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Ф
РАН ЦЫСК СКА РЫ НА — го нар бе ла рус кай на цыі. 

Ён са праўд ны фе но мен — гіс та рыч ны, куль тур ны 

і прос та ча ла ве чы. Ча ла век, пра жыц цё яко га мы 

ве да ем да во лі ма ла, але пра яго на пі са на вель-

мі шмат. Ён хі ба не са мы вя до мы бе ла рус у све це. Юнак з 

ку пец кай сям'і «из слав но го гра да По лоць ка» (як ён паз-

ней ад зна чаў у сва іх кні гах) здо леў па сту піць у Кра каў скі 

ўні вер сі тэт і спа сціг нуць та ям ні цы та га час най на ву кі, стаць 

сак ра та ром ка ра ля Да цыі (Да ніі), ура зіць сва і мі па знан ня мі 

ўмуд ро ных пра фе са раў сла ву та га Па ду ан ска га ўні вер сі тэ-

та. У гра ма це ад 9 ліс та па да 1512 го да ад зна ча ла ся: «Ён 

пра явіў ся бе на столь кі слаў на і да стой на ў час гэ та га свай го 

стро га га эк за ме ну, ка лі вы кла даў ад ка зы на за да дзе ныя 

яму пы тан ні і ка лі аб вяр гаў пра па на ва ныя яму до ка зы, што 

атры маў ад на душ нае ўхва лен не ўсіх ву чо ных без вы клю-

чэн ня і бы ло пры зна на, што ён мае да стат ко выя ве ды ў 

га лі не ме ды цы ны». Гра ма ту пад пі са лі 24 ма гіст ры. І ў да лей-

шым пра Фра цыс ка Ска ры ну як пра вы дат на га ча ла ве ка і 

куль тур на га дзея ча з па хва лой ка за лі на дзе ле ныя вы со кай

ула дай асо бы. Вось прус кі гер цаг Аль брэхт па ве дам ляе 

16 мая 1530 го да ві лен ска му ва я во дзе Аль брэх ту Гаш толь ду 

аб пры ез дзе ў Кё нігс берг Фран цыс ка Ска ры ны, на зы ва ю-

чы яго «да ра ві тым вы клад чы кам», ад зна ча ю чы як яго ны 

«дзі вос ны та лент, так і най вы шэй шае май стэр ства, якое 

ён дэ ман струе са здзіў ля ю чым бляс кам і во пыт нас цю». У 

1532 годзе Ска ры ну ўзяў пад сваю аса біс тую апе ку ка роль 

поль скі і вя лі кі князь лі тоў скі Жы гі монт Ка зі мі ра віч, «лі ча чы 

вар тай да ве ру даб ра чын насць, не звы чай ную ву чо насць у 

мас тац тве, ме ды цы не, да свед ча насць і ўмен не». Зра зу-

ме ла, што та ко га вы со ка га пры знан ня не мог за слу жыць 

звы чай ны па срэд ны ча ла век, на ват маг нат.

Са праўд най гіс та рыч най з'я вай ста ла вы дан не Ска ры нам 

у 1517 го дзе ў Пра зе пер шых дру ка ва ных бе ла рус кіх кніг 

(і ўво гу ле ўсход не еў ра пей скіх). Да лё ка ад ра дзі мы, без тры ва-

лай пад трым кі, без ад на дум цаў, амаль у адзі ноч ку ён па чаў 

вя лі кую спра ву. Яго ная асвет ніц кая дзей насць яск ра вым ме тэ-

о рам рас квя ці ла не ба схіл та га час най бе ла рус кай куль ту ры.

Пра Ска ры ну мож на ка заць як пра асвет ні ка, які сва і мі 

кні га мі даў «де тем ма лым по ча ток вся кое доб рое на укы, до-

рос лым помножение в на уце»; ву чо на га-лінг віс та, які пер шы 

пе ра клаў Свя шчэн нае Пі сан не з цар коў на сла вян скай мо вы 

на раз моў ную мо ву на ро да — сваю род ную, «на бо лей с тое 

причины, иже мя милостивый Бог с то го язы ка на свет пу-

стил», як пра дру ка ра-на ва та ра, які вы ка рыс таў у кні га дру-

ка ван ні шэ раг но ва ўвя дзен няў — ты туль ны ліст і кам пакт ны 

фар мат кні гі; як пра мас та ка-ды зай не ра, які ўпры го жыў свае 

кні гі вы со ка мас тац кі мі гра вю ра мі, за стаў ка мі, пры го жы мі 

вінь ет ка мі і іні цы я ла мі; як пра мыс ля ра, які сцвяр джаў гу-

ма ніс тыч ныя ідэі і пра слаў ляў твор чую дзей насць ча ла ве ка; 

як пра па тры ё та, які га на рыў ся сва ім слаў ным По лац кам; як 

пра ме ды ка, які быў аса біс тым ле ка рам ві лен ска га біс ку па 

Яна; як пра ба та ні ка, які да гля даў ка ра леў скі сад у Пра зе; як 

пра ганд ля ра і на ват аван ту рыс та. І ён па-ра ней ша му за ста-

 ец ца для нас за гад кай. Ад Ска ры ны, як ад на па сці, у 1525 го -

дзе ўця кае з Ві тэн бер га сам баць ка Рэ фар ма цыі Мар цін 

Лю тэр. Ні бы та док тар Фран цыск пры ехаў у Ві тэн берг зжыць 

Лю тэ ра. За гад ка вы эпі зод з бія гра фіі Ска ры ны. За гад ка вы 

ін шы вы па дак, ка лі Ска ры на ў 1530-м з'е хаў з Кё нігс бер га, 

звёў шы з са бой ле ка ра і дру ка ра, што вы клі ка ла пры красць 

у прус ка га гер ца га. Та ям ні чая па езд ка Ска ры ны ў Маск ву, 

дзе пуб ліч на спа лі лі яго кні гі. Не  яс най па да ец ца і гіс то рыя 

арыш ту Ска ры ны ў 1532 годзе за па зы кі яго на га бра та Іва на 

Ска ры ны. Як вы свет лі ла ся, Фран цыск да бра та вых па зык 

не меў да чы нен ня. Але ві да воч на вы кон ваў та ем ныя да ру-

чэн ні ві лен ска га біс ку па Яна — па за шлюб на га сы на ка ра ля 

Жы гі мон та Ка зі мі ра ві ча. Ці не та му ка роль вы даў Ска ры ну 

пры ві лей на асаб лі вую ка ра леў скую лас ку, вы зва ліў яго 

ад усіх па він нас цяў і га рад скіх служ баў, за ба ра ніў усім 

са ноў ным умеш вац ца ў яго ныя спра вы, якія ні бы лі б яны 

важ ныя ці ня знач ныя. Якія мог спра вы шэ ра га кар ды на ла 

ўра да Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га вы кон ваць Ска ры на? Як 

ба чым, шмат ча го з жыц ця Фран цыс ка Ска ры ны за ста ец ца 

па-за ўва гай гіс то рыі, аху та на за ве сай та ям ні цы.

Фе но мен Ска ры ны пра явіў ся ва ўсім яго жыц ці і дзей-

нас ці. Яго ная ця га да ве даў — гэ та пра ява ду хоў ных па-

трэб нас цяў та га час на га бе ла рус ка га гра мад ства. Яго нае 

асвет ніц тва — гэ та ўжо ду хоў ная па трэ ба са мо га Ска ры ны 

быць ка рыс ным «лю дям прос тым, посполитым». Яго ныя кні-

гі ста лі ўзо рам для кні га дру ка роў. Яго ныя дум кі — узо ра мі 

фі ла соф ска га ра зу мен ня ча ла ве ча га жыц ця і пры зна чэн ня. 

