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Айчынная фiласофiя ўзнiкла на выснове тэматыкi Бiблii [1]. Бiблiя стала высновай 
фiласофскага дыскурсу на Беларусi па той прычыне, што краiна стала часткай 
хрысцiянскага свету ў Х стагоддзi. 

К моманту прыняцця праваслаўя насельнiцтва Беларусi актыўна карысталася 
пiсьменнасцю. З прыняццем хрысцiянства насельнiцтва атрымала магчымасць чытаць тэкст 
Бiблii, а таксама тэксты вiзантыйскага i балгарскага паходжання. На традыцыi грэка-
праваслаўнай традыцыi адбылося станаўленне К. Смалятыча, К. Тураўскага, Е. Полацкай.  

Ва ўсходняй частцы Рымскай iмперыi тэалагiчны дыскурс распрацоўваўся на выснове 
мовы грэкаў. Выключную ролю адыгралi творы Д. Арэапагiта. Яны былi прадстаўлены ў 
532 годзе на Канстанцiнопальскiм царкоўным саборы. У iх пераважаюць канцэпты Бога, 
веры, Хрыста, Троiцы, Адзiнага, прадвызначанасцi, нябеснай iерархii, царкоўнай iерархii, 
боскага iмя, мiстычнай тэалогii, богапазнання, эманацыi. У iх выкладзена метафiзiка 
Сусвету. Яна пабудавана на прынцыпе iерархii пачуццевай i звышпачуццевай iснасцi, 
нязменна прабываючай у вечнасцi. I. Дамаскiн у творах « Святыя паралелi», «Аб прыродзе 
чалавека», «Тры словы супраць адмаўляючых iконы», «Крынiца ведаў» ажыццявiў 
дэталiзацыю метафiзiкi Сусвету. М. Псел у структуры тэалогii перавагу аддаў адукаванаму 
веруючаму. Гэтая думка праводзiцца ў творах «Хранаграфiя», «Аб усялякай навуцы». 
Творчасць М. Псела мела месца ў XI стагоддзi. Гэта важная абставiна з пункту гледжання 
на працэсы станаўлення тэалагічнага дыскурсу на Беларусi. Яна сведчыць аб тым, што на 
ўзроўнi царкоўнай патрыстыкi гэтага перыяду ў межах Беларусi ўзнiкла атмасфера дыялогу 
на высновах тэалогii адукаванага рацыяналiзму. Гэты рацыяналзм аказаўся ўспрынятым 
адукаваным грамадствам i атрымаў распаўсюджанне.  

Важная роля надавалася iнтэрпрэтацыi тэкстаў Бiблii ў жанрах аллегорыi, прытчы, 
малiтвы, павучання. Прагматыка дзейнасцi мысляроў заключалася ў мэце паказаць 
хрысцiянства як рэлiгiю, захоўваючую традыцыi адукаванага грамадства. Найбольш 
яскрава з гэтай задачай справiўся К. Смалятыч, якi прадставiў праваслаўе як аўтэнтычную 
традыцыю. К. Смалятыч стаў адным з першых айчынных мысляроў i стваральнiкаў 
тэалагiчнай культуры адукаванага рацыяналiзму, меўшага грэка-вiзантыйскую выснову. 

К. Смалятыч нарадзiўся i жыў на мяжы XI–XII стагоддзяў. Займаў пасаду мiтрапалiта 
Кiеўскага (1147–1155 гады). Да нашага часу дайшло только некалькi твораў К. Смалятыча. 
У выснову фiласофскiх разважанняў мiтрапалiта пакладзена тэма адносIны да 
ветхазапаветнай традыцыi. Асноўная ўвага надаецца тэксту Бiблii. Асаблiвы акцэнт робiцца 
на выяўленне схаванага ў ей глыбiннага зместу, якi непасрэдна не чытаецца. Мiстычна-
тэалагiчны акцэнт звязаны з разглядам прынцыпа прадвызначанасцi i яго ролi ў рашэннi 
праблемы грахоўнасцi i ратунку. Даследуецца этычная тэматыка, акцэнтаваная на 
асуджэннi злоўжывання матэрыяльнымi iнтарэсамi. Багацце не павiнна дамiнаваць як мэта 
жыцця. Пры гэтым багацце ня трэба змешваць са славай. Веруючы мае на яе права. Гэтае 
разважанне было арыентавана на адукаваную частку грамадства, якой трэба было 
зразумець суадносiну памiж сцiпласцю i сацыяльнай актыўнасцю. 

