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Восени 1519 р., коли Магеллан відплив з Іспанії в далекі мандри відкривати нові землі, з 
Праги до Вільни вирушила валка селянських возів з незвичайним вантажом — друкованими 
книгами. То була Біблія, яку видав славетний білоруський освітник Франциск Скорина у 
Празі протягом 1517-1519 pp. не канонічною церковнослов’янською, а наближеною до 
народної мовою. Білорусія поділилася своєю першою друкованою книгою з сусідами-
братами, і в культурному розвитку східного слов’янства відтоді почалася нова епоха. 

Поява в Білорусії друкованої книги зрозумілою для простого народу мовою була 
відлунням епохи Відродження, яка докотилася й до Литовського князівства, куди входили в 
ті часи Білорусь і більша частина України. Прогресивні сили білорусько-литовсько-
українського суспільства зуміли знайти в європейському Відродженні та в реформаційному 
рухові рятівні ідеї гуманізму й освітництва і протиставити їх середньовічній темряві та 
мракобіссю, грубому втручанню церкви не тільки в державне й громадське життя, але й в 
особисту поведінку та побут людини. Починалася нова епоха, а на зламі епох народи 
народжують геніїв, які спалахують метеором і, освітивши незвіданий шлях своїм 
сучасникам, лишають вогняний слід прийдешнім поколінням. На білоруському небосхилі 
часів Відродження таким метеором промайнув і гуманіст Франциск Скорина, що прожив 
коротке, але бурхливе життя і став взірцем патріотичного служіння своєму народові. 

Народився Ф. Скорина близько 1490 р. в Полоцьку в родині купця. Початкову освіту 
здобув удома, а з 1504 р. навчався в Краківському університеті на факультеті вільних 
мистецтв, після закінчення якого в 1506 р. дістав науковий ступінь бакалавра. Жадоба нових 
знань тягне молодого вченого в Західну Європу, де Відродження було саме в повному 
розквіті. У різних містах він вивчав граматику, логіку, риторику, музику, арифметику, 
геометрію, астрономію, філософію, право, історію, класичні мови, і за короткий час Учена 
рада одного з університетів присвоїла йому високий ступінь доктора вільних наук. Але 
повний духовних сил і оптимістичних мрій, перейнятий ідеями гуманізму, Ф. Скорина мріє 
про природничі науки, які б розкрили перед ним таємниці людської природи і всесвіту, 
здавна оповиті богословською містикою. Для вивчення природознавства й медицини він 
вступив до Падуанського університету в Італії, слава якого на той час затьмарила навіть 
блиск самої Сорбонни. 5 листопада 1512 р. Франциск Скорина блискуче складає екзамени на 
звання доктора лікарських наук, і здивована вчена Європа урочисто накинула на плечі 
незаможного юнака-білоруса пурпурову докторську мантію. 

Перед молодим доктором вільних і лікарських наук відкривалася неабияка кар’єра: можна 
було повернутися додому і стати придворним лікарем якого-небудь знаменитого магната, 
вигідно одружитися й зажити безтурботним життям. Та не до такого щастя прагнув 
Франциск Скорина, не такої слави він шукав. Муж великої науки, патріот своєї батьківщини, 
він прекрасно відчував потреби свого часу. В епоху Відродження й гуманізму народові 
потрібна була освіта. А вона була неможлива без книги — друкованої, масової, дешевої, щоб 
купець, ремісник, хлібороб могли легко її придбати, як звичайну річ. І Скорина вирішив 
будь-що-будь дати таку книгу своєму народові. Книгу-друга, супутника, порадника, яка б 
змушувала думати, допомогала б жити й боротися. З цією метою він їде до Праги — 
найбільшого центру гуманістичного руху в слов’янському світі — і засновує там друкарню, 
оскільки в себе на батьківщині для розвитку книгодрукування ще не було жодних умов. 
Прага ж мала традиційні широкі культурні зв’язки з Італією, Німеччиною, Францією та 
іншими країнами. Звідси було близько до центрів тогочасної поліграфічної техніки — 
Венеції, Нюрнберга і Аугсбурга, в яких розквітала друкарська діяльність. Саме тут було 
відлито шрифти для Скорининої друкарні, звідси було привезено друкарське обладнання, 
папір і, мабуть, запрошено першокласних друкарів. 

Свою видавничу діяльність Ф. Скорина, звичайно, не міг розпочати з філософських 



трактатів чи антицерковних памфлетів, бо «посполитий люд» Білорусі в XVI ст. ще не був 
готовий до сприймання світської науки, а тим більше — антирелігійних творів. І учений 
починає з широко відомого в той час Псалтиря, за яким він сам одержав перші книжні 
знання, який взагалі тоді вважали «детем малым початок всякое доброе науки», а вслід за 
ним перекладає на старобілоруську мову й видає друком дуже популярну й поширену на той 
час Біблію — двадцять дві книги із своїми передмовами, післямовами та історичними 
коментарями. Так уперше у східному слов’янстві Скорина вирвав з рук церкви ініціативу 
бути обов’язковим посередником між книгою і читачем: бери Біблію до рук, сам читай, сам 
думай, сам учися, — її тепер можна зрозуміти й без попа. Білоруський освітник ставився до 
неї як до історичного, навчально-пізнавального матеріалу. А раз так, то її «всякому человеку 
потребно чести, понеже есть зерцало жития нашего, лекарство душевное, потеха всем 
смутным.., мати всих добрых речей и учитель всякому доброму умению». Цілком ясно, що ці 
слова стосуються не стільки самої Біблії, скільки мудрої книги й науки взагалі. 

