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БУДУЧЫНІ БЕЗ МІНУЛАГА НЯМА

Автор излагает свое видение важного 
периода в белорусской литературе от времен 
Киевской Руси и Великого княжества Литов
ского, отмечает единство белорусской 
культуры с культурологическими традициями 
Европы.

The author sets forth his vision of an impor
tant period in Belarusian literature, from the 
times of Kiev Rus and the Great Lithuanian 
Principality, noting the oneness of Belarusian 
culture with the cultural traditions of Europe.

Пачну 3 адной выпіскі з майго падручніка па старабеларускай літаратуры: 
“...самае галоўнае -  сярэднявечча і Адраджэнне стварылі адну з найбага- 
цейшых у Еўропе сярэднявечных літаратур, адну з пекных старонак усёй 
сусветнай літаратуры, насычанай і патрыятызмам, і інтэлектуалізмам, і не- 
паўторнай мастацкасцю”.

Патрыятызм пачаткавалі летапісы і дружынны эпас “Слова пра паход 
Ігаравы”, інтэлектуалізм -  словы Кірылы Тураўскага пра “книгий разум”, што 
саладзей цукру, мастацкую непаўторнасць -  словы летапісца пра 
“художьство ума”. На жаль, у нас бракуе яшчэ ўсведамленне велічы, усё- 
еўрапейскага і ўсясветнага значэння нашай старабеларускай літаратуры, як 
і прыналежнасці нам, нашаму беларускаму сярэднявеччу ўсяго таго, што 
стваралася ў сярэднявечнай Беларусі на розных іншых мовах -  лацінскай, 
старапольскай,гебрайскай,татарскай і інш.

Патрыятызм -  тэта самы першасны пафас паэтычнай беларусіяды 
Сярэднявечча, яе асноўны нерв, плоць і кроў. I мне крыўдна было колісь 
чытаць у некаторых савецкіх гісторыкаў, што патрыятызм Льва Сапегі ці 
Андрэя Рымшы быў казённым, бо любоў да родных мясцін ці Ефрасінні 
Полацкай, ці Францішка Скарыны, Льва Сапегі, Мялеція Сматрыцкага, 
Афанасія Берасцейскага, Сымона Буднага, Васіля Цяпінскага -  усё гэта 
любоў шчырых сэрцаў, хоць сваімі генетычнымі каранямі розная. 3 клопатаў 
пра лёс сваёй уласнай радзімы, сваёй уласнай дзяржавы, сваёй веры ў 
Бога, сваёй роднай мовы любоў кожнага з вялікіх дзеячаў нашага мінулага 
пачыналася, і ў цэлым на старадаўнюю літаратуру Беларусі сапраўды 
можна глядзець як на паэтычную гісторыю любові нашых продкаў да 
Бацькаўшчыны.

Увогуле Сярэднявечча -  пад двума знакамі -  мяча і крыжа, крыжа і мяча, 
i не ведаеш тут, што перад чым першым ставіць: крыж бласлаўляў меч, меч 
абараняў крыж, але ізноў жа гэтая спаранасць не была стабільнай, а вельмі 
дынамічнай, зменлівай i не заўсёды ад горшага да лепшага, а часта -  
наадварот. Бо высакародны культ рыцара з яго вернасцю васалу, бес- 
сярэбніцтвам, культам пекнае дамы перараджаўся ў ландскнехта, наёмнага 
забойцу, лерараджаўся ў крыжака, увогуле ў разбойніка -  меч з гераічнага 
ператвараўся ў вандэйскі, дзіказаваёўніцкі і ў меч ката. A крыж з месіянска- 
асветніцкага, з царкоўна-падзвіжніцкага станавіўся інквізітарскім, бласлаў- 
ляючы крывавыя крыжацкія паходы ці нараджаючы рэлігійныя войны, па- 
громы, варфаламееўскія ночы. Тэта не значыць, што ў жыцці не заста- 
валася месца рыцарскаму і падзвіжніцкаму подзвігам у тым жа познім 
Сярэднявеччы, але як меч, так і крыж, яны і вялічылі чалавечае ў чалавеку, і 
нявечылі, нішчылі цнатлівасць, чалавечнасць.

