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«СЛОВА ПРА ПАХОД ІГАРАВЫ» Ў СВЯТЛЕ ІДЭЙ БІБЛІЇ

Ж. В. САЛДАЦЕНКАВА,
магістр педагагічных навук, настаўнік Баранавіцкага дзяржаўнага

вышэйшага педагагічнага каледжа

Беларуская літаратура, пачынаючы з вусна-паэтычнай творчасці, з 
міфалогіі прасякнута верай у паганскіх багоў ў звышнатуральныя сілы 
прыроды, у татэмаў. Але, як пісаўАпяксандар Мень: «Арыенцір на прыроду 
быў недастаткова глыбокім, таму што ў прыродзе як раз не было галоўнага, 
не было маральнага пачатку. Чалавек не можа ўзяць тут імпульс для этыкі» 
(Мень А Мировая духовная культура. Христианство. Церковь. Лекции и 
беседы. -М., 1995. С. 38). Таму хрысціянскае вучэнне, якое прыходзіла на 
старажытныя беларускія землі разам з граматай Кірылы і Мяфодзія, 
ператварылі і самога чалавека ў істоту, якая ўзвышаецца над прыродай, 
хоць і недасканальную, але падобную да Бога і якая можа жыць па-боску.

Беларусь! не адмаўляюць хрысціянскіх каштоўнасцей, але вобразы 
русалак і дамавікоў, багнікаў і нячысцікаў прысутнічаюць не толькі ў казках 
і паданнях, але і ў творах Яна Баршчэўскага і Адама Міцкевіча, Максіма 
Багдановіча і Янкі Купалы, у сучаснай літаратуры. На наш погляд, тэта 
залежыць ад своеасаблівага менталітэту беларусаў. Хрысціянства на 
беларускія землі прыходзіла мякка, без абрадаў хрышчэння «агнём і 
мячом», паступова, калі людзі мелі магчымасць усвядоміць, што такое 
вера Хрыстова, як праз яе можа узвысіцца чалавек, які гэта моцны сродак 
для аб'яднання людзей. Але ніколі ў беларускім народзе не забывалася 
пра такія язычніцкія святы, як Купалле, Радуніца, Каляды, Дзяды. Такім 
своеасаблівым сінтэзам паганскай і хрысціянскай веры прасякнута ўся 
беларуская літаратура, пачынаючы ад старажытнасці.

Пад прамым уздзеяннем «Святога Пісання» ствараліся жыційная 
літаратура, хаджэнні, маленні, словы, апакрыфічныя творы. Побач з такімі 
жанрамі існавалі і летапісы, аповесці, гераічныя песні, вусная народная 
творчасць. Адным з высокамастацкіх твораў старажытнарускай літаратуры 
з'яўляецца «Слова пра паход Ігаравы». Г эта агульны помнік культуры ўсходніх 
славян.

Гэты твор прасякнуты заклікам да міру і згоды паміж людзьмі, высокім 
гуманістычным ідэалам, ідэяй служэння роднай зямлі, высокім пачуццём 
кахання і духоўнага пакаяння. «Магутны талент паэта, - адзначае Вячаслаў 
Чамярыцкі, - аплоднены гарачай любоўю да Бацькаўшчыны, зрабіў яго 
вешчым, узняў над часам да вялікіх мастацкіх абагульненняў, да стварэння 
помніка неўміручага. агульначалавечага ідэйна-мастацкага гучання і 
значэння» (Слова лра паход Ігаравы - Мн., 1986. С. 9)

«Слова пра паход Ігаравы» прысвечана гістарычна сапраўдным 
падзеям, якія апісаны таксама ў дакладных пісьмовьгх крыніцах, у Іпацеўскім 
і Лаўрэнцеўскім летапісах. У творы згадваюцца рэальныя гістарычныя асобы. 
якія сапраўды жылі ў XI - XII статодцзях: Ігар Святаслававіч, Усевалад Юр’евіч,
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Усяслаў Чарадзей - князь Полацкі, а затым Кіеўскі, Уладзімір Манамах і 
іншыя. Але рэальныя факты і героі пераплятаюцца з міфалагічнымі 
вобразамі і фантастычнымі пераўтварэннямі Яму уласцівыя хрысціянскія 
ўяўленні пра свет і чалавека, язычніцкія вобразы і вераванні ў 
звышнатуральныя сілы прыроды, у паганскіх багоў.

