
А. У. Клімовіч 

Мінск 

 

ЖАНР ВОІНСКАЙ АПОВЕСЦІ Ў БЕЛАРУСКА-ЛІТОЎСКІХ 

ЛЕТАПІСАХ 

 
The features of the genre of military stories appearing in the Belarusian-Lithuanian 

Chronicle are considered in the article. Military stories are analyzed as the fragments of 

chronicles and as the monuments of ancient writing with a clear genre specifics. 

 

У часы Сярэднявечча жыццѐ грамадства ў цэлым і чалавека ў 

прыватнасці  было цесна звязана з войнамі і лакальнымі канфліктамі рознага 

маштабу і працягласці. Развіваючыся ў падобных умовах, літаратуры 

славянскіх народаў убіралі ў сябе дух вечнага змагання, напаўняючыся 

ваенна-патрыятычным пафасам, што прывяло да зараджэння цэлага 

комплексу прыѐмаў і традыцый у апісанні вайсковых спраў, і ў выніку 

выявілася ў жанры воінскай аповесці. Ён склаўся ў старажытнарускай 

літаратуры і развіваўся ў пісьменстве ХІ–XVII стcт.. Гэты жанр «уключае 

свецкія гістарычныя творы з апісаннямі ваенных паходаў і бітваў…», 

услаўляе «адвагу і гераізм, самаахвярную адданасць радзіме» [3, 669]. На 

шматлікіх прыкладах самых драматычных падзей гісторыі тут ствараўся 

асаблівы тып героя – ідэальнага князя-воіна, сэнс жыцця якога заключаўся ў 

барацьбе за свабоду сваѐй зямлі. У воінскай аповесці «паступова 

выпрацаваліся і сталі традыцыйнымі пэўныя сюжэтныя схемы і 

стылістычныя формулы. Паэтыка воінскіх аповесцей спалучае кніжную 

літаратурную традыцыю з рысамі народнага гераічнага эпасу. Паўплывала на 

рускае і беларускае летапісанне, на развіццѐ гістарычнай белетрыстыкі 

ўсходніх славян» [3, 669]. 

Традыцыя вывучэння летапісаў – адна з самых глыбокіх і даўніх у 

галіне гуманітарных дысцыплін. Даследаванне летапіснай спадчыны вялося і 

вядзецца пераважна гісторыкамі, тым не менш, летапісы і хронікі –  не толькі 

збор фактаў і дакументаў. Яны – яскравае сведчанне высокага ўзроўню 

развіцця апавядальнага мастацтва, скарб як грамадзянскай, так і літаратурнай 

гісторыі. Спецыфіка хронік заключаецца ў іх жанравай сінкрэтычнасці, што 

мае на ўвазе ідэйна-тэматычны сплаў уласна летапісання, жыційнай 

літаратуры і воінскай аповесці. У летапісах і хроніках захаваліся звесткі пра 

найбольш драматычныя падзеі станаўлення нашай гісторыі, нашай культуры 

і нашага народа, якое ішло ў амаль пастаянным змаганні за сцвярджэнне 

сваѐй этнічнай годнасці і права на жыццѐ. Радзіма міжвольна гартавала сваіх 

сыноў у шматлікіх бітвах і сутычках з ворагамі, што, безумоўна, знайшло 

сваѐ адлюстраванне ў летапісных крыніцах як сведчанне подзвігаў і славы, 

перамог і паражэнняў, няўдач і трыумфаў нашых продкаў. Воінская тэматыка 

і яе рэалізацыя займае неад’емную частку любой хронікі або летапісу і 

з’яўляецца, відаць, адным з самых інтрыгуючых і вострых элементаў 

летапіснага матэрыялу. Жанр воінскай аповесці, займаючы сваѐ месца сярод 



жанравай поліфаніі летапісу і як бы «ўпайваючыся» ў яго тэкст, звязаны з ім 

самым непасрэдным чынам. 

