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Алег Слука
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

«ÍÀÂ²ÍÛ…» ÀÄ Ô. ÑÊÀÐÛÍÛ
(ñàöûÿëüíà-ïàë³òû÷íûÿ ¢ìîâû ñòâàðýííÿ ïåðøàé 

áåëàðóñêàé ãàçåòû)

“…Светыя писма уставлена суть к на-
шему навчению, исправлению, духовному и 
телесному…” 

(Ф. Скарына)
У пачатку 1563 г. у Нясвіжы сярод людзей разышлася трывож-

ная навіна. Нібыта зімой ў Замак прыбыў манах з Куцейнскага ма-
настыра з-пад Оршы з сакрэтным пасланнем да князя. Аб чым да-
кладна паведамляў епіскап нясвіжскаму магнату, ніхто не ведаў. 
Але асабліва сярод купцоў і шляхты ўжо даўно ішлі перамовы аб 
тым, што маскоўскі цар вядзе вайну супраць Вялікага Княства. Ва-
енная праблема была нейкай неакрэсленай, невызначальнай, хіба 
толькі трывожная сваёй сутнасцю. Вайна – заўсёды рэч непажада-
ная і страшная, і пагэтаму паход Маскоўскага цара Івана Грознага 
на землі Вялікага Княства выклікаў вельмі насцярожаныя і тры-
вожныя пачуцці.

Але да з’яўлення куцейнскага ганца звесткі пра наступ маскоў-
скага цара ўспрымаліся як чуткі з надзеяй, што гэта толькі тры-
вожныя прадчуванні і не болей. Такія надзеі не спраўдзіліся і па-
ведамленне аб тым, што Полацк, магутны Полацк, фарпост 
ВКЛ на Усходзе, заваяваны маскоўскім царом Іванам Гроз-
ным, фактычна ўзрушыла насельніцтва беларускіх гарадоў.

Кіраўніцтва Каралеўства Польскага і Вялікага княства Літоў-
скага разумела, што захоп Полацка ўваходзіў у геапалітычныя 
планы Маскоўскай дзяржавы. Рускі цар пашыраў ме жы сваёй 
краіны. Беларускія, ці літоўскія землі, як тады лічылася, маскоўскі 
цар бачыў “ісконна рускімі”. Была яшчэ адна вельмі важная 
міжнародная прычына крываваму здарэнню. На “рускія”, чытай, 
беларускія землі, многа вякоў квапіліся германскія і шведскія 
феа далы. Асабліва заваёўнікі крыжаносцы, блаславёныя Папам 
Рымскім, пастаянна нападалі на рускія землі, у тым ліку і на 
полацкія абшары. Гэта саперніцтва і таксама было адной з прычын 
канфлікту паміж Еўропай і Маскоўскім княствам.

Росквіт Полацка, яго ваеннае, гаспадарчае і стратэгічнае 
міжнароднае значэнне ў сярэднявеччы было вельмі вызначаль-
ным і ўплывовым. Цяпер прызнана ўсімі вучонымі і палітыкамі, 
што полацкія стратэгі, умацоўваючы землі свайго княства ў згодзе 
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з суседнімі паўночнымі і ўсходнімі княствамі, “прабівалі” выхад да 
Балтыйскага мора, засноўвалі там крэпасці-гарады для развіцця 
гандлю са скандынаўскімі і еўрапейскімі краінамі і абароны ад 
крыжакаў. Аднак галоўным накірункам дальнабачнай стратэгіі 
старажытных палачан было стварэнне вялікай феадальнай 
краіны – Вялікага Княства. 

У той час полацкая зямля займала большую частку сучаснай 
тэрыторыі Беларусі і таму без асаблівых цяжкасцей палачане 
далучылі да сябе памежныя землі роднасных княстваў. Сталіцай 
Вялікага Княства быў вызначаны Навагрудак, вакол якога 
існавала невялікая этнічная беларуская група насельніцтва 
назовам “літвіны”, што спрыяла ўключэнню гэта слова ў 
назву краіны. Беларускае Вялікае Княства на шмат вякоў прад-
вызначыла развіццё саюзных народаў, памежных краін і аказала 
значны ўплыў на гістарычныя працэсы развіцця Еўропы і Азіі, 
адначасова выкарыстоўваючы іх культурна-гістарычны вопыт 
развіцця. Паэт з гэтага выпадку напісаў узнёслыя вершы: Ад мора 
і да мора // Зямную прастору займала Вялікае Княства // Та-
кую дзяржаву ў сучаснай Еўропе // Стварыць больш нікому 
не ўдасца.

