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У да сле да ван нях жыц ця і 
спад чы ны пер ша дру ка ра — 
Фран цыс ка Ска ры ны — шмат 
за га дак і та ям ніц. Так, мы па-
куль не ве да ем, дзе памёр і 
дзе спа чы вае гэ ты асвет нік, 
ня стом ны пра цаў нік, пры хіль-
нік зблі жэн ня і ўза е ма ра зу-
мен ня ўсіх на ро даў і кан фе сій, 
асаб лі ва хрыс ці ян скіх.

Да сле да ван ні 
па чы на юц ца

І вель мі доб ра, што за вы са-
ка род ную спра ву по шу каў пра ху 
Фран цыс ка Ска ры ны ў Чэ хіі і пе-
ра но су яго на Ра дзі му, у кас цёл 
Свя тых Сы мо на і Але ны, узя лі ся 
свя та ры гэ та га хра ма на ча ле з 
ксян дзом-про ба шчам, кан ды да там 
гіс та рыч ных на вук Ула дзі сла вам 
За валь ню ком. Та му, каб аб лег чыць 
іх по шу кі, ста ран ні ін шых ска ры на-
з наў цаў, па дзя лю ся вы ні ка мі сва ёй 
ра бо ты на пра ця гу апош ня га ча-
су — як з вус ны мі і дру ка ва ны мі, 
так і з вір ту аль ны мі кры ні ца мі.

Най перш маю ўва гу пры ва біў 
Чэс кі-Крум лаў, дзе пры за мку пра-
ца ваў так зва ным са доў ні кам, а па 
сут нас ці як асвет нік, ба та нік-ле кар, 
ста рэй шы сын на ша га пер ша дру-
ка ра Сі мя он.

Ад нак тут ча со ва па трэб на 
вяр нуц ца да ві лен ска га пе ры я-
ду жыц ця і вы да вец кай дзей нас ці 
Фран цыс ка Ска ры ны, бо ў чы та ча 
мо гуць уз нік нуць пы тан ні: ад куль 
жа ў Ска ры ны ў Чэ хіі ўзя лі ся два 
сы ны, адзін з якіх там — дакладна, 
а дру гі — маг чы ма, зай ма лі ся тым 
жа, што і баць ка, — ба та ніч на-са-
доў ніц ка-ле кар скай дзей нас цю. І 
ча му наш сла ву ты су ай чын нік вы-
му ша ны быў па кі нуць род нас ную 
і бліз кую да По лац ка Віль ню, каб 
вяр нуц ца ў больш ад да ле ную і чу-
жую Пра гу? Для гэ та га трэ ба хоць 
бег ла спы ніц ца на па дзе ях ра ней-
шых, 1520-х га доў жыц ця і дзей-
нас ці Ска ры ны. Вы даў шы ў Пра зе 
не менш як 22 кні гі пе ра кла даў з 
Біб ліі, ён дзе ля су вя зі са сва ім рэ-
аль ным, пе ра важ на пра ва слаў ным 
чы та чом, па ехаў пра цяг ваць свя-
тую дзей насць у Віль ню — ста лі цу 
агуль на га і для прод каў бе ла ру саў, 
амаль што са ма стой на га Вя лі ка-
га Княст ва Лі тоў ска га. Пра вёў там 
звыш дзе ся ці га доў. У 1522 го дзе 
вы даў за па тра ба ва ную, амаль што 
агуль на хрыс ці ян скую «Ма лую под-
орож ную книжицу». А ў 1525 го-
дзе — «Апост ол». І ўсё!

Ад нак мы ве да ем, што Ска ры-
на быў вель мі пра ца ві тым, не мог 
ся дзець склаў шы ру кі. Ве да ем так-
са ма, што ў дру гой па ло ве 1520-х 
га доў ён да па ма гаў ві лен ска му біс-
ку пу Яну, сы ну та га час на га ка ра ля 
пер шай Рэ чы Па спа лі тай. Мяр кую, 
што ме на ві та па за дан ні біс куп а 
наш пер ша дру кар вы кон ваў ад каз-
ную і па чэс ную ра бо ту — скла дан не 
пер ша га Ста ту та Вя лі ка га Княст ва 
Лі тоў ска га. Па тра ды цыі лі чыц ца, 
што гэ тая па сут нас ці пер шая ў 
Еў ро пе кан сты ту цыя ства ра ла ся 
ў асноў ным Аль брэх там Гаш толь-
дам, з 1522 го да ад на ча со ва канц-
ле рам ВКЛ і ві лен скім ва я во дам, 
ула даль ні кам Ге ра нё наў, Аст раў ца 
і яшчэ дзя сят ка ін шых ма ёнт каў. 
Але ўсе ба ко вае вы ву чэн не гэ тай 
маг нац кай по ста ці май го зем ля-
ка пе ра ка на ла мя не, што ён мог 
толь кі ар га ні зоў ваць на пі сан не. 
Адзі най жа по стац цю ў ВКЛ, якая 
маг ла спа лу чыць у Ста ту це «пра ва 
бос кае» і «пра ва ча ла ве чае», з'яў-
ляў ся та ды як раз сак ра тар біс ку-
па Яна Фран цыск Ска ры на! Толь кі 
ён з гра ма дзян ВКЛ па спя хо ва, за 

два га ды, ра ней за кон чыў Яге лон-
скі ўні вер сі тэт у Кра ка ве і бліс ку ча 
стаў док та рам Па ду ан ска га ўні вер-
сі тэ та ў Іта ліі.

Ле там аў та ры Ста ту та (ві даць, 
пад за ці каў ле най апе кай біс ку па 
Яна і яго баць кі, са мо га Жы гі мон та 
Ста ро га, му жа ка ра ле вы-рэ фар ма-
тар кі Бо ны Сфор ца, а мо жа, і яе 
са мой) на кі роў ва лі ся на ўсход па 
«ка ра леў скім гас цін цы», пад сіл коў-
ва лі ся па да ро зе ў спе цы яль на ад-
кры тай з іх да зво лу карч ме ў Ка сі не 
Вя лі кай і еха лі да лей, у Аст ра вец. 
Ві даць, Ска ры на па ві нен быў і вы-
даць у Віль ні пер шы Ста тут дру кам, 
бо іна чай для ча го ж ён вы кра даў 
у Ка ра леў цы дру ка ра-габ рэя і по-
тым цяр пеў за гэ та пе ра сле да ван ні 
прус ка га гер ца га?! Але як яно бы-
ло з гэ тым да лей, я па куль што не 
ве даю. Ва ўся кім вы пад ку, пас ля 
пер ша га Ста ту та вый шлі ў аб ноў-
ле ных вы дан нях на пра ця гу та го ж 
ста год дзя дру гі і трэ ці!

Ад на ча со ва з дзяр жаў на-гра-
мад скі мі Ска ры на вы кон ваў і ся-
мей ныя аба вяз кі, вы хоў ваў двух 
сы ноў сва ёй пер шай і адзі най жон кі 
Мар га ры ты, уда вы яго на га ві лен-
ска га гра шо ва га даб ра дзея Ры го ра 
Ад вер ні ка, які па мёр як раз у 1525 
го дзе, ка лі з'я ві ла ся дру гая з ві лен-
скіх кні жак. Праз год, вы тры маў шы 
жа ло бу, Мар га ры та (уз рост яе па-
куль не вя до мы) вый шла за муж за 
Фран цыс ка, але не ўза ба ве і са ма 
па мер ла.

Сы ны — ці род ныя?
На рэш це ў 1534 го дзе, пе ра-

жыў шы пе ра сле да ван не прус ка га 
гер ца га Аль брэх та, прэ тэн зіі на 
спад чы ну (ка мя ні цу) сва ёй жон кі ў 
Віль ні і, хут чэй за ўсе, ня слуш нае 
за клю чэн не ў поз нань скую тур му 
за даў гі свай го ста рэй ша га бра та 
Іва на, Фран цыск Ска ры на па вёз 
абод вух сы ноў з са бой у Пра гу, і 
не ўза ба ве яны ўжо там па ма га лі 
баць ку ў «са доў ніц тве», ра зам і па-
асоб ку. Але ў мя не яшчэ ўзні кае 
пы тан не: ці яго гэ та бы лі сы ны? Не 
маг ла іх Мар га ры та на ра дзіць за 
ней кія ня лёг кія тры га ды, ка лі той 

быў пе ра важ на ў ад' ез дзе. Хут чэй 
за ўсё, па ду ма ла ся, пра яў ля ю чы 
хрыс ці ян скую мі ла сэр насць, Фран-
цыск усы на віў іх, да во лі да рос лых, 
і на ву чаў зна ё май для ся бе (пры-
га да ем яго эк за ме ны ў Пад уі), па-
трэб най ча ла вец тву і пры ро дзе 
спра ве — ме ды цы не, та ды пе ра-
важ на пры ро да знаў ству.