Аутар гэтага твора невядомы Старажытная традыцыя - не падпісваць 
свае творы - існавала ў той час на рускіх землях Па законах царквы, на 
думку свяшчэннаслужыцеляў, талент чалавеку даецца ад Бога. Іканапісец, 
пазт, дойлід — толькі інструмент у руках Усявышняга, ён толькі рэалізатар 
ідэй Бога. Ананімны аўтар «Слова» прытрымліваецца гэтай жа пазіцыі. ё н  
чалавек, які хоча расказачь пра сапраўдныя падзеі, дзе не жадає пець 
славу князю, як гэта рабіў вешчы Баян, а раскрыць суровую праўду пра 
няўдалы паход Ігара Святаслававіча.

Аўтар нагадвае біблейскага цара Давіда, які цудоўна іграў на гуслях, 
што нават злы дух адступаў ад людзей. «І калі дух ад Бога бываў на Сауле, 
то Давід, узяўшы гуслі, іграў, - і ўцешней і лепей станавілася Саулу, і дух злы 
адступіў ад яго» (1 Цар. 16, 23). Пазт, як і Давід, не баіцца асуджэння і кары 
князёў і натоўпу. ё н  служыць праўдзе і справядлівасці, бо гэта ўгодна Богу.

Галоўная ідэя «Слова» - гэта ідэя аб’яднання зямель старажытнай 
Русі, якая ў той час разрывалася феадальнымі міжусобіцамі Аўтар рэзка 
адмоўна падає вобраз дзеда Ігара Алега Святаслававіча, празванага 
Гарыславічам, які неаднойчы прыводзіў полаўцаў на Русь.

Тады пры Алезе Гарыславічы 
засявалася ўсобіцамі і прарастала, 
занепадала спадчына Дажджбогава ўнука, 
у княскіх крамолах караціўся век чалавечы.
Тады на Рускай зямлі пераклікаліся рэдка 
ратаі,
ды часта вораны граямі, 
трупы дзелячы меж сабою, 
а галкі сваё гаварылі звычна, 
хочучы паляцець на здабычу.

Аб’яднанне зямель пад моцным кіраўніцтвам - вось што абароніць 
Русь ад ворагаў. Трэба шукаць славы і велічы не сабе, а перш за ўсё трэба 
абараніць Радзіму. Толькі тады ты праслывеш у народзе як сапраўдны герой- 
патрыёт.

Такім паўстае ў паэме вялікі Святаслаў, які ў «Залатым слове» 
асуджае сваіх сыноў Ігара і Ўсевалада.

Тады вялікі Святаслаў 
сказаў залатое слова, 
са слязамі змешанае:
«О сыноўча має Ігару і Ўсеваладзе!
Рана вы пачалі зямлю Палавецкую 
мячамі цвяліць, 
а сабе славы шукаць.
Ды не па чэсці адолець змаглі, 
не па чэсці кроў пралілі».
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Святаслаў просіць на дапамогу сваіх суседзяў Рурыка і Давыда, 
галіцкага Асмамысла Яраслава, Рамана, Інвара і Усевалада -  трох 
Мсціславічаў. Толькі разам можна адолець ворага. Адзіенства - вось тое 
галоўнае, што пераможа навалу, любое нашэсце. Іканапісец Андрэй Рублёў 
у сваёй славутай «Тройцы», раскрываючы сюжэт з Бібліі, дзе Аўрааму і 
Сары з’явіўся Бог у выглядзе трох Анёлаў, выказвае ідэю адзінства рускіх 
зямель у час мангола-татарскіх набегаў. Аўтар «Слова» спявае славу 
князям, якія бароняць хрысціян ад язычнікаў полаўцаў.

Слова І гару Святаслававічу, 
буй туру Усеваладу,
Уладзіміру Ігаравічу!
Будзьце ў здароўі, князі і дружына, 
баронячы хрысціян 
ад паганай чужыны!
Князям слава і дружыне!

Амінь!
Апошняе слова «ам інь», якім паэт заканчвае свой спеў, з ’яўляецца 

«заклю чным словам пропаведзі, малітвы , і выступае ў значэнні «так » , 
«сапраўды». Яго ўжывае і цар Давід, спяваючы псалмы: «Благаслаўлёны 
Гасподзь, Бог Ізраелеў, ад веку і да веку! Амінь, амінь» (Пс. 40, 14).

