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ИХТ  факультете  РХТУ им. Д.И. Менделеева  у профессора Б. Н. Кондрикова , исследуя проблемы 

твѐрдых ракетных топлив. В 2001 году она окончила Мюнхенский технический университет, где 

получила степень  магистра  технических наук по специальности «Аэрокосмические двигательные 

установки и облегчѐнные структуры».  

 Cвой первый полѐт Саманта  Кристофоретти совершила в качестве бортинженера основного 

экипажа корабля  Союз ТМА-15М, который стартовал в ноябре 2014 года. За время полета на борту 

станции были успешно проведены около пятидесяти экспериментов. Вся Италия с особым трепетом 

следила за этим полетом, во время которого Саманта ежедневно рассказывала своим  

соотечественникам о жизни среди звезд.  

 Таким образом, вклад итальянских женщин-ученых в развитие мировой науки и сокровищницу 

открытий в разных ее областях (от философии до ядерной физики) представляется весьма значительным 

и плодотворным. 
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 Резюме. Рассматриваются произведения Ф. Скорины, которые позволяют более глубоко 

осмыслить личность, мировоззрение самого автора, понять главное содержание его просветительской 

деятельности. 

 Keywords: Francysk Skaryna; typography; Bible; educator; philosophy; exegesis 

 Summary. We consider the works of F.Skaryna, which allow a deeper understanding of the personality, 

the worldview of the author himself, to understand the main content of his educational activities. 

 

 У 2017 годзе Рэспубліка Беларусь і ўвесь славянскі свет адзначылі знамянальную дату – 500-

годдзе беларускага і ўсходнеславянскага кнігадрукавання, якое ўзнікла ў 1517 годзе дзякуючы 

дзейнасці Ф.Скарыны. У рамках святочных мерапрыемстваў праходзілі навуковыя канферэнцыі, 

праводзіліся даследаванні, друкаваліся кнігі. Нацыянальная бібліятэка Беларусі ў 2013–2017 гг. 

здзейсніла праект па факсімільным узнаўленні кніг Ф.Скарыны. Кнігі Ф.Скарыны з’яўляюцца 

нацыянальным здабыткам, а сам першадрукар стаў адным з сімвалаў Беларусі. Ён сѐння ўспрымаецца 

як найбольш вядомы айчынны асветнік і культурны дзеяч [2, с. 7].  

Заснавальнік усходнеславянскага кнігадрукавання, біблеіст, вучоны і асветнік… Але ці так добра 

мы ведаем Ф.Скарыну як асобу? Ці разумеем галоўны змест яго асветніцкай дзейнасці? Ці вядомы нам 
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яго светапогляд, духоўнае аблічча, філасофскія погляды на свет і на месца чалавека ў ім? На жаль, не 

заўсѐды мы задаем сабе гэтыя пытанні, а абмяжоўваемся агульнымі друкаванымі фразамі, замацаванымі 

штампамі і характарыстыкамі. Можа таму, што мы мала знаѐмыя з творамі Ф.Скарыны, рэдка іх чытаем, 

а менавіта ў іх і адлюстраваны яго філасофскія разважанні, яго думкі і мары, яго пачуцці, яго душа. А 

зварот вучонага-медыка, асветніка-гуманіста да Свяшчэннага Пісання (Бібліі) пацвярджае той факт, што 

якраз адказы на ўсе складаныя пытанні наш славуты зямляк імкнуўся знайсці ў гэтай вечнай кнізе. ―У 

гэтай кнізе ўсѐй прыроднай мудрасці пачатак і канец: праз яе спазнаецца Бог Уседзяржыцель. У гэтай 

кнізе прапісаны ўсе законы і правы, якімі людзі на зямлі павінны кіравацца. У гэтай кнізе ўсе лекі для 

душы і цела ў поўнай меры знойдзеце‖, – пісаў Скарына ў сваѐй прадмове да Бібліі [1, с. 11]. Каб 

пазбегнуць спрошчанага, памылковага ўспрыняцця Бібліі, Ф.Скарына імкнуўся ў простай і зразумелай 

форме каменціраваць біблейскія тэксты, падаваць звесткі аб гістарычных, побытавых, багаслоўскіх, 

моўных рэаліях. У тэалагічным кантэксце асноўнае месца ў прадмовах і сказаннях Ф.Скарыны займала 

экзегеза – тлумачэнне алегарычнага зместу кніг Старога Запавету як прадвесця і прароцтва 

Новазапаветных падзей. Комплекс прадмоў і сказанняў Ф.Скарыны дапаўняюць калафоны – 

пасляслоўі з некаторымі выхаднымі звесткамі і надпісанні – сціслыя ўступныя каментарыі да глаў 

кожнай кнігі. Даследчыкі адзначаюць стылявы і жанравы сінкрэтызм асноўных твораў першадрукара, 

дасканаласць выяўленчых сродкаў, публіцыстычнасць, экспрэсіўнасць, прытчавы і алегарычны 

характар, багацце гістарычных, філасофскіх, тэалагічных каментарыяў, сугучнасць узнѐслай моўнай 

стылістыкі кніг Бібліі [2, с. 6]. 

