
Сусветная
Спадчына

Францыска Скарыны
Бібліяграфічны агляд літаратуры

да 530-годдзя з дня нараджэння асветніка



Марыў калісьці славуты Скарына,
“Ціснучы” кнігі на мове бацькоў,
Простаму люду ў роднай краіне
Зробіць даступнай ён мудрасць
вякоў Ніл Гілевіч



Нарадзіўся Францыск Скарына каля 1490 года ў сям'і купца Лукі (Лук'яна) у горадзе
Полацку, які ў той час з'яўляўся адным з буйнейшых палітычных і культурных цэнтраў
Вялікага Княства Літоўскага.

У 1504 годзе "сын з слаўнага града Полацка" паступіў у адзін з лепшых еўрапейскіх
універсітэтаў таго часу – Кракаўскі – на факультэт "вольных мастацтваў" і праз два гады
атрымаў сваю першую вучоную ступень – бакалаўра філасофіі.

Выдавецкую дзейнасць Францыск Скарына пачаў у Празе, дзе пры падтрымцы купцоў-
мецэнатаў з Полацка і Вільні заснаваў друкарню, а ўжо ў 1517 годзе апублікаваў "Псалтыр" у
перакладзе на старабеларускую мову, які стаў першым выданнем у гісторыі нацыянальнага
і ўсходнеславянскага кнігадрукавання.

Усяго ж на працягу двух гадоў у пражскай друкарні ўбачылі свет 23 кнігі Бібліі, якія
суправаджаліся ілюстрацыямі (ксілаграфічнымі гравюрамі, ініцыяламі і застаўкамі), а
таксама аўтарскімі прадмовамі і каментарыямі, у якіх Францыск Скарына дзяліўся з
чытачамі сваімі асветніцкімі ідэямі і поглядамі.

У пачатку 1520-х гадоў Францыск Скарына пераехаў у Вільню і адкрыў першую друкарню на
тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага. Менавіта тут выйшла «Малая падарожная кніжка» і
"Апостал", які расказвае аб дзеяннях і пасланнях бліжэйшых вучняў Хрыста.

Памёр Францыск Скарына каля 1551 года, аднак
дакладная дата смерці і месца пахавання невядомы.



Паважыя Сябры!
Прапануем вам кнігі аб жыцці 

і дзейнасці беларускага асветніка 
Францыска Скарыны 

з фонду Талачынскай цэнтральнай 
раённай бібліятэкі



Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска Скорины = Book heritage of Francysk Skaryna :
[да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [рэдакцыйны савет: А. А. Тозік
(старшыня) і інш. ; рэдакцыйная калегія: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш. ; адказны рэдактар А. А. Суша ; навуковы
кансультант Г. Я. Галенчанка]. — Факсімільнае ўзнаўленне. — Мінск, 2013—2014.

Т. 1 : Кніга Быцця = Книга Бытия = The Book of Genesis. — 2013. — 271 с.

Т. 2 : Кніга Выхад = Книга Исход = The Book of Exodus. — 2014. — 191 с.

Т. 3 : Кніга Лявіт = Книга Левит = The Book of Leviticus. — 2014. — 151 с.

Т. 4 : Кніга Лічбы = Книга Числа = The Book of Numbers. — 2014. — 183 с.

Т. 5 : Кніга Другі Закон = Книга Второзаконие = The Book of Deuteronomy. — 2014. — 167 с.

Т. 6 : Кніга Іова = Книга Иова = The Book of Job. — 2014. — 138 с.

Т. 7 : Кніга Ісуса, сына Нава = Книга Иисуса Навина = The Book of Joshua. — 2014. — 135 с.

Т. 8 : Кніга Суддзяў Ізраілевых = Книга Судей Израилевых = The Book of Judges,

Кніга Руфі = Книга Руфи = The Book of Ruth. — 2014. — 171 с.

Т. 9 : Першая кніга Царстваў = Первая книга Царств = The First Book of Samuel. — 2014. — 174 с.

