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Ка лi свят ка ваць 500-год дзе 
па чат ку Ска ры нам бе ла рус-
ка га кнi га дру ка ван ня? У ве-
рас нi 2016 го да. Спра ва — у 
ка лен да ры, якiм ка рыс таў-
ся Ска ры на...

«Вси рεчи часъ имають...Час 
молчаниε и час молвεниε»

εклεсиастεсъ. — Пра га: Док-
торъ Францискъ, 1518. — Л. s̃

I. Ска ры на i яго iдэi
Гiс то рыю бе ла рус ка га кнi-

га дру ка ван ня па чаў Ска ры на  
(Ска ры нiч) (Скори на; Sсоrinа, 
Skаrуnа, Skоrinа, Skоrzniа, 
Skоrуn[а]) Ге ро гi, Фран цыск 
(-ус) (Фран цi шак) (Frаnсisсus, 
Frаnсisс(о)) Лу кiч (23 кра са вi-
ка 1478, По лацк — каст рыч нiк-
лiс та пад 1551, Па дуя), док тар 
фi ла со фii i ме ды цы ны, а маг чы-
ма, i тэ а ло гii. Яна мае не каль кi 
юбi лей ных дат, якiя ўсве дам ля-
юц ца на ву ко вай гра мад скас цю, 
па чы на ю чы толь кi з 400-год дзя, 
i ча мусь цi ў 1925 го дзе, за тым — 
450-год дзе ў 1967-м, на рэш це, 
480-год дзе ў 1997 i 490-год дзе ў 
2007 г. Гэ тую куль ту ра ла гiч ную 
з'я ву як на цы я наль ны фе но мен 
на род не мог ад зна чаць нi на 
100-год дзе, нi на 200- i 300-год-
дзе з-за ад мыс ло вых ста сун каў 
свай го iс на ван ня, аб умоў ле ных 
са цы яль на-па лi тыч ны мi i рэ лi-
гiй ны мi пры чы на мi, якiя спры-
я лi ра за рва нас цi пра фе сiй на га 
iн тэ ле кту аль на га жыц ця вяр хоў 
гра мад ства з ду хоў ным быц цём 
уся го на ро да.

Спад чы на Ска ры ны  атры ма-
ла гра мад скую ўва гу з бо ку на-
ву ко вых ко лаў толь кi ва ўмо вах 
вяр тан ня цi ка вас цi да вы дан ня 
Бiб лii на су час най рус кай мо ве. 
Да гэ та га яна iс на ва ла як «рэч у 
са бе», не ма ю чы ака дэ мiч на га 
тлу ма чэн ня як «рэ чы для ся бе» 
ў пра цах спе цы я лiс таў. Ка ле гi у-
мы, якiя бы лi спрэс па Бе ла ру сi, 
у тым лi ку По лац кi ка ле гi ум (пас-
ля — По лац кая iе зу iц кая ака дэ-
мiя), не цi ка вi лi ся фе но ме нам.

Ед насць на ро да i бе ла рус-
кай куль ту ры пас ля Ска ры-
ны  з кан ца ХVI ст. i да кан ца 
ХVIII ст. ака за ла ся ў не спры-
яль ных умо вах. Па сту по ва, а з 
1697 г. i за ка на даў ча, з ужыт-
ку вы цяс ня ла ся род ная мо ва 
як дзяр жаў ная. Са бор унi я таў 
у За мос цi (1720 г.) за па тра ба-
ваў ка зан нi га ва рыць не па-бе-
ла рус ку. На бi ра лi тэмп пра цэ-
сы дэ на цы я на лi за цыi i на цы я-
наль на га iг на ра ван ня вяр хоў 
гра мад ства. Iн тэ ле кту аль ная 
элi та губ ля ла са цы яль ную ба-
зу ў род ным на ро дзе, па ле мiч-
ная лi та ра ту ра за хлы ну ла ся ў 
езу iц кiх аб дым ках. Рэ лi гiй нае 
i на цы я наль нае раз' яд нан-
не на ро да санк цы я на ва ла ся 
афi цый най па лi ты кай. У та кiх 
умо вах кнi гi Ска ры ны, яго на-
ву ко ва-фi ла соф скую спад чы ну 
спа сцiг ла не зайз дрос ная до ля. 
Пер ша дру кi Па ла ча нi на на бы-
ва лi пры мя нен не ў якас цi пе-
ра плё таў кан цы ляр скiх кнiг цi 
вок ла дак iн шых кан фе сiй ных 
вы дан няў.

Спа чат ку ад сут насць па трэ бы 
ў свят ка ван нi юбi ле яў бе ла рус-
ка га кнi га дру ка ван ня аб умоў лi-
ва ла ся са цы яль ным фак та рам, 
бо ў афi цы ёз най ат мас фе ры i 
па ну ю чай кан фе сiй най ан га жа-
ва нас цi свя до мас цi ў гра мад ства 
на Бе ла ру сi ў па зна ча ны пе ры яд 
не ўзнi ка ла па трэ бы асэн соў ваць 
куль ту ра ла гiч ныя з'я вы бе ла рус-
кай гiс то рыi да та го ча су, па куль 
сю ды не вяр ну ла ся ў якас цi афi-
цый на га па цвяр джэн ня рэ абi лi-
та цыя пра ва мер нас цi спрад веч-
ных ду хоў ных каш тоў нас цяў.

