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Усяго  на працягу  1517—1519 гадоў  Францыск  перакладае  і  

выдае  23 кнігі  Бібліі .  





 Кнігі Скарыны  вылучаюцца  высокімі  выдавецкімі  і  друкарскімі  
якасцямі . Беларускае  кнігадрукаванне  адразу пачалося  з 
высокага  еўрапейскага  ўзроўню .  

 Рэнесансныя  выданні Ф. Скарыны , адметныя  мастацкім , 
гравюрным, арнаментальным  упрыгожваннем , шрыфтам  і  
іншымі кампанентамі  выдавецкай  эстэтыкі і  майстэрства , былі 
арыентаваны  на ўсе слаі беларускага  насельніцтва. Яны 
вылучаліся  практычнымі  памерамі, а каментарыі  разлічаны  на 
ўспрыняцце  кніжнай прамудрасці  простым («паспалітым») 
людам «языка рускага» (беларускай  і  іншых усходне-
славянскіх моў).  

 3 гэтай мэтай ѐн тлумачыў  на палях кнігі архаічныя  царкоўна-
славянскія  словы «рускай  мовай». Іншыя маргіналіі  Скарыны  
павінны  былі падкрэсліць  духоўнае  адзінства  Свяшчэннага  
Пісання . 3 замежных, магчыма, славянскіх выданняў  ѐн 
запазычыў  падзел псалмоў на вершы .











Некалькі месяцаў Францыск Скарына праседзеў у 

пазнанскай турме. 24 траўня 1532 года Жыгімонт I 

выдае прывілей пра вызваленне Францыска 

Скарыны з турмы. 

 

 А 21 і 25 лістапада Жыгімонт  выдае два прывілею , 

па якіх Францыск Скарына не толькі прызнаецца 

невінаватым і атрымвае волю, але і абарону ад 

кожных судовых пераследаў , абарону ад арыштаў і 

поўную недатыкальнасць  маѐмасці, вызваленне ад 

павіннасцяў і гарадскіх службаў. 



 У 1534 годзе  Францыск  Скарына  паехаў  у Маскоўскае  

княства ,  адкуль  яго  выгналі  як каталіка, а кнігі  спалілі .  

 

  Дакладная  дата яго  смерці  не ўсталяваная .  Большасць  

навукоўцаў  мяркуе ,  што  Скарына  памѐр  каля 1551 года, 

паколькі  ў 1552 годзе  яго  сын Сімяон  Рус (доктар, як і  

бацька) прыязджаў  у Прагу па спадчыну.  



ПАМЯЦЬ 

Імем Скарыны названая малая планета № 3283, 

адкрытая савецкім астраномам Мікалаем Чарных. 

У СССР у 1990 годзе, да 500-годдзя з дня 

нараджэння Скарыны, выпусцілі юбілейную манету 

вартасцю 1 рубель з яго партрэтам. 



1 .  ПОМНІК  ФРАНЦІШАКУ  СКАРЫНЕ  ВА  ЎНІВЕРСІТЭЦКІМ  

ДВОРЫКЕ  БДУ  

2 .  ПОМНІК  ФРАНЦІШАКУ  СКАРЫНЕ  Ў  ПОЛАЦКУ.  

Было зроблена шмат помнікаў у 

гонар Францыска Скарыны 



3. ПОМНІК  ФРАНЦІШАКУ  СКАРЫНЕ  КА ЛЯ 

НАЦЫЯНА ЛЬНАЙ  БІБЛІЯТЭКІ   

4. ПОМНІК  ФРАНЦІШАКУ  СКАРЫНЕ  Ў ЛІДЗЕ .  



 

5. ПОМНІК  ФРАНЦІШАКУ  СКАРЫНЕ  Ў ПРАЗЕ .  

6. ПОМНІК  ФРАНЦІШАКУ  СКАРЫНЕ  Ў ВІЛЬНЕ .  



 

7.ПОМНІК ФРАНЦІШАКУ  СКАРЫНЕ  Ў КА ЛІНІНГРАДЗЕ .  

8.ПОМНІК ФРАНЦІШАКУ  СКАРЫНЕ  Ў КУПА ЛАЎСКІМ  

СКВЕРЫ   