Т. 10 : Другая кніга Царстваў = Вторая книга Царств = The Second Book of Samuel. — 2014. — 135 с.

Выданне ўяўляе сабой першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай
спадчыны Францыска Скарыны. Яно заклікана пазнаёміць шырокую
грамадскасць з адным з найбольш каштоўных скарбаў айчыннай
культуры — выданнямі беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара,
якія захоўваюцца ў розных краінах свету.



Кніжная спадчына Францыска Скарыны = Книжное наследие Франциска Скорины = Book heritage of Francysk Skaryna :
[да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання] / Нацыянальная бібліятэка Беларусі ; [рэдакцыйны савет: А. А. Тозік
(старшыня) і інш. ; рэдакцыйная калегія: Р. С. Матульскі (старшыня) і інш. ; адказны рэдактар А. А. Суша ; навуковы
кансультант Г. Я. Галенчанка]. — Факсімільнае ўзнаўленне. — Мінск, 2013—2014.
Т. 11 : Трэцяя кніга Царстваў = Третья книга Царств = The First Book of Kings. — 2014. — 158 с.
Т. 12 : Чацвёртая кніга Царстваў = Четвёртая книга Царств = The Second Book of Kings. — 2015. — 174 с.
Т. 13 : Кніга Юдзіфі= Книга Юдифи = The Book of Judith, 

Кніга Эсфіры = Книга Эсфиры = The Book of Esther. — 2016. — 171 с.
Т. 14 : Псалтыр = Псалтирь = The Psalter. — 2016. — 323 с.
Т. 15 : Прытчы Саламона = Притчи Соломона = The Proverbs of Solomon, 

Кніга Эклезіяст = Книга Экклесиаст = The Book of Ecclesiastes, 
Песня Песняў = Песнь Песней = The Sond of Songs. — 2016. — 255 с.

Т. 16 : Кніга Ісуса, сына Сіраха = Книга Иисуса Сирахова = The Book of Sirach. — 2016. — 211 с.
Т. 17 : Кніга мудрасці Божай = Книга премудрости Божией = The Book of the Wisdom of Solomon. — 2016. — 95 с.
Т. 18 : Плач Ераміі = Плач Иерамии = The Book of Lamentations, 

Кніга прарока Данііла = Книга пророка Даниила = The Book of Daniel. — 2017. — 171 с.
Т. 19 : Малая падарожная кніжка. Частка 1 = Малая подорожная книжка. Часть 1 = The Little Travel Book. Part 1. — 2017. —
495 с.
Т. 19 : Малая падарожная кніжка. Частка 2 = Малая подорожная книжка. Часть 2 = The Little Travel Book. Part 2. — 2017. —
479 с.
Т. 20 : Апостал = Апостол = The Apostle. — 2017. — 727 с.
Вяртанне = Возвращение = Returning. — 2017. — 195 c.



Брага, С. Доктар Скарына у Маскве /
Сымон Брага ; прадм. Генадзя
Сагановіча. — Мінск : Навука і тэхніка,
1993. — 47 с. — (Згукі мінуўшчыны).

"Маскоўскі эпізод" біяграфіі Францішка

Скарыны разглядаецца ў кантэксце

грамадска-палітычнага і рэлігійна-

культурнага жыцця тагачаснай Усходняй

Еўропы.

Напісаная займальна, з

выкарыстаннем малавядомых

гістарычных фактаў, кніга зацікавіць

шырокае кола чытачоў. Друкуецца з

захаваннем асаблівасцяў мовы арыгіналу.



Бярозкіна, Н. Ю. Гісторыя
кнігадрукавання Беларусі (ХVI — пачатак
ХХ ст.) / Наталля Бярозкіна. — Мінск :
Беларуская навука, 1998. — 199 с. : іл.

