваў таксама не ўведзеную ў праваслаўны 
канон кнігу «Прамудрасці Ісуса сына Сірахава» і за ёю 
толькі дзве апошнія кнігі Саламона.

У прадмове да «Ісуса Сірахава» вучоны расказаў пра 
еяавутае кнігасховішча егіпецкага цара Пталамея ў Алек- 
сандрыі, «нмеаше разлнчных кннг... более, нежелн че- 
тырьдесять тысепдей». Цар гэты, падобна Саламону, ха-
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цеў «оставнтн в науце ш в кішгах вечную славу н паметь
свою, нежелн во тленных велшшх царскых еокровнгцах». 
Пабываўшы ў гэтай бібліятэцы, Ісус Сірахаў, адукаваны 
чалавек эпохі элінізму, «возревновал ест тому» і зага- 
рэўся жаданнем напісаць уласную кнігу, пакінуць «по 
собе паметь». Так была створана кніга «о креностн, о 
трезвостн, о мерностн, о почтнвостн, о зцедроте, о тжжо- 
стй, О лругодюбіш... о справованші самого себе, о товарн- 
стве добром й злом>. Такім чынам, кніга Ісуса Сірахава 
аказваецца блізкай па тэме «Прытчам», у ёй тая ж 
устаноўка на выяўленне асноў маралі, характэрны для 
антычнай цывілізацыі культ розуму: «Вся бо Саламонова 
н Арнстотелева божественая іі жнтейская мудрость в еей 
кі-шзе краткымн словы замкнена ест*. Беларускі асветнік 
і гуманіст звяртае ўвагу на тое, што кніга падзяляецца 
на дзве часткі, у першай аўтар «прнводнт нас к мудростн 
ш к добрьш обычаем путем розуму», а ў другой — «к 
добрым делом путем прнкладу».

Відавочна, нафасам маральна-этычнага самааналізу 
захапіла Скарыну кніга Іова, якую ён надрукаваў следам 
за «Псалтыром». У аснове сюжэта гэтаі маральна-філа- 
софскай паэмы, напісанай у форме іутаркі мудрацоў 
(гэтым прыёмам любілі карыстацца Сакрат і Платон), 
ляжыць выпрабаванне стойкасці веры ў Бога. Д ’ябал 
заспрачаўся з Вогам і ааявіў, што і самы праведны на 
зямлі чалавек верыць у Бога толькі дзеля таго, што яму 
створаны добрыя ўмовы жыцця. Бог дазволіў д’яблу 
забраць у праведніка Іова багацце. Але і стаўшы га- 
летнікам, гэты чалавек захаваў веру, Тады д’ябал заявіў, 
што маральная вынослівасць чалавека ніколі не адолее 
страху смерці.

Бог дазволіў д’яблу выпрабоўваць Іова смяротнай хва- 
робай. I аказалася, што зняможаны праказай праведнік 
прадаўжае верыць у божую снравядлівасць ды адначасова 
і ў сваю нявіннасць. Ён толькі екардзіцца на фатальнае 
ненаразуменне, нейкі недагляд, што стаў, як яму здаец- 
ца, прычынай незаслужаных пакут. Трое сяброў сышліся 
паспачуваць паміраючаму. Яны пачалі ўгаворваць Іова, 
каб то і падумаў і нрыгадаў, што ўсё ж  напэўна недзе 
нечым еаграшыў, угнявіў Бога. Але Іоў настойваў на 
сваёй бязвіннасці. Пакутнік прыгадвае не грахі, а свае 
маральныя заслугі — актыўную барацьбу супраць зла: 
«Друзгатаў я  беззаконнаму сківіцы і з зубоў яго вырываў 
захопленае».

!оў не слухаў парад сяброў, не паддаваўся ўгазорам: 
перабіраючы ў думках усе свае ўчынкі, ён умацоўваўся
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на сваім — ён бязвінны. Але які ж  тады Бог? У адчаі
няшчасны стаў праклінаць сваю долю. Лямант яго як бы 
жыўцом узяты з народных кленічаў і галашэнняў: «Ня- 
хай бы я як не быўшы, з чэрава перанесены быў у труну»; 
«Пакінулі мяне блізкія мае і знаёмыя мае забылі мяне»; 
«Чаму беззаконныя жывуць, дасягаюць старасці, ды і 
сіламі моцны? » Са скаргаў выразна прабіваецца эстэтыч- 
на-ацэначны лад мыслення героя, характэрны для антыч- 
нага свету: «Я стаў братам шакалам і другам страусам»; 
«I цытра мая зрабілася панылаю, і евірэль мая — голасам 
нлакучым». Аднак не згадзіўся Іоў прызнаць неіснуючую  
віну, абгаварыць самога сябе. Нават не схіліў яго да 
саманагавору фанатычны юнак з яго псіхічнай атакай: 
маўляў, нават месяц і то не светлы, і зоркі не чыстыя 
перад вачыма Бога. Усе апаненты Іова ведалі, што, прыз- 
наўшы хоць неіснуючую віну, лягчэй пакутаваць. Але Іоў 
не хацеў аблягчыць сваёй долі самаашуканствам. Прыціх 
ён толькі перад страхам божым, калі сам Бог сышоў да 
яго і, параўноўваючы сябе з насарогам, перад сілаю якога 
чалавек — мошка, стаў патрабаваць пакоры. Не пасмеў 
спрачацца з Богам Іоў, паклаў палец на вусны свае і 
змоўк, Богу спадабалася стойкая вера пакутніка, ён пры- 
блізіў Іова, вярнуў здароўе і багацце, любоў родных, 
павагу знаёмых, дазволіў яму скласці сабе ахвяру ды не 
толькі ад сябе, але і ад сваіх сяброў, якія раней угаворвалі 
Іова прызнаць неіснуючую віну ды міжвольна ўзвялі на 
Бога розныя інсінуацыі.

Шчаслівая і павучальная развязка надае кнізе Іова 
рысы разгорнутай прытчы, яна паказвае ўзор вынослі- 
васці і прынцыповасці перад нягодамі і пакутамі чалаве- 
ка і справядлівасць Бога, які годна адплаціў за вернасць 
і за перамогу над скептычным д’яблам.

3 антычнай філасофіі пачэрпнуты і перанесены ў гэту 
кнігу прынцып, паводле якога мудрасць і розум — аснова 
справядлівасці і маральнай чысціні. У 28 раздзеле аўтар 
так гаворыць пра Бога і мудрасць: «Калі ён ветру назна- 
чыў вагу, і ваду размяшчаў паводле меры, калі назначыў 
статут дажджу і ш лях для  маланкі громаноснай, тады ён 
бачыў яе і паказаў яе і сказаў чалавеку: «Вось страх божы 
і ёсць сапраўдная прамудрасць, і аддаленне ад зла — 
розум».