А ця пер пе ра хо дзім да са май 
важ най част кі: дзе Ска ры на па мёр і 
быў па ха ва ны? Ад ны сцвяр джа юць, 
што, без умоў на, у Пра зе, ін шыя — 
што яго ка роль Чэ хіі Фер ды нанд 
вы вез як во пыт на га спе цы я ліс та і 
вер на га слу гу з са бой у Аў стрыю, 
трэ ція... Мя не ж най больш пе ра кон-
ва юць су па стаў ле ныя фак ты, пры-
ве дзе ныя ў ар ты ку ле во пыт на га 
ска ры наз наў ца Вя ча сла ва Ча мя-
рыц ка га і зме шча ныя ў шмат том-
ным эн цык ла пе дыч ным да вед ні ку 
«Бе ла рус кія пісь мен ні кі».

Пра цы ту ем ад туль са мы важ ны 
для нас кры ху ска ро ча ны аб зац. 
У 1535 го дзе Ска ры на вяр нуў ся 
(на пэў на ж з дву ма сы на мі, Сі мя-
о нам і Фран ціш кам) «у Пра гу, дзе 
ўлад ка ваў ся ву чо ным са доў ні кам 
у ка ра леў скім ба та ніч ным са дзе, 
які та ды за клад ваў ся. У са дзе чэш-
ска га ка ра ля Фер ды нан да І Ф. Ска-
ры на пра пра ца ваў да ле та 1539-га. 
Дзе ён жыў і чым зай маў ся пас ля 
гэ та га, мы не ве да ем. У Чэ хіі (маг-
чы ма, у Паўд нё вай) (учэ пім ся за 
апош няе сло ва! — Аўт.) бе ла рус кі 
гу ма ніст знай шоў свой веч ны спа-
чын. На жаль, нам не вя до мыя ні 
дак лад ны час, ні мес ца па ха ван ня. 
Най больш іма вер на, што па мёр ён 
у 1551 го дзе, бо ў па чат ку на ступ-
на га го да чэш скі ка роль вы даў Ска-
ры на ву сы ну Сі мя о ну спе цы яль ную 
гра ма ту (ад 29 сту дзе ня) на пра ва 
ад шук ваць па ўсёй кра і не і на сле-
да ваць ма ё масць свай го баць кі, 
ужо ня бож чы ка. У 1552-м спра ва 
аб ней кай част цы ма ё мас ці раз гля-
да ла ся і ў Віль ні, пра што свед чаць 
два ня даў на вы яў ле ныя су до выя 
дэ крэ ты (ад 17 жніў ня і 15 снеж ня) 
ка ра ля Жы гі мон та Аў гус та. Сі мя он 
Ска ры на ў 1570-я гг. жыў у Паў-
днё вай Чэ хіі і так са ма зай маў ся ле-

ка ван нем і са доў ніц твам (вя до ма 
ж, пры за мку. — Аўт.). Дру гі сын 
пер ша дру ка ра Фран ці шак за гі нуў 
у 1541 годзе ў Пра зе ў час па жа ру. 
На шчад кі Сі мя о на Ска ры ны жы лі ў 
Чэ хіі і Сла ва кіі».

Кі ру ем ся 
ў Чэс кі-Крум лаў

Ад ся бе да дам, што адзін з да-
лё кіх, але свя до мых у сва яц тве на-
шчад каў, Ежы Ска ры на, жыў у ста-
лі цы Мек сі кі, зай маў ся там так са ма 
дру кар ствам, ак тыў на пе ра піс ваў ся 
са мной. У ад ным з ліс тоў я спы таў 
у яго: што азна чае, ка лі Фран цыск 
Ска ры на са праў ды пе рад смер цю 
«жыў у Паўд нё вай Чэ хіі», у ста рэй-
ша га сы на? Ён ад ка заў мне, што 
гэ та быў Чэс кі-Крум лаў, цэнтр ні бы 
не за леж на га гер цаг ства. Ім кі ра-
ва лі спа чат ку чэ хі, а по тым, па-су-
сед ску з Ма ра ві яй, аў стрый цы ці 
сак сон цы...

І вось ця пер, ка лі та кая ін фар ма-
цыя вель мі спат рэ бі ла ся для по шу-
каў пра ха на ша га пер ша дру ка ра, я 
два дні, дзя ку ю чы ін тэр нэт-кры ні цам 
«па да рож ні чаў» па Чэс кім-Крум ла-
ве. І ака за ла ся, што рэ аль ныя по-
шу кі па гэ тым паўд нё ва мараў скім 
го ра дзе, а так са ма по шу кі ў ар хі-
вах су сед ніх дэ ка на таў мо гуць быць 
вель мі перс пек тыў ны мі.