У беларускім літаратуразнаўстве тэма воінскіх аповесцей як 

самастойнага жанру распрацавана яшчэ недастаткова. Вывучэнне іх 

найчасцей праходзіць толькі як апісальны разгляд у кантэксце летапісных 

зводаў і хронік. Воінскія аповесці да гэтага часу застаюцца па-за ўвагай 

беларускіх літаратуразнаўцаў-медыявістаў; для гісторыкаў жа распрацаваны 

мастацкі план і белетрызаванасць крыніцы будзе прадстаўляць толькі 

перашкоду ў працэсе ўстанаўлення гістарычнага факта. Тым не менш, 

стылістычны аналіз апісання ўзброеных канфліктаў і баявых дзеянняў, 

змешчаных у нашых хроніках і летапісах, дазваляе выявіць многія рысы, 

эквівалентныя фрагментам з класічных помнікаў старажытнарускай воінскай 

аповесці, што сталі класікаю жанру. Таму даследаванне жанравых і мастацкіх 

асаблівасцей апісання батальных сцэн у беларуска-літоўскіх летапісах і 

хроніках з’яўляецца як актуальным, так і проста цікавым аспектам гісторыі 

нашай літаратуры. 

Сучасны вучоны мае магчымасць абапірацца на шматлікія працы 

А. М. Весялоўскага, І. П. Яроміна, В. М. Жырмунага, Д. С. Ліхачова, 

Ю. М. Лотмана, М. В. Меліхава, Н. У. Трафімавай, інш., таксама грунтоўныя 

выданні вучоных НАН Беларусі В. А. Чамярыцкага [4; 9], А. У. Бразгунова [1; 

8] і вялікую колькасці асобных артыкулаў, прысвечаных, напрыклад, 

апісанням Грунвальдскай бітвы, – аднак воінская аповесць яшчэ не зрабілася 

аб’ектам фундаментальнага даследавання. Між тым, як трапна заўважае 

І. Саверчанка, «у XV ст. беларуская літаратура ўзбагацілася аповесцямі, 

прысвечанымі палітычным і вайсковым падзеям, барацьбе князѐў і шляхецкіх 

груповак за вышэйшую ўладу ў Вялікім княстве Літоўскім, далучэнню да яго 

новых тэрыторыяў, гарадоў і земляў» [7, 354]. 

Да жанру воінскай аповесці адносіцца і «Хроніка канфлікту 

Ўладзіслава караля Польшчы з крыжакамі ў год Хрыстоў 1410». І хоць 

гэты малавядомы прадстаўнік жанру з’яўляецца не беларуска-літоўскай, а 

польскай крыніцаю, ѐн патрабуе асобнай увагі і варты таго, каб сказаць пра 

яго некалькі слоў. 

«Хроніка канфлікту…» была створана адразу ж пасля падставовай 

падзеі. У сярэдзіне ХІХ ст. польскі гісторык А. Бялоўскі ў бібліятэцы графаў 

Дзялыньскіх знайшоў «Хроніку канфлікту…», якая была напісаная на 

лацінскай мове. У 1872 г. нямецкі даследчык Э. Штрэльке апублікаваў гэты 

твор. Беларускі гісторык Р. Б. Гагуа [2] пераклаў «Хроніку канфлікту…» на 

беларускую і рускую мовы і аргументавана даказаў, што аўтарам твора быў 

Мікалай Тромба – сакратар, саветнік і сябра караля Ягайлы, удзельнік 

Канстанцкага сабору каталіцкай царквы (1414–1418 гг.), на якім 

абмяркоўваліся і ўзаемаадносіны паміж Вялікім княствам Літоўскім і 

Тэўтонскім Ордэнам.  

Для воінскіх аповесцей, незалежна ад часу іх напісання, характэрна 

свая, прысутная толькі ў гэтай разнавіднасці гістарычна-белетрыстычнай 



літаратуры эстэтыка, свой тып ідэалаў, свае прынцыпы адбору рэальнага 

гістарычнага матэрыялу.  

Сюжэты воінскіх аповесцей (як і сюжэты ў жыціях і творах іншых 

тагачасных жанраў) кампанаваліся з фактаў, узятых з аб’ектыўнай 

рэчаіснасці, а таксама формул і эпізодаў, запазычаных з самых розных 

крыніц. Запазычаны матэрыял у сюжэце твора выконваў не менш важную 

функцыю, чым матэрыял, узяты непасрэдна з жыцця: часцей за ўсѐ менавіта 

ѐн быў своеасаблівым ключом да разумення падзей сучаснасці. Воінскія 

аповесці мелі «індывідуальныя» атрыбуты (найперш – набор устойлівых 

воінскіх формул) і прынцыпы падбору фактаў, што падлягаюць 

адлюстраванню. У іх рэалізаваўся асаблівы тып правідэнцыйнага сюжэту са 

своеасаблівымі (іншымі, чым, напрыклад, у жыціях) прынцыпамі пабудовы. 

У выніку гэтых этыкетных установак аўтар не мог быць аб’ектыўным і 

незацікаўленым у выкладзе любой інфармацыі аб сваім часе: ѐн не меў права 

на асабістае меркаванне. Яго галоўнай задачай была задача «выканаўцы», 

што строга прытрымліваецца існуючых «прынцыпаў мадэлі». 

   «Калі канон ѐсць узор, то, відавочна, ѐн ѐсць таксама і крытэрый 

станоўчай ацэнкі для ўсіх яго наступных узнаўленняў. Такім чынам, канон 

ѐсць узнаўленне нейкага вызначанага арыгіналу, з’яўляючыся ў той жа час і 

арыгіналам, і ўзорам  для ўсемагчымых яго ўзнаўленняў і нават прынцыпам 

іх мастацкай ацэнкі», – адзначаў А. Ф. Лосеў [5, 247]. 

Ваенная тэма ў летапісах і хроніках цікавая многімі сваімі аспектамі. У 

адносінах да варожага нашэсця, да паразы, да праціўніка, у адносінах да 

сваѐй перамогі, заключэння міру летапісцы шукаюць сувязь паміж падзеямі 

ваеннай гісторыі, паразамі і перамогамі. Але гэта не прагматычная, не 

прычынна-выніковая сувязь падзей у часе. Тлумачэнні іх сэнсу летапісцы 

знаходзяць у іншым, па-за часавым вымярэнні, – вечнасці.  

Адной з характэрных мастацкіх рыс воінскай аповесці з’яўляецца 

таксама апісанне эмацыйна-настроевага стану рацей на полі бітвы. Гэты 

прыѐм прызваны ствараць атмасфернасць і праўдзівасць расповеду (свайго 

роду эфект прысутнасці), задаваць тон усѐй аповесці, што ў пэўнай ступені 

працуе на псіхалагізм у межах дадзенага жанру. Гэта менавіта духоўны план 

воінскай аповесці, асноўнай задачай якога з’яўляецца аб’яднанне дзвюх 

несумяшчальных на першы погляд якасцей воіна эпохі Сярэднявечча: 

этыкетна-хрысціянскай пакоры і ўседаравання (па ўсіх канонах 

сярэднявечнай  літаратуры) і яго «чыста баявых паказчыкаў»  (мужнасці, 

адвагі, ярасці і смеласці на полі бою). З аднаго боку – «патрабаванні для 

дасягнення царства божага», з другога – аснова менавіта ратнай славы.  

Пераводзячы мастацкае апісанне на ўзровень тонкіх матэрый, аўтар адкрывае 

ключавы для гэтага жанру  тэкставы план.  

Немалаважнай адметнасцю жанру з’яўляецца і тое, што ў многіх 

аповесцях назіраецца проціпастаўленне псіхалагічнага стану князя і яго 

войска перад бітвай: гэта прага бітвы адным з бакоў (найчасцей – свайго, 

хрысціянскага войска). 