Полацкая зямля, а затым і Вялікае Княства, знаходзіліся на 
перакрыжаванні геапалітычных інтарэсаў двух грамадска-па-
літычных кантынентаў – Усходу і Захаду, саперніцтва якіх і супя-
рэчнасці прадаўжаюцца ў сучаснасці і, па нашым меркаванні, уво-
гуле не хутка закончацца ў прасторы і часе па розных аб’ектыўных 
і суб’ектыўных прычынах. Пра гэта гаворка асобная. Але падзенне 
Полацка – гэта фактычна быў пачатак новага перыяду развіцця 
гісторыі ў Еўропе. Пачаўся палітычны і эканамічны заняпад 
Вялікага Княства, аслабленне польскай кароны, што прывяд-
зе да трох падзелаў Рэчы Паспалітай і страны на доўгі час поль-
скай дзяржаўнасці. У гэты час асаблівую магутнасць набывае 
Маскоўская дзяржава, а таксама фарміруюцца вытокі Аўстра-Вен-
герскай і Германскай імперый.

А ў сярэдзіне мінулага тысячагоддзя Вялікае Княства 
фарміравала своеасаблівы арэал еўраазіяцкай культуры. 
Пасля Ф. Скарыны, які ў 1517 г. у Празе распачаў друкаван не 
беларускіх кніг, гэта справа хутка распаўсюдзілася ва ўсходне-
еўрапейскіх краінах. Грунтоўна ўсталявалася кнігадрука ванне 
і на беларускіх землях. Кнігі “для людзей простых паспалітых” 
выпускаліся ў многіх культурных цэнтрах, гарадах і мястэчках: 
Вільня (1525), Брэст (1553), Нясвіж (1562), Цяпіна (1565), Заблу-
дава (1568), Заслаўе (1571), Лоск (1574). Пазней друкарні былі 
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створаны яшчэ больш чым у дзесяці гарадах Беларусі – Магілёве, 
Мінску, Слуцку і інш. Імклівае развіццё кнігадруку стала асновай 
фарміравання беларускага этнасу і нацыянальнай культуры (1).

Падкрэслім вызначальны факт, які між іншым слаба акцэн-
туецца ў нашай гістарычнай навуцы і сучаснай грамадскай дум-
цы: Вялікае Княства было самай вялікай і шматнацыянальнай 
краінай у раздробленай феадальнай Еўропе, дзе ішла перманент-
ная міжусобная крывавая барацьба паміж феадаламі, каралямі, 
імператарамі. Пад крылом інквізіцыі ішла таксама жорсткая ба-
рацьба за сферы ўплыву, за падпарадкаванне народаў і іх зямель, 
за стварэнне новых краін і ўладкаванне ўлады розных старых і но-
вых каралеўскіх дынастый і г. д.

У Вялікім Княстве цывілізацыйныя працэсы апіраліся на 
гуманістычныя славянскія і сусветныя традыцыі. Быў моцным 
уплыў царквы на насельніцтва. Напрыклад, быў пабудаваны ўсе-
магутны славянскі святы пояс – тры Сафійскія саборы – у Кіеве, 
Полацку і Ноўгарадзе. Інтэнсіўна развіваўся працэс асве-
ты і адукцыі. Ефрасіння Полацкая яшчэ ў ХII ст. адкрыла 
дзве школы для дзяцей. Ф. Скарына надрукаваў 22 кнігі 
“Бібліі” на старабеларускай мове, стварыўшы аснову для 
цывілізацыйнага развіцця беларускай народнасці. Кніга 
станавілася масавай і прыходзіла да простых людзей. Дзяр-
жава пераходзіла на заканадаўчае рэгуляванне грамадскіх 
адносін. Упершыню ў Еўропе была напісана і ўцверджана 
своеасаблівая Канстытуцыя – Статут Вялікага Княства.

