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ЖАНРАВА-СТЫЛЁВЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ПРАДМОЎНА-

ПАСЛЯСЛОЎНАГА КОМПЛЕКСУ ДА «ДУХОЎНЫХ ГУТАРАК …» 

МАКАРЫЯ ЕГІПЕЦКАГА  
 

The genre and stylistic peculiarities of preface-epilogue complex «Spiritual 

Conversation» by Macarius of Egypt were analyzed in the article. The record was issued  in 

1627 in Vilnius in the publishing house of Orthodox brotherhood of Holly Spirits. 

 

Асаблівасцю даследавання гісторыі беларускай літаратуры ў канцы 

ХХ – пачатку ХХІ ст. з’яўляецца інтэнсіўнае ўвядзенне ў навуковы кантэкст 

раней невядомых помнікаў. Такі працэс дазваляе больш дакладна меркаваць 

пра адметныя рысы пэўнай эпохі, а таксама заканамернасці развіцця 

літаратурнага працэсу пэўнага народа. Апошнім часам да ўвагі беларускіх 

чытачоў прадстаўлены пераклады твораў з лацінскай, польскай і іншых моў: 

паэмы і вершы Мікалая Гусоўскага, «Пруская вайна» Яна Вісліцкага, 

«Радзівіліяда» Яна Радвана і многія іншыя, выдадзена анталогія 

«Славянамоўная паэзія Вялікага Княства Літоўскага XVI—XVIII стст.» 

(Мінск, 2011) пад рэдакцыяй Алеся Бразгунова. Таксама вельмі важнымі для 

беларускай культуры застаюцца і кірылічныя тэксты, якія пісаліся і 

выдаваліся на «простай», «рускай», старабеларускай мове. Літаратура на 

роднай мове выконвала стратэгічную задачу развіцця самасвядомасці 

беларуса, гонару за Радзіму, усведамленне сябе яе частачкай. 

Адным з помнікаў, дзе гэтыя мэты ярка праявіліся, з’яўляецца 

прадмова да кнігі «Духоўныя гутаркі святога айца нашага Макарыя 

пустэльніка Егіпецкага»; тэкст быў выдадзены ў віленскай друкарні Свята-

Духава праваслаўнага брацтва ў 1627 годзе. Дадзены твор дагэтуль не 

ўведзены ў шырокі навуковы ўжытак, хаця даследчыкам быў вядомы, 

сустракаюцца адзінкавыя згадкі пра яго ў працах Л. А.Іцігінай, 

Г. Я. Галенчанкі, у выданнях «Кніга Беларусі: зводны каталог» і «Гісторыя 

беларускай кнігі» (І том). Прадмоўна-пасляслоўны комплекс да «Духоўных 

гутарак Макарыя Егіпецкага» ніколі не перавыдаваўся, тэкст, якім мы 

карысталіся, захоўваецца ў асабістым архіве У. Г. Кароткага. 

Архітэктоніка прадмовы да «Духоўных гутарак святога айца Макарыя 

Егіпецкага» была вызначана ў зводным каталозе «Кніга Беларусі»: 

• «Склад: тытульны ліст, 1а; 

•1) 2а-6а, выдавецкае прысвячэнне Мікалаю Максімавічу Ламскому (варыянт – 

ігумену кіеўскага Межыгорскага манастыра Каментарыю); 

•2) 6б-9б, выдавецкая прадмова «До чителника» [1, 99]. 

На першы погляд архітэктоніка крыху адрозніваецца ў параўнанні з 

іншымі помнікамі з прадмоўна-пасляслоўным комплексам, якія звычайна 

мелі «наступную структуру: эпікграма, прысвячэнне, непасрэдная прадмова 

да чытача, пасляслоўе-малітва, пасляслоўе» [2, 8]. Дадзены прадмоўна-



пасляслоўны комплекс трапіўся нам без пасляслоўнай часткі. Прычынай таму 

магла быць страта гэтай часткі, бо паводле сведчання У. Г. Кароткага, усе 

вядомыя экзэмпляры кнігі дэфектныя. Магчыма, аўтар свядома не ўключыў 

гэту частку. 

