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Мая Ска ры нi я на
Вi та ем усiх, хто да лу чыў ся да цi ка вай ванд роў кi па шля хах на ша га пер ша дру-

ка ра. Мяр ку ем, за пi сац ца ў ска ры наз наў цы бы ло ня прос та: пы тан нi пер ша га ту ра 
на шай вiк та ры ны бы лi не са мыя лёг кiя. Але ж i за ду ма на яна бы ла не толь кi як за-
баў ляль ная «раз мiн ка для маз гоў», але i як на го да па шу каць па трэб ныя звест кi ў 
роз ных кры нi цах, тым са мым да ве даў шы ся пра Ска ры ну i яго спад чы ну больш. Бо 
чым больш ве да еш, тым больш пад стаў га на рыц ца, тым больш мо жаш аб грун та-
ваць для ся бе i для iн шых ве лiч насць яго асо бы i яго спраў.

А ска ры наз наў цы-ама та ры ў нас ёсць, пра што i свед чаць ад ка зы, да сла ныя ва-
мi на пы тан нi пер ша га ту ра. Пiсь мы — элект рон ныя i па по шце — рэ дак цыя атры-
ма ла з роз ных ку точ каў на шай кра i ны, з га ра доў i вё сак. Да ўдзе лу ў вiк та ры не 
да лу чы лi ся сем'i, гурт кi, края знаў чыя су пол кi. Спа бор нiц тва за пе ра мо гу ўжо з пер ша га ту ра раз гар ну ла ся сур'-
ёз нае. Ня мно гiя вый шлi з яго без стра ча ных ба лаў (без ня пра вiль ных ад ка заў).

Але не вар та апус каць ру кi, ка лi ўба чы це, што, ад каз ва ю чы на пы тан нi пер ша га ту ра, вы не заў сё ды ме лi ра цыю. 
На пе ра дзе яшчэ два ту ры, i абя ца ем — ляг чэй не бу дзе. Так што шан цы апы нуц ца ся род пе ра мож цаў i пры ехаць у 
Мiнск на бяс плат ную пад ра бяз ную эк скур сiю па На цы я наль най бiб лi я тэ цы ёсць ва ўсiх без вы клю чэн ня ўдзель нi каў.

I, вя до ма ж, не за будзь це ся афор мiць пад пiс ку на «Звяз ду» на III квар тал. У iм мы бу дзем не толь кi пад во-
дзiць вы нi кi — у пуб лi ка цы ях га зе ты, маг чы ма, вы зной дзе це пад каз кi да пы тан няў. За ста вай це ся з на мi — бу-
дзе цi ка ва!

АД КА ЗЫ НА ПЫ ТАН НI ПЕР ША ГА ТУ РА

ПЫ ТАН НI ДРУ ГО ГА ТУ РА

1. Кiм па ро дзе за ня ткаў быў 
баць ка Фран цыс ка Ска ры-

ны Лу ка?

Вя до ма, што Ска ры на быў сы-
нам куп ца.

2. У По лац ку ня даў на ар хе о-
ла гi знай шлi рэшт кi бу дын-

ка, якi мер ка ва на звя за ны з iме нем 
Ска ры ны (ця пер ён зна хо дзiц ца на 
тэ ры то рыi пры ся дзiб на га ўчаст ка 
ад на го з па ла чан). Што, як лi чаць 
гiс то ры кi, там мес цi ла ся ў ча сы Ска-
ры ны?

Як мяр ку юць да след чы кi, на гэ-
тым мес цы мог зна хо дзiц ца бер-
нар дзiн скi кляш тар, у якiм Ска ры на 
мог атры маць пер ша па чат ко вую 
аду ка цыю.

