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W ostatnim, VII rozdziale (s. 202–213) „Сацыякультурны кантэкст твор-
чых пошукау украiнскiх i беларускiх пiсьменнiкау у адраджэнцкiя 20–30-я гг.
ХХ ст.” w skrótowy i chronologiczny sposób Autorzy przedstawili, wykorzystu-
jąc opracowania naukowe, historie literatur, twórcze poszukiwania ukraińskich
i białoruskich badaczy i przedstawicieli kultury 20.–30. lat XX wieku, którzy
абмяркоуваюць творчыя платформы, планы стварэння новай лiтаратуры,
новага тэатра, нацыянальнага кiнамастацтва (s. 203). Szczególną uwagę Au-
torów zajmuje ukraiński пiсьменнiк Мiкола Хвылява (s. 204), którego utwory
były nie tylko tłumaczone na język białoruski, ale również recenzowane i oma-
wiane (np. w czasopiśmie „Полымя”) z uwzględnieniem jego wpływów na twórców
współczesnego białoruskiego procesu literackiego (np. Андрэя Мрыя). Podkreślony
został również wpływ Хвылявы na rozwój teatru i filmu, o czym świadczy выступ-
ленне Мiхася Зарэцкага пры абмеркаваннi шляхоу развiцця беларускага кiна-
мастацтва i тэатра. Беларускi пiсьменнiк паутарыу фактычна палажэннi,
выказаныя Хвылявым (s. 208).
Autorzy omawianej pracy wielokrotnie powtarzają myśl, że i ukraińscy i biało-

ruscy pisarze i działacze kultury na początku XX wieku stawiali sobie wspólne cele
stworzenia literatury narodowej. Zarówno pisarzy iнтэлектуалау Украiны i Бела-
русi аб’ядноувалi iдэi стварэння магутнай нацыянальнай культуры, агульныя
пошукi структуратворчых якасцей мастацтва (s. 212).
Jak się wydaje, bardzo interesująca i potrzebna książka badaczy z Mińska,

choć skierowana przede wszystkim do uczącej się młodzieży, do studentów, może
zainteresować szeroki krąg czytelników, może być pomocna w pracy wykładow-
ców i lektorów, nauczycieli i badaczy zarówno białoruskiego i ukraińskiego procesu
literackiego, twórczości poszczególnych przedstawicieli literatury ukraińskiej i bia-
łoruskiej, jak również kulturalnych i literackich stosunków ukraińsko-białoruskich
w XIX i na początku XX wieku.

Irena Rudziewicz
Olsztyn

Аб тысячагадовай праваслаунай царкоуна-пеучай культуры

беларусау*

Лариса Густова, Церковное пение: Белорусская певческая культура пра-
вославной традиции, Минск 2013, сс. 224

У апошнiя дзесяцiгоддзi мы назiраем значнае узрастанне цiкавасцi да
праваслаунага царкоунага спеву ва усiх пластах беларускага грамадства. За-
канамерна, што адразу ж узнiкае i даволi масавая цiкавасць да гiсторыi гэтага

* Дадзены тэкст падрыхтаваны пры фiнансавай падтрымцы Расiйскага гуманi-
тарнага навуковага фонду (праект № 15–04–00238–15 «Всему православному миру:
поэтическое наследие Хрисанфа Саковича (исследование и публикации)»)
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феномену, старажытныя вытокi якога трэба шукаць яшчэ у дахрысцiянскiх
часах. Кнiга Л. Густавай якраз i заклiкана даць шырокаму чытачу гэты пер-
шапачатковы адказ на многiя пытаннi пра лëсы праваслаунага царкоунага

спеву з моманту яго з’яулення на беларускiх землях па дзень сëнняшнi.
Л.А. Густава – аутар асаблiвы, яе патомная глыбiнная сувязь з Права-