Вучоныя справядліва сцвярджаюць, што мінулае сярэднявечча 
ў ВКЛ – гэта перыяд самага высокага ўзроўню развіцця культу-
ры і асветы і называюць яго беларускім Рэнесансам. Горад Нясвіж 
ужо ў той час быў культурнай сталіцай Вялікага Княства. У Замку 
візітавалі каралеўскія асобы Еўропы, дзейнічаў тэатр і існавала 
друкарня. У 1562 г. Сымон Будны надрукаваў там свой вядомы 
“Катэхізіс”. Пагэтаму, калі ў друкарню прыйшло паведам-
ленне аб трагедыі ў Полацку, было вырашана надрукаваць 
інфармацыю аб гэтай трагічнай падзеі. 

Хто прыдумаў назву першай беларускай прагазеце – невядо-
ма. Аднак назва яе была вельмі характэрная і вобразная: “Навіны 
грозные а жалостлівые о нападе княжаті московского Івана 
на землю рускую, которі то князь паленем, тыранством, 
мордованнем мест, замков добываньем веліку і знаменіту 
шкоду вчыняет. З доданьем релацыей Его Милості Гетмана 
ВКЛ княжаті Радзівіла о поражцы места Полоцкого, 1562 г.”. 
(Так пазначана ў часопісе “Спадчына”, хаця вядома, што захоп По-
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лацка адбыўся 13 лютага 1563 г. – А. С.). “Навіны…” зной дзены ў 
бібліятэчным каталогу Оксфардскага ўніверсітэта, дзе захоўваюцца 
сем беларускіх старадрукаў [2, с. 74].

Самае важнае і цікавае ў назве газеты тое, што слова “навіны” 
арганічна супадае з асноўнай функцыянальнай мэтай перыядыч-
нага друку. Стваральнікі першай беларускай газеты былі настолькі 
таленавітымі людзьмі і захоплены друкарскай справай, што апор-
ным словам ў назве былі навіны, інфармацыя, у чым асноўная 
сутнасць перыядычнага друку. Пры тым “навіны” былі напісаны 
і гучалі на старабеларускай мове. Вядома, што беларуская мова ў 
Вялікім Княстве была дзяржаўнай і друкарская справа вялася на 
беларускай мове. Дзякуючы таленту падзвіжніка Ф. Скарыны, бе-
ларуская мова ў той час стала шырокараспаўсюджанай асветнай 
справай. Ф. Скарына і яго паслядоўнікі фактычна здзейснілі 
ва ўсходняй Еўропе другую інфармацыйную рэвалюцыю і 
ў многім наблізілі мяжу буржуазна-дэмакратычных рэфар-
мацый [3].

Назва газеты была такой шырокай, што больш падобна на 
загаловак матэрыялу. У ёй паведамлялася аб трагічнай для 
насельніцтва ВКЛ падзеі “поражцы места Полацка”, давалася 
ацэнка ёй у інтэрпрэтацыі рэдакцыі “навіны грозныя а жаласлівыя 
(сумныя)”, а таксама паказаны трагічныя абставіны той вялікай 
трагедыі.

 Горад Полацк, “полацкая Венецыя”, як называлі яго сучаснікі, 
быў моцна разбураны і разрабаваны. Загінула шмат жыхароў гора-
да. Дружыны маскоўскага цара ўзялі на Полацкай зямлі вялікі па-
лон з насельніцтва. Жорсткасць заваёўнікаў была страшэнная. Аб 
гэтым з узрушэннем запісалі стваральнікі першай газеты: “князь 
паленем, тыранством, мордованнем мест, замков добываньем 
веліку і знаменіту шкоду вчыняет”.

