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Уладзімір Кароткі (Мінск, Беларусь)

EGO І ALTER EGO ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ

У кніжнай культуры Беларусі вельмі рэльефна прасочваецца, з аднаго 
боку, праваслаўная, з другога — каталіцкая (да якой з XVI ст. прымыкае 
як прадуцэнт каталіцкай і рэфармацыйная) плыні. Разам з тым, у XVI–

XVII стст. адбываецца не скрыжаванне гэтых плыняў, а іх узаемадачыненне, 
пры гэтым хутчэй на фармальна-структурным, чым на ідэйна-сузіральным 
узроўні. Гэтым тлумачыцца цяжкасць вызначэння якой-небудзь адной ідэйна-
мастацкай плыні ў культурных эпохах Рэнесансу ці Барока. Да ліку нашых 
культурных звычак можна аднесці трывалае, я б сказаў, топаснае вызначэн-
не старажытных дзеячаў айчыннай пісьмовай культуры як «пісьменнік», 
«філосаф», «гісторык», «паэт», «лінгвіст», «філолаг», «мысляр» і да т. п. 
Аднак пры адносна вялікай колькасці старабеларускіх творцаў іх самавы-
значэнне было даволі неакрэсленым.

Адным з першых вызначыў «трудников» слова Кірыл Тураўскі ў «Слове 
на сбор святых отец 300 і 18»: «Яко же историци и ветия, рекше летописьци и 
песнотворци, прикланяють своя слухи в бывшая межю цесари рати и въпълче-
ния, да украсять словесы и възвеличать мужьствовавъшая крепко по своемь 
цесари и не давъших в брани плещю врагом, и тех славящее похвалами венча-
ють, колми паче нам лепо есть и хвалу к хвале приложити храбром и великым 
воеводам Божиям, крепко подвизавъшимъся по Сыне Божии, своемь цесари, 
и Господе нашемь Иисусе Христе» [2, с. 367]. Відаць, для творцы ранняга 
Сярэднявечча было табуявана і самавызначэнне «учитель». Той жа Кірыл у 
канклюзіі «Прытчы пра чалавечую душу і цела» падкрэслівае: «…несмь бо 
учитель, якоже они церковнии мужи о Христе Иисусе Господе нашем…» [2, 
с. 440]. Нават для барочных пісьменнікаў XVII ст. слова «учитель» набывала 
дадатковую семантычную канатацыю. На гэта справядліва звярнуў увагу 
А. М. Панчанка, заўважыўшы, што «…барочный писатель был проблемой. 
Коль скоро он объявляет себя учителем, значит, претендует на духовные 
полномочия… Иначе говоря, “аксиоме поэта” еще предстояло сложиться и 
войти в обиходную культуру, в сознание среднего человека» [5, с. 210]. 

І гэта справядліва. Сапраўды, практычна да XVI ст. беларускамоўная 
пісьмовая культура не ведае самавызначэння «пісьменнік» ні ў духоўным сане, 
ні ў свецкім стане. Нават Сімяон Полацкі, духоўная асоба, адзін з першых, 
паводле сучасных вызначэнняў, прафесійных паэтаў эпохі Барока, акрэслівае 
сябе як «делатель Симеон Полоцкий». 

Разам з тым, найперш лацінамоўныя, а потым і польскамоўныя паэты 
Беларусі лічаць сябе прыналежнымі менавіта да сонму літаратараў. Так, Ян 
Вісліцкі хоча быць трэцім побач з двума вучнямі Паўла Русіна з Кросна, 
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вядомымі польскімі паэтамі Янам Дантышкам (poeta-laureatus) і Крышта-
фам Сухценем. Выхаваныя на заходнееўрапейскай культурнай традыцыі 
лацінамоўныя і польскамоўныя паэты эпох Рэнесансу і Барока лічылі паэта 
другім богам, а значыць — творцам. Нават маскоўскія кніжнікі «заходніцкай», 
паводле вызначэння А. М. Панчанкі, арыентацыі «вслед за Скалигером и 
Сарбевским… считают поэта вторым богом, уподобляют Слово как перво-
элемент литературы Логосу» [5, с. 223]. Сапраўды, Мацей Казімір Сарбеўскі 
ў сваім вядомым трактаце «Пра дасканалую паэзію, або Вергілій і Гамер» 
пісаў: «Аднак толькі паэзія паводле сваіх функцый больш за ўсё набліжаецца 
да самага выдатнага з усіх відаў дзейнасці — стварэння, якое ўласціва Богу» 
[цыт. па: 4, с. 228]. Як бачым, задача азначэння пісьменніцкай працы для 
айчынных старажытных творцаў была даволі складанай. 