Ды не толькі гэтая эвалюцыя была ў Сярэднявеччы, бо яго духоўнасць 
развівалася і па ўзыходзячых лініях, і тут дазволю сабе падкрэсліць, што адным з 
маіх адкрываўчых момантаў у “Старабеларускай літаратуры” з’яўляецца пэўнае 
напаўненне зместам XIV-XV ст. у ёй. Справа ў тым, што рэальных літпомнікаў з 
гэтага часу да нас не дайшло. Дык што? Пустыня, правая, бяздум’е?

Пачалося гэта, можа, у мяне ў Белавежы, калі я стаяў ля 700-гадовага дуба i 
думаў, а ці не памятае ён Іераніма Пражскага, які ці не ля яго праходзіў, ідучы ў
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Вільню? A ці не памятае Захарыю, які таксама, можа, ля яго праходзіў, ідучы ў 
Пскоў, у Ноўгарад? 3 думкамі ішлі людзі ля дубоў, соснаў. Дубы, сосны чулі іх 
думкі, а як мне пачуць цяпер памяць дуба?

Дапамаглі летапісы, запіс за 1490 г., дзе перадаюцца словы лаянкі ноўгарад- 
скага епіскапа Генадзія на “литовские окаянные ереси”. Епіскапу Генадзію 
літоўскія ерасі былі “окаянными”, але не нам, ліцвінам, якімі мы ў Белавежы былі, 
на Беларусі ў XIV-XV ст. былі. Было, значыць, не пуста ў нас, была духоўнасць, 
былі, як па ўсёй Еўропе і Візантыі, ерасі. Якімі яны ў нас былі? Ды па кшталту ўсе 
ерасі генетычна блізкія: багумілы, катары, альбігойцы, вальдэнсы, гусіты, ма- 
раўскія браты. (Мараўскія браты ўцякалі ў нашы пушчы.) Такім чынам, XIV-XV ст. 
як ерэтычныя ўпаўне, на нашую думку, можна кваліфікаваць як перадрэфар- 
мацыйныя. (Дарэчы, тут мне дапамагала і табліца Мендзялеева, пустыя клетачкі 
якое дапамагалі запоўніць два суседнія ім элементы.)

Але pyx ідэй у XIV-XV ст. ішоў не толькі з Захаду на Усход, вялізнымі хвалямі 
з Поўдня наплывалі на Поўнач паўдзённа-балканскія ўплывы -  іх было два, i 
мовазнаўцы шмат што пабралі з вывучэння іх, адно нашыя рукі літаратура- 
знаўцаў да гэтага мала даходзілі. Ізіхазм -  тэта адна з новых хваль, што пады- 
малася з Поўдня з клічам “Бог -  у сэрцы”. Рацыянальна-рэлігійнае гэтым ачала- 
вечвалася, пачуццёвілася, сэрца, пачатак эмацыянальны ставіліся на першы 
план. I такім чынам, і гэтая навіна не магла не пракочвацца па нашых продках, у 
цэлым акрэсліваючы XIV-XV ст. -  з іх увагай да сэрца чалавека -  як перад- 
рэнесансныя, перададраджэнскія. Бо сапраўды беларускія Адраджэнне, Рэфар- 
мацыя не маглі яны з неба проста ўпасці, не магло не быць звёнаў, што ранняе 
Сярэднявечча звяжа з сярэдзінным, з ягонымі Адраджэннем і Рэфармацыяй.

I яшчэ на адным -  трэцім -  мне хочацца засяродзіць свайго чытача: тэта да 
канца развеяць уплывы вульгарнага сацыялагізму, які быў і рабіў наша Сярэд
нявечча бедным. Адкуль жа тады на нашай зямлі засталося столькі замкаў, 
столькі касцёлаў, цэркваў?! A ці Францішак Скарына быў з бедных, калі яго 
бацька быў і сярод тых купцоў, што былі не супроць зрабаваць свайго брата- 
купца, калі пасля смерці ганзейскага купца, брата Францішка Скарыны, Івана 
засталіся ж не пацучыныя шкуркі, а дзесяткамі, сотнямі бабрыныя, сабаліныя, 
лісіныя?

Скарына з яго кантактамі з сямю каралямі, з кардыналамі -  эліта, сярэд- 
нявечная наша эліта, еўрапейская эліта. Хопіць хадзіць у бедных, калі такую 
багатую спадчыну маемі
Пастуліў у рэдакцыю 22.02.2004.


