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Ад на з са мых знач ных дат мі ну ла га паў-
ты ся ча год дзя на дыш ла. Ска ры на вы-
даў пер шую дру ка ва ную кні гу 6 жніў-
ня. А мы год на ўспом ні лі пра гэ та праз 
500 га доў (і шмат ура чыс тас цяў яшчэ 
прой дзе ў най блі жэй шы час). Асаб лі-
ва апан та ныя пра цай пер ша дру ка ра 
лю дзі па ста ві лі ся да ад зна чэн ня важ-
най па дзеі до сыць крэ а тыў на — чым 
вы клі ка лі хва лю абу рэн ня і кры ты кі ад 
ня згод ных з та кі мі па ды хо да мі. А што 
ду ма е це вы?

Па элект рон ным се ці ве ак тыў на гу ля юць 
парт рэ ты Ска ры ны, дзе пер ша дру кар на ма-
ля ва ны то ў аку ля рах, то з ма біль ным тэ ле фо-
нам у ру ках — а то і з па ве лі чаль ным шклом, 
праз якое гля дзіць на свет. Не ўсім прый шлі ся 
да спа до бы та кія «жар ці кі». Маў ляў, як па сме-
лі гу ляц ца з воб ра зам ты та на бе ла рус ка га 
Ад ра джэн ня?! Як ад ва жы лі ся ўно сіць зме ны 
ў амаль што ка на ніч ны парт рэт?..

Ад нак мне пры гад ва ец ца, што аку рат сам 
Ска ры на ў свой час быў на ва та рам. І ка лі ён 
раз мяс ціў улас ны парт рэт у Свя тым Пі сан ні, 
тое так са ма вы клі ка ла хва лю абу рэн ня.

Мно гія мяр ку юць, што, ка лі б Ска ры на жыў 
у наш час, то без умоў на, ка рыс таў ся б са цы-
яль ны мі сет ка мі — ства раў бы са бе ста рон кі 
на па пу ляр ных ін тэр нэт-рэ сур сах. Та му ідэя 
за рэ гіст ра ваць акаўнт Ска ры ны ў се ці ве ця-
пер, у ХХІ ста год дзі, прос та лу на ла ў па вет ры. 
І знай шлі ся тыя, хто та кі за рэ гіст ра ваў пер-
ша дру ка ра ў ін стаг ра ме (са мая па пу ляр ная 
ма ла дзёж ная пра гра ма). На працягу пэў на га 
ча су там вы клад ва лі ся ма люн кі, якія ілюст-
ра ва лі пэў ныя гіс та рыч ныя пе ры я ды жыц ця 
Ска ры ны. На прык лад, ства раль ні кі ста рон кі 
сла ву та га па ла ча ні на па спра ба ва лі ўя віць, як 
бы мог вы гля даць яго вы пуск ны ў 1506 го дзе 
ў Кра ка ве. По бач з ма люн кам, дзе сім па тыч-
ны ма ла дзён (пэў на ж, Ска ры на) са стуж кай 
вы пуск ні ка тры мае ра зам з не каль кі мі сяб-
ра мі куф лі пі ва, змя шча юц ца дас ціп ныя до пі-
сы. Ка рыс таль нік «Фра нак-дру кар» па ве дам-
ляе, што гэ та «па ці ў Ва ве лі», не за бы ва ю чы 
па ста віць па зна ку «#малады спе цы я ліст». 
Нех та «Ка зік» тут жа пы та ец ца, хто сы хо дзіў 
апош ні і ці не ба чы лі яго дып лом? Ну а «Лу ка_
Ска ры на» (пэў на ж, ма ец ца на ўва зе баць ка 
пер ша дру ка ра) пі ша на ступ нае: «Яшчэ хоць 
раз — ні я кіх пе ра да чак з По лац ка». Да рэ чы, 

па гар таў шы гэ ты ін стаг рам, у та кой вось вя-

сё лай фор ме, мож на дак лад на за пом ніць, у 

якіх га ра дах бы ваў наш пер ша дру кар і што 

там з ім ад бы ва ла ся.

Не да рэм на жар ту юць, што, ка лі ў наш час 

ця бе ня ма ў се ці ве, то, лі чы, ця бе ня ма зу сім. 