Якби все йшло на лад, Скорина здивував би Європу ще не однією своєю книгою. Але 
раптом під 1520 р. він разом з усім друкарським начинням і книгами з невідомих причин 
опинився у Вільні, де в 1525 р. обладнав друкарню. Протягом 1525—1527 pp. з’явилися 
друком дві нові книги Скорини — «Апостол» і «Малая подорожная книжица». Зміст її 
найрізноманітніший, починаючи від богослужіння і кінчаючи примхами та забобонами, 
астрономічними, господарськими знаннями і медичними порадами, а в останньому 5-му 
розділі Скорина дав, наскільки дозволяв тогочасний рівень наукових знань, цікаві календарні 
й природознавчо-географічні відомості та поради, пов’язані з побутом, звичаями і 
традиціями людей. 

На цьому книговидавнича діяльність Ф. Скорини й скінчилася через скрутне матеріальне 
становище та Інші життєві незгоди. Після цього він деякий час був на медичній службі в 
Кенігсберзі у пруського герцога Альберта, особистим секретарем і придворним лікарем 
віденського єпископа, а близько 1536 р. Скорина назавжди покинув батьківщину, переїхавши 
до Праги. Відновити книговидавничу діяльність йому не вдалося, але тут широко 
розвинулися й знайшли визнання інші його здібності й знання. Наприклад, він заклав у Празі 
другий в Європі (після Падуанського) королівський ботанічний сад і став його вченим-
ботаніком. На цій посаді він і помер десь близько 1540 р. 

Культурна спадщина Ф. Скорини багата й різноманітна. Своєю діяльністю він високо 
піднявся над тогочасною епохою, зумів повернути тодішню освічену касту обличчям до 
свого народу й рідним словом зігріти йому серце. Не випадково ж учений обрав своїм гербом 
сонце. Зосереджений, замріяний, гордий сидить він із ним у докторській мантії за столом 
Мудрості на одній із майстерно зроблених гравюр у книзі Буття. І це не самозакоханість, а 
гімн Людині, звеличування її гідності. Скорина був першою ластівкою пробудження 
національної свідомості, оскільки твердив, що понад усе ставить національні інтереси свого 
народу, «своей братии Руси», заради якої й буде поширювати рідну слов’янську освіту, 
культуру й писемність за допомогою друкованого слова. «А наболей з тое причины, — писав 
він в одній із своїх передмов, — иже мя милостивый Бог с того языка на свет пустил». І далі: 
«Понеже від природи звірі, що блукають у пустелі, відають гнізда свої, риби, що по морю 
плавають і в ріках, чують вири свої, бджоли і їм подібні боронять вуліїв своїх, — так і люди 
— де зродилися і скормлені суть по Бозі, до того краю велику ласку мають». Книги 
Ф. Скорини були широко відомі не тільки в Білорусії, вони мали великий успіх на Україні, в 
Росії, у південно- та західнослов’янських народів. Численні послідовники прийняли естафету 
свого великого вчителя. З середини XVI ст. одна за одною виникають друкарні у Вільні, Єв’ї, 
Заблудові, Несвіжі, Кутейні, Тяпині, Могилеві, Супраслі, Слуцьку, Копилі, Буйничах, Києві, 
Львові, Луцьку, Острозі та в інших містах. Ще за життя Скорини на Україні поширювалися 
не тільки його друковані книги, але й численні їх списки. Частина з них — це більш-менш 
точні копії друкованих видань з його передмовами і післямовами, із збереженням його імені, 
а в ряді інших бачимо варіацію в передмовах і післямовах, а ім’я Скорини іноді замінено 
ім’ям переписувача, наприклад Василя Жугайова з Ярослава Галицького, Дмитра із Зінькова 



(Поділля), Луки Тернопільського та ін. Усі ці списки можна вважати взірцем творчого 
розвитку Скорининських традицій перекладу священних книг зрозумілою для народу мовою. 

Хоч прагнення зблизити книжну мову з простою розмовною спостерігаємо на Україні ще 
з другої половини XV ст. (пор. Ізмарагд, Четьї Мінеї 1489 p.), суспільного резонансу воно 
набуває тільки після діяльності Ф. Скорини з другої половини XVI ст. Не без впливу 
скорининських видань на Україні виникає рукописне «Пересопницьке Євангеліє» (1556— 
1561 pp.) — типовий переклад «священного писання» на українську просту мову XVI ст. 
Характерно, що в ньому, як і у виданнях Ф. Скорини, є пояснення, примітки, приписки і 
післямова перекладача, але мова цього видання ще більше наблизилась до живого народного 
мовлення, у ній рідше вживаються церковнослов’янізми. Творчим розвитком видавничої 
діяльності Ф. Скорини можна вважати перекладені на Україні в другій половині XVI ст. 
Крехівський апостол (1563—1572 pp.), Євангеліє Негалевського (1581 р.) та інші пам’ятки 
цього періоду. 

Скорининські принципи критичної роботи над текстами біблійних книг використали й 
видавці Острозької Біблії (1581 p.), завдяки чому в окремі її частини проникли елементи 
білоруської мови. Ці принципи текстологічної й філологічної роботи відіграли значну роль 
на дальшому етапі розвитку української і білоруської літератур, зокрема в полемічній 
літературі кінця XVI— першої половини XVII ст., яка була пов’язана з новим періодом 
політичного й культурно-національного життя нашого народу. 
 