К. Смалятыч выпрацаваў канцэпцыю бiблеiстыкi, згодна якой перавагу пры працы з 
тэкстамi Святога пiсання трэба аддаваць вобразна-сiмвалiчнаму метаду. Гэты метад 
дазваляе выкарыстоўваць бiблейскiя сюжэты ў мэтах выяўлення схаваных у iх сэнсаў. Тэкст 
трэба не толькi ўмець чытаць, але i выкарыстоўваць для абагачэння ўласнага духоўнага 
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свету. У такiх умовах розум атрымлiвае магчымасць для iнтэлектуальнай працы. Этычныя 
аспекты жыцця чалавека звязваюцца з верай, любоўю, цярпеннем, мiластыняй. Чалавек не 
павiнен ахвяраваць целам. Аскеза павiнна спалучацца з фiзiчным iснаваннем асобы ў 
сацыяльнай прасторы. Найбольш значны з боку фiласофскага разгляду твор К. Смалятыча 
пад назвай «Пасланне прасвiтару Тамашу». Ключавы канцэпт твора – «Бог», паколькi ўсе ў 
свеце ўладкоўваецца i падтрымлiваецца боскай сiлай. Божа ўсе бачыць, мудра кiруе 
людзьмi, накiроўвае iх i дае гарантыю паратунку пры адпаведных паводзiнах. Веруючы, як 
паказвае гэта К. Смалятыч, можа пазнаваць сутнасцi найвышэйшай глыбiнi Пiсання цераз 
метафарычныя параўнаннi аповяды. Разумовыя здольнасцi адыгрываюць вялiкую ролю ва 
ўмацаваннi веры. Развiваць iх трэба пазнаючы створаны Богам свет. Цераз вынiкi боскiх 
стваральных спраў пазнаецца сам Божа. Пачуццi маюць дачыненне да веры. Iх задача не 
пазнавальная.  

Дзякуючы розуму, пазнаючаму навакольны свет, iснасць чалавека авалодвае 
тапанiмiкай быцця на Зямлi. У гэтай тапанiмiцы схавана сутнасць жыцця. Праведным 
веруючым яна бачна i яны яе прытрымлiваюцца. Некаторым яна бачная, але яны няздольны 
яе прытрымлiвацца. Праблема закладзена ў iх здольнасцi не толькi разумець сутнасць i 
прысутнасць Бога, але i карыстацца дадзенай iм Богам свабодай. Хрыстос даў людзям 
магчымасць выбраць Благадаць цераз разуменне жыццевага шляху на Зямлi. Такiм чынам, 
тэкст, напiсаны ў аўтарскай рэдакцыi К. Смалятыча факусiруецца на прагматыцы чалавека. 
Тэалагiчны дыскурс выводзiцца ў прастору антрапалагiчнай тэматыкi. Веруючы, дзякуючы 
гэтаму, ведае для чаго яму патрэбна вера i якая прагматыка суправаджае духоўнае жыцце. 
Эпiстэмалогiя становiца важнай перадумовай сацыялiзацыi асобы. 

Адначасова з дзейнасцю К. Смалятыча мела месца дзейнасць К. Тураўскага (1130–
1193). Ен нарадзiўся ў Тураве, якi быў цэнтрам княства. Адпаведна статусу была развiтая 
эканомiка, адукацыя, iнфраструктура манастыроў. Мелi месца iнтэнсiўныя адносiны з 
Вiзантыяй. Кiрыла паходзiў з заможнай сям’i. Але перавагу ен аддаў духоўнай дзейнасцi. 
Ен займаў высокiя пасады. Яго творчасць лепш даследавана, паколькi гэтаму спрыяе 
абставiна, звязаная з тым, што да нашага часу дайшлi яго шматлiкiя творы. Iх крынiцай 
з’яўляецца Бiблiя. Аўтарскiм працягам яе сталi казаннi, прытчы, пасланнi, малiтвы, каноны. 
Творы добра захавалiся дзякуючы таму, што iх уключалi ў свае выданнi вядомыя айчынныя 
друкары. Напрыканцы XIX стагоддзя бiскупам Тураўскiм быў выдадзены поўны збор 
твораў К. Тураўскага. Творчасць мысляра стала прадметам даследавання ў жанрах розных 
дыскурсаў. Мы разглядаем творы К. Тураўскага ў межах тэалагiчна-тэкставага дыскурсу. 
Адпаведна гэтаму дыскурсу ў творах мысляра дамiнуюць канцэпты Бога, Тройцы, Хрыста, 
Святога Пiсання, веры. 

К. Тураўскi пiсаў творы ў жанры дыялогу. Гэтая методыка больш паспяховая, чым 
лагiчныя довады i абгрунтаваннi. Зыходзячы з поглядаў I. Златавуста, В. Вялiкага, Я. Сi-
рына, М. Споведнiка. К. Тураўскi перавагу аддаваў мiстычнай кампаненце тэалогii ў 
разуменнi Бога. Ен лiчыць, што Бог не пазнавальны ў катэгорыях рацыянальнага 
разумення. Ен пазнавальны цераз створаны iм навакольны свет. Так, назiранне за 
веснавым абуджэннем прыроды азаначае назiранне за светам створаным Богам. Такую ж 
моц боскай задумы можа дэманстраваць творца тэкста. У iм павiнна дамiнаваць сiла слова.  

Сiмвалiчнае тлумачэнне Бiблii ў форме прытчаў дае магчымасць распавесцi змест 
канцэптаў веры, цела, душы, духа, пазнання, чалавека. Пааасобнага зместу ў iх няшмат. 
Разгортнутая сутнасць узнiкае як толькi вернiк дасягае разумення рознiцы памiж дабром i 
злом. Ен пачынае разумець рознiцу памiж сiтуацыяй граху, не заснаванага на веданнi i 
грахоўным дзеяннем, дапушчаным ва ўмовах ведання мяжы памiж праведным i 
няправедным учынкам. 

К. Тураўскi дае вернiкам параду, якiя кнiгi iм чытаць для таго, каб умацаваць свой 
унутраны духоўны свет [2]. Ен карыстаецца дыялектыкай матэрыяльнага i духоўнага, 
цялеснага i свядомага. Цела дадзена чалавеку як тэст. Калi ен з гэтым тэстам не 
спраўляецца, то трапляе ў пастку грахоўнай асалоды. Дапамагчы ў гэтым тэсце могуць 
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малiтвы, якiя ствараюць атмасферу дыялога з Богам i перманентнай прысутнасцi яго ў 
хранатопе паўсядзеннасцi. Прытчы даюць вернiку карцiну сусветнай дымiкi, у якую 
ўключана жыцце асобы. Яны маюць павучальны характар. Так, «Прытча пра чалавечую 
душу i цела, альбо пра сляпца i храмца» паказвае, што ўсе элементы Сусвету маюць па 
задумцы Бога сiнэргiю. Без яе, паасобку, яны дэманструюць сiтуацыi праблемных паводзiн 
людзей з элементамi вялiкага граху ў выглядзе крадзяжу i забойства.  

Недасканаласць чалавечых паводзiн не азначае адсутнасцi надзеi на дасягненне 
вернiкамi боскай благадацi. Важную ролю адыгрывае паўсядзенная тлумачальная праца i 
жаданне вернiкаў мець дачыненне да малiтваў i царкоўных святаў. Менавiта па гэтай 
прычыне казанні К. Тураўскага маюць прадметам велікодны цыкл нядзельных і святочных 
дзён. Кожнае з іх пераследуе дакладную выхаваўчую мэту. На яго думку, нельга змешваць 
бытавое i сапраўднае хрысцiянства, iдучае ад патрыстыкi. Адначасова трэба цярпiма 
адносiцца да стаўшага ў беларускай тапанiмiцы аўтэнтычным хрысцiянства. К. Тураўскi 
ўлiчваў фактар сiнтазу розных культурных традыцый. У гэтым сiнтазу мела месца народная 
традыцыя i iнтэлектуальная традыцыя антычных грэкаў. Памяркоўнасць стала важнай 
адметнасцю мысляра. Яна легла ў выснову iнтэлектуальнай культуры Беларусi. 