У вучэбным дапаможніку разглядаецца
гісторыя беларускага кнігадрукавання ад
першадрукаў Францыска Скарыны да
віленскай «друкарні пана Марціна Кухты»,
услаўленай Максімам Багдановічам.
Аўтар абапіраецца на разнастайныя
крыніцы, у тым ліку архіўныя звесткі і
дакументы, даследаванні гісторыкаў,
кнігаведаў, мастацтвазнаўцаў. Выданне
мае грунтоўны даведачны апарат:
заўвагі, паказальнік імёнаў, паказальнік
друкарняў і выдавецтваў, слоўнік
кнігазнаўчых тэрмінаў, шырокая
бібліяграфія.



Галенчанка, Г. Я. Францыск Скарына
– беларускі і ўсходнеславянскі
першадрукар : навуковае выданне /
Георгій Галенчанка — Мінск : Навука і
тэхніка, 1993. — 280 с. : іл.

Уяўляе комплекснае даследванне,
прысвечанае кнігавыдавецкай дзейнасці
Скарыны. На багатым фактычным
матэрыяле асвятляюцца ўмовы
ўзнікнення беларускага
кнігадрукавання. Падрабязна апісана
біяграфія Скарыны, характырызуюцца
яго выданні, іх роля ў грамадска-
палітычным і культурным жыцці,
уплыў, які яны аказвалі на кніжнае
пісьменства, беларускае і
ўсходнеславянскае кнігадрукаванне.



Баразна Л.Т. Гравюры
Францыска Скарыны / Гравюры
Франциска Скорины / / Francisk
Scorina`s Engravings / Les gravures
de Frantsisk Skorina / Holzschnitte
von Franzysk Skorina / Grabados
de Francisko Skorina : альбом /
Лявон Баразна. — Мінск : Беларусь,
1990. — 1195 с. : іл.

Альбом будзе выдатным
падарункам гісторыкам
мастацтва, даследчыкам
старажытнага дойлідства,
касцюма і ваеннай справы і ўсім,
хто цікавіцца кнігазнаўствам,
гісторыяй кнігадрукавання,
паліграфіяй,тыпаграфікай.



Завальнюк, У. Францыск Скарына –
духоўны светач Беларусі : навукова-
папулярнае выданне / Уладзіслаў
Завальнюк. — Мінск : Рымска-
Каталіцкая парафія Святога Сымона і
Святой Алены, 2019. — 428 с. : іл.

Кніга прысвечана жыццю і дзейнасці
Францыска Скарыны, які ў XVІ ст. даў
Беларусі Біблію на мове, набліжанай да
старабеларускай мовы.
У кнізе чытач знойдзе матэрыялы,
артыкулы святароў, вучоных, проста
неабыякавых людзей, якіх хвалюе
Беларусь, яе гісторыя, яе гонар Францыск
Скарына.



Казбярук, У. Францішак Скарына:

навукова — папулярны нарыс /

Уладзімір Казбярук. — Мінск:

Мастацкая лiтаратура, 2003. — 174c.

Аўтар разглядае асобу Ф.

Скарыны ў культурна-гістарычным

кантэксце, расказвае пра найбольш

важныя і загадкавыя факты з жыцця

першадрукара, імкнецца асвятліць

некаторыя спрэчныя пытанні, якія

хвалююць даследчыкаў.



Кодер, Д. Мой Франциск Скорина :
эссе / Дональд Кодер ; пер. с англ.
Александр Новиков, Глеб Ермаков. —
Минск : Беларускі кнігазбор, 2000. —
72 с.

В литературном эссе автор -
американский хирург - дает свое
видение жизненного и творческого
пути выдающегося мыслителя XVI в.
Ф. Скорины, переводчика Библии на
родной язык, заложившего духовные и
нравственные основы национального
самосознания белорусского народа.



Лабынцаў, Ю. Скарынаўскі каляндар.
/ Юрый Лабынцаў. — 2-е выд. — Мінск
: Мастацкая літаратура, 1990. — 183 с.
: іл.