Асноўная ідэя эпікграмы на герб князя Ломскага падпарадкавана 

стылістычнай дамінанце прадмоўна-пасляслоўнага комплексу: нягледзячы на 

нестабільны грамадска-палітычны стан у ВКЛ, прыняцце Берасцейскай уніі, 

а таксама на прыхавана-агрэсіўную палітыку езуітаў, дом Ломскіх застаўся 

верны хрысціянскай праваслаўнай рэлігіі. Для мастацкага пераасэнсавання 

гэтай ідэі аўтар выкарыстоўвае прыѐм алегорыі. Грамадскае жыццѐ ў краіне – 

бурлівае мора, адзінае выратаваннне, котвіца (якар) – надзея на Бога, а 

таксама стабільнасць веравызнання. 

Відаць, гэта эпікграма пісалася яшчэ і з мэтай стварэння ідэалу, таго 

ўзору, на які маглі б раўняцца праваслаўныя вернікі. Па ўсім бачна, што мэта 

была паспяхова дасягнута: чытач лѐгка можа ўявіць сабе героя эпікграмы, 

ацаніць яго маральныя якасці і грамадскія заслугі. І хаця канкрэтныя ўчынкі 

не называюцца, агульны вобраз бачыцца пазітыўным.  

У эпікграме аўтар выкарыстоўвае эпітэты: «мора бурлівае», «найгоршы 

штурм», «час клапатлівы», «статэчная Вера», «шчаслівый дом Ломскіх», 

«траісты шнур». Эпітэты дапамагаюць стварыць настрой твора. Заўважым, як 

змяняецца гучанне эпітэтаў: спачатку яны з адценнем цѐмнага, трывогі – 

«бурлівае» і «найгоршы» (нават у найвышэйшай ступені параўнання), а пасля 

азначэнні ўсѐ святлеюць – «клапатлівы», «статэчная», і нарэшце «шчаслівы». 

Дарэчы, да гэтых эпітэтаў будзе аўтар звяртацца і ў выдавецкім прысвячэнні і 

ў прадмове да чытача, толькі мора з «бурлівага» трансфармуецца і 

«саланапеністае», а на эпітэце «шчаслівы дом» будзе пабудавана антытэза 

«сапраўдная – уяўная шчаслівасць». 

Умела, дарэчна і па-мастацку карыстаецца аўтар эпікграмы тропамі, іх 

багацце і вобразнасць сведчаць пра несумніўны талент паэта, а таксама яго 

адукаванасць, веданне рыторыкі і паэтыкі, узораў стварэння эмблематычнай 

паэзіі. Дакладна перададзены змест герба ў эпікграме, аўтару ўдалося не 

толькі злучыць іх змест і форму, але і па-мастацку яго пераасэнсаваць. 

Прысвячэнне займала ў прадмоўна-пасляслоўным комплексе важнае 

месца, было адрасавана буйным магнатам, фундатарам кнігавыдавецкай 

справы. Прысвячэнне з’яўлялася сувязным звяном паміж аўтарам, мецэнатам 

і чытачом. Менавіта майстэрства аўтара вызначала змест і форму 

прысвячэння. «Прысвячэнне не мела ўстойлівай жанравай структуры. Сюды 

ўключаліся і біяграфічна-панегірычныя, і багаслоўска-дыдактычныя, і 

гісторыка-палітычныя, і асветніцка-прагматычныя матэрыялы», – адзначае 

У. Г. Кароткі [2, 9]. Фактычна, змест прысвячэння вызначаў аўтар прадмоўна-

пасляслоўнага комплексу, вырашаў, якія рысы свайго патрона варта 

ўвекавечыць. 

Аўтар распавядае гісторыю роду князѐў Ломскіх. Шмат давялося 

перажыць Ломскім: прыйшлося пераехаць з месца, дзе жылі продкі; у 

шляхетнасць іх роду доўга не верылі, таму Ломскія не мелі тых прывілеяў, 



што ўся шляхта ВКЛ. Аднак яны не гублялі надзеі, і хутка прыналежнасць да 

шляхты дома Ломскіх засведчыў сам цар Дзмітрый, а пасля яе падтрымаў 

кароль ў 1605 годзе. Відаць, гэта быў Жыгімонт ІІІ Ваза, бо менавіта ѐн тады 

кіраваў дзяржавай, аднак  напрамую ѐн не згадваецца, хаця імя маскоўскага 

цара Дзмітрыя аўтар напісаў. 

Аповед падобны да прыгожай радавой легенды, якую, магчыма, сам 

аўтар і прыдумаў для большага ўздзеяння. Адчуваецца свядомая 

белетрызацыя, народ любіць драмы, абавязкова ў аповедзе павінна весціся 

гаворка пра пакуты, несправядлівасць і шчаслівае выратаванне. 

І. В. Саверчанка зазначае, што беларускія пісьменнікі-палемісты ў сваіх 

творах «шырока выкарыстоўвалі ў якасці аргументаў і пацвярджэння сваіх 

тэзісаў, ідэй і канцэпцый найперш меркаванні і выказванні хрысціянскіх 

імператараў і князѐў (Канстанціна Вялікага, Жыгімонта Старога, Жыгімонта 

Аўгуста, С.Баторыя)» [3, 324]. І хаця прамой спасылкі на словы цара 

Дзмітрыя і караля Жыгімонта ІІІ Вазы няма, але адно толькі згадванне іх 

імѐнаў сведчыць пра вялікі аўтарытэт кіраўнікоў дзяржаў. Магчыма, аўтар 

спадзяваўся, што гэтыя імѐны будуць спрыяць распаўсюджванню кнігі ці 

абароняць яе ад знішчэння.  

Пісьменнік закранае злабадзѐнную на той час тэму – вернасць рэлігіі 

продкаў. Лічылася, што чалавек, які змяніў веравызнанне, пазбаўляецца апекі 

продкаў і Божай ласкі. Для пацвярджэння сваѐй думкі аўтар імкнецца 

прывесці шматлікія аргументы, напрыклад, схаластычныя: словы Бібліі 

(Евангелле ад Мацвея, Трэцяе Царствіе), сведчанні аўтарытэтных асоб – 

айцоў царквы (Іаан Златавуст, Сімяон Багопрыімнік), старажытных 

філосафаў (Салон), таксама прыводзяцца прыклады з гісторыі чалавецтва 

(выпадак з жыцця Юлія Цэзара). Цытаты падаюцца на мовах арыгіналаў або 

ў перакладах. У дадзеным прысвячэнні сустракаюцца імѐны Уліса, 

Агамемнана, Дыягена і г.д., але важнейшай асобай усѐ ж застаецца князь 

Мікалай Максімавіч з Ломскіх, якога аўтар узводзіць у ранг нацыянальных 

герояў. 

Аўтар часта выкарыстоўвае раслінную сімволіку: яблыня і яблыкі, 

галіны, «росчкі», карані, кветка зялѐнабуйная, трава, якая хіліцца пад ветрам. 

Ужыванне расліннай вобразнасці было традыцыйным для рэлігійнай 

літаратуры і ўзыходзіць да біблейскіх вобразаў (смакоўніца, вінаграднік, 

масліна, яблыня, кветнікі, зерне і г.д.). 

Выкарыстоўвае аўтар матыў дому. Сярэднявечныя сімвалы ў барочным 

тэксце набываюць новы сэнс, па-іншаму тлумачацца аўтарам. У дадзеным 

прысвячэнні сімвал дому становіцца мнагазначным. Застаецца традыцыйнае 

разуменне дому як Царства Божага, куды людзі павінны імкнуцца. Таксама 

далучаецца значэнне «дом – Праваслаўная царква», якая клапоціцца пра сваіх 

вернікаў. Вылучаецца і вобраз апусцелага дому, разам з тым дадаецца і 

значэнне дому як топасу, месца, бацькоўскага лона, радавога гнязда. 

Адбываецца барочнае перапляценне і напластаванне сэнсаў, што стварае 

шматузроўневасць успрыняцця дадзенага тэксту. 



Прадмова – гэта непасрэдны зварот да чытача, прамая гутарка з ім. 

Яна кандэнсуе думку аўтара, дае магчымасць яму свабодна выказацца. 

Менавіта жанр прадмовы, перажыўшы значныя структурныя трансфармацыі 

на працягу стагоддзяў, захаваўся і плѐнна выкарыстоўваецца і ў сучаснай 

літаратуры. 

Адразу змяшчаецца прамы зварот да чытача, словы самога Макарыя 

Егіпецкага, дарэчы, упершыню ва ўсім прадмоўна-пасляслоўным комплексе: 

«Чителнику ласкавый, поневаж о правдивой щасливости сам Макарій 

святый, щасливым з грецкого выкладаючійся, писал: дішкуровати занехавши 

на сесь час, о найдуючихся в ней, в коротце з оказіи учинил слово» (Л. 6 аб). 