Вя до ма ж, не стаў це ся да гэ та га вы каз ван ня 

зу сім сур' ёз на. Ад нак част ка рэ аль на га жыц-
ця са праў ды пе ра ка ча ва ла ў вір ту аль нае. Там 
ад бы ва юц ца мно гія дыс ку сіі і аб мер ка ван ні, 
там пры зна ча юц ца су стрэ чы і рас сы ла юц ца 
за пра шэн ні. Там жа мож на ад свят ка ваць пэў-
ную па дзею — на ват ні як не зга даў шы яе ў 
жыц ці рэ аль ным. Да юбі лею кні га дру ка ван ня 
му зы ка Аляк сей Фра лоў за клі каў усіх аку-
рат 6 жніў ня вы клад ваць свае фо та здым кі, 
зроб ле ныя ка ля пом ні ка Ска ры ну (ка лі та кія 
ма юц ца) і пі саць пра свя точ ную па дзею — 
каб дак лад на ні хто не пра пус ціў ура чыс тасць. 
Не ка то рыя «жы ха ры се ці ва» вы ра шы лі да лу-
чыц ца да свя та, за мя ніў шы свае про філь ныя 
вы явы парт рэ та мі пер ша дру ка ра. За пра ца-
ваў на ват ад мыс ло вы сайт 500gоd.bу, ство ра-
ны спе цы яль на для ўсе агуль на га свят ка ван ня 
зна ка ва га юбі лею.

Што ка заць, і «Звяз да» не за ста ла ся ў 
ба ку. На на шым фір мо вым ка лен да ры, зроб-
ле ным на ўвесь 2017 год, так са ма зме шча ны 
парт рэт Ска ры ны.

Мно гія ўста но вы па ста ра лі ся вы пус ціць ад-
па вед ную су ве нір ную пра дук цыю (але ха це ла ся 
б ба чыць яшчэ больш роз ных «Ска рын»). Так, 
на Бел по шце вый шла ад мыс ло вая паш то вая 
мар ка з вы явай пер ша дру ка ра і кан верт «Пер-
шы дзень» — усё гэ та ра зам мож на на быць і 
ў пры го жай за ла той рам цы як ад мыс ло вы су-
ве нір. На Доб руш скім фарфоравым заводзе 
вы раб ле ны ку ба чак, на якім зме шча ны парт-
рэт Ска ры ны, — той са мы, што і ў Псал ты ры. 
Брэнд адзен ня LSTR вы ра біў пры го жыя май кі, 
з вя лі кі мі прын та мі «Сон ца Ма ла дзі ко вае» — 
на дзя ва еш та кую, і ад ра зу ад чу ва еш ся бе ні бы 
да тыч ным да вя лі кай спра вы пер ша дру ка ра.

6 жніў ня ад мыс ло выя на ба жэн ствы, са 
згад ка мі пра тое, што зра біў наш зям ляк 
500 га доў та му, пра хо дзі лі ў не ка то рых цэрк-
вах і кас цё лах. У гэ ты дзень ванд роў ні кі з 
роз ных кут коў скі роў ва лі ся не толь кі ў ста ра-
жыт ны По лацк. Ад ра зу дзве гру пы з Мінску 
ар га ні за ва лі па езд кі ў Пра гу — ад на пад кі-
раў ніц твам фі ло са фа і тэ о ла га Іры ны Ду бя-
нец кай, дру гая — з гіс то ры кам і эк скур са во-
дам Паў лам Ка ра лё вым. Спя вач ка Ка ця ры на 
Ва да но са ва, апы нуў шы ся ў Іта ліі, не змаг ла 
не на ве даць у святочны дзень Пад ую. Тое ж 
мож на ска заць і пра ін шыя мяс ці ны, дзе бы ваў 
пер ша дру кар, — без умоў на, яны не за ста лі ся 
без гас цей, што пры еха лі ту ды дзе ля па мя ці 
пра на ша га асвет ні ка.

Ад ным з са мых эк стра ва гант ных спо са баў 
уша на ван ня ака заў ся... торт, спе ча ны ў вы-
гля дзе Біб ліі Ска ры ны. Ва жыць та кі са лод кі 
па мят ны ла су нак аж но 25 кі ла грам! Спе ча ны 
ён у Ві цеб ску мяс цо вай жы хар кай На стас сяй 
Зям лян кай. У ня дзе лю, пас ля на ба жэн ства, 
яго ра зам елі вер ні кі ад ной пра тэ станц кай 
царк вы. Здым кі тор та, раз ме шча ныя ў се ці-
ве, не ка то рыя ка рыс таль ні кі аца ні лі до сыць 
кры тыч на: маў ляў, гэ та блюз нер ства, ра біць 
з Біб ліі торт! Нех та ўба чыў у гэ тым і клаў на ду, 
і не пры стой насць ад на ча со ва.