На свой лад паказальна, хоць і нечакана, што ў 
прадмове да ўсёй Бібліі Скарына раіць выкарыстаць кнігу 
Іова для навучання логіцы, можна, відаць, сказаць — 
жалезнай логіцы, падзвіжніцкай стойкасці, непахіснай 
маралі.
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Дяаліз маральна-этычных ідэі, выказаных Скарынам 
я  предмовах да біблейскіх кніг, дазваняе нрызнаць, пгго 
б е л а р у с к і мысліцель, адштурхоўваючыся ад жыццёвага
зійесту Бібліі, прыйшоў да новай рэнесансавай маралі, 
якая лічыла асновай маралыллх пачуццяў і ацэнак унут- 
раічія номыслы індывіда, а не страх божы — пекла ці 
ряі: -:а тым свеце. Асноваі асноў маральнага ўдаска- 
ця^'.-'НЯ чалавеіса Скарына лічыць мудрасць, цнатлівы 
рооу'., скіраваны суб’ектам на свой духоўны свет8 на свае 
ўчкшкі і помыслы. «Ест нанвышшая мудрость, — заяўляе 
ён у прадмове да кнігі Іова, — розмышленне смертн ш 
познанне самога себео. Скарына не ігнараваў «страху 
божага*-, не адмаўляў ролі пакарання для маральнага 
фарміравання чалавека і пашырэння «добрых обычаев». 
Аднак страх пакарання ён дапускае толькі там і тады, дзе 
перастаў дзейнічаць разумны самакантроль, калі знікла 
пачуццё ўласнай годнасці, якое засцерагае ад ізлых пам- 
кненняў, утрымлівае чалавека на пазіцыях адвечнага 
маральнага закову, запісанага ў сэрцы кожнага: «не чыні 
таго другому, што табе не мілао. Страх і кара, на думку 
Скарыны, існуюць менавіта «для людзей злых, абы до- 
брыя межж злымн в покон жнтн моглн, яко святый 
апостол ппшет: «Вемы убо, нже добр есть закон, аіце кто 
нм законне дееть...» Апошняя рзшгіка вельмі важная: 
Скарына патрабуе, каб страх і кара ўжываліся толькі 
законна, а не сваявольна, бо вядома, што беззаконнае 
дзеянне, хоць бы і скіраванае супраць зла, само стане 
злом, паколысі выйдзе за рамкі разумнага самакантролю. 
«Каждый человек, — піша Скарына, — нмея разум, 
познаеть, нже непослушанне, убнйство, прелюбодеянне, 
ненавжсть, татба, несправедлнвость... ш нная тым падоб- 
ная злая бытн*>.

Сучасныя вучоныя слушна бачаць у асобе Скарыны 
рэфарматара дагматызаванай царкоўнай сярэдневяковай 
маралі і хрысціянскай этычнай дактрыны з яе прынцы- 
памі непраціўлення злу, асвячэння беднасці і пакут. У 
паняцце асноўных правіл чалавечага сужыцця Скарыны 
ў прадмове да «Другазаконня ь ўключае побач са святасцю 
сям’і, абавязкам выхавання дзяцей яшчэ: «наснлню сн- 
лою отпренне, ровная свобода всем, обіцее нменне веех — 
тым законом жнвяху веруюіцнЕ Хрнста по восшествнн 
его на кебеса». Такім чынам, ён даходзіць да ідэй періпа- 
бытнага абшчыннага камунізму, якія прапаведаваліся ў 
творах ідэолагаў ранняга хрысціянства,

Уяўленні Скарыны аб ідэальным жыцці называюць 
часам утапічнымі. Думаецца, гэтае азначэнне мала пады-
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ходзіць, бо думка Скарыны скіравана на зямлю, а не на 
неба ці ў замагільны свет. Ыаватарства маральна-этычна- 
га вучэннл Скарыны ў імкненні вызвалідь асобу, чалаве- 
чую індывідўальнасць ад путаў сярэдневяковай цар- 
:""ўі:а-зфысціянскай дагматыкі, артадоксіі, якая асуджа- 
л8 аеобу на бязвольнасць і пасіўнае мадзенне, чаканне 
едругога прышэсця» I раю нябеснага.

У разуменні Скарыны вартасдь чалавека вызначаецца 
іы тым, якога ён веравызнання, а тым, як ён паводзіць 
еябе з пункту гледжання універсальнага закону маралі — 
абы:;одзіцца з іншымі так, як  хочаш, каб з табой абы- 
ходзіліся. Катэгорыя справядлівасці, хоць і звязана ў 
Скарыны з Богам, але носіць падкрэслена ўсеагульны 
характар, яна незалежная ад саслоўнай, нацыянальнай і 
нават рэлігійнай прыналежнасці чалавека. У часы, калі 
цывілізаваны свет нёс у сабе як  спадчыну Сярэдневя- 
коўя рэлігійныя войны паміж хрысціянствам і магаме- 
танстзам, унутры гэтых рэлігійных сістэм нарасталі ўжо 
новыя канфлікты сацыяльна-буржуазнага і нацыяналь- 
на-вызваленчага характару. Маральны універсалізм Ска- 
рыны быў сродкам пазнання і ацэнкі зменлівай грамад- 
скай рэальнасці. Імкненне да універсальнай праўды і 
справядлівасці выступала ў нашага асветніка ўнутраным 
органам арыентацыі чалавека ў свеце, які апынуўся на 
парозе новай класавай і нацыянальнай дыферэнцыя- 
цыі — буржуазнай. Размыўка сярэднявякова-тэалагіч- 
ікшг, догмаў і ўкараненне рацыяналістычных поглядаў на 
чалавека — вось галоўны паказчык наватарства і прагрэ- 
оу скарынінскіх маральна-этычных поглядаў. Скарына 
смела спалучаў у адзіны цэласны комплекс мудрасць 
Сэламона і Арыстоцеля, паднімаючы гэтым самым аўта- 
рытвт філасофска-этычных ідэй антычнага свету.

Па думцы вучоных, Скарына побач з Лютэрам і Эраз- 
мам Ратэрдамскім з ’яўляецца прадстаўніком агуль- 
наеўрапейскай ідэі абнаўлення хрысціянскай веры і ма- 
ралі. На сваёй радзіме ён адыграў ролю толькі прад- 
весніка рэфармацыі, якому ўдалося зрэфармаваць пера- 
дуеім мову царкоўных кніг і адкрыць іх змест для «людей 
посполнтых русского языка». Рэфармацыя прыйшла на 
Беларусь у асобе Сымона Буднага і Васіля Цяпінскага ў 
другой палове XVI ст. і рэалізавала заўчасна прапанава- 
ную Скарынам ідэю спалучэння нацыянальна-патрыя- 
тычных і маральна-этычных поглядаў у адзіную уыівер- 
еальную сістэму светаўспрымання, зрабіла патрыятычнае 
служэнне вышэйшай дабрадзейнасцю. У эпоху Асвет- 
ніцтва наступіць поўнае аддзяленне маральных пачуццяў
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і поглядаў ад рэлігійных, свецкая мараль стане асновай
крытыкі рэлігіі і прывядзе да атэізму С. Лавана і К. Лыш- 
чынскага,

У прадмове «Сказанне во первые ігангн Монсеовн» 
Скарына вылучае часткі Бібліі, якія, на яго думку, 
асабліва «суть трудны ко разуменню«>, ■— гэта ♦Еніга 
быцця*-, «Эклезіяст», ♦Песня песняў», Змест названых 
твораў выходзіць «над розую людьскый«>, У чым ж а 
справа? Што ж у такіх розныж па змесце кнігах адноль- 
кава не ўкладваецца ў скарынінскае паняцце розуму? 
Аказваецца, што ў «Кнізе быцця» — міф аб стварэнні 
свету Богам з нічога, бо ён пярэчыць Арыстоцелеваму 
закону: «8 нн с чего і-шчто же быеть-», У «Эклезіясце» і 
<Песні песняў*> розуму пярэчаць, агульна кажучы, па- 
чуцці, эмоцыі, іх нелагічнасць, канрызнасць, геданізм,

3 пункту гледжання псіхалогіі, эмацыянальнай на- 
поўненасці, настрояў і духоўных станаў — гэта рэчы 
палярныя: у «Эклезіясце» пануе скепсіс і глыбокая дэп- 
рэсія, у <Шеені песняў» — бушуюць страсці, вітальнь 
экстаз дасягае вяршынь. Кнігі гэтыя, відаць, вабілі Ска- 
рыну і прычынялі шмат клопату пры каменціраваннід 
змест іх асабліва не месціўся ў рамкі хрысціянскай 
дактрыны і тэолагі адаптавалі яго, даючы надуманыя* 
сімвалічна цяжкія для простага чалавека тлумачэнні, і 
Францыск Скарына вымушаны быў лічыцца з гэтым, 
Так, ён вырашыў даць беларускаму чытачу гэтыя кнігі і 
выдаў іх недзе на самым пачатку, але ў каментарыяз. 
вытрымліваў прынятыя сярод багасловаў трактоўкі-але- 
горыі. Вучоныя ўстанавілі, што Скарына часам паўтараў 
такіх каментатараў Бібліі, як святы Еранім, а таксама 
Мікалай і Еранім Ліраны.

♦Эклезіяст*' — кніга настраёвая, мінорная, нават скеп- 
тычная, у ёй знайшла выйсце горыч чалавека, які паце- 
шыўся зямнымі асалодамі, багаццем, славай, хараством, 
нават мудрасцю, але не насыціўся. Скарыну, напэўна, 
бянтэжылі прагорклыя парадоксы накшталт таго, «што 
ў вялікай мудрасці шмат пакут, і хто памнажае 
веды, памнажае гора». Не адпавядала аптымістычнаму 
духу Скарыны безнадзейна-скептычная сентэнцыя «Эк- 
лезіяста*>: «I зненавідзеў я жыццё, таму што агідыымі 
сталі мне справы, якія робяцца пад сонцам, бо ўсё таў- 
катня і тамленне духу*>. Не мог ён прыняць філасофіі 
безнадзейнасці: «усё ўзнікла з праху і ўсё ператворыцца 
ў прах*>. Жыццё Скарыны, шукальніка ведаў, вучонай 
славы, выдатнага дзеяча культуры пярэчыла філасофіі 
небыцця.
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Трапіўшы ў клапотнае становішча, каментатар святое 
кнігі прапануе чытачу псіхалагічна-ўзроставы падыход 
да яе зместу. Яна, маўляў, напісана для людзей «суіцнх 
в детех мужества», якія  маюць цвёрдыя погляды, сталыя 
характары і не пахіснуцца ў сваіх прынцыпах і па- 
водзінах. Да гонару асветніка трэба сказаць, што ён смела 
і сумленна вылучыў у прадмове супярэчлівыя выказванні 
«Эклезіяста» і прыняў іх як  адбітак суб’ектыўнасці ча- 
лавечых захапденняў і настрояў: «людская кохання т 
мыслн су’гь еобе протнвна, еднн бо в том ся кохаеть, тое 
хвалнть ж о том мыслнт, а другый другое», Аднак не 
адважыўся Скарына ўхваліць права чалавека на такое 
індывідуальнае ўспрыманне свету, на сенсуалісцкі тып 
суджэнняў і ацэнак. Гэта пярэчыла яго ідэалу грамадства 
і чалавека, члена пчалінага рою, што павінен жыць па 
законах розуму і справядлівасці. Гуманіст закончыў 
прадмову з пазіцый абшчынна-саборных, запэўніўшы чы- 
тача, што цар Саламон скептычна аднёсся ў «Эклезіясце» 
менавіта да капрызных суб’ектыўных пачуццяў, у іх 
няўстойлівасці знайшоў « суету ш утнснеіше душн». 8а- 
мацаваў Скарына разважанні біблейскім выразам: «Бога 
бойся н заповедн его соблюдн» і тады будзеш «вонстнну 
совершенный человек».

«Песня песняў» не давала і такіх мажлівасцей для 
інтэрпрэтацыі, як «Зклезіястк у ёй не было хістанняў, 
перападаў настрою, уся яна была напоўнена адным. ды- 
ханнем. Можна было разгубіцца строгаму маралісту і 
законніку нерад тэкстам любоўнай паэмы, складзенай у 
даўнія часы пра каханне цара Саламона і прыгажуні 
Суламіфі, якое трэба было «асвяціць» хрысціянскай цно- 
тай. Скарына прыняў версію святога Ераніма, які прапа- 
наваў успрымаць паэму як алегорыю, прароцтва, дзе 
нібыта каханкамі выступаюць не Саламон і Суламіф, а 
Хрыстос і хрысціянская царква. Вучоны ў сваім «Предо- 
словне». збаяўся глянуць на каханне як гуманіст. Асце- 
рагаецца Скарына хваліць зямныя страсці, а «Песня 
песняў» '—■ гэта гімн хараству і каханню зямному, языч- 
ніцкаму, дзе наіўна ўхваляецца прыгажосць не душы, а 
чалавечага цела. Як пагадзіць з хрысціянскім этычным 
кодэксам любоўныя страсці? Лірычны сюжэт «Песні нес- 
няў» заснаваны на драматызме спатканняў I разлук зака- 
ханых, якія шукаюць любоўных сустрэч, каб неспадзява- 
на расстацца і зноў пакутаваць ад разлукі. Прытым дзяў- 
чына выступае такой жа актыўнаю партнёршай, як і 
хлапец. Суламіф сама шукае свайго каханага і на пытанне 
жанок, чым ён прыкметны сярод мужчын, адказвае:
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«Каханы м оі белы I румяны, лепшы за дзесяць тысяч 
іншых. Галава яго — чыстае золата, кудры яго хвалістыя, 
чорныя, як воран. Вочы яго — як галубы пры ручаі вады, 
што купаюцца ў малацэ і сядзяць задаволена.

Шчокі яго — кветнік духмяны, грады пахучых кветак, 
губы яго — ліліі, што выліваюць цякучую міру.

Рукі яго — залатыя круглякі, утыканыя тапазамі,
ясывот яго, як разьба са слановай косці, абкладзеная 
сапфірамі...

Вусны яго — слодыч, і ўвесь ён прыемнасць. 
Вось хто каханы мой, вось хто друг мой, дочкі еру- 
салімскія!»

У гэтым прызнанні няцяжка заўважыць характэрныя 
для народных песень традыцыйныя рысы мужчынскага 
хараства: чорныя кучаравыя валасы, румяныя шчокі і 
ІНШЫЯ адзнакі здароўя, сілы. Праўда, у наш ай паўночнай 
славянскай паэзіі не так яўна выступае зямное хараство, 
там хіба ў фрывольных песнях можна сустрэць адкрытг.тл 
апісанні, напрыклад, жывата ці прагных асалоды вуснгу^ 
але ў паэзіі Усходу — гэта норма.

На Скарыну твор гэты, відаць, зрабіў глыбокае эсг< г 
тычнае ўражанне, бо выдавец загадаў «тнснутн» «Песіш) 
песняў» двума колерамі: чорным і чырвоным. Тут адзів 
выключэнне ў аднакаляровых праэкскіх выданнях пс^ 
шадрукара. Звяртае ўвагу неадпаведнасць паміж гэтым 
эстэтычньш жэстам выдаўца і «безасабовай» адчужанае- 
ціо яго прадмовы, дзе толькі пераказваецца артадаксаль- 
на-хрысціянская версія пра святую алегарычнасць «Пее- 
ні песняў» і прапануецца пад закаханым Саламонам 
падразумяваць Хрыета, а пад прыгожаю Суламіфай нават 
не жанчыну, а хрысціянскую царкву. Рэальнае каханне 
падменена ўмоўным і такім чынам аказваецца знятым 
клапатлівы язычніцкі пачуццёвы пафас, эротыка сублімі- 
руецца, пераводзіцца ў сферу рэлігійнай экзальтаванасці. 
Так загадвалі чытаць змест «Песні песняў» царкоўныя 
артадоксы, пачынаючы ад святога Ераніма. Дзеля аб’ёк- 
тыўнасці варта заўважыць, што толькі такая крайне 
надуманая інтэрпрэтацыя дазволіла ўвесці гэты твор у 
кананічны спіс біблейскіх кніг. У часы Скарыны правас- 
лаўная царква нават яшчэ не рашалася прызнаваць гэтуіо 
кнігу святой, першадрукар запазычыў яе з чэшскай ка- 
таліцкай Бібліі, каб пашырыць круг чытацкіх інтарэсаў 
еваіх землякоў.
: Няцяжка здагадацца, на падставе прыведзеных урыў- 

каў, што «Песня песняў» — плод язычніцкага мастацтва, 
яна цалкам дысаніравала з хрысціянскімі маральнымі
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догмамі і еа створаным пад іх уплывам еярздневякоі 
эталонам хараства і кахання бесцялеснага, праявай яі 
было» з аднаго боку, містытаае ўздыханне манахінь 
творніц да здані Ісуса Хрыста, а з другога .— ев« 
варыянт — так званае рыцарскае слугаванне даме еэрц^, 
дзе выключалася сама мажлівасць жаніцьбы, утварэ 
сям’і. Для сям’і ў феадальным свеце існавалі дынаст- 
і-шя шлшбы, якія заключаліся 'па абавязку, таму пра- 
даўжэнне роду прымала форму выканання сямейнага 
абавязку, божага нрадпісашш. Эпоха Адраджэння я ш -я-_ 
і адраджала эдаровую аснову антычнага кахання, узбага- 
чаючы дялесны пачатак духоўнымі асалодамі, даступ- 
нымі людзям Адраджэння, паколькі яны набывалі асабо- 
васць, іыдывідуальнасць і станавіліся духоўна цікавымі 
адно аднаму.

Чаму ж  не пайшоў на прызнанне гэтага права Скары- 
на, сучаснік Тыцыяна, адукаваны чалавек, як і чытаў, 
нэўна, Дантэ, Бакачыо? Ці сам не ўзвысіўся да разумення 
новага тыну любові і хараства, ці не дарасла яго родная 
зямля? Відаць, часткова перш ае і больш другое. Свецкі 
чалавек, вучоны і асветнік быў не толькі сынам новага 
часу, а перш за ўсё сынам сваёго краю, рэнесансаЕі-ія 
навіны прымаў асдярожна, трымаў курс на асвету, муд 
раець, розум. Скарына выбраў з бурлівай, яшчз не заст 
лай свядомасці Адраджэння плынь рацыяналістычную, 
якая пазней дасць строга рэгламентаваную этыку і эсч-а 
тыку класіцызму, напіша на сваім сцягу: «Толькі разум 
нае — прыгожа».

Эстэтьмныя Ідэалы і мастацкая творчасць. Света ' 
гляд Скарыны, як адзначалася вышэй, мае ўласцівую дя7 
гуманістаў арыентацыю на гуманнае ўдасканаленне гра- 
мадства і чалавека. Адпаведна і эстэтычныя погляды яго, 
наколькі можна меркаваць па выданнях^ першадрукара, 
вызначаюцца сінкрэтызмам і асветніцкім практыцыз- 
мам: катэгорыі маральнага, прыгожага і карыснага вы- 
ступаюць у яго комплексна, яны аб’яднаны функцыяй 
пашырэння ведаў, пазнання чалавекам свету і самога 
сябе. Эстэтычнае ж пазнанне з’яўляецца духоўна-прак- 
тычнаю, а не чыста разумоваю дзейнасцю. Яно фіксуецца 
не ў паняццях ці суджэннях, а ў даступных пачуццям 
вобразах (зрокавых, слыхавых, славесных). Скарына, 
трэба сказаць, бачыў некаторую адметнасць мастацтва 
вобразнага пазнання. Як належала гуманіету. ён прызна- 
ваў яго выхаваўчую сілу, здольнасць улагодзіць душу 
чалавека і нават дячнць разлады душы, даводзіць да 
гармоніі. Даследчыкі знаходзяць у Скарынавых перакла-
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дах біблейскіх тэкстаў эстэтычную пераакдэнтоўку ацэ- 
нак розных жыццёвых з ’яў і робяць елушную выснову, 
што ён арыентаваўся на рэнесансавы, вобразна-эстэтыч- 
ны гарманічна-цэласны тып культуры, бачыў наваколь- 
ны свет як увасабленне геацэнтрычнай і гомацэнтрычнай 
гармоніі. Каштоўнасць мастацтва Скарына разглядаў з 
а с в е т н іц к іх  назнавальна-выхаваўчых пазіцый, яно — 
Сродак мнагапланавага жыватворнага ўздзеяння на асобу 
ч а н а в ек а . Псалом, нанрыклад, паводле Скарыны, «тело 
пеннем веселнт, а душу учнть». Аднак у гэтай шырыні 
мастацкага ўздзеяння — на цела і душу — Скарына аддае 
перавагу разумоваму ці, як бы мы сёння сказалі, пазна- 
вальна-выхаваўчаму пачатку: пазнанне дзеля стварэння 
гармоніі.

Хараство ўяўляецца Скарыне нейкай мудраю сулад- 
насцю мнагастайных і супярэчлівых з’яў свету: надпарад- 
кава'насць частак цэламу, органаў — арганізму, асобы — 
грамадству, пачуццяў — абавязку, або раўнавага антыно- 
маў і дапаеаванаець хоць розных, але аднатыпных з ’яў: 
душы і цела, слова і справы, божай празорлівасці і 
чалавечага розуму.

Найбольш поўна выказаны погляды Скарыны на ха- 
раство і мастацтва ў прадмове да Шсалтыра», біблейскай 
К н іг і, якую ён надрукаваў двойчы — спачатку ў Празе, 
затьш у Вільні. Лічачы тэкст гэтай кнігі высокапаэтыч- 
ным, ён не рашыўся перакладаць яго, надрукаваў на 
царкоўнаславянскай мове, якая, відаць, адчувалася ім як 
высокая літаратурна-кніжная мова ўсходніх славян, што 
абслугоўвала канфесіянальную сферу ўжытку. Слова 

■<цсалтыр> ён растлумачыў як назву музычнага інстру- 
мента, падобнага да ліры, толькі з меншай колькасцю 
(дзесяць) струн. Гэты інструмент уваходзіў побач з гус- 
лямі, трубой, рогам і арганам у склад рытуальнай цар- 
коўнай аркестры ў біблейскія часы. Кніга «Псалтыр*» — 
лаэтычны зборнік, у які ўключана паўтараста рытуаль- 
ных песень, што спяваліся па наказе Давіда ў храме пад 
акампанемент аркестры.

