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 695 гадоў  таму (1325)  нарадзіўся Андрэй Полацкі (1325–1399, 

Андрэй  Альгердавіч), князь полацкі, пскоўскі і трубчэўскі. 
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o Андрэй Альгердавіч (1325-1399) // Беларусь : энцыкл. даведнік. –

Мінск,1995. – С.36.     

o Андрэй Полацкі (1325-1399) // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у  

6 т. – Мінск, 1993. – Т. 1. – С.120.     
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1962. – 18 ліпеня.  
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 530 гадоў  таму (1490) нарадзіўся Скарына Францыск (каля 1490 – 

каля 1551), беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар, мысліцель-

асветнік,  гуманіст,  навуковец,  пісьменнік,  грамадскі  дзеяч, 

ураджэнец г. Полацка. 

 

Беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар, мысліцель, гуманіст, 

асветнік, вучоны і пісьменнік эпохі Адраджэння. Нарадзіўся ў Полацку ў 

сям'і купца Лукі Скарыны. Пачатковую адукацыю атрымаў у Полацку і, 

відаць, у Вільні. Вучыўся на філасофскім факультэце Кракаўскага 

ўніверсітэта, дзе атрымаў вучоную ступень бакалаўра філасофіі. У 

1507-1511 гг., на думку даследчыкаў, працаваў і вучыўся ў Заходняй 

Еўропе. У 1512 г. атрымаў у Падуанскім універсітэце ступень доктара 

медыцыны. Меў таксама ступень доктара вольных навук. Пры 
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матэрыянай падтрымцы віленскіх мецэнатаў Якуба Бабіча і Багдана 

Онькава ён стварыў у Празе першае ў гісторыі беларускае выдавецтва. 

На аснове параўнальнага аналізу лацінскіх, чэшскіх, 

старажытнаяўрэйскіх і царкоўнаславянскіх тэкстаў пераклаў на мову, 

набліжаную да мовы беларускага пісьменства, а ў 1517-1519 гг. 

пракамінціраваў і надрукаваў 23 кнігі Бібліі пад агульным загалоўкам 

“Библия руская, выложена доктором Франциском Скориною из славного 

града Полоцька, богу ко чти и людем посполитым к доброму научению”. 

Вярнуўшыся не пазней 1521г. на радзіму, Скарына стварыў у Вільні 

новае выдавецтва, абсталяваў у доме Бабіча друкарню, 

пракамінціраваў і выпусціў на царкоўнаславянскай мове некалькі 

выданняў пад агульным загалоўкам “Малая падарожная кніжка” (каля 

1522), дзе аб'яднаны Псалтыр, Часасловец, Шасцідневец, 8 акафістаў, 

10 канонаў, Саборнік (уключае “Святцы” і Пасхалію са звесткамі з 

астраноміі і грамадзянскага календара, пасляслоўе); у 1525 г. 

апублікаваў “Апостал”. 

Адначасова Скарына служыў сакратаром і ўрачом у віленскага 

біскупа, разам з братам Іванам займаўся камерцыйнымі справамі. 

Даследчыкі (А. В. Флароўскі, І. І. Первольф) лічаць, што ў канцы 1520-х 

г. Скарына наведаў Маскву, дзе спрабаваў зацікавіць рускі ўрад 

кнігавыдавецкай справай. У 1530 г. па запрашэнні прускага герцага 

Альбрэхта Гагенцолерна наведаў Кёнігсберг, у сярэдзіне 1530 г. 

вярнуўся ў Вільню. Каля 1535 г. выехаў у Прагу, дзе працаваў 

каралеўскім батанікам; там і памёр, пакінуўшы спадчыну Сімяону. 

Скарына ажыццявіў у гісторыі ўсходнеславянскай культуры 

навукова-рэнесансавае выданне Бібліі, якую ён разглядаў як вынік 

шматвяковага духоўнага вопыту чалавецтва, крыніцу мудрасці, навукі, 

тэарэтычнай і практычнай (маральнай) філасофіі. Асветніцкай 

дзейнасці Скарыны папярэднічала шматвяковае развіццё 
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старажытнарускай і старабеларускай культур, якія праз Біблію, творы 

“айцоў” царквы, перакладную і арыгінальную літаратуру і фальклор 

успрынялі здабыткі антычнай і сярэдневяковай думкі і мастацкай 

творчасці. Светапогляд папярэднікаў Скарыны – хрысціянскіх 

асветнікаў – складаўся пад уплывам хрысціянскай філасофіі з яе 

пастулатам духоўнабоскай сутнасці (субстанцыі) быцця, на аснове 

стыхійна-рэалістычнага фальклорнага ўяўлення пра жыццё як 

адвечную барацьбу святла і цемры, дабра і зла, праўды і 

несправядлівасці. Арыгінальнасць Скарыны як пісьменніка і мысліцеля 

абумоўлена гэтай айчыннай літаратурна-філасофскай традыцыяй, яго 

асабістым талентам і самаахвярнасцю. Засвоіўшы дасягненні культуры 

Адраджэння, ён узняў духоўныя здабыткі свайго народа на больш 

высокую ступень, надаў Адраджэнню нацыянальна своеасаблівы 

характар. 

Францыск Скарына – пачынальнік папулярных у 16-17 стст. 

жанраў беларускай літаратуры: прадмоў, пасляслоўяў, публіцыстыкі, 

акафіста, сілабічнай паэзіі. Прадмова ўзнікла ў сярэдневяковай 

літаратуры і прыжылася ў айчыннай пісьменнасці 10-14 стст. Аднак 

самастойнае значэнне яна набыла з развіццём кнігадрукавання і 

ростам аўтарскага самаўсведамлення. Скарына добра ведаў 

“прадмоўніцкую” традыцыю заходнееўрапейскіх і славянскіх літаратур, 

увёў гэты жанр у шырокі ўжытак, надаў яму філасофска-асветніцкі, 

навучальна-дыдактычны і маральна-этычны змест. Ён адмовіўся ад 

сярэдневяковых ананімна-этыкетных прадмоў, яскрава раскрыўся ў 

прадмовах як творчая асоба – пісьменнік, перакладчык, філосаф і 

вучоны. Ён не любіў аднастайнасці, шукаў варыянты сваіх прадмоў, 

называючы іх то “предъсловиями”, то “сказаниями” або зусім па-

сучаснаму – “предмовами”. Звычайна “предъсловия" вызначаюцца 

падрабязнасцю апісання і нават светапогляднай канцэптуальнасцю. 
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Яны складаюцца з пэўных частак ці кампанентаў: абагульняльнай думкі 

філасофскага, асветніцкага, маральна-дыдактычнага зместу; 

гістарычных, філалагічных, юрыдычных, тэалагічных каментарыяў да 

адпаведных кніг Бібліі; падрабязнай анатацыі, асабліва да кніг 

апавядальна-гістарычнага ці сюжэтна-фабульнага зместу; тлумачэння 

адносна прынцыпаў перакладу і выдання. Так, у прадмове да Псалтыра 

ён зазначыў, што пераклаў і надрукаваў на палях тэксту паасобныя 

словы, незразумелыя “для людзей простых”. Часам у прадмовах 

вызначалася кола чытачоў, якім адрасавана кніга. Кнігу шматпакутнага 

Іова, на яго думку, “всякому человеку потребно чести, понеже ест 

зерцало жития нашего, лекарство душевное, потеха всем смутным, 

наболей тым, они же суть в бедах и немощах положены…”. У 

заключэнні прадмовы Скарына раскрываў сваё аўтарства, сваю 

кампетэнтнасць, мэту як перакладчыка, выдаўца і асветніка. 

“Сказанні” Скарыны – гэта кароткія прадмовы, абмежаваныя 

анатацыяй кнігі і лаканічнымі тлумачэннямі навукова-інфармацыйнага 

характару. Яго 2 “предмовы” (да кніг “Ісусе Сірахаў” і “Дзеянні 

апостальскія”) адрозніваюцца ад “предъсловий” большай 

самастойнасцю, канцэптуальнасцю, пэўным вальнадумствам. Асабліва 

адзначаў асветнік некананічную, маральнафіласофскую паводле 

зместу, створаную ў кантэксце позняй эліністычнай культуры кнігу 

Прамудрасці Ісуса, сына Сірахава – прыхільніка кніжнай мудрасці, які 

“болей избрал оставити в науце и в книгах вечную славу и паметь свою, 

нежели тленных великих царских сокровищах”. У прадмове да 

“Апостала” Скарына даў параўнальна-крытычную ацэнку кніг Новага 

запавету: на яго думку, “великий Лука Антиохийский в лекарских науках 

доктор” пісаў пра слова Божае “навышшей, наистей и нарядней” (г. зн. 

больш узнёсла, поўна і прыгожа), чым іншыя. Падрабязная прадмова 

Скарына пісаў пераважна да малавядомых простаму чытачу, але 



 

ДУК “Полацкая РЦБС” 
Цэнтральная раённая бібліятэка імя Ф. Скарыны 
Інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел 6 
 

важных для маральнага выхавання кніг Старога запавету, а кароткія 

нататкі анатацыйнага зместу – да кніг Новага запавету, добра знаёмых 

хрысціянам з евангельскім і апостальскіх царкоўных чытанняў. Не 

вельмі паглыбляўся ён у старажытнаяўрэйскую гісторыю і літаратуру, 

бо вобразы і сюжэты іх успрымаліся хрысціянамі пераважна ў 

алегарычным і сімвалічным сэнсе. такія кнігі, як “Быццё”, пачатак і канец 

кнігі прарока Езекііля і “Песня песняў”, на думку Скарыны “суть трудны 

ко зрозумению”. Гэтыя і некаторыя іншыя кнігі Бібліі, зазначаў ён, 

напісаны “внутрь и зовнутрь”, г. зн. маюць літаратурнае значэнне і 

апасродкаваны сэнс: першае вядома не толькі “дактарам і людзям 

вучоным”, але і “простым паспалітым” людзям; другі ж, сімвалічны сэнс, 

неадназначны і не ўсім зразумелы без адпаведных каментарыяў. 

Лаканічныя пасляслоўі Скарыны не маюць назваў, па форме гэта 

кароткія допісы. Яны падзяляюцца на поўныя, скарочаныя, кароткія і 

нават аднасказавыя. Тып скарочаных пасляслоўяў мае некалькі 

варыянтаў. Адны з іх апрача паведамлення пра заканчэнне кнігі маюць 

звесткі пра выдаўца, перакладчыка і рэдактара, пра яго радзіму. У 2 

пасляслоўях адзначаюцца 2 вучоныя ступені Скарыны: “в науках 

вызволенных и в лекарстве доктор”. Яшчэ ў 2 пасляслоўях аўтар 

называе сябе “в науках и в лекарстве учителем”. Поўныя пасляслоўі 

змяшчаюць своеасаблівы “сімвал веры” пісьменніка, нярэдка са 

спасылкай на хрысціянскі дагмат траістасці Бога, указанне на месца 

выдання. Ёсць варыянты пасляслоўяў, якія завяршаюцца кароткай 

малітвай Хрысту, змяшчаюць і тлумачэнні пра мэту выдання, 

характарыстыку грамадскага знячэння кнігі, яе асветніцкай і духоўнай 

каштоўнасці. 

Скарына – заснавальнік яшчэ аднаго “мікражанру” ў беларускай 

літаратуры – анатацыі да кнігі. Адрасуючы плён сваёй “пільнасці і 

працы” шырокаму дэмакратычнаму чытачу, ён клапаціўся пра яе 
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даступнасць, тлумачыў сюжэт, кампазіцыю, галоўныя вобразы. Яго 

анатацыі сведчаць пра асветніцкі, “вучыцельны” кірунак 

першадрукаваных беларускіх кніг. У сваёй сукупнасці анатацыі 

ствараюць “поліфанію” галасоў-думак, раскрываюць дыялагічнасць і 

супярэчлівасць ісціны, праўды, дабра, красы. Кожны персанаж кнігі “Іоў” 

сцвярджае тую ці іншую грань ісціны ў яе палемічнай завостранасці. 

Паводле анатацыі Скарына сутнасць спрэчкі ў наступным: “Людская 

дабрата Богу не памагаеть, но самому человеку. Те же злоба не 

досождает Богу, но токмо человеку”. Карамі, няшчасцямі і хваробамі 

Бог напамінае не злым, а добрым людзям, каб яны сталелі духоўна, 

паднімаліся ад зямлі да неба: “чалавек нараджаецца на пакуты, як 

іскры, каб узнімацца ўверх”. У анатацыі да кнігі “Эклезіяст” Скарына 

сцвярджае перавагу духоўных каштоўнасцей над матэрыяльнымі 

патрэбамі. Адносна кнігі “Ісус Сірахаў” у анатацыях гаворыцца, што ў ёй 

даследуюцца “зачала” (вытокі) мудрасці, справядлівасці, сціпласці, 

літасці, дабрыні, якая забараняе радавацца смерці сваіх ворагаў. 