У ча сы, ка лі жыў Ска ры на, яго так са ма 
не ра зу ме лі. Ча му ме на ві та кні га вы дан не? 
З якой пры чы ны абра на Біб лія? На вош та змя-
шчаць ка мен та рыі, дзе ля ча го ўжы ва ец ца 
ста ра бе ла рус кая лек сі ка? Не ўпэў не на, што 
сам пер ша дру кар мог сфар му ля ваць дак лад-
ныя раз гор ну тыя ад ка зы на гэ тыя пы тан ні — 
хут чэй ін ту і тыў на ад чу ваў, што му сіць ра біць 
так, а не іна чай.

Ві да воч на, што ідэа льным для гра мад-
ска га мер ка ван ня з'яў ля ец ца толь кі той, хто 
ні чо га не ро біць. Та му нам трэ ба на ву чыц ца 
ру хац ца на пе рад, не ба ю чы ся па мы лак. Нех-
та не зра зу мее, нех та па кры ты куе ці ўво гу ле 
бу дзе імк нуц ца ану ля ваць тваю пра цу. Ад нак 
ме на ві та дзі ва кі ства ра юць гіс то рыю. Жыц-
цё — не заў сё ды па слух мя ная кот ка. Ча сам 
трэ ба ад ва жыц ца па гла дзіць яе су праць поў-
сці. Кож ны мае пра ва на ўлас нае ба чан не. 
І мо жа вы ра шаць сам, як яму ад да ваць да ні ну 
па мя ці Ска ры ну.

Па да ец ца, ме на ві та так му сім мы ўзгад-
ваць пра вя лі кіх дзеячаў на шай гіс то рыі: усе-
на род на, з не ча ка ны мі па ды хо да мі. Хтось ці 
ра ду ец ца і пры дум вае пэў ныя ці ка він кі — ін-
шы ў той жа мо мант аб ра жа ец ца. Праў да ў 
кож на га свая. І толь кі ў Біб ліі іс ці на ад на.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. nina@zviazda.by
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Ган на бы ла дру гой жон-
кай Ві таў та. Пер шая, Ма рыя 
Лу ком ская, па мер ла пры ро-
дах дач кі Са фіі ў 1376 го дзе. 
Ві таўт, яко га заў сё ды хва ля-
ва ла жа ноц кая пры га жосць 
(за што яго да ка ра лі, бо 
час та ён кі даў вой ска і ад-
праў ляў ся да чар го вай ка-
хан кі), ня доў га на сіў жа ло бу 
па Ма рыі. У 1377 го дзе ён 
ажа ніў ся з юнай пры га жу няй 
Ган най, дач кой сма лен ска га 
кня зя Свя та сла ва Іва на ві ча. 
Не хо чац ца шу каць у гэ тым 
шлю бе ней кую па лі тыч ную 
па да плё ку, бо пры жа дан ні 
Ві таўт, на той час ужо га ра-
дзен скі князь, мог знай сці і 
леп шую і больш вы гад ную 
для яго пар тыю, але вось вы-
браў Ган ну — гэ та быў вы бар 
яго сэр ца. І Ган на зра бі ла ся 
яго вер най спа да рож ні цай па 
жыц ці, на ра дзі ла яму сы ноў 
Юрыя ды Іва на, а ка лі му жу 
па гра жа ла смерць, вы рва ла 
з рук Ягай ла вых жы ва дзё-
раў, па вод ле слоў Кон ра да 
Кі бур га.