Дык хто ж стаяў ля вытокаў прафесійнай пісьменніцкай дзейнасці на 
Беларусі, ды яшчэ на мове беларускай? Прафесійная дзейнасць прадугледжвае 
найперш адыход ад карпаратыўнасці і ананімнасці. Прафесіянал удзельнічае 
ў культурным спаборніцтве, нават калі ён гэтага не дэкларуе і не заяўляе пра 
гэта; ён — слуга: у шырокім сэнсе — свайму народу, а ў вузкім — пэўнаму 
колу асоб ці асобе, якая зацікаўлена ў падобнай творчасці. Прафесійная 
дзейнасць творцы заўсёды кантэкстуальная і дэтэрмінаваная, яна заўсёды 
запатрабаваная, няхай і на вельмі кароткі тэрмін. Першыя беларускамоўныя 
творцы слова — хутчэй практыкі, а не тэарэтыкі. Гэта асабліва востра 
адчуваецца сярод праваслаўных прафесіяналаў-кніжнікаў, ці творцаў, чыя 
дзейнасць накіравана на праваслаўнага адрасата. Для ўсходнеславянскай, 
пазней праваслаўнай, мадэлі творчасці, вызначанай яшчэ з часоў Кірыла і 
Мяфодзія, была ўласцівая саборнасць успрыняцця. Напісанае імі ўспрымалася 
як штосьці адзінае для славянскіх, найперш праваслаўных, народаў. Сербы, 
балгары, украінцы, пазней беларусы і рускія, па першым часе ўспрынялі 
толькі адну частку пісьмовай культуры ўсходняга хрысціянства — Богам 
адухоўленую, да якой, зразумела, не маглі адносіцца здабыткі класічнага 
перыяду старажытнагрэчаскай і старажытнарымскай літаратур. Кніжнікам-
слу хачом становіцца вялікі князь кіеўскі Уладзімір, яго сын Яраслаў сам піша 
(ці перапісвае?) кнігі: «…и многы написав, положи в Святей Софьи церкви, 
юже созда сам» [цыт. па: 5, с. 107]. За пісанне кніг у Святой Сафіі Полацкай 
бярэцца святая Еўфрасіння Полацкая: «и нача писати книгы своими руками» 
[2, с. 46]. Разам з тым, ніхто з іх не атаясамліваў сябе з асобай творчай. Не 
рабілі гэтага і тыя, хто пісаў пра іх. Для творцаў ХІ–ХІІІ стст. найважней-
шым прадметам заклапочанасці была культурная інтэграцыя ў новы для іх 
хрысціянскі свет. У свой час А. Мельнікаў у дачыненні да Кірыла Тураўскага 
справядліва адзначаў: «Называючы сябе коласазборцам, а не жняцом (алюзія 
на кнігу “Руф”), Кірыл зусім не прымяншаў сваё значэнне як літаратара. 
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Ён проста падкрэсліваў падобнымі выразамі, што ў яго мэту не ўваходзіць 
стварэнне арыгінальнага тэксту» [2, с. 112]. 

Цяпер звернемся да азначанай у загалоўку праблемы. Дык хто ж мог 
ствараць, выдаваць тэксты, падобныя тым, якія друкаваў Скарына? Пойдзем 
ад адваротнага. Васіль Цяпінскі ў сваёй прадмове да «Евангелля» адзначае, 
што не ён, свецкая асоба, павінен быў выдаваць Богам адухоўленую кнігу, 
а тыя, «которым бы то властней учинити пристоело — митрополитове, вла-
дыки» [6, с. 33] або хтосьці з вучоных. І далей аўтар піша, што ён, які выдаў 
гэтую кнігу, — «не влох, не немец, або не доктор и ниякій постановеный 
межи попы». Зразумела, што Васіль Цяпінскі не з’яўляўся праваслаўным 
дзеячам. Але надрукаваная ім кніга прызначалася найперш для праваслаўных, 
якіх ён хацеў бачыць пратэстантамі. І тут ён лічыць сябе прадаўжальнікам 
справы Кірыла і Мяфодзія, перакладчыцкая дзейнасць якіх была накіравана 
на хрысціянскую культуру славянскіх народаў, сярод якіх ён называе ў пер-
шую чаргу пазнейшыя праваслаўныя народы — сербаў, маскавітаў, валохаў, 
балгар. Так і Францыск Скарына, друкуючы свае Богам адухоўленыя кнігі, 
меў на ўвазе найперш праваслаўнага чытача і выбіраў іх суадносна з духам 
праваслаўнай аксіяматыкі. Так, у прадмове да першай кнігі «Царстваў» ён 
заўважае: «Яко греком царь, Фороней именем, наипервей права пописал, егип-
тяном — Меркурий Тримеист, афинеаном — Солон филозоф, ляцедимоняном 
же — Лигург, царь их, а римляном — Нума Помпеиус, он же был ест вторый 
по царю Ромуле. И тым тежь обычаем инии цари или люди мудрыи иным на-
родом неякии книги, писма, уставы, права, науку или закон оставили суть. Их 
же всех для краткости не ест потреба ту припоминати. Нам теже хрестианом 
не суть тыи писма их потребны чести, но толико книги ветхаго и новаго за-
кону, иже прилежать к нашему спасению» [7, с. 32]. Я ні ў якім выпадку не 
стаўлю пытання пра веравызнанне Францыска Скарыны. Для мяне важная 
аксіяматыка традыцыі. Як тут не ўзгадаць апалагета праваслаўя, малодшага 
сучасніка Скарыны, Іяана Вішанскага! Звяртаючыся да сваіх суайчыннікаў, ён 
пісаў: «Не лучше ли тебе изучить Часословец, Псалтырь, Октоих, Апостол, 
Евангелие и быть простым богоугодником и приобресть вечную жизнь, чем 
постигнуть Аристотеля, Платона и прослыть в сей жизни мудрым филосо-
фом, а потом отойти в геен? Рассуди сам: лучше ни аза не знать, да к Христу 
достигнуть…» [1, с. 121–122]. Падобныя заявы можна сустрэць і ў творчасці 
такога праваслаўнага інтэлектуала, як Кірыл Транквіліён-Стаўравецкі. Так, у 
прадмове да кнігі «Зерцало богословия» пісьменнік фармулюе своеасаблівы 
і паслядоўны, на думку Ж. Некрашэвіч-Кароткай, шлях інтэлектуальна-
духоўнага станаўлення асобы: «Наимилший и ласкавший читателю, в первых 
познай Творца своего яко есть дивный и великий… Повторе познай самого 
себе яко естесь так дивное и разумное створеня…» [цыт. па: 3, с. 322].
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З падобных інвектыў Францыска Скарыны, Іяана Вішанскага, Кірыла 
Транквіліёна лягчэй за ўсё было б зрабіць выснову пра славутую адсталасць 
усходнеславянскіх кніжнікаў. Між тым, сёння агульнапрызнаная іх высокая 
адукаванасць. Аднак з іх пункту гледжання (а ён цалкам адпавядае сярэдня-
вечнай праваслаўнай аксіяматыцы) інтэлект і маральныя заслугі — розныя 
з’явы. Веды самі па сабе нічога не значаць, паколькі ад іх не залежыць вы-
ратаванне душы. 