слаунай Царквой i рэгенцкай практыкай надаюць кнiзе пэуную канфесiйную
i прафесiйную танальнасць. Аутар прысвячае сваë выданне рэпрэсаваным
у 1920-е – 1930-я гг. прадзедам-святарам i мацi-псаломщыцы, якая служыла
у гады савецкай улады (с. 3). У дадзенай сувязi асаблiва характэрныя i словы
«Ад аутара» («От автора») (с. 3–4) – своеасаблiвы гiмн праваслаунай веры
i дадатак у канцы кнiгi «Майстэрства хiранамii» («Искусство хирономии»)
(с. 199–204) – патаемныя думкi аб майстэрстве кiравання царкоуным хорам,
плод яе шматгадовых назiранняу i роздумау рэгента-практыка.

Даследчык i выкладчык Беларускага дзяржаунага унiверсiтэта культуры
i мастацтвау Л.А. Густова у працэсе свайго выкладу часта выступае перш за

усë як рэгент-аналiтык i, такiм чынам, месцамi у кнiзе мы бачым як бы бараць-
бу двух аутарскiх пачаткау, царкоунага i уласна навуковага: праваслаунага
вернiка, рэгента i свецкага вучонага (с. 8–9 i iншыя). Абрысны стыль выкла-
ду аутара дазваляе не толькi даць даволi прадстаунiчы, хоць i кароткi агляд
шэрагу асноуных прац папярэднiкау у галiне вывучэння царкоунага спеву,
але i у цэлым тэзiсна акрэслiць няпростую карцiну развiцця праваслаунай бо-
гаслужбовай пеучай культуры старажытнай пары, у тым лiку i на усходне-
славянскiх землях XI–XVI стст. Зрэшты, XVI стагоддзе, час з’яулення досыць
вялiкай колькасцi розных дайшоушых да нас дакументальных матэрыялау,
якiя характарызуюць ужо ярка выяуленыя беларускiя асаблiвасцi царкоунага
спеву, як своеасаблiвы пераломны момант, вядома ж, заслугоувае куды боль-
шай увагi. Неабходна было хоць бы згадаць пра акафiстную творчасць Фран-
цыска Скарыны. Нягледзячы на складанасцi з яго веравызнаучай характары-
стыкай, ëн – адзiн з самых выбiтных еурапейскiх репрэзентантау кiрыла-мя-
фодзiеускай спадчыны, выдатны гiмнаграф, акафiсты якога перапiсвалiся
праваслаунымi на працягу наступных стагоддзяу, у тым лiку i у Расii1. Вядо-
ма ж, тэма Скарына i царкоуны спеу вельмi складаная i таму да гэтага часу
якiх-небудзь грунтоуных прац па ëй няма, але падобнае становiшча зусiм не
дазваляе забываць пра Скарыну-гiмнаграфа, па сутнасцi, родапачынальнiка
усходнеславянскай гiмнаграфii.

Складанасцi суiснавання у Рэчы Паспалiтай XVI–XVIII ст.ст. праваслау-
най i грэка-каталiцкай (унiяцкай) цэрквау прадвызначылi неабходнасць пака-
зу аутарам развiцця iх пеучай культуры у рэжыме параунальнага паралелiз-
му, што далëка не заусëды прыводзiць да адэкватнага разумення чытачамi
рэальнай сiтуацыi. Асаблiва наглядна гэта бачна на прыкладзе параграфа 6
«Пеучыя рукапiсы у беларускай праваслаунай богаслужбовай пеучай культу-
ры XVI–XVIII ст.ст.» («Певческие рукописи в белорусской православной бого-