Яркімі эмацыйнымі характарыстыкамі храніст падкрэслівае 

агрэсіўнасць і рашучасць ваяроў у адносінах да ворага, у процівагу якой 

звычайна выступае нібыта спакойны настрой князя-палкаводца. Праўда, 

спакойным яго можна назваць толькі ўмоўна.  Такое апісанне вонкавага 

спакою князя – адзін з мастацкіх прыѐмаў перадачы эмацыйнага стану: 

«молодых  панят руских наших охота до бою. Лаяли старых, мовячи: “Мы 

хочем битися a не мирити; битися битися пришлисмо”. ХотЂли поЂсти 

всЂх татар, так их зухвалство перемогло. Шабли в руках голые держачи 

волали: “Битися”. A Витолт до них тыми словы веселою мовою рекл: “Поне 

важвижу вашего рицерства цноту, и тую до бою смЂлость, и мужное 

серце, тылко сполне мужество свое окажЂте, a я вас не выдам”» («Витолт 

знову на татаре выправуется») [6, 75].   

Бітва ў воінскіх аповесцях заўжды прадстаўлена шматпланава. З аднаго 

боку – як свецкая, гістарычная падзея, ад вынікаў якой залежыць прэстыж і 

далейшыя перспектывы развіцця для канкрэтнага этнасу на палітычнай карце 

сваѐй эпохі; з другога – як падзея чыста сакральная, у пэўным сэнсе змаганне 

светлых і цѐмных сіл праз людзей – сваіх прадстаўнікоў у свеце, у 

чатырохмерным вымярэнні. Прычым, менавіта гэты другі бок 

распрацоўваўся  значна лепш і служыў своеасаблівай мерай і 

першапрычынай усіх падзей свецкіх. Выяўленчыя сродкі, якімі карыстаўся 

аўтар, павінны былі стварыць як мага больш велічную атмасферу той ці 

іншай падзеі, уздейнічаць на чытача манументальнасцю і эпічнасцю па-

мастацку апісаных сцэн і дзеяў.  

Важнае значэнне мела і практычна-мэтавая ўстаноўка на стварэнне 

помнікаў падобнай тэматыкі, а менавіта – дзяржаўна-ідэалагічны аспект, які 

быў вызначальным, ключавым звяном у ідэйна-тэматычным адзінстве ўсіх 

планаў  тэксту аповесці.  

Яшчэ адной яскравай асаблівасцю воінскіх аповесцей з’яўляецца 

апісанне войскаў: іх знешні выгляд, пастраенне, колькасць, нацыянальны 

склад і камплектацыя; тактычна-манеўравыя дзеянні ў час падрыхтоўкі і 

самой бітвы. Апісваюцца таксама аблогі, іх прыѐмы ў розны час, ваенныя і 

інжынерныя хітрасці, подзвігі асобных вояў і інш. 

Прадстаўленая ў летапісах і хроніках воінская аповесць мае некалькі 

распрацаваных ідэйных планаў, валодае сваім арсеналам вобразна-

выяўленчых сродкаў і ўстойлівых воінскіх формул, мноствам падтэм і 

мікратэм, што ў сукупнасці сваѐй напаўняе твор гераічна-эпічным пафасам. 

Прысутнасць, у большай ці меншай ступені, адзначаных складнікаў надае 

творам ідэйную цэласнасць, узбагачае эмацыйна-вобразную палітру іх 

успрыняцця. 

Ідэйна-сэнсавая цэласнасць твораў дасягаецца ў асноўным за кошт 

увядзення ў аповесць падтэм, мікратэм (што ўваходзяць у падтэмы і сэнсава 

іх пашыраюць) і этыкетных сітуацый; а праз іх распрацоўку шляхам 

выкарыстання прыѐмаў дэталізацыі, сродкаў мастацкай выразнасці і воінскіх 

формул раскрываецца вобразна-эмацыйны план твораў. 