Літаратурная спадчына Скарыны ўласцівыя стылявыя адзнакі 

сінкрэтызму: у ёй спалучаецца традыцыйная тэалогія з характэрным 

для эпохі Адраджэння вальнадумствам, а каментарыі да старажытных 

тэкстаў пазбаўляюцца сярэдневяковага аскетызму, перарастаюць ва 

ўзнёслае красамаўства. Творчасць яго ярка публіцыстычная, бо 

друкарскую справу, тэксталогію, філасофію, літаратурную і нават 

тэалагічную інтэрпрэтацыю біблейскіх кніг ён імкнуўся наблізіць да 

актуальных нацыянальных, маральных, прававых і асветніцкіх праблем 

свайго часу. Скарына не прафесійны тэолаг, а хутчэй асветнік, 

настаўнік і грамадскі дзеяч, папулярызатар айчыннай і 

агульначалавечай культурнай спадчыны. Ён першы праспяваў гімн 

беларускай мове, пераконваў чытачоў у яго грамадскай і духоўнай 

каштоўнасці. Там, дзе рамкі прозы аказваліся недастатковымі для 
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выяўлення пачуццяў прыгожага і ўзнёслага, аўтар уводзіў у тэксты 

сілабічныя вершы, напрыклад, эпіграф да кнігі “Іоў”. Вершаваныя 

фрагменты ёсць і ў прадмове да кнігі “Эсфір” у форме разгорнутай 

прымаўкі, і ў вольным пераказе 10 запаведзяў. Унутраная сэнсавая і 

фанетычная рытміка прозы Скарыны адчуваецца чытачом, не 

абыякавым да музыкі слоў. Гэта дало падставу беларускаму паэту 

Алесю Разанаву перакласці прадмовы Скарыны на сучасную 

беларускую мову белымі вершамі. Бясспрэчна, Скарына валодаў 

паэтычным талентам. Пра гэта сведчаць яго вершы, напісаныя ў 

традыцыях паэтыкі візантыйскай гімнаграфіі (акафісты Іаану 

Хрысціцелю, “пресладкому імени Господа Нашего Ісуса Христа”). 

Аналіз эстэтычных ацэнак Скарыны сведчыць, што ён арганічна 

спалучаў хрысціянскі маральны рыгарызм з рэнесансавым 

артыстызмам. Паняццем красы і яго мадыфікацыямі ён карыстаўся ў 

разнастайных атрыбутыўных значэннях (эстэтычных, этычных, 

практычных), а не ў сэнсе гранічна шырокай філасофскай катэгорыі. 

Аднак і ў такой тэарэтычна не завершанай форме Скарына валодаў 

шырокім дыяпазонам сэнсавых адценняў катэгорыі прыгожага, 

спалучаючы ў сваіх поглядах элементы народна-сузіральнай 

(фальклорнай), хрысціянскай, антычнай і рэнесансавай эстэтыкі. Услед 

за патрыятычнай літаратурай ён тлумачыў паняцце духоўнай красы ў 

значэнні цэласнага духоўна-прыроднага праяўлення жыцця. Паняцце 

“красны” ў Скарыны зместам блізкае да рэнесансавай яго канцэпцыі як 

боскага атрыбута – дасканаласці Тварца і яго тварэнняў. Краса – 

“душа” быцця, яго жыватворны пачатак. У анатацыі да 3-га раздзела 

кнігі “Эклезіяст” ён пісаў: “И господь Бог учинил красно в час свой”. Але 

краса, як і ўсе іншыя “рэчы” пад Сонцам, мае абмежаваны час квітнення 

і свой час смерці. Цэнтральная для антычнай культуры эстэтычная 

катэгорыя меры ў Скарыны інтэрпрэтуецца ў традыцыях праваслаўных, 
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славянавізантыйскіх і пазначаецца тэрмінам “чын”. У анатацыі да 7-га 

раздзела кнігі “Эклезіяст” Скарына пісаў: “Иже не годится  людем искати 

больших и вышших речи над чин свой”. Гэта ж стараславянская 

эстэтыка адчуваецца ў тлумачэнні красы і мастацтва як элементаў 

упрыгажэння, гарманізацыі быцця, маралі і культуры. У такім сэнсе ён 

разумеў і эстэтычную функцыю псалмоў: яны ўпрыгожваюць святы і 

яны ж “женам набожная малитва и покраса”. Літаратурны і свецкі 

аспекты прыгажосці падкрэсліваюцца ім у характарыстыцы 

старажытнагрэчаскіх пісьменнікаў – “мудрелюбцев и краснословцев”. 

Жыццёвая краса ўспрымалася ім не толькі ў эмпірычным, 

натуралістычным плане, яна сімвалізавала адраджэнне, узыход на 

новую, больш высокую ступень жыцця. 

Агіднае процілеглае прыгажосці Скарыны звычайна абазначаў 

тэрмінамі “мерзость”, “мерзкый”. Катэгорыю ўзнёслага ў адпаведнасці з 

традыцыяй хрысціянскай эстэтыкі ён ужываў звычайна як боскі, 

нябесны атрыбут. Карыстаўся ён і шматлікімі яе сінонімамі, 

“мадуляцыямі”, напр. “высокость”, “великоможность”, “навышшый” і г. д. 

У прадмове да кнігі “Іоў” Скарына развіваў хрысціянскую дыялектыку 

ўзаемапераходу процілегласцей – малога і вялікага, нізкага і высокага. 

Той, хто непрыкметны “ў свеце гэтым”, падымаецца на вышыню сваім 

духоўным подзвігам. Катэгорыя ўзнёслага паслужыла Скарыну для 

апалогіі розуму, мудрасці, культуры, духоўнасці, бо яны паднімаюць дух 

і душу чалавека да нябеснай вышыні. Ёсць у Скарыны і патрыятычны 

нацыянальна-адраджэнскі сэнс паняцця ўзнёслага: тытуламі “вялікі” і 

“вялікаслаўны” пісьменнік надзяляе родныя яму гарады Полацк, Вільню 

і гасцінную Прагу. Сустракаюцца ў Скарыны агідныя або камічныя 

“планы” хутчэй напышлівага, чым узнёслага, асабліва калі гутарка ідзе 

“о повышении безумного и раба” – недалёкага чалавека, нявольніка 

сваёй або чужой непрасветленай волі. 
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Катэгорыя трагічнага ў творах Скарыны выяўлена пераважна 

сюжэтна як жыццёвая сітуацыя “бедаў і немачы”. Паводле хрысціянскіх 

ідэалаў, спасціжэнне трагічнасці зямнога жыцця – адна з прыкмет 

мудрасці. Галоўным матывам выдання кнігі “Іоў” на роднай мове 

Скарына называў сваё веданне таго, што “ест найвышшая мудрость 

розмышление смерти” і пакутлівы шлях да духоўнай вышыні. Паняцце 

камічнага, як процілеглае трагічнаму, не выявілася ў літаратурнай 

спадчыне Скарыны, і ў гэтым нельга не заўважыць хрысціянскі 

рыгарызм пісьменніка. 

Сярэдневяковае хрысціянскае мастацтва, у тым  ліку беларускае, 

было сімвалічнае, ўсе яго кампаненты служылі сродкамі выяўлення 

духоўнага сэнсу. Нават з'явы прыроды (напр., у творах Кірылы 

Тураўскага) тлумачыліся сімвалічна, бо ў іх бачыўся знак вышэйшага, 

нябеснага сэнсу. Скарына, верагодна, упершыню шырока карыстаўся 

паняццем сімвала. Абазначыўшы яго тэрмінамі “знамя”, “знаменаваць”, 

“знаменаванне”  і вытворнымі ад іх. Ён развіваў і патрыстычную 

традыцыю тлумачэння кніг Бібліі. Іх сюжэты, вобразы і дзеючыя асобы 

разглядаліся ім не ў простым фабульным, а найперш у пераносным, 

сімвалічным значэнні, якому надаваўся маральна-этычны, раней 

эстэтычны сэнс. У выніку амаль усе падзеі і матывы старазапаветнай 

Бібліі ў інтэрпрэтацыі Скарыны набылі выгляд “люстэркавай сіметрыі” – 

паралельнай суадпаведнасці матэрыяльнага і духоўнага, чалавечага і 

боскага, “ветхага” і “новага”, зямнога і нябеснага, іманентнага і 

трансцэндэнтнага, таго, што адбываецца ў канкрэтна-гістарычных часе і 

прасторы, і таго, што знаходзіцца па-за часам і прасторай. Напрыклад, 

12 суддзяў Ізраілевых, якія кіравалі народам на аснове родаплемяной 

дэмакратыі, на яго думку, сімвалізавалі будучых 12 апосталаў Ісуса 

Хрыста. У прадмове да кнігі “Плач Ераміі” ён раскрыў сімвалічнае 

значэнне назваў кожнай літары старыжытнаяўрэйскага алфавіта. Адну 
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з самых паэтычных кніг Бібліі, славутую “Песню песняў”, Скарына лічыў 

сімвалічнай ва ўсіх тэмах, вобразах і матывах: “жаніх” сімвалізуе Ісуса 

Хрыста, “нявеста” – яго царкву, жаніхова дружына апосталаў, 

“отроковици” – дзяцей царквы і г.д. 

Сімволіка ў творах Скарыны мае пэўны мастацкі і маральна-

этычны змест, з'яўляецца сродкам эстэтычнай інтэрпрэтацыі. У яго 

каментарыях няма размежавання паняццяў рэлігійнай, маральнай і 

мастацкай сімволікі, што сведчыць пра сінкрэтызм светапогляду. Аднак 

аналіз пэўнага кантэксту, у рамках якога Скарына карыстаўся гэтым 

паняццем, дазваляе адзначыць мастацка-эстэтычны і этычны аспект 

катэгорыі сімвала. Сімвалічнае значэнне Скарына надаваў найпершым 

біблейскім кнігам, якія вызначаліся найбольшай маральнай 

нарматыўнасцю, мастацкай вобразнасцю і эстэтычнай каштоўнасцю, 

напр. “Песні песняў”. У прадмове да Псалтыра ён пазбег паняцця 

сімвала, аднак у наяўнай форме разглядаў яго як гранічна 

абагульненае сімвалічнае выяўленне маральных, пазнавальных, 

эстэтычных і тэалагічных каштоўнасцей усёй Біблііі. Псалтыр у 

Скарыны – сімвал усіх духоўных каштоўнасцей, драматычнае 

станаўленне якіх адлюстравала Біблія, падсумаваўшы вынікі ўсёй 

старажытнай культуры. Скарына зазначыў, што трагічнае жыццё Іова 

сімвалізуе пакуты спасціжэння ісціны, таму і самога героя гэтай 

трагедыі сімвалічна называюць прарокам у тым сэнсе, што ён пакутамі 

сваімі быццам бы прадугадаў будучыя падзеі станаўлення хрысціянскай 

рэлігіі. 

З найбольшай паўнатой сімвалізм выявіўся ў прыказках і 

прымаўках, вядомых старажытным кніжкам як жанр прытчы. Скарына 

першы ў айчынным літаратуразнаўстве звярнуў увагу на іх сімвалічна-

пераносны сэнс, бо “всегда иную мудрость и науку знаменують и 

иначей ся разумеють, нежели молвены бывають, и болши в собе 
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сокритых тайн замыкають, нежели словами пишуть”. Ён часта 

выкарыстоўваў паняцце сімвала, каб адзначыць дваісты сэнс т. зв. 

“экзатырычных” (тайных, даступных толькі дасведчаным) кніг – 

унутраны, сімвалічны, вядомы толькі мудрым, і вонкавы, 

агульнадаступны. 

Сентэнцыі “Эклезіяста”, якія быццам бы пярэчаць адна адной, на 

самай справе, як справядліва адзначыў Скарына, у сімвалічнай форме 

выяўляюць неаднолькавыя маральна-этычныя арыентацыі розных 

людзей і таго ж чалавека ў розныя перыяды яго жыцця. Сімвалічны 

вобраз ён параўноўваў з люстэркам, у якім відаць усё багацце яго 

канкрэтнага, зямнога зместу. Гераічны ўчынак Юдзіфі, на думку 

Скарыны, сімвалізуе натуральную для ўсіх людзей любоў да сваёй 

айчыны, да зямлі, дзе мы “зродилися и ускормлены суть”. Паводле 

Скарыны, Біблія сімвалізуе, з аднаго боку, усё быццё і найперш 

гісторыю чалавецтва, а з другога – кожная з яе кніг выступае як сімвал 

канкрэтнай навукі ці пэўнага мастацтва – граматыкі, логікі, рыторыкі, 

музыкі, арыфметыкі, геаметрыі, астраноміі, этыкі і інш. 

У прадмове да кнігі “Быццё” Скарына наблізіўся да сімвалічнай 

інтэрпрэтацыі, уласцівай светапогляду рэнесансавых гуманістаў. 

