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Алена Бармоціна (Мінск, Беларусь)

ВОБРАЗ Ф. СКАРЫНЫ Ў БЕЛАРУСКАЙ ГІСТАРЫЧНАЙ 
ДРАМЕ ХХ — ПАЧАТКУ ХХІ СТ.

У цяжкі пераломны час драматургі ў жанры гістарычнай драмы спрабуюць 
накіраваць увагу на свой «айчынны беларускі пантэон». Беларускія 
аўтары «ўваскрашаюць» у сваіх гістарычных п’есах Ефрасінню По-

лацкую, Кірылу Тураўскага, Міколу Гусоўскага, Сымона Буднага і шмат 
іншых асоб.

З культурных дзеячаў Беларусі найбольш асвоены драматургіяй вобраз 
першадрукара на ўсходнеславянскіх землях, асветніка, навукоўца, пераклад-
чыка, пісьменніка, доктара Францыска Скарыны з Полацка. Яму прысвяцілі 
свае п’есы М. Клімковіч «Георгій Скарына», М. Грамыка «Скарынін сын з 
Полацка», М. Арочка «Судны дзень Скарыны», М. Клімковіч з М. Адамчы-
кам «Vita brevis, або Нагавіцы святога Георгія», А. Петрашкевіч «Напісанае 
застаецца», «Прарок для Айчыны» і А. Курэйчык «Скорина». 

Спынімся на найбольш значных і паказальных. У 40-х гг. ХХ ст. напісаў 
гістарычную паэму «Георгій Скарына» М. Клімковіч. Ён адзін з першых, па 
сутнасці, палажыў у беларускай літаратуры пачатак гістарычнаму жанру. 
У п’есе дзейнічаюць пераважна канкрэтныя гістарычныя асобы (Скары-
на, Бабіч, Онькаў, Глінскі). Гэтая драма зіхаціць народнымі прыказкамі і 
прымаўкамі, сацыяльна-бытавымі, гістарычнымі песнямі, баладамі. У іх 
прысутнічае этнічны каларыт, непаўторнасць, нацыянальная спецыфіка, 
хараство і паэтычнасць. Дзеянне адбываецца пераважна ў часы юнацтва і 
вучобы Францыска Скарыны [2]. 

У гістарычнай драме М. Арочкі «Судны дзень Скарыны» аўтар рас-
крывае менавіта сцэны судзілішча над Скарынам. У творы дзейнічаюць 
такія гістарычныя асобы, як Жыгімонт І Стары, Бона Сфорца, Канстанцін 
Астрожскі і іншыя [1].

Гістарычную драму пра першадрукара пад назваю «Напісанае застаецца» 
напісаў А. Петрашкевіч, ў драме дзейнічаюць такія вядомыя асобы, як Мікола 
Гусоўскі, Максім Грэк, Мікалай Капернік, Пётр Мсціславец і Марцін Лютэр. 
Дзеянне разгортваецца ў Вітэнбергу, у самым сэрцы Рэфармацыі.

У творы падаюцца фразеалагізмы Ф. Скарыны, якія падкрэсліваюць 
незвычайную мудрасць асветніка: «не кожны вольны сваё імя насіць, не 
кожны можа па сабе веру абраць», «толькі тады чалавек шчаслівы, калі 
лічыць сябе шчаслівым», «сэрца чалавечае вялікае, яно можа змясціць у сабе 
ўвесь свет», «песні гнеў і ярасць утаймоўваюць, мір і пакой чыняць, смутак 
і скруху адганяюць, жорсткае сэрца мякчаць і слёзы з яго, як бы з крыніцы, 
зводзяць», «прыгожая смерць здольная звязаць сучаснае з мінулым і будучым, 
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ганебная — ніколі», «злоба нараджае горшую злобу», «роздум пра смерць і 
пазнанне самога сябе ёсць найвышэйшая мудрасць», «у помсты вочы пустыя 
і сэрца жорсткае» [4]. 

У п’есе згадваецца сяброўства Скарыны з Гусоўскім: «У Кракаве 
вучыліся разам, таварышылі. І не было ў мяне сябра вярнейшага за яго! І ра-
дасць — на двух. І гора — на двух. І песню родную — у два галасы! І смутак 
па Бацькаўшчыне — пароўну» [4, с. 110]. Каб падкрэсліць адукаванасць 
асветніка, назіраецца цытаванне антычных філосафаў: Плутарха («хто сквап-
ны на пахвалу, той бедны заслугамі» [4, с. 112]); Марка Аўрэлія («вучыўся 
не рабіць нічога без прычыны і мэты» і «не рабіць нічога, што не клалася 
б на карысць людской грамады» [4, с. 112]); Арыстоцеля («пачатак — ёсць 
больш чым палова ўсяго» [4, с. 113]); Авідзія («ён раіў аб справе меркаваць 
па выніку» [4, с. 113]); Эпікура («смерць для чалавека нішто» [4, с. 148]); Се-
неку («пакуль чалавек жывы, ён ніколі не павінен траціць надзеі» [4, с. 153]); 
Эзопа («калі наведае цябе гора, агляніся наўкола і суцешся: ёсць людзі, доля 
якіх яшчэ цяжэйшая за тваю» [4, с. 153]). Увогуле ў п’есе ўжываецца шмат 
цытат з Псалтыра, бо «там ест справедливость, там ест чистота, душевная и 
телесная. Там ест наука всякое правды. Там мудрость и разум совершенный» 
[4, с.113], і з паэмы «Песня пра зубра» М. Гусоўскага: «…І ад сваіх міжусобіц 
мы ўсе не дужэем…» [4, с.116]. 