Невядомы аўтар назваў свой твор «Словам...». У якасці сродку 
аб’яднання выступае і слова. Нездарма па жанры сам твор гэта «слова». 
Словы пісаліся для прамоў. Вялікая колькасць метафар і параўнанняў, 
эпітэтаў і гіпербал не толькі стваралі непаўторны вобраз ці карціну, але 
ўздзейнічалі на душу слухача, прымушалі яго верыць і дзейнічаць. «Слова 
пра паход Ігаравы», - пісаў Дзмітрый Ліхачоў, - палкая прамова патрыёта- 
народалюбца, прамова страсная і ўсхваляваная, звернутая то да падзей 
жывой сучаснасці, то да спраў жывой даўніны, то гнеўная, то тужлівая і 
журботная, але заўсёды поўная веры ў Радзіму, поўная гонару за яе, 
упэўненасцьу яебудучыні» (Слова пра паход Ігаравы - Мн., 1986. C. 8). Але 
слова -  гэта яшчэ і тое, што было першым па Евангеллю ад Іаана: «У 
пачатку было слова» (Іаан. 1,1-2). Слова - гэта моцны сродак уздзеяння 
на чалавека, яно можа забіць і можа ажывіць яго, аб’яднаць людзей. 
Любая рэлігія трымаецца на веры ў слова, на веры без практычных 
доказаў. Калі слова становіцца чымсьці другарадным, губляю сваю 
значнасць і важкасць, то тады ўзнікае падман, хлусня, а гэта параджае 
грэх. Адна з біблейскіх запаведзяў: «Не гавары няпраўды супраць бліжняга 
свайго» (Втор. 5, 20). Грэх можна зняць са сваёй душы пакаяннем і зноў жа 
праз слова.

Аўтар - майстар ва ўменні знаходзіць трапныя, моцныя моўныя сродкі, 
мастацкія дэталі. Вобразы паэмы, створаныя ім, -  гэта індывідуальнасці са 
сваімі адносінамі да жыцця. сваім характерам Ігар Святаслававіч - малады 
князь, храбры і мужны воїн, з пачуццём высокага гонару і абавязку Ён 
збірае смелых русічаў, каб разбіць полаўцаў. Так яго апісвае аўтар:

Розум свой выверыў цвёрдасцю 
і вывастрыў мужнае сэрца гордасцю; 
і ратнага духу поўны
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палкі харобрыя павёў 
на зямлю Палавецкую 
за зямлю Рускую.

Галоўнае для князя Ігара - гэта слава. Яго гарачы гонар перш шукає 
асабістай славы. Святаслаў успамінае словы сыноў:

Памужэем самі:
даўнюю славу сабе прысвоім,
а наступную самі падзелім.

Ганарлівасць прыводзіць маладога воя да палону. У Біблії сказана: 
«Агіднасць прад Госпадам усякі напышлівы сэрцам» (Прыт. 16,18).

Невядомаму складальніку «Слова» падабаецца мудры князь 
Святаслаў, які ў 1184 г. арганізаваў вялікі паход на полаўцаў, што завяршыўся 
вялікай перамогай рускіх дружын У наступным годзе паланавалася новае 
сумеснае выступление супраць «паганых». Вялікі князь разумна і 
непаспешліва, аб’ядноўваючы сілы рускага народа, вядзе барацьбу 
супраць ворага. Параўнаем яго з мудрым Саламонам, які раіць: «З 
абдуманасцю вядзі вайну тую, і поспех будзе пры мностве нарадаў» 
(Прыт. 24,6).

Ігарава неразважлівасць, самаўпэўненасць, імкненне праславіцца 
прыводзіць да таго, што русічы былі разбіты, сам князь узяты ў палон, а на 
зямлю рускую адкрыта дарога для полаўцаў.

Ігар уцякае з няволі. На роднай зямлі ён разумев сваю памылку. За 
пакаяннем Єн едзе ў Кіеў да святой Багародзіцы Пірагошчай, якая 
з'яўляецца заступніцай і абаронцай людзей.

Твор мае канец аптымістычны, радасны. Хоць Ігарава дружына была 
разбіта і шмат загінула мужных русічаў, твор заканчваецца ўслаўленем 
Ігара і Ўсевалада Аўтар, хрысціянін і патрыёт, верыць у перамогу свайго 
народа над полаўцамі. Ён спадзяецца на тое, што розум, разважлівасць, 
моц духу стануць тым шчытом, што абароніць родную зямлю ад усіх 
варожых нашэсцяў.

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ


