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ТЫТАН РЭФАРМАЦЫЙНАГА РУХУ БЕЛАРУСІ

У 1582 г. мінала 20 гадоў з дня надрукавання Сымонам Будным у 
Нясвіжы беларускіх кніг «Катэхізіса» і «Алраўдання грэшнага чалавека». 
Юбілею, аднак, ніхто не святкаваў. Болып таго, — гэты (1582) год стаў 
годам першага адлучэння Буднага ад абшчыны за «бязбожныя перака- 
нанні і дзеянні». За першым адлучэннем наступіла другое — у  1584 годзе, 
нягледзячы на тое, што Будны, спадзеючыся на захаванне адзінства ў  
лагеры арыянаў, пасля першага адлучэння ад некаторых сваіх вельмі 
крайніх сцвярджэнняў у крытыцы Новага запавету адрокся. Ды не ад- 
рачэння праглі апаненты Буднага, — ягонага знішчэння, поўнай дыс- 
крымінацыі — усецаркоўнай, усенароднай, уседзяржаўнай. Пасля дру- 
гога адлучэння для Буднага наступала паласа адзіноцтва — доўгага, 
ледзь не дзесяцігадовага. Ён памёр 13 студзеня 1593 г. у самотным сваім 
апошнім жыццёвым прыстанішчы — у Налібоках у Вішневе. 3  нечаканай 
ласкі езуіта C. Рэшкі па ім застаўся партрэт. Бо Рэшка не толькі пакінуў 
жудаснавідовішчавыя ўспаміны пра апошнія дні жыцця Буднага, але ў 
свой рукапіс, прадназначаны для папы рымскага, ён не без таленту ўпісаў 
профіль свайго зацятага ворага. Профіль урысованы ім быў у хвалі нібыта 
кіпячай у пекле смалы, з якое адно пгго вынырвае галава з падабізнай 
ненавіснага езуіту чалавека. Сённяшні глядач тыя хвалі можа ўспры- 
маць і за хвалі міфічнай Леты, у  якой так лёгка кануць. Сымон Будны 
ў Лету забыцця кануць не мог. Прычынаў на тое было болып, чым дас- 
таткова.

Сымон Будны найперш прадаўжальнік справы Ф. Скарыны, і не толькі 
друкарскай, хоць гэтая пераемнасць навідавоку (шрыфтам буднаўскае 
выдайне вельмі падобнае да скарынаўскіх віленскіх друкаў, а зварот да 
простага чалавека непасрэдна на жывой народнай мове —■ гэта ўжо і, 
па-другое, паказвае Буднага-друкара і аўтара «Катэхізіса» як непасрэд- 
нага і ідэйнага паслядоўніка Ф. Скарыны).

Але пераемнасць і сувязь Сымона Буднага з Ф. Скарынам куды глы
бей, чым можа здацца на першы погляд. I гэта нягледзячы на тое, што 
Будны адышоў ад беларускасці, і, як лічаць навейшыя даследчыкі, 
«...плынь рэфармацыйная Скарыны і плынь рэфармацыйная Буднага... 
не злучаліся і не пайшлі адным культуратворчым рэчышчам...»1. Ды, калі 
быць больш дакладнымі, то трэба найперш сказаць, што ў перыядзе 
беларускамоўным Будны цалкам лучыўся з традыцыяй Скарыны, і яны 
толькі тады не ішлі ўжо «адным культуратворчым рэчышчам», калі Будны 
адыйшоў ад беларускасці. Тым не менш і адышоўшы ад беларускасці, 
Будны ў агульнафіласофскім плане як гуманіст і асветнік быў дзеячам, 
які непасрэдна ўсё жыццё прадаўжаў гуманістычную і асветніцкую 
справу Ф. Скарыны.