Разам з тым, ці стасуюцца з вышэй згаданым неаднаразовыя 
самавызначэнні Францыска Скарыны як «доктара», «вучонага мужа» і г. д.? У 
прадмовах ён — не проста «вучоны муж», а паслядоўнік вучоных мужоў тыпу 
Іераніма, які стварыў лацінскі пераклад Бібліі (Вульгата), кананізаваны ў 1545 
г. Саманазовы «доктар», «избранный муж» — сведчанне абранасці яго Богам 
менавіта для духоўнай місіі. Паслядоўнікі Францыска Скарыны ў прадмове 
да кнігі «Новага Запавету» (Еўе, 1611) адзначалі: «А нават и сами докторове 
римское, яко святый Амбросий, Героним, Августын и иншые, автентики и ори-
иналы писма кгрецкого над латинские прекладаючы, достовернейшые бытии 
поведают и в розницах вшеляких до тексту кгрецкого, яко до самого жродла, 
с которого преклад латинский выплынул, утекатися росказуют» [6, с. 57]. 
Значыць, у праваслаўнай царкве каштоўным з’яўляецца толькі той доктар 
(няхай і «церкви римское»), працы якога вядуць да духоўнага выратавання.

Больш складанае пытанне пра суадносіны «саламонавай» і «арыстоце-
левай» мудрасці ў разуменні Францыска Скарыны. Думаю, што Арыстоцель 
у дадзеным выпадку сімвалізуе «жыццёвую мудрасць» і толькі. У прадмове 
да кнігі «Ісус Сірахаў» Ф. Скарына адзначае: «И елико крат в ней будеши 
чести, по кажном чтении новаго нечто научишися, чего жь есь пред тым не 
умел, вся бо Саломонова и Арестотелева божественная и житейская мудрость 
в сей книзе краткыми словы замкнена ест» [6, с. 24]. А што такое мудрасць 
у яе канфесійным разуменні, лепш за ўсё растлумачылі выдаўцы вевіскай 
«Дзіоптры» 1612 г.: «Хто ся (мовечы) до філозофіі (то ест до бога, філозофія 
бовем любленіе мудрості, а бог найвышшею ест мудростію) удать хочет, с 
тела того земного, іле речь можна, як з сукні вызутся, а неумеетность свою 
якое наволоку неякую скінуті мает, которая згибели возом, живою смертию, 
чулым албо смысльным трупом, латво похилым гробом и домовым ест зло-
деем, который кгды похлебит, — ненавидит, а, ненавидечы, в земные дрожчи 
втручает и до болота прилепляет, якобы человек не засегал небесного розу-
му» [6, с. 60]. Значыць, той, хто не пазнае Бога, не дасягне нябеснага розуму, 
нябеснай дасканаласці. 

Такім чынам, Францыск Скарына — не «учітель», не «віція» ці 
«летапісец», а «вучоны муж». Яго перакладчыцкая і выдавецкая праца — 
вынік дзейнасці доктара-інтэлектуала, які найперш з Боскіх кніг пачарпнуў 
сваю жыццёвую мудрасць і з іх жа дапамогай удасканаліў свой розум.
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