Такім чынам, ужо ў назве газеты быў і аб’ект і прадмет яе зме-
сту. Тут жа была важная прыпіска, што ў газеце змешчана “рела-
цыя”, афіцыйнае паведамленне гетмана ВКЛ аб паражэнні По-
лацка ад маскоўскага войска. Патрэбна падкрэсліць трагічнасць 
падзеі тым, што акупацыя полацкай зямлі працягвалася аж да 
1579 г. – 16 гадоў. За гэты час у акупацыі вырасла новае пакален-
не палачан. Горад з вялікімі цяжкасцямі адбудаваўся і аднавіў 
сваё насельніцтва. Аднак стратэгічнае значэнне і геапалітычнае 
становішча Полацка на працяглы час былі страчаны.

І ўсё ж можна лічыць шчаслівым выпадак, што “Навіны гроз-
ныя…” з’явіліся не пасля княжацкага балю ў Нясвіжскім замку, 
або каралеўскага палявання ў Белавежскай пушчы, калі ясна-
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вяльможная шляхта знішчала па пяцьсот зуброў, ці паседжання 
якога-небудзь “свабоднага сейміка”, які працягваўся бясконца і 
не мог прыняць ніводнага разумнага рашэння з-за пыхлівага вы-
карыстання закона “ліберум вета”, калі які-небудзь шляхціц на 
падпітку галасаваў пастаянна супраць.

Першая беларуская газета “Навіны грозныя…” з’явілася 
фактычна ў пераломны перыяд гісторыі Вялікага Княства. Яна 
была надрукавана не выпадкова, а стала вынікам аб’ектыўнага 
развіцця адукацыі і культуры на вялікакняжацкім кантыненце. 
Яе з’яўленне было абумоўлена скарынінскім рэнесансам развіцця 
царквы, асветы, літаратуры, кнігадрукавання для “людзей про-
стых паспалітых”. Стварэнне першай газеты на тэрыторыі 
Беларусі падкрэсліла высокі ўзровень развіцця грамадска-
палітычнай думкі ў Вялікім Княстве.

Газета была надрукавана на лісце памерам школьнага раз-
горнутага сшытка. Невядомы яе тыраж. Але можна меркваць, 
што ён быў невялікі, не больш за сто экзэмпляраў. Тыраж, зра-
зумела, залежаў ад наяўнасці паперы, тэхнічных магчымсцей 
друкарні, а таксама рэдакцыя павінна была аператыўна выпусціць 
і распаўсюдзіць сваё выданне. Гэтыя сведчанні будуць больш 
поўнымі, калі нам удасца знайсці ў бібліятэках Варшавы, Вільнюса 
або Кіева ці ў еўрапейскіх музеях экзэмпляр “Навін грозных…”. А 
пакуль мы павінны карыстацца сціплымі звесткамі пра першую 
беларускую газету [4, с. 213].

Стварэнне “Навін…” –  гэта быў ужо зусім новы ўзровень 
грамадскіх адносін. Грамадства ВКЛ выходзіла з палону аўтары-
тарнай кан серватыўнай ідэалогіі і набліжалася да ўспры няцця і 
разумення заканамернасцей ліберальна-дэмакра тычнай эпохі. На 
парадак дня грамадства паступова ўваходзіла паняцце свабоды 
грамадзяніна, выбару веравызнання, свабоды асобы, у першапа-
чатковым выглядзе сфармуляваных і прапісаных у знакамітых 
Статутах ВКЛ. На Беларусі пачынала пашырацца гуманістычная 
традыцыя асваення рэчаіснасці, узвышэння каштоўнасці чалавека 
і адначасова Божых і свецкіх законаў існавання грамадства. 

Пасля выхаду “Навін грозных…” друкаванае слова на Бе ларусі 
яшчэ больш наблізілася да грамадства і асобнага чала века. Друка-
ванне кніг станавілася масавым. Больш за тое, газе ты-аднадзёнкі 
выпускаліся і прысвячаліся асабліва важным падзеям на тэрыторыі 
Вялікага Княства і ў іншых дзяржавах. Вядома, што ў 1571 г. была 
надрукавана газета “Навіна іста а правдіва о добытьі тыра-
ном московскім места Полоцкого”, у 1597 г. “Эдыкт з замку 
Полоцкого”. Цікава адзначыць, што “Навіны грозныя…” былі 
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надрукаваны з выпадку захопу Полацка маскоўскімі войскамі, 
а газета “Эдыкт з замку Полоцкого” з выпадку яго вызвален-
ня. У 1602 г. была надрукавана “Nova ex Livona a Tenia anno” 
(Звестак пра гэту газету зусім мала і адказаць на пытанні аб яе 
з’яўленні і друкаванні на латыні пакуль немагчыма. Хаця вядома, 
што ў той час найбольш адукаваныя людзі валодалі лацінскай мо-
вай. – А.С.) У 1610 г. надрукаваны “Новіны о взятьі Смолен-
ска, або тріумф радосны”, у 1617 г. – “Новіны о шчаслівом 
поступаньні на царство Московское Найясьнейшаго Вла-
дыслава, Короля Польского. З дрэварытам выабражаючым 
Дарагабуж і Владыслава, прыймаючага ў абозе паслов 
масковскіх” [5, с. 19–20].

Звяртаем увагу на гістарычныя метамарфозы. Прайшло кры-
ху больш за пяцьдзясят гадоў з 1563 па 1617 г., а “Навіны…” 
пісалі аб “уладкаванні” на маскоўскім троне польскага караля. 
Супярэчлівыя расійска-польскія адносіны складваліся на праця-
гу доўгай суседскай гісторыі і такімі ж яны застаюцца і надалей. 
Пад расійска-польскія “разборкі” падпадаюць і беларусы. Некато-
рыя радыкальныя польскія палітыкі не могуць стрымаць свой, 
скажам прама, экстрэмісцкі ўхіл і перашкаджаюць добрасуседскім 
беларуска-польска-расійскім адносінам, пераносячы феадальныя 
разборкі ў ХХІ стагоддзе.

Ёсць яшчэ адна цікавая акалічнасць, звязаная з выхадам у 
Нясвіжы “Навін грозных…”. Якраз у той час у Італіі ў Генуі мясцо-
выя купцы наладзілі выпуск маленькага выдання для змяшчэння 
там аб’яў аб наяўных таварах. Прадавалася газета на вуліцы за 
дробную манету “газетта”, адкуль і пайшла назва перыядычнага 
выдання – “газета”. Слова “навіны” – гэта родавы тыпалагічны 
прызнак і асноўная функцыянальная мэта перыядычнага вы-
дання. Таму вельмі шкада, што сапраўдная назва перыядычнага 
выдання схавалася за выпадковым словам, у дадзеным выпадку – 
“газета”. Між іншым, перыядычных выданняў з назвай “известия” 
значная большасць у газетнай сферы ўсяго свету [6, с. 35].

Яшчэ больш цікавае тое, што пасля таго, як Полацк быў захо-
плены маскоўскімі войскамі і аб гэтым паведаміла газета “Навіны 
грозныя…”, падзея знайшла даволі шырокае адлюстраванне ў 
нямецкіх “лятучых лістках”, як даследчыкі называюць, неперыя-
дычных германскіх выданнях таго часу. Мы ўжо пісалі аб прычы-
нах такой увагі да падзей у Беларусі ці ў Вялікім Княстве. Гер-
манцы баяліся ўмацавання Маскоўскага княства і “згубы сваіх 
інтарэсаў” на ўсходзе.
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Неабходна засяродзіць увагу на некаторых незвычайных 
акалічнасцях. У нямецкіх газетах выкарыстоўваюцца словы і 
выражэнні з “Навін грозных…”: “трагічны, жаласлівы, разгром, 
паражэнне, плач” і г. д. Магчыма, гэта і супадзенне, бо гаворка 
ішла аб адной падзеі. Але магчыма і тое, што нямецкія старагазеты 
з’явіліся крыху пазней за першую беларускую газету. Гэта пацвяр-
джаецца яшчэ і тым, што беларускія старадрукі якраз і захаваліся 
ў Нямеччыне і Англіі, а на тэрыторыі Беларусі пакуль іх знайсці 
не ўдалося [7, с. 65].