Па лi ты ка Санкт-Пе цяр бур га 
пас ля трох па дзе лаў Рэ чы Па-
спа лi тай пры нес ла пад ло зун-
гам «уз' яд нан ня рус кiх зем ляў» 
не ча ка на па ра дак саль ны плён: 
ра зам з па лi ты кай iм пер скас цi 
(у су час ным зна чэн нi сло ва — 
ру сi фi ка цыi), бо ру саў нель га 
па вы зна чэн нi ру сi фi ка ваць, 
тут па чы нае рэ абi лi та вац ца 
пра ва слаўе як афi цый на санк-
цы я на ва ная дзяр жа вай рэ лi гiя 
i ад па вед ная iдэа ло гiя. Спрад-
веч ная ве ра прод каў ака за ла-
ся не пад уцiс кам, i та му пад'-
ярэм ны на род змог ус пом нiць, 
што на аб ся гах сва ёй кра i ны 
ад По лац кай Са фii да гро дзен-
скай Ба ры са-Глеб скай царк вы 
(Ка ло жы), ад Вiль нi да Ту ра ва 
— ста ра даў нiх ста лiц — скрозь 
ста я лi цэрк вы, а на за ха дзе 
кра i ны яны бы лi па мен шай ме-
ры за 2-3 ста год дзi да та го, як 
тут уз ня лi ся пер шыя кас цё лы. 
Ус пом нi ла ся, што па чат ко вай 
фор май ма са вай хрыс цi я нi-
за цыi бы ло пра ва слаўе, якое 
сва ёй ду хоў нас цю ўплы ва ла 
на са цы яль на-эка на мiч ныя ад-
но сi ны i вы хоў ва ла асноў ныя 
куль тур на-псi ха ла гiч ныя ры сы 
бе ла ру саў. А ў iх фар мi ра ван-
нi браў фун да мен таль ны ўдзел 
Ска ры на , па клаў шы не па збеж-
насць пра цэ сам на цы яў тва рэн-
ня, у iх тра ды цы ях вёў асвет-
нiц кую ра бо ту. Яго све та по гляд 

ува саб ляе на цы я наль ную iдэю 
як гар мо нiю ве ры, ве даў i дзей-
нас цi.
Змог ён не толь кi знаць 

шту кi з за ло мам,
Род на му сло ву 

ўмеў кнiж ны даць ход.
Так пi саў пра гiс та рыч нае зна-

чэн не яго спра вы на род ны па эт 
Ян ка Ку па ла ў вер шы «Над Нё-
ма нам», ма ю чы на ўва зе зна ка-
васць ду хоў на га подз вi гу асвет-
нi ка ў эва лю цыi гра мад ства ад 
языч нiц тва да вы шы няў хрыс цi-
ян скай куль ту ры:
«... ве дае свет, 

што вя лi кiх дум цвет
Ад но толь кi 

на зло ме ўзрас тае»
(Ян ка Ку па ла. 

«Пес ня зва на ра»)
Дзей насць бе ла рус ка га 

асвет нi ка ўста лёў ва ла пра воб-
раз аб' яд на на га гра мад ства ў 
кан тэкс це без аль тэр на тыў нас цi 
куль ту ры i на ву кi. Сцвер дзiў шы 
не зва рот насць пра цэ су бе ла рус-
ка га эт на ге не зу i ад маў ля ю чы 
маг чы мас цi эт нiч на га рас ко лу, 
ён аб' ек тыў на пе ра тва рыў для 
на ро да гiс то рыю бе ла рус кай iдэi 
з «рэ чы-ў-са бе» ў «рэч-для-ся-
бе», у ас пект аб са лют най iдэi, 
па вод ле Ге ге ля, i спо са бу яе 
са ма раз вiц ця да ста ну ўва саб-
лен ня ў на цы я наль най дзяр жаў-
нас цi. З яго ча су бе ла рус кая 
на цы я наль ная iдэя мае ў сва ёй 
кан крэ ты цы быц ця перс пек ты-
ву быць поў нас цю рас кры тай 
як адзiн ства прак тыч най i тэ а-
рэ тыч най iдэi, бо сва i мi вы зна-
чэн ня мi «на цы я наль ная» i «(бе-
ла)рус кая» яна ўтва ры ла сваю 
«пры ро ду», у якой на ра джа ец ца 
«на цы я наль ны дух».

II. Вы зна чэн не 
цi пры вяз ка дат 

да iс ну ю ча га ка лен да ра
Сту дэн ту-гiс то ры ку, якi вы ву-

чае ста ра даў нiя тэкс ты ў ары гi-
на ле, не аб ход на ўмець пе ра во-
дзiць да ты з ад на го сты лю ка-
лен да ра ў дру гi — на прык лад, з 
са ка вiц ка га цi ве рас нё ва га га доў 
па вод ле вi зан тый скай эры на 
сту дзень скае на ва год дзе но вай 
эры. Пры са ка вiц кiм па чат ку го-
да, ка лi па дзея да та ва на па мiж 
са ка вi ком i снеж нем (уключ на), 
на ле жыць ады маць 5508 га доў, 
а ка лi да та па дзеi пры па дае на 
сту дзень — лю ты, ады ма ец-
ца на год менш — 5507 га доў. 
Пры ве рас нё вым па чат ку го да, 
ка лi па дзея ме ла мес ца па мiж 
сту дзе нем i жнiў нем (уключ на), 
ады ма ец ца 5508. На шы ска ры-
на ве ды гэ та га не ро бяць.

Ска ры на не мог не пры трым-
лi вац ца пры ня тай на Ру сi сiс тэ-
мы ле таз лi чэн ня i ка лен да ра ад 
ве рас ня да жнiў ня — у пры ват-
нас цi, у спе цы фiч на ка лян дар-
ным вы дан нi, якiм з'яў ля ец ца яго 
«Па ска лiя» з «Ма лой па да рож-
най кнiж кi» (МПК). На прык лад, 
для 7031 г. ад ства рэн ня све ту 
па вод ле вi зан тый скай эры цi 
1523 г. ад на ра джэ ня Хрыс то ва 
ён па дае па ра дак за цьмен няў: 
«Гибεль мεсεца всεго будεть ã дня 
мар та пол θ̃ годины по полудни. 
Дру гая гибяль всεя лу ны авгус-
та к̃ε̃ по полунощ[и] 3 годи[ны]». 
Або для 7038 г. i, ад па вед на, 
1530 г.: «Гибεль всεго мεсεца 
будεть октоври? s ̃i ̃ дня шεстоε 
годины по полунощи. Дру гая 
гибяль солн ца, бол шая полови-
на, к̃и ̃ мар та пол s̃ годины пεрεд 
по луднε[м]». У пер шым пры кла-
дзе са ка вiк па пя рэд нi чае жнiў ню 
г.зн. Сё мы ме сяц — два нац ца-
та муу, а ў дру гiм — каст рыч нiк 
па пя рэд нi чае са ка вi ку, цi дру гi 
ме сяц — сё ма му, бо па ча так бя-

рэц ца з пер ша га ме ся ца «кнiж-
на га» го да па вод ле ве рас нё ва га 
сты лю.

У тым жа па рад ку пры вод зяц-
ца рэ лi гiй ныя свя ты. На прык лад, 
спа чат ку — «Ро жест во Христо-
во», а по тым «Благовещ[ение]». 
Пры сту дзень скiм сты лi яны iдуць 
на ад ва рот, па чы на ю чы з Даб ра-
ве шчан ня, а за iм пры па дае На-
ра джэн не Хрыс то ва. Да рэ чы, з 
мност ва свят «непеременныхъ», 
для вы зна чэн ня якiх не па трэб на 
пас ха лiя, ра зам з гэ ты мi дву ма 
ён па ста ян на па каз вае «праз-
никъ Ге ор гея», а так са ма «м ̃ 
мученик[ов]» i «Алеξсие».

У ве рас нё вым га да вым цык ле 
пе ра лiч ва юц ца наз вы ме ся цаў 
у МПК, па чы на ю чы з ве рас ня: 
«вре сень, листопадъ, гру день, 
прасинець, сты чень, лю ты, ма-
рецъ, кве тень, май, чирвецъ, 
липець, сер пень».

Усве дам лен не гэ та га фак та 
дае маг чы масць зра бiць ра ды-
каль ны пе ра гляд мно гiх iс ну ю-
чых па ла жэн няў, за свед чыць 
не ра зу мен не ка лен да ра та га час-
най эпо хi су час ны мi афi цы ёз ны-
мi ад мыс лоў ца мi. Так, не аб ход на 
ве даць, што i кан цы ля рыя Вя лi-
ка га Княст ва Лi тоў ска га, Рус ка-
га i Жа мой цка га, i «бра цiя Русь», 
як, да рэ чы i па ло ва Еў ро пы з са-
мой Сар бо най, пры трым лi ва лi ся 
ве рас нё ва га сты лю ка лен да ра, 
ка рыс та лi ся цык ла мi iн дык таў i 
iн дык ты ё наў, мя жа якiх пры хо-
дзi ла ся на жнi вень-ве ра сень. У 
скры наз наў стве ж па нуе ра зу-
мен не, нi бы та ў тыя ча сы «пра-
грэ сiў ны» пер ша дру кар ка рыс-
таў ся сту дзень скiм сты лем, што 
пя рэ чыць хра на ла гiч ным да ным, 
у тым лi ку i пры ве дзе ным пры-
кла дам з МПК. Не ўсве дам ля-
ец ца, што ча ты ры ме ся цы кан ца 
го да Х па вод ле сту дзень ска га 
сты лю (ве ра сень — сне жань) 
ад па вя да юць ча ты ром ме ся цам 
па чат ку го да па фор му ле Х + 1 
па вод ле ве рас нё ва га сты лю. Та-
му пуб лi ка цыi кнiг, на прык лад, 
здзейс не ныя ў жнiў нi, не пра-
ва мер на ста вяц ца пе рад пуб-
лi ка цы я мi, да та ва ны мi ве рас-
нем. Па ча так кнi га дру ка ван ня 
па мыл ко ва лi чыц ца з мо ман ту 
вы ха ду «Псал ты ра», а не «Кнi-
гi свя то га Iава». Ка зус апiс вае 
пры маў ка аб ка лё сах, па стаў ле-
ных пе рад ка нём. Ан та ла гiч ны 
факт iг на ру ец ца, як iг на ру ец ца 
пер ша дру кар ства Ска ры ны пад 
пя ром пры хiль нi каў «са праўд най 
дыя лек ты кi». Ка лi Кi еў, «Мать 
го ро дов русских», бы ла вы цiс-
ну та на пе ры фе рыю як Паўд нё-
ва-За ход нi край, iн тэ ле кту аль ны 
апен дык са цэнт рызм па вёў i вя-
дзе рэй у гiс то ры яг ра фii, пры-
кла дам ча го з'яў ля ец ца вы сно ва 
Л.С.Абэ цэ дар ска га: iдэа ла гiч на 
пра вiль ным бу дзе лi чыць пер ша-
дру ка ром не по лац ка га Ска ры ну, 
а мас коў ска га Iва на Фё да ра ва. 
Да рэ чы, iдэа ла ге ма ўзнiк ла ў ад-
каз на пуб лi ка цыю М. Р.Лар чан кi 
з ар гу мен там аб тым, што Ге-
ор гiй Ска ры на па чаў дру ка ваць 
на бе ла рус кай мо ве на 47 га доў 
ра ней за I.Фё да ра ва.

Аў та ры тэт ныя аў та ры-гiс то-
ры кi ў вы дан нi Эн цык ла пе дыi 
Бры та нi ка ўсве дам ля юць гэ ты 
фальш, ка лi пi шуць: «Пер шы 
пе ра клад Но ва га За па ве ту на 
рус кую мо ву быў апуб лi ка ва ны 
су мес на з цар коў на сла вян скай 
вер сi яй ў 1821 г. Ён быў зроб ле-
ны з грэ час ка га ары гi на лу. Але 
яшчэ ра ней не ка то рыя кнi гi Бiб-
лii ўжо бы лi на дру ка ва ны па-бе-
ла рус ку, па чы на ю чы з кнi гi Iа ва 
(вы дзе ле на на мi. — У.А.), якая 
бы ла пе ра кла дзе на з Вуль га ты 
i з цар коў на сла вян скай вер сii». 
Яны, без умоў на, ма юць на ўва-

зе Ска ры на ва вы дан не. Укра-
iн ская гiс та рыч ная шко ла, як i 
анг лi ча не, не гра шы ла су праць 
ка лян дар ных сты ляў. На прык-
лад, П.Па поў у 1924 г. пi саў, 
што Ска ры на вы даў перш за ўсё 
кнi гi Бiб лii фi ла соф ска га змес ту 
— І ава, Са ла мо на вы пры па вес-
цi, Сi ра ха, гэ та зна чыць зу сiм 
слуш на пер шым вы зна чае вы-
дан не па чат ку 1517 г. «Книги 
Све то го Иωва» (10 ве рас ня), а 
не «Псалтири» 6 жнiў ня — ме-
ся ца, якi быў апош нiм у тым ка-
лян дар ным го дзе.

Так, вы ра шэн не праб ле мы 
да та ван ня кнiг «Изъбранъного 
Му жа В лγкаръскыхъ наукахъ 
Докътора Франъциска, Скори-
нина сы на С полоцъка *» па чы-
на ец ца з дак лад на га вы зна чэн-
ня пер шай вя до май пуб лi ка цыi 
«У старомъ Мεстε Празъскомъ 
Лγта По на рожεнию Г[о]с[по]да 
Iс[уса] Хр[и]ста Сы на Божия, 
Изъ прячисты? Дεвици матεри 
божий Марии Тысεщъного 
Пятъсотого И сεдъмаго на 
дεсятъ М[ε]с[я]ца Сяпътяврия 
дъня Дεся то го «, якой бы ла 
«Книга Све то го Иωва». Гэ ты 
1517 год за кон чыў ся вы дан-
нем «Псал ты ра» 6 жнiў ня. Та-
кiм чы нам, пер шая кнi га вы шла 
з дру ку 10.01.1517, што ад па-
вя дае сту дзень ска му сты лю як 
10.09.1516, а апош няя ў тым 
го дзе — 06.12.1517, што ад па-
вя дае сту дзень ска му сты лю як 
06.08.1517. Па чат кам Ска ры-
на ва га кнi га дру ка ван ня па вiн-
на лi чыц ца ў су час най сiс тэ ме 
ле таз лi чэн ня i ка лен да ра да та 
10 ве рас ня 1516 го да, што ад-
па вя дае 10 ве рас ня 1517 го да 
па ве рас нё вым сты лi, якi за раз 
не ўжы ва ец ца ў гра ма дзян скай 
прак ты цы, але за хоў ва ец ца ў 
цар коў ным ка лен да ры.

На ша гра мад ства ў ХХI ста-
год дзi, жы ву чы па вод ле сту-
дзень ска га сты лю (сiс тэ мы х), 
па вiн на ад зна чаць у ве рас нi 
2016 го да 500-год дзе па чат ку 
дру кар скай дзей нас цi Ска ры ны, 
гэ та зна чыць, у ме ся цы, з яко га 
па чы наў ся б ад лiк но ва га го да 
па вод ле ве рас нё ва га сты лю (сiс-
тэ мы х - 1).