3. Абя ры це най больш рэ аль-
ны марш рут пе ра мя шчэн-

ня Фран цыс ка Ска ры ны па га ра дах 
Еў ро пы ў хра на ла гiч ным па рад ку:

З По лац ка Ска ры на па ехаў ву-
чыц ца ў Кра каў, за тым пра цяг ваў 
аду ка цыю ў Пад уi, дзе атры маў сту-
пень док та ра на вук, пас ля пра ца ваў 
у Пра зе, дзе i вы даў пер шую кнi гу, 
по тым у Вiль нi за сна ваў пер шую 
на тэ ры то рыi ВКЛ дру кар ню. Ёсць 
свед чан нi, што пас ля ха цеў дру ка-

ваць або пра да ваць кнi гi i ў Маск ве, 

з гэ тай пра па но вай ту ды i па ехаў.

4. Як на зы ва ла ся пер шая кнi-

га Ска ры ны, якая па ба чы-

ла свет у 1517 го дзе?

«Псал тыр».

5. Устаў це пра пу шча нае бiб-

лей скае iмя ў сла ву тай 

ска ры наў скай прад мо ве: «Та му i 

Юдзiф, лю бя чы край, дзе ка лiсь цi 

на свет на ра дзi ла ся, не шка да ва ла 

са мое ся бе, каб ад вес цi ад краю ай-

чын на га не бяс пе ку...»

6. Хто з бе ла ру саў упер шы-

ню зга даў iмя Ска ры ны 

ў га зе це «На ша нi ва» ў па чат ку 

ХХ ста год дзя?

Ад ным з пер шых, хто за ня ўся вы-

ву чэн нем жыц ця i спад чы ны Ска ры-

ны, быў Вац лаў Лас тоў скi. Але пер-

шай бы ла ўсё ж пуб лi ка цыя ў «На шай 

нi ве» ў ве рас нi 1909 го да «Ка лi дру ка-

ва ла ся пер шая бе ла рус кая Бiб лiя?», i 

аў та рам яе быў Сяр гей Па лу ян.

7. Якiм бы ло проз вi шча ле нiн-

град ска га ка лек цы я не ра, 

у яко га ў 1925 го дзе бы лi на бы тыя 

пер шыя асоб нi кi ска ры на вых кнiг 

для Бе ла рус кай дзяр жаў най бiб лi-

я тэ кi?

Ка мар нiц кi.

8. Як у Мiн ску на зы ва ец ца ву-

лi ца, якая з 1967 па 1989 год 

на сi ла iмя Фран цыс ка Ска ры ны?

Яна но сiць iмя Ге роя Са вец ка га 

Са ю за Мi ка лая Але ша ва. Ака дэ мiч-

ная бы ла ву лi цай Ска ры ны ў 1989—

1997 го дзе, пра спект Не за леж нас цi 

на сiў яго iмя ў 1991—2005. Ця пер 

ву лi ца Ска ры ны зна хо дзiц ца по бач 

з На цы я наль най бiб лi я тэ кай.

9. Ка лi сё ле та дак лад ная да-

та 500-год дзя бе ла рус ка га 

кнi га дру ка ван ня?

«Псал тыр» быў на дру ка ва ны ў 

Пра зе 6 жнiў ня 1517 го да. Ад па вед-

на 6 жнiў ня 2017 го да спаў ня ец ца 

роў на 500 га доў з та го ча су.

10. Пы тан не ад На цы я наль-

най бiб лi я тэ кi Бе ла ру сi.

Як зва лi жон ку Фран цыс ка 

Ска ры ны?

Жон ку пер ша дру ка ра зва лi Мар-

га ры та, з да ку мен таў, што за ха ва-

лi ся, вя до ма, што яна бы ла ўда вой 

вi лен ска га рад цы Юрыя Ад вер нi ка.

1. Вя до ма, што ў Вiль нi Ска-

ры на дру ка ваў свае кнi гi ў 

до ме Яку ба Ба бi ча. А хто быў гас-

па дар до ма па ро дзе за ня ткаў?

 Про ба шчам кас цё ла

 Каш та ля нам

 Бур мiст рам

 Ва я во дам

2. У якой на ву чаль най 

уста но ве зме шча на гэ та 
фрэс ка з вы явай Фран цыс ка Ска-
ры ны?

 У Кра каў скiм унi вер сi тэ це

 У Па ду ан скiм унi вер сi тэ це

 У Пра жскiм унi вер сi тэ це

 У Вi лен скiм унi вер сi тэ це

3. Хто з бе ла рус кiх дзея чаў 

у 20-х га дах ХХ ста год дзя 

на пi саў пра Ска ры ну на ступ нае: 

«Ва ган не па мiж За ха дам i Ус хо-

дам i шчы рая ня пры хiль насць нi 
да ад на го, нi да дру го га з'яў ля ец ца 

асноў наю ад зна каю гiс то рыi бе ла-
рус ка га на ро ду. Прык лад Ска ры-
ны, аб якiм да гэ тай па ры ня ве да-

ма, хто ён быў та кi, цi ка та лiк, цi 

пра ва слаў ны, i пэў на, што i той i 

дру гi ра зам, ад бi вае гэ тае з'я вi шча 

бе ла рус ка га ду ху ў iн ды вi ду аль-

нась цi, ў ду шы на ша га пер ша га 

iн тэ лi гэн та».

 Iг нат Аб дзi ра ло вiч

 Усе ва лад Iг на тоў скi

 Ула дзi мiр Пi чэ та

 Язэп Воўк-Ле ва но вiч

4. Праз 350 га доў пас ля вы-

дан ня, у 1867 го дзе, пра ж-

скi «Псал тыр» Ска ры ны быў

куп ле ны рус кiм ама та рам ста-

ра дру каў Хлу да вым, i гэ та да ло 

пад ста ву рус кiм на ву коў цам па-

гля дзець на асо бу Ска ры ны i яго 

дзей насць з но вай цi ка вас цю. 

А дзе ку пiў Хлу даў та кую рэд кую 

кнi гу?

 У ме шча нi на з По лац ка

 На Нi жа га род скiм кiр ма шы

 У се ля нi на пад Вiль няй

 На кнiж ным раз ва ле ў Маск ве

5. Адзiн з то мi каў Ска ры на-

вых кнiг, якiя за хоў ва юц-

ца ў На цы я наль най бiб лi я тэ цы Бе-

ла ру сi, асаб лi ва цi ка вы — ад ра зу 

не каль кi вы дан няў пер ша дру ка ра 

спле це ны ў адзiн пе ра плёт. Што 

гэ та за вы дан не?

 Пя цi кнiж жа Май се е ва

 Кнi гi пра ро каў

 Чац ве ра е ван гел ле

 Кнi га Цар стваў

6. У якiм го дзе ў Бе ла ру-

сi шы ро ка ад зна ча лi 

400-год дзе бе ла рус ка га кнi га дру-

ка ван ня?

 У 1922

 У 1917

 У 1925

 У 1927

7. У якiм бе ла рус кiм го ра дзе 
вы шэй шая на ву чаль ная 

ўста но ва но сiць iмя Фран цыс ка 
Ска ры ны?
 У По лац ку
 У Го ме лi
 У Грод не
 У Ба ра на вi чах

8. На якой пло шчы ў По лац-
ку ста iць пом нiк Фран-

цыс ку Ска ры ну?
 Цэнт раль най
 Кар ла Марк са
 Ле нi на
 Фран цыс ка Ска ры ны

9. А дзе ста iць гэ ты пом-
нiк?

 У Пра зе

 У По лац ку

 У Вiль нi

 У Мiн ску

10. Пы тан не ад На цы я наль-

най бiб лi я тэ кi Бе ла ру сi.

Ка лi i дзе ўзнiк ла дру гая пас ля 

Ска ры на вай дру кар ня ў Вя лi кiм 

Княст ве Лi тоў скiм?

Ад ка зы на пы тан нi дру го га ту ра 

пры ма юц ца да 22 лi пе ня ўключ на. 
Да сы лай це iх на паш то вы ад рас рэ-
дак цыi з па зна кай «Ска ры нi я на» або 
на е-mаil skаrуnа@zviаzdа.bу.

ба ва лі акру жыць яго ны атрад 
і раз біць, та му раз бу ры лі мост 
це раз ра ку і на па лі на яго. Да-
выд па нёс цяж кія стра ты, але 
вы рваў ся з акру жэн ня і пе ра-

пра віў ся праз ра ку. А па коль кі 

ўстры во жа ныя кры жа кі ад кла лі 

па ход на Жа мойць, Да выд вяр-

нуў ся ў Га род ню.

