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На працягу стагоддзяў ідэі хрысціянства былі невычэрпнай 

крыніцай натхнення, мастацкасці і высокай духоўнасці для 

сярэдневяковых аўтараў. А.А. Лойка слушна сцвярджаў, што 

старабеларуская літаратура знаходзілася “ва ўлонні ўсееўрапейскай 

прагі Бога, малітвы, святасці, дабрыні, хрысціянскага гуманізму” [7, 5]. 

Дзеячы хрысціянства падкрэслівалі асабістую грахоўнасць кожнага 

чалавека і яго адказнасць перад вышэйшым суддзёю – Богам, па-новаму 

асэнсоўвалі месца чалавека ў свеце і грамадстве, адкрывалі багатую 

духоўнасць. “Чалавек па сваёй унутранай прыродзе ёсць нейкі вялікі 

свет – мікракосмас, у якім адлюстроўваецца і знаходзіцца ўвесь рэальны 

сусвет і ўсе вялікія гістарычныя эпохі,” – пісаў М. Бярдзяеў [4, 19]. 

С.С. Аверынцаў выдатна паказаў прынцыповае адрозненне паміж 

Словам у антычнай традыцыі і Словам у біблейскім разуменні [гл.: 1]. 

Аснову мастацкай сістэмы сярэдневяковых аўтараў сфарміравалі 

біблейскія кнігі, праз прызму Святога Пісання пісьменнікі імкнуліся 

асэнсаваць гістарычнасць быцця і праблему зямнога прызначэння 

чалавека. Светапогляд сярэдневяковых пісьменнікаў прадвызначаў 

біблейскі тэзіс: “Спачатку было Слова, і Слова было ў Бога, і Слова 

было Бог” (Ев. Ад Іаана, 1:2). 

Кніжнікі эпохі Сярэдневякоўя творча распрацоўвалі асноўныя ідэі 

хрысціянства – саборнасць, адзінства, прызначэнне чалавека ў свеце, 

пазначылі асноўныя шляхі выратавання душы чалавека. М. Бярдзяеў 

пісаў, што “хрысціянства ўпершыню прызнала бясконцую каштоўнасць 

чалавечай духоўнасці” [4, 92]. Кірыла Тураўскі ў “Прытчы пра душу і 

цела”, у “Слове пра чалавека і пра нябесныя сілы” і ў “Слове святога 

Кірыла”, разважаючы пра духоўнае і цялеснае, нябеснае і зямное, 

паказваючы “мытарства” чалавека, абапіраючыся на аўтарытэт 

евангеліста Мацвея, Іаана Багаслова і апостала Паўла, сцвярджаў, што 

“высотою и величеством невозможно изглаголить усты 



человеческыми” [5, 21]. Цэнтральнай ідэяй у творчасці тураўскага 

епіскапа з’яўляецца духоўнае ператварэнне чалавека пры дапамозе 

кніжнай асветы: “…се и целомудрену душю стваряет, и к смирению 

прилагает ум, и сердце на реть добродетели възъстряет, и всего 

благодарьствена створяет человека, и на небеса к горним обещанием 

мысль приводит, и к духовным трудом тело укрепляет…” [8, 429]. 

У творах Кірылы Тураўскага праз багатую вобразнасць і цытацыю 

тэкстаў Святога Пісання, твораў візантыйскіх рытараў яскрава 

адчуваецца прыярытэт духоўнага над цялесным, ён верыў у магчымасці 

чалавечай душы дасягнуць нябеснага Царства. 

Мітрапаліт Вялікага Княства Літоўскага, пісьменнік-ісіхаст 

Грыгорый Цамблак успрымаў чалавека як вышэйшую разумную істоту, 

дзеля якой Бог стварыў свет. У Бібліі ён знаходзіў пэўныя тэмы, матывы 

і сродкі мастацкай выразнасці, бо глыбока верыў, што слова 

“поврежденный ум уврачюеть, прельщенную душу обратить и 

совершено собою обновит человека” [10, 304]. 

Мастацкі свет пісьменніка сфарміравала ўяўленне пра тое, што 

Слова можа “ўвасабляцца”, валодае жыватворнай сілай. Мітрапаліт 

Літоўска-Беларускай дзяржавы развіваў думку Грыгорыя Паламы 

адносна таго,што дар творчасці вылучае чалавека і надае яму адметнае 

месца ў сусвеце. Вядомыя царкоўныя і культурныя дзеячы 

адрозніваюцца харызматычнымі талентамі і магчымасцю ўспрымаць 

запаветы Бога. 