Адукаваныя людзі абавязаныя навучаць тых, хто побач. Галоўнае не трапiць у пастку 
ганарлівасці. Тых, хто трапiў у гэтую пастку Божа пазбаўляе інтэлектуальных здольнасцей. 
Як прадстаўнiк патрыстыкi К. Тураўскi важную ролю адводзiў святарам, іх адукаванасцi, 
каб яны адпавядалi адукаванаму грамадству, бо нават уладары, паводле яго слоў, імкнуцца 
да ведаў. Адукаванасць прадугледжвае валоданне словам, даступным пiсьмом, ясным 
розумам. Галоўнае пазбавiцца ад грубасцi мовы, путанасцi розуму. Дыялогу з людзьмi 
спрыяе сцiпласць i пакаянне.  

Духоўная праца i добрыя справы вынiкаюць з духоўнага вобразу жыцця. Галоўнае 
ўпэўнiць вернiкаў адмовіцца ад грахоўных учынкаў і непрыстойных паводзін у выглядзе 
п'янства, пераядання, пералюбства, гняўлівасці, зайздрасці, паклёпніцтва, ліхвярства. 
Правядны вобраз жыцця патрабу стрыманасці, міласэрнасці, шанавання людзей, трымання 
пастоў, спагадлівасцi, чуллівасцi. Мысляр асобна пералiчыў канцэпцы, якiя складаюць 
змест граха: паклёп, абразы, асуджэнне, гняўлівасць, сваркі, бойкі, зайздрасць, варажнечу, 
злыя задумы, запоі, крадзёж, рабаванне, разбой, душагубства, чарадзействы, пералюбствы. 

Альтэрнатыва злу прадстаўлена ў выглядзе добрых нораваў, намераў, павагi, клопату 
пра сiрат. Блiзкая па сутнасцi патрыстыцы схаластыка знайшла ўвасабленне на Беларусi 
дзякуючы Е. Полацкай [3]. Яна нарадзiлася ў 1101 годзе ў Полацку. Паходзiла з княскай 
сям'i. Пад уплывам бiяграфii Е. Александрыйскай адмовiлася ад свецкага жыцця i аддала 
перавагу духоўнаму жыццю. У дванаццаць гадоў прыняла манаскi пастрыг. У манастырах 
Полацка было шмат рукапiсаў твораў, у асноўным на грэчаскай мове. Е. Полацкая пры-
трымлiвалася тэалагiчна-тэкставага дыскурсу. У напiсаных ей тэкстах пераважаюць такiя 
канцэпты, як Бог, Пiсанне, Хрыстос, вера, любоў, адукацыя. У яе практычнай дзейнасцi 
адчуваецца вялiкi ўплыў арыстоцелiзму. Яна пiсала павучэннi, малiтвы, рабiла пераклады. 
Мэта гэтай дзейнасцi заключалася ў хрысцiянскiм гуманiзме. Ей хацелася каб вернiкi мелi 
добрае сэрца, пазбягалi зайдрасцi, раздораў, злых страсцей, каб iх мэтай было дабро. 

Е. Полацкая заснавала жаночы i мужчынскi манастыры са скрыпторыямi. З iх 
распаўсюджвалiся пiсаныя кнiгi, на выснове якiх распаўсюджвалася пiсьменнасць. У 
царкоўных школах дзецi розных саслоўяў вучылiся на царкоўнаславянскай i грэчаскай 
мовах. У якасцi прадметаў былi рыторыка, медыцына, гiсторыя, паэтыка. Е. Полацкая 
спрыяла росквiту полацкай архiтэктурнай школы. Пры яе мецэнацкiм удзеле Iаан пабудаваў 
храм, якi стаў называцца ў яе гонар. Пры яе арганiзацыйным удзеле Л. Богша згатаваў крыж, 
якi стаў нацыянальнай рэлiквiяй Беларусi. 
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