1 Ю. Лабынцау, Пачатае Скарынам: Беларуская друкаваная лiтаратура эпохi
Рэнесансу, Мiнск 1990, с. 149–158.
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служебной певческой культуре XVI–XVIII вв.») другога раздзела i шэрагу
старонак параграфа 7 «Праваслауная богаслужбовая пеучая культура Рэчы
Паспалiтай у 30-е гг. XVII – 30-е гг. XIX ст.» («Православная богослужеб-
ная певческая культура Речи Посполитой в 30-е гг. XVII – 30-е гг. XIX в.»)
другога раздзела. Зразумела ж, пакуль гэты перыяд i у дачыненнi да мяс-
цовых грэка-каталiкоу i праваслауных вывучаны вельмi фрагментарна. Тры
дзесяцiгоддзi таму такi знауца як I.А. Гарднер вымушаны быу канстата-
ваць, што гiсторыя богаслужбовага спевау у гэтых галiнах яшчэ не дасле-
давана задавальняючым чынам2. На жаль, гэты тэзiс цалкам актуальны i па
сëнняшнi дзень. Крайняя заблытанасць гэтай праблематыкi змушае нешмат-
лiкiх навукоуцау засяроджваць сваю увагу толькi на асобных помнiках i да
рэканструкцыi усяго працэсу у цэлым вельмi далëка. Разам з тым, база кры-
нiц для падобных даследаванняу iснуе, прыкладам могуць быць шматлiкiя
рукапiсныя i друкаваныя крынiцы, паходзячыя з Супрасльскага Благавешчан-
скага манастыра3, якiя дазваляюць не толькi дэталëва адлюстраваць развiццë
тутэйшай манастырскай пеучай культуры за некалькi стагоддзяу, але i па-
казаць яго як складовую частку гэтага агульнага працэсу на беларускiх зем-
лях. На жаль, i гэтыя найбагацейшыя помнiкi даследаваны толькi адзiнкава
i толькi параунальна нядауна звернута асаблiвая увага на самыя познiя з iх4.
Пры гэтым неабходна памятаць,што супрасльскi корпус крынiц манастырскай
пеучай культуры, яго гiстарычнае складанне, найцяснейшым чынам звязаны
з лëсамi лiтургiчнай тэорыi i практыкi на беларускiх землях у гэты перыяд,
якiя застаюцца у лiку самых злабадзëнных i малавывучаных праблем5.

Уключэнне у кнiгу спецыяльнага параграфа 8 «Народная рэлiгiйная
праваслауная пеучая культура у XVI–XVIII стст.» («Народная религиоз-
ная православная певческая культура в XVI–XVIII вв.») другога раздзела
уяуляецца вельмi удалым, бо гэтая тэма канцэнтруе увагу на з’яве, да якой
цяпер усë часцей звяртаюцца спецыялiсты, з’яве паспяхова iснуючай i якая
нават развiваецца па гэты дзень. Шкада толькi, што Л.А. Густава абрывае
гаворку аб ëй, апавядаючы пра XVIII стагоддзе. Здаецца дзiуным, што у кнi-
зе нiчога не гаворыцца, напрыклад, аб беларускiх праваслауных богагласнi-
ках, традыцыя якiх, прауда, амаль нявывучаная6, адна з самых прыкметных
праявау усходнеславянскай царкоунай культуры ХIХ–ХХ стст., перш за усë

2 И.А. Гарднер, Богослужебное пение Русской Православной Церкви: сущность,
система и история, Jordanville 1978, т. 1, с. 181.
3 Л.Л. Щавинская, Литературная культура белорусов Подляшья XV–XIX вв.:
Книжные собрания Супрасльского Благовещенского монастыря, Минск 1998.
4 Die Liederhandschrift F19–233 (15) der Bibliothek der Litauischen Akademie der Wis-
senschaften: Eine kommentierte Edition von Dieter Hubert Stern, Köln–Weimar–Wien
2000.
5 Ю.А. Лабынцев, Из последних поборников “Старой Руси”, “Древняя Русь: Во-
просы медиевистики” 2011, № 3, с. 67–68.
6 Л.Щавинская, Народная православная книжность в собрании и исследованиях
протоиерея Иоанна Котовича, [у:] Imperinis Vilnius (1795–1918). Kultūros riboženkliai
ir vietinės tapatybės, Vilnius 2009, p. 191–203.
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народнай. Неацэнны матэрыял для даследавання гэтай сферы даюць экспе-
дыцыйныя даследаваннi, наш саракагадовы вопыт якiх, у тым лiку на тэры-
торыi Беларусi, Польшчы i Лiтвы, гэта значыць там, дзе на працягу многiх
стагоддзяу жыве аутахтоннае беларускае насельнiцтва, наглядна сведчыць аб
маштабах i глыбiнi дадзенай з’явы. У народным ужытку беларускага, украiн-
скага, а збольшага i рускага насельнiцтва некалькiх краiн Усходняй Еуропы,
пераважна у сялянскiм асяроддзi, да гэтага часу распаусюджаны у незлiчо-
най колькасцi рукапiсных спiсау i друкаваных асобнiкау розных друкаваных
выданняу пеучы зборнiк, названы «богагласнiкам». Аб праваслауным «бога-
гласнiку», а тым больш аб сучасным яго найшырэйшым бытаваннi, на жаль,
нiякiх звестак няма нават у адпаведных тамах найноушай «Праваслаунай
энцыклапедыi», якая выходзiць у Маскве. Нам ужо шматразова даводзiлася
гаварыць i пiсаць пра важнасць праваслаунага «богагласнiка» у духоуным

жыццi мiльëнау усходнiх славян, якiя жывуць пераважна у Беларусi, Украiне
i Польшчы7, аднак абсалютная навiзна гэтых звестак да гэтага часу пры-
водзiць да таго, што, напрыклад, у перавыдадзеным у 2002 годзе у Маскве

Выдавецкай радай Рускай Праваслаунай Царквы «Богогласнике» 1900 го-
да пасляслоуе, напiсанае вядомым драгобыцкiм даследчыкам украiнскай грэ-
ка-каталiцкай духоунай песеннасцi Ю. Мядзведзiкам, наогул не утрымлiвае
нiякiх згадак аб праваслаунай традыцыi «богагласнiка»8, што па меншай ме-
ры бачыцца невытлумачальнай недарэчнасцю.

Склад «богагласнiка» незвычайна зменлiвы, адзiн i той жа тэкст мае мно-
ства варыянтау i нават агульная структура зборнiка вельмi i вельмi неад-
настайная. Сукупны лiк асноуных паэтычных творау, якiя складаюць «бога-
гласнiк», улiчваючы усе вядомыя нам яго зборнiкi, налiчвае некалькi соцень
без улiку iх варыянтау, якiя часам вылiчваюцца многiмi дзясяткамi. Неабход-
на зауважыць пры гэтым, што самi творцы, перапiсчыкi, чытачы i выканауцы
«богагласнiка» у залежнасцi ад месца, а iншы раз i часу «пераутвараюць» яго
тэксты то у песню, то у верш, то у сьпеу, то у псальму / «сальму» i г.д.
Нярэдкi i зваротны пераход – ад духоунага верша да сьпеву «богагласнiка».

Практычна усе вядомыя нам рукапiсы «богагласнiка», звыш 10 яго дру-
каваных выданняу, а таксама некалькi дзясяткау узнауленняу з дапамогай
розных вiдау размнажальнай тэхнiкi, шматмоуныя. Падобная iнтэрнацыяналi-
зацыя тлумачыцца не толькi асаблiвым складам аутарау «богагласнiка», але
у не меншай ступенi нацыянальнай прыналежнасцю перапiсчыкау, чытачоу
i выканауцау. Любая з усходнеславянскiх моу, часцей iх дыялектау, пры гэтым
нiколi не з’яулялася якой-небудзь сур’ëзнай перашкодай для успрымання па-
добных вершаваных творау у народным асяроддзi. Больш за тое, аж да