Яго ная куль тур ная дзей насць да лу чы ла бе ла рус кую куль-

ту ру да еў ра пей скай. Яго ныя гра вю ры — гэ та свое асаб-

лі выя мас тац кія на ве лы аб та га час ным жыц ці. Ба га тыя 

Мес ца сі лы Віш не ва
Віш не ва — мес ца, без умоў на, 

уні каль нае. Сю ды вар та за зір нуць 

(на ват ка лі вы без ро ва ра). Нам жа 

па шчас ці ла там апы нуц ца спя кот-

ным лет нім днём, пас ля доў га га 

пе ра ез ду. І ад ра зу па піць над звы-

чай смач най ва ды і ад на віць сі лы 

ка ля кры ні цы, якая ця чэ ад ра зу за 

кас цё лам Даб ра ве шчан ня Най свя-

цей шай Пан ны Ма рыі: лі чыц ца, 

што ва да тут га ю чая.

Мы за тры ма лі ся ка ля кры ні цы 

на доў га, зноў і зноў за чэрп ва ю чы 

чыс тую і пра ха лод ную ва ду. Зрэш-

ты, і аб мер ка ваць бы ло што. Згад-

ва лі Сы мо на Буд на га, які жыў уся-

го за сем кі ла мет раў ад Віш не ва

ў Лос ку і быў у свой час вы дат ным 

дзея чам Рэ фар ма цыі, вы даў пер-

шую кні гу на тэ ры то рыі су час най 

Бе ла ру сі. А жыц цё сваё скон чыў 

да во лі сум на, быў ад лу ча ны ад 

царк вы, па збаў ле ны са ну і свой 

зям ны шлях, поў ны ня год і ма тэ-

ры яль ных цяж кас цяў, за вяр шыў 

так са ма ў Віш не ве.

Але вар та па чаць усё-та кі з га-

лоў ных сён няш ніх сла ву тас цяў Віш-

не ва. Ся род іх кас цёл Даб ра ве шчан-

ня Най свя цей шай Пан ны Ма рыі. 

На фа са дзе мож на па ба чыць да-

ту 1424 — гэ та год яго за сна ван ня 

вя лі кім кня зем Ві таў там (па ін шых 

звест ках, каш та ля нам ві лен скім Ся-

мё нам Ге ды голь да ві чам). 

«За час свай го іс на ван ня кас-

цё лу ўсё ж да вя ло ся зве даць не ка-

то рыя зме ны, пры чым не ад ной чы. 

Спа чат ку ён быў пе ра бу да ва ны ў 

сты лі ба ро ка, але пас ля моц на га 

па жа ру 1771 го да ад наў ляў ся на 

срод кі сям'і Храп то ві чаў: акра мя 

за ме ны ін тэр' ера (з'я ві лі ся не-

ха рак тэр ныя для ба ро ка, амаль 

га тыч ныя ўзо рыс тыя скля пен ні, 

шмат фрэс ка ва га жы ва пі су, ал та-

ры XVІІІ ста год дзя з драў ля ны мі 

скульп ту ра мі), бы лі пры бу да ва ны 

дзве квад рат ныя кап лі цы ка ля ал-

тар най част кі. Але най больш пры-

кмет ныя знеш нія зме ны ад бы лі ся 

тут ужо ў па чат ку ХХ ста год дзя, 

ка лі быў зме не ны фа сад бу дын ка: 

у 1906 го дзе над ува хо дам вы рас лі 

дзве звык лыя для тра ды цый на га 

ба ро ка ве жы».

По бач з кас цё лам зна хо дзіц-

ца пры го жая зва ні ца, якая ў той 

жа час з'яў ля ец ца ва ро та мі. Яна 

бы ла па бу да ва на ў дру гой па ло ве 

XІX ста год дзя. Па лес ві цы мож на 

пад няц ца, да кра нуц ца да зво наў, 

па гля дзець з вы шы ні на на ва кол ле.

Ме на ві та ў гэ тым кас цё ле ў свой 

час слу жыў ле ген дар ны ксёндз 

Ула дзі слаў Чар няў скі. У са вец кі 

час Віш не ва бы ло адзі ным мес цам 

ва ўсёй кра і не, дзе служ бы пра цяг-

ва лі вес ці ся па-бе ла рус ку! Ці ж не 

са праўд ны гэ та подз віг муж нас ці 

і стой кас ці? Па ха ва ны ксёндз тут 

жа, у кас цель ным дво ры ку.

На ста рых мо гіл ках у Віш не ве 

знай шла апош ні спа чын вя до мая 

па эт ка Кан стан цыя Буй ло. А по бач 

з ёй Пят ро Бі тэль — яго пе ра клад 

паэ мы Ада ма Міц ке ві ча «Пан Та-

дэ вуш» на бе ла рус кую мо ву, зроб-

ле ны пад час зня во лен ня ў ГУ ЛА Гу 

на мя хах з-пад цэ мен ту, пры зна ны 

са мым бліз кім да ары гі на ла.

Пра ехаў шы кас цёл Най свя цей-

шай Пан ны Ма рыі, не па да лёк мож-

на ўба чыць царк ву Свя тых Казь мы 

і Дзям' я на.

«Царк ва бы ла па бу да ва на ў 

1865 го дзе ў рэт ра спек тыў на-рус-

кім сты лі, які атры маў асаб лі ва 

знач нае рас паў сю джан не ў Бе-

ла ру сі пас ля пад аў лен ня на цы я-

наль на-вы зва лен ча га паў стан ня 

1863 го да. У раз гро ме паў стан ня 

сум на пра сла віў ся ві лен скі ге не-

рал-гу бер на тар Му раў ёў, апан-

та ны ру сі фі ка тар, які атры маў у 

на ро дзе мя нуш ку «ве шаль нік». 

Цэрк вы, якія сле дам за тым ста лі 

паў сюд на бу да вац ца па ты па вых 

пра ек тах, да сла ных са ста лі цы Ра-

сій скай Ім пе рыі, у на ро дзе ахрыс-

ці лі «му раў ёў ка мі».

Пра ехаў шы царк ву, праз коль кі 

да моў мож на па ба чыць дом дзя-

вя та га прэ зі дэн та Із ра і ля Шы мо-

на Пе рэ са, лаў рэ а та Но бе леў скай 

прэ міі мі ру. У свой час Шы мон 

эміг ра ваў ад сюль у Па лес ці ну. Яго 

род ныя, якія за ста лі ся ў Віш не ве, 

у 1941 го дзе за гі ну лі ў аг ні ха-

 ла кос ту.

Мос цік праз баг ну
У па пя рэд нім ар ты ку ле пра «Ва-

ло жын скія гас цін цы» я згад ва ла 

на ша га анё ла Сяр гея. Ад зна чу, 

што ён пра цяг ваў з'яў ляц ца по бач

вель мі да рэ чы: ка лі трэ ба бы ло 

зра зу мець, ку ды па вяр нуць, ка лі 

мы ра ман та ва лі пе даль ад на го ро-

ва ра. І вось ме на ві та Сяр гей рас-

ка заў нам пра драў ля ныя мос ці кі 

ў ба ло це. Я не асаб лі ва за га рэ ла-

ся, але па га дзі ла ся са сва і мі кам-

пань ё на мі, якія вель мі за ха це лі іх 

уба чыць. Ад Віш не ва мы пра еха лі 

15 кі ла мет раў у бок Са каў шчы ны 

па пра мой ас фаль та ва най да ро зе. 

А да лей піль на ўгля да лі ся ў пра-

вы бок, па куль не за ўва жы лі доб-

рую грун та вую да ро гу, якая вя ла 

ў лес.