Нездарма для п’есы ўзята назва з эпіграфа да паэмы М. Гусоўскага «Песня 
пра зубра»: «Словы злятаюць, напісанае застаецца». Ф. Скарына імкнуўся, 
каб «сам народ, без талмача ў сутане, спасцігнуў праўду Боскую. А там, 
глядзіш, і свой голас прарэжацца ў люду простага. А будуць голас свой ды 
вера адзіная, перастане ваяваць брат брата. І зойме народ наш месца роўнае 
паміж роўных...» [4, с. 114]. Гэтыя словы ўкладвае драматург у вусны Юрыя 
Адверніка — аднадумцы і паплечніка Ф. Скарыны. 

Пётр Мсціславец у п’есе называе Ф. Скарыну «міласнікам навукі і 
мудрасці», бо, цытуючы Прадмову да Бібліі, «выбраў пакінуць у навуцы і 
кнігах вечную славу і памяць сваю, а не ў вялікіх багаццях» [4, с. 112]. 

Ф. Скарына — прадказальнік, які прадказвае будучыню М. Гусоўскаму: 
«Ён перажыве ўсіх нас і застанецца ў памяці нашчадкаў нашых на доўгія 
вякі...», называе яго «анёлам сэрцам і паэтам душой» [4, с. 117]. 

Духоўныя арыенціры Ф. Скарыны захапляюць: «Я шукаю гармоніі і 
дасканаласці ў чалавеку, грамадстве, у свеце. Веру ў чалавека, веру ў яго добры, 
разумны пачатак» [4, с. 146]; «Мір і згода, асвета і навука — вось мая асабістая 
рэлігія» [4, с. 123]; «Бог адзін, а веры розныя» [4, с. 147] — і адрозніваюцца ад 
пастулатаў каталіцызму і лютэранства. Асветнік падкрэслівае: «…Народ мой 
не дзікі, а мова яго з’яўляецца мовай яго дзяржавы <…> Чужая нам лаціна 
не можа даць цэльнасці і натуральнасці мыслення. Без роднай мовы чалавек 
нямы і сляпы» [4, с. 143]; «Пасрэднік не спатрэбіцца, калі простыя людзі самі 
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авалодаюць кніжнай прамудрасцю» [4, с. 144]; «У служэнні свайму народу, 
роднаму краю бачыў я сваё прызначэнне» [4, с. 149]. 

Красамоўнымі з’яўляюцца сцэны размоў Скарыны з інквізітарам:
«Інквізітар. Тайны рэлігіі не павінны быць даступны ўсякаму...
Скарына. І вы і ваш Папа баіцеся, каб Біблія трапіла ў рукі простых лю-

дзей. Ім жа адразу кінецца ў вочы неадпаведнасць паміж тым, што прапаведуе 
Хрыстос і што робіце вы ў сваіх цэрквах і такіх вось катавальнях» [4, с. 144]. 

Сцэны размоў Ф. Скарыны з Марцінам Лютэрам і папскім нунцыем 
раскрываюць такія рысы характару першадрукара, як патрыятызм, талерант-
насць, духоўную чысціню і глыбокую адукаванасць. Раскрываецца прычына 
таго, што друкаванне адбылося менавіта ў Празе: «У Празе нас больш ра-
зумеюць...Мовы ў нас блізкія».

У фінале да Ф. Скарыны прыходзяць прывіды Каперніка, Максіма Грэка 
і Мюнцэра, тых, хто, як і Скарына, апярэдзілі свой час. 