Бе ру чы пад ува гу агуль на на-
цы я наль нае зна чэн не са праўд-
най да ты па чат ку бе ла рус ка га 
i ўсход не сла вян ска га кнi га дру-
ка ван ня, звяр та ем ува гу на не-
аб ход насць пэў ных за ха даў для 
ўка ра нен ня яе ў гра мад скай свя-
до мас цi. Не менш iс тот ным бу-
дзе аб вяр жэн не «сен са цый» ад 
12 лю та га 2013 г. аб тым, што 
«пас ля доў нi кi прак ты ка ваў ша га ў 
Мiн ску ра сiй ска га аст ро ла га Паў-
ла Гло бы вы лi чы лi, што Ска ры на 
быў ме на вi та Фран цыс кам, а не 
Ге ор гi ем, як сцвяр джа лi не ка то-
рыя да след чы кi (Мi ка лай Сад ко-
вiч, Яў ге нiй Львоў i iнш.)». Але 
гэ та вар та асоб най раз мо вы, каб 
пра дэ ман стра ваць штуч насць 
праб ле мы пра фе сi я нi ма «док-
тар Фран цыск» i хрос на га iмя 
Ска ры ны — Ге ор гiй, за сна ва най 
на жы ву час цi абэ цэ дар шчы ны. 
На ву ко ва па доб ны пад ман для 
аў та ры тар най свя до мас цi па вi-
нен пе ра адоль вац ца во ляй да 
на ву ко ва га мыс лен ня. Пы тан не 
двух iм ёнаў Ска ры ны вы ра ша ец-
ца прос та: ус ту па ю чы ў кнiж ную 
кар па ра цыю, яе член быў па вi нен 
пры няць но вае iмя, у аб ся гах кар-
па ра цыi толь кi iм i ка рыс тац ца. 
Ге ор гiй Лу кiч пры няў са бе iмя 
за сна валь нi ка ор дэ на мi на ры таў 
Фран цыс ка. Мi на рыт — зна чыць 
«прос ты, па спа лi ты»...

Ула дзi мiр АГI Е ВIЧ,
кан ды дат фi ла соф скiх на вук

�

Пункт гле джан няПункт гле джан ня  ��

ГЕ ОР ГIЙ ЛУ КIЧ СКА РЫ НА 
(ДОК ТАР ФРАН ЦЫСК) I ЯГО КА ЛЯН ДАР

Та кiм Ска ры на вы гля дае на сва iм парт рэ це, упер шы-
ню вы да дзе ным у жан ры фраж ска га лiс та, пе рад па чат-
кам кнi га вы да вец тва ў 1517 (1516) г. Улас на, з яго па ча-
ла ся дру кар ская дзей насць па ла ча нi на. На пла кет цы 

(якая на клi шэ ме ла вы гляд 
з вы раз ны мi кры жы ка мi) ён за фiк са ваў сла вян скай вяз-
зю свае iм ёны «Гεωргя + Францяскъ + Скωрина +

». Па ра докс не толь кi ў тым, што 
«спе цы я лiс ты» глы бо ка дум на сцвяр джа юць, нi бы та Ска-

ры на iме нем (Гεωргя) сам 
ся бе нi ко лi не на зы ваў, але i ў тым, што i не пi саў яго. Хто 
ж та ды змяс цiў аў то граф iм ёнаў у пуб лi ка цыi парт рэ та 
пер шы раз у жан ры фраж ска га лiс та i по тым у пра жскiх 
вы дан нях кнiг Бiб лii?

Ска ры на  ка рыс таў ся жан рам фраж ска га лiс та (пiсь-
ма), якi ўзнiк як спо саб пе ра да чы на ву ко вай iн фар ма цыi 
гра фiч ны мi срод ка мi для за да валь нен ня па трэб не пiсь-
мен ных лю дзей у па знан нi. Твор уяў ляе не толь кi шэ дэўр 
сiн крэ тыз му роз ных вi даў твор час цi, але i гар мо нiю рэ лi-
гiй на-фi ла соф скай, на ву ко вай, эс тэ тыч най свя до мас цi. 
Ме на вi та фраж скi лiст «на асоб ным, не знi та ва ным з 
кнi гай ар ку шы», быў зной дзе ны ў Пуб лiч най бiб лi я тэ цы 

iмя М.Я.Са лты ко ва-Шчад ры на ў ад ной з «Книг ã Моисεявы Бытья». Парт рэт, гра вi ра ва ны на дрэ ве, 
быў так са ма апуб лi ка ва ны ў кнi зе «Iсус Сi ра хаў» (Пра га, 5 снеж ня 1517 (1516), л. [82]), а так са ма ў 4-й 
кнi зе «Цар стваў» (Пра га, 10 жнiў ня 1518, л. см̃в (282)). У.В.Ста саў вы со ка ацэнь ваў яго мас тац кiя вар-
тас цi, бо «рав ня ет ся пре вос ходняйшимъ нямецкимъ гравюрамъ то го времени, по хо ро ше му рисунку, 
силя и колоритности гра вю ры».

Пер со на ад люст ра ва на як асо ба эпо хi Рэ не сан су. Воб лiк на ту ры вы яў ляе пры бал тый ска-арый ска-
га hоmо sарiеns. Гэ та той свет лы доў га га ло вы (да лi ха цэ фаль ны) тып, якi iс нуе ў ба сей нах За ход няй 
Дзвi ны i Нё ма на, з тэн дэн цы яй да ма сiў нас цi, ха рак тэр най для паў ноч ных ра ё наў (кры вiч), з па да-
бен ствам да на сель нiц тва су сед нiх ра ё наў Пры бал ты кi, ты по вы прад стаў нiк ус ход не еў ра пей ска га 
ва ры ян та еў ра пе о iд най ра сы.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
У кан цы ХХ — па чат ку ХХI ста год дзя 