Пра ехаў шы кры ху, мы па ба чы-

лі па ва рот на пяс ча ны кар' ер. Не 

ва ўсіх ванд роў ні каў ужо бы лі сі лы 

збо чыць, каб да брац ца да яго. Ад-

нак та кія мес цы па-свой му вель мі 

ад мет ныя: тыя, у ка го ха пі ла сіл 

да яго да брац ца, па ба чы лі гі ганц-

кія глы бы пяс ку. Та кая не вя лі кая 

мяс цо вая пус ты ня, цал кам акрэс-

ле ная, але ўсё-та кі на по еная на-

стро ем Поўд ня.

З за да валь нен нем па фа та-

гра фа ва лі ся там, па ся род пяс-

коў, пад сон цам, якое пяк ло ўжо 

да во лі моц на. Я зра бі ла яшчэ 

коль кі здым каў і на фо не яр ка га 

бі ру зо ва-ізум руд на га бу даў ні ча-

га ва гон чы ка (по бач зда бы ва юць 

пя сок і на рых тоў ва юць лес). Та кія 

мо ман ты, вы рва ныя са звык лай 

пра гра мы, з ін шай над звы чай най 

васт ры нёй ад чу ван няў, вель мі за-

па да юць у па мяць — ці хут чэй у 

пад свя до масць, якая ад каз вае за 

эма цы я наль ныя пе ра жы ван ні.

Вяр нуў шы ся на ляс ную да ро-

гу, мы зноў еха лі скрозь ба ло ты 

ў ча кан ні тых са мых мос ці каў. 

На ва кол ле па ці ху мя ня ла ся. Ка лі 

спы ні лі ся, каб ад па чыць, па ба чы-

лі, што ўся да ро га спрэс у му раш-

ні ках з вя лі кі мі чыр во ны мі му ра-

ша мі, та му па спя ша лі ся па ехаць 

да лей. Мес ца мі на ві са лі на хі ле ныя 

танк ля выя бя ро зы. На рэш це пры-

еха лі ў пят лю: да ро га ра бі ла паў-

ко ла, злу ча ла ся са ма з са бой і на 

гэ тым за кан чва ла ся. На ся ко мых 

бы ло яшчэ бо лей, з усіх ба коў нас 

ата ча лі авад ні. Я па кі ну ла ро вар і 

па спра ба ва ла прай сці ўглыб — мо-

жа, па ба чу мос ці кі?.. Ад нак ро бя-

чы крок за кро кам, ра зу ме ла, што 

па прос ту ўсё бо лей па глыб ля ю ся ў 

баг ну. Бы ло ві да воч на, што да лей 

ле пей не іс ці, — ёсць ры зы ка пра-

ва ліц ца. Яшчэ двое з нас прай шлі 

на пе рад, ту ды, дзе кан ча ла ся пят-

ля, ад нак так са ма ні чо га па доб на-

Да ля глядДа ля гляд  

ШЛЯХ

На ма гі ле ксян дза 
Ула дзі сла ва Чар няў ска га.

Фран цыск Ска ры на (? — ка ля 1552)

Пра тое, як рас па ча ла ся на ша ро вар ная ванд роў ка 

па марш ру це «Ва ло жын скія гас цін цы», я пі са ла 21 жніў ня. 

Пра тое, дзе знай сці па трэб ную ін фар ма цыю і як да брац ца 

да па чат ку марш ру ту. Пра на вед ван не ко ліш няй ся дзі бы 

вя лі ка га бе ла рус ка га мас та ка Фер ды нан да Ру шчы ца. Пра 

ўні каль ныя і вель мі пры го жыя мо гіл кі ча соў Пер шай су свет най 

вай ны ў вёс цы Дзе сят ні кі. Пра аца ле лы дом па ляў ні ча га

 і ма ляў ні чы парк у ся дзі бе Храп то ві чаў «Ад ра вонж». 

Ад нак да лей нам су стрэ лі ся не менш пры го жыя края ві ды 

і доб рыя лю дзі.

 Дом Шы мо на Пе рэ са.


