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СІМВОЛІКА СВЯТЛА Ў «ЖЫЦІІ ЕЎФРАСІННІ ПОЛАЦКАЙ» 
І «ЖЫЦІІ КЛІМЕНТА ОХРЫДСКАГА» 

У эпоху Сярэднявечча на землях Беларусі і Балгарыі выразнікамі ду- 
хоўных ідэалаў грамадства былі Еўфрасіння Полацкая і Клімент Охрыдскі, 
якім прысвечаны агіяграфічныя творы к. XI – пач. XIII стст. В. В. Ключэў- 
скі пісаў: «Адзіная цікавасць, якая прыцягвала ўвагу грамадства… да лёсаў 
асобнага жыцця, была не гістарычная ці псіхалагічная, а маральна-назіда- 
льная: яна заключалася ў тых тыповых рысах або маральных схемах, якія 
складаюць змест хрысціянскага ідэала і ажыццяўленне якіх, вядома, можна 
знайсці не ва ўсялякім асобным жыцці» [5, с. 374]. У хрысціянстве распра- 
цавана тыпалогія шляхоў да святасці, якая прадстаўлена стандартнымі сю- 
жэтаўтваральнымі матывамі (пакутніцтва, падзвіжніцтва і інш.), але кожны 
святы выбірае свой шлях у Царства Нябеснае. 

У «Аповесці жыцця і смерці святой і блажэннай і найпадобнейшай Еў- 
фрасінні, ігуменні манастыра Святога Спаса і Найсвяцейшай Ягонай Маці, 
што ў горадзе Полацку» гераіня прадстаўлена ў канкрэтным кантэксце 
XII ст. Праз агіяграфічную абалонку адчуваецца асэнсаванне жанчынай 
свайго месца ў жыцці, якая абірае ў якасці паслушніцтва перапісванне кніг, 
будаўніцтва цэркваў і манастыроў. 

«Жыціе Клімента Охрыдскага» («Живот, дейност, изповедание и изло- 
жение на една част от чудесата на светия наш отец Климент, български 
епископ») прысвечана яркаму асветніку балгарскага народа, які заснаваў 
Охрыдскую кніжную школу, распаўсюджваў хрысціянства ў часы Першага 
Балгарскага царства, аўтару і перакладчыку царкоўных тэкстаў. 

Як трапна адзначае Дз. С. Ліхачоў, «жыціе святога заўсёды мае двайны 
сэнс – само па сабе і як маральны ўзор для астатніх людзей. Агіёграфы паз- 
бягаюць індывідуальнага, шукаюць агульнае, а агульнае бачыцца ім у сім- 
валічным» [7, с. 138]. Таму, улічваючы прыкладна аднолькавы час напісан- 
ня «Жыція Клімента Охрыдскага» і «Жыція Еўфрасінні Полацкай», бліз- 
касць паэтыкі твораў, мы лічым цалкам абгрунтаваным праводзіць параў- 
нальнае вывучэнне сімволіка-алегарычнай вобразнасці паўднёваславянска- 
га і ўсходнеславянскага жыцій. 

Аснову светапогляду аўтараў жыцій сфарміравала Біблія. Г. В. Сініла 
слушна падкрэслівае: «У цэлым практычна ўвесь пласт славянскага пісь- 
менства (асабліва ў жанры пропаведзі, жыція, хаджэння, літургічнай паэзіі) 
уяўляе сабой арганічны сплаў прамых цытат з Бібліі, парафраз розных мес- 



 Сімволіка святла ў «Жыціі Еўфрасінні Полацкай» 61 

 

цаў Пісання, каменціравання і пераасэнсавання біблейскіх вобразаў і ўлас- 
на аўтарскага матэрыялу» [9, с. 201]. 

Важнейшай дуалістычнай сістэмай у свядомасці чалавека з’яўляецца 
святло і цемра. Святло – сімвал духоўнага пачатку, з дапамогай якога Бог 
перамог уладу хаосу: «На пачатку стварыў Бог неба і зямлю. А зямля была 
нябачная і пустая і цемра над безданню, і Дух Божы лунаў над вадою. 
І сказаў Бог: хай будзе святло. І сталася святло. І ўбачыў Бог святло, што 
яно добра, і аддзяліў Бог святло ад цемры» (Быццё 1:1—4). 

Як слушна пісаў С. Л. Гаранін, «Сярэднявечча… лічыла чалавека любі- 
мым стварэннем Госпада, бачыла ў чалавеку вобраз Божы» [3, с. 14]. Адно 
з праяўленняў боскай любові – святло і цяпло – увасоблены ў сонцы і яго 
прамянях: «Еуфросиниа – небопарный орел, попарившия от запада до въс- 
тока, яко луча солнечьнаа, просветившия землю Полотьскую» [6, с. 40]; «Лу- 
чи же ся девици деснаго естества и молитвы плод, и толма бысть любящи 
учение, якоже чудитися отцу ея о толице любви учениа ея» [6, с. 27]. З са- 
лярнай сімволікай звязваюць такія характарыстыкі, як актыўнасць, гераіч- 
ны пачатак, усёведанне. Аднак святло з’яўляецца яшчэ і суправаджальнікам 
Святога Духа, што падкрэслівае адначасова і святасць апякункі Беларусі, 
і яе актыўны ўдзел у распаўсюджванні хрысціянства на Полацкай зямлі. 