iс тот на змя нi лi ся ўмо вы са цы яль на-па лi-
тыч на га жыц ця прак тыч на ўсiх сла вян-
скiх на ро даў, што не па срэд на ад бi ла ся 
на раз вiц цi сла вян скiх моў, лi та ра тур 
i куль тур, на зме не стэ рэа ты паў гэ та га 
раз вiц ця, унес ла но выя тэ мы i праб ле мы 
ў ко ла сла вiс тыч ных да сле да ван няў. Та му 
ў про цi ва гу тэн дэн цыi да iн тэр на цы я на лi-
за цыi i нi ве лi ра ван ня на цы я наль ных ад-
роз нен няў у су час ным сла вян скiм моў ным 
i куль тур ным раз вiц цi сфар мi ра ва ла ся i 
па шы ры ла ся тэн дэн цыя да на цы я на лi за-
цыi, на кi ра ва ная як раз на ўзмац нен не на-
цы я наль най ад мет нас цi i спе цы фi кi. Фар-
мi ра ван не гэ тай тэн дэн цыi аб умоў ле на 
не каль кi мi пры чы на мi, га лоў ны мi ся род 
якiх з'яў ля юц ца: рэ ак цыя на не сла вян скую 
моў ную i куль тур ную экс пан сiю; фар мi ра-
ван не но вых лi та ра тур ных сла вян скiх моў, 
лi та ра тур i куль тур, для якiх важ на за ма ца-
ваць сваю ад мет насць; но выя ўмо вы функ-
цы я на ван ня i раз вiц ця тых сла вян скiх моў, 
лi та ра тур i куль тур, якiя доў гi час iс на ва лi 
ў цес ным уза е ма дзе ян нi i кан ку рэн цыi з 
iн шы мi больш моц ны мi ў ка му нi ка тыў ных 
ад но сi нах блiз ка род нас ны мi сла вян скi мi 
мо ва мi. Усё гэ та ста вiць пе рад су час най 
сла вiс ты кай но выя праб ле мы i за да чы, 
па тра буе вы пра цоў кi но вых па ды хо даў i 
по гля даў...

Стар шы ня бал гар ска га фон ду «Сла вя-
не» пра фе сар За ха рыя За хар' еў га ва рыў 
па-бал гар ску, бо ра бо чы мi мо ва мi з'ез да лi-
чац ца ўсе сла вян скiя мо вы. Пе ра клад чы кi тут 
не пра ду гле джа ны. I гэ та са праў ды не пе ра-

шко дзi ла зра зу мець, што так 
ус хва ля ва ла бал га ры на:

— Сла вян ская куль ту ра 
i цы вi лi за цыя зра бi лi вя лiз-
ны ўклад у раз вiц цё но вай 
агуль на еў ра пей скай i су-
свет най куль ту ры. Да сяг-
нен нi, ро ля сла вян у еў ра-
пей скай су поль нас цi i бу дзе 
прад ме там на шай раз мо вы. 
Мiж на род ны з'езд сла вiс таў 
— гэ та маг чы масць яшчэ 
больш уз мац нiць су вя зi па-
мiж на шы мi на ро да мi. Iх 
ду хоў нае адзiн ства да ся га-
ец ца дзя ку ю чы на ву ко ва му 
дыя ло гу i агуль на ча ла ве чым 
каш тоў нас цям. А гэ та не маг-
чы ма без су мес ных вы сiл каў 
на ву коў цаў i iн шых спе цы я лiс таў кож най 
сла вян скай кра i ны па асоб ку.

Член Мiж на род на га ка мi тэ та сла вiс-
таў, стар шы ня Ра сiй ска га ка мi тэ та сла-
вiс таў Аляк сандр Мал да ван ад зна чыў, што 
шматгадовая праца з’ездаў славістаў  да лё-
ка пе ра ўзыходзіць тыя спа дзя ван нi, якiя на 
іх ускла да лi па чы наль нi кi, i да даў:

— Мы зы хо дзiм з та го, што гiс то рыя куль-
тур сла вян скiх на ро даў — гэ та гiс то рыя iх 
шчыль на га ўза е ма дзе ян ня. Нас яд нае цi-
ка васць да сла вiс тыч ных праб лем роз ных 
на ро даў у iх шмат ба ко вас цi i пе ра пля цен нi. 
Гэ тым тэ ма ты ка з'ез да прын цы по ва ад роз-
нi ва ец ца ад вы ву чэн ня асоб ных сла вян скiх 
моў i лi та ра тур. Да рэ чы бу дзе ўзга даць i 
тое, што на ват у ча сы iдэа ла гiч на га дык та ту 

мiж на род ны ха рак тар сла вян ска га су пра-
цоў нiц тва да зва ляў на ву коў цам заставацца 
ў баку ад па лi ты за цыi.