Аднак з цягам часу мастацкія вартасці воінскіх аповесцей усѐ больш 

бяднелі і зводзіліся да двух-трох устойлівых выразаў і, у лепшым выпадку, 

некалькіх метафар. Так, апісанні батальных сцэн у «Хроніцы канфлікту 

Ўладзіслава караля Польшчы з крыжакамі ў год Хрыстоў 1410» у большасці 

сваѐй не здольны здзівіць абазнанага чытача багаццем і шырынѐю зместу, 

каларытнасцю карцін і палітраю эмацыйных адценняў, асабліва ў параўнанні 

з больш раннімі творамі гэтага жанру, такімі як «Задоншчына», «Аповесць аб 

Мамаевым пабоішчы», або з тэматычна блізкімі да іх помнікамі «Слова пра 

паход Ігара» ці «Паядынак Фердыяда з Кухулінам». 

Воінскія аповесці ў беларуска-літоўскіх летапісах захоўваюць сувязь са 

старажытным канонам і літаратурным этыкетам; пры гэтым яны 

вызначаюцца структурнай рухомасцю. Так, у адной хроніцы маглі 

змяшчацца зусім розныя па структурнай пабудове, ідэйным напаўненні і 

мастацкіх якасцях творы. Некаторыя з іх прадстаюць у выглядзе кароткай 

згадкі, што зводзіцца толькі да самога факта бітвы; абмяжоўваюцца 

ўказаннем году, пералікам удзельнікаў і ўказаннем пераможцы на полі бою, 

як, напрыклад, «О поражцЂ Литвы над Мстиславом», або «Поляки у 

москаля Великие Луки взяли». Вобраз воіна таксама не заўсѐды вызначаўся 

яркімі адметнымі рысамі ў мастацкім плане: галоўную ролю на полі бітвы 

традыцыйна адыгрываў князь або кароль, які ў некаторых аповесцях паводзіў 

сябе падкрэслена адважна і ўпэўнена (што раскрывалася найперш праз яго 

апісанне і мову), але заўжды спалучаў у сабе рысы прыкладнага верніка-

хрысціяніна, талент палкаводца, воінскую мужнасць і адвагу. Астатнія, 

«радавыя», воіны звычайна апісваліся зборна, «калектыўна», і дзейнічалі як 

адзіны, ідэйна і функцыянальна абагулены вобраз. У цэлым, князь і яго 

воінства  паказваліся традыцыйна, у адпаведнасці з літаратурным этыкетам і 

ўсталяванымі нормамі. 

Некаторыя творы з’яўляюцца менш выразнымі ў мастацкім, але 

надзвычай  каштоўнымі ў гістарычным плане матэрыяламі, у якіх падрабязна 

апісваецца склад войскаў, іх колькасць, узбраенне, амуніцыя, называюцца  

ўдзельнікі бітвы, правадыры войск, прыводзяцца кароткія звесткі пра іх. У 

аповесцях даецца паслядоўнае апісанне стратэгіі, тактыкі і вайсковых 

манеўраў, выяўляюцца ўдзел у іх і роля тых ці іншых асоб, а таксама 

асвятляецца прычына або мэта канфлікту, даецца гістарычны каментар і 

пэўныя вывады пра вынікі сутыкнення. Напрыклад: аповесць «О взятю 

Гойницы под крижаками», аповесць аб бітве пад Клецкам з «Хронікі 

Быхаўца». 

          Асобна стаяць дастаткова разгорнутыя ў гістарычным і мастацкім 

планах творы, што ў большай ці меншай ступені спалучаюць дакладнасць і 

падрабязнасць фактычнага матэрыялу з элементамі  мастацкасці і дэталізацыі 

ў апісаннях (напрыклад, «О послах татарських до Литвы найпершей», або 

«Витолт знову на татаре выправуется»). Захаваўшы традыцыйныя 

архітэктоніку і  асноўныя жанравыя рысы, узбагаціўшы свой змест свежымі 

вобразна-выяўленчымі сродкамі, такія апісанні складаюць свайго роду 

залаты фонд воінскіх аповесцей з беларуска-літоўскіх летапісаў.  



Такім чынам, сярод скарбаў і багаццяў беларускай літаратуры асобнае 

месца займаюць воінскія аповесці, якія з’яўляюцца складнікамі летапісных 

тэкстаў, і адначасова могуць разглядацца як адносна самастойныя помнікі 

старажытнага пісьменства з выразнай жанравай спецыфікай. 
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