В. П. Адрыянава-Ператц адзначала, што «візантыйская літаратура ня- 
рэдка замяняла ў метафарычным выкарыстанні найменне „сонца“ – словам 
„свяціла“» [1, с. 20]. Мы бачым, што найбольш частотнымі ў «Жыціі Клі- 
мента Охрыдскага» з’яўляюцца сімвалы з семай ‘святло’ (светило, светил- 
ник, светлина і нават утро): «И така те получили благодатта на духа като 
готово утро (Осия 6:3) и светлина на знание се разляла над праведниците 
(Псал. 96:11; Псал. 111:4), и свързаната с тези неща радост разпръснала 
по-първата им скръб» [8, п. 7]. Выкарыстанне больш абстрактнага сімвала 
святла, у параўнанні з сонцам, дазваляе спалучаць актыўны салярны і па- 
сіўны лунарны пачаткі. Напрыклад, у адным выпадку аўтар «Жыція Клі- 
мента Охрыдскага» сцвярджае высокую духоўнасць вучняў Кірыла і Мя- 
фодзія, робячы іх носьбітамі і захавальнікамі яе, а ў іншым – асветніцкую 
дзейнасць Клімента Охрыдскага як прапаведніка хрысціянскай маралі. 

На думку І. Я. Гусева, «святло, асабліва бачнае, – толькі адна з іпастасей 
Бога. Таму сярэднявечныя багасловы, усхваляючы святло і колер як праяў- 
ленне боскага, разам з тым указваюць на тое, што яны могуць быць і пад- 
маннымі (ад д’ябла)» [4, с. 116—117], таму і сімвалы золата, срэбра і каш- 
тоўных камянёў як крыніцы бляску, святла ў абодвух творах усведамляюцца 
не толькі як трыумф веры і дасканаласці, але і як матэрыяльны паказчык 
марнасці і часовасці зямнога ў чалавечым існаванні, перавагу духоўнага. 
Пры гэтым у «Жыціі Еўфрасінні Полацкай» сімвалы звязваюцца з уяўлення- 
мі пра здольнасць золата назапашваць энергію і цвёрдасць, вечнасць камя- 
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нёў (“И се рекши, украси ю златом и камением многоценным, и устави по вся 
вторникы носити ю по святым церквам, украси же всю землю Полотскую 
своима боголепныма манастырема» [6, с. 36]), пазбавіўшыся адцення мар- 
насці матэрыяльнага пачатку жыцця, якое яскрава выявілася ў «Жыціі Клі- 
мента Охрыдскага»: «Навярно искате да узнаете какво е наследството? – 
Словото божие, което е много по-желано от злато и скъпоценни камъни 
(Псал. 8:11), и мъдростта, спечелването на която е по-ценно от златни 
и сребърни съкровища (Прит. 3:14). „Вие знаете, мои мили, казал той, сила- 
та на еретиците в злото и как те, като извращават словото божие 
(2 Кор. 4:2), по всякакъв начин се стараят да напоят ближните си с мръс- 
ното извращение на Писанието, възприемайки и прилагайки тези два начи- 
на на действие: убеждаване и строгост, като прилагат първото към по- 
простите, а второто към по-страхливите“» [8, п. 22]. 

Выключэннем з сімволікі каштоўных камянёў з’яўляецца жамчужына, 
якая нясе ў сябе іншы сэнс – царства Хрыста, дасканаласць душы святога 
Клімента Охрыдскага: «Той си направил завещание, и то според каноните, 
както за книгите, които написал, така също и за имота си, по-скоро за 
имота на бога, чрез когото имал всичко и с когото само се стараел да се 
обогати, както мъдрият търговец с прекрасен бисер (Мат. 13:45), като 
малко се грижи за раковините» [8, п. 74]. 

Сімволіка манеты ў «Жыціі Клімента Охрыдскага» мае дадатковае зна- 
чэнне ўлады, моцы пэўнага чалавека, у якой таксама часовы характар: 
«И така великият Методий не преставал да дава постоянно всякакви съве- 
ти на князете, като ту ги напътвал към благочестив живот, ту им пред- 
лагал неподправеното учение на църквата като някаква царска и истин- 
ска монета и неизопачено и непокътнато го запечатвал в душите им» [8, 
п. 17]. Цікава, што манеты спалучаюць у сабе значэнне грошай як марнасці 
матэрыяльных каштоўнасцей і золата як сімвала сапраўднай духоўнасці. 

Падагульняючы вышэй сказанае, можна адзначыць, што аўтары жыцій- 
ных твораў не проста выкарыстоўваюць традыцыйную біблейскую сімво- 
ліку, а творча яе інтэрпрэтуюць, пераасэнсоўваюць. Умоўна сімвалы «Жы- 
ція Еўфрасінні Полацкай» і «Жыція Клімента Охрыдскага» можна падзя- 
ліць на тры групы: аднолькавыя сімвалы з тоесным тлумачэннем, адноль- 
кавыя сімвалы з адрозным тлумачэннем і сінанімічныя сімвалы. Выкарыс- 
таная ў жыціях сімволіка дазваляе паказаць ролю асветнікаў у жыцці свай- 
го народа і адлюстраваць асноўныя хрысціянскія пастулаты. 

Такім чынам, у «Жыціі Еўфрасінні Полацкай» і «Жыціі Клімента Ох- 
рыдскага» сімволіка святла як адлюстравання ідэальнага свету духоўнасці, 
пададзеная праз сімвалы сонца, раніцы, свяціла, золата, срэбра, каштоўных 
камянёў і манет, дазваляе шматгранна паказаць веліч святых Еўфрасінні 
Полацкай і Клімента Охрыдскага. 
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