Характэрна, што Скарына ўспрымаў «Псалтыр» як 
кнігу ў  цэлым аптымістычную, жыццесцвярджальную» 
на яго думку, псалмы «смуток ш печаль отгоняють... 
людей в прнязнь зводять». У лепшых псалмах жыве 
вядомая фальклору наіўнасць пачуццяў: бацькоўская па- 
блажлівасць дужага Бога і дзіцячая згаворлівасць пачці- 
вага і слабага чалавека. Відавочна, такую эмацыяналь- 
ную шчырасць адзначыў Скарына, гаворачы: «Псалом 
жестокое сердце мягчнть н слезы с него, яко бы со
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жеточннка, нзводнтьж Аднак яму імпанавала ў чалавеку 
не мяккасць сэрца, а мудрасць, уменне стрымаць напор 
пачуццяў, падпарадкаваць грэшныя епакусы і жаданні 
розуму і дабіцца мудрай гармоніі, душзўнага спакою або 
цвёрдай рашучасці, гатоўнасці дзейнічаць рэзультатыўна 
і справядліва супраць зла.

Паэзія псалмоў уяўляецца Скарыне згусткам мудрасці 
і хараства. Ідэалам хараства была для яго не бесцялесная 
божая сутнасць, як для хрысціянскіх багасловаў, святога 
Аўгусціна ці Фамы Аквінскага. Краса ўяўлялася Скары- 
не ў дзвюх праявах: духоўнай, боскай і цялеснай, зямной, 
чалавечай. Першая — высокая і велічная, манументаль- 
ная, а другая — цнатлівая, шчырая.

Скарына чытае «Псалтыр» у кантэксце гуманістыч- 
нага універсалізму і практычнага прызначэння, Кніга 
гэтая не толькі мастацтва, але і веды, падручнік жыцця: 
«детем малым початок всякое доброе наукн, дорослым 
помноження в науце, мужам моцное утвержденне». 
Варта звярнуць увагу на эпітэт доброе, ужыты ў 
адносінах да навукі. Скарына разумее тут пераважна 
маральна-этычныя і гуманітарныя веды, скарбніцу ду- 
хоўных каштоўнасцей, на якой трымаліся норавы і ма- 
раль эпохі. Такія веды выхоўваюць справядлівасцю, сум- 
леннасцю.

У скарынінскім каментарыі мы сустракаем прын- 
цыпова важнае для гуманіста і асветніка прызнанне 
еднасці паміж прыгожым, маральным і асветніцка- 
адукацыйным, карысным. Маральнасць і змястоўная 
навучальнасць красы была адным з найважнейшых 
зстэтычных прынцыпаў высокага Адраджэння. Выдат- 
ны скульптар Бенвенута Чэліні бачыў сваю перавагу 
над моднымі віртуозамі ў тым, што ўспрымаў красу 
«больш свята», гэта значыць маральна, а Леанарда 
да Вінчы называў жывапіс навукай і законнаю дачкою 
прыроды.

8 усіх мастацтваў як сродкаў эстэтычнага пазнання 
еусвету, яго хараства і брыдоты, велічнасці і нікчэмнасці, 
трагізму і камізму Скарына вылучае музыку — мастацт- 
ва, якое нясе пераважна сцвярджальную эстэтычную 
ацэнку жыцця. Ён меў добрае эстэтычнае адчуванне і 
глыбокія веды антычнай культуры, калі менавіта ў му- 
зыцы ўлавіў подых універсальнай гармоніі свету. Скары- 
на падкрэсліў, што вузлавыя ідэі. біблейскіх кніг выкла- 
дзены ў «Псалтыры» паэтычна: «Суть бо в ней псалмы, 
якобы сокровнгце вснх драгых скарбов, всякнн немоіцн, 
духовнын ж телеснын, уздровляють, мнр ж впокой чн-
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нять, смуток н печаль отгоняють, чувствне в молнтвах 
дають, людей в пржязнь збодять, лаеку н мшіость укреп- 
ляють'...» Узвшкыўшы пафас гэтай пахвалы, што раскры- 
вала перавагу «Псалтыра«> над празаічнымі кнігамі 
Бібліі, у большасці творамі легендарна-гістарычнага нла- 
на, можна, відаць, адчудь тут пераклічку са сцверджан- 
нем Арыстоцеля пра тое, што паэзія адлюстроўвае жыццё 
больш філасафічна, чым гісторыя.

Скарынава прадмова да «Псалтырае> вылучаецца ся- 
род інпшх прадмоў мастацкасцю, яна па праве можа 
быць названа ўзорам прамоўніцкага майстэрства, аўтар 
як бы снрачаецца там з нейкім сухім начытнікам і 
артадоксам, якому мёртвыя догмы здаюцца лепшымі 
носьбітамі мудрасці, чым філасофскія вершы, здольныя 
за к р а н у ц ь  усе струны чалавечаі душы, усе пачуцці 
ды дабратворна паўплываць як універсальны сродак 
на душу чалавека.

У прадмове да «Псалтнра» даецца разгорнутая харак- 
тарыстыка псалма як твора вял ікаі маральна-выхаваў- 
ч а й  сілы, а затым ацэнка гэтая падмацоўваецца чатырма 
кароткімі хвалебнымі выслоўямі, кожнае з якіх пачына- 
ецца словам псалом. Атрымліваецца пяцічленная кам- 
пазіцыя панегірыка, падобная па пабудове да царквы 8 
пяццю купаламі, якія сімвалізуюць Хрыста ў абкружэнні 
Чатырож евангелістаў: «Псалом ест всея церквн едн- 
ный тлас, свята украшаеть. Псалом всякую протнвность, 
еже ест Бога радн, усмнряеть...» I далей, у астатніх 
выслоўях характарызуецца функцыянальная каштоў- 
насць псалма, сіла эстэтычнага ўздзеяння, абумоўленая 
спалучанасцю думкі і пачуцця. ІІасля такой зграбнаі 
рытарычнаі кампазіцыі зроблена змацыянальная пе- 
рабіўка, ці паўза, пры дапамозе двух рытарычных пытан- 
няў. Яны зноў жа датычаць універсальнай зшястоўнасці 
псалмоў: «чего в псалмах не найдешь?» А ўслед за гэтым 
новая рытарычная кампазіцыя рытарычных «адказаў», 
якая складаецца з сямі членаў. Кожнае выслоўе пачына- 
ецца анафарай там: «Там есть справедлнвость, там есть 
чнстота, душевная ж телесная» і г, д. Сямічленнасць гэтай 
кампазіцыі, відаць, знарокавая, як і пагіярэдняй — 
пяцічленнай, бо гэта адпавядае даўняй магічнай лічбе 
сем, перанятай складальнікамі Бібліі яшчз ад шумерскай 
культуры.

8 прадмовы да -«Псалтыра» Скарына паўстае як лекар 
душы, у сучасным разуменні псіхіятр» як і рэкамендуе 
псалмаспеў у якасці радыкальнага сродку супраць стрэ- 
савых станаў, сімптомы якіх бачыць у «бесовскнх ноіц-
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ных мечтанмях ж страхах»8 у перагрузках «дневных 
суетных забот».

Класічны выпадак лячзбнага прымянення музыкі 
змешчаны якраз у Бібліі. Музыкам-декарам выступае там 
пазнейшы аўі'ар псалмоў Давід, які адзін умеў ігрою на 
гуеляж супакоідь душу цара Саула, калі на таго находзілі 
прыступы апантанага гневу і шаленства. Скарына меў 
падставу ўспрьімаць «Псалтыр» як  творчую спадчыну 
чалавека, надзеленага здольнасцю лячыць душы словамі 
і «гудьбой» на псалтыры дзесяціструннай. Гравюра на 
тнтульным лісце «Другой кнігі Царстваў» паказвае цара 
Давіда ў момант, калі той, спяваючы пад акампанемент 
гусляў, ідзе на чале працэсіі.

Эстэтычнае хваляванне і хараство як нейкая жыццё- 
вая субстанцыя засяроджаны, па ўяўленні Скарыны, 
пераважна ў сферы грамадскага жыцця. Скарыну ўзру- 
шаюць учынкі велічныя, манументальныя, катэгорыя 
ўзнёелага для яго ■— ядро эстэтыісі, вяршыня хараства. 
Але вядома, што адзнака ўзнёсласці можа класціся як на 
гераічныя, так і трагічныя ўчынкі. Скарына ўсведамляў 
гэтае падвойнае ўвасабленне ўзнёслага. Певыпадкова дру- 
рою яасля «Псалтыра» надрукаванаю ім біблейскаю кні- 
гаж была «Кніга Іова» — своеасаблівая філасофская пазма 
пра выпрабаванні чалавека пакутамі і захаванне асабі- 
стай годнасці ў цакутах.

8 катэгорыяй узнёслага цесна звязаны ўласныя ска- 
рынінскія спробы паэтычнай творчасці, а менавіта: 
пахвала патрыятызму Юдзіфі і маральна-зтычнае па- 
вучанне ў адрас каварнага царадворца Амана з прад- 
мовы да кнігі «Эсфір», а таксама вершаваны выклад 
тэкстаў дзесяці запаведзей. Своеасаблівая «мастацкая 
апрацоўка» гэтага кодэкса агульналюдской маралі пат- 
рыярхальных часоў мае снецыфічны характар. Паэт 
і перакладчык Скарына надае тэкстам запаведзей больш 
лаканізму, перадае толькі сутнасць, ядро зместу, а 
рыфмоўка служыць у яго пераванша для аздобы і 
практычнай мэты — лепшага запамінання. Такім чы- 
нам, мастацкая, паэтычная форма ў Скарыны падпа- 
радкавана задачы папулярызацыі або рацыяналізацьіі 
змеету, а не з ’яўляецца раўнацэннаю са зместам ідэй- 
наю выяўленчаю сілай.

Прысвячэнне да паэтычнаі «Кнігі Іова» ён напісаў 
вершам. Чатырохрадкоўе гэта аказалася найболып зг{ 
ным з усіх вершаваных спроб Скарыны, даследчыкі 
чаць яго першай праявай версіфікацыі сілабічнага тыпу 
ў кніжнай паэзіі ўсходніх славян. Але па змесце яно не
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. н а эт ы ч н а е , а публідыстычнае, гэта выклад звышэадачы 
пеоакладчыка і першадрукара, якая. ў іншых месцах 
нерадавалася гхразаічна, па-дзелавому, як грамадзянская

/ахвяра;
Богу в тгюяціі еднному ко чтн н ко славе,
Матерн его пречкстой Марнн к  іюхвале,
Всем небесным снлам н святым его к весеяшо,
Людем поснолнтым к доброму научешно.

Скарына, хоць і не быў чыстым паэтам, як, скажам, 
Мікола Гусоўскі, але, бясспрэчна, быў майстрам слова і 
мастаком, наколькі гзта дазвалялі жанры мастадкага 
перакладу і дзелавой навукова-публідыстычнай літара- 
туры, ды акафістаў, у якіх ён працаваў. Скарына- 
мастак етварыў зусім новы для ўсходнеславянскіх 
літаратур жанр нрадмовы. У сённяшнім разуменні гэта 
сінкрэтычны жанр, у якім сналучаліся рысы і функ- 
цыі праблемнага артыкула, навуковага каментарыя і 
анатацыі. Скразною праблемай Скарынавых прадмоў бы- 
ла праблема адэкватнасді і грамадскай карыснасці 
перакладзеных «зупольне» (цалкам) кніг Бібліі. 'У 
гэтым кантэксце прадмова — лагічны працяг перакладу, 
яна прызвана кіраваць працэсам чытацкага ўсдрымання 
і далучэння чытачоў да зместу кнігі, да божай і чалавечай 
мудрасці, да пазнання і «наказанжя*- (перадачы) праў- 
ды, справядлівасці і хараства. Цераз самастойнае пазнан- 
не чытачы павінны былі выэваліцца ад духоўнага ўціску 
з . боку царкоўнай дагматыкі і артадоксіі. Вызваленне 
духу было звышзадачай, найвялікшай дабрадзейнасцю і 
красой.

Майстэрства Скарыны-пісьменніка праявілася ў тьш, 
нгго ён давёў прадмову да значнай дасканаласці. Пад 
яго пяром жанр прадмовы набыў разумную мэтазгод- 
насць, гарманічную суладнасць зместу і формы. Прад- 
мовы Скарыны адпавядаюць зместу кожнай кнігі і 
я е : жанравым асаблівасцям.* у кнігах апавядальных 
аўтар прадмоў сцісла пераказвае сюжэты і тлумачыць, 
як  трэба ўспрымаць апісаныя падзеі, каб атрымаць 
максімальную духоўную, асветную карысць. У кнігах 
несюжэтных («Псалтыр», «Прытчы») Скарына грун- 
тоўна тлумачыць жанравыя аеаблівасці твораў (псал- 
моў» прыказак) і прапануе чытачу ключ да іх уе- 
прымання, да еамастойнага чытацкага перакладу іх 
змеету з мовы метафарычна-ўмоўнай, паэтычна-зашыф- 
раванай на мову ядкржгу®,, практычнуш, мову розуму 
і  разважлівасці.
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Мова выданняў Скарыны багатая ў лексічных і паўна- 
ручная ў стыдявых адносінах, гэта мова, на якой гаварылі 
і якою пісалі найбольш развітыя культурныя пласты 
грамадства тагачаснай Беларусі, нават усяго Вялікага 
княства Літоўскага. Кідаедда ў вочы шырыня эмадыя- 
нальна-эстзтычнага дыяпазону першадрукара: для пера- 
дачы высокіх дум і ўзнёслых падзей ён выкарыстоўвае 
стылявыя рзсурсы даркоўнаславянскай мовы, якая, стаў- 
шы канфесіянальнаю мовай паўднёвых, а пазней і ўсход- 
ніх славян, развіла ў сабе і паўнагучна выяўляла як 
чыстую велічнасць настрою, урачыстую святочнасдь ду- 
ха, так і балючую трагедыйнасць, спагадлівасць чалаве- 
чаму гору. Для ажыўлення бытавых жанравых сцэн 
Бібліі смела і шырока выкарыстана Скарынам беларускае 
прастамоўе XV—XVI ст., бытавая мова гараджан і еялян. 
Рзты агульназразумелы моўны пласт часта служыў Ска- 
рыне і для перакладу на палях найболын цяжкізс для 
разумення царкоўнаславянізмаў і кніжных архаізмаў 
пры выданні «Пеаятыра», адзінай біблейскай кнігі, пе- 
ракладаць якую Скарына, маючы сапраўдную пашану да 
лаэзіі, не рашыўся.

Мова Скарыны дакладная і лаканічная, афарыстыч- 
ная без мудрагеліетасці і кніжнай напышлівасці. Ён 
імкнецца выкладаць думку даходліва і шчыра, ужывае 
трапныя параўнанні, дарэчы ўстаўляе ў свае прадмовы 
крылатыя еловы з біблейекіж кніг, свабодна спасылаецца 
на думку як хрысціянскіх прапаведнікаў, так і антычных 
мыедіцеляў. У прадмовах праменіцца вялікая зычлівасць 
аўтара да чытача, якога ён бачыць прадстаўніком шмат- 
мільённай еднасці, чалавекам «языка русского», а не 
прадстаўніком феадальнай арыстакратыі. Вучоны муж 
ідчодра дзеліцца сваімі ведамі э усімі аднапляменнікамі, 
ён хоча, каб жыццё іх стала больш сэнсоўным і прыго- 
жым цераз далучэнне да таямніц «божай і чалавечай» 
мудрасці.

Кожная прадмова Скарыны нагадвае характэрны для 
чаеоў і густаў Адраджэння Мейіегаіііск (шэдэўр майетэр- 
ства). Яна мае сціслы ўступ, разгорнутую асноўную чае- 
тку, удумлівае і поўнае аўтарскай годнасці заключэнне, 
у якім  выдавец абвяшчае, што вырашыў замацаваць сваю 
высокую ацэнку гэтага твора яго поўным выкладам і 
друкаваннем. Адчуванне ўласнай годнасці не пераходзіць 
у высакамернасць. Скарына не выетупае ўсёзнаўцам, 
саманадзейным начытнікам, ён не саромеецца прызнац- 
ца, што ў біблейскіх кнігах сустракае гаворку «о речах 
'грудныж ко разумеяшо».
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Ушшчэнне ў к н іг і  БібліІ ўласнага партрэта пераклад- 
чыка і в ы д а ў ц а  трэба разглядаць як праяву не толькі 
а д р а д ж э н с к а г а  індывідуалізму, натуральнага спадарож- 
яіка прагрзсіўных прадэсаў вызвалення чалавечай асобы 
а д  "хрысціянскай аскетычнай самапрыніжанасці, але і як 

цраяву эстэтычных патрэб гэтай вызваленай асобы —
 ̂самога выдаўца і чытача. Выказваецца гіпотэза, быццам 

С к а р ы н а  сам рабіў малюнкі для гравюр. Прыхільнікі яе 
спасылаюцца на тое, што Скарына вучыўся ў Кракаўскію 
у н ів е р с іт э ц е  на факультэце а г ііп т  (мастацтваў), але вя~ 
дома, што на гэтым факультэце мастацтвам лічылася 
граматыка і дыялектыка, а навукаі — музыка. Жывапіс 
у часы Скарыны яшчэ быў цесна звязаны з рамяством, і 
вучылі маляванню не ва універсітэтах, а ў майстэрнях і 
цэхаж, Няма пацверджанняў таго, што Скарына ў такой 
майстэрні вучыўся і авалодаў уменнем маляваць ці граві- 
раваць. Усё сказанае не перашкаджае бачыць у асветніку 
чалавека, які любіць і цэніць графіку як сродак уздзеян- 
ня на свядомасць чытача. Каб дабіцца высокай палігра- 
фічнай культуры пражскіх, а потым яшчэ большай вілен- 
скіх выданняў, патрзбна было разбірацца ў афармленчым 
мастацтве. Скарына адшукаў сярод пражскіх майстроў 
кніжнай гравюры людзей таленавітых і нрагрзсіўных, 
якія валодалі новым рэнесансавым метадам адлюстраван- 
ня жыцця ў мастацтве. Яны смела ўкаранялі ў практыку 
прынцып бескампраміснай праўдзівасці і паўнаты ахопу 
розных праяў рэчаіснасці: высокага і штодзённага, кло- 
патаў нра багацце душы I пра хлеб надзённы. Гэта быў 
па сваёй сутнасці свецкі стыль мастацкага бачання, і 
Скарына праявіў наватарскую смеласць, прымяніўшы 
гэты стыль на старонках святое кнігі — Бібліі. Поднісы 
і каментарыі Скарыны да ілюстрацый падкрэсліваюць 
характэрную для прыкладнога мастацтва еднасць прыго- 
жага з ■карысным, формы з функцыяй. Падобна як і 
тэксты Скарынавых прадмоў, ілюстрацыі да кніг маюць 
высокую якасць і змястоўную нрастату кампазіцыі, яны 
рэалістычна дакладныя, прызначаныя фарміраваць 
уяўленні чытачоў у духу канкрэтнасці, жыццёвай праў- 
дзівасці.
■;;; На ' афармленне кніг, якія  Скарына выдаў у Вільні, 

станоўча паўплывала народная эстэтыка і мясцовы стыль 
дэкаратыўнага мастацтва. «Алостал» і «Малая падарож- 
ная кніжка» яшчэ багацей аздоблены, чым пражскія 
выданні, яны ўсе надрукаваны двума колерамі (чорным і 
чырвоным) і маюць болын нацыянальнага дэкору — 
арнамеят, буквіцы, застаўкі.
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Эстэтычная самастойнасць Скарыны праявілася ў па- 
дыжодзе да біблейскіх і евангельскіх вобразаў. Мастакі, 
пісьменнікі 1 зучоныя Адраджэння» як  вядома, шмат сілы 
і таленту аддалі, каб наблізіць да сучаснікаў постаці 
самьіх цікавых, моцных целам і духам святых. Найболь- 
шую папулярнасць атрымалі вобразы Давіда, святога 
Себасцьяна і Пятра, Мастакі вучылі захапляцца адвагаі 
біблейскага пастуха, які перамог прафесійнага ваяку, 
арыетакрата сярод воінаў — Галіяфа, яны інтрыгавалі 
гледачоў каханнем ужо старога цара да панаднай Вір- 
савіі; у вобразе Себасцьяна, прашытага стрэламі языч- 
нікаў, славілі непахіснасць, у вобразе Пятра — цвёрдасць 
натуры, вернасць ідэі. Францыск Скарына не пайшоў па 
праторанай дарозе, ён самастойна расставіў ацэначныя 
акцзнты: у Старым Запавеце на першы план вывеў зака- 
надаўцу Майсея, мудрага Саламона, каранаванага мыслі- 
целя Пталамея Філадэльфа і вучонага-падзвіжніка Ісуса 
сына Сірахава, а ў дзейнасці Давіда падкрэсліў подзвіг 
творчы — складанне псалмоў, Прыклад Давіда гаварыў 
яму, што цары-заканадаўцы і мастакі — «божнн пев- 
цы» — асобы аднолькава каштоўныя і прэстыжныя.