Такім чынам, вывучэння, пазнання ад гісторыка старабеларускай
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літаратуры роўна патрабуюць як ранні перыяд дзейнасці Сымона 
Буднага, так і ў  цэлым яго воблік як дзеяча рэфармацыі, асобнага яе 
ідэолага. Ідэолагам жа Будны быў настолысі асобным, што нездарма 
ягоныя сучаснікі староннікаў Сымона Буднага сталі йменаваць буднаі- 
тамі.

Што ж трэба вылучаць найперш у канцэпцыі буднаіта Сымона Буд
нага? Найпершым у  ёй — ідэал свабоды. «Тэта цудоўная і асаблівая 
свабода», — так мог сказаць толькі паэт, так сказаў Сымон Будны, 
прычым ён жадаў, каб свабодны ў свеце быў кожны чалавек. «Трэба 
было б, — пісаў ён, — каб у нас была свабода гаварыць пра боскія справы 
не толькі вучоным, але і простым людзям...» У Ф. Скарыны быў усё-ткі 
пэўны элітарызм, калі ён пісаў, што пан Бог пасылае паспольству дак- 
тароў навук дзеля болыпага разумавання справаў боскіх і зямных. Будны 
безагаворачны ў  патрабаванні свабоды і доктарам навук і ўсім людзям 
простым.

У вогуле дэмакратызм Сымона Буднага — гэта другая з каардынат яго 
грамадзянскай пазіцыі, яго жыццёвай канцэпцыі, яго свабоды мыслі і 
незалежніцкай творчай, індывідуальнай паставы. I ў  гэтым Будны — 
непасрэдны пераемнік Скарыны, бо ж і зварот да людзей простых і да 
мовы простага народа — гэта ж таксама прамыя паказчыкі праяў най- 
вышэйшага дэмакратызму. У прадмове да «Катэхізісу», звернутай да 
маладых князёў Радзівілаў, Будны якраз выявіў залацінкі свайго пат- 
рыятызму, сваёй беларускасці, якіх зноў жа не праявіў бы, каб не быў 
у абсягу сілавога поля вялікага дэмакратычнага напружання. Дэмакра
тызм заўсёды нараджае патрыятызм. Так і заклік Буднага да сыноў 
князёў Радзівілаў, каб яны «...не толькі в чужеземскіх языцех кохали, але 
быся тежь ваши княжеские милости и того здавна славного языка сло- 
веньскего размиловати и оным ся бавити рачили...», — тэты заклік быў 
на хвалях самага шырокага дэмакратызму Буднага-буднаіта. Менавіта 
звужэнне абсягаў буднаўскага дэмакратызму, уплывы на яго палітычнай 
кан’юнктуры, не пазбаўленай вялікадзяржаўнасці, спынілі ў  Будным 
патрэбу ў беларускім слове, увагу да яго.

Вядома, што ў сваім беларускім патрыятызме Сымон Будны быў 
таксама непасрэдным пераемнікам патрыятызму Ф. Скарыны, прычым, 
звяртаючы свой заклік любіць роднае слова да феадальных вярхоў, 
Будны рабіў яго ўжо вострасацыяльным і спалучаў з пэўным крыты- 
цызмам.

I яшчэ ў трох параметрах тыпалагічнай блізкасці трэба бачыць Ф. 
Скарыну і C. Буднага: у  іх рацыяналізме, маралізме, правазнаўчай за- 
ангажаванасці.