Член Мiж на род на га ка мi тэ та сла вiс-
таў, стар шы ня Гер ман ска га на цы я наль-
на га ка мi тэ та сла вiс таў Герт Гент шаль 
ад зна чыў, што сё ле та ў Мiн ску трэ ба аб мер-
ка ваць не ка то рыя праб ле мы рэ ар га нi за цыi 
Мiж на род на га з'ез да сла вiс таў, ад нак за-
кра нуў i важ ную для ўсiх бе ла ру саў тэ му:

— Мая пры сут насць на з'ез дзе, як i мно-
гiх iн шых удзель нi каў, ра зам з цi ка вас цю да 
сла вiс ты кi, не ў апош нюю чар гу звя за на i з 
цi ка вас цю да бе ла рус кай мо вы i лi та ра ту ры. 
Ня хай на гэ тай мо ве бу дзе ска за на шмат 
важ на га, у пер шую чар гу, для са мiх бе ла ру-
саў. I ня хай бе ла рус кая мо ва i лi та ра ту ра бу-
дуць ад ным са шмат лi кiх пры кла даў куль тур-
най раз на стай нас цi, якой вы лу ча ец ца наш 
ста ры еў ра пей скi кан ты нент ся род iн шых. 
Моў ная раз на стай насць пры но сiць ка рысць, 
у тым лi ку эка на мiч ную. Да вай це раз гле дзiм 
адзiн не вя лi кi прык лад — Швей ца рыю. Гэ ты 
на род вель мi вет лi вы, та му з на мi, нем ца мi, 
раз маў ляе па-ня мец ку. Ад нак па мiж са бой 
яны нi ко лi гэ та га ра бiць не ста нуць. Спра ва 
ў тым, што швей цар цы, не за леж на ад са-
цы яль на га ста ту су i аду ка цыi, адзiн з ад ным 
заў сё ды раз маў ля юць толь кi на род най мо ве, 
i нем цы iх амаль не ра зу ме юць. А рап там i 
Бе ла русь ка лi-не будзь пе ра тво рыц ца ў сла-
вян скую Швей ца рыю? Ма рыць не за ба ра-
ня ец ца, як ка жуць у на ро дзе. I ма ры ча сам 
спраў джва юц ца, на ват вель мi не ча ка на.

Герт Гент шаль ска заў не каль кi ска заў на 
чыс тай бе ла рус кай мо ве. I свае па жа дан нi 
ўдзель нi кам Мiж на род на га з'ез да сла вiс таў 
вы ка заў так са ма на ёй. Гэ та пэў ным чы нам 
ад люст ра ва ла сут насць фо ру му: па ша на да 
ўлас ных куль ту ры i мо вы, iх аба ро на, а так са-
ма над звы чай уваж лi вае стаў лен не да iн шых 
на ро даў i кло пат пра iх куль тур ную ад мет-
насць. Бо ўсе сла вя не, як вя до ма, бра ты.
Ла ры са ЦI МО ШЫК, Нi на ШЧАР БА ЧЭ ВIЧ.

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

ЧАСТ КI АДЗI НА ГА

Шу ра Ба ла га наў тра піў на-
рэш це ў го рад сва ёй ма ры. 
Скульп ту ра лі та ра тур на га 
ге роя ста ла но вай баб руй-
скай сла ву тас цю.

Со неч най лет няй ра ні цай 
ка ля скульп ту ры зна ка мі та га 
лі та ра тур на га ге роя мі тус ня. 
Тэ ле ві зій ні кі зды ма юць сю жэт 
для пра гра мы «У го ра дзе Баб-
руй ску...», а ў пе ра пын ках па між 
дуб ля мі два муж чы ны, уз бро е-
ныя ма ро зі вам і смарт фо на мі, 
спра бу юць зра біць здым кі на 
па мяць. На ўсё гэ та з вет лі вай 
ці ка вас цю па зі ра юць баб руй скія 
жан чы ны, якія ідуць з кай стра мі 
па сва іх гас па дар чых спра вах.

Скульп ту ра слын на га лі та ра-
тур на га ге роя з'я ві ла ся ў Баб-
руй ску ня даў на — як па да ру нак 
га ра джа нам і іх гас цям на но вы 
2013 год ад дзяр жаў на га прад-
пры ем ства «Во да ка нал», але 
ад ра зу ста ла па пу ляр най. Па-
доб на на тое, што Шу ра Ба ла га-
наў і ў жа ле зе не стра ціў сва ёй 
пры ця галь нас ці і аба яль нас ці.

Ма ла ды ча ла век ста іць ка ля 
яр ка-ру жо ва га акна рэ ста ра на 
«Чыр во ная ве жа», у воль най 
по зе, тры ма ец ца на сваю «веч-
ную» кеп ку. У ру ках — та лер ка 
з сім ва ліч ным за ла тым ця лём, 
якое ад сы лае да зна ка мі та-
га тво ра Іль фа і Пят ро ва. Ка лі 
пры гля дзец ца да фо та — на 
та лер цы ёсць цу кер ка. Га во-
раць, што па клас ці гро шы кі ці 
ла су нак «для Шу ры Ба ла га на-
ва» — ця пер доб рая баб руй ская 
пры ме та, на шчас це і ўда чу ў 
спра вах.

«Па дай це сы ну лей тэ нан та 
Шміта!» — ад ра зу ўзгад ва юць 
пры хіль ні кі тво ра. Ін шая цы-
та та з «За ла то га ця ля ці», дзе 
мах ля ры дзя лі лі зо ны ўплы ву і 
ма ры лі атры маць у рас пра цоў-
ку «цу доў ны, вы со ка куль тур ны 
Баб руйск», ёсць ка ля скульп-
ту ры. «Пры сло ве «Баб руйск» 
сход хва ра ві та за стаг наў...» Па-
мя та е це?

— Шу ра Ба ла га наў пры лю-
бых аб ста ві нах за ста ваў ся 
ап ты міс там і ве рыў у лю дзей, 
— уз гад вае Тац ця на Ла ры на, 
шэф-рэ дак тар пе ра да чы «У го-
ра дзе Баб руй ску...» тэ ле ра дыё-
кам па ніі «Ма гі лёў». — А яшчэ, 
як мне па да ец ца, ён быў спа-
гад лі вым ча ла ве кам, ня гле дзя-
чы на сваю мах ляр скую спра ву, 
і трош кі ра ман ты кам. Та му ён і 
па да ба ец ца.