 Вобраз першадрукара ў сталым узросце стварыў, здаецца, упершыню 
малады драматург А. Курэйчык, якому належыць гістарычная драма на 
рускай мове «Скорина». Праз увесь твор праходзіць вобраз ліцвінскіх руж, 
якія маюць кіславаты пах. Яны, як і Скарына, «сапраўдныя. Ім не патрэбная 
чужая слава, яны спакойныя, сціплыя, але ў іх сціплай гармоніі — вялікая 
моц і прыгажосць. Унутраная прыгажосць» [3, с. 206–207]. Сталы Ф. Ска-
рына не размаўляе па-беларуску, але перакладае кнігі на родную мову і раз-
важае: «Нічога ў гэтым свеце не бессэнсоўна. Навучыць Хрыста, апосталаў 
і вучняў ягоных гаварыць на іншай мове… Іначай запаведзі не дзейнічаюць. 
Яны не разумеюць, што святло ісціны пачынаецца з самага-самага родна-
га… З народам трэба, як з дзіцем, размаўляць. Размаўляй зараз, бо потым 
адзічэе, апусціцца… Час упусціш… Усё! Размаўляць» [3, с. 213]. Зноў гучыць 
біблейская прытча пра зерне: «Чаму добрае насенне так дрэнна прыжываецца 
на нашай зямлі? Падумайце, у чым можа быць прычына: у зямлі, у насенні, у 
садоўніку?» [3, с. 211] — пытаецца герой твора Падвіцкі ў Скарыны-садоўніка. 
У творы часта ўжываюцца аўтарскія фразеалагізмы: «ад праўды не ўцячэш», 
«ад сябе не схаваешся», «цывілізацыя азначаецца па ўзроўню садаводства, 
а цывілізаваная краіна пазнаецца па жанчынах», «дзяржаву трэба лячыць, 
бо яна можа аслабець і памерці», «нельга зневажаць жанчыну, гэта апошняя 
справа», «некаторыя землі не заслугоўваюць сваіх сыноў», «калі прывыкаеш 
да прыгажосці, то гэта ўжо не прыгажосць, яна існуе толькі ў здзіўленні» і 
іншыя. Дзеянне папераменна разгортваецца то ў юнацкія гады Скарыны, то 
ў гады сталасці (прыём рэтраспекцыі). Вобраз вады праходзіць праз твор як 
сімвал ачышчэння (Скарына ўвесь час п’е ваду). І сэнсавай кульмінацыяй 
твора з’яўляюцца словы асветніка аб бацьках і дзяржаве: «У кожнага чалавека 
ёсць бацькі: маці і тата. Закон Божы і Прыродны ўказвае кожнаму любіць і 
паважаць бацькоў сваіх, як і бацькам берагчы і песціць дзяцей сваіх <…> 
Дык чаму ж дзяржава наша, якая ёсць радзіцельніцаю ўсякага грамадзяніна 
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свайго, такая жорсткая і бязлітасная да лепшых дзяцей сваіх? Чаму ж з та-
кой лёгкасцю адракаецца ад іх за нязначную правіннасць і непакорлівасць? 
Так, счарствела сэрца Літвы… А таму вельмі шмат блудных сыноў і дачок 
ліцвінскіх і з Полацка, і з Менска, і Навагрудка, Магілёва, Тракая, Вільні і 
ўсіх гарадоў і весяў ходзіць і будзе хадзіць па ўсіх канцах зямлі, адлучаныя 
ад маці з-за сваёй бяскрайняй любові…» [3, с. 251–252]. 

Са слабых бакоў п’есы можна адзначыць аналогію з драмай «Пане Ко-
ханку» (выкарыстанне вобраза крылаў і падабенства ў правядзенні вопытаў 
Леанардам да Вінчы і С. Радзівілам), залішні натуралізм у абмалёўцы вобраза 
першадрукара. 

Характарызуючы драму А. Курэйчыка «Скорина», можна пагадзіцца з 
Т. Ратабыльскай, якая адзначыла, што «сучасныя драматургі не ствараюць 
канцэптуальную гістарычную драматургію, для іх гісторыя — гэта не столькі 
жыццёвая плынь мінуўшчыны, колькі крыніца сюжэтаўтварэння і фантазіі» 
[5, с. 26]. 

Больш як цэлае тысячагоддзе аддзяляе нашы дні ад падзей, якія пакла-
дзены ў аснову сюжэта п’ес пра Ф. Скарыну, а колькі сугучнага адшукалі 
аўтары паміж дзвюма далёкімі эпохамі! Перш за ўсё вельмі цікава паказаны 
паралелі, як адбываўся тады і як адбываецца цяпер пакутліва-складаны працэс 
барацьбы паміж верамі. 

Такім чынам, ствараюцца п’есы, якія накіраваны ўзнавіць лепшыя рысы 
нашага народа, абудзіць свядомасць, вывучыць гісторыю і зрабіць для сябе 
пэўныя высновы. Цікавасць да адвечных маральных, духоўных каштоўнасцей 
можна лічыць новай, недастаткова праяўленай, але выразнай тэндэнцы-
яй, якая, думаецца, абумовіць далейшае развіццё беларускай гістарычнай 
драматургіі і ўсяго пісьменства ўвогуле.
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