У творчай спадчыне мітрапаліта вылучаецца “Надмагільнае слова 

Кіпрыяну”, у якім арганічна сінтэзуюцца элементы энкомія і эпітафіі, 

прыём сінкрысісу з’яўляецца асноўным прынцыпам для распрацоўкі 

тэмы: на фоне біблейскай гісторыі паказана дзейнасць “светлаго ядрило 

духа” Кіпрыяна. Каб дасягнуць эмацыянальнага эфекту, пісьменнік 

нагрувашчвае метафары па прынцыпе “шмат’яруснай семантыкі” 

(Ю.М. Лотман), змяшчае плач народа, уводзіць вобраз дрэва, у якога 

“дряхло листвие”. Ад Бібліі ідзе і параўнанне царкоўнага дзеяча з 

“добрым женихом”, “добрым кормчим”. 

У шматлікіх рытарычных сентэнцыях адчуваецца глыбокі смутак 

Грыгорыя Цамблака, калі ён даведаўся пра смерць Кіпрыяна. Дарэчы, у 

“Слове” падрабязна апісана месца, дзе яго напаткала гэтая сумная 

вестка: “… река же Немонъ, бяше протичющиа Литвы” [9, 30]. 

Такім чынам, спалучаючы элементы мастацкага абстрагавання і 

канкрэтызацыі, пісьменнік уключае асобу Кіпрыяна ў кантэкст 

сусветнай гісторыі. Градацыя думкі Грыгорыя Цамблака прасочваецца ў 

арганічным пераходзе ад дзейнасці герояў біблейскай гісторыі да 

асабістых перажыванняў і пачуццяў. Сімволіка-алегарычны план 



адлюстравання рэчаіснасці дазваляў аўтару выйсці на агульначалавечую 

праблематыку, рытарычная ампліфікацыя экспрэсіўна і маляўніча 

разгортвала тэму, гомеатэлеўты насычалі дадатковым сэнсам, надавалі 

асаблівы пафас твору. 

У эпоху Рэнесансу Францыск Скарына ўзбагаціў свядомасць 

нашага народа ідэяй гістарычнага адзінства чалавека і сусветнай 

культуры. На аснове біблейскіх тэкстаў ён абгрунтоўваў ідэалы 

духоўнага і інтэлектуальна-маральнага ўдасканалення чалавека. 

Славуты дзеяч Адраджэння лічыў, што веды, кнігі – гэта справа ўсіх 

людзей, каб “не токмо докторове, а люди вчёные…,но всякий человек 

простой и посполитый”, усе павінны пазумець неабходнасць духоўнага 

самаўдасканальвання. 

У пачатку XX ст. М. Багдановіч і Я. Купала творча 

выкарыстоўвалі асноўныя пастулаты хрысціянскай духоўнасці. 

У.М. Конан правёў цікавае даследаванне біблейскіх матываў і сюжэтаў у 

лірыцы М. Багдановіча [гл.: 2]. У зборніку “Вянок” М. Багдановіч 

змясціў верш “Кніга”: 

Псалтыр, пакрытую няжорсткай, бурай кожай 

Я ўзяў і срэбныя засьцёжкі адамкнуў 

Перэчытаў рады кірыліцы прыгожай, 

І воску з ладанам прыемны пах пачуў. [3, 44] 

 

Хрысціянскімі ідэямі пранізаны вершы Я. Купалы “На біблейныя 

матывы”, “Мая малітва”, “Цару неба і зямлі”, драматычная паэма “Сон 

на кургане” і інш. І.Э. Багдановіч трапна адзначыла: “Патрыятычная 

дамінанта купалаўскай паэзіі гучыць не толькі ў творах, пазначаных 

прыёмам рамантычнай гістарычнай інверсіі, але і ў вершах, створаных у 

рэчышчы хрысціянскай кніжнай традыцыі” [2, 160]. 

Такім чынам, высокая духоўнасць і глыбіня хрысціянскай 

культуры былі крыніцай натхнення для пісьменнікаў і паэтаў Беларусі ў 

розныя гістарычныя эпохі. 
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