Як вя до ма, у 1382 го дзе 
пад час між усоб най вай ны, 
Кей стут і Ві таўт тра пі лі ў па-
лон да Ягай лы. Па ве рыў шы 
хлус лі вым сло вам апош ня га, 
яны пры еха лі ў яго ны стан 
для пе ра моў і бы лі схоп ле-
ны. Не ўза ба ве Кей сту та за-
ду шы лі ў Крэў скім за мку. 
Ту ды кі ну лі і Ві таў та. Ягай ла 
су стрэў ся з ім. Зня сі ле ны і 
хво ры, стра ціў шы над зею на 

вы зва лен не, Ві таўт пры ні жа-
на пра сіў вя лі ка га кня зя вы-
зва ліць яго і абя цаў ве раю і 
праў даю слу жыць яму. Ягай-
ла па шка да ваў стры еч на га 
бра та, але ад яго па тра ба-
ва лі рас пра віц ца з Ві таў там 
ма ці Уль я на Цвяр ская і брат 
Скір гай ла. Ён ва гаў ся пад іх 
упар тым на ціс кам. Не ка раў і 
не вы зва ляў. За тое да зво ліў 
Ган не да гля даць хво ра га му-
жа. А во ра гі Ві таў та да сла лі 
крэў ска му каш та ля ну ліст з 
па тра ба ван нем рас пра віц ца 
з вяз нем, бо Ягай ла мо жа 
пе ра ду маць і па мі ла ваць яго. 
Пра пад рых тоў ку за бой ства 
му жа вы пад ко ва да ве да ла-
ся Ган на, па чуў шы раз мо ву 
вар та вых: «Ка лі князь вя лі кі 
Ві таўт бу дзе ся дзець тут да-
лей, дык яго ча кае тое са-

мае, што і баць ку». Ка хан не 
да му жа, ад чай пе рад яго 
стра тай штурх ну лі Ган ну да 
ры зы кі і дзе ян ня. Ган на змо-
ві ла ся з ашмян скі мі шлях ці-
ца мі, якія вы сла лі да Крэ ва 
не вя лі кі кон ны атрад. Уга ва-
ры ла кня гі ня да па маг чы ёй і 
сваю пры служ ні цу Але ну, ня-
вес ту вер на га Кей сту та ва га 
слу гі Ры го ра Аму лі ча, які за-
гі нуў, аба ра ня ю чы кня зя.

У адзін з во сень скіх ве-
ча роў Ган на ра зам з Але най 
на ве да ла му жа. Вар та выя 
ўжо пры звы ча і лі ся да іх і ні-
чо га па да зро на га не за ўва -
жы лі. У ка мо ры Але на пра-
па на ва ла Ві таў ту ўця чы, па-
кі нуў шы за мест ся бе яе. Яна 
ве да ла, што яе ча кае смя рот-
нае па ка ран не, і на ад мо ву 
Ві таў та ра шу ча за яві ла: «І я 
жа даю па слу жыць Ра дзі ме, 
мне пры ем на бу дзе па мер ці 
за Літ ву. Ты, вы зва ліў шы ся, 
зро біш дзе ля яе столь кі доб-
ра га, да зволь і мне ўдзель-
ні чаць у гэ тым. Ка лі лю біш 
Літ ву, дык па слу хай мя не». 
Вы са ка род ная дзяў чы на ах-
вя ра ва ла са бой дзе ля жыц ця 
Ві таў та. І ён пры няў яе ах вя-
ру. У яе воп рат цы, пры крыў-
шы твар ка пю шо нам на кід кі, 
Ві таўт ра зам з жон кай вый-
шаў з ка мо ры. Вар та выя не 
раз гля дзе лі яго, пры ня ўшы 
за слу жан ку. Ка рот кім бы ло 
раз ві тан не, трэ ба бы ло спя-
шац ца. Ві таўт у цем ры па 
вя роў цы спус ціў ся са сцен, 

пе ра браў ся це раз роў і даб-
ра ўся да ле су, дзе яго ча ка-
лі ашмян скія шлях ці цы. Так, 
дзя ку ю чы Ган не і са ма ах вяр-
нас ці слу жан кі Але ны, Ві таўт 
вы рваў ся на во лю.

Услед за му жам з Крэў-
ска га зам ка вы еха ла Ган-
на. Яны су стрэ лі ся ў мес цы, 
дзе паз ней Ві таўт па ста віць 
на па мяць царк ву, вя до мую 
ця пер, як зна ка мі ты Ма ла-
ма жэй каў скі храм-цвер жа. 
Ра зам яны вы пра ві лі ся ў 
цяж кае па да рож жа свай го 
но ва га жыц ця вы гнаў цаў. 
Ган на па дзя лі ла лёс Ві таў та 
і зга дзі ла ся быць за яго за-
клад ні кам у кры жа коў.