Змест нямецкіх выданняў спачувальны і заклапочаны, праўда, 
нам падаецца, больш сваім лёсам. Падзеям на Беларусі было прыс-
вечана ў Нямеччыне каля дзесяці выданняў у Нюрнбергу, Аугсбур-
гу і Любеку. Гэтыя выданні, па сведчанні айчынных і нямецкіх 
вучоных, знаходзяцца таксама ў бібліятэках Санкт-Пецярбурга, 
Вены і Цюрыха. У адным вершаваным матэрыяле “вершы-плачы, 
вершы-апавяданні” – “Вельмі страшная навіна пра Маскавіта, 
які некалькі дзён таму назад з дзікім тыранствам захапіў і 
падпарадкаваў высакародны горад і фартэцыю Літоўскай зямлі 
ў Польскай Кароне”. Іменна так і сказана на “Літоўскай зямлі 
ў Польскай Кароне”. Вядома, што падчас вайны землі Вялікага 
Княства не ўваходзілі ў Рэч Паспалітую. На жаль, інкарпарацыя 
ВКЛ пачнецца пасля Люблінскай уніі ў 1569 г., калі і была ство-
рана краіна двух народаў – Рэч Паспалітая. Аўтар “нямецкага 
плачу”, аднак, далей прызнаецца, што “падобнага нападу на нашу 
зямлю перад гэтым мы чакалі тут, у Прусіі”, якую яны захапілі ў 
час крыжовых паходаў [А. С.]. Далей у вершаваным жалобным 
плачы з Нямеччыны гаворыцца: “Трыумфуе вораг вельмі цяпер // 
І Нямеччына мусіць баяцца // Усё гучней раздаецца раскаяння 
плач // За грахі твае, Полацк, рыданні” [8].

Такім чынам, “інфлянцкая вайна”, як называюць гісторыкі гэту 
вайну і захоп полацкіх зямель, мела вельмі ўплывовае значэнне 
на геапалітычнае размежаванне на еўрапейскім абшары. Пачала 
фарміравацца і прасоўвацца на Захад Расійская імперыя як новы 
ўплывовы цэнтр сілы ў Еўропе і Азіі.

Захоп маскоўскімі войскамі Полацка, стратэгічнага цэнтра 
Вялікага Княства, выклікаў да жыцця стварэнне першай прага-
зеты на тэрыторыі Беларусі, што, несумненна, з’яўляецца вялікім 
асветным здабыткам старабеларускай культуры.

З’яўленне ў Нясвіжы ў друкарні Сымона Буднага “Навін гроз-
ных…” – гэта доказна высокі ўзровень развіцця друкарскай справы 
на Беларусі, які аб’ектыўна прадвызначыў узнікненне першых не-
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перыядычных, а затым і перыядычных выданняў – газет у Вялікім 
Княстве. 

Беларускія “Навіны грозныя…” з Нясвіжа змаглі сфарміраваць 
значную плынь еўрапейскай інфармацыі аб расійскай вайне, якая 
была надрукавана ў шматлікіх еўрапейскіх выданнях таго часу, 
з’яўленне якіх таксама магла прадвызначыць першая старабела-
руская газета.

Стварэнне “Навін грозных…” падкрэсліла высокі грамадзянскі 
статус беларускай мовы, дзяржаўны ўзровень яе развіцця ў Вя-
лікім Княстве. Першая газета засведчыла таксама неабходнасць 
аператыўнага інфармавання грамадзян аб важнейшых гра-
мадска-палітычных падзеях, якія хвалявалі і насцярожвалі ўсё 
насельніцтва. У дадзеным выпадку – гэта была жорсткая вайна з 
суседзямі.

Выхад “Навін грозных…” сведчыў аб самым высокім узроўні 
развіцця друкарскай справы ў Беларусі. Беларускія стваральнікі 
друкаваных кніг успрынялі ад талента Ф. Скарыны мастацтва дру-
ку, кнігаафармлення і да часу стварэння першай газеты ўжо маглі 
афармляць перыядычныя выданні.