Сымон Будны — рацыяналіст да мазгу касцей. Культ рацыё — ягоны 
культ. Усё браць на одум, пад сумненне — дзеля ісціны, дзеля спасці- 
жэння яе. Мана, ілжа, фалып — гэта першыя ворагі Сымона Буднага; ён 
іх нясцерпна не выносідь, ён іх не прамоўчвае, ён гатоў цярпець усе мукі 
і кары, але не адступідь ад таго, што яму здаецца праўдай, што ён ужо 
адкрыў для сябе, як праўду, і не можа яе ўтаіць ад іншых і не можа бачыць, 
як іншыя застаюцца ў аблудзе, падмане, а тым болей, калі іншых нехта 
свядома або бяздумна иадманвае, затуманьвае, абалваньвае. Вось тут 
характар Сымона Буднага і заяўляе аб сабе, не шкадуючы сябе, ня- 
гледзячы ні на што. Рыцар праўды, ісціны, вораг ілжы, Будны разумеў, 
ведаў, што ён «пахне агнём», што ён можа стаць ахвярай інквізіцыі 
(«Прадчуваю, — пісаў ён, — што будуць крычаць: ашуканец, у  агонь 
яго...»). Але Будны не мог не гаварыць і не патрабаваць, каб яго 
выслухоўвалі і патрабаваў слова розуму, навуцы, адукацыі. Культ розуму 
ў Сымона Буднага — з культу Прамудрасці Боскай Ф. Скарыны, толькі 
ўзвышаны ўжо да той ступені крытыцызму, калі Бог, як друг Сакрату, 
не вышэй праўды, а ісціна вышэй, тым больш тады, калі праўда зацем- 
нена, прыхавана імем Бога, зыначана падманам, маной, ілжывасцю. 
Свядомай ілжывасцю!

Сымон Будны перш за ўсё менавіта змагар супраць ілжы, якую, як
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часта на свеце людзі бачачы, не бачаць, чуючы, не чуюць. Сымон Будны
— не супраць Бога, але ён супраць выдумак навокал Бога — найперш 
біблейскіх, талмудысцкіх, дагматычных. Сымон Будны супраць Тройцы, 
супраць прызнання Бога-айца, і Бога-сына, і Бога-духа святога, бо ён не 
можа сваім рацыё прыняць боскасць Бога-сына, народжанага з улоння 
маці як чалавека, а паводле хрысціянскай догмы, нібыта ад духа, які 
сыйшоў на маці. Хрыста Сымон Будны прызнае, але толькі як дас- 
каналага чалавека, вартага пашаноты, магутнага сваім прыкладам 
службы Богу, цнатлівасцю, ідэальнасцю. Але для Сымона Буднага Бог 
адзіны — вышэй Бога-сына, і прычым тут Бог-дух, калі мудры ча
лавек павінен верыць не ў  міфы і байкі, а ў  прынятую ім існасць Вы- 
шэйшага, Боскага пачатку. Hi ў  Ісуса, ні ў  Бога-духа не верылі людзі да 
Евангелля. Па Старому Пісанню, па Бібліі іўдзеі верылі ў адзінага Бога
— па Майсееваму закону. Сымона Буднага як рэфарміста, як анты- 
трынітарыя яго супраціўнікі пачалі пагэтаму абвінавачваць у ерасі жы- 
доўствуючых або паўжыдоўствуючых. А названыя ерасі былі ні пры чым: 
проста крытычны розум Сымона Буднага адкідваў ад Свяшчэннага Ш- 
сання неверагоднае і не веру ставіў на першы план, а веды, разумение. 
Паставіўшы на першы план веды, а не веру, Сымон Будны, па-першае, 
і стаў буднаітам.

Па-другое ж, Сымон Будны стаў буднаітам, будучы ўжо арыянінам, 
сацыянінам, антытранітарыем, калі ён зайшоў у сваёй крытыцы ўсіх 
адгалінаванняў еўрапейскай Рэфармацыі настолькі далёка, што яго 
былыя паплечнікі-адзінаверцы загаманілі аб адлучэнні свайго былога 
брата за «бязбожныя перакананні і дзеянні». Перакананні ж былі ад 
светлага рацыё.