Скульп ту ру Ба ла га на ва зра-
біў мас коў скі аў тар Яра слаў 
Ба ра дзін, па вод ле за мо вы га-

рад ско га «Во да ка на ла». Ды рэк-
тар гэ та га прад пры ем ства Алег 
Ці тоў ру хае роз ныя пра ек ты, 
якія, без умоў на, ідуць на ка-
рысць род на му го ра ду.

— Мы ра ды па пу ляр нас ці 
скульп ту ры Шу ры Ба ла га на ва, 
ха ця, вя до ма, і не ча ка лі та ко га 
пос пе ху, — пры зна ец ца ця пер 
Ці тоў.

Гэ та не пер шая твор чая 
спра ва «Во да ка на ла». Дзя ся-
так га доў та му прад пры ем ства 
пе ра ра бі ла ста рую во да на пор-
ную ве жу 1927 го да ў шы коў-
ны рэ ста ран, дзе віт раж ныя 
вок ны спа лу ча юц ца са ста рой 
чыр во най цэг лай, а з апош ня га 
па вер ха мож на ўба чыць па на-
ра му Баб руй ска. На флю ге ры, 
да рэ чы, — ба бёр, сім вал го ра-
да. Рэ ста ран «Чыр во ная ве жа» 
на пе ра кры жа ван ні ву ліц Пуш-
кі на і Пра ле тар скай упры го жыў 
Баб руйск.

«Во да ка нал» так са ма ад ра-
ман та ваў ста ры цеп ла ход, і ця-
пер «Ма ра» ка тае па Бя рэ зі не 
га ра джан і ту рыс таў. Аб' яў ле на 
так са ма, што прад пры ем ства 
ад крые сё ле та Му зей ва ды. 
У ста рым бу дын ку ра монт на-
ме ха ніч най май стэр ні «Во да ка-
на ла» раз мес ціц ца экс па зі цыя, 
дзе мож на бу дзе да ве дац ца ўсё 
пра піт ную ва ду і за бес пя чэн ні 
ёй лю дзей, ад ста ра жыт на сці да 
на шых дзён. Мяр ку ец ца, што эк-
скур сіі бу дуць па зна валь ны мі і 
ці ка вы мі най перш для школь ні-
каў, бо іх мэ тай ста не вы ха ван-

не куль ту ры спа жы ван ня каш-
тоў на га пры род на га рэ сур су. 
Ды рэк тар Алег Ці тоў удак лад ніў, 
што ад крыц цё Му зея ва ды пла-
ну ец ца ўзім ку. Але пра ін шыя 
ідэі і іх ажыц цяў лен не не стаў 
ка заць, каб не су ро чыць.

Між тым, у твор чай ін тэ лі ген цыі 
Баб руй ска шмат ці ка вых за ду мак 
і пла наў. На прык лад, дра ма тург 
і ка рэн ны баб руй ча нін Ва ле рый 
Аляк се еў пра па нуе ўста ля ваць 
пом нік Зе фі ру, сім ва лу вя до май 
на ўсю Бе ла русь фір мен най пра-
дук цыі мяс цо ва га прад пры ем ства 
«Чыр во ны хар ча вік».

— Но вая ідэя Ва ле рыя Аляк-
се е ва і скульп та ра Але га Тка чо-
ва — упры го жыць шэ рыя баб-
руй скія сце ны зна ка вы мі для 
го ра да рэ ча мі, — рас ка за ла 
пас ля ін тэр в'ю з твор чы мі асо ба-

мі Баб руй ска Тац ця на Ла ры на. 
— На прык лад, на бы лой Ін ва-
лід най ву лі цы, якая ця пер но сіць 
імя Марк са, жыў ка лісь ці Эф ра ім 
Се ве ла, які на пі саў кні гу «Ле ген-
ды Ін ва лід най ву лі цы». Мож на 
бы ло б на ад ной са сцен на гэ-
тай ву лі цы ства рыць ба рэль еф 
з рад ка мі з тво ра вя до ма га пісь-
мен ні ка, сцэ на рыс та і рэ жы сё ра, 
ура джэн ца Баб руй ска.

Аль бо яшчэ ад на ці ка вая 
ідэя: ка ля мяс цо ва га ЗА ГСа 
зра біць «Два бо ты ў па ры», каб 
ма ла дыя маг лі за лез ці ў сім ва-
ліч ныя жа лез ныя бо ты і зра біць 
вя сё лыя фо та се сіі. Гэ та маг ло 
б стаць но вай баб руй скай тра-
ды цы яй!

Іло на ІВА НО ВА. 
Фо та аў та ра.

Баб руйск.

У го ра дзе Баб руй скуУ го ра дзе Баб руй ску  ��

«ПА ДАЙ ЦЕ 
СЫ НУ ЛЕЙ ТЭ НАН ТА ШМІ ТА!»

Шу ра Ба ла га наў у «цу доў ным вы со ка куль тур ным Баб руй ску».Шу ра Ба ла га наў у «цу доў ным вы со ка куль тур ным Баб руй ску».

 Баб руйск на пе ра кры жа ван ні да рог.