Мяр куй це са мі. У Чэс кім-Крум-
ла ве — уся го два кас цё лы. Адзін, у 
акру жа ным му ра мі кляш та ры, ад-
па дае як «ве да мас ны», за кры ты. 
Дру гі — у імя Свя то га Ві та, па ра-
фі яль ны, га тыч ны па сты лі, ста іць 
на бе ра зе-паў вост ра ве Влта вы 
і як раз па блі зу зам ка, асве ча ны 
яшчэ за доў га да пры быц ця абод-
вух Ска ры наў: па ра фі яль ным ён 
стаў у 1329-м, цэнт рам Доў длеб-
ска га дэ ка на та ў 1374-м, а пас ля 
пе ра бу до вы яшчэ раз асве ча ны ў 
1439 го дзе. Ска ры наў, як ад каз ных 
пры зам ка вых асоб, маг лі ха ваць, 
пры тым з на леж ны мі над ма гіл ля мі, 
толь кі там, а фак ты па ха ван ня — 
па ве дам ляць і ў дэ ка нат, наз вы 
яко га мя ня лі ся.

Ад нак да лей шая гіс то рыя пры-
двор на га і па ра фі яль на га кас цё-
ла імя Свя то га Ві та раз ві ва ла ся, 
як свед чаць кры ні цы, па кру час та. 
У 1583 го дзе ён стаў мес цам па-
ха ван ня прад стаў ні коў Рожм берг-
ска га до ма, у 1591 го дзе быў ад мі-
ніст ра цый на пе ра да дзе ны ор дэ ну 
езу і таў, які, на пэў на ж, ус ход ніх 
сла вян, не ду жа ша на ваў. Пры-
тым у прэ сві тэ рыі ад над ма гіл ляў, 
раз ме шча ных на ват у цэнт ры кас-
цёль най за лы, ста ла цес на. Та му 
но вая ўла даль ні ца зам ка, Ма рыя 
Эр нес ці на фон Эген берг, у 1717 го-
дзе за га да ла іх вы нес ці (але ку ды, 
на якія мо гіл кі?). Быў скла дзе ны 
спіс над ма гіл ляў, які, свед чаць кры-
ні цы, адзін за ха ваў ся. Та му мо жа 
па слу жыць ка ар ды на та мі ў по шу-
ках пра ху на ша га пер ша дру ка ра. 
Ад нак аказ ва ец ца, план гра фі ні не 
быў та ды вы ка на ны: яна па мер ла 
ў 1719 го дзе. На ват у 1750 го дзе 
над ма гіль ныя таб ліч кі з чыр во на га 
мар му ру ўсё ж ві се лі на сце нах пры 
ўва хо дзе ў «ка пэ лу» Яна Не па муц-
ка га. Мо жа, ві сяць там і ця пер?

Не, без по шу ка ва га ві зі ту ў 
кас цёл Свя то га Ві та і ар хі вы на-
ва коль ных дэ ка на таў тут яў на не 
абы сці ся.

Ну то за ра бо ту: ду хоў ную, ін-
тэ ле кту аль ную, по шу ка вую! Да-
ку мен таў пра Ска ры ну, пер ша га 
на ша га кні га вы даў ца і тым са мым 
га лоў на га на ша га юбі ля ра сё ле та, 
у Чэ хіі па він на быць шмат і ў роз-
ных схо ві шчах.

Пра фе сар Адам МАЛЬ ДЗІС

�
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ДЗЕ МО ЖА ЗНА ХО ДЗІЦ ЦА 
ПРАХ ФРАН ЦЫС КА СКА РЫ НЫ?

Не каль кі пад ка зак-ары ен ці раў для по шу каў

Кас цёл Свя то га Ві та ў го ра дзе Чэс кі-Крум лаў.

Най больш іма вер на, 
што па мёр Ска ры на 
ў 1551 го дзе, бо ў па чат ку 
на ступ на га го да чэш скі 
ка роль вы даў Ска ры на ва му 
сы ну Сі мя о ну спе цы яль ную 
гра ма ту (ад 29 сту дзе ня) 
на пра ва ад шук ваць 
па ўсёй кра і не і на сле да ваць 
ма ё масць свай го баць кі, 
ужо ня бож чы ка.