“Неабходна ведаць, – пісаў ён, – што з усіх кніг старога закону (маецца 

на ўвазе старазапаветная частка Бібліі) кніга “Быццё”, пачатак і канец 

кнігі прарока Езекііля і “Песня пра зубра” Саламона-цара найбольш 

цяжкія для разумення. Вось чаму і яўрэі не давалі іх чытаць маладым 

людзям да трыццаці гадоў, таму што ў гэтых кнігах ёсць вялікія тайны, 

што пераўзыходзяць людскі розум. Бо хто з філосафаў мог бы 

зразумець, што Гасподзь Бог словам сваім з нічога стварыў усё яўнае і 

няяўнае, калі мець на ўвазе слова старэйшыны іх Арыстоцеля: “Нішто з 

нічога не бывае”. Гутарка ідзе не пра вонкавы, апавядальны змест 

гэтых кніг, якія зусім просты і агульназразумелы. Скарына меў на ўвазе 
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іх унутраны, пераносны, “духоўны”, г. зн. сімвалічны, сэнс. У той жа час 

Скарына не прызнаў выключна сімвалічнага значэння многіх сюжэтаў, 

вобразаў і міфаў Бібліі, спасылаўся на хрысціянскую веру ва 

ўсемагутнасць “во троици единого Бога, в шести днех сотворившего 

небо и землю и вся, еже суть в них”. Сімвалічнае значэнне біблейскіх 

сюжэтаў і вобразаў ён тлумачыў у адпаведнасці з хрысціянскімі 

традыцыямі. Ва ўсіх выпадках, калі гутарка ішла пра значэнне мастацкіх 

вобразаў, біблейскіх сюжэтаў і міфаў, ён падкрэсліваў іх унутраны, 

нябачны, духоўны сэнс. З улікам светапогляду Скарыны, паводле якога 

Біблія ўяўлялася нібы дваістым сімвалам – рэальнай гісторыі 

чалавецтва і сукупнасці навук і мастацтваў, можна меркаваць, што 

культура бачылася яму ў двух сваіх аспектах: вонкавым, які 

адлюстроўваў паверхневы гістарычны пласт быцця, і ўнутраным, які 

накіроўвае нас на пазнанне яго скрытага, духоўнага, этычнага і 

эстэтычнага сэнсу. 

На пераклад Бібліі паўплывала духоўная атмасфера эпохі 

Адраджэння, своеасаблівы артыстызм і погляд на культуру з 

эстэтычнага боку. У выніку гэтага шмат якія маральна-тэалагічныя 

ацэнкі кананічнага перакладу біблейскіх кніг у Скарыны набылі 

эстэтычны сэнс. Тым звяном, якое злучае дабро з красою, для Скарыны 

быў ідэал дасканалага чалавека. Хрысціянскую гармонію Бога і яго 

тварэння – Сусвет ён хацеў дапоўніць рэнесансавай зладжанасцю 

паміж духам і целам, асобай і грамадствам, народам і дзяржавай. І тут 

ён імкнуўся ўсяму надаць меру. У кнізе “Ісус Сірахаў”, пісаў Скарына, 

ёсць таксама вучэнне пра мернасць. Але для высокага недастаткова 

меры, раўнавагі, для гераічнага патрэбна бязмернасць з дадатным 

знакам. Ён схіляўся хутчэй да ўзнёслага гераізму, чым да 

ўраўнаважанасці і “самаспакою” рэнесансавага ідэалу. 
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Характар філасофска-этычных поглядаў Скарыны выявіўся ў 

своеасаблівым сінтэзе хрысціянскіх, антычных і рэнесансава-

гуманістычных ідэй. Істотна паўплывала на яго светапогляд 

старажытная народна-этычная і эстэтычная, а таксама літаратурна-

філасофская спадчына. Біблейская традыцыйна хрысціянская этыка 

мадэрнізуецца і адаптуецца Скарынам у адпаведнасці з ідэйнымі 

запатрабаваннямі эпохі Адраджэння, актуальнымі і сацыяльна-

палітычнымі і нацыянальна-культурнымі задачамі беларускага, 

украінскага і рускага народаў. У цэнтры яго ўвагі – праблема чалавека і 

грамадства. Скарына разглядаў і вырашаў пытанні сэнсу жыцця, 

духоўнага свету, годнасці чалавека, паходжання маральных уяўленняў, 

духоўнай свабоды, агульнага і індывідуальнага дабра, грамадзянскай 

актыўнасці і інш. Ён зрабіў спробу перагледзець артадаксальна-

сярэдневяковую трактоўку праблемы чалавечага існавання, паводле 

якой зямное жыццё чалавека – толькі падрыхтоўка да жыцця на тым 

свеце. Сцвярджаючы самакаштоўнасць чалавечага жыцця, ён 

рэабілітаваў зямное быццё. Этыка Скарыны арыентуе чалавека на 

грамадска карыснае зямное жыццё, служэнне “пожитку посполитому”, 

пастаяннае інтэлектуальна-маральнае ўдасканаленне, “абы 

научившися мудрости” людзі “добре жили на свете”. Сэнсу жыцця і 

вышэйшага дабра Скарына разглядаў у прадмовах да кніг “Прытчы 

Саламона”, “Ісус Сірахаў”, “Эклезіяст” і інш. У іудзейскай традыцыі 

гэтыя кнігі лічыліся філасофскімі і не былі ўключаны ў канон. Такія ж 

адносіны да іх былі і ў Старажытнай Русі. Так, кніга “Ісус Сірахаў” была 

вядома старажытнаму рускаму чытачу і раглядалася ім як свецкі 

маральна-дыдактычны твор. У “Прытчах Саламона” высокае прызнанне 

набывае розум, сцвярджаецца каштоўнасць рэальнага жыцця і інш. 

Негатыўныя адносіны да таго свету, пропаведзь зямнога шчасця і 

асалоды змешчаны ў “Элезіясце”. У кнізе “Ісус Сірахаў” выяўляецца 
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адсутнасць веры ў жыццё на тым свеце, сцвярджаецца 

самакаштоўнасць быцця. Многія з гэтых ідэй адлюстраваны ў 

прадмовах Скарыны. У прадмове да кнігі “Прытчы Саламона” ён 

сцвярджае, што галоўнае прызначэннне чалавека ва ўдасканаленні 

зямнога жыцця, “яко ся имамы справовати и жити на сем свете”. У 

каментарыях да “Эклезіяста” Скарына адзначае плюралізм яго 

каштоўных арыентацый. 

Скарына быў добра знаёмы з антычнымі філасофска-этычнымі 

канцэпцыямі вышэйшага дабра, напрыклад, з арыстоцелеўскай, 

эпікурэйскай, стаічнай і інш. Аднак ён не прымаў этычнай канцэпцыі 

эпікурэізму, спрабаваў сінтэзаваць хрысціянскія маральныя нормы з 

маральнымі прынцыпамі арыстоцелізму і памяркоўнага стаіцызму. Ён 

адзначыў дыялектычны характар разважанняў Саламона, у якіх 

адлюстравана супярэчлівасць маральнай свядомасці і паводзін 

чалавека ў рэальным жыцці, разнастайнасць жыццёвых пазіцый, 

складанасць быцця чалавека, што не ўкладваецца ў дагматычную 

схему пэўнай этычнай канцэпцыі. Скарына з разуменнем ставіўся да 

рэальнай, зямной маралі людзей і ўсё ж маральным ідэалам лічыў 

гуманістычна мадэрнізаваную хрысціянскую этычную канцэпцыю 

жыцця. Для Скарыны вышэйшае дабро – інтэлектуальна насычанае, 

маральна дасканалае і грамадска карыснае жыццё. Служэнне Богу 

праяўляецца праз служэнне людзям і “паспалітаму добраму”. У цэнтры 

ўвагі Скарыны духоўны свет чалавека, яго каштоўнасці, ідэалы, 

прызначэнне. “Да совершен будет человек божий, – пастуліруе ён, – и 

на всяко дело добро уготован, яко святый апостол Павел пишеть. И 

сего ради святые писма уставлена суть к нашему навчению, 

исправлению, духовному и телесному, различными обычаи”. Скарыну 

ўласцівы яскравы выяўлены інтэлектуалізм, погляд на пазнанне як на 

адну з істотных функцый духоўнай прыроды чалавека. У аснове яго 
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этычнай канцэпцыі думка пра неабходнасць пастаяннага 

ўдасканалення чалавечай прыроды, ад якога залежыць дасканаласць 

грамадскага жыцця. Інтэлектуальныя і маральныя дабрачыннасці ён 

трактаваў як набытыя, як функцыю актыўнай разумна-пазнавальнай і 

грамадска-практычнай дзейнасці чалавека. Ён услаўляў людзей, якія 

імкнуліся да пазнання і аддавалі перавагу асалодзе духа перад усімі 

іншымі асалодамі, напрыклад, цар Саламон, які “не просил еси собе 

дней многых, ни богатества”, а “мудрости и разума” цара Пталамея II 

Філадэльфа, уладальніка Александрыйскай бібліятэкі, у якой было, 

больш за 40 тыс. кніг. “Таковый убо был милосник науки и мудрости, 

иже болей избрал оставити в науце и в книгах вечную славу и паметь 

свою, нежели во тленных великих царских сокровищах”. Імкненне да 

інтэлектуальна-творчага самавыяўлення Скарына лічыў адной з 

найлепшых дабрачыннасцей чалавека. Ісус Сірахаў, уражаны кніжным  

багаццем Александрыйскай бібліятэкі, пісаў Скарына, “узрел ест тамо 

множество книг различных и межи ими видел писмо и книгы деда 

своего… И возревновал ест тому, дабы оставил теже и по себе паметь, 

яко и предков его оставили суть, дабы паметь его не загинула во веки”. 

У аснове інтэрпрэтацыі гэтага сюжэта думка Скарыны пра тое, што 

бяссмерце чалавека ў памяці нашчадкаў забяспечваецца добрымі 

дзеяннямі, служэннем “пожитку посполитому”. Ідэалам Скарыны быў 

чалавек, які спалучаў біблейскую і філасофскую мудрасць, “духа 

святого и философии исполненный”. Ва ўяўленні Скарыны мудрасць – 

гэта не толькі вера, маральнасць, але і веды. Ён разумеў яе ў 

арыстоцельскім сэнсе, як веды існага: “Мудрость, якобы моць в драгом 

камени, и яко злато в земли, и ядро у вореху. Кто ю знайдеть, сей 

знайде милость и достанеть благословения от господа, и приидеть к 

нему все доброе посполу с нею, хвала и честь безчисленая ея, – она 

убо есть мати всех добрых речей и учитель всякому доброму умению”. 
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Веды Скарына разглядаў і як умову маральна-прыгожага жыцця. 

Адукацыя і культура, паводле Францыска Скарыны, пазначаюць 

чалавеку шлях да індывідуальнага і грамадскага дабра, з’яўляюцца 

асновай маральных дабрачыннасцей і зямнога шчасця. Доступ да 

маральнага ідэалу адкрыты кожнаму чалавеку, бо дабрачыннасці 

можна навучыцца. Скарына сцвярджаў адзін з прагрэсіўных, 

рэнесансава-гуманістычных прынцыпаў, паводле якога сапраўдная 

годнасць і высакароднасць чалавека не ў паходжанні, не ў знатнасці і 

грамадскім становішчы, а ў такіх якасцях, як інтэлект, маральнае 

аблічча, здольнасці, дзякуючы якім ён прыносіць рэальную карысць 

грамадству. Паняцці маралі, паводле Скарыны, маюць дваістую аснову: 

індывідуальны розум і боскае адкрыццё. Прыродны маральны закон 

“прежде всех законов или прав писаных… всем людем от Господа Бога 

дан ест”. Гэты закон “написан есть в серци единого каждого человека”, 

дзякуючы гэтаму чалавек здольны прымаць свядомае маральнае 

рашэнне. “От зачала убо веков, – пісаў Скарына, – егда сотворил Бог 

первого человека, написал ест закон сей в серци его”. Асноўны 

пастулат “прироженого” маральнага закону – “то чинити иным всем, что 

самому любо ест от иных всех, и того не чинити иным, чего сам не 

хощеши от иных иметь”. На гэтым маральным прынцыпе, паводле 

Скарыны, заснаваны ўсе “писаныя” маральныя законы, у тым ліку і 

закон Старога і Новага запаветаў. Гэтым маральным законам, які 

вынікае з прыроднага розуму, кіраваліся і кіруюцца людзі на працягу 

ўсёй гісторыі. “Тым же обычаем, – пісаў Скарына – и ныне единый 

кажный человек, имея розум познаеть, иже непослушание, убийство, 

прелюбыдеание, ненависть, татба, несправедливость, злоимание, 

неволя, досаждение, гордость, злоречение, нелютость, клеветание, 

зависть и иная тым подобная злая бытии, понеже сам таковых речей от 

иных не хощеть терпети”. Скарына імкнуўся знайсці ўніверсальны, 
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прымальны для ўсіх людзей незалежна ад сацыяльнага статуса і 

канфесійнай прыналежнасці рацыянальны маральны прынцып, на 

аснове якога можна было б рэгуляваць грамадскае жыццё. Гэта не 

толькі ўплыў евангельскай этыкі, але і адлюстраванне шматвяковага 

пошуку сусветнай філасофска-этычнай думкі, якая імкнулася знайсці 

катэгарычны імператыў сацыяльна-маральных паводзін чалавека. 