 У сваіх талкаваннях біблейскіх кніг Ф.Скарына прама ці ўскосна абапіраецца на працы вядомых 

багасловаў: Васілія Вялікага, Грыгорыя Багаслова, Іаана Дамаскіна і інш. Паводле філасофскіх поглядаў 

беларускі пісьменнік – паслядоўнік Дыянісія Арэапагіта. Іерархічную мадэль будовы свету Ф.Скарына 

выкарыстоўвае як метад тлумачэння біблейскіх тэкстаў і, такім чынам, фактычна як метад пазнання. 

Так, у прадмове да кнігі прамудрага цара Саламона Эклезіяст, даследуючы гэты складаны ў біблейскай 

экзегетыцы тэкст, беларускі філосаф спачатку дае жыцейскае разуменне сэнсу быцця ва ўсіх яго 

пераменлівасцях і спакусах: ―адны (разумеюць сэнс існавання) – на царствах і ўладзе, другія – на 

багацці і скарбах, іншыя – на мудрасці і навуцы, яшчэ – на здароўі, прыгажосці і цялеснай моцы, 

некаторыя – на памнажэнні маѐмасці і статку, а некаторыя – на раскошнай ежы, пітве і пералюбах, 

іншыя ж – на дзецях, прыяцелях, слугах і на іншых многіх рэчах. І так кожны асобны чалавек, маючы 

пэўны вобраз перад сабою, яго найбольш падабае і пра яго думае‖ [1, с. 94]. І праз усю гэту паліфанію 

праяў жыцця Ф.Скарына падагульвае, цытуючы Эклезіяста: ―Марнасць над марнасцю і ўсѐ – марнасць і 

неспакой духу‖ [гл.: Эк. 1, 2]. 

 Асабліва праніклівым экзегетам выявіў сябе Ф.Скарына пры тлумачэнні антынамічнай па ўсяму 

тэксту кнігі Іава. У вобразе шматпакутнага Іава чалавек паўстае не згубленай пясчынкай сярод 

мірыядаў касмічных аб’ектаў, раз ѐн знаходзіцца ў непасрэднай сувязі з Творцам, ад якога яму абяцана 

ўратаванне і ўсынаўленне [3, с. 62–64]. Таму Скарына перакананы, што гэтую кнігу кожнаму чалавеку 

патрэбна чытаць, бо ―яна – люстэрка жыцця нашага, лекі для душы, суцяшэнне ўсім гаротным, а 

найбольш тым, якія ў бедах і немачах знаходзяцца, надзея ісцінная на ўваскрасенне з мѐртвых і вечнае 

жыццѐ‖ [1, с. 81]. У канцы прадмовы Скарына піша: ―І таму я, Францішак, Скарынаў сын з Полацка, у 

лекарскіх навуках доктар, ведаючы тое, што найвышэйшая мудрасць – гэта роздум пра смерць і 

пазнанне самога сябе, і памяць пра будучыя рэчы, загадаў надрукаваць кнігу святога Іава на рускай 

мове Богу на пашану і простым людзям для навучання‖ [1, с. 81]. 

 Экзегетычны талент Ф.Скарыны з асаблівай сілай выявіўся пры тлумачэнні ―Песні Песняў‖, у 

правобразным асэнсаванні якой беларускі багаслоў прапанаваў па-свойму арыгінальную 

інтэрпрэтацыю, распаўсюдзіўшы яе на кампазіцыю самога перакладнога біблейскага тэксту ў выглядзе 

адпаведных уставак у змест. ―Песня Песняў‖… Яна і па сѐння тоіць у сабе таямніцу якойсьці 

неразгаданасці, і тым не менш яе чысціня і гармонія, сінтэз чалавечага і духоўнага ўзвышае юныя 

пакаленні, ацаляе, зберагае і асвячае іх норавы, ратуе ўваходзячыя ў самастойнае жыццѐ душы [3, с. 64]. 