Сярод герояў евангельскіх легенд Скарына аблюбаваў 
не так цвёрдага духам апостала Пятра (ад лац. реігаз — 
скала) і не містычнага Іаана з яго Апакаліпсісам, а 
руплівага, нястомнага вандроўніка Паўла і яго спада- 
рожніка адукаванага эліна-медыка, евангеліста Луку. 
Абодва яны нават не бачылі сваімі вачыма Хрыста, толькі 
роздумамі дайшлі да гуманістычнай варт/й.сці ранне- 
хрысціянскіх ідэй абшчыннага камунізму А прапаведа- 
валі перавагу прынцыпу любові над жорсткасцю, што 
ляжала ў аснове старазаветнай рабаўласніцкай маралі з 
яе помслівым дэвізам «вока за вока, зуб за зуб»1

Павел быў адукаваны знаўца старажытнаяўрэйекіх і 
грэчаскіх кніг, побач а вучонай прафесіяй ён меў яшчэ 
простую — ткача I ганарыўся тым, што фізічнай працай 
зарабляе сабе на хлеб, а не жыве, як вандроўныя сафісты- 
шарлатаны, з прапаведніцтва. Ён многа разоў пакідаў 
родную Іўдзею, адпраўляўся ў місійныя падарожжы па 
краінах Малой Азіі і паўднёвай Еўропы і, хоць не быў 
надзелены красамоўствам, але заваёўваў сзрцы языч- 
нікаў сваімі пасланнямі, у якіх даводзіў роўныя мажлі- 
васці яўрэяў і элінаў дайсці да ласкі божай, гэта значыць 
да ісціны і дабрадзейнасці.

Павел не саромеўся пахваліцца асабістай стойкасцю, 
здольнасцю супраціўляцца ўдарам лёсу і праследаван- 
ням, якія давялося яму зносіць ад кансерватыўных фа-
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н а т ы к а ў  на радзіме і ганіделяў у чужых краінах: «Ад 
іудзеяў мне пяць разоў дасталася на сарака ўдараў без 
аднаго; тры разы мяне білі кіямі, аднойчы каменавалі, 
троічы я цярпеў караблекрушэнне, ноч і дзень прабыў у 
МйіГі'О' глыбіні, многа разоў быў у падарожжах, у не- 
6ярті#>ц. і на рэках, у небяснецы ад разбойнікаў, у небяс- 
ТІЙЦМ од аднадумцаў, у небяспецы ад язычнікаў, у небяс- 
пйц Ьт ў пустыні... У  працы і стоме, часта ў бяссонніцы, у 
г о л а д г с  і смаге, часта ў пасце, на сцюжы і ў натаце... У 
Дамаску небяспечны правіцель цара Арэты пільнаваў... 
Каб схапіць мяне, і я ў кашолцы быў спушчаны з акна і 
'пазбегнуў яго рук».

Лука быў дапытлівытл вучоным элінам, які заціка- 
віўся хрысціянскімі легендамі, пачаў збіраць іх накшталт 
сучасных фалькларыстаў і спраўна звёў разрозненыя 
матывы ў адзіны звязны сюжэт. Так меліся паўстаць 
Евангелле ад Лукі і яго ж  «Апостальскія дзяянні». Пра 
Луку Скарына гаворыць, што ён быў «лекарем телесным 
досконалым» і ўмеў падыходзіць да чалавека ўсебакова, 
«знал убо, жже не толнко жнв ест человек хлебом елк 
лекарством, но более всякнм словом*>.

Евангеліст Лука «ш сал ест о слове божнем навыш- 
шей, нанстей в  нарядней». Выхаваны на грэчаскай куль- 
туры, ён валодаў характэрнаі для -элінаў якасцю стылго 
і лагічнай паслядоўнасцю выкладу. Высновы і абагуль- 
ненні любіў выказваць афарызмамі, многія з якіх трыва- 
ла ўвайшлі ў еўрапейскае грамадскае і філасофскае мыс- 
ленне: «Хто не са мною, той супраць жяне»; «Не судзіце, 
да не судзімы будзеце»; «Якою мерай мерыце, такою і 
вам адмераць»; «Няма прарока на сваёй айчыне»; «Не 
хлебам адзіным жыве чалавек»; «Лягчэй вярблюд прой- 
дзе праз вушка іголкі, чым багацей у царства яябеснав» 
і інш,
. Прымаючы пад увагу сказанае, можна зрабіць вывад, 

што Францыск Скарына быў прыхільнікам і прадстаў- 
ніком рэалістычнай тэндэнцыі ў мастацтве Адраджэння, 
якая імкнулася пагадзіць эмацыянальнае, паэтычнае з 
разумовым, пазнавальным, бачыў роднасць маралі і кра- 
сы. Праз пару стагоддзяў гэтая тэндэнцыя зойме ключа- 
вое месца ў еўрапейскім мастацтве і атрымае назву кла- 
сіцызму,

* іе °к

Слушна адзначаюць спецыялісты, што прадмовы і 
пасляслоўі да Бібліі не маглі ўмясціць усіх аспектаў 
светапогляду Скарыны. Нам не хапае яго твораў, пісаных
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незалежна ад біблейскіх тэкстаў. Але нельга недаацэнь- 
ваць значэння літаратурнай спадчыны першадрукара. 
Скарына ў сваіх каментарыях дастаткова арыгінальны, 
каб выявіць сябе 1 паўстаць перад чытачом як вучоны, 
гуманіст, патрыёт і аеветнік, які шукаў рацыянальных 
сродкаў уладкавання грамадства і ўдасканалення чалаве- 
чых душ дзеля шчасця людзей. Ен верыў, што гар- 
манічныя ўзаемаадносіны асобы з грамадствам забяспе- 
чаць духоўны рост чалавека і ён дасягне шчасця, свядома 
падпарадкоўваючы асабіетае грамадскаму. Універсаль- 
нымі прынцыпамі гарманічнага ўзаемадзеяння асобы і 
грамадства Скарына лічыць мудрасць, справядлівасць, 
красу і любоў да радзімы. Гэтым законам ён аддаў сваё 
захапленне, выкладаючы вершамі іх еутнасць і важ- 
насць.

Скарына як мыеліцель і культурны дзеяч рыхтаваў у 
сябе на радзіме духоўную глебу для ўспрыняцця ідэй 
гуманізму, якія прыйшлі еюды разам з рэфармацыяй у 
творах прапагандыстаў гэтых ідэй С. Буднага, В. Цяпін- 
екага, А.. Валана і інш.

Скарына вымушаны быў лічыцца з умовамі месца і 
чаеу, з тою акалічнасцю, што Беларусь толькі пачынала 
абуджацца і моцнай была тут еярэдневяковая традыцыя. 
Адсюль вынікае і пэўная непаслядоўнасць каментарыяў 
Скарыны, вымушаныя ўступкі артадаксальна-багаслоў- 
скай традыцыі. Але ўступкі не закрэсліваюць арыгі- 
нальнасці і велізарнага грамадскага і культурнага зна- 
чэння творчасці Скарыны. Ён даў пачатак усходнеславян- 
скаму кнігадрукаванню, падняў адукацыю і культуру 
свайго народа, прывіў навыкі самастойнага асэнсавання 
жыцця на канве біблейскіх паданняў і антычнай філа- 
софіі. Глыбокі і смелы мысліцель, вучоны лекар, перак- 
ладчык, арыгінальны пісьменнік, смелы падарожнік, 
дзелавы прадпрымальнік, Ф. Скарына роўны па шмат- 
граннасці, адукаванасці і яркасці характару выдатней- 
шым людзям эпохі Адраджэння.

Мікола Гусоўсві 
(каля 1480 — пасля 1533)

Другім побач еа Скарынам буйным дзеячам белару- 
скай культуры эпохі Адраджэння з’яўляецца паэт-лаці- 
ніст Мікола Гусоўскі. Ад прыроды быў ён мастацкаю 
натурай, таму вельмі дарэчы дапаўняе Ф. Скарыну, 
шматграннага вучонага, мысліцеля, перакладчыка і энер- 
гічнага арганізатара друкарскай і выдавецкай справы ў
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