“Навіны грозныя…”, што прыйшлі ў наш час ад скарынаўскага 
Рэнесансу – гэта помнік змястоўнай гісторыі і культуры беларуска-
га народа.

У заключэнне цікавы факт з гісторыі навейшага часу. 
Амаль праз чатырыста гадоў пасля выхаду ў Нясвіжы “Навін гроз-
ных…”, у 1944 г. ў Беларускім дзяржаўным універсітэце быў ство-
раны факультэт журналістыкі для падрыхтоўкі творчых кадраў для 
нацыянальных сродкаў масавай інфармацыі. Першым дэканам 
першага ў СССР беларускага факультэта журналістыкі быў 
прызначаны дацэнт Ліс Уладзімір Ігнатавіч, ураджэнец 
Нясвіжскага раёна. Такая прыемная творчая пераемнасць 
у прасторы і часе!

Літаратура
1. Александровіч, С.Х. Пуцявіны роднага слова / С.Х. Александровіч. – 

Мн., 1971. 
2. Спадчына // 1994. – № 3. 
3. Максімовіч, Р. “Навіны грозныя” 1563 г. Да гісторыі зачаткаў 

беларускіх газетных выданняў // Запісы Беларускага інстытута 
навукі і мастацтва. Кн. 4. – Мюнхен,1966.

4. Спадчына // 1997. – № 8. 
5. Говін, С.В. Гісторыя беларускай журналістыкі (1563–1917 гг.): ву-

чэб.-метад. комплекс / С.В. Говін.– Мн.: БДУ, 2003. 



231

6. Слука, А.Г. Беларуская журналістыка / А.Г. Слука.– Мн.: БДУ, 
2011.

7. Сагановіч, Г. Захоп Полацка Іванам IV у нямецкіх “лятучых ліст-
ках”. 1563 г. Матэр. канф. “Гісторыя і археалогія Полацка”. – 1998. 

8. Беларускі гістарычны агляд. – 2001. – Т. 8. – Сшытак 1–2. – (14–15) 
снежань. .

Анатолий Соловьев
Белорусский государственный университет

SMS: ÇÀÒÐÓÄÍßÅÒ ÎÁÙÅÍÈÅ ÈËÈ ÎÁËÅÃ×ÀÅÒ 
ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÞ?

В декабре 2012 г. миновало 20 лет с тех пор, как было послано 
первое SMS-сообщение. Это стало предвестником этапа асинхрон-
ной коммуникации в режиме реального времени, наступлением 
века коротких сообщений, сходного с эпохой спартанцев, живших 
в исторической области Древней Греции Лаконике в 9–2 вв. до н. э. 
Технологии SMS породили твиттер, фейсбук, социальные сети, 
через которые в наше время во всем мире посылается до 300 000 
SMS/сек.

Благодаря SMS, можно из любой точки, где есть доступ к со-
единению, вызвать на связь другого. Функция передачи коротко-
го сообщения обеспечивалась уже предшественником мобильных 
телефонов – пейджером. Затем функции текстового сообщения, 
телефонной связи, фотографии и прочего создали условия для со-
временной более качественной и комфортной коммуникации.

SMS-сервис, позволяющий передавать одновременно от 140 до 
255 знаков, развивает способности понимать с полуслова, словно, 
возвращая во времена древних лаконикийцев. Таким, к примеру, 
был текст депеши, посланной в Спарту в 410 г. до н. э. начальником 
спартанцев после полного разгрома афинскими силами спартан-
ского флота в морском сражении при Кизике: «Корабли потопле-
ны. Миндарус убит. Экипаж голодает. Как быть, не знаем» [1].

Столь крайне экономный способ изъяснения был характерен 
для спартанцев-лаконикийцев, чей «лаконизм» вскоре начал при-
обретать нарицательный смысл.

Какое значение имеет SMS-сервис для развития общества се-
годня, спустя 20 лет со времени отправки первой «эсэмэски» с по-
здравлением MerryChristmas!в 1992 г.? Каждый новый медиум, по 
мнению М. Маклюэна, можно рассматривать в четырех аспектах 
его роли в обществе и культуре:

1. Что это средство улучшает?