Рацыяналіст не можа не быць асветнікам. Будны-асветнік заявіў аб 
сабе ўжо з часоў прадмовы да свайго «Катэхізіса», калі са здавальненнем 
пісаў у лісце да Булінгера пра Радзівіла-мецэната, што ён «пажадаў 
убачыць адукаванымі ўсіх людзей сваіх вялікіх уладанняў». Гэта зноў жа 
было ў духу Скарыны-асветніка, яго распаўсюджвання духоўнасці і на- 
вучання, яго клопатаў аб чалавеку дасканалым. Будны сцвярджаў: «Бо 
не в лое кохается Господь», — гэтым падкрэсліваючы духоўнасць Бога 
і рэлігіі і што дзеля духоўнасці ёсць рэлігія, дзеля разумнага, дасканалага 
чалавека ёсць.

Разумны, дасканалы чалавек для С. Буднага, як і для Ф. Скарыны,
— гэта чалавек добры. Тут, у  маральным пафасе, С. Будны і Ф. Скарына 
якраз цалкам супадаюць, бо перафразіроўка формулаў біблейскай маралі 
сутнасці не мяняла ж. I пагэтаму, калі чытаем у Буднага патрабаванне 
да чалавека, «каб ён іншаму рабіў толькі тое, чаго сам жадае, каб яму 
іншыя рабілі...», ці калі Будны прапануе сваім супраціўнікам «...вучыцца 
чаму-небудзь добраму і ў  ерэтыкаў», то адразу ўспамінаюцца і анала- 
гічныя сентэнцыі ў прадмовах Ф. Скарыны, і аналагічная ж скарынаўская 
афектацыя высокай маральнасці.

Яшчэ шырэй, аднак, чым Ф. Скарына, C. Будны аддаваўся справам 
законнасці. Гэта й не выпадкова: 60—80-я гады — час распрацоўкі ста- 
тутаў 1566,1588 гг. — былі яшчэ ў  болыпай ступені законатворчымі, чым 
гады стварэння першага Статута BKJI 1529 г. Дух часу накладваўся і на 
дух Буднага — рацыяналіста і асветніка. Пагэтаму ж у яго напісалася і 
асобная юрыдычна-прававая кніга — «Аб уладзе мяча», пагэтаму ж 
пытанні права, прыроднага закона не адпускалі Буднага ледзь не ў  
кожным з яго выступленняў.

Чым жа, аднак, вылучыўся Сымон Будны, выйшаўшы за абсяг бела- 
рускасці і скарынаўскіх традиций і стаўшы ўласна буднаітам? Беларус- 
кае літаратуразнаўства адказ на гэтае пытанне ўжо дало. «Будны, — 
пісаў адзін з фундаментальных яго даследчыкаў Я. I. Парэцкі, — пайшоў 
далей за ўсіх арыян у крытыцы рэлігійных догмаў, проціпаставіўшы 
арганізацыю грамадства на аснове розуму арганізацыі на аснове рэлі- 
гіі»2. Іншымі словамі, C. Будны сваёй крытыкай Свяшчэннага Пісання 
пераключаў грамадскую думку на арыентацыю проста на розум, на pa-
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зумныя асновыдзейнасці чалавека. «Будны, — робіць вывады той жа 
даследчык, — расхістваў асновы пануючай каталіцкай рэлігіі і рэфар- 
матарскія вучэнні, што пайшлі ёй на змену, але ён трактаваў іх не як 
падман, а як скажэнне ісціны...»3. Будны імкнуўся ўзвысіць чалавека 
да ўзроўню Бога, дасканалідь чалавека па падобнасці да Бога, замаца- 
ваць рэлігію ў яе інтэлектуальнай прыймальнасці — пры Богу, які не 
аплецены міфамі і паданнямі, а прымаецца рацыянальным чалавекам як 
звышістота, уяўленая, але на іконе не рысаваная. Будны ў гэтай сувязі 
быў, напэўна, не без намеру пачаць, зацвердзіць новую рэлігію, новую 
царкву.