Пісьмовай крыніцай маральных норм, паводле Скарыны, 

з'яўляецца Біблія. З рэлігійна-этычнага вучэння Скарыны вынікае, што 

чалавек праз Біблію вядзе прамы і інтымны дыялог з Богам. Ён 

самастойна, без царкоўнага пасрэдніцтва можа разабрацца ў 

маральна-этычным сэнсе “боскага адкрыцця” і дасягнуць маральнай 

дасканаласці індывідуальнымі намаганнямі, у выніку самастойнага 

вывучэння Бібліі, асабістай веры. У рэлігіі Скарына імкнуўся раскрыць 

не знешні, дагматычна-абрадавы бок, а зразумець яе ўнутраную 

сутнасць, пераважна філасофска-этычную, асэнсаваць некаторыя 

акумуляваныя хрысціянствам фундаментальныя агульначалавечыя 

маральныя каштоўнасці. Рэнесансава-гуманістычная тэндэнцыя да 

пераадолення залежнасці вучэння пра мараль ад афіцыйнай царкоўна-

рэлігійнай дактрыны пашырылася ў філасоска-этычнай думцы Беларусі 

2-й паловы 16-17 ст. 

Скарына ставіў і вырашаў адну з найважнейшых філасофска-

этычных праблем – праблему суадносін індывідуальнага і агульнага 

дабра. Паняцце агульнага дабра ў яго творах выступае пад тэрмінам 

“посполитое доброе”. Толькі ў грамадстве, лічыў ён, жыццё чалавека 

мае сапраўдны сэнс, таму людзі павінны навучыцца “вкупе жити". 

Грамадскае жыццё патрабуе ад чалавека бескарыслівага служэння 

“пожитку посполитому”, выкарыстання ўсіх здольнасцей і талентаў у 

інтарэсах агульнага дабра. “Единому каждому, – пісаў Скарына, – не 

хвалится самому в себе божественными духовными даровании. Но яко 
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уды разно имуще в теле деание, вси вкупе собе суть помощни, тако 

каждый хрестианин свое имея дарование к посполитого доброго 

размножению да уделяеть”. Сваё разуменне грамадскага абавязку 

Скарына сфармуляваў у прадмове да кнігі “Эсфір”: “Не толико бо сами 

народихомсч на свет, но более ко служзбе божией и посполитого 

доброго”. І сваю ўласную дзейнасць Скарына найперш разглядаў як 

служэнне агульнаму дабру, як выкананне свайго абавязку перад 

народам і радзімай. Грамадскія інтарэсы, на яго думку, павінны быць 

вышэй за канфесійныя рознагалоссі, таму рэлігійная верацярпімасць – 

найбольш разумны спосаб суіснавання людзей. 

Скарына – заснавальнік нацыянальна-патрыятычнай традыцыі ў 

гісторыі беларускай культуры і грамадскай думкі. Калі большасці 

сярэдневяковых мысліцеляў быў уласцівы хрысціянскі касмапалітызм, 

то для Скарыны на першы план выступалі інтарэсы свайго народа і 

айчыны, пачуццё абавязку перад радзімай. Патрыятычны пачатак у 

светапоглядзе Скарыны – вынік канкрэтызацыі ідэі “агульнага дабра”, 

адна з найбольш яркіх выяў беларускай нацыянальнай свядомасці 

свайго часу, якая сфармулявана ў наступных словах: “Понеже от 

приложения звери, ходящие в пустыни, знають ямы своя; птици, 

летающие по возъдуху, ведають гнезда своя; рибы, плавающие по 

морю и в реках, чують виры своя; пчелы и тым подобная боронять 

ульев своих, – тако ж и люди, игде зродилися и ускормлены суть по 

бозе, к тому месту великую ласку имеють”. Этыка Скарыны выхоўвала ў 

чалавеку грамадзяніна і патрыёта, фарміравала ў яго якасці, 

неабходныя для актыўнай дзейнасці на карысць свайго народа і 

радзімы. Скарына не абсалютызаваў “агульнае дабро” на шкоду дабру 

індывідуальнаму, а імкнуўся гарманічна вырашыць праблему 

ўзаемаадносін паміж дзвюма маральна-этычнымі дабрачыннасцямі. 

Каб быць карысным грамадству, садзейнічаць яго аздараўленню, 
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удасканаленню, захаванню яго цэласнасці, чалавек павінен пастаянна 

развіваць сваю духоўнасць, выхоўваць у сабе маральныя якасці, 

неабходныя для грамадскага жыцця,  у адпаведнасці з хрысціянскай 

этыкай найважнейшай маральнай дабрачыннасцю чалавека Скарына 

лічыў любоў. Евангельскае паняцце “любоў да блізкага” Скарына 

гуманістычна пераасэнсоўваў. На яго думку, чалавекалюбства – 

вышэйшы прынцып узаемаадносін паміж людзьмі, універсальны закон 

прыватнага і грамадскага жыцця, аснова ўсіх дабрачыннасцей. “Каждый 

христианин, – пісаў Скарына, – …наиболей любовь ко всим да 

соблюдаеть, еже есть совершена над все иные дарования, без нея же 

ничто проспешно ест”. У іерархіі маральных каштоўнасцей “вера” ў 

Скарыны стаіць пасля “любві”. Прынцып любві ён пашыраў не толькі не 

прадстаўнікоў хрысціянскага веравызнання, але звяртаў “ко всякому 

человеку” незалежна ад яго становішча ў грамадстве, веравызнання, 

нацыянальнага паходжання. Яму ўласціва глыбокая павага да 

“простого и посполитого человека”, высокае разуменне яго годнасці, 

якая заключаецца ў інтэлекце, маралі, грамадскай актыўнасці, а не ў 

багацці, уладзе і саслоўнай прыналежнасці. Справядлівасць, паводле 

Скарыны, таксама з'яўляецца боска-прыродным маральным паняццем, 

а чалавекалюбства – галоўны крытэрый маральных паводзін чалавека. 

Менавіта на базе чалавекалюбства і справядлівасці Скарына 

фармулюе свой маральны імператыў, на якім павінны грунтавацца 

маральныя ўзаемаадносіны паміж людзьмі, асноўвацца законы, 

правасуддзе, дзяржаўнае кіраванне і палітыка. Інтэлектуальныя і 

маральныя дабрычыннасці чалавека толькі тады істотныя, калі служаць 

“посполитому доброму”, калі людзі ў імя агульнага дабра, “отчины 

своея” аддаюць сябе цалкам і поўнасцю “размножению мудрости, 

умения, опатренности, розуму и науки”, не шкадуюць “всякого туржания 
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и скарбов”. Служэнне агульнаму дабру, айчыне, “людем посполитым” 

Скарына ўводзіў у ранг падзвіжніцтва. 

Палітычны ідэал Скарыны – асветная, гуманная і моцная 

манархічная ўлада. Ідэальнымі правіцелямі ён лічыў 

старажытнаўсходніх манархаў Саламона і Пталамея Філадэльфа, 

старажытнагрэчаскіх і рымскіх цароў і заканадаўцаў Салона, Лікурга, 

Нуму  Пампілія і інш. На яго думку, правіцель павінен быць набожным, 

мудрым, адукаваным, дабрачынным, чулым, справядлівым да сваіх 

падданых. Ён абавязаны кіраваць краінай у строгай адпаведнасці з 

законамі, сачыць за правільным выкананнем законаў. Адначасова 

правіцель павінен быць моцным і грозным, умець у неабходным 

выпадку абараніць свой народ. Перавагу Скарына аддаваў “мірнаму 

гасудару”. Не адмаўляў ён і існавання ў грамадстве сацыяльных 

супярэчнасцей, хоць лічыў, што ўзаемаадносіны паміж “богатыми" і 

“убогими” павінны складвацца на аснове “братолюбия”, “друголюбия”. 

Чалавечае грамадства грунтуецца на міры і згодзе, “с нея же все 

доброе всякому граду и всякому собранию приходит, незгода бо и 

найбольшие царства разрушаеть”. Скарына пераконваў людзей 

ставіцца “спомогающе друг другу со всякою любови” і вучыў, што 

“богатии, обидяще убогих приимут отмщение”. “Убогим” жа Скарына 

рэкамендаваў “все до часу терпети и на Бога вскладати”. У 

адпаведнасці з “Пасланнем апостала Паўла да селуян” Скарына 

асуджаў тых, хто “суть безчинии и празнующе”, і сцвярджаў: “кто не 

хощет делати, да не ясть и к делу приставаен будет”. Усведамляючы 

адрозненне паміж рэальнай сацыяльнай рэчаіснасцю эпохі і ідэалам, 

Скарына лічыў ідэальным раннехрысціянскі прынцып “ровная свобода 

всем, общее имение всех”, для яго сацыяльная і маёмасная роўнасць 

не гістарычная перспектыва, а далёкае мінулае, часы 

раннехрысціянскіх абшчын. Сацыяльны ідэал Скарыны сведчыць пра 
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ўплыў на яго светапогляд радыкальна-рэ-фармацыйных ідэй. Яму 

ўласцівы сацыяльны дэмакратызм, арыентацыя на “людей простых, 

посполитых”. Далёкі ад пачуцця элітарнасці, выбранасці, ён звяртаўся 

да народа як роўнага, верыў у яго інтэлектуальныя і маральныя 

магчымасці, высокія грамадзянскія пачуцці. 

Новыя прававыя ідэі, якія прапаведаваў Скарына, найбольш 

поўна адлюстраваны ў Статуце Вялікага княства Літоўската 1529. Ідэя 

патрыятызму, заснаванага не на канфесійнай або этнічнай, а на 

геаграфічнай і дзяржаўнай палітычнай прыкмеце, адлюстравана ў 3-м 

артыкуле 3-га раздзела гэтага Статута, дзяржаўны суверэнітэт 

замацаваны ў 1-м жа артыкуле таго ж раздзела. Скарына 

прытрымліваўся ідэі вяршэнства народа ў дзяржаве і праватворчасці, 

што значна апярэджвала свой час і не адпавядала тагачаснай 

рэчаіснасці, але ўплывала на будучае заканадаўства. Ужо 2-і Статут 

Вялікага княства Літоўскага 1566 змяшчаў норму, у якой сцвярджалася, 

што гасудар абавязваўся ахоўваць усе слаі насельніцтва, у т.л. простых 

(“паспалітых”) людзей, “пры свабодах і вольнастях хрестиянских”, хоць 

на практыцы такая норма не выконвалася і простыя людзі палітычнымі 

правамі ў феадальнай дзяржаве не карысталіся. Абвяшчаючы новыя 

ідэі аб заканадаўстве, Скарына лічыў неабходным, каб закон быў 

“почтивый, справедливый, можный, потребный, пожиточный подлуг 

прирожения, подлуг обычаев земли, часу и месту пригожий, явный не 

имея в собе закритости, не к пожитку единого человека, но к 

посполитому доброму написанный”. У гэтым запісе цэлы комплекс 

прававых прынцыпаў, заснаваных на тэорыі натуральнага права. Само 

абвяшчэнне ідэі добрапрыстойнасці і справядлівасці права змяшчала 

крытыку феадальнага права, якое не было ні добрапрыстойным, ні 

справядлівым у адносінах да простых людзей. Закон павінен быць 

годным для выканання, карысным для насельніцтва і адпавядаць 
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звычаям, часу і месцу. Цікавыя погляды Скарыны на класіфікацыю 

права. 

Паводле Скарыны, натуральнае права ўласціва кожнаму чалавеку 

ў роўнай ступені і кожным надзелены ад нараджэння. Пісанае ж права 

ён падзяляў на боскае, царкоўнае і земскае. Боскае і царкоўнае права 

ён ставіў на другое месца пасля натуральнага. Пастаноўка на першае 

месца натуральнага права перад Бібліяй і кананічным правам сведчыць 

пра гуманістычныя погляды Скарыны і яго вальнадумства. 

У земскім праве Скарына ў залежнасці ад грамадскіх адносін, што 

рэгуляваліся пэўнымі нормамі, вылучаў: паспалітае права, якое 

ўключала ў сябе нормы цывільнага і сямейнага права; міжнароднае, 

дзяржаўнае і крымінальнае, ваеннае (“рицерскае”), гарадское (“мескае”) 

і гандлёвае права. Такі падзел права ў значнай ступені спрыяў развіццю 

прававой тэорыі, якая набыла закончанае выяўленне толькі ў 19 ст. 

Прапанаваная Скарынай класіфікацыя была выкарыстана пры 

падрыхтоўцы Статута 1529. Глыбокі тэарэтычны і практычны сэнс мела 

размежаванне земскага права з боскім і царкоўным, таму што не 

прызнаваліся дамаганні духавенства на кіраўніцва законатворчасцю і 

судовай практыкай. Выказваўся Скарына і па адным з найбольш 

важных пытанняў крымінальнага права – аб мэце пакарання. На яго 

думку, мэта крымінальнага пакарання – застрашванне злачынцы і 

адначасова папярэджанне іншым асобам, здольным на злачынства. 