Сла ва пра пе ра мо гі Да вы да 

да сяг ну лі Пско ва. Ка лі ўсё бы-

ло доб ра ў го ра дзе ганд ля роў, 

яны не па мя та лі пра яго, а вось 

ка лі пры ціс ну лі лі вон цы, па клі-

ка лі на да па мо гу. У 1323 го дзе 

лі вон скія ры ца ры за ха пі лі Гдоў 

і па гра жа лі са мо му Пско ву. Та-

ды пска ві чы і за пра сі лі Да вы да 

пра віць іх го ра дам. Ра ней ён 

пры няў бы гэ тую пра па но ву з 

ах во тай, але ця пер у яго бы ла 

но вая ра дзі ма, якой ён ве рай 

і праў дай слу жыў і не ба чыў 

ся бе па-за яе ме жа мі. Пска ві-

чам ён да па мог, ад біў у кры-

жа коў Гдоў, дай шоў да Ра ве ля 

(Су час ны Та лін) і ўзяў яго. На 

зва рот ным шля ху лі вон скае 

вой ска гна ла ся за дру жы най 

Да вы да да са ма га Пско ва і аб-

кла ла гор ку. Тры дні аб ло гі ха-

пі ла для та го, каб зра зу мець, 

што го рад не ўзяць, па куль 

там Да выд, та му кры жа кі ча-

со ва ад сту пі лі. Як толь кі Да-

выд са сва ёй дру жы най па кі нуў 

Пскоў, кры жа кі мі гам на па лі на 
го рад. Ноў га рад не да па мог 
пска ві чам. 18 дзён кры жа кі аб-
стрэль ва лі му ра ва ныя сце ны з 
ка ме ня мё таў, ра бі лі пры сту пы, 

пад час якіх за гі нуў пскоў скі па-
сад нік. Ста но ві шча Пско ва бы-

ло без на дзей нае. І які цуд! На 

да па мо гу «приспе князь Да выд 

из Литвы с людьми своими». 

Да выд па спеў у са мы раз гар 

штур му і моц ным уда рам пра-

гнаў лі вон цаў ад Пско ва за ра ку 

Вя лі кую. Гэ ты факт бра тэр скай 

да па мо гі Пско ву не лю бяць ус-

па мі наць рус кія гіс то ры кі. Як 

жа так: «Літ ва» вы ра та ва ла 

рус кі го рад ад ня мец ка га за-

хо пу, ка лі сам мас коў скі князь 

Юрый Да ні ла віч ад мо віў ім у 

да па мо зе?

Не мо гу чы раз біць Да вы да 

ў біт ве, кры жа кі ў 1324 го дзе 

па та ем на пра бра лі ся да яго 

ма ёнт ка Да ві дзіш кі ў над зеі 

за стаць там Га ра дзен ска-

га. Да выд ад сут ні чаў. Гэ та і 

вы ра та ва ла яго, бо ўсіх, хто 

быў у ма ёнт ку, кры жа кі за бі-

лі. Маг чы ма і яго ную жон ку. 

Ад каз Да вы да быў важ кім, як 

удар мя ча. У 1326 го дзе ён 

на ча ле 1200 во і наў ра зам з 

поль скім вой скам ва я ваў бран-

дэн бург скую мар ку, дай шоў 

да Франк фур та-на-Одэ ры. На 

зва рот ным шля ху Да вы да па-

здрад ніц ку за біў ней кі ма за-

вец кі во ін, яко га ён пры няў у 

сва ёй па лат цы. Па вод ле ле-
ген ды, во і ны на шчы тах пры-
нес лі це ла свай го пра ва ды ра 
ў Га род ню і па ха ва лі яго ка ля 
Ка лож скай царк вы, на яго но-
вай ра дзі ме.

Ві таўт ЧА РОП КА.

ні чо га зно сіць мы не бу дзем. Бо 

га ва рыць, што па сё лак не мае 

ні я кай гіс та рыч най каш тоў нас-

ці, — так са ма ня слуш на.