У связі з апошнім аказваюцца супярэчлівымі тыя вывады сучасных 
даследчыкаў, якія гавораць аб эвалюцыі С. Буднага «ад кальвінізму да 
пантэізму і нават атэізму»4. Бо, думаецца, нельга тэндэнцыйную рэля- 
цыю ідэалагічнага супраціўніка аб апошніх днях жыцця Сымона Буднага, 
паводле якіх Будны выракаецца і Бога, і Хрыста, прымаць за доказ яго 
атэізму. Хутчэй за ўсё там тады быў крык душы з’адзіночанага чалавека, 
можа, ужо і не без перападаў яго ў здзяцінеласць, у якую-небудзь ста- 
рэчую горычную раздражнёнасць ці нават у душэўную хваробу: дало сябе 
знаць адлучэнне, паражэнне ідэі жыцця, асуджанасць амаль на доўгае 
десяцігоддзе духоўнай катаргі. Ідэя ж жыцця Сымона Буднага — гума- 
ніста, асветніка, рэфармацыйнага дзеяча-буднаіта больш чым ясная: яна 
за чалавека свабоднага, дасканалага, богападобнага, шчаслівага, добрага 
пры Богу, які не ў  павуцінні займшэлых міфаў і догмаў, а ў арэоле 
Вышзйшасці, Духоўнасці, што розум чалавечы прымае як вышэйшае 
Разумение, Дасканалае. Прыйшоўшы цераз крытыцызм свайго розуму 
менавіта да гэтых ідэяў, Сымон Будны і стаў у жыцці буднаітам, і не 
буднаітам памерці ён не мог. Толькі той, хто хацеў бы, каб такі чалавек, 
як Сымон Будны, выжыў з розуму, хто падаваў саму страту розуму ім, 
вядома ж, як кару Божую адступніку, толькі той памкнуўся навязаць і 
сучаснікам і нашчадкам ману абсвятлейшым розуме нашага Беларускага 
Сярэднявечча — аб Сымоне Будным. I гістарычная драма C. Буднага 
яшчэ і ў тым, што драма ягонага жыцця са смерцю ягонай так і не 
скончылася: той, хто сам усё жыццё распялёньваў Бога з маны, ілжы, 
догмаў, міфаў, той сам яшчэ і ў  канцы XX ст. не дачакаўся падобнага ж 
распелянання.

У гісторыі старабеларускай літаратуры роля Сымона Буднага вельмі 
істотная, значэнне яго ў  ёй — першаступеннае, але не без адмоўнага 
ўплыву. Як прадаўжальніка ў Беларусі першадрукарскай справы Ф. 
Скарыны, як перакладчыка кніг на беларускую мову, як беларускага 
сярэднявечнага публіцыста роля і значэнне Сымона Буднага першас- 
тупенныя. Менш усяго ў культуру беларускага народа ўнёс Сымон Будны 
— буднаіт, хоць як ідэолаг рэфармацыі ён быў першамаштабнай еўра- 
пейскай фігурай, — не без адраджэнчаскіх тытанізму, заангажаванасці, 
сімпатычнасці. Адмоўны ж момант уздзеяння C. Буднага быў звязаны з 
самаадлучэннем яго як буднаіта ад нацыянальнага грунту, што было не 
лепшым прыкладам для ягоных сучаснікаў і нашчадкаў і, несумненна, 
адмоўна паўплывала на далейшы лёс Беларускага Адраджэння, на шляхі 
фармавання нацыянальнай самасвядомасці беларусаў. Тым не менш 
дзеля фармавання гэтай свядомасці спрыяў і дасюль спрыяе той цвярозы 
голас Буднага-рэфарматара, які прагучаў у ягонай прадмове да «Катэ- 
хізіса», услед за Ф. Скарынам услаўляючы мову простага чалавека, мову 
беларускага народа. I можна толькі шкадаваць, што ідэя Нацыянальнага 
Адраджэння не стала ідэяй усяго жыцця магутнага чалавека, якім быў 
Сымон Будны.
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