Па эт Ве ры 
і Асвет ніц тва
Да 500-год дзя бе ла рус ка га кні-

га дру ка ван ня ў ай чын ных вы да-
вец твах (а ся род іх — і «Бе ла рус кая 
Эн цы кла пе дыя імя Пет ру ся Броў кі», 
і Вы да вец кі дом «Звяз да», і «На род-
ная асве та») ад на за дру гой вы хо-
дзяць яр кія, ці ка выя кні гі, звя за ныя і 
з гіс то ры яй бе ла рус ка га кні га дру ка-
ван ня, і з імем Фран цыс ка Ска ры ны. 
У «Мас тац кай лі та ра ту ры» — яшчэ 
ад на на він ка: па ба чы ла свет кні га 
Фран цыс ка Ска ры ны «Ма ем най-
боль шае са мі». Лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі Бе ла ру сі па эт Алесь Ра за наў у 
паэ тыч най фор ме пе ра ка заў прад мо-
вы са ска ры наў скіх кніг.

Урыў кі з гэ та га вы дан ня ўжо дру-
ка ва лі ся ў ча со пі се «По лы мя» і га зе це 
«Лі та ра ту ра і мас тац тва». Сён ня чы-
тач мае маг чы масць спры чы ніц ца да 
мас тац кіх ад крыц цяў пер ша дру ка ра і 
яго пе ра клад чы ка. Да рэ чы бу дзе заў-
ва жыць, што бе ла рус кая ста ра свет-
чы на, гіс то рыя куль ту ры Бе ла ру сі ў 
даў нія ста год дзі — заў сёд ная хва лю-
ю чая тэ ма для Але ся Ра за на ва. Сён-
ня мож на сме ла і аб' ек тыў на па він-
ша ваць лаў рэ а та Дзяр жаў най прэ міі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Але ся Ра за на ва 
і вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту-
ра», якое пры фі нан са вай пад трым-
цы дзяр жа вы здзейс ні ла вы ключ на 
вя лі кую спра ву. Пры ем на, што кні га 
вы да дзе на ў ча кан ні 500-год дзя бе-
ла рус ка га кні га дру ка ван ня. Вя до мы 
да след чык, кні га знаў ца Алесь Су ша 
з'яў ля ец ца аў та рам прад мо вы да кні гі 
«Ма ем най боль шае са мі». Вось што 
пі ша да след чык: «Неў мі ру часць слоў 
Фран цыс ка Ска ры ны даў но спры яе 
раз віц цю ар гу мен та цыі ў ду хоў ных 
па мкнен нях на ро да Бе ла ру сі. І пра-
зор лі выя чы та чы гэ та ба чаць і ўсве-
дам ля юць...»

У свой час ме на ві та Алесь Ра за-
наў быў ся род іні цы я та раў на ра джэн ня 
паэ тыч най кні гі «Фран цыск Ска ры на 
на мо вах на ро даў све ту». Яна, між ін-
шым, двой чы па ба чы ла свет у Вы да-
вец кім до ме «Звяз да». Тва рэн не мас-
тац кай гіс то рыі пра цяг ва ец ца. Сён ня 
сле дам за Ска ры нам і Але сем Ра за-
на вым мы пра чыт ва ем, паў та ра ем, 
асэн соў ва ем, раз ва жа ем: «Пі сан не, 
на тхнё нае Бо гам, / ка рыс нае ўся ка му 
ча ла ве ку: / для на ву чан ня / і раз ва жан-
ня, / для ачы шчэн ня / і вы свяд чэн ня, / 
для вы праў лен ня / і для здзяйс нен ня 
праў ды, / каб дас ка на лы быў ча ла век 
/ і здат ны / да ўся кае доб рае спра вы, 
/ як пі ша апост ал Па вел».

У свой час кні гі Ска ры ны яго су-
час ні кі за ўва жы лі яшчэ і та му, што 
ён быў на ва та рам у ілюст ра ва ным, 
мас тац кім пра чы тан ні Біб ліі. Важ ную 
ро лю і ця пер ады гры вае ў па доб ных 
вы дан нях мас тац кі склад нік. Ды зайн 
і афарм лен не кні гі ажыц ця ві ла вя до-
мы кніж ны гра фік, ды зай нер Та ма ра 
Мель я нец. Ме на ві та яна ка лісь ці рас-
пра ца ва ла се рыю фі ла кар тыч ных 
вы дан няў — «У по шу ках стра ча на-
га». Зра зу ме ла, грун там яе твор чых 
по шу каў у кні зе «Ма ем най боль шае 
са мі» ста ла ілюст ра цый ная спад чы-
на Фран цыс ка Ска ры ны. Ты раж кні гі, 
якая ба чыц ца доб рым па да рун кам 
для ўсіх, хто не абы яка вы да бе ла рус-
кай куль ту ры, бе ла рус ка га асвет ніц-
тва, — 500 эк зэмп ля раў. Мо як для 
юбі лей на га го да і не так шмат?.. Але 
ж час па ка жа — і, пэў на, бу дзе ў кні гі 
і дру гі ты раж.

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА. 