Доў гае зма ган не Ві таў-
та з Ягай лам зрэш ты за-
кон чы ла ся іх пры мі рэн нем 
у 1392 го дзе. Ягай ла пры-

знаў Ві таў та вя лі кім кня-
зем. Толь кі яго ра дасць 
змя ні ла ся смер цю сы ноў, 
якіх атру ці лі кры жа кі. Та-
кую да ра гую ца ну за пла ціў 
ён за ве лі ка кня жац кую ка-
ро ну, а пра сваё го ра мог 
за быц ца ў дзяр жаў ных 
спра вах і кло па тах, бу ду-
чы, як яго на зы ва лі, «баць-
кам Ай чы ны». А вось Ган-
не як бы ло па чу ваць ся бе 
з го рыч чу стра ты дзя цей, 
як за быц ца?

Яна ўзя ла на ся бе кло пат 
улад ка ваць ся мей ны даб ра-
быт свай го веч на за ня та га 
дзяр жаў ны мі спра ва мі му-
жа. Су пра ва джа ла яго ў 
па езд ках па кра і не. Ра зам 
трап ля лі ў не бяс печ ныя ста-
но ві шчы. У 1398 го дзе яны 
ледзь не зга рэ лі ў па жа ры, 
які ўна чы ўспых нуў у Га ра-
дзен скім за мку. Раз бу дзі ла 
іх, фак тыч на вы ра та ваў-
шы, руч ная мал па. У 1409 
го дзе яны ра зам ха ва лі ся 
ад кры жа коў, якія на па лі на 
Ваў ка выск, жа да ю чы пе ра-
ха піць іх па да ро зе ў Бя рэс-
це. Так што жыц цё з вя лі кім 
кня зем бы ло для Ган ны не 
толь кі не спа кой ным, але 
і не бяс печ ным. Ды яна не 
на ра ка ла на лёс, пе ра но сі-
ла цяж кас ці і вы пра ба ван ні, 
што вы па да лі яе му жу. Але 
яе пя шчот нае сэр ца, што 
так бліз ка пры ма ла ўсе тры-
во гі му жа, не вы тры ма ла. 
У 1418 го дзе Ган на па мер ла.

З імем кня гі ні звяз ва юць 
бу даў ніц тва зна ка мі та га 
кас цё ла Свя той Ган ны ў 
Віль ні. Ні бы та гэ та яна па-
бу да ва ла ў 1396 го дзе гэт кі 
ма лень кі шэ дэўр вя лі ка га 
дой лід ства. На вей шыя да-
сле да ван ні пры піс ва юць 
бу даў ніц тва хра ма дой лі ду 
Яге ло наў Бе не дык ту Рэй ту, 
які ўзвёў яго ў 1495—1500 
га дах. Ад нак не вы клю ча на, 
што но вы храм паў стаў на 
мес цы бы ло га, уз ве дзе на га 
Ві таў там у го нар лю бі май 
жон кі. І хоць ён ажа ніў ся 
трэ ці раз, але ка хаў Ган ну і 
пра сіў па ха ваць яго «по бач 
з па гроб кам па мер лай жон-
кі, дзе і для ся бе да ма ві ну 
вы браў», каб быць ра зам з 
ёй на заўж ды.

Ві таўт ЧА РОП КА.

ГАН НА 
СВЯ ТА СЛАЎ НА

(? — 1418)
Вя лі кі князь лі тоў скі і рус кі 

Ві таўт, прай шоў шы не ад но ко ла 

зям но га пек ла, за гру беў ду шою, 

але пры сут насць по бач з ім жон кі 

Ган ны вяр ну ла яму юнац кую 

вы са ка род насць, змяк чы ла 

ва яў ні чую на ту ру. 

«Жон ка мае на яго вя лі кі ўплыў, але 

якая ж гэ та жан чы на! 

Рэд касць і вя лі кая рэд касць па між 

Еві ны мі доч ка мі... 

Ён знай шоў у ёй анё ла-ахоў ні ка», — 

пі саў пра Ган ну кры жац кі чы ноў нік 

Кон рад Кі бург, які ў 1398 го дзе 

на ве даў Віль ню і па зна ё міў ся 

з гэ тай дзі вос най жан чы най. 

І ён быў за ча ра ва ны яе да бры нёй 

і пры яз нас цю.

Вітаўт і Ганна.

«СА ЛОД КІ» 
СКА РЫ НА

Ці па трэб на мя жа ўсе на род най лю бо ві да пер ша дру ка ра?