Зборнік прапануе матэрыялы,
прысвечаныя жыццю і дзейнасці
Францыска Скарыны. Размешчаны яны
адпаведна храналогіі жыцця і дзейнасці
Ф. Скарыны. Фотатыпічным спосабам
падаецца выдадзены Ф. Скарынам
«Эклезіяст», уключаны ў перакладзе ў
200-томнае выданне «Бібліятэкі
сусветнай літаратуры».



Немировский, Е. Л. Франциск Скорина.
Жизнь и деятельность белорусского
просветителя / Евгений Немировский. —
Минск : Мастацкая лiтаратура, 1990. — 597
с. : ил.

Доктор исторических наук Е.Л.
Немировский известен как автор
монографий, посвященных славянскому
книгопечатанию кирилловским шрифтом.
Новое исследование задумано как труд
обобщающего характера, в котором жизнь
и деятельность Скорины
рассматриваются на широком
общественно-политическом и социально-
экономическом фоне, особое внимание
уделено литературоведческому и
книговедческому анализу изданий Скорины.



Немировский, Е. Л. По следам

Франциска Скорины : документальная

повесть / Евгений Немировский. —

Минск. : Беларусь, 1990. — 271 с.

Известный исследователь книги и

истории книгопечатания увлекательно

рассказывает о том, как ученые России

и других стран искали и находили книги

Ф. Скорины, документы о его жизни и

деятельности, сообщает интересные

подробности о самом первопечатнике и

его книгах. Для широкого круга

читателей.



Прашковіч, М. Францішак Скарына —
беларускі першадрукар / Мікола
Прашковіч. — Мінск : Народная асвета,
1970. – 95 с.

У невялікай па аб'ёме кніге ў папулярнай
форме распавядаецца пра жыццё Ф.
Скарыны. Аўтар раскрывае грамадскія і
філасофскія погляды першадрукара,
паказвае, што любоў да свайго народу,
імкненне садзейнічаць развіццю роднай
культуры кіравалі яго дзейнасцю на
працягу ўсяго жыцця. Ён выключна
паўплываў на ўсіх сваіх паслядоўнікаў,
што таксама адлюстравана ў кнізе.



Прадмовы і пасляслоўі
паслядоўнікаў Францыска Скарыны /
АН БССР. Ін-т літ. імя Я. Купалы ; уклад.
уступ. арт. і камент. У. Г. Караткага ;
маст. А. А. Кулажэнка. — Мінск : Навука
і тэхніка, 1991. — 309 с. : іл.

Прадстаўлены прадмовы і пасляслоўі
С. Буднага, В. Цяпінскага, Л. Мамоніча,
М. Сматрыцкага і інш. Помнікам
беларускай публіцыстыкі другой паловы
XVI — першай паловы XVII ст.
папярэднічае ўступны артыкул
складальніка, даюцца навуковыя
каментарыі. У дадатку факсімільна
рэпрадуктуюцца асобныя тэксты з
рэдкіх выданняў.



500 гадоў беларускага

кнігадрукавання : артыкулы, эсэ,

вершы / уклад. Алеся Бадака і

Віктара Шніпа . — Мінск : Мастацкая

літаратура, 2017. — 334 с. : іл.

Па старонках выдання «500 гадоў

беларускага кнігадрукавання» можна

прасачыць не толькі гісторыю

беларускай кнігі ад першадрукара

Францыска Скарыны, але і ўсю

гісторыю беларускай кнігі,

пачынаючы ад часоў Полацкага,

Смаленскага і Тураўскага княстваў

(ІХ—ХІІІ стст.) і да сённяшняга дня.



Скарына і яго эпоха / В. А.
Чамярыцкі, В. І. Мялешка, З. Ю.
Капыскі і інш. ; рэд. В. А. Чамярыцкі.
— Мінск : Навука і тэхніка, 1990. —
482 с. : іл.

Праца з’яўляецца першай спробай
комплекснага вывучэння эпохі
Скарыны на аснове найноўшых
дасягненняў славяназнаўства. На
багатым фактычным матэрыяле
асвятляюцца складаны працэс
фарміравання беларускай
народнасці, важнейшыя асаблівасці
беларускай мовы, літаратуры,
мастацтва, грамадска-палітычнай і
філасофскай думкі Беларусі на мяжы
сярэдневякоўя і Адраджэння.



Сусветная спадчына Францыска Скарыны = Всемирное

наследие Франциска Скорины = World heritage of

Francysk Skaryna / Нацыянальная бібліятэка Беларусі,

Выдавецтва “Беларуская Энцыклапедыя ім. П. Броўкі” ;

[складальнік А. А. Суша ; аўтары тэксту: А. А. Суша, Г. У.

Кірэева ; рэдактар: С. М. Несцярэнка ; пад навуковай

рэдакцыяй Р. С. Матульскага ; пераклад на англійскую мову:

Г. М. Каваленка, Г. В. Цітова]. – Мінск : Беларуская

Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. – 421, [2] с.. –

(Энцыклапедыя рарытэтаў).

Багата ілюстраванае выданне выйшла ў серыі

«Энцыклапедыя рарытэтаў» на трох мовах – беларускай,

рускай і англійскай.

Упершыню ў адной кнізе прадстаўлены ўсе 25 кніг

беларускага першадрукара. У сучасным выданні наглядна

паказана кніжная спадчына Францыска Скарыны, якая

сёння з’яўляецца нацыянальным здабыткам і захоўваецца ў

кніжных і музейных зборах многіх краін свету – Беларусі,

Расіі, Украіны, Германіі, Даніі, Польшчы, Літвы,

Вялікабрытаніі, Славеніі, Чэхіі, ЗША.



Суша, А. А. Франциск Скорина –
человек мира / Алесь Суша. —
Минск : Беларуская Энцыклапедыя
імя Петруся Броўкі, 2016. — 304 с. :
ил.

Как печатник и издатель Франциск
Скорина является известным
деятелем белорусской культуры
эпохи Возрождения. Его талант
проявился во многих сферах
деятельности: он известен как
переводчик, писатель, философ-
гуманист, теолог, медик, ботаник,
общественный деятель.



Францыск Скарына : асоба, дзейнасць,

спадчына /Цэнтр. Навук. б-ка імя Якуба Коласа

Нац. акад. навук Беларусі ; уклад. Аляксандр Груша

; рэдкал. : Л. А. Аўгуль і інш. — Мінск : Беларуская

навука, 2017. — 295 с.

Зборнік артыкулаў прысвечаны асобе, дзейнасці і

спадчыне Францыска Скарыны.

Аўтары кнігі прадстаўляюць не толькі розныя

краіны, але і розныя галіны гуманітарных ведаў,

навуковыя інтарэсы, нацыянальныя і навуковыя

школы, розныя падыходы ў даследаваннях. У

артыкулах разгледжаны перадумовы дзейнасці

Скарыны, тыпы і моўная мадэль яго перакладаў

кніг Бібліі, значэнне асобных сімвалічных выяў

Скарыны, месцазнаходжання яго друкарні ў Празе,

паходжанне інфармацыі аб магчымай паездцы

Скарыны ў Маскву, іншыя пытанні.



Францыск Скарына і яго час :

энцыклапедычны даведнік / галоўны рэдактар І. П.

Шамякін. — Мінск : БелСЭ, 1988. — 608 с.

"Францыск Скарына і яго час" — выданне другой

у Беларусі персанальнай энцыклапедыі, якая

асвятляе асноўныя моманты жыцця і дзейнасці

беларускага і ўсходнеславянскага першадрукара і

асветніка Ф. Скарыны. Энцыклапедыя змяшчае 728

артыкулаў, прысвечаных скарынінскім выданням,

папярэднікам і сучаснікам першадрукара, развіццю

яго асветніцкіх традыцый, адлюстраванню вобраза

Скарыны ў літаратуры і як Чарнаморская пена

мастацтве, сацыяльна-палітычным умовам у

Беларусі ў XV-XVI стст. выданне багата

ілюстравана тэкстамі і гравюрамі з кніг Скарыны.