Францыск Скарына быў не толькі вучоным-прававедам, але і 

юрыстам-практыкам. Ён неаднаразова выступаў у судах як абаронца 

асабістых інтарэсаў і інтарэсаў сваіх блізкіх. Так, у пачатку 1530-х гадоў 

ён выступаў як уладальнік спадчыны сваёй жонкі ў Віленскім судзе, 

потым у судзе віленскага біскупа і ў вялікакняжацкім судзе. 3 мэтай 

абароны ад праследаванняў розных суцяжнікаў Скарына атрымаў у 

1532 спецыяльны прывілей, паводле якога вызваляўся ад юрысдыкцыі 
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ўсіх мясцовых судоў і ўсе абвінавачванні і іскі супраць яго маглі 

прад'яўляцца толькі ў вялікакняжацкі суд. Аналіз асноўных дзяржаўна-

прававых ідэй Скарыны сведчыць аб яго рэнесансава-гуманістычных 

поглядах і аб значным укладзе, які ён зрабіў у беларускую прававую 

навуку, асабліва ў тэорыю дзяржавы і права. Супастаўленне яго 

прававых ідэй са зместам Статута 1529 дазваляе прыйсці да высновы 

пра яго магчымы ўдзел у распрацоўцы гэтага зводу законаў. 
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o Чэмер, М. Друкаванымі сцежкамі Скарыны / М. Чэмер // 

Настаўніцкая газета. – 2017. – 4 мая. – С. 1, 3.   

o 1470 – год рождения Ф. Скорины / Ілья Лемешкин // Францыск 

Скарына : новыя даследаванні. – Мінск : Беларуская навука, 2019. 

– С. 23-85. 

 

 440 гадоў  таму (1580)  нарадзіўся  Кунцэвіч  Іасафат (свецкае  імя  

Іван 1580–1623),  уніяцкі  царкоўны  дзеяч,  публіцыст,  архіепіскап 

полацкі (1618–1623  гг.).  Змушаў  да  ўніяцтва,  за што падчас 

Віцебскага паўстання быў забіты.  

 

o Кунцевич Иосафат // Регионы Беларуси : в 7 т. – Минск, 2011. – Т. 

2. Витебская область. В 2 кн. Кн. 2. – С. 13. 

 

 435 гадоў  таму (1585)  створаны Полацкі школьны  тэатр  у  г. 

Полацку пры  Полацкім  езуіцкім  калегіуме (з 1812 –  акадэмія). 

Дзейнічаў да 1819 г. 

 

o Полацкі школьны тэатр : [існаваў у 1585–1819 гг.] // Тэатральная 

Беларусь : энцыклапедыя : у 2 т. – Мінск : БелЭН, 2003. – Т. 2 : 

Лабанок – Яшчур. – С. 266–267. 

 

 320 гадоў  таму (1700)  нарадзіўся  Глаўбіц  Іаган  Крыштоф (1700–

1767 Ян),  беларускі  і  літоўскі  архітэктар,  прадстаўнік  віленскага 

барока  і  ракако,  пабудаваў  Глыбоцкі  касцёл  і  кляштар 

кармелітаў, перабудаваў Полацкі Сафійскі сабор. 

 

o Глаубиц Иоганн Кристоф, архитектор // Регионы Беларуси : в 7 т. 

– Минск, 2010. – Т. 2. Витебская область. В 2 кн. Кн. 1. – С. 302. 
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 185 гадоў  таму (1835)  адкрыўся Полацкі  кадэцкі  корпус,  які  

з'яўляўсясярэдняй  ваеннай  навучальнай  установай  закрытага  

тыпу  ў Полацку ў 1835–1918 гг. 

 

o Викентьев, В. П. Полоцкий кадетский корпус : исторический очерк 

75-летия его существования (1835–1910 гг.) / сост. В. П. 

Викентьев. – факсим. изд. – Минск : Беларусь, 2011. – 396 с. 

o Пуйман, С. А. Полоцкий кадетский корпус :[1835–1918] / С. А. 

Пуйман // Белорусская педагогическая энциклопедия : в 2 т. – 

Минск : Адукацыя і выхаванне, 2015. – Т. 2 : Н–Я. – С. 178–179. 

 

 165 гадоў  таму (1855)  заснавана  метэаралагічная  станцыя 

“Полацк”  у Полацку (1855 г.). 

 

 105 гадоў  таму (1915)  нарадзіўся  Корнеў Леанід  Сямёнавіч (1915–

1944), удзельнік  Вялікай  Айчыннай  вайны,  франтавік,  Герой 

Савецкага Саюза, ураджэнец в. Спас-Слабада Полацкага раёна. 

 

o Корнев Леонид Семенович // Слава и гордость земли Витебской : 

биогр. справочник / сост. М. Н. Пригожий. – Витебск, 2009. – С. 69. 

o Корнев Леонид Семёнович // Регионы Беларуси : в 7 т. – Минск, 

2010. – Т. 2. Витебская область. В 2 кн. Кн. 1. – С. 516. 

 

 65 гадоў таму (1955) пачалася творчая дзейнасць Пятрэнкі Мікалая 

Макаравіча (1919-1997),беларускага дзеяча самадзейнага 

мастацтва, кампазітара, педагога, Заслужанага настаўніка БССР 

(1966). 

Мікалай Макаравіч Пятрэнка у 1936 г. скончыў педрабфак, у 1940 г. – 

Мінскі педінстытут. Удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. У мірны час 



 

ДУК “Полацкая РЦБС” 
Цэнтральная раённая бібліятэка імя Ф. Скарыны 
Інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел 27 
 

працаваў на розных кіруючых пасадах на Гомельшчыне і Віцебшчыне. З 

1960 г. – выкладчык, намеснік дырэктара Полацкага педвучылішча. Аўтар 

некалькіх падручнікаў. Самадзейны кампазітар, аўтар больш за 

300 песень, з 1980 г. кіраваў клубам самадзейных кампазітараў у Полацку. 

Лаўрэат конкурсаў самадзейных кампазітараў. 

Узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны І ступені, медалямі. 

Званне Ганаровага грамадзяніна г. Полацка прысвоена ў 1995 г. 

ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ДЗЕЙНАСЦЬ: 

o Пятрэнка Мікалай Макаравіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. 

/ рэдкал. : Г. П. Пашкоў і інш. – Мінск : БелЭн, 2001. – Т. 13 : 

Праміле – Рэлаксін. – С. 174. 

o Пятрэнка Мiкалай Макаравiч // Энцыклапедыя лiтаратуры i 

мастацтва Беларусi : у 5 т. / рэдкал.: I. П. Шамякiн (гал. рэд.) iiнш. 

– Мінск : БелСЭ, 1986. –Т. 4. – С. 436. 

o Шчодры і душэўны талент : [20 гадоў творчай дзейнасці Пятрэнкі 

Мікалая Макаравіча] / Навум Гальпяровіч // Сцяг камунізму. – 

1975. – 16 снежня. – С. 3.  

o Шчодры і душэўны талент : [20 гадоў творчай дзейнасці Пятрэнкі 

Мікалая Макаравіча] / Навум Гальпяровіч // Віцебскі рабочы. – 

1975. – 12 снежня.  

 

 55 гадоў  таму (1965) нарадзілася Кавальчук Святлана 

Аляксандраўна, мастак роспісу па дрэве, ураджэнка в. Папялевічы 

Полацкага раёна. Пражывае ў г. Глыбокае. 

 

o Мастацкі роспіс : [Кавальчук Святлана Аляксандраўна] // 

Народныя майстры і мастакі Віцебшчыны. – Віцебск : Віцебск абл. 

друк., 2011. – С. 210. 
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 45 гадоў  таму (1975)  створаны  узорны харэаграфічны 

калектыў“Іскаркі”Палаца культуры вытворчага аб’яднання 

“Шкловалакно” (зараз Цэнтр культуры “Полацк”). 

 

o Узорны харэаграфічны калектыў “Іскаркі” // Памяць : гіст.-

дакумент. хроніка Полацка. – Мінск : БелЭн, 2002. – С. 879–880. 

 

 45 гадоў  таму (1975)  створаны  узорны юнацкі тэатр–студыя 

“Гармонія” Гарадскога Палаца культуры. Да 1992 г. працаваў пры 

Палацы культуры вытворчага аб’яднання “Шкловалакно” (зараз 

Цэнтр культуры “Полацк”). 

 

o Нагорная, В. Узорны юнацкі тэатр-студыя “Гармонія” / В. Нагорная 

// Памяць : гіст.-дакумент. хроніка Полацка. – Мінск : БелЭн, 2002. 

– С. 880. 

 

 40 гадоў  таму (1980)  быў  адкрыты  Полацкі  раённы  Дом  

культуры ў   г.  Полацку  як  Палац  культуры  будаўнікоў  

аб'яднання “Полацксельбуд” (зараз Раённы цэнтр культуры). 

 

o Полоцкий районный Дом культуры : [открыт в 1980 г., как Дворец 

культуры строителей объединения “Полоцксельстрой”] // Регионы 

Беларуси : в 7 т. – Минск, 2011. – Т. 2. Витебская область. В 2 кн. 

Кн. 2. – С. 342. 

 

 35 гадоў таму (1985) створана Дзіцячая мастацкая школа (зараз 

ДУА “Полацкая дзіцячая мастацкая школа”), дырэктар 

Анцімонавана Наталля Леанідаўна. 
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o Дзіцячая мастацкая школа // Памяць : гіст.-дакумент. хроніка 

Полацка. – Мінск : БелЭн, 2002. – С. 881. 

 

 30 гадоў  таму (1990)  створаны  тэатр-студыя “Спонайд”  у  

Полацкім гарадскім  Доме  культуры.  Сёння –  гэта  тэатр  танца 

“Прэм'ер-Спонайд”. 

 

o Пяровіч, І. У. Полацкі заслужаны аматарскі тэатр “Прэм’ер–

Спонайд” : [створаны з 1995 г.] / І. У. Пяровіч // Культура Беларусі : 

энцыклапедыя. – Мінск, 2015. – Т. 6. – С. 196.  

o Узорны тэатр-студыя танца “Прэм’ер–Спонайд” // Памяць : гіст.-

дакумент. хроніка Полацка. – Мінск : БелЭн, 2002. – С. 879. 

 

 25 гадоў  таму (1995)  Полацкаму  ансамблю  народнай  музыкі 

“Таўкачыкі”Полацкай дзіцячай  школы  мастацтваў  прысвоена  

званне “ўзорны”. 

o Абдулаева, І. С. Узорны ансамбль народнай музыкі “Таўкачыкі” / І. 

С. Абдулаева // Памяць : гіст.-дакумент. хроніка Полацка. – Мінск : 

БелЭн, 2002. – С. 879. 

 

 25 гадоў таму (1995) створаны народны клуб майстроў “Роднасць” 

Полацкага Цэнтра рамёстваў і нацыянальных культур. 

 

o Бабко, М. У. Народны клуб майстроў “Роднасць” / М. У. Бабко // 

Памяць : гіст.-дакумент. хроніка Полацка. – Мінск : БелЭн, 2002. – 

С. 876. 

 

 20 гадоў  таму (2000)  створаны  Полацкі  народны  ансамбль  

народнай песні “Заманіха” ў г. Полацку. 
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Ансамбль “Заманіха” вядзе сваю творчую дзейнасць з 2000 г. 

Колькасць удзельнікаў – 15 чалавек. Кіруе калектывам Смулько С. Х. 

Калектыў жыве актыўным творчым жыццём. Акрамя вакальнай і 

сцэнічнай працы, кіраўнік надае вялікую ўвагу інструментальнаму 

суправаджэнню народнай песні, індывідуальна падыходзіць да інтэрпрэтацыі 

кожнага музычнага твора. Таму ў выканальніцтва ансамбля прадстаўлена 

жанравая разнастайнасць: народныя песні ў апрацоўцы, творы полацкіх 

аўтараў, песні беларускіх і рускіх кампазітараў, самастойныя 

інструментальныя творы. 

Дзякуючы мэтанакіраванасці, творчаму яднання і ўнікальнаму 

артыстычнаму патэнцыялу удзельнікаў, ансамбль за перыяд свайго 

існавання заявіў пра сябе як яркі, самабытны, прафесійны творчы калектыў, 

які атрымаў шырокую вядомасць не толькі ў Беларусі, але і далёка за яе 

межамі, у краінах блізкага і далёкага замежжа. Паспяхова гастраляваў у 

Польшчы, Прыбалтыцы, Украіне, Расіі. Толькі у 2018 г. прадставіў сваю 

творчасць адразу ў трох Міжнародных праектах: XXV Міжнародным 

фестывалі песні і музыкі “Дняпроўскія галасы ў Дуброўне” (Беларусь), V 

Форуме рэгіёнаў Беларусі і Расіі ў г. Магілёў (Беларусь), Днях беларускай 

культуры ў г. Дагда (Латвія). 

Калектыў актыўна ўдзельнічае ў грамадскім і культурным жыцці горада 

Полацка і Полацкага раёна, ва ўсіх святах, культурных мерапрыемствах, 

афіцыйных і неафіцыйных сустрэчах. 

