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 Тэксты, што дайшлі да нас з часоў Кіеўскай Русі, з’яўляюцца 

выдатнымі гісторыка-літаратурнымі помнікамі, якія раскрываюць як 

уласныя карані ўсходнеславянскай старажытнай культуры, так і яе 

зарыентаванасць на дасягненні еўрапейскай думкі. Многія творы сведчаць 

пра знітаванасць аўтарскага тэксту з пашыранымі на момант стварэння 

рознага роду ўзорамі вуснай народнай творчасці.   

 Для высвятлення ўзроўню фалькларызацыі твораў 

усходнеславянскага мастацтва ранняга Сярэднявечча паказальным 

з’яўляецца, як нам падаецца, супастаўленне такіх тэкстаў, як «Хаджэнне 

ігумена Данілы» і «Слова пра закон і ласку…». Падставу для тыпалагічнага 

аналізу названых твораў даюць наступныя моманты. Найперш, абодва 

творы былі напісаны амаль у адзін час – адлегласць у часе вызначаецца ў 

некалькіх дзесяцігоддзях: падзеі першага пазначаны 1106 – 1108 гадамі, 

другі быў напісаны  паміж  1037 і 1050 гадамі. Па-другае, стваральнікамі 

абодвух твораў былі прадстаўнікі адной і той самай старакіеўскай 

культуры, ці, як сѐння прынята гаварыць на Украіне, культуры Княскай 

Украіны. Да таго ж, відавочным з’яўляецца і блізкасць аўтараў па месцы іх 

нараджэння – у межах чарнігава-кіеўскіх зямель. Тыпалагічнае падабенства 

твораў назіраецца і па агульнай скіраванасці – падтрымка хрысціянства, 

багаслоўская і палітычная патрыятычная ідэя.  

 Разам з тым, пры супастаўленні твораў мы бачым і выразную 

непаўторнасць кожнага. Падкрэслім, што нават пры падабенстве, блізкасці 

ідэйнага накірунку названых твораў, аўтары іх ставілі перад сабою розныя 

задачы. Даніла ажыццявіў паломніцтва ў Святую Землю і здзейсніў запісы 

«не ложно, но истине, яко видех, тако и написах о месте святых» [4, ] – 

безумоўна, з мэтай укаранення хрысціянства сярод сваіх зямлякоў, 

узмацнення іхняй веры. Мітрапаліт Іларыѐн сваѐ памкненне раскрыць 

перад прыхажанамі сутнасць хрысціянскага веравучэння, яго перавагі над 

іншымі верамі выказаў у напісаным ім «Слове…», поўная назва якога дае 

падрабязнае ўяўленне пра  змест твора: ―Пра закон, які даў Майсей, і пра 

ласку ды ісціну, што былі Ісусам Хрыстом, і як закон абышоў, а ласка ды 

ісціна ўсю зямлю напоўнілі, і вера ва  ўсе мовы пашырылася, і ў мову 

русічаў. І пахвала кагану нашаму Уладзіміру, што мы былі  ахрышчаны ім. 

(І малітва да Бога ад усѐй зямлі нашай. Гасподзь, благаславі, Ойча)» [1, 18]. 

Рознасць задач, якія ставілі перад сабою аўтары, абумовіла жанравыя 

адметнасці твораў. Адзначым пры гэтым, што названыя жанры заявілі пра 

сябе як адны з найбольш вызначальных у старажытнай літаратуры 



ўсходніх славян. Тэкст Данілы спарадзіў у ХІІ –ХІІІ стст. цэлы пласт 

паломніцкай літаратуры, якая рэалізоўвалася ў жанры «хаджэнняў». У 

наступныя ж стагоддзі папулярнасць такога роду твораў не змяншаецца, 

хаця і назіраецца тэндэнцыя іх жанравай мадыфікацыі. «Слова…» Іларыѐна 

належыць да жанру «аратарска-прапаведніцкай прозы». Уплыў гэтага 

твора прачытваецца, як адзначаюць даследчыкі, і ў творах Кірылы 

Тураўскага, і ў Іпацьеўскім летапісе. Яго цытаваў сербскі пісьменнік ХІІІ 

ст. Доменціян Хілендарскі і рускі пісьменнік Епіфаній Прамудры.    

 Кожны з твораў раскрывае ўласцівую яму жанравую паэтыку. 