З мер ка ван нем, што па сё-

лак мае каш тоў насць, згод на і 

на мес нік стар шы ні Ка мі тэ та 

ар хі тэк ту ры і го ра да бу даў ніц-

тва Мінгарвыканкама Але на 

СУ ХА ДО ЛА ВА:

— «Мінск пра ект» зай маў ся 

рас пра цоў кай дэ та лё ва га пла-

на рэ кан струк цыі ву ліц Клу ма-

ва — Ка ша во га — Шчар ба ко ва, 

за бу до ва якіх скла ла ся ў ся рэ-

дзі не XX ста год дзя, акрэс ле на 

іх га лоў ная ро ля ў фар мі ра ван ні 

аб' ём на-пра сто ра вай кам па зі цыі. Вы зна ча на го ра да бу даў ні чая і 
гіс та рыч ная каш тоў насць гэ тай тэ ры то рыі і да дзе ны рэ ка мен да-

цыі па за ха ван ні струк ту ры жы ло га ра ё на па сёл ка трак тар на-
га за во да як пры кла ду ар хі тэк тур на-пла ні ро вач най ар га ні за цыі 
комп лек су квар та лаў.

Ад нак, па сло вах спе цы я ліс та, «пра ду гле джа ны знос толь кі 
ма раль на і фі зіч на са ста рэ лых 2-па вяр хо вых бу дын каў, якія не 
ўяў ля юц ь гіс та рыч най каш тоў нас ці, з за ме най на но вую, кам-
форт ную шмат ква тэр ную жы лую за бу до ву...»

***
Дня мі пры яз джа ла мая сяб роў ка з Маск вы. Яна пай шла шпа-

цы ра ваць па го ра дзе і са ма на тра пі ла на Тра ец кае прад мес це ў 

цэнт ры. Па тэ ле фа на ва ла мне ў поў ным за хап лен ні, маў ляў, якія 

мі лыя двух па вяр хо выя дам кі, як маг лі мы гу ляць ра ней і не за ў-

ва жаць іх?.. Па да ец ца, дам кі ў Асма лоў цы і Трак та ра го ра дзе — 

пры бліз на та кія ж, толь кі яшчэ не ацэ не ныя на мі са мі мі.

Я па ра і ла мас коў скай гос ці сха дзіць яшчэ на ву лі цу Каст рыч ніц-

кую — па-свой му ад мет ную. Ве лі зар ныя ко ліш нія за во ды з чыр-

во най цэг лы, шмат лі кія не ве ра год на пры го жыя гі ганц кія гра фі ці, 

на не се ныя на боль шасць сцен, асаб лі вы дух сва бо ды — у гэ та га 

кут ка ста лі цы ўлас ны, асаб лі вы шарм. Гэ та яшчэ адзін ка ва ла чак 

ту рыс тыч най са вец ка-брэн да вай ма пы бе ла рус кай ста лі цы.

На ту раль на, што час ідзе, го ра ду трэ ба змя няц ца. Але як бы ў 
па го ні за леп шым нам не стра ціць са мае каш тоў нае?..

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. nina@zviazda.by



У но вай рэ дак цыі Генп ла-
на Мін ска, які за цвер дзіў 
кі раў нік дзяр жа вы 15 ве-
рас ня 2016 го да, на да ец-
ца асаб лі вая ўва га па сёл ку 
трак тар на га за во да. Гэ ты 
да ку мент ста віць за да-
чу «За бяс пе чыць вы со-
кі ўзро вень асвят лен ня ў 
СМІ мэт і за дач гіс то ры ка-
куль тур ных каш тоў нас цяў 
Мін ска... Пра цяг нуць да-
сле да ван ні і рас пра цоў ку 
гіс то ры ка-ар хі тэк тур ных 
апор ных пла наў на ра ё ны 
комп лекс най ан самб ле вай 
за бу до вы (квар та лы гіс-
та рыч на га цэнт ра Мін ска, 
жы лы па сё лак трак тар на-
га за во да)...»

Пасёлак трактарнага завода.