За ўменне данесці да слухачоў прыгажосць і самабытнасць беларускай 

песні і музыкі ансамбль “Заманіха” і яго кіраўнік С. Х. Смулько неаднаразова 

адзначаны Ганаровымі Граматамі і падзячнымі лістамі за арганізацыю і 

актыўны ўдзел у розных культурных праектах, канцэртах, акцыях. 
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o Большакова, А. Душа и сердце – поют!:[о Валентине Бересневой, 

участнице народного ансамбля народной песни “Заманіха”] / 

Алина Большакова // Полацкі веснік. – 2018. – 31 ліпеня. – С. 1. 

o Каленік, А. На плошчы зорак : [у Магілёве на VФоруме рэгіёнаў 

Беларусі і Росіі выступіў ансамбль песні “Заманіха”] / Алена 

Каленік // Полацкі веснік. – 2018. – 2 лістапада. – С. 15. 

o Каленік, А. Песні і родная мова : [народны ансамбль народнай 

песні “Заманіха” выступіў у Латвіі] / Алена Каленік // Полацкі 

веснік. – 2018. – 2 кастрычніка. – С. 2. 

o Павлович, Е. Браво “Заманіха” / Екатерина Павлович // Полацкі 

веснік. – 2018. – 25 мая. – С. 15. 

СТУДЗЕНЬ 
 3 студзеня  – 90 гадоў  таму (1930)  нарадзіўся  Генаў  Мікалай 

Леанідавіч (1930–2002),  беларускі  трэнер  па водналыжным 

спорце, ураджэнец г. Полацка. 

 

o Генов Николай Леонидович // Регионы Беларуси : в 7 т. – Минск, 

2010. – Т. 2. Витебская область. В 2 кн. Кн. 1. – С. 293. 

 

 14 студзеня  – 135 гадоў таму (1885)  нарадзіўся  Тарыч  Юрый 

Віктаравіч (1885–1967),  беларускі  і  расійскі кінарэжысёр,  

сцэнарыст,  заснавальнік беларускага кіно, заслужаны дзеяч 

мастацтваў Расіі, ураджэнец г. Полацка. 

 

o Тарич (наст. Алексеев) Юрий Викторович // Регионы Беларуси : в 

7 т. – Минск, 2011. – Т. 2. Витебская область. В 2 кн. Кн. 2. – С. 

505. 
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 25 студзеня  – 100 гадоў  таму (1920)  нарадзілася Марыненка  

Таццяна Васілеўна (1920–1965), Герой Савецкага Саюза, ураджэнка 

в. Сухі Бор Полацкага раёна. 

 

Марыненка Таццяна Савельеўна (25.01.1920, в. Сухі Бор  Полацкага 

р-на – 02.08.1942), удзельніца партызанскага руху на тэрыторыі Полацкага 

р-на. Герой Савецкага Саюза (1965). Скончыла Полацкае педвучылішча 

(1939), працавала  настаўніцай сярэдняй школы. У ВАВ сувязная і 

разведчыца партызанскай брыгады “Няўлоўныя”. Арыштавана і пасля 

катаванняў расстраляна з  14-гадовым братам Лаўрэнам.  

Пахавана ў в. Жарцы Полацкага р-на. Яе імем названа вуліца і 

мікрараён ў Полацку, пастаўлены помнікі перад будынкам педвучылішча і 

сярэдняй школай № 8, на будынку педвучылішча мемарыяльная дошка. 

ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ДЗЕЙНАСЦЬ: 

o Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне. – Мінск,1990. – С.331. 

o Кавалеўская, І.  У госці да Таццяны / І. Кавалеўская //Сцяг 

камунізму. – 1989. – 8 ліпеня. 

o Кадыш, І.  У гонар гераіні / І. Кадыш //Сцяг камунізму. – 1980. – 6 

верасня. 

o Коршунаў, А.  Імя Тані Марыненка / А. Коршунаў //Сцяг камунізму. 

– 1972. – 9 мая. 

o Лихачёв, В.Л. Герои-полочане / В. Л. Лихачев. – Полоцк,1992. – 

С.59-64. 

ЛЮТЫ 
 8 лютага  – 210 гадоў таму (1810)  нарадзіўся  Хруцкі  Іван  Фаміч 

(1810–1885),  беларускі  жывапісец,  акадэмік жывапісу,  ураджэнец  

п.  Ула  Бешанковіцкага раёна. 
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o Каліноўскі, І. І. Акадэмік жывапісу Іван Хруцкі / І. І. Каліноўскі // 

Каліноўскі, І. І. Полацк і яго ваколіцы / І. І. Каліноўскі. – Мінск, 

2005. – С. 92-94. 

o Славутыя землякі : [Хруцкі Іван Трафімавіч] // Памяць : гіст.–

дакумент. хроніка Полацкага р-на. – Мінск, 1999. – С. 645. 

o Хруцкий Иван Фомич // Гордость земли белорусской. – Минск, 

2015. – С. 48-49. 

 

 8 лютага  – 165 гадоў таму (1855) нарадзіўся Гласко Іван Антонавіч 

(1855–1881  псеўданім  Рапацкі),  дзеяч рэвалюцыйнага  руху,  

публіцыст,  ураджэнец Полацкага павета. 

 

o Славутыя землякі :[Гласко Іван Антонавіч] // Памяць : гіст.–

дакумент. хроніка Полацкага раёна. – Мінск, 1999. – С. 640. 

САКАВІК 
 1 сакавіка  – 80 гадоў  таму (1940)  нарадзіўся  Яцкевіч  Уладзімір 

Уладзіміравіч,  беларускі  навуковец  у  галіне трактарнага  і  

дарожнага машынабудаўніцтва, доктар тэхнічных навук, 

прафесар, ураджэнец в. Пліскі Полацкага раёна. 

 

o Яцкевич Владимир Владимирович // Регионы Беларуси : в 7 т. – 

Минск, 2011. – Т. 2. Витебская область. В 2 кн. Кн. 2. – С. 634. 

МАЙ 
 1 мая  – 90 гадоў  таму (1930)  нарадзіўся Даўгяла Алег  Георгіевіч 

(1930–1986),  беларускі  вучоны  ў  галіне  тэрапіі, доктар 
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медыцынскіх навук, прафесар, ураджэнец г.  Полацка.  З 1971  г.  

працаваў  у  Віцебскім медыцынскім інстытуце. 

 

o Довгялло Олег Георгиевич // Регионы Беларуси : в 7 т. – Минск, 

2010. – Т. 2. Витебская область. В 2 кн. Кн. 1. – С. 369. 

 

 10 мая  – 100 гадоў  таму (1920)  нарадзіўся  Яронька  Віктар 

Іванавіч (1920–1991), Герой Савецкага Саюза, ураджэнец горада 

Полацка.  

 

o Яронька Віктар Іванавіч // Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне : 

энцыклапедыя. 1941–1945. – Мінск, 1990. – С. 651. 

ЧЭРВЕНЬ 
 7 чэрвеня  – 65 гадоў  таму (1955) нарадзіўся Чуяшоў Віктар 

Іванавіч, беларускі  філосаф,  доктар  філасофскіх  навук, 

прафесар,  ураджэнец  г. Полацка.  З 1984  г.  у Віцебскім 

тэхналагічным універсітэце (з 1994 г. загадчык кафедры). 

 

o Чуешов Виктор Иванович // Регионы Беларуси : в 7 т. – Минск, 

2011. – Т. 2. Витебская область. В 2 кн. Кн. 2. – С. 5. 

 

 12 чэрвеня  – 90 гадоў  таму (1930)  нарадзіўся  Янкоўскі  Антон 

Антонавіч (1930–2002),  беларускі  фізік, доктар фізіка-

матэматычных навук, прафесар, ураджэнец г. Полацка. 

 

o Петух, М. Л. Янковский Антон Антонович / М. Л. Петух // Регионы 

Беларуси : в 7 т. – Минск, 2011. – Т. 2. Витебская область. В 2 кн. 

Кн. 2. – С. 631. 
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 25 чэрвеня  – 115 гадоў таму (1905) нарадзіўся Пятрусь Броўка 

(ПётрУсцінавіч 1905–1980), народны паэт Беларусі, грамадскі  

дзеяч,  заслужаны  дзеяч  навукі, Герой Сацыялістычнай Працы. 

Яго імем названа вуліца ў Полацку. 

 

Пятрусь Броўка (25.06.1905 у в. Пуцілкавічы Ушацкага раёна Віцебскай 

вобласці – 24.03.1980)беларускі пісьменнік і паэт. Працоўны шлях пачаў у 

1918 г. з перапісчыка ў Вяліка-Долецкім валасным камісарыяце. Быў 

справаводам валвыканкама, рахункаводам у саўгасе, старшынёй 

сельсавета, загадчыкам аддзела ў Полацкім акруговым камітэце камсамола. 

У 1927-1928 гг. – адказны сакратар акруговай газеты “Чырвоная Полаччына”. 

У 1931 г. скончыў літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне педагагічнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, у 1940 г. прызначаны 

галоўным рэдактарам часопіса “Полымя”. На пачатку Вялікай Айчыннай 

вайны добраахвотна пайшоў у Савецкую Армію. Быў інструктарам-

літаратарам франтавой газеты “За Савецкую Беларусь”, супрацоўнічаў у 

партызанскім друку. 

З 1943 г. – адказны сакратар праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, а з 

1945 г. – зноў галоўны рэдактар часопіса “Полымя”. У 1948 г. абраны 

старшынёй праўлення Саюза пісьменнікаў БССР. У 1959 г. як дэлегат ад 

БССР удзельнічаў у рабоце XIV сесіі Генеральнай Асамблеі ААН. У 1967-

1980 гг. – галоўны рэдактар Беларускай Савецкай Энцыклапедыі. Выбіраўся 

дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР і БССР, сакратаром праўлення СП 

СССР. Акадэмік АН БССР. Сябра СП СССР з 1934 г.  

Герой Сацыялістычнай Працы (1972). Узнагароджаны чатырма 

ордэнамі Леніна, ордэнамі Кастрычніцкай Рэвалюцыі, Чырвонай Зоркі, 

Дружбы народаў, “Знак Пашаны” і многімі медалямі.Народны паэт БССР 
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(1962), Заслужаны дзеяч навукі Беларускай ССР (1975). Ганаровы 

грамадзянін г. Мінска (1980). 

Друкавацца пачаў у 1926 г. у газеце “Чырвоная Полаччына”.  

Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР (1947) за цыкл вершаў і паэму “Хлеб”, 

Дзяржаўнай прэміі СССР (1951) за зборнік вершаў “Дорога жизни”, 

Літаратурнай прэміі імя Якуба Коласа (1959) за раман “Калі зліваюцца рэкі”, 

Ленінскай прэміі (1962) за кнігу вершаў “А дні ідуць...”, Дзяржаўнай прэміі 

БССР імя Янкі Купалы (1970) за паэму “Заўсёды з Леніным” і кнігу вершаў 

“Між чырвоных рабін”, Дзяржаўнай прэміі БССР (1976) за ўдзел у стварэнні 

Беларускай Савецкай Энцыклапедыі.  

ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ДЗЕЙНАСЦЬ: 

o Барадулін, Р. Петрусю Броўку ў дзень 75-годдзя : [верш] / Рыгор 

Барадулін // Барадулін, Р. Амплітуда смеласці : і лірыка, і гумар / 

Рыгор Барадулін. – Мінск, 1983.  

o Броўка Пятрусь // Памяць : гіст.-дакумент. хроніка Полацка. – Мінск : 

БелЭн, 2002. – С. 806-807.  

o Барэйша, М. З-пад Палачанскага неба : [да 80-годдзя з дня 

нараджэння П. Броўкі] / М. Барэйша // Сцяг камунізму. – 1985. – 25 

чэрвеня. 

o Васільеў, П. Вуліца яго імя : [вуліца Петруся Броўкі ў Полацку] / 

П. Васільеў // Сцяг камунізму. – 1987. – 4 верасня.  

o Віталін, З. Памяці Петруся Броўкі : [верш] / Змітро Віталін // Роднае 

слова. – 2015. – № 6. – С. 9.  

o Памяці песняра : ад Цэнтральнага Камітэта КПБ, Прэзідыума 

Вярхоўнага Савета БССР, Савета Міністраў БССР : [24 сакавіка на 

75-м годзе жыцця памёр наш земляк, народны паэт Беларусі, 

дэпутат Вярхоўнага Савета СССР ад Полацкай выбарчай акругі Пётр 

Усцінавіч Броўка] // Сцяг камунізму. – 1980. – 26 сакавіка. – С. 1.  
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o Панізнік, С. Паэт чырвонай Полаччыны / С. Панізнік // Сцяг 

камунізму. – 1983. – 16 сакавіка. 

ЖНІВЕНЬ 
 12 жніўня – 85 гадоў таму (1935) нарадзіўся Манохін Мікалай 

Аляксеевіч (1935–2007), акцёр, рэжысёр, тэатразнаўца, драматург, 

член Саюза беларускіх пісьменнікаў (1995 год), мастацкі кіраўнік 

Полацкага народнага тэатра ГПК (1965-1972 гг). 

 

o Гальпяровіч, Н. Ягор Булычоў з народнага тэатра : [пра Мікалая 

Алексеевіча Манохіна] / Навум Гальпяровіч // Літаратура і 

мастацтва. – 2018. – 26 студзеня. – С. 5.  

o Николай Алексеевич Манохин // Полоцкому народному театру – 

60 лет. – Полоцк, 2008. – С. 24. 

 

 25 жніўня  – 75 гадоў  таму (1945)  нарадзіўся  Слюнчанка  Валерый 

Рыгоравіч (1945–1992),  архітэктар,  лаўрэат прэміі  прафсаюзаў  

БССР.  Удзельнічаў  у распрацоўцы  праектаў  рэстаўрацыі  

помнікаў архітэктуры,  сярод  якіх  Багаяўленскі  і Сафійскі саборы 

ў Полацку. 

Валерый Рыгоравіч Слюнчанка (25.05.1945, г. Старадуб Бранскай 

вобласці – 21.06.1992), архітэктар. У 1964 г. скончыў СШ №2 г. п. 

Плешчаніцы. У 1971 г. скончыў архітэктурны факультэт БПІ г. Мінска. На 

ўсесаюзным аглядзе дыпломных работ студэнтаў архітэктурнай 

спецыяльнасці ў 1972 г. быў узнагароджаны Дыпломам першай ступені 

Саюза архітэктараў СССР. Са жніўня 1971 г. працаваў архітэктарам у 

навукова-рэстаўрацыйных майстэрнях Міністэрства культуры БССР. З 1974 г. 

– начальнікам аддзела, з 1988 г. – галоўным архітэктарам. З 1979 г. – член 

Саюза архітэктараў СССР. Лаўрэат рэспубліканскай прэміі Белсаўпрофа ў 
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галіне архітэктуры за праект рэстаўрацыі і прыстасавання Сафійскага сабора 

ў Полацку, а таксама за навуковае кіраўніцтва практычнай рэалізацыяй 

праекта ў 1989 г. Мае шэраг дыпломаў, грамат і іншых узнагароджанняў 

савецкай улады, неаднаразова выступаў па радыё і тэлебачанні, прымаў 

удзел ва ўсесаюзных канферэнцыях па праблемах аховы і рэстаўрацыі 

помнікаў архітэктуры ў Рызе, Маскве, Ташкенце. 

 

 

ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ДЗЕЙНАСЦЬ: 

o Арлоў, У. Валеры Сьлюнчанка / У. Арлоў // Арлоў, У. Імёны 

свабоды / У. Арлоў. – Радыё Свабодная Эўропа, 2007. – С. 478-

479.  

o Арлоў, У. Жыць адным днём : [пра Валерыя Слюнчанка] / У. Арлоў 

// Слюнчанка, В. Ляцеў з аблокамі я побач / В. Слюнчанка. – Мінск, 

2015. – С. 182-183. 

o Слюнченко, В. Г. Архитектурные памятники Полоцка / В. Г. 

Слюнченко. – Минск, Полымя, 1988. – 48 с. 

o Ляцеў з аблокамі я побач / Валерый Слюнчанка / укл. Валянціна 

Слюнчанка, Уладзімір Арлоў, Вадзім Гліннік. – Мінск, 2015. – 208 

с. 

o Слюнченко, В. Г. Полоцкий Софийский собор / В. Г. Слюнченко. – 

Минск, 1987. 

o Полацк класічны : [з артыкула В. Р. Слюнчанкі, надрукаванага ў 

газеце “Сцяг камунізму” ад 24 сакавіка 1987 г.] // Памяць : гіст.-

дакумент. хроніка горада Полацка. – Мінск : БелЭн, 2002. – С. 842-

844. 

o У аснову – традыцыю : [гісторыя архітэктуры Полацка] / В. 

Слюнчанка // Сцяг камунізму. – 1987. – 24 сакавіка. 
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СПИСОК АВТОРСКИХ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 

o Проект реставрации и приспособления Софийского собора в 

Полоцке. Осуществлен. 

o Проект реставрации и приспособления Богоявленской церкви в 

Полоцке. Осуществлен. 

o Проект реставрации и приспособления Крестовоздвиженской 

церкви в Полоцке.    Осуществлен. 

o Проект реставрации Спасо-Ефросиньевской церкви в Полоцке. 

Осуществлен. 

o Проект регенерации исторического центра города Полоцка. 

ВЕРАСЕНЬ 
 3 верасня  – 15 гадоў  таму (2005) быў  адкрыты Полацкі прыродна-

экалагічны  музей  у  г.  Полацку,  філіял Нацыянальнага  

Полацкага  гісторыка-культурнага музея-запаведніка. 

 

o Полоцкий природно–экологический музей :[филиал НПИКМЗ 

открыт 03.09.2005 в здании бывшей водонапорной башни, 

возведенной в 1953 году, высота постройки 32,7 м, диаметр 8 

м] // Регионы Беларуси : в 7 т. – Минск, 2011. – Т. 2. Витебская 

область. В 2 кн. Кн. 2. – С. 338.  

 

 6 верасня  – 80 гадоў  таму (1940)  нарадзіўся  Плакхін  Аркадзь 

Міронавіч,  беларускі  спартсмен (шашкі–64), ураджэнец г. Полацка. 

 

 7 верасня  – 30 гадоў  таму (1990)  адкрыўся  Музей  беларускага 

кнігадрукавання  ў  Полацку,  які  з'яўляецца філіялам  
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Нацыянальнага  Полацкага гісторыка-культурнага музея-

запаведніка. 

 

o Ладзісава, Г. П. Музей беларускага кнігадрукавання / Г. П. 

Ладзісава // Памяць : гіст.-дакумент. хроніка Полацка. – Мінск : 

БелЭн, 2002. – С. 865–866. 

 

 8 верасня  – 60 гадоў  таму (1960)  нарадзіўся  Цімохаў  Сяргей 

Аляксандравіч (1960, Калінк. р-н – 2012),  беларускі  мастак,  з 1989  

г. галоўны  мастак  г.  Полацка,  у 1991–2000  гг. дырэктар, мастак 

галерэі “Рыса” ў Полацку.  

 

o Гальпяровіч, Н. Светлае рэха сапраўднасці : [памяці мастака 

Сяргея Аляксандравіча] / Навум Гальпяровіч // Літаратура і 

мастацтва. – 2012. – 12 кастрычніка. – С. 23. 

o Развітанне з майстрам : [9 кастрычніка пайшоў з жыцця вядомы 

беларускі жывапісец, графік, культурны дзеяч С. А. Цімохаў, лёс 

якога быў звязаны з Полацкам] // Полацкі веснік. – 2012. – 16 

кастрычніка. – С. 7. 

 

 29 верасня  – 140 гадоў таму (1880)  нарадзіўся  Сахараў  Сяргей 

Пятровіч (1880–1954), беларускі фалькларыст, этнограф, педагог, 

ураджэнец г. Полацка. 

 

Сяргей Пятровіч Сахараў (1880, г. Полацк – 1954), беларускі этнограф, 

фалькларыст, асветнік, педагог, царкоўны гісторык. Сяргей Пятровіч Сахараў 

нарадзіўся ў г. Полацку ў сям'і царкоўнага дзяка пры мясцовым кадэцкім 

корпусе. Пасля смерці бацькі хлопчыка ўладкоўваюць на поўнае дзяржаўнае 

ўтрыманне ў Полацкае духоўнае вучылішча. Затым была вучоба ў Віцебскай 
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духоўнай семінарыі. Скончыў юрыдычны факультэт Юр'еўскага (зараз 

Тартускага) ўніверсітэта (1911). Настаўнічаў у Віцебску, працаваў 

інспектарам народных школ у Юр'еўскім павеце і на Піншчыне, узначальваў 

Люцынскую гімназію, Беларускі аддзел пры міністэрстве асветы Латвіі. Сем 

гадоў (з 1925 па 1932) кіраваў Дзвінскай беларускай гімназіяй. Актыўна 

ўдзельнічаў у беларускім культурна-асветніцкім руху ў Латвіі. Доўгія гады 

збіраў беларускую народную творчасць. За рукапісны зборнік (1015 

фальклорных запісаў) атрымаў з культурнага фонду Латвіі прэмію, якую 

патраціў на выданне асноўнай кнігі свайго жыцця – зборніка “Народная 

творчасць Латгальскіх і Ілукстэнскіх беларусаў”. Выйшаў толькі першы 

выпуск, астатнія чатыры засталіся ў рукапісе. 

У іх – казкі, легенды, паданні, вершаваныя апавяданні, прыпеўкі, 

прыказкі, дзіцячы фальклор. Гэта адна з крыніц для папаўнення акадэмічнага 

выдання “Беларуская народная творчасць”. 

    У літаратурнай спадчыне Сяргея Сахарава ёсць нарысы па гісторыі 

Латгальскага краю, навукова-папулярныя артыкулы, прысвечаныя 

старажытнаму Полацку, князю Усяславу і Еўфрасінні Полацкай. Адно з яго 

захапленняў – стварэнне календароў. 

    Сын свяшчэннаслужыцеля, выхаванец духоўнай семінарыі, С. П. 

Сахараў з цікавасцю ставіўся да праблем праваслаўя. Ім сабраны звесткі пра 

царкоўных дзеячаў і гістарычныя падзеі з жыцця праваслаўнай царквы ў 

Латвіі, выдадзены дзве кнігі. Сяргей Сахараў пражыў нялёгкае жыццё, быў 

рэпрэсаваны, пазбаўлены пенсіі, рана страціў дачку, сына і жонку. Памёр у 

1954 г., пахаваны ў Латвіі. Рукапісная спадчына С. Сахарава знаходзіцца ў 

архіве Інстытута мовы і літаратуры АН Латвіі, у бібліятэках НАН Беларусі, АН 

Літвы, Вільнюскага ўніверсітэта. Вельмі шмат у асэнсаванні яго жыццёвага і 

асветніцкага подзвігу, папулярызацыі творчасці зроблена навукоўцамі з 

Мінска Марынай і Арсенем Лісамі, пісьменнікам Сяргеем Панізнікам. 
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ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ДЗЕЙНАСЦЬ: 

o Валодзька, С. Памяці Сяргея Сахарава : [верш] / С. Валодзька // 

Крывіцкія руны : бел. пісьменнікі Латвіі. – Мінск, 2003. – С. 56.   

o Каханоўскі, Г. Пра Вольгу Сахараву : [жонка С. П. Сахарава, бел. 

фалькл. і этнографа] / Г. Каханоўскі // Крывіцкія руны : бел. 

пісьменнікі Латвіі. – Мінск, 2003. – С. 262.   

o Сяргей Сахараў // Крывіцкія руны : бел. пісьменнікі Латвіі. – Мінск, 

2003. – С. 265.   

o Кузьміч, М. П. Сахараў Сяргей Пятровіч, бел. і рус. фалькларыст, 

этнограф, публіцыст, педагог / М. П. Кузьміч // Кузьміч, М. П. Нашы 

землякі ў далёкім і блізкім замежжы / М. П. Кузьміч. – Віцебск, 

2002. – С. 151-152.  

o Сахараў Сяргей Пятровіч // Памяць : гіст.-дакумент. хроніка 

Полацка. – Мінск : БелЭн, 2002. – С. 794.  

o Сахараў Сяргей Пятровіч  // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 

т. – Мінск, 2001. – Т. 6 : Кн.1. – С. 234.    

o Сахараў Сяргей Пятровіч // Этнаграфія Беларусі : энцыклапедыя. 

– Мінск, 1986. – С. 449.   

o Сахараў Сяргей Пятровіч // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва 

Беларусі : у 5 т. – Мінск, 1987. – Т. 4. – С. 652.  

o Сахараў Сяргей Пятровіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. – 

Мінск, 2002. – Т. 14. – С. 207.  

o Сахараў Сяргей Пятровіч // Беларусь. – Мінск, 1995. – С. 647.  

o Сахаров Сергей Петрович, белорусский фольклорист, этнограф // 

Регионы Беларуси : в 7 т. – Минск, 2011. – Т. 2. Витебская 

область. В 2 кн. Кн. 2. – С. 438-439.  

o Сахаров Сергей Петрович, белорусский фольклорист, этнограф // 

Республика Беларусь : энциклопедия : в 6 т. – Минск, 2008. – Т. 6. 

– С. 575.  
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o Сахараў Сяргей Пятровіч, фалькларыст, этнограф, публіцыст, 

педагог // Беларускія пісьменнікі : біябібліяграфічны слоўнік : у 6 т. 

– Мінск, 1995. – Т. 5. – С. 261.  

o Сахараў Сяргей Пятровіч // Памяць : гіст.-дакум. хроніка Мінска : у 

4 кн. – Мінск : БЕЛТА, 2001. – Кн. 1. – С. 506.   

o Сахараў, С. П. Полацкі князь Усяслаў – нацыянальны беларускі 

асілак / С. П. Сахараў. – Вільня, 1939.   

o Сахараў, С. Преподобная Евфросиння, княжна Полоцкая / С. 

Сахаров. – Рига, 1938.  

o Сахараў, С. Выбраныя творы : [паэзія, драматургія, публіцыстыка] 

/ Вольга Сахарава, Сяргей Сахараў ; [уклад., камент. М. 

Казлоўскага і С. Панізьніка ; прадм. М. Казлоўскага]. – Мінск : 

Кнігазбор, 2015. – 559 с.  

КАСТРЫЧНІК 
 8 кастрычніка – 125 гадоў таму (1895)  нарадзіўся  Азін  Уладзімір 

Марцінавіч (1895–1920),  ваенны  дзеяч, ураджэнец в. Мар'янава 

Полацкага раёна. 

 

Азін Уладзімір Марцінавіч (08.10.1895, в. Мар'янава Полацкага р-на – 

18.02.1920), ваенны дзеяч. З 1916 г. у арміі. З пачатку 1918г. –камандзір 

латышскага атрада. Летам 1918 г. на ўсх. фронце камандаваў батальёнам, 

Арскай групай 2-й арміі, стралк. дывізіямі ў Паволжжы, на Урале. З 1919 

г.ваяваў супраць Дзянікіна на Дону. Трапіў у палон, павешаны. У Полацку – 

вуліца і помнік. 

ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ДЗЕЙНАСЦЬ: 

o Беларусь. – Мінск, 1995. – С.23. 
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o Войтаў, А. Памяць аб У.М.Азіне жыве / А. Войтаў  // Сцяг 

камунізма. – 1965.– 28 верасня. 

o Голубеў, Л. Дарогамі 28-й жалезнай / Л. Голубеў // Сцяг камунізма. 

–1980. – 5 верасня, 10 верасня. 

o Зарачная, А. Памяць аб ім неўміруча / А. Зарачная // Сцяг 

камунізма. – 1968. – 24 студзеня. 

o Клокаў, С. Легендарны рыцар рэвалюцыі / С. Клокаў // Сцяг 

камунізма. – 5,6,9 верасня. 

o Клокаў, С. Народны герой / С. Клокаў // Сцяг камунізма. – 1965. – 

25 верасня. 

o Клокаў, С. Расказ пра “жалезнага” начдыва / С. Клокаў // Сцяг 

камунізма. – 1964. – 16 мая. 

o Клокаў, С. Начдыў У.М.Азін / С. Клокаў // Сцяг камунізма. – 1990. – 

27 лютага. 

o Ясюкевіч, Л. Ад удзячных нашчадкаў :[адкрыццё ў Полацку 

помніка У.М.Азіну] / Л. Ясюкевіч // Сцяг камунізму. – 1979. – 6 

лістапада. 

ЛІСТАПАД 
 14 лістапада  – 170 гадоў таму (1850)  нарадзіўся  Кірпічоў Ніл 

Львовіч (1850–1927),  ваенны  вучоны,  інжынер-генерал,  

прафесар,  ураджэнец  г.  Полацка.Скончыў Полацкі кадэцкі 

корпус. 

 

o Кірпічоў Ніл Львовіч (1850, г. Полацк–1927), інжынер–генерал // 

Ваенная энцыклапедыя Беларусі. – Мінск, 2010. – С. 517. 

 

 21 лістапада  – 110 гадоў таму (1910)  нарадзіўся  Суднік  Міхаіл 

Раманавіч (1910–1995), беларускі мовазнаўца, член-карэспандэнт  
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НАН  Беларусі,  кандыдат філалагічных  навук,  заслужаны  дзеяч  

навукі Беларусі,  ураджэнец  в.  Пяцюлева  Полацкага раёна. 

 

Міхаіл Раманавіч Суднік (21.11.1910, в. Пяцюлёва Полацкі раён – 

19.12.1955), беларускі вучоны-мовазнаўца. Член-карэспандэнт 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (1970), кандыдат філалагічных навук 

(1954). Заслужаны дзеяч навукі БССР (1980). З 1944 г. у Інстытуце мовы, 

літаратуры і мастацтва Акадэміі навук Беларусі. У 1952-1994 гг. у Інстытуце 

мовазнаўства Акадэміі навук Беларусі (загадчык сектара, у 1957-1983 гг. 

дырэктар). Асноўныя напрамкі даследванняў: беларуская лексікалогія і 

лексікаграфія, арфаграфія, тэрміналогія, анамастыка. Адзін з аўтараў 

“Русско-белорусского словаря” (1953), “Беларуска-рускага слоўнiка” (1962) і 

інш. 

ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ: 

o Вашчанка, А. З пачынальнікаў беларускай лексікаграфіі : [чл.–кар. 

НАН Беларусі Міхаіл Раманавіч Суднік (1910, Полацкі раён – 

1995)] / Аляксандр Вашчанка // Полымя. – 2019. – № 3. – С. 164-

165.  

o  Суднік Міхаіл Раманавіч. Успаміны / Мікола Лобан ; публ. А. 

Вашчанкі // Полымя. – 2019. – № 3. – С. 164-170.  

o Германовіч, І. К. Суднік Міхаіл Раманавіч / І. К. Германовіч // 

Беларуская мова : энцыклапедыя. – Мінск : БелЭн, 1994. – С. 543. 

o Карасёў, В. Руплівец роднага слова : [М. Р. Суднік, былы дырэктар 

інстытута мовазнаўства АН БССР, член-карэспандэнт АН, 

кандыдат філалагічных навук, заслужаны дзеяч навукі] / Віктар 

Карасёў // Полацкі веснік. – 2003. – 5-7 верасня. – С. 10.  

o  Карасёў, В. Чараўнік роднага слова / В. Карасёў // Полацкі веснік. 

– 2000. – 21 лістапада. – С. 2.  
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o Карасёў, В. Р. Чараўнік роднага слова (М. Р. Суднік) / Карасёў // 

Карасёў, В. Р. Мая любоў – Ветрына / Віктар Карасёў. – Полацк : 

Выд. Суднік, 2004. – С. 114-117.   

o Лукашанец, А. Слова пра Міхаіла Судніка (1910, Полацкі р-н – 

1995) / Аляксандр Лукашанец // Роднае слова. – 2010. – № 11. – С. 

35-36.  

o Славутыя землякі :[Суднік Міхаіл Раманавіч, бел.мовазнавец] // 

Памяць : гіст. дакумент. хроніка Полацкага р-на. – Мінск : 

Вышэйшая школа, 1999. – С. 644.  

o Судник Михаил Романович : [21.11.1910, быв.д. Пятюлёво 

Полоцкого р-на – 19.12.1995), белор. языковед] // Регионы 

Беларуси : в 7 т. – Минск, 2011. – Т. 2. Витебская область. В 2 кн. 

Кн. 2. – С. 495-496.  

o Судник Михаил Романович : [21.11.1910, быв.д. Пятюлёво 

Полоцкого р-на – 19.12.1995), белор. языковед] // Республика 

Беларусь : энциклопедия : в 6 т. – Минск, 2008. – Т. 7. – С. 151.  

o Суднік Міхаіл Раманавіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. – 

Мінск, 2002. – Т. 15. – С. 254.  

 

 23 лістапада  – 100 гадоў  таму (1920)  нарадзілася  Тусналобава-

Марчанка  Зінаіда  Міхайлаўна (1920–20.05.1980),  медык,  Герой  

Савецкага  Саюза, ураджэнка  былога  хутара  Шаўцова Расонскага  

раёна.  З'яўляецца  Пачэсным грамадзянінам г. Полацка. 

 

Тусналобава-Марчанка (дзявочая Марозава) Зінаіда Міхайлаўна 

(23.11.1920, б. хутар Шаўцова, Расонскі раён – 20.05.1980) Герой  Савецкага 

Саюза (1957), Пачэсны грамадзянін г. Полацка. 

На фронце  з красавіка 1942 г. Старшына медслужбы, за 8 месяцаў 

вынесла з поля бою 128 параненых. У лютым 1943 г. ў баі за ст. Гаршэчнае 
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Курскай вобласці цяжка паранена, абмарожана, ёй ампуціравалі рукі і ногі. 

Аднак яна не спыніла барацьбы з ворагамі : выступала па радыё, у газетах, 

заклікала граміць фашыстаў. Узнагароджана медалём Флорэнс Найтынгейл 

– узнагародай Міжнароднага “Чырвонага Крыжа” . У Полацку яе імем названа 

вуліца, адкрыта кватэра-музей Героя Савецкага Саюза (1987), перад якой  

устаноўлены помнік.  

 

 

ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ДЗЕЙНАСЦЬ: 

o Гальпяровіч, Н. Жыццё як подзвіг : [пра Героя Савецкага Саюза 

Зінаіду Міхайлаўну Тусналобаву-Марчанка] / Навум Гальпяровіч // 

Літаратура і мастацтва. – 2017. – 30 чэрвеня (№ 26). – С. 4.  

o Лихачёв, В. Л.  Герои-полочане / В. Л. Лихачев. – Полоцк,1992. –

C.93-99. 

o Марковіч, А.  Імя  слаўнай палачанкі//Сцяг камунізму.–1981.–10 

студзеня. 

o Шамов, В. П. Полацк – горад древний / В. П. Шамов. – Минск,1987. 

– С.66-68. 

 

 28 лістапада  – 70 гадоў  таму (1950)  нарадзіўся  Кузьміч  

МікалайПятровіч,  беларускі  мастак,  ураджэнецв. Патрыкі  

Кобрынскага  раёна  Брэсцкайвобласці,  які  аднавіў  страчаны  

Крыж Еўфрасінні Полацкай (1993–1997). 

 

Мікалай Пятровіч Кузьміч, беларускі мастак-ювелір. Беларускі мастак-

ювелір, узнавіў Крыж Еўфрасінні Полацкай 12 ст. (1993-97), стварыў 



 

ДУК “Полацкая РЦБС” 
Цэнтральная раённая бібліятэка імя Ф. Скарыны 
Інфармацыйна-бібліяграфічны аддзел 48 
 

стаўратэку (футляр) для яго (1998-2002), раку для мошчаў Еўфрасінні 

Полацкай (2003-2007). 

ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ДЗЕЙНАСЦЬ: 

       Аднаўленне тыдня : брэсцкі мастак  Мікола Кузьміч перадаў 

Мітрапаліту Філарэту зробленую ім дакладную копію найвялікшай 

беларускай святыні – Крыжа Еўфрасінні Полацкай // Літаратура і 

мастацтва. – 1997. – 29 жніўня. – С. 2. 

       Аксенін, С. Аклад для Крыжа Еўфрасінні / С. Аксенін // Літаратура і 

мастацтва. – 2001. – 13 ліпеня. – С. 3. 

        Галоўка, С. Мікалай Кузьміч : “Я быў звычайным савецкім атэістам” / 

Сяргей Галоўка // Беларуская думка. – 2011. – № 10. – С. 78-86.  

       Говейнович, О. На дороге вечности : [интервью с мастером 

восстановившим Раку Евфросинии Полоцкой Николаем Кузьмичем] / 

Ольга Говейнович // Полацкі веснік. – 2007. – 1 чэрвеня. – С. 3. 

       Козлович, В. Беседа с ангелами / Валентина Козлович // Советская 

Белоруссия. – 2007. – 27 апреля. – С. 4.  

       Мікалай Пятровіч Кузьміч : чалавек стагоддзя : біябібліяграфічны 

паказальнік / УК “Абласная бібліятэка імя М. Горкага” ; складальнікі : Т. 

С. Філіпава, В. А. Гарбачэўская. – Брэст : Паліграфіка, 2011. – 52 с.  

       Марціновіч, А. Святая Еўфрасіння, альбо Адкуль ёсць, пайшла 

Полоцкая зямля : [аб стварэнні Крыжа Еўфрасінні Полацкай брэсцкім 

мастаком Мікалаем Кузьмічом – С. 75] / Алесь Марціновіч. – Мінск : 

Беларусь, 2009. 

       Суверенная Беларусь : иллюстрированная история государства “1991-

2008”  : [о серебряной усыпальнице (раке) – С. 464] / сост. : В. В. 

Гриневецкий, М. Г. Никитин, Л. В. Языкевич ; худож. В. В. Котович. – 

Минск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2008. – 560 с. 
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       Улитенок, Г. Возвращение раки Преподобной Евфросинии / Галина 

Улитенок // Советская Белоруссия. – 2007. – 5 июня. – С. 2.  

       Фатыхава, Г. А. Кузьміч Мікалай Пятровіч / Г. А. Фатыхава // Культура 

Беларусі : энцыклапедыя. Т. 4. – Мінск, 2013. – С. 618. 

 

       Крест – красота церкви = Крыж – краса царквы = Cross – beanty of 

church : [история создания и воссоздания Креста Преподобной 

Ефросинии Полоцкой / [Л. В. Алексеев, Т. И. Макарова, Н. П. Кузьмич и 

др. ; пер. : Е. А. Щербак, О. А. Лосьмакова. – Минск, 1998. 

СНЕЖАНЬ 
 8 снежня  – 85 гадоў  таму (1935)  нарадзіўся  Базыльчык  Валянцін 

Вячаслававіч (1935–1993),  беларускі  і  расійскі хімік-арганік, 

ураджэнец г. Полацка. 

 

o Базыльчик Валентин Вячеславович // Регионы Беларуси : в 7 т. – 

Минск, 2010. – Т. 2. Витебская область. В 2 кн. Кн. 1. – С. 32. 

o Нарадзіліся ў Полацку : [Базыльчык Валянцін Вячаслававіч] // 

Памяць : гіст.–дакумент. хроніка Полацка. – Мінск, 2002. – С.784. 

 

 22 снежня  – 60 гадоў  таму (1960)  нарадзіўся  Рыбчынскі  Віктар 

Антонавіч,  беларускі  акцёр,  ураджэнец г. Полацка. 

 

o Рыбчинский Виктор Антонович // Регионы Беларуси : в 7 т. – 

Минск, 2011. – Т. 2. Витебская область. В 2 кн. Кн. 2. – С. 424-425. 

 

Складальнік:       Дзедзюліна Л. Б. 