Гэтая кніга ў свецкай літаратуры называецца часта паэмай пра каханне і па сваѐй форме сапраўды такой 

з’яўляецца. Некалі ў старажытнасці былі нават сумненні ў яе кананічнасці. Але па глыбіннаму свайму 

зместу гэта кніга пра Бога і Царкву. У прадмове Скарыны да ―Песні Песняў‖ мы знаходзім глыбокае 

праваслаўнае разуменне духоўнага сэнсу кнігі: ―З гэтай песні Саламонавай мы ясна можам зразумець 

найвялікшую і невымоўную міласць і любоў Божую, якую Ён меў да нас, грэшных. Бо Ён не пагрэбаваў 

сысці на зямлю з найвышэйшага прастола Свайго. Як закаханы да каханай сваѐй, або як жаніх да 

нявесты сваѐй, так і Хрыстос да Царквы Сваѐй прыйшоў, калі ўцялесніўся ад Прачыстай Дзевы, Маці 

Сваѐй Марыі. […] І гэты шлюб адбыўся ў час распяцця Госпада нашага Іісуса Хрыста, калі Ён вісеў на 
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Крыжы і сказаў: ―Здзейснілася‖. Вось там Ён павянчаўся з Царквою Сваѐю і потым аддаў дух Свой у 

рукі Богу, Айцу Свайму‖. Далей гэты паэтычны вобраз вяселля Скарына разгортвае і дае больш 

падрабязнае тлумачэнне кнігі, але пры гэтым ні ў чым не адступае ад праваслаўнай экзегетычнай 

традыцыі [1, с. 169]. 

 Напісаныя беларускім асветнікам 50 прадмоў і 62 пасляслоўі да біблейскіх выданняў, у якіх ѐн 

часта выступае ў якасці экзегета, з’яўляюцца першым у Беларусі каментарыем да Бібліі. У гэтых творах 

Скарыны тлумачыцца паходжанне кожнай з апублікаваных кніг, іх аўтарства, асаблівасці сюжэтаў, 

вобразаў і сімвалаў, іх значэнне для выхавання ―людзей простых, паспалітых‖. 

 Мы засяродзілі сваю ўвагу толькі на некаторых творах нашага славутага зямляка, але ўжо нават у 

гэтых вышэйпрыведзеных цытатах выяўляецца талент Ф.Скарыны адшукваць у тэксце ―не знешне 

падзейны, літаральны, а глыбінна правобразны, сімвалічны змест, знаходзіць тонкія філасофскія 

трактоўкі-адценні, што дазваляе бачыць у тэалагічных распрацоўках нашага асветніка аднаго з яркіх 

прадстаўнікоў самастойнай біблеістычнай ―школы‖ ўсходнеславянскага багаслоўя‖ [3, с. 67]. 

 Заснаванне Ф.Скарынам беларускага кнігадрукавання стала вяршыняй яго духоўнай дзейнасці, 

сапраўдным падмуркам беларускага Адраджэння першай паловы 16 стагоддзя. 
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Рэзюмэ. У артыкуле асвятляецца гісторыя стварэння і камплектавання музеяў і навучальна-

дапаможных кабінетаў у вышэйшых навучальных установах БССР у 1920-1930-я гг. Раскрываецца 

ступень запатрабаванасці вузаўскіх музеяў у сістэме вучэбна-выхаваўчага, культурна-асветніцкага 

працэсу. Разглядаецца фарміраванне музейнай сеткі вышэйшай школы. 

Keywords: BSSR, higher school, museum network, museums of higher educational institutions, 

educational auxiliary rooms, collections, funds. 

Summary. The article highlights the history of the creation and acquisition of museums and teaching 

auxiliary offices in higher educational institutions of the BSSR in the 1920s and 1930s. It reveals the degree of 

demand for university museums in the system of educational, cultural and educational process. We consider the 

formation of the museum network of higher education. 

 

Глабальныя змены, якія адбыліся пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі непасрэдным чынам закранулі 

сістэму адукацыі БССР. Эканамічная і грамадска-палітычная трансфармацыя спрыяла актывізацыі 

нацыянальна-культурнага жыцця. Фармавалася новая сістэма вышэйшай школы, ствараліся ўстановы 

адукацыі новага тыпу, як цэнтры нацыянальнага значэння, уводзіліся новыя навучальныя праграмы, 

новыя курсы. ВНУ ў сваѐй дзейнасці не абмяжоўваліся выкананнем толькі навукова-адукацыйных 

функцый, яны займалі асаблівае месца ў станаўленні беларускай культуры. 

На тэрыторыі БССР у 1920-30-я гг. дзейнічалі наступныя вышэйшыя навучальныя ўстановы [7, с. 

254–255]: з 1918 г. – Віцебскі педагагічны інстытут ім. С.М. Кірава, з 1919 г. – Земляробчы інстытут у 

Горках, з 1921 г. – Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт у Мінску, з 1924 г. – Віцебскі ветэрынарны 

інстытут і Вышэйшая партыйная школа ў Мінску, з 1930 г. – Гомельскі лясны інстітут, Мінскі 

медыцынскі інстытут, Педагагічныя інстытуты ў Магілѐве і Гомелі, з 1931 г. – Педагагічны інстытут у 

Мінску, з 1932 г. – Беларуская дзяржаўная кансерваторыя, з 1933 г. – Політэхнічны інстытут, Інстытут 