Францыск Скарына на мовах
народаў свету / уклад Алеся
Карлюкевіча ; прадм. Алеся Сушы. — 2-
е выд., дап. — Мінск : Звязда, 2016. —
144 с. : іл.

У другім, дапоўненым выданні ўрывак
з прадмовы Францыска Скарыны да
кнігі “Юдзіф” прадстаўлены на 66
мовах народаў свету, што пашырае
геаграфію ўспрыняцця спадчыны
асветніка. Чытачы могуць азнаёміцца
з рускай, англійскай, балгарскай,
італьянскай, кітайскай, польскай,
французскай, японскай і іншымі
версіямі ўрыўка.



Францыск Скарына : энцыклапедыя / рэдкал.

: У. У. Андрыевіч (гад. рэд.) і інш. — Мінск :

Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі,

2017. — 568 с. : іл.

Падрыхтаваная ў год святкавання 500-годдзя

беларускага і ўходне-славянскага кнігадрукавання

персанальная энцыклапедыя “Францыск Скарына”

асвятляе жыццё і творчасць Францыска Скарыны.

Энцыклапедыя ракскрывае шматгранны жыццёвы

і творчы шлях Ф. Скарыны, аналізуе ўсе яго кнігі, іх

змест, умовы падрыхтоўкі і мастацкае

аздабленне, распавядае аб краінах і гарадах, з якімі

быў звязаны беларускі асветнік, дае біяграфіі

людзей, з якімі Ф. Скарына быў звязаны пры жыцці

ція якія аказалі ўплыў на яго кнігавыдавецкую

дзейнасць, а таксама паслядоўнікаў

першадрукара ў выдавецкай справе. Раскрываецца

вобраз Ф. Скарыны ў беларускім кіна – і

тэатральным мастацтве, жывапісе, літаратуры.



Царанкоў, Л. А. Францыск Скарына

і яго час / Леанід Царанкоў. — Мінск

: Выдавецства БДУ, 1975. — 64 с.

У брашуры на шырокім

гістарычным фоне разглядаецца

жыццё і дзейнасць Ф. Скарыны.

Вядзецца размова аб буйнейшых

сучасніках нашага першадрукара,

выхадцах з Польшчы, Беларусі і

Украіны.



Штэйнер, І. Ф. "Мудрости зачало и конець..." або

Спакушэнне Скарыны; літаратуразнаўцы аб творы :

п'еса / Іван Штэйнер; прадмова П. В. Васючэнкі. —

Гомель : Барк, 2012. — 74 с.

У п’есе Івана штэйнера на фоне гісторыка-

культурнага жыцця ВКЛ і усёй Еўропы пачатку XVІ

стагоддзя паказана постаць славутага беларуса

Францыска Скарыны.

Робіць гэта аўтар незвычайна: праз сумяшчэнне

часавых пластоў – XVІ і XXІ стагоддзяў, адпаведную

мадэрнізацыю рэаліяў і няспыннае змяненне

жанравай прыроды дзеяння. У п’есе побач ідуць

сур’ёзнае і камічнае.

Гэты твор і пра нас. Ці ўсвядомілі сучасныя беларусы

гуманістычную вышыню Францыска Скарыны?...

Задаць гэтае пытанне – і адказаць на яго чытач ці

глядач зможа сам.



Беларусь з'яўляецца
радзімай кнігадрукара. Тут
Францыск Скарына
узведзены ў ранг
нацыянальнага героя. У
яго гонар названы
вышэйшыя ўзнагароды
краіны: медаль і ордэн.
Яго імя носяць
універсітэт у Гомелі,
Цэнтральная бібліятэка,
педагагічнае вучылішча,
Гімназія №1 у Полацку,
Гімназія №1 у Мінску і
іншыя арганізацыі і
аб'екты. А колькасць
помнікаў яму проста
зашкальвае.

Помнік Францыску Скарыне

каля Нацыянальнай бібліятэкі

Беларусі

Складальнік: бібліёграф 
Талачынскай ЦБС А.Л. Галыга