Гутарка з чытачом праходзіць фактычна ў дыялагічнай форме. Аўтар 

прапаноўвае тэму, пэўную праблему, каб чытач пачаў разважаць, а пасля 

дапамагае яму зарыентавацца, прыводзячы цытаты з Бібліі, або прыклады з 

гісторыі. Найперш аўтар закранае такія пытанні: што такое сапраўднае 

шчасце? як здабыць царства Нябеснае? 

Разважаючы над гэтымі праблемамі, аўтар выводзіць канцэпцыю 

ідэальнага хрысціяніна. Звяртаецца аўтар да спрадвечна хрысціянскай 

маралі: той мілы Богу, хто памятае найперш пра бліжняга, а не пра сябе. 

Дарэчы, у прадмове аўтар фактычна больш не закранае праблемы уніі і 

падзелу ў хрысціянскай царкве, няма больш гутаркі пра вострыя грамадскія 

праблемы. Пісьменнік кажа пра тое, што гэтыя праблемы, «иж припадки и 

караня, которыи нас тут утискуют, к Богу ити примушают» (Л. 7 аб). 

У самым канцы прадмовы змешчана малітва-просьба (выкарыстанне 

гэтага элемента ўзыходзіць да рукапіснай традыцыі ўкладання кніг): 

«предоброе здоровье ваше, спокойное в том выгнани помешкане, о 

благостояніи святых Божіих церквей, соединеній міра, и совокупленіи всех, и 

о наследіи вечных благ, без престани Господа Бога просили: Которому вас 

оддаючи, сами ся з готовностью поволностій и молитв своих, пилно 

залецаем» (Л. 9 аб). 

Разважаючы пра сэнс чалавечага жыцця, аўтар выкарыстоўвае вобраз 

хлеба: «хлеб дочасный, хлеб духовный, хлеб вечный». Гэты вобраз становіцца 

полісемічным: «хлеб дочасный» – гэта хлеб надзѐнны, пра які чалавек мусіць 

клапаціцца, «хлеб духовный» – ежа для душы чалавека, «хлеб вечный – той, да 

якога павінен імкнуцца кожны вернік, Царства Нябеснае. Адбываецца 

барочнае перапляценне вобразаў, што дазваляе звярнуцца да асацыятыўнага і 

метафарычнага мыслення чытача, даць падмурак для разважанняў пра сэнс 

жыцця. 

У прадмове да чытача пісьменнік вядзе непасрэдную гутарку з чытачом 

пра галоўныя хрысціянскія каштоўнасці і сэнс чалавечага жыцця. Паслядоўна 

даводзячы перавагі праведнага жыцця перад грахоўным, аўтар «упрыгожвае» 

свае выказванні вялікай колькасцю тропаў і фігур. Многія з іх узыходзяць да 

біблейскай вобразнасці і сярэднявечнай кніжнай традыцыі. 

Такім чынам, кампазіцыя прадмоўна-пасляслоўнага комплексу 

пабудавана ў адпаведнасці з традыцыямі кнігавыдавецкай справы XVI–XVII 

стст.: тытульны ліст, герб з эпікграмай, выдавецкае прысвячэнне, прадмова 



да чытача. У тым тэксце, які мы аналізавалі, адсутнічае пасляслоўе, магчыма, 

яго не было ўвогуле, як у яшчэ адным выданні гэтай друкарні – «Полъустав, 

или Требник» (Вільня, 1622). А магчыма, яно згубілася. Дарэчы, функцыю 

пасляслоўя-малітвы магла выконваць малітва, якой заканчваецца прадмова 

да чытача. 

Палемічны падтэкст у творы існуе, але ѐн так і застаецца падтэкстам, 

не выходзячы на авансцэну. Гэта прадмова разлічана на шырокую 

аўдыторыю: на ўсіх хрысціян, якія бяздумна занядбалі веру продкаў, на 

праваслаўнае духавенства, якое забылася на свае абавязкі, на шляхту, якая 

магла б стаць абаронцам праваслаўя ў ВКЛ, а таксама на людзей з ніжэйшых 

слаѐў грамадства, якім неабходна ісці да навукі. 

Аўтар прадмоўна-пасляслоўнага комплексу паслядоўна, лагічна і 

пераканаўча даводзіць сваю думку, пацвярджаючы яе цытатамі з Бібліі, кніг 

Салона, а таксама звяртаючыся да антычных вобразаў-сімвалаў, метафар і 

алегорый.  
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