7 Ю.А. Лабынцев, Л.Л.Щавинская, Западнополесский богогласник, “Традиции
и современность: научный православный журнал” 2012, № 13, с. 68–122.
8 Ю.Е. Медведик, Богогласник. Источниковедческие вопросы истории исследо-
вания сборника и его песенных текстов, [у:] Богогласник: Внебогослужебные песно-
пения на праздники Господские, Богородичные и святых. Колядки. Канты-псальмы,
Москва 2002, с. 166–173.
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сëнняшняга дня, напрыклад, украiнскамоуныя тэксты «богагласнiка» арганiч-
на успрымаюцца як яго неад’емная складнiкавая частка i беларусамi i рускiмi,
iснуюць сярод iх нароунi з iншымi творамi з корпуса гэтага зборнiка, напiса-
нымi у розныя часы на трох асноуных усходнеславянскiх мовах; iх дыялектах,
нярэдка са значнымi дадаткамi царкоунай лексiкi; разнастайных варыянтах
царкоунаславянскай мовы.

На працягу доугага часу сам народ адбiрау лепшае з той разнастайнасцi
творау духоунай паэзii, якiя стваралiся на прасторах Усходняй Славii. Так
у народным асяроддзi да гэтага часу iснуюць паэтычныя творы аднаго з самых
здольных праваслауных пiсьменнiкау XIX стагоддзя а. Хрысанфа Саковiча.

Iмя а. Хрысанфа Саковiча, у манастве Хрыстафора (1833–1897), мала-
вядома нават спецыялiстам. Мiж тым, яго паэтычныя творы, якiя распау-
сюджвалiся i распаусюджваюцца ананiмна велiзарнымi друкаванымi накла-
дамi i у незлiчонай колькасцi рукапiсных спiсау – адны з самых любiмых
у праваслауным усходнеславянскiм свеце. Беларускiя праваслауныя богаглас-
нiкi XIX–XXI стст., рукапiсныя i друкаваныя, таксама утрымлiваюць вялiкую
колькасць творау а. Хрысанфа9. Менавiта такiмi i спадчыннымi гэтым леп-
шым творчым узорам творамi жывая па гэты дзень багацейшая беларуская

народная праваслауная царкоуна-пеучая культура.
Заключная частка кнiгi, названая «Беларуская праваслауная пеучая куль-

тура найноушага часу» («Белорусская православная певческая культура но-
вейшего времени»), для напiсання якой у распараджэннi аутара быу багаты
набор лiтаратурных матэрыялау, прысвечана перыяду ад сярэдзiны XIX ста-
годдзя да пачатку XXI стагоддзя. Найноушы i асаблiва цяперашнi час – гэта
родная стыхiя Л.А. Густавай i яна вельмi выверана, прауда, незвычайна ко-
ратка i часам нават занадта сцiснута, у вельмi лапiдарнай, практычна тэзiс-
най, форме распавядае аб гэтай эпосе, калi адбывалася аднауленне пачаткау
самабытнасцi, якую здабыла беларуская богаслужэбная пеучая праваслауная
культура у рамках сусветнага канона праваслаунага мастацтва (с. 164).

Ажыццëуленая спроба даследавання беларускай праваслаунай богаслуж-
бовай пеучай культуры ад старажытнасцi да пачатку XXI ст., – зауважае
аутар кнiгi, – з’яуляецца першай i, несумненна, не прэтэндуе на паунату i за-
вершанасць (с. 57). Да гэтых слоу хочацца дадаць, што кнiга Л.А. Густавай
тым не менш удалы, на нашу думку, абрыс гiстарычнага асвятлення дадзенай
вельмi складанай комплекснай праблематыкi, дапоунены вялiкiм спiсам выка-
рыстанай лiтаратуры i крынiц (с. 166–198), а таксама слоунiкамi тэрмiнау
i iмëнау (с. 205–221).

Юрый Лабынцау, Ларыса Шчавiнская
Масква

9 Л.Л. Щавинская, Поэзия Хрисанфа Саковича в белорусской народной литера-
туре, [у] Славянский мир в третьем тысячелетии. Славянские народны: векто-
ры взаимодействия в Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европе, Москва
2010, с. 609–615.