«Слова…» Іларыѐна насычана шматлікімі параўнаннямі, 

супрацьпастаўленнямі, рытарычнымі запытаннямі. Аўтар «Слова…» 

імкнуўся да ўдасканалення людской душы, яго пропаведзь была скіравана 

на фарміраванне менталітэта русічаў. «Развенчваючы палітыку 

Канстанцінопаля, скіраваную на рэлігійную, культурную і палітычную 

экспансію ў суседнія з імперыяй краіны, Іларыѐн узнімае і абгрунтоўвае 

тэзіс пра поўную роўнасць народаў, якія спавядаюць хрысціянскую веру. 

Адсюль вынікае і сцвярджэнне пра раўнапраўнасць Кіеўскай Русі з іншымі 

дзяржавамі і народамі, што і з’яўляецца асноўнай ідэяй твора» [6, 121]. І 

калі першая частка «Слова…» мае дыдактычны характар,  высвятляе 

перавагі Новага Запавета над Старым, то дзве наступныя, прысвечаныя 

кіеўскім князям Уладзіміру Вялікаму і Яраславу Мудраму, асабліва яскрава 

раскрываюць пісьменніцкую індывідуальнасць аўтара. Мы маем усе 

падставы гаварыць пра экспрэсіўна-эмацыянальны стыль «Слова…». 

Сярод адметных якасцей гэтага твора тыя, якія Д. Ліхачоў вылучыў як 

найбольш характэрныя ў паэтыцы старажытнай літаратуры, —

«эмацыянальнасць, павышаная да экзальтацыі, экспрэсія, якая 

паядноўваецца з абстрагіраваннем, адцягненасць пачуццяў, скіраваная на 

адцягненасць багаслоўскай думкі» [5, 106]. Разглядаючы аўтарскі стыль, 

даследчыкі звяртаюць увагу і на пэўную рытмізацыю празаічнага тэкста 

«Слова…».  Гэтыя элементы паэтыкі аратарскай прозы, як і стылѐвыя 

парабалы, гіпербалічныя перабольшванні, іншыя мастацкія прыѐмы, якімі 

пазначаны тэкст «Слова…»,  даюць падставы гаварыць пра наяўнасць у 

творы прыкметаў арнаментальнага стылю (які актыўна заявіў пра сябе ў 

старарускай літаратуры пазней, у ХІV – ХV ст.), сцвярджаць пра ўплывы 

на стваральніка «Слова…» грэка-візантыйскай эстэтыкі з яе выразнай 

арыентацыяй на пышнасць, урачыстасць, вышуканасць выказванняў.   

 У той жа час нельга не адзначыць, што многае ў твор прыйшло і ад 

вобразнай мовы народа, зафіксаванай у розных жанрах тагачаснай вуснай 

народнай творчасці. Адсюль трапіла ў літаратуру і практыка выкарыстання 

ацэначных, катэгарыяльных прыметнікаў як эмацыянальных паказчыкаў. 



Так, у «Слове…» сустракаем такія выказванні, як сладкая чаша, живая 

криница і інш.  

 «Слова…», у адрозненне ад «Хаджэння…», разлічана і на 

свядомасць, і на ўнутраны свет чалавека. Гэта твор, які можна аднесці да 

службовай багаслоўскай літаратуры. У жанравым плане ―Хаджэнне…‖ 

належыць да іншага віду – да літаратуры свецкага характару. Хаця яно 

нібыта таксама прысвечана багаслоўсакай тэматыцы, аднак выканана ў 

іншай стылѐвай манеры. «Безлобивый показа ми Бог видети, его же жадах 

много дний мыслию моею», – пісаў ва ўступнай частцы да асноўнага 

тэкста Даніла [4, 26]. Падарожныя запісы фіксуюць у пераважнай 

большасці канкрэтыку рэчаіснасці і факту. Менавіта таму некаторыя 

даследчыкі схільныя бачыць у «Хаджэнні…» своеасаблівы даведнік. 

Відавочна, гэтым тлумачыцца і тая акалічнасць, што сѐння праз такі сродак 

масавай інфармацыі,  як Internet,  «Хаджэнне…» Данілы падаецца ў 

скарочаным выглядзе – як своеасаблівы  варыянт завочнай экскурсіі па 

Святых мясцінах. Арыгінальны тэкст «Хаджэння…» змяшчае і некаторыя 

моманты, якія маюць аўтабіяграфічны характар. Аднак галоўны змест 

твора ўсѐ-такі складаецца з апісанняў падарожжа па самой Палесціне. 

Апісаннні гэтыя закранаюць геапалітычную сітуацыю на Блізкім Усходзе, 

даюць дакладнае ўяўленне пра тапаграфію Ерусаліма, даўняй Галілеі, 

Сірыі. Аўтар апісвае мясціны, якія высвечваюцца і ў рэальнасці, і ў Бібліі, 

звязаныя са старазапаветнымі і новазапаветнымі падзеямі. Лічым, што 

манера падачы матэрыялу здзейснена тут у духу заходнееўрапейскай 

традыцыі: эмацыянальнае ўспрыняцце адступае на другі план, галоўнае ў 

творы – рацыянальнае пазнанне, ці, дакладней, пазнанне суаднесенасці 

інфармацыі біблійнай з жыццѐвай канкрэтыкай. «Жаданне ўсѐ праверыць 

самому, ва ўсім пераканацца асабіста складае ці не найбольш характэрную 

рысу «Хаджэння…», — адзначае адзін з даследчыкаў твора [3, 34]. Аўтар з 

Чарнігаўшчыны набывае новыя веды, ѐн пазнае свет, пашырае свой 

кругагляд і дапамагае пашырыць веды іншым, чытачам-землякам, якім 

адрасаваны ягоны дзѐннік. Запісы Данілы маюць духоўна-практычнае 

значэнне. Таму і стыль гэтага твора вызначаецца лаканізмам, адноснай 

прастатой мовы, стылістычнай строгасцю. І, відавочна, зусім 

заканамернымі з’яўляліся тыя факты, што да ХV ст. «Хаджэнне…» Данілы 

выкарыстоўвалася як падручнік для паломнікаў, а да ХVІІІ ст. – і як 

гісторыяграфічны твор. 

 Цікавасць да твора выклікана, безумоўна, і легендарна-

апакрыфічным элементам «Хаджэння…». Заўважым, што пры сучасным 

павароце грамадства да рэлігіі, адкрытасці да Бібліі шматлікія выказванні 

даследчыкаў пра «фантастычнасць апісаных цудаў» страцілі сваю 

вартасць. Аднак мы не ставім сабе за мэту разглядаць легенды ў 



«Хаджэнні…», якія маюць біблійнае паходжанне, звязаныя з асобамі Ісуса 

Хрыста і Багародзіцы. Не будзем адшукваць і прыкметы 

«народнацаркоўнага» (А. Пыпін) іх успрыняцця. Падача такога матэрыялу 

ігуменам Данілам залежала найперш ад традыцыйнасці тых багаслоўскіх 

уяўленняў, якія закладзены ў гэтыя тэксты зместам самой Бібліі.  Спынімся 

асобна на пытанні прысутнасці ўласна народнага элемента ў творы 

«Хаджэнне…». 

  Як мы ўжо падкрэслілі, у жанравай шкале старарускай літаратуры 

«Хаджэнне…» аднесена да свецкай літаратуры. Свецкая ж літаратура 

старажытнасці досыць актыўна карыстаецца мастацкімі прыѐмамі 

фальклорных твораў. Д. Ліхачоў звяртае ўвагу на «трохслойную» мову 

«Павучэння» Уладзіміра Манамаха. У гэтым творы прысутныя і 

царкоўнаславянская стыхія, і мова дзелавога тэксту, і народна-паэтычны 

элемент. Моцна абапіраецца на фальклорныя здабыткі  тагачасных русічаў 

знакамітае ―Слова пра паход Ігара‖. «Хаджэнне…», хаця і мае падставы 

быць аднесеным да свецкіх жанраў, па сваіх мастацкіх паказчыках у 

кантэксце такой літаратуры стаіць неяк асобна. Паказальным з’яўляецца і 

той факт, што ў сваѐй кнізе ―Поэтика древнерусской литературы‖ Д. С. 

Ліхачоў аналізу «Хаджэння…» амаль не ўдзяляе ўвагі. Прычына – у 

«неспадзяванай» своеасаблівасці стылѐвай манеры аўтара, звязанай з самім 

прадметам твора «Хаджэнне…».   

 Ігумен Даніла, ажыццяўляючы паломніцтва і апісваючы Святую 

Зямлю, міжволі здзяйсняў параўнанне аб’ектаў матэрыяльнага свету са 

светам духоўным. Аўтар не ставіў сабе за мэту раскрываць унутраную 

рэлігійную сутнасць усяго, што звязана з біблійнымі паданнямі, а таму і не 

звяртаўся  да  традыцыйнай у такіх выпадках ускладненай вобразнасці, 

аналогій, метафар і іншых мастацкіх тропаў. Канкрэтыка апісанняў 

абавязвала аўтара да рэалістычнасці (пры ўмоўнай дапасаванасці гэтага 

тэрміна да тагачаснага тэксту) пісьма. І ўсѐ-такі сувязь з народнай 

культурай русічаў у творы прысутічае. Тыя рэдкія моманты лірызацыі 

тэкста, своеасаблівая паэтызацыя апісанняў убачанага здзяйсняецца не без 

дапамогі роднага, а часам і фальклорнага элемента. Так, інфармацыйнасць 

тэксту сагрэта аўтарскім успрыняццем: рака Іардан параўноўваецца з 

украінскай ракою Случчу, характарыстыка Фаворскай гары даецца праз 

упадабненне яе са стогам і інш. З народнага эмацыянальна-пачуццѐвага 

асэнсавання рэчаіснасці былі перанесены ў аўтарскі твор і пастаянныя 

эпітэты: добрии человеци – добрыи делы – доброе вино, истина крива, 

слезами теплыми, светло и чюдно, хитро и дивно, красно зело и хитро, 

путь  тяжек и страшен зело, лес велик и част, вода студена зело, место 

равно на ниве,  богат вельми, лукаво течет и бистро вельми, красотою и 

добром несказанна, горы красни і інш. Як бачым, фальклорны элемент у 



«Хаджэнні…» найперш раскрываецца менавіта праз эпітэты. А як 

падкрэсліў прызнаны спецыяліст у галіне паэтыкі мастацкага твора А. 

Весялоўскі, «гісторыя эпітэта – гэта гісторыя паэтычнага стылю ў 

скарочаным выглядзе» [2, 58].  

 Высвятляючы пытанні прысутнасці элементаў вуснай народнай 

творчасці ў тэксце «Хаджэння…», пераконваемся, што ѐсць усе падставы 

гаварыць пра фалькларызм «Хаджэння…», хаця сувязь з фальклорам тут і 

не выяўляецца праз канкрэтны зварот да пэўных фальклорных жанраў. І 

калі сувязь «Хаджэння…» з фальклорам прасочваюцца не праз сюжэтныя 

перыпетыі, а на зрэзе выкарыстання асобных выяўленчых сродкаў пісьма, 

то характарыстыка ўплыву «Хаджэння…» на вусную народную творчасць 

ажыццяўляецца ў адваротным парадку. Дарэчным тут будзе прыгадаць 

хаця б рускую народную быліну «О сорока каляках», якая ўзнікла не без 

уплыву пашыранага ў народзе тэкста «Хаджэння…». «Дородные молодцы» 

з быліны, як  і ігумен Даніла, рушылі ў дарогу, каб «Святой святыне 

помолиться, Господню гробу приложиться, // Во Ердань-реке искупатися». 

 Аналіз «Хаджэння…» з’яўляецца цікавай ілюстрацыяй да 

сцвярджэння, выказанага даследчыкам М. Тычынам, пра расшыраны 

характар паняцця фалькларызму. Сувязь арыгінальнага тэксту з вуснай 

народнай творчасцю можа адбывацца не праз непасрэдны зварот да 

канкрэтных фальклорных жанравых разнавіднасцей, а на так званым 

побытавым, лінгвістычным, гісторыяграфічным узроўнях [7, 657].  

 Такім чынам, разгляд тэмы «Хаджэнне…» і фальклор» дае падставы 

зрабіць наступныя высновы. Як і ў фальклоры, у «Хаджэнні…» 

нацыянальныя адметнасці выяўляюцца праз глыбінную гуманістычную 

скіраванасць твора. У тэксце ігумена Данілы сувязь з роднай культурай 

раскрываецца і праз мастацкае мысленне. Гэта знаходзіць свае праявы як у 

асаблівасцях асацыятыўнага раду, так і праз зварот да роднага для аўтара 

фальклорнага лексічнага пласта, праз стылѐвае падабенства з 

фальклорнымі граматычнымі мадэлямі. Паэтычны стыль «Хаджэння…» не 

ўступае ў «дысанансную неўзгоджанасць» з дзелавітай канкрэтнасцю 

аповеду ігумена. Усе адзначаныя элементы ўведзены аўтарам у твор ва 

ўзважаных прапорцыях, што стварае знітаванасць мастацкай структуры 